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Nastavme výhybku v životě mladých
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Lektor pavel Kotouček je na školách v Letovicích a okolí nesmírně oblíbený.

Děti v Bangladéši si nesmírně váží škol International needs. Bez nich by 
často byly odsouzeny k nutnosti vydělávat si na živobytí, což je v této zemi 
stále běžné.

z miniknihovny International needs ve slumu Balubad ve městě Marikina 
(Filipíny): Ing. Mgr. Jaroslav pleva hovoří se studentkami vysoké školy pod-
porovanými z čr v programu Dálková adopce pLUS®.

z následné práce lektorů programu zdravá mládež: Bc. patrik Müller (vpra-
vo) na letním táboře

Fotografie na titulní straně: 
Lektor Šimon Velkoborský přednáší s podporou nadace Mezinárodní potřeby na školách v Klatovech a okolí od září 2015.
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nadace Mezinárodní potřeby (nMp) vyhledává dárce a s nimi podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí 
v pěti rozvojových zemích světa (v roce 2015 v šesti). V čr díky dárcům podporujeme především lektory přednášející 
na českých školách na důležitá etická témata.
V roce 2015 jsme poskytli 7,5 mil. Kč nadačních příspěvků, z toho 3,97 mil. Kč do zahraničí a 3,53 mil. Kč v čr. 
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Úvodní slovo: Ing. Mgr. Jaroslav Pleva, člen správní rady 

Vážení a milí přátelé a podporovatelé Nadace Mezinárodní potřeby,
v roce 2015 si nadace Mezinárodní potřeby připomněla dvacet let existence a ohlížíme se 
za nimi s vděčností a pokornou hrdostí. Vděčnost patří na prvním místě Bohu jako nejvyšší-
mu dárci všech dobrých věcí; vděční jsme také všem dárcům a sponzorům. S pokorou jsme 
hrdí na požehnání, které nadace přinesla a přináší do života lidí. 
Když byla v roce 1995 založena česká kancelář International needs – Mezinárodní potřeby, 
jednalo se o zahraniční podporu práce s mládeží u nás, tedy „jednosměrku“. nechtěli jsme 
však být pouhými příjemci a podle slova „zadarmo jste dostali, zadarmo dejte“ se tehdejší 
správní rada začala rozhlížet, kde bychom mohli zase druhým pomáhat my. Volba padla na 

nepál a již v roce 1997 začali čeští dárci přispívat prvním nepálským dětem. Dálková adopce postupně rostla, byla 
rozšířena o program pLUS®. Dnes, kdy píšu tento úvod, podporujeme v Bangladéši, na Filipínách, v Indii, nepálu 
a v Ugandě celkem 485 dětí, studentů a pracovníků. V uplynulém roce jsme do zahraničí poslali 3,97 milionu Kč 
a celkem již odešlo více než 29,5 mil. Kč. 
Úžasné je, jak tato pomoc pomáhá proměňovat lidské osudy. 
Bill z Ugandy přestal chodit do školy poté, co jeho otec přišel o práci a rodina neměla na úhradu poplatků. Díky 
podpoře však mohl studium dokončit a dnes je učitelem na škole Homeland v Buikwe. 
Dívku Jennifer z Filipín podporoval dárce z čr od roku 2004 celkem dvanáct let. nyní dokončila vysokou školu a už 
v závěru studia začala pracovat v místní bance. 
ripon pochází z velmi chudé rodiny na severu Bangladéše. Díky podpoře úspěšně dokončil základní i střední školu 
a začal studovat na univerzitě medicínu. původně nedostižný sen – být lékařem – se začíná stávat skutečností.
Děti jsou za šanci získat vzdělání opravdu vděčné. rozdíl mezi nimi a dětmi u nás jsem si uvědomil vloni při setkání 
v chudé čtvrti Balubad ve filipínské Manile. Ten den byly kvůli záplavám vyhlášeny mimořádné prázdniny. Snažil 
jsem se s dětmi navázat hovor: „Tak to jste určitě všichni rádi, že není škola!“ odpovědí mi byly nechápavé pohledy: 

„proč? Škola je přece fajn, škola nás baví!“ z nuceného volna viditelně neměly žádnou radost…
od zahájení programu „Dálková adopce“ v době psaní této zprávy uplynulo 19 let a jsme vděční a hrdí na to, že 
smíme být při tom. Vidíme proměněné životy, obrácené od beznaděje ke zdaru, od mínusu k plusu. Dík za to patří 
Vám všem, kdo se na práci nadace Mezinárodní potřeby podílíte.
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Poslání a cíle Nadace Mezinárodní potřeby
naším cílem je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou 
činnost v čr i v zahraničí.

