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Motto: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ 
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1 Úvodní slovo 
        

Vážení a milí přátelé, 

 

snahou nadačního fondu v roce 2015 bylo, aby se jeho činnost i nadále 
rozvíjela. Jsem rád, že se nám opět podařilo zrealizovat několik projektů 
a poskytnout pomoc potřebným, zejména talentovaným dětem. Stále se 
učíme, a tak jsme díky našim projektům získali mnoho nových a cenných 
zkušeností. 

 

Velmi si vážíme podpory, kterou společně s námi poskytují sponzoři, 
dárci i dobrovolní spolupracovníci, jejichž velkorysost a neúnavná 
činorodost dává sílu nám všem a především těm, co to potřebují. 

 

Rok 2015 byl rokem, kdy jsem první rok vedl fond ve funkci předsedy 
správní rady. Snažil jsem se pokračovat tam, kde můj předchůdce,  
Ing. Pavel Duchek, svou práci přerušil. Zda se mi to vede, musí říci 
ostatní.   

S úctou 

 

Mgr. Václav Horák 

předseda správní rady 
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2 O nás 

2.1 Cíle nadačního fondu Incrementum 

Nadační fond Incrementum byl založen s cílem poskytování pomoci 
dětem, mladistvým a mladým lidem do 24 let věku, nacházejícím se 
ve ztížených životních, zejména sociálních, podmínkách za účelem 
podpory jejich osobnostního rozvoje. 

Účelem fondu je vyhledávat děti, které mají v určité oblasti osobnostního 
zaměření nezanedbatelný potenciál. Nadační fond se stává pro 
konkrétního jedince impulsem ke stanovení dílčího osobního cíle a k 
rozvoji / růstu vlastních schopností. Nadační fond Incrementum působí 
dlouhodobým kontaktem a podporou mladého člověka v jeho zvolené 
rozvojové oblasti jako motivační činitel v soustavném kvalitativním 
posunu vlastních kompetencí.  

Nadační fond Incrementum se zaměřuje na děti a mladistvé vyrůstající v 
prostředí ústavní péče i mimo ni. Cílovou skupinou jsou děti s 
různorodým sociálním znevýhodněním, děti s tělesným, či smyslovým 
postižením. Nadační fond Incrementum podporuje vybrané jedince 
přímým přidělením materiálního daru (obvykle věci, či předmětu úzce 
souvisejícího s oblastí jeho zaměření). 

Další možností stimulace mladého člověka je zapůjčení hodnotného 
předmětu, nebo přístroje k užívání za účelem rozvoje konkrétních 
schopností a dovedností. Tato zápůjčka může být termínovaná na 
konkrétní období, popřípadě bez časového omezení. Příjemce hmotné 
výpůjčky se smluvně zavazuje předmět výpůjčky předat dalšímu zájemci 
o rozvoj osobních dovedností (podpora Nadačního fondu tedy slouží k 
dílčímu růstu nadaného a cílevědomého jedince na jeho životní cestě a 
může fungovat jako putovní podněcující prvek). 

Významným faktorem při rozhodování o udělení některé z uvedených 
podpor je vlastní, samostatné rozhodnutí jedince o dosažení konkrétního 
sledovatelného posunu v životní oblasti. Může se jednat o zájmovou, 
volnočasovou vrstvu osobnosti, o úspěšnost ve vzdělávací oblasti, nebo 
o zaměření na pomoc a podporu vrstevníkům či dalším osobám. Tento 
osobní cíl je výstižně formulován ve smlouvě o poskytnutí podpory 
Nadačním fondem. 

2.2 Správní rada 

 
Členové správní rady nadačního fondu: 
 
 Mgr. Václav Horák, předseda správní rady 

Pedagog, metodik 26. základní školy v Plzni. 

 Mgr. Martin Fládr 
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Etoped v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni.   

 Mgr. Eliška Pilíková 

Pedagog. 

2.3 Revizor 

Revizorkou nadačního fondu je: 

 Ing. Eva Křišťanová 

Pracovnice RK Pubec.  

2.4 Projektoví manažeři 

S nadačním fondem spolupracují za účelem vyhledávání a ověřování 
místní situace uchazečů z cílových skupin projektoví manažeři:  

 Mgr. Štěpánka Větrovcová 

 

 

2.5 Způsob práce nadačního fondu 

Všichni členové správní rady, revizor i projektoví manažeři realizují 
činnost pro Nadační fond Incrementum na vlastní náklady a bez nároku 
na jakoukoliv finanční odměnu. 
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3 Programy podpor 
Za účelem naplnění svých cílů zřizuje Nadační fond Incrementum 
programy podpor, které jsou rozděleny dle věkové kategorie 
podporovaných dětí a mladistvých. 

