VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu při škole Sv. Josefa za rok 2015
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Poslání Nadačního fondu při škole Svatého Josefa

Jsme charitativní organizace. Našim po-

Hlavním posláním této školy je začlenění

sláním je informovat veřejnost o situaci

indiánských dětí a mládeže do společ-

indiánských dětí kmene Lakota (Sioux) a

nosti. Ti totiž žijí v rezervacích v neodpo-

podporovat zachování kulturních hodnot

vídajícím sociálním prostředí. Škola jim

a dědictví indiánů, kteří dnes žijí v rezer-

poskytuje vzdělání, ubytování, stravu,

vacích v nedůstojných podmínkách, a to

oblečení a veškerou péči. Výuka a vý-

zejména prostřednictvím vzdělávacích

chova směřuje k tomu, aby z nich vyrostli

programů. Rozhodli jsme se proto podpo-

samostatní lidé schopní postarat se ne-

rovat především projekty a práci indián-

jen o sebe, ale i o své rodiny.

ské Školy sv. Josefa v Chamberlain, Jižní
Dakotě, USA.
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Slovo na úvod – poděkování

Drazí čeští přátelé,
děkujeme Vám za Váš zájem o naši tak důležitou práci, jakou je péče o indiánské děti
ve Škole sv. Josefa. Od roku 1927 slouží škola Lakotům (Siouxům) – lidem, jejichž původním
domovem byly širé pláně Jižní Dakoty, a kteří dnes žijí v nuzných podmínkách indiánských
rezervací. Rodiče a vychovatelé nás vyhledávají a žádají o pomoc při výchově a vzdělávání svých dětí.
Přijímáme děti ze všech oblastí – Wopila Tanka – veliký dík za pomoc, kterou poskytujete
více než 200 lakotským chlapcům a děvčatům. Přicházejí k nám z rozvrácených domovů,
často jsou i oběťmi násilí a zanedbávání.
Naším posláním je poskytnout každému dítěti lásku, kterou si tolik zaslouží, a vytvořit pro ně
láskyplné prostředí.
Programy Školy sv. Josefa jsou akreditovány a naše dlouholetá praxe potvrzuje, že jsou
vzdělávací i rezidenční programy na té nejvyšší úrovni.
Podpora z České republiky nám umožňuje, abychom mohli s lakotskými dětmi a jejich rodinami pracovat. Věřím, že se i v nadcházejícím roce budeme moci spolehnout na Vaši
laskavou pomoc, abychom i nadále mohli v této práci pokračovat.
Pilamaya – děkujeme za to, že jste součástí životů lakotských dětí. Bez Vaší pomoci bychom nemohli naše programy uskutečnit. Ať je navždy boží láska kolem Vás jako kruh,
který nemá začátek ani konec.
Bůh Vám žehnej

Páter S. Huffstetter

5

Informace o Nadačním fondu při škole Svatého
Josefa a jeho aktivitách

O nás
Cílem a smyslem činnosti Nadačního fondu při škole Svatého Josefa je pomoc při
zajištění chodu Školy svatého Josefa v Jižní Dakotě ve městě Chamberlain. Jde o
školu internátního typu s kapacitou 200
dětí. Do školy jsou přijímány děti z indiánských rodin kmene Lakotů – Siouxů, kteří
žijí ve velmi špatných sociálních podmínkách v okolních indiánských rezervacích.
Většina zdejších indiánských rodin žije
v absolutní chudobě a bez naděje na
zlepšení situace, což vede často k alkoholismu, drogové závislosti a domácímu
násilí.Naším cílem je dostat děti z tohoto
asociálního prostředí a poskytnout jim:

Nový domov – láskyplné prostředí, v němž

k jejich jazyku a vzbudily zájem o udržo-

mohou žít v bezpečí, v klidu se učit

vání indiánských tradic a kultury. Celý

a hrát si, tedy prožívat bezstarostné dět-

výukový proces je nastaven tak, aby

ství. Naše „rodiny“ tvoří vždy 12 dětí a dva

po absolvování naší školy mohly děti

vychovatelé. Naši vychovatelé, jejich

dále studovat, nebo jít pracovat. Výuka

noví „rodiče“, jim věnují veškerý svůj čas

probíhá v malých skupinách po 12 dě-

a učí je, jak má správně život v rodině vy-

tech, což nám umožňuje individuální pří-

padat, tedy vzájemné úctě, porozumění,

stup ke každému žákovi.