O Nadaci Mezinárodní potřeby
•	 nadace Mezinárodní potřeby (nMp) je česká nestát-

ní nezisková organizace pomáhající místním křesťa-
nům v úsilí o dílo Kristova evangelia.

•	 nMp nespadá pod žádnou konkrétní církev.
•	 nMp působí v čr od roku 1995. za tu dobu podpo-

řila projekty za více než 65 milionů korun.
•	 Financujeme dobročinné aktivity, což je možné pře-

devším díky darům našich dárců z čr i ze zahraničí. 
Jako zdroje nám dále slouží výnosy nadační jistiny.

•	 Výše nadačního kapitálu nMp je 30 143 500 Kč.
•	 nMp podporuje aktivity neziskových organizací i fy-

zických osob v oblasti primární prevence na základ-
ních a středních školách v české republice a také 
humanitární projekty křesťanského charakteru v chu-
dých zemích světa.

•	 nMp existuje pouze v čr. pracujeme výhradně z na-
šeho sídla, v čr ani v zahraničí nemáme žádnou 
pobočku. 

•	 nMp je členem mezinárodního společenství Interna-
tional needs. náš program Dálková adopce pLUS® 
a další podpora do zahraničí probíhá v místních 
partnerských pobočkách této organizace. 

•	 nMp je také členem české evangelikální aliance 
a Křesťanské misijní společnosti.

•	 zákonné povinnosti a fungování nadace upravu-
je občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Organizační struktura – lidé 
v nadaci

Zakladatelé
•	 Vladimír Mocek
•	 Daniel Hejzlar

Správní rada
•	 Jiří Krejčí – předseda, misijní pracovník Křesťan-

ských sborů pro práci s mládeží, Brno
•	 Ing. Mgr. Jaroslav Pleva – člen, správce Sboru 

Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích

Jarní zasedání správní rady navštívil zakladatel nMp, pan Daniel 
Hejzlar (vpravo); zde v rozhovoru s Ing. otakarem Vožehem (vlevo).
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•	 Ing. Miloš Rauš – člen, jednatel společnosti anE-
TE, spol. s r. o., v Brně (do 4. 11. 2015)

•	 MUDr. Martin Zavadil – člen, praktický lékař, Kos-
monosy

•	 Ing. Otakar Vožeh – člen, výkonný ředitel křesťan-
ské neziskové organizace iConnect International 
(ICI), Fort Worth, Texas, USa

Dozorčí rada
•	 Ing. Violeta Osouchová – předsedkyně dozorčí 

rady, ekonomka zahraničních projektů Masarykovy 
univerzity v Brně

•	 Ing. Eva Šviráková, Ph.D. – členka, pedagog, Fa-
kulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomá-
še Bati ve zlíně

•	 Slavomila Švehlová – členka, tlumočnice a překla-
datelka s mnohaletými dobrovolnickými zkušenostmi 
s účetnictvím pro církev, roudnice nad Labem

Další spolupracovníci
•	 Ing. Miluše Machová – externí účetní
•	 Ing. Vlastimil Říha – externí daňový poradce

Zaměstnanci k 31. 12. 2015
•	 Mgr. Petr Horáček – výkonný ředitel 
•	 Daniela Horáčková – projektová manažerka
•	 Eliška Horáčková – koordinátorka
•	 Bc. Jiří Kubát – administrativní pracovník  

(od 1. 2. 2015 na částečný úvazek)

členky dozorčí rady při zasedání, zleva Slavomila Švehlová, dále 
předsedkyně Ing. Violeta osouchová, výkonný ředitel Mgr. petr Ho-
ráček a v popředí Ing. Eva Šviráková, ph.D.

Pomoc dobrovolníků v r. 2015
Děkujeme všem 71 dobrovolníkům, kteří nám pomohli svou prací či poskytnutím služeb bezplatně nebo jen za 
zlomek ceny.

