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

           
      Johan Wolfgang von Goethe 
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1 Úvodní slovo 
        

Vážení a milí přátelé, 

 

před rokem jsem na tomto místě měl velká očekávání. Mohu zodpovědně 
a směle říci, že naše představy se zhmotnily do realizovaných projektů. 
Práce, kterou do činnosti Nadačního fondu vnáší všichni jeho 
spolupracovníci, tak pomáhá stále většímu počtu potřebných.   

 

Neustále si vážíme podpory, kterou našemu konání poskytují sponzoři a 
dárci. Jejich velkorysost a nezištnost pomáhá překonávat těžké životní 
okamžiky mnohým příjemcům podpor. Děkujeme. 

 

Doufám, že rok 2019 se stane minimálně stejně úspěšným a opět 
všechny přesvědčíme o smysluplnosti naší existence.    

 

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 
konkrétním obdobím, 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. 
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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 

Etoped v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni.   

 Mgr. Eliška Pilíková 

Pedagog. 

2.3 Revizor 

Revizorkou nadačního fondu je: 

 Ing. Eva Křišťanová 

Pracovnice Úřadu práce.  

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 Alexandra  

trumpetistka, která chtěla dál cvičit 

Alexandra se ve svých 13 letech ocitla v dětském diagnostickém ústavu. 
Důvodem k jejímu soudnímu umístění byly závažné neshody s jejími 
rodiči – zkrátka Saše nebylo doma dobře a často ani netušila za co a 
proč je tolik trestána. 
Přitom Saša je dívka, které se ve škole daří – je přirozeně bystrá a navíc 
ji školní vyučování baví. Cílevědomost a vytrvalost se u ní projevuje 
nejen ve školních předmětech, ale také v zájmové oblasti. Už od 3. třídy 
(tedy 5 let) se věnuje hře na hudební nástroj a muzikální nadání u sebe 
objevila ještě dříve. Jejím oborem je hra na perinetovou B trubku – 
v Základní umělecké škole v Sokolově jí s výběrem vhodného nástroje 
pomohl prozíravý pan učitel.  
Alexandra se v roce 2015 prezentovala v soutěži žáků ZUŠ (sólová hra 
na dechový žesťový nástroj) – v okresním kole v Sokolově se umístila 
jako první, v krajském kole v Horním Slavkově pak obsadila 2. pozici. 
V roce 2018 pak ve stejné přehlídce sólových interpretů hrajících na 
dechový žesťový nástroj v okrese obsadila opět 1. místo a navíc se stala 
absolutní vítězkou, v krajském kole se znovu umístila na pomyslné druhé 
příčce. 
V době, kdy Alexandra pobývala v diagnostickém ústavu, zjistila, že jí 
cvičení na trubku chybí (a také se ostatním dětem chtěla pochlubit svými 
dovednostmi). Její vlastní nástroj se ale z domova bohužel nedařilo 
získat. Saša tedy vyhledala pomoc u Nadačního fondu Incrementum. 
Požádala nás o podporu při zakoupení perinetové B trubky, která 
perfektně odpovídala úrovni její hry. Dále požádala o zakoupení nátrubku 
1 – 1/2C, který je důležitým doplňkem tohoto dechového nástroje. Saša 
byla zařazena do programu ŠIPKA a podpora jí byla správní radou fondu 
schválena. Mladé trumpetistce byl tedy předán nádherný nástroj 
s nátrubkem a navíc si odnesla kompaktní pouzdro - kufřík, aby svoji 
trubku při transportu ochránila před poškozením.  
Jak je u respondentů NF Incrementum zvykem, věcný dar jim skutečně 
připadne do vlastnictví až po splnění stanoveného závazku. Alexandra 
se sama rozhodla, že pro získání nové trubky uspořádá minimálně 2 
vlastní vystoupení pro posluchače v zařízení pro sociálně znevýhodněné 
děti (dětský domov, dětský diagnostický ústav), nebo v domově pro 
seniory. 
Nejen na tyto 2 malé koncerty se spolu s Alexandrou těší také členové 
správní rady NF Incrementum. Věříme, že koncertů bude během kariéry 
této nadané trumpetistky stále přibývat. A nebudou to jen malé koncerty, 
ale rovněž vystoupení pro publikum, které přichází za kvalitní interpretací 
klasické, nebo třeba jazzové hudby. 
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4.2 Honza 