toleranci a pomoci.
Zdravou výživu – dbáme na to, aby děti,
Plnohodnotné vzdělání – naše výukové

které k nám často přicházejí ve velmi

programy jsou akreditovány a sestaveny

špatném stavu, dostávaly plnohodnot-

tak, aby dětem zajistily kvalitní plnohod-

nou stravu, jež obsahuje v dostatečné

notné vzdělání a zároveň v nich pěsto-

míře všechny složky potřebné pro jejich

valy hrdost na odkaz jejich předků, lásku

zdravý vývoj. Děti se k nám dostávají
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z opravdu chudých poměrů, v nichž byla výživa často nedostatečná nebo dokonce zanedbávaná
Zdravotnickou péči – našim dětem poskytujeme veškerou potřebnou zdravotnickou péči,
a to jak preventivní, tak patřičnou léčbu v případě onemocnění. Dbáme rovněž na to, aby
děti dostávaly v dostatečném množství vitamíny.
Šanci a naději do budoucna – všemi silami a prostředky se snažíme vychovat z dětí sebevědomé mladé lidi, kteří po absolvování naší školy budou schopni žít samostatně. Mohou
dále studovat nebo se uplatnit na trhu práce a postarat se tak nejen o sebe, ale v budoucnu i o svou rodinu.

Struktura nadace
Nadační fond při škole Svatého Josefa je charitativní organizace, která vznikla v České
republice 12. ledna 2011. Založili ji pánové Stephen Hufstetter a David Nagel
ze Spojených států amerických. Nadace pracuje s minimem administrativních nákladů,
což nám umožňuje maximální využití získaných finančních prostředků na podporu našeho
projektu
Dovolte, abychom Vám představili členy správní rady:
Stephen Huffstetter – předseda správní rady
David Nagel – člen správní rady
Yvon Sheehy – člen správní rady
Nadační fond při škole Svatého Josefa je součástí americké charitativní organizace St. Joseph’s Indian School, an apostolate of the Congregation of the Priests of the Sacred Heart.
Jejím

posláním

je

informovat

veřejnost

o

tíživé

životní

situaci

Lakotů,

nebo-

li indiánů kmene Sioux a pomáhat jim tak, aby se z této situace dokázali vymanit.
Stěžejním projektem je Škola svatého Josefa pro indiánské děti. Jedná se o školu internátního typu s kapacitou 200 dětí. Cílem je vychovat z těchto dětí samostatné, vzdělané
lidi, kteří se po absolvování školy budou moci buď dále vzdělávat, nebo budou schopni
zapojit se do společnosti a dále žít plnohodnotný život.
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Nadační fond při škole Svatého Josefa v České republice se připojil právě k tomuto projektu. Naším cílem je kromě osvětové činnosti také získávání finančních prostředků, které jsou
použity na provoz Školy svatého Josefa v Jižní Dakotě, a to zejména na:
• učebnice a učební pomůcky pro děti
• stravování
• oblečení
• opravy a rekonstrukce budov
• úhradu nákladů za spotřebu energií
Škola svatého Josefa je jedinou organizací zaměřující se speciálně na problémy indiánských dětí a jejich rodin, jimž se snaží dlouhodobě pomáhat.
Jsme přesvědčeni, že v dnešním světě plném velkých rozdílů je víc než kdy jindy důležité
vytvářet mezi lidmi kulturní porozumění a povědomí. Jako nezisková organizace jsme si
stanovili za cíl informovat veřejnost o životní situaci Lakotů neboli indiánů kmene Sioux.
Vzhledem k tomu, že Lakotové mají tak hodnotnou a hrdou kulturu, věříme, že je pro nás
všechny přínosem prosazovat její hodnoty prostřednictvím našich programů.
Nadační fond při škole Svatého Josefa má velmi přehlednou strukturu. Jsme v neustálém
kontaktu se svou mateřskou organizací, od níž pravidelně dostáváme informace o využití finančních prostředků a zároveň o aktuálních potřebách školy. To nám umožňuje velmi pružně reagovat na momentální situaci a v případě potřeby urychleně zorganizovat pomoc.
Nadační fond při škole Svatého Josefa je zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl N, vložka 828.

