Charitní nadační fond
Výroční zpráva za rok 2018
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Činnost Charitního nadačního fondu
Hlavní činností Charitního nadačního fondu v r. 2018 byl rozvoz potravin
osobám a rodinám v nouzi v okrese Tábor.
Dále Charitní nadační fond pokračoval v poskytování nadačních příspěvků
zejména matkám samoživitelkám nebo rodinám s dětmi, a to hlavně z okresů
Beroun a Tábor.
Mimo to začal Charitní nadační fond poskytovat osobám v nouzi sociální poradenství včetně doprovázení.
Charitní nadační fond si totiž uvědomuje, že někteří lidé nebo rodiny z různých
důvodů nedosáhnou na záchrannou sociální síť státu nebo se dostanou
z objektivních nebo subjektivních důvodů do těžké finanční situace. Potřebné
osoby jsou prověřeny zpravidla sociálním pracovníkem; aby žadatelé pomoc
dostali, musí vyvinout úsilí o zlepšení své situace.

Lidé
Osazenstvo Charitního nadačního fondu se v podstatě nezměnilo. Předsedou
správní rady je Michael Skála, členy správní rady jsou JUDr. Jana Civínová a
Gabriela Lhotová. Revizorem je Ing. Josef Civín, jeho pravou rukou je jeho
manželka Anna Civínová. Tajemníkem je Ing. Josef Mareš. Terénní pracovnicí je
Andrea Kalejová. S rozvozem potravin pomáhal Ing. Pavel Kuchař.
Tito lidé pracují pro Charitní nadační fond ve svém volném čase bez nároku na
odměnu.

Rozvoz potravinové pomoci
Během roku 2018 bylo lidem v nouzi, zejména matkám samoživitelkám a
rodinám s dětmi, rozvezeno 43 q potravin. Potraviny byly získány od Potravinové banky Jihočeského kraje z Českých Budějovic a hodnota potravin představovala částku 219.335 Kč.
Žadatelé o potravinovou pomoc jsou do seznamu příjemců potravin zařazováni
na základě písemné žádosti a vždy je posuzována jejich sociální a finanční
situace. V roce 2018 byly potraviny rozděleny mezi 34 rodin, které měly
celkem 66 dětí.

Poskytnuté nadační příspěvky
Začátkem roku 2018 byla Martinu Zelerovi z Prahy poskytnuta částka 2.000 Kč
na úhradu části nájemného v Azylovém domě Horní Počernice, a to na doporučení Kateřiny Vondruškové, DiS., sociální pracovnice Azylového domu sv.
Josefa Farní charity Beroun.
Na doporučení Bc. Radky Redzinové, pracovnice oddělení sociálně-právní
ochrany dětí Městského úřadu Beroun, byla rodině Věry Neubauerové z
Berouna poskytnuta částka 6.000 Kč na zaplacení nedoplatku nájemného.
V roce 2018 pokračovala finanční podpora rodiny Kmoškových z Prahy, která
má 3 děti s různými typy handicapů a postižení; v tomto roce fond poskytl této
rodině celkem 30.000 Kč.
Na doporučení Kláry Pazderové, DiS., vedoucí Sociálně aktivizační služby Betlém
Farní Charity Beroun byl paní Dagmar Čermákové z Cerhovic poskytnut příspěvek 3.000 Kč na úhradu nákladů pohřbu zesnulého manžela, a dále Gabriele
Bělohradské z Králova Dvora byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši
12.000 Kč na splacení dluhu na nájemném.
V roce 2018 pokračovala finanční podpora Martiny Turkové z Prachatic; na
úhradu dopravného a stravného pro jejího syna, který jezdí do učení do
Českých Budějovic, poslal nadační fond v 1. polovině roku celkem 12.000 Kč.
Na doporučení Ing. Josefa Civína byla v roce 2018 rodině Jitky Hlaváčové z
Tábora poskytnuta půjčka ve výši 12.000 Kč na náklady pro rodinu s 2 dětmi.
Rodině Marie Laciové z Veselí nad Lužnicí byl poskytnut příspěvek ve výši
10.760 Kč na úhradu nedoplatku na nájemném; doporučení jmenovaná získala
od Bc. Marcely Matějkové, pracovnice Městského úřadu Soběslav, odbor sociálně zdravotní.
V roce 2018 pokračovala finanční pomoc rodiny Josefa Šonky z Drhovic, jehož
dcera upadla při operaci do komatu a jehož vnuk se ocitl bez prostředků.
V prvních 4 měsících roku bylo panu Šonkovi vyplaceno celkem 12.000 Kč.
Jarmile Dadučové z Trmic byla v říjnu roku 2018 bez doporučení poskytnuta
půjčka ve výši 17.900 Kč na úhradu dluhu na nájemném.
Na doporučení Andrey Kalejové byla rodině Kristýny Svobodové z Tábora
poskytnuta částka ve výši 10.000 Kč na běžné výdaje kvůli těžké finanční situaci,
a dále Pavlíně Veselkové z Mladé Vožice částka ve výši 6.000 Kč na nutné
výdaje svého postiženého syna Štěpána.

Zpráva revizora Charitního nadačního fondu
k účetní závěrce k 31.12.2018
1) Charitní nadační fond (CHNF) vyvíjel v r. 2018 činnost ve třech oblastech:
a) Rozvoz potravin lidem v sociální nouzi, které CHNF získal od Potravinové banky
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Celkem bylo dovezeno 43 q potravinové pomoci a
rozděleno mezi 34 rodin, které měly celkem 66 dětí. Hodnota těchto potravin byla oceněna
na částku 219.335 Kč.
b) Finanční pomoc osobám v nouzi byla poskytnuta ve výši 118.392 Kč.
c) Sociální poradenství vč. doprovázení osob v nouzi: Na tuto činnost vynaložil CHNF částku
14.050 Kč ve mzdových nákladech. Jedná se o formální částku neodpovídající hodnotě
poskytnuté služby, neboť většinu činností prováděla sociální pracovnice v rámci
dobrovolnictví. Navíc v této částce nejsou obsaženy náklady na cestovné a ostatní s touto
činností související náklady, které jsou zahrnuty v režijních nákladech CHNF.
2) Režijní náklady CHNF činily 28.594,37 Kč. Podle statutu nesmí režijní náklady překročit 10 %
jmění CHNF. Skutečnost činí 3,2 %.
3) Stav fondu dárců činil k 01.01.2018 částku 955.700 Kč a k 31.12.2018 částku 911.823 Kč.
4) Disponibilní finanční prostředky k 31.12.2019 činily 823.778 Kč.
5) Výsledek hospodaření za rok 2018 činil -26.094,37 Kč (ztráta).
6) Konstatuji, že účetnictví CHNF je vedeno podle platných přepisů o účetnictví a vyhlášky pro
organizace, jejichž hlavní činností není podnikání, řádně, včas a na profesionální úrovni.
Údaje, vykázané v roční účetní závěrce, odpovídají reálnému stavu. Účetní závěrku k 31.12.2018
doporučuji ke schválení.

Ing. Josef Civín
revizor CHNF

