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Motto: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“
Johan Wolfgang von Goethe

© 2020 Nadační fond Incrementum
Veškeré grafické materiály v tomto dokumentu jsou použity se svolením Nadačního fondu Incrementum.
Dokument ani jeho části nesmí být měněny, kopírovány, použity bez písemného souhlasu jako části jiného
dokumentu ani předány jakékoliv třetí straně.
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1 Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
další krásný rok s několika projekty je za námi. Poděkování všem mým
spolupracovnicím, spolupracovníkům a dárcům je to nejmenší, co mohu
udělat. Bez nároku na materiální nebo finanční odměnu pracují vedle
svého povolání a pomáhají, jak jen mohou. Tedy jedno velké DĚKUJI.
Neustále si vážíme podpory, kterou našemu konání poskytují sponzoři a
dárci. Jejich velkorysost a nezištnost pomáhá překonávat těžké životní
okamžiky mnohým příjemcům podpor. Děkujeme.
Jsem přesvědčen, že rok 2020 se stane stejně úspěšným a 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. Štěpánka Větrovcová

2.3 Revizor
Revizorkou nadačního fondu je:


Ing. Eva Křišťanová

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


Mgr. Eliška Pilíková

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 Alexandr
začínající malíř - krajinář
Alexandr pobývá delší dobu v dětském domově. Tak jako většina
zdejších dětí, nepřišel o přirozený domov vlastní vinou.
Tety vychovatelky charakterizují Alexe jako manuálně zručného chlapce,
který má smysl pro detail. V rodinné skupině je vnímán jako „malíř –
bohém“. Kresbu a malování využívá zejména pro své odreagování –
vyjadřuje ve výtvorech své pocity, vnitřní stavy, nálady (pozitivní i
negativní). Sám o sobě soudí, že mu lépe jde kreslení, především
městské a přírodní krajiny, kterou může v klidu pozorovat.
Dokázal již dosáhnout mnohých úspěchů – např. vymyslel logo pro
dětský domov, také úspěšně prošel přijímacími zkouškami do výtvarného
oboru v Základní umělecké škole. Není ale malířem, který by uměl
malovat na povel. Když nemá náladu, netvoří; ke čtvrtce ho musí
přitáhnout vnitřní chuť a určité napětí.
Alexandr žádal Nadační fond Incrementum o podporu ve formě
výtvarného materiálu různorodého druhu a využití. Dle jeho požadavků
mu byly pořízeny stínovací tužky, pastely, rozfoukávací fixy, uhle, rudky,
anilínové barvy, tempery, rozmývací pastelky, dále čtvrtky různých
velikostí, náčrtníky a hlavně 2 skutečné malířské stojany (menší
interiérový a velký do exteriéru) a sada několika rámů s malířskými plátny
různých velikostí. Pro důstojné prezentování jeho výtvorů byla podpora
rozšířena o zasklené rámy – kliparty, které může použít při vystavení své
tvorby. Druhou částí podpory nadaného chlapce byla úhrada docházky
do výtvarného oboru Základní umělecké školy.
Alexandr byl zařazen do programu ŠIPKA. Mladý malíř se rozhodl, že
jeho cílem bude příprava a uspořádání vlastní výstavy obrazů.
Doufáme, že výstava, kterou Alexandr uspořádá, nebude poslední a že
se mu splní jeho dlouhodobý sen – kreslit a kreslit a malovat a malovat,
aby se mohl v dospělosti stát dobrým malířem.

4.2 Tomáš
malý fotbalista
Tomáš je obyvatelem rodinné skupiny v dětském domově. Je všestranně
nadaný v oblasti pohybové a sportovní. Vyniká v tomto směru nad
ostatními dětmi. Začal se věnovat fotbalu a za poměrně krátkou dobu
zaujal pozici nejlepšího hráče v družstvu. Brzy si jej začali vyhlížet trenéři
místního fotbalového týmu TJ Spartak Horní Slavkov, ale i z týmu TJ
Sokolov. „Fotbal mě prostě baví – hlavně mě baví vyhrávat zápasy“, říká
sám o sobě Tomáš. Můžeme si jen představovat, jak se tento drobný
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chlapec hbitě pohybuje po fotbalovém hřišti a obehrává jednoho
protihráče za druhým a současně vytváří gólové příležitosti nejen pro
sebe, ale i pro ostatní členy svého mužstva. Není tedy divu, že Tomáš
dochází na kroužek kopané, který je organizován Domem dětí a mládeže
v Horním Slavkově a současně trénuje a hraje za zmíněný klub TJ
Spartak. Tomáš požádal Nadační fond Incrementum o podporu ve formě
věcného daru. Žádal o výbavu na fotbalové zápasy, ale i tréninky (které
probíhají i v notně nepříznivém počasí). Přál si hlavně různé druhy
sportovních bot, míče, funkční prádlo, fotbalový dres, rukavice, chrániče,
nepromokavé tréninkové kalhoty a bundu. Kromě tohoto vybavení mu
byla pořízena tepláková souprava s potiskem týmu TJ Spartak a také
sportovní vak na boty a sportovní taška, aby mohl vybavení na tréninky
dobře přenášet. Pro děti do 12 let je v NF Incrementum určen program
POUPĚ a právě do tohoto programu byl fotbalista Tomáš zařazen.
Nadační fond Incrementum splnil své poslání a Tomáše podpořil na jeho
cestě ke kvalitním sportovním výkonům a k schopnosti být platným
členem skutečného fotbalového týmu. Další kroky na této zvolené
sportovní dráze bude muset podnikat stále samostatněji právě on.
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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! Naši největší dárci.
Vodárna Plzeň a.s.
Městský obvod Plzeň 3
Advokátní kancelář GÖRGES & PARTNERS, Plzeň
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. 2019 (v CZK)
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem
Úroky
Kurzové zisky
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
ROZVAHA
ke dni 31. 12. 2019 (v CZK)
AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Závazky celkem
Pasiva celkem
Přehled darů
ke dni 31. 12. 2019 (v CZK)
Spodní prádlo
Sportovní oblečení
Členský příspěvek
Školné 2019/2020
Souprava
Sportovní vybavení
Sportovní vybavení
Malířské potřeby
Malířské potřeby
Sportovní vybavení
Školné kopaná
Sportovní vybavení
Dary celkem
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0,00
20 795,00
4 920,00
15 875,00
60,00
31 022,00
30 242,00
780,00
51 877,00
0,00
0,00
79 762,00
79 762,00
27 885,00
27 885,00

95 149,92
0,00
95 149,92
1 559,00
93 590,92
269,23
95 419,15
95 419,15
20 000,00
75 419,15
0,00
0,00
95 419,15

613,00
4 408,00
200,00
2 400,00
750,00
5 771,00
790,00
8 672,00
804,00
1 802,00
289,00
3 743,00
30 242,00
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