IČO: 247 95 232
Sídlo: Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Tel: 226 259 781
Email: info@nadacesvjosefa.cz
Webové stránky: www.nadacesvjosefa.cz
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Jak jsme pracovali v roce 2015
V roce 2015 jsme opět pokračovali v naplňování tohoto projektu, jímž je podpora práce
školy pro indiánské děti. Díky laskavé pomoci našich pravidelných i příležitostných dárců
jsme mohli i v tomto roce škole pomáhat.
Náš hlavní projekt jsme rozdělili do řady dílčích programů, kdy jsme se snažili finančně pomoci při řešení akutních potřeb školy.
Jednalo se o tyto programy:
•

školní pomůcky – zajištění dostatku vhodných učebnic a potřebných školních
pomůcek pro 200 žáků v takové kvalitě, aby jim mohlo být poskytováno plnohodnotné vzdělávání

•

podpora provozu školy – zajištění celé řady věcí, jako jsou hygienické potřeby, 		
sportovní potřeby, ale také údržba jednotlivých budov

•

oblečení pro děti – zajištění dostatku vhodného oblečení do školy i pro volný čas,
pro každé roční období; v roce 2015 u nás bydlelo mezi 195 a 200 dětí

•

zdravotnické pomůcky a léky – zajištění kvalitního ošetření a léčby, léků a zdravotnického materiálu, jehož spotřeba je při při péči o takovýto počet dětí značná - V
roce 2015 došlo měsíčně průběžně k 300 návštěvám zdravotnického zařízení

•

stravování – zajištění plnohodnotné stravy a to i s ohledem na jejich výživu v minulosti, která byla nedostatečná nebo dokonce někdy i zanedbávaná - Za minulý
rok jsme vydali výce než 50 tisíc teplých obědů

•

náklady na topení – škola se nachází v oblasti, kde jsou dlouhé a kruté zimy, které
trvají i šest měsíců, proto náklady na vytápění všech budov jsou značné

•

podpora mimoškolních aktivit – především v letních měsících je pro nás obtížné
získat dostatek financí na mimoškolní aktivity pro ty děti, které se nemají kam 		
vracet a zůstávají ve škole - pro tyto děti, ale i další děti z rezervací připravujeme
tábory, výlety a jiné celodenní aktivity

Díky štědré podpoře dárců poskytuje Škola svatého Josefa pro indiánské děti vzdělání již od roku 1927.
Díky Vaší štědré pomoci bude moci tato škola i nadále vzdělávat
a vychovávat další stovky indiánských dětí a dávat jim tak šanci
prožít úspěšný a šťastný život.
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Finanční zpráva
Nadační zdroje a předpokládaný vývoj
Nadační fond při škole Svatého Josefa získává podporu od soukromých osob i od různých
společností. Část z toho tvoří i naši pravidelní dárci. Do budoucna bychom se chtěli pokusit
tuto skupinu dárců rozšířit, neboť by nám to umožnilo lépe plánovat rozdělení získaných
prostředků.

Věříme, že i v nadcházejícím účetním období nám zůstanou naši dárci věrni, a že se nám
podaří získat i další nové přispěvatele. Nadále budeme pokračovat v direct mailingových
kampaních a získavat tak finanční prostředky pro podporu našeho projektu.

Přehled účetnictví
Nadační fond při škole Svatého Josefa získává dary od svých dárců, které za tímto účelem
oslovil v roce 2015 celkem 13krát s celkovým počtem 101 448 dopisů. Těmito dary bylo
získáno 3 776 760 Kč.
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Přehled příjmů a výdajů
Příjmy celkem

3 818 189 Kč

Dary od stálých dárců - příjmy mimo veřejnou sbírku a trvalé příkazy

3 776 760 Kč

Dary trvalými příkazy dárců
Hodnota věcných darů
Příjem z úroků

Uhrazené výdaje celkem
Všeobecné výdaje za administrativu
Náklady na projekt vzdělávání veřejnosti
Bankovní poplatky

