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Výroční zpráva Nadačního fondu
Jihočeské naděje za rok 2016
1. Úvod – úvodní slovo
Věřím, že základním předpokladem rozvoje společnosti je vzdělání našich dětí. Každá společnost
by mu proto měla věnovat maximální pozornost. Zvláště v dnešní době je však sociální situace
některých rodičů pro jejich děti překážkou při získávání vzdělání či rozvoji přirozeného talentu. Z
vlastní zkušenosti vím, jak složitá může být pro mladého člověka cesta k dosažení vzdělání, které
mu umožní kvalitní uplatnění v životě.
Jsem přesvědčen, že zdravá fungující občanská společnost musí stát na principech solidarity
a odpovědnosti. Ti silnější by v ní měli nezištně pomáhat slabším dostat se na stejnou startovní
čáru s těmi, jimž jejich ekonomicko-sociální situace dává lepší výchozí podmínky.
Věřím, že vzdělaná mladá generace je nutnou podmínkou na cestě k rozvoji Jihočeského
kraje, kde žijeme. Rozhodl jsem se proto založit Nadační fond Jihočeské naděje, jehož cílem je
dlouhodobě podporovat mladé lidi ze sociálně slabých rodin, kteří mají talent a touhu po
vzdělání,
ale jejich sociální situace jim tuto snahu neúměrně komplikuje.
MUDr. Martin Kuba
zakladatel Nadačního fondu Jihočeské naděje

2. Orgány Nadačního fondu Jihočeské naděje, adresa a kontakty
Vedení fondu: správní a dozorčí rada
Správní rada
MUDr. Martin Kuba
Zakladatel nadačního fondu, předseda správní rady
RNDr. Jan Zahradník
Člen správní rady
Ing. Miroslav Dvořák
Člen správní rady
www.jihoceskenadeje.cz

Nadační fond Jihočeské naděje, Branišovská 2, 370 05 České Budějovice. E-mail:
nf@jihoceskenadeje.cz

Dozorčí rada
Ing. Petr Maroš
Předseda dozorčí rady
Ing. Břetislav Kábele
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Blažek
Člen dozorčí rady
Administrativa
Ing. Petr Maroš
tajemník nadačního fondu
Sídlo a IČ fondu:
České Budějovice, Branišovská 16/2, PSČ 370 05
IČ: 281 16 488
Fond vznikl dne 7. ledna 2010 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 126.
Kontakty:
E-mail: nf@jihoceskenadeje.cz,
Telefon: +420 777 020 307
Web: www.jihoceskenadeje.cz

3. Zpráva o činnosti Nadačního fondu Jihočeské naděje v roce 2016
V roce 2016 podpořil Nadační fond Jihočeské naděje další mladé Jihočechy v rozličných
programech.
Prostředky fondu byly rozdělovány do několika projektů, do kterých se zájemci hlásili
prostřednictvím žádostí zveřejněných na internetových stránkách nadačního fondu
www.jihoceskenadeje.cz.
Schéma grantových programů zachováváme dle neměnného rozpisu z roku 2012 a jejich
stručnou charakteristiku pro rok 2016 uvádíme v následujícím seznamu:
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Schéma grantových programů Nadačního fondu Jihočeské naděje a jejich
charakteristika
Stipendijní programy:
Příspěvek na úhradu nákladů studia na vysoké škole
Příspěvek pro studenty vysokých škol s vynikajícím studijním prospěchem ze sociálně slabších
rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se studiem (doprava žadatele do
školy, ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).
Příspěvek na úhradu nákladů studia na střední škole nebo středním odborném učilišti
Příspěvek je určen pro studenty středních škol a středních odborných učilišť s vynikajícím
studijním
prospěchem ze sociálně slabších rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených
se
studiem (doprava žadatele do školy, ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).
Umělecký grant
Projekt je určen pro studenty základních, středních a vysokých škol, jejichž sociální situace
neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených s
uměleckou činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži nebo případná
individuální
potřeba žadatele).
Sportovní grant
Projekt je určen pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují individuálním sportům a
jejichž sociální situace jim neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na
úhradu nákladů spojených se sportovní činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na
soutěži
nebo případná individuální potřeba žadatele).
Podpora dětských domovů
Financování řidičských průkazů vybraným dětem z dětských domovů.