 Poupě – pro děti do 12 let 

 Šipka – pro děti a mladistvé od 12 do 18 let 

 Meta – pro mladé lidi od 18 – 24 let 

 Splněný sen – individuální program 

 Mladý technik - u příjemců je podporován rozvoj v technických 
oborech 

3.1 Program Poupě 

Tento program je primárně určen pro příjemce mladšího a středního 
školního věku (cca do 12 let). 

U příjemce je podporován rozvoj v zájmové oblasti dle jeho výběru, např. 
přírodovědného, sportovně – herního, či esteticko – výchovného 
charakteru. Často se jedná o zájem, který se u příjemce aktuálně začíná 
rozvíjet a je pravděpodobné, že se jím bude dlouhodobě zabývat. 

V této věkové kategorii je preferována podpora formou materiálního daru 
(předání věci, předmětu, či přístroje potřebného pro další rozvoj zájmu 
dítěte). 

U vybraných příjemců může být podpora směrována také jako časově 
omezené financování vybrané volnočasové aktivity – kroužku. 

3.2 Program Šipka 

Tento program je primárně určen pro příjemce staršího školního věku a 
pro adolescenty (cca od 12 do 18 let). 

U příjemce podporujeme rozvoj v zájmové a tvořivé oblasti, kterou se již 
delší dobu zabývá; může jít o různé zájmové aktivity přírodovědného, 
technického, sportovního, nebo estetického charakteru. 

Oblast zájmu příjemce může souviset s volbou profesního zaměření, 
dalšího směřování vybraného jedince. V této věkové kategorii bude 
zvažováno, zda fond svoji podporu poskytne formou materiálního daru, 
nebo ve formě dlouhodobé zápůjčky předmětu / přístroje potřebného pro 
rozvoj konkrétního zájmu. V tomto programu bude zvažována též 
podpora formou financování vybraného kursu, či výcviku. 

3.3 Program Meta 

Tento program je primárně určen pro příjemce v období mladé dospělosti 
(cca od 18 do 24 let). 
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U příjemců podporujeme rozvoj a seberealizaci v dlouhodobě 
provozované oblasti; jedná se o zájmové aktivity přírodovědného, 
technicko – vědního, sportovního, nebo estetického charakteru. 

Cílem programu je rovněž podpora jedince v jeho snaze předávat své 
dovednosti a znalosti dalším osobám, v oblasti vedení mladších dětí či 
vrstevníků; oceňujeme odhodlání podělit se o své zkušenosti a vtáhnout 
do smysluplné aktivity další zájemce (přesah individuálního zájmu). 

Podpora bude zaměřena také na sociálně prospěšné aktivity konkrétního 
mladého člověka (pomoc a péče o hendikepované a sociálně 
znevýhodněné jedince, peer program…). V této věkové kategorii 
preferujeme podporu formou dlouhodobé zápůjčky předmětu, nebo 
přístroje (s předpokládaným výhledovým předáním této věci dalším 
účastníkům programu). 

3.4 Mladý technik 

Program je určen pro příjemce  mladšího školního věku až mladé 
dospělosti (cca od 6-ti let do 24 let). 

U příjemce je podporován rozvoj v technických oborech; u mladších dětí 
se jedná zejména o podporu technického myšlení a volnočasových aktiv 
se zaměřením v této oblasti. U starších příjemců tento program 
podporuje rozvoj a seberealizaci v technických odvětví se zaměřením 
na jejich studium, popř. výběr budoucího povolání. Výběr do programu 
určuje především oblast zájmu, tj. technický směr, ale je nutné splnit 
další podmínky nadačního fondu pro poskytnutí podpory. 