28 106 Kč
0 Kč
13 323 Kč

1 364 182 Kč
149 534 Kč
1 195 316 Kč
19 332 Kč

Aktiva k 31. prosinci 2015 celkem

8 014 664 Kč

Hotovost v bankách a pokladně

8 014 664 Kč

Krátkodobé pohledávky

Pasiva k 31. prosinci 2015 celkem
Vlastní jmění

0 Kč

8 014 664 Kč
100.000 Kč

Výsledek hospodaření minulých let

5 234 753 Kč

Výsledek hospodaření 2015

2 454 006 Kč

Krátkodobé závazky

225 905 Kč

Nadační příspěvky byly využity k naplnění cílů programů, které byly předem deklarovány
v žádostech o podporu a které jsou v souladu s posláním a účelem Nadačního fondu při
škole Svatého Josefa. Při svém hospodaření dodržel nadační fond pravidla pro poskytování nadačních příspěvků stanovená Novým občanským zákoníkem.

Finanční prostředky budou převedeny na účet Školy sv. Josefa v Chamberlain
v roce 2016.
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Seznam hlavních dárců
Přehled dárců, kteří přispěli Nadačnímu fondu při škole Svatého Josefa v roce 2015 částkou
10.000,- Kč a více :
•

prof. ThDr. Jan Matějka

•

MUDr. Karel Peterka

•

Erika Kožmínová

•

PhDr. Eva Kadaňová

•

MUDr. Zuzana Kubínyiová

•

PhDr. Jan Frolík

•

Ing. Jiří Kot

•

Ing. Igor Rádek

•

Květa Matoušová

•

Mgr. Rudolf Hampl

•

Mgr. Marek Konečný

•

PhDr. Helena Tomanová

•

MUDr. Zuzana Adamčeková

•

František Jelínek

•

Michaela Holečková

Závěr - zhodnocení
Na závěr bychom chtěli konstatovat, že vzhledem k tomu, že Nadační fond při škole Svatého
Josefa působí v České republice teprve krátce a jeho zaměření je dosti specifické, podařilo
se nám získat poměrně slušný okruh příznivců a přispěvatelů. V současné době máme celkem
19 261 dárců, z toho nás 92 dárců podporuje pravidelně (min. 3x do roka) a ostatní příležitostně.
V příštím roce bychom rádi pokračovali v našich informačních kampaních o indiánech, jejichž
životní podmínky v rezervacích nejsou dobré, také o jejich kultuře a tradicích. Chtěli bychom
vzbudit zájem veřejnosti a získat nové příznivce, kteří se spolu s námi pokusí tuto nepříznivou
situaci indiánů změnit.
Pilamaya v lakotštině znamená děkuji.
Všem našim dárcům z celého srdce

DĚKUJEME
– PILAMAYA!

Nadační fond při škole Sv. Josefa
Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
č. účtu: 2106173996/2700, Tel: 226 259 781
www.nadacesvjosefa.cz

DĚKUJEME – PILAMAYA!

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Nadační fond při škole Svatého Josef
Na Výslunní 201/13
Praha 10
100 00

IČO
Účetní jednotka doručí:

24795232

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

I.

Zásoby celkem

7

II.

Pohledávky celkem

8

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

IV.

Jiná aktiva celkem

10

1

Označení

PASIVA

a

b

2

5 581

8 015

5 581

8 015

5 581
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Aktiva celkem

Stav k posled. dni
účetního období

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

8 015
Stav k posled. dni
účetního období

3

4
5 335

7 789

A.

Vlastní zdroje celkem

12

I.

Jmění celkem

13

100

100

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

5 235

7 689

B.

Cizí zdroje celkem

15

246

226

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

246

226

IV.

Jiná pasiva celkem

19

Pasiva celkem

20

5 581

8 015

Sestaveno dne:

11.06.2016

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2015

( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Nadační fond při škole Svatého Josefa
Na Výslunní 201/13
Praha 10
100 00

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

24795232

Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele
Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

Služby celkem

3

III.

Osobní náklady celkem

4

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

16

VI.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

VII.

Provozní dotace celkem

18

A.

B.

17

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1 345

1 345

19

19

1 364

1 364

13

13

3 805

3 805

Výnosy celkem

19

3 818

3 818

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

2 454

2 454

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

2 454

2 454

Sestaveno dne:

11.06.2016

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