fotbalový rozhodčí   

Již devatenáctiletý dospělý chlap, který v současné době píská okresní 
přebor.  Jeho cílem a snem je rozhodovat českou národní ligu, případně i 
nejvyšší soutěž. Studuje střední průmyslovou školu v Plzni.  Bydlí ve 
skupině chráněného bydlení plzeňského dětského domova. Nadační 
fond požádal o podporu, aby mohl absolvovat kurzy a vzdělávání 
potřebná ke zkouškám pro fotbalové rozhodčí, kteří chtějí rozhodovat 
utkání v krajském přeboru. Zároveň potřebuje i předepsané 
rozhodcovské oblečení. Správní rada Honzovu žádost projednala a 
souhlasila s úhradou požadovaných nákladů. Další výdaje nad rámec 
darované částky si Honza uhradí z kapesného a brigád. Přejeme mu 
všichni splnění jeho snu a budeme se těšit, až ho uvidíme běhat po 
zelených trávnících s píšťalkou v ruce. 

 

4.3 Barbora 

budoucí akademická malířka 

Barbora vyrůstá v rodině pouze s babičkou, která ji má v péči. Pro 
samoživitelku není vůbec jednoduché zabezpečit Báře veškeré potřeby, 
které s jejími zájmy souvisejí.  
Barbora od mala ráda a velmi pěkně kreslí a maluje. Bohužel v rodinném 
rozpočtu již nezůstávají prostředky na další rozvoj jejího nadání ani 
prostředky na malířské vybavení. 
Proto se dívka rozhodla požádat o podporu Nadační fond Incrementum. 
Jako svůj osobní závazek si stanovila cíl: nakreslit pro Nadační fond 
Incrementum obraz s motivem, na kterém se domluví se zakladatelem 
fondu a správní radou.  
Pro splnění závazku jí byl uhrazen roční malířský kurz. Dále se 
podpora zaměřila na zakoupení malířského vybavení. Podpora probíhá 
v rámci programu ŠIPKA. 
Bára podstoupí v ročním kurzu zdokonalení v různých technikách a 
nejoblíbenější využije pro tvorbu obrazu. Dlouhodobý cíl této mladé 
umělkyně je v dalším rozvíjení jejího talentu a případné akademické 
vzdělání v této oblasti. 
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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. Vodárna Plzeň a.s. 

2. Městský obvod Plzeň 3 

3. Advokátní kancelář GÖRGES & PARTNERS, Plzeň 

4. 1. Plzeňská daňová a účetní, spol. s r.o.  
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6 Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát 
  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

ke dni 31. 12. 2018 (v CZK) 

Spotřeba materiálu 0,00 

Služby celkem 13 173,63 

   Náklady na reprezentaci 2 391,00 

   Ostatní služby 10 782,63 

Daně a poplatky celkem 0,00 

Ostatní náklady celkem 55 660,13 

   Dary 54 594,45 

   Jiné ostatní náklady 1 065,68 

Náklady celkem 68 833,76 

Úroky 0,00 

Kurzové zisky 0,13 

Přijaté příspěvky 79 279,00 

Výnosy celkem 79 279,13 

Výsledek hospodaření před zdaněním 10 445,37 

Výsledek hospodaření po zdanění 10 445,37 

ROZVAHA 

ke dni 31. 12. 2018 (v CZK) 

AKTIVA   

Krátkodobý majetek celkem 67 269,92 

Pohledávky celkem  0,00    

Krátkodobý finanční majetek celkem 67 269,92 

   Pokladna 623,00 

   Účty v bankách 66 646,92 

Náklady příštích období 264,23 

Aktiva celkem 67 534,15 

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 67 534,15 

 Jmění celkem 20 000,00    

 Výsledek hospodaření celkem 47 534,15 

Cizí zdroje celkem 0,00 

 Závazky celkem 0,00 

Pasiva celkem 67 534,15 

Přehled darů 

ke dni 31. 12. 2018 (v CZK) 

Výroba smyčce 4/4 2 000,00 

Míč 1 422,00 

Zhotovení dresu na moderní gymnastiku 5 500,00 

Souprava, triko 1 649,00 

Sportovní potřeby 1 287,00 

Dres 4 223,00 

Dres 1 328,00 

Materiál na kreslení 5 406,00 

Trubka 12 254,32 

Náustek trubky 1 861,13 

MPD2018 pro DJ 2 199,00 

Triko 699,00 

Oprava 4/4 houslí 5 201,00 

Příspěvek  4 300,00 

Kurz 5 265,00 

Dary celkem 54 594,45 



 
 
 

 

 

 