3.5 Splněný sen 

Tento program je určen pro potřebné uchazeče, jejichž pomoc nemůže 
být aktuálně pokryta z okamžitých zdrojů Nadačního fondu Incrementum. 
Program otvírá možnost pro konkrétní dárce pomoci, kteří jsou připraveni 
podporovat konkrétního chlapce, či dívku v rozvoji jejich individuálního 
zájmu. V rámci tohoto programu zřizuje nadační fond listinu čekatelů, 
kteří čekají na splnění svého snu. Kterýkoliv dárce může sám posoudit, 
kterého uchazeče podpoří ve splnění jeho snu. 
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4 Některé realizované projekty podpory 

4.1 Eliška 

nadějná výtvarnice 

Eliška se do dětského domova dostala vývojem událostí v rodině. 
V Dětském domově Čtyřlístek v Plané u Mariánských Lázní pobývá ještě 
se svým mladším bratrem Pavlem. Eliška studuje Střední odbornou školu 
užitého umění a designu v Nerudově ulici v Plzni. 
Na tuto školu se Eliška nepřihlásila náhodou. Již od dětských let se 
zabývá kresbou a malbou, ráda vytváří obrázky (i opravdová výtvarná 
díla). Nejraději kreslí tužkou, či pastelkou – oblíbenými tématy jsou 
zvířecí motivy a scény z filmů. V digitální kresbě podniká Eliška první 
zajímavé pokusy. Své kresby přihlásila do několika soutěží - např. soutěž 
v kresbě žáků ZUŠ, kde pronikla celorepublikovým kolem do kola 
evropského; soutěž Producentského centra Profil, Mariánské Lázně, kde 
obsadila 3. místo v soutěži „Pro babičku a dědečka“; soutěž „Vánoční 
ozdoba“, apod. 
V oblasti digitální grafiky má Eliška méně zkušeností, a právě proto 
požádala Nadační fond Incrementum o zakoupení notebooku 
a především grafického programu Photoshop Extended. Eliška byla 
zařazena do programu META, který je přímo určen pro mladé lidi, jejichž 
zájem přerostl v profesní zaměření. Eliška úspěšně prošla rozhodovacím 
procesem správní rady fondu a oba vytoužené dary jí byly slavnostně 
předány v sídle NF Incrementum. 
Eliška se zavázala ke splnění osobního cíle spojeného právě 
s počítačovou grafickou prací. Jejím úkolem je vytvořit návrh webových 
stránek konkrétní instituce. K tomu by jí mohl účinně dopomoci právě 
program Photoshop Extended. Budeme Elišce držet palce, aby zvládla 
dosáhnout jednak krátkodobého cíle, ale aby se jí v budoucnu splnil i její 
velký sen – vystudovat vysokou školu uměleckého směru a stát se 
grafičkou, či ilustrátorkou. Cílevědomost, pracovitost a úsilí jí zatím 
nechybí. 

4.2 Jan 

vášnivý cestovatel a tvůrce prezentací pro další mladé turisty 

Honza se dostal do diagnostického ústavu ve svých 14 letech. Stalo se 
tak kvůli jeho rodinné situaci dokonce podruhé. Tentokrát zůstal doma 
načas jen s otcem a začal zameškávat školní docházku. Honza se ale 
dokázal vzpamatovat a rozhodl se pro cestu sebevzdělání a dobrého 
chování. 
Od konce roku 2012 je umístěn v Dětském domově Domino Plzeň. 
Úspěšně studuje Střední průmyslovou školu elektrotechnickou 
na plzeňských Borech. V dětském domově vyniká svým slušným 
projevem a trochu netradičními zájmy. Rád chodí do plzeňského divadla 
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a na další kulturní akce. Pokud je to možné, tak cestuje po nejrůznějších 
evropských zemích. Honzovi ale nejde o lenošení na pláži a ochutnávání 
specialit v hotelové restauraci. Láká ho především poznávání – nových 
zemí, měst a jejich obyvatel. Poznávání odlišných kultur, zvyklostí a 
trendů. 
A právě pro toto, ne zcela běžné, zaujetí byl vybrán jako potenciální 
příjemce věcného daru. Ano, Honza si nenašel NF Incrementum, ale 
Incrementum si našlo Honzu jako nadějného klienta. Pro podporu jeho 
cestovatelské vášně a rovněž k posílení motivace „vzdělávat“ svými 
informacemi kamarády, spolužáky, vrstevníky rozhodla správní rada NF, 
že Honzovi bude nabídnut notebook. 
Honza s nabídkou nadačního fondu souhlasil a začínal se pomalu těšit 
na své další cesty do zahraničí a na své prezentace. Ještě před 
obdržením notebooku Lenovo ThinkPad T500 si stanovil krátkodobý cíl – 
závazek, že za pomoci tohoto notebooku vypracuje z poznávací výpravy 
do Londýna interaktivní prezentaci o této britské metropoli, do které se 
budou moci posluchači z řad Honzových vrstevníků zapojovat svými 
dotazy a zkušenostmi. Honza by se rád dále věnoval cestování 
po Evropě, a pokud mu bude přát štěstí, pak i po jiných světadílech. 
Velkým snem je účast v expedici směřující za poznáním aljašské 
divočiny. Aby se mohl v cizích zemích lépe dorozumívat, chce se 
zdokonalovat v jazycích, zejména v angličtině. Nadační fond 
Incrementum se těší na viditelné výsledky Honzových poznávacích cest.  