Svou dobrovolnou prací nám v r. 2015 pomohli:
annECa, spol. s. r. o. čadilová petra Daněk Vilém Ing., ph.D.
Bíca Jan čejka Václav Ing. Drápelová Lenka
Bímová Jana Mgr. černíkovi Monika a Martin Dušková Jana phDr.
Bořil pavel Dadák Dušan Dvořáková Veronika
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Fanta Miloslav Mgr. Leština ondřej Slunečkovi Martin a Monika
Gondeková Eva Luzarová Kateřina Straková petra
Google Ireland Ltd. Lynn Lamont-reha Bonnie Svatáková Marcela Mgr.
Grombíř Jan Marvánová Blanka Šperlingová Lenka Ing.
Haasovi František a Helena Mašková Michaela Šupík David MUDr.
Haplová Vladimíra Mgr. Matys Miloš Švehlovi Slavomila a alois
Hejzlar Daniel Míšková Denisa Šviráková Eva Ing., ph.D.
Horáčkovi Štěpán a Hana Motyková Kamila Tichá Marie Bc.
Hotel Ibis praha Wenceslas Square němec radek Ing. Tupcová Soňa
Jahodovi zuzana a zdeněk novákovi Hana a pavel Viktorová pavla
Janoušková petra osouchová Violeta Ing. Vožeh otakar Ing.
Kadlecová Ida Mgr. pašková Eva Voženílková andrea Mgr.
Kavalcová Vendula pleva Jaroslav Ing. Mgr. Wiejowski Ludvík Bc.
Kotek Štěpán Bc. rauš Miloš Ing. zavadil Martin MUDr.
Krátká Martina Řezníček Vilém Ing., ph.D. zeisek adam Bc.
Krejčí Jiří rojar Libor Mgr. zoreníková zdena Ing.
Krysová Hana růžička Martin
Lerchová petra Schejbalová Hedvika

Služby se slevou poskytli: 
Jedlička Bohumil
Machová Miluše Ing.
nykl Vladimír
paypal (Europe) S.a r.l. & Cie
pleva Jan Ing.
Říha Vlastimil Ing.
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Western Union International Bank GmbH

Jsme Vám velmi vděční, významně jste se 
podíleli na naší práci !
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Program Zdravá mládež
Lektorská práce na českých školách pomáhá v rámci pri-
mární prevence dětem a mládeži, aby se vyhnuli rizikům, 
která mohou ohrozit jejich životy. podporujeme lektory, 
kteří si v sobě nesou povolání pro tuto práci, a jejich 
osobní příklad i zájem dává této práci zvláštní sílu. 

naše podpora je dlouhodobá, práci některých lektorů 
podporujeme přes deset let. S přibývajícím časem si 
mnozí lektoři našli svůj osobitý styl a pevné místo ve 
školách v celém svém regionu. Jejich práce je oblíbená 
u dětí a vysoce ceněná ze strany pedagogů. 

Ke konci roku 2015 působili tito lektoři s podporou nadace Mezinárodní potřeby ve vyznačených městech.

Kolín

Písek

České Budějovice

Plzeň

Praha

Litoměřice

Varnsdorf

Mladá Boleslav

Hrádecko – Chrastavsko

Trutnov

Hradec  
Králové

Česká Třebová

Prostějov

Ostrava
Havířov

Zlín

Letovice

Pavel KotoučekMiloslav FantaRadek PospíšilMonika SlunečkováHelena Komasová Martin StavjaníkRadek Hejret

Michal MalinaIvo NeuvirtMartin Růžička Ida Pencová Karla Mihatschová Petra StránskáPatrik Müller Petr Kadlec

Šimon Velkoborský

Klatovy

Pavel Slepička

Jitka Kultová
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Každý rok se tisíce mladých lidí mohou nenásilnou 
a tvořivou formou seznámit se zdravým etickým pohle-
dem na mezilidské vztahy a další důležitá témata.

Budeme-li mít dostatek financí, rádi bychom podpořili 
i zcela nové lektory a zasáhli regiony, kde práce lektorů 
zatím chybí. 

naším cílem je, aby lektoři v programu zdravá mládež 
mohli tuto práci vykonávat profesionálně (nejedná se 
o dobrovolnickou činnost). Úkolem lektora pak nejsou 
pouze samotné přednášky, ale také následná práce 
ve volnočasových aktivitách s mládeží, jako jsou např. 
různé nízkoprahové kluby. naše nadace má stanove-
ný standard, kolik hodin čistého času má lektor strávit 
přednáškami a následnou službou, aby to odpovídalo 
práci na plný úvazek. Tento standard byl stanoven na 
základě dlouholetých zkušeností a sledování a umožňu-
je vykonávat tuto činnost kvalitně a zároveň s potřebnou 
zodpovědností. 

Srovnání výše poskytnutých příspěvků 
v programu Zdravá mládež od roku 2010

příspěvky poskytnuté v programu zdravá mládež od roku 2010 (v Kč)

Rok 2015 v číslech:
•	 v programu působilo 18 lektorů ve dvanácti krajích 

čr,
•	 lektoři v přednáškách hovořili k 52 800 mladým li-

dem, 
•	 počet uskutečněných přednášek: 2 550,
•	 finance poskytnuté lektorům: 3 383 140 Kč. 

