Výroční zpráva
Nadačního fondu “Rebečina Křídla“
za rok 2015

Pardubice, 26.5.2016
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Základní údaje o nadačním fondu

Název : “Nadační fond Rebečina Křídla“
Sídlo : Mánesova 519 , 53304 Sezemice
IČ: 03644286
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl N, složka 364
Vznik : 15.12.2014
Právní forma : Nadační fond
Zřizovatel : Richard Čihák
www: www.rebecinakridla.cz
E-mail : rebeka@rebecinakridla.cz
facebook: www.facebook.com/rebecinakridla
transparentí účet: 216183635/0600

2

Statutární orgány nadačního fondu a jejich členové

Správní rada
Předseda správní rady : Čihák Richard
Člen správní rady : Čiháková Daša
Člen správní rady : Čihák Petr

Dozorčí rada :
Čiháková Michala
Kaňuščáková Ivana
Michálek René
PhDr. Jolana Matějková
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Kdo jsme a co děláme

Nadační fond „Rebečina Křídla“ byl založen v prosinci roku 2014 za
účelem poskytování podpory a zlepšování životních podmínek Rebeky
Čihákové, která se narodila 10.8.2014 a které byla diagnostikována
tzv. nemoc motýlích křídel. V rámci tohoto účelu hradí fond ze
získaných prostředků náklady spojené s péčí o nemocnou Rebeku
Čihákovou a s její léčbou, zejména potřebné léky, léčebné pomůcky,
speciální ošacení, a další věci spojené s péčí o nemocnou Rebeku a
dále ze získaných prostředků hradit případné potřebné léčebné
procedury, rehabilitační či fyzioterapeutické služby a s tím spojené
náklady.

Druhotným účelem nadačního fondu je poskytování podpory lidem
postižených nemocí motýlích křídel obecně, případně jiným
potřebným osobám majícím zdravotní handicap. Za tímto účelem se
nadační fond zavázal vyvíjet zejména tyto činnosti: a) poskytovat
duchovní podporu a pomoc rodinám s dítětem postiženým nemocí
motýlích křídel, b) podporovat sociálně aktivizační činnosti vedoucí k
začleňování nemocí motýlích křídel postižených dětí a jejich rodin do
společnosti, c) podílet se na činnosti v oblasti zvýšení povědomí o
nemoci motýlích křídel ve společnosti, d) podílet se na organizování a
pořádání sportovních, kulturních a obdobných dobročinných akcích
na podporu Rebeky Čihákové a případně dalších nemocí motýlích
křídel postižených dětí a jejich rodin.
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Úvodní slovo předsedy správní rady

Vážení přátelé, dárci, sympatizanti a všichni ostatní,

Nadační fond Rebečina Křídla má za sebou první rok fungování. Byl
to rok velmi hektický a plný učení. Jako zakladatel nadačního fondu a
zároveň jako otec Rebeky mohu říci, že jsme pomohli nejenom
Rebece a její rodině, tedy naplnili jsme základní účel, pro který byl
nadační fond vůbec založen, ale pomohli jsme rovněž i pár
nemocným dětem.
Díky Vašim příspěvkům, které zasíláte na transparentní účet č.ú.
216183635/0600 jsme měla Rebeka možnost vyjet k moři či např.
dojet na konzultaci k odborníkům do Rakouska. Vaší pomoci si proto
velmi vážíme, protože nám pomáhá usnadnit Rebece i nám ostatním
při péči o ní alespoň trochu život.
Nadační fond také v minulém roce pořádal nebo spolupořádal řadu
akcí, např. Běh pro Rebeku či Koncert pro Rebeku, které se opravdu
povedly a umožnili nám být v osobním kontaktu s Vámi, kteří nás
podporují. Setkání to byla příjemná, doufám nejen pro nás, ale i pro
Vás. Protože tyto akce jsou námi i Vámi kladně hodnoceny, určitě
v nich hodláme v budoucnu pokračovat.
I v příštím roce se tedy těšíme na setkání s Vámi, třeba právě na
některé z akcí pořádaných na podporu Rebeky.
Prostě děkujeme za celou rodinu a NFRK
Richard Čihák,
předseda správní rady a zakladatel NFRK
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Příjmy a výdaje Nadačního fondu Rebečina Křídla v roce 2015