www.jihoceskenadeje.cz

4. Realizované podpory a projekdy v roce 2016
V roce 2016 nadační fond zvažoval podporu těchto jednotlivců a skupin:

Řidičské průkazy sk. B
Oslovili jsme zástupce dětských domovů, především ředitele a ředitelky, a ve spolupráci s nimi
jsme zafinancovali řidičská oprávnění sk. B pro dospívající ze tří dětských domovů.
Dětský domov Žíchovec doporučil Romana Danyiho a Patrika Stibora a nadační fond jim řidičské
průkazy v tomto roce uhradil.
Dále jsme do tohoto programu zařadili Jana Vacka, svěřence Dětského domova v Písku, realizace
jeho řidičského průkazu byla však posunuta.
Dalším vybraným juniorem byla sl. Daniela Stará a její kurz na získání řidičského oprávnění bude
probíhat v následujícím roce 2017.

[Type text]

Nadační fond Jihočeské naděje
Sídlo: Branišovská 2, 370 05 České Budějovice
www.jihoceskenadeje.cz

Další projekt, který jsme podpořili ve spolupráci s textilní společností TEXSR s.r.o. byla výroba
oblečení pro Jihočeský kynologický klub – konkrétně pro juniory.
Firma TEXSR s.r.o. zdarma navrhla a ušila oblečení pro celou skupinu kynologů a tímto bychom
rádi jménem Nadačního fondu Jihočeské naděje poděkovali za spolupráci.

Podpora mladých kynologů

Na podzim 2016 jsme se rozhodli podpořit tým mladých jihočeských sportovních
kynologů, kteří se účastní republikových soutěží ve sportovní kynologii se svými
čtyřnohými kamarády.
Sportovní kynologie je sport, kdy psovod se svým psem musí prokázat všestranný výcvik
psa ve třech disciplínách a to stopování, poslušnosti a obraně. Příprava psa je velice
časově náročná a dosáhnout takového stupně výcviku, aby pes zvládal disciplíny na
závodní úrovni, vyžaduje řadu výcvikových pomůcek. Jihočeští psovodi jsou v tomto
sportu velmi úspěšní a v kategorii dospělých se pravidelně prosazují do reprezentace na
mistrovství světa, ať již všech plemen, nebo německých či belgických ovčáků.
Vzhledem k tomu, že sportovní kynologie nepatří mezi komerčně atraktivní sporty, je
často složité pro mladé kynology sehnat peníze nebo výbavu na to, aby měli dobré
podmínky pro trénink, který probíhá po celý rok v jakémkoli počasí venku.
www.jihoceskenadeje.cz

Nadační fond se rozhodl podpořit mladé kynology zajištěním funkčního oblečení pro
sportovní kynologii, které dodala společnost TEXSR s.r.o. Oblečení je koncipováno jak pro
trénink, tak pro reprezentaci Jihočeského kraje. Jsme rádi, že se nám tak podařilo ušetřit
kynologům peníze, které mohou věnovat na výcvikové pomůcky, semináře a další rozvoj
mladých psovodů při výcviku jejich pejsků.
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Přehled podpořených, výše a účel realizovaných podpor pro rok 2016
Podpoření:

Částka (Kč)

Účel financování

Roman Danyi - DD Žíchovec

10.700

Řidičské oprávnění sk.B

Patrik Stibor – DD Žíchovec

10.700

Řidičské oprávnění sk.B

Jihočeský kynologický klub junioři

Na náklady TEXSR s.r.o.

Výroba oblečení

5. Další aktivity fondu a výhled na rok 2017
V roce 2017 se chystá Nadační fond podpořit další jednotlivce i skupiny mladých
talentovaných Jihočechů a hodlá pokračovat a prohlubovat spolupráci s dětskými
domovy na jihu Čech.
Mezi zvažované projekty jsme zařadili podporu studentů středních odborných škol
v zapojení se do veřejného dění ve městě.

www.jihoceskenadeje.cz

6. Zpráva o hospodaření
Příjmy
0

Výdaje
Sponzorský dar ŘP 2x – 21.400,- Kč
Bankovní poplatky – 2.448,- Kč
Penále – 44,- Kč
Daň. přiznání – 3.025,- Kč

Rozvaha k 31.12.2016 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek:
Krátkodobý majetek:

0 Kč
184.000 Kč

Aktiva celkem:

184.000 Kč

B. Pasiva
Vlastní zdroje (včetně hospodářského výsledku):
Cizí zdroje:

132.000 Kč
52.000 Kč

Pasiva celkem:

184.000 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 (Kč):
Náklady celkem:
Výnosy celkem:

27.000 Kč
0 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015:

-27.000 Kč
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