Informace o použití darů na program 
Zdravá mládež:
Sto procent darů používáme na podporu lektorů.

Soustředění lektorů, září 2015 
V roce 2015 jsme pojedenácté organizovali soustředění 
lektorů. Lektoři toto tradiční setkání nazývají „lektorské 
lázně“, protože jim vždy na počátku školního roku po-
skytuje životadárnou posilu a povzbuzení. Soustředění 
se kromě námi podpořených lektorů mohou účastnit 
(jen za cenu přímých nákladů, ubytování a stravy) i další 
lidé, kteří se v této oblasti práce pohybují. nMp vnímá 
soustředění jako svou službu pro rozvoj lektorské prá-
ce. na soustředění se během moderovaného programu 
sdílí se zkušenostmi někteří z lektorů a společně pak 
všichni probírají daná témata v panelových diskusích. 
Témata vybíráme podle aktuálních potřeb lektorů, aby 
soustředění bylo praktické pro jejich práci. V roce 2015 
se soustředění účastnilo 50 účastníků.

Bible (Nové zákony) pro program  
Zdravá mládež 
některé okruhy přednáškové práce se tematicky přímo 
dotýkají náboženských otázek (téma Světová nábožen-
ství), duchovní historie (téma o Janu Husovi, které vznik-
lo v souvislosti s 600 lety od jeho upálení) či přímo Bi-
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ble. začali jsme se proto zabývat myšlenkou poskytnout 
lektorům kvalitní kapesní vydání Bible-nového zákona, 
které budou mladí lidé moci dostat, pokud k tomu bude 
příležitost a budou mít zájem. 
od myšlenky k činu netrvalo dlouho a v říjnu 2015 nám 
z tiskárny dorazilo 2000 kusů nových zákonů ve zvlášt-
ním vydání. Motivy použité na obálce nakreslil zručný 
kreslíř a lektor programu zdravá mládež, Mgr. Miloslav 
Fanta. o tyto nové zákony je mezi mladými lidmi zájem, 
kdykoliv se v práci lektorů objeví příležitost, při níž jim je 
mohou nabídnout.
za příspěvek na vydání nových zákonů vděčíme orga-
nizacím iConnect International a iConnect Monaco. 
Štědrým darem přispěl i Sbor Církve bratrské v Mladé 
Boleslavi. Velice děkujeme.

Titulní strana nového zákona ve vydání nadace Mezinárodní po-
třeby.

Střípky z práce lektorů
Žák 9. třídy reaguje na besedy Karly Mihatschové: 

„začal jsem vnímat stáří úplně z jiného pohledu a do-
šlo mi, že bych se měl starat o své prarodiče. zaujalo 
mě téma předsudky a pochopil jsem, že předsudky 
jsou všude okolo nás. Tyto besedy mě naučily chá-
pat lidi okolo sebe trochu jinak.“ 

Lektorka Mgr. Ing. Karla Mihatschová, Turnov, interaktivní beseda 
na základní škole. 

pavel Kotouček – co mu řekl soused z ulice: 

„o víkendu jsem potkal souseda, který má synka na 
základní škole. a volal na mě: ‚Ty, člověče, tak už 
jsem konečně pochopil, co děláš za práci. Mladej 
teď přišel ze školy, že měli přednášku o kyberšikaně 
a co všechno jsi jim tam vykládal. no to je perfektní, 
člověče! Já se mu to snažím vtloukat do hlavy furt,
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ale ode mě on to nebere. Víš co, to chce přesně 
někoho takovýho, jako seš ty, od tebe on to vezme!‘“

Metodička primární prevence ze základní školy po před-
nášce petra Kadlece:

„program ‚přátelství a láska‘ byl velmi poutavě pre-
zentován. Líbil se mi neformální přístup lektora, mno-
ho osobních příkladů, vtáhnutí dětí do děje. Je fajn, 
že děti slyší skutečnosti od někoho jiného než od 
učitele – mnohé fámy jsou na příkladech zpochybně-
ny. Myslím si, že na toto téma v tomto věku by mohly 
mít děti přednášku každý den.“

Nový lektor v týmu
od 1. září 2015 se k týmu lektorů přidal Šimon Velkobor-
ský z Klatov. přednáškovou činnost konal zčásti již rok 
předtím. Školy ho proto již znají a s naplněním svého 
diáře tak nemá problémy. Učitelé i žáci si Šimonovu prá-
ci pochvalují. Šimon se mladým věnuje také ve volném 
čase. zázemí pro jeho práci mu poskytuje Sbor Křesťan-
ské společenství Klatovy.