4.3 Barbora 

odhodlaná mladá stepařka 

Barbora žije jen s maminkou nedaleko Přeštic. Její velkou zálibou je 
step, kterému se začala věnovat v roce 2011. Je velmi ctižádostivá a 
aktivní, stepuje pravidelně dvakrát týdně. Vzhledem ke své píli a 
vytrvalosti se velice brzy mohla začít účastnit nejrůznějších vystoupení – 
Měšťanská beseda, divadlo Alfa, Divadlo JKT Plzeň a jiné.  
Bára velice často využívá možnosti účastnit se seminářů a vzdělává se. 
V předloňském roce se zúčastnila semináře několikanásobného mistra 
republiky a Evropy pana Tomáše Slavíčka, dále pak semináře 
mnohonásobného mistra světa ve stepu pana Daniela Boraka. Stále 
na sobě pracuje a po usilovné námaze pro ni byla velkou odměnou účast 
na Mistrovství republiky ve stepu 2014 v Brně, v sestavě trio – 
choreografie Tomáš Slavíček. Mistrovství stepu ČR v Plzni v roce 2015 
pak bylo další cestou, kde v sestavě jako malá skupinka v choreografii 
paní Kamily Borovské dokonce postoupili dále na Mistrovství Evropy.  
Bára je velmi tvůrčí a šikovná, a tak si sama připravuje nejrůznější 
choreografie pro svá vystoupení. Barbora se chce aktivně věnovat stepu 
i v budoucnu. Ráda by se pokusila o studium na Pražské konzervatoři – 
obor hudebně dramatické umění. Nadační fond Incrementum se rozhodl 
tuto mladou talentovanou slečnu podpořit v jejích aktivitách a uhradil 
náklady na tréninky a soustředění. 
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5 Poděkování 
Správní rada nadačního fondu Incrementum vyjadřuje upřímné 
poděkování všem našim podporovatelům. Máme radost, že se okruh 
našich sponzorů a podporovatelů stále rozšiřuje! 

 

1. Nadační fond Veolia 

2. Městský obvod Plzeň 3 

3. JUDr. Marek Görges, Plzeň 

4. 1. Plzeňská daňová a účetní, spol. s r.o.  



 
 
 

Výroční_zpráva_2015_V1.10  12 z 13 

6 Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
ke dni 31.12.2015 (v CZK) 

Spotřeba materiálu 692,00    

Služby celkem 2 112,00    

   Náklady na reprezentaci 884,00    

   Ostatní služby 1 228,00    

Daně a poplatky celkem 1,00    

Ostatní náklady celkem 57 703,00    

   Dary 56 531,00    

   Jiné ostatní náklady 1 172,00    

Náklady celkem 60 508,00    

Úroky 7,00    

Přijaté příspěvky 78 990,00    

Výnosy celkem 78 997,00    

Výsledek hospodaření před zdaněním 18 489,00    

Výsledek hospodaření po zdanění 18 489,00    

ROZVAHA 
ke dni 31.12.2015 (v CZK) 

AKTIVA   

Krátkodobý majetek celkem 92 028,00    

Pohledávky celkem 990,00    

 Krátkodobý finanční majetek celkem 90 976,00    

   Pokladna 1 160,00    

   Účty v bankách 89 816,00    

 Náklady příštích období 62,00    

Aktiva celkem 92 028,00    

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 92 028,00    

 Jmění celkem 20 000,00    

 Výsledek hospodaření celkem 72 028,00    

Pasiva celkem 92 028,00    

Přehled darů 
ke dni 31.12.2015 (v CZK) 

Lenovo ThinkPad T410 (repase) s braškou PVC 
a Photoshop Extended  14 115,00    

Příspěvek na koupi piana 10 000,00    

telefon LG Optimus L1 II vč příslušenství 1 500,00    

Notebook Lenovo ThinkPad T500 6 441,00    

Výuka stepu, letní soustředění 7 700,00    

Výuka stepu, letní soustředění 7 700,00    

Bezdrátový mikrofon AKG WMS40Mini Vocal 
US45C, vstup na festival 7 575,00    

Notebook Acer Ferrari 4003 vč. příslušenství  1 500,00    

Dary celkem 56 531,00    

 



 
 
 

 

 

 