Nadační fond vznikl ke dni 15.12.2014, kdy byl zapsán jako
samostatná právnická osoba do obchodního rejstříku. Od samého
počátku má založen transparentní účet, na který se může kdokoli
z dárců nebo i ostatních zájemců podívat a z nějž je patrno, kdo kdy a
v jaké výši poskytl svůj příspěvek.
Transparentní účet je veden u GE Money Bank, a.s. a jedná se o účet
číslo: 216183635/0600. Odkazy na tento účet jsou uvedeny na obou
internetových stránkách nadačního fondu.
Na transparentní účet bylo za rok 2015 vloženo formou darů celkem
2.876.435,63 Kč.
Nadační fond dále vybral částku 126.805,- Kč, kterou získal prodejem
víček, které sbírali rovněž dárci.
Na straně výdajů utratil Nadační fond finanční prostředky zejména za
1) materiál, a to celkem ve výši 32.519,- Kč,
2) léky, masti a jiný zdravotní materiál, a to celkem ve výši 70.345,- Kč
3) speciální oblečení, celkem ve výši 41.360,- Kč
4) propagační materiál, celkem ve výši 36.214,- Kč
5) drobný majetek, celkem ve výši 32.825,- Kč
6) nákup nehmotného majetku, celkem ve výši 4.816,- Kč
7) ostatní výdaje (např. pobyt u moře či návštěva odborníků
v Salzburgu), celkem ve výši 324.488,83 Kč
8) bankovní poplatky, celkem 849,- Kč
9) služby a akce, celkem ve výši 144.181,- Kč
10) ostatní režijní výdaje (pronájem překlad apod.), celkem ve výši
44.035,41 Kč
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Celkem výdaje tvořily částku 731.634,- Kč.

Podrobný přehled všech příjmů a výdajů fondu tvoří přílohu č. 1 této
výroční zprávy.
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Zpráva o činnosti dozorčí rady nadačního fondu

Ve smyslu čl. 16 statutu nadačního fondu je dozorčí rada kontrolním
orgánem fondu. Je oprávněna zejména
1. kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování
nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
2.

přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu,

3. dohlížet na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními
předpisy a statutem fondu,
4. upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat
návrhy na jejich odstranění,
5. nejméně jedenkrát ročně podat zprávu správní radě o
výsledcích své kontrolní činnosti.
6. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu
7. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
fondu, jestliže tak neučiní předseda správní rady.

S ohledem na skutečnost, že nadační fond vznikl až dne 15.12.2014 a
v roce 2015 prošel prvním rokem své existence a činnosti, sejde se
dozorčí rada v roce 2016 teprve poté, co správní rada vydá výroční
zprávu nadačního fondu za rok 2015. Poté dozorčí rada přezkoumá
jednak tuto výroční zprávu, jednak podklady, které vedly k jejímu
vydání, a přezkoumá rovněž roční účetní závěrku a účetnictví fondu.
Termín jednání dozorčí rady není ke dni vydání této výroční zprávy
stanoven.
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Závěrečné slovo předsedy správní rady
V předchozím roce 2015 mohla díky činnosti nadačního fondu Rebeka
prožít rok, který byl díky fondu lehčí a ulehčil život celé rodině.
Jako zakladatel nadačního fondu mohu říci, že nikdo z nás, kteří jsme
u zrodu nadačního fondu byli, vůbec nečekal, že se činnost nadačního
fondu natolik rozjede a pomoc bude poskytována v tak velké míře.
Nesmírně si toho vážím a jsem za to rád.
Na konci roku 2015 oslavil nadační fond teprve první rok své
existence. Byl to rok náročný, neboť o tom, jak vést a spravovat
nadační fond, nevěděl na počátku nikdo z těch, kteří se na jeho
činnost podílejí, téměř nic. Přesto dokázal nadační fond fungovat za
tím účelem, pro který byl založen a dokonce mohl pomoci i jiným
dětem, než pouze mé dceři Rebece. Takto fond například přispěl
úhradou části nákladů na nákup speciální židle či tříkolky pro chlapce
s Downovým syndromem či poskytl příspěvek na dobročinnou akci
v rámci společnosti DEBRA CZ, se kterou nadační fond od počátku
spolupracuje.
Celkově mohu uvést, že práce a pomoc našeho nadačního fondu byla
a je vnímána veřejností velmi pozitivně, jak usuzuji z reakcí nejen na
internetových či facebookových stránkách Rebeky, ale především
z osobních setkání s veřejností při akcích, které jsme pořádali nebo se
jich alespoň účastnili.
Závěrem mohu s klidným svědomím říci, že rok 2015 byl z pohledu
nadačního fondu velmi úspěšný.
Doufám, že i příští roky bude fond ve své činnosti pokračovat
přinejmenším stejně tak úspěšně jako v roce předcházejícím.
Hodně zdraví všem!
Richard Čihák,
předseda správní rady a zakladatel NFRK
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