Zhodnocení využití prostředků v programu 
Zdravá mládež
nad prací lektorů si udržujeme osobní dohled prostřed-
nictvím návštěv přímo při jejich činnosti. nejčastěji je 
navštěvujeme ve školách, jindy též v jejich následné prá-
ci. V roce 2015 jsme vykonali sedmnáct těchto návštěv. 
Lektoři poskytují nadaci 4x za rok seznamy a statistiky 
svých přednášek a dalších činností a zprávy o své práci. 
od příjemců nadačních příspěvků dostáváme roční vy-
účtování dle standardů nMp.

Těmito způsoby, které se vzájemně doplňují, získáváme 
kvalitní přehled o celém programu zdravá mládež i o si-
tuaci jednotlivých lektorů. 

Ivo neuvirt působí s podporou nadace Mezinárodní potřeby od roku 
2005 na školách na ostravsku.

Partnerství v programu Zdravá mládež
Model podpory lektorů nadace Mezinárodní potřeby 
(nMp) se v roce 2012 stal inspirací pro F-nadaci, která 
na lektorskou činnost v klasických grantových řízeních 
přispívala již předtím. od roku 2012 začala F-nadace 
používat model podpory nMp, a proto jsme po dohodě 
uzavřeli deklaraci o partnerství. Cílem bylo mimo jiné 
koordinovat činnost nadací tak, aby podmínky pro pří-
jemce podpory byly totožné. F-nadace se připojila k na-
šemu „Soustředění lektorů“, vysílá na něj jí podpořené 
lektory a konzultací se podílí na tvorbě programu.
partnerství obou nadací v podpoře lektorů přispělo k ne-
bývalému rozvoji lektorské práce na českých školách.
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Dálková adopce PLUS® a další pomoc do zahraničí
Dálkovou adopci pLUS®, která dětem umožňuje dosáh-
nout školního vzdělání, případně pomáhá s naplněním 
dalších základních životních potřeb (výživa, zdravotní 
a duchovní péče), zprostředkováváme už od roku 1997. 
Mnozí lidé jsou připraveni přispět ku pomoci konkrétní-
mu dítěti z chudé země. V nadaci vynakládáme veškeré 
úsilí a péči na to, aby dárci dostávali pravidelné zprávy 
a informace o dítěti a vše probíhalo řádně. 

Informace o použití darů na program 
Dálková adopce PLUS®:
1. Jedna desetina (10 %) daru je použita pro podporu 

křesťanských aktivit a pracovníků v příslušné zemi 
v souladu se zásadami Dálkové adopce pLUS®. 
o tom informujeme na www.mezinarodni-potreby.
cz v části Dálková adopce – Co je Dálková adopce 
pLUS®.
Dětí z Bangladéše a z Indie, podporovaných z čr, 
je zatím méně. U těchto zemí jsme 1/10 podpory 
až doposud střádali, dokud nevznikne dostatečná 
částka k zahájení podpory konkrétního křesťanského 
pracovníka.

2. části daru jsou použité na administrativní náklady 
spojené se zajištěním účelu, zejména zajištěním 
zpráv od podpořených a finančních toků:
a. V roce 2015 použila nadace Mezinárodní potře-

by (nMp) 19 % na provoz (správu) nadace.
B. V roce 2015 použila nMp 2,5 % na „Fond rozvo-

je programů pomoci do zahraničí“. 
o výši obou předchozích srážek rozhoduje správní 
rada pro každý rok znovu; obvykle se však rok od 

roku mění pouze nepatrně či vůbec; k nepatrným sní-
žením či zvýšením přistupujeme s ohledem na eko-
nomickou realitu či potřeby programů a zveřejňuje-
me je předem. 
Upřesnění pro daný rok najdete na www.mezina-
rodni-potreby.cz v části Chci přispět – Finanční 
dary – Jak s Vašimi dary naložíme, kde také uvádíme 
podrobněji důvody a využití uvedených srážek.

3. částí z darů na podporu dítěte se financuje admi-
nistrativa podpory v zemi dítěte, tzn. v místních po-
bočkách partnerské organizace International needs. 
přesný údaj o místní srážce najdete na www.mezina-
rodni-potreby.cz u každé země jednotlivě (ve vodo-
rovném menu nahoře: Kde pomáháme – např. Více 
o Bangladéši) – v části „Dálková adopce pLUS® v…“ 
(např. Dálková adopce pLUS® v Bangladéši) pod od-
kazem „Financování adopce, zajištění a kontrola“, 
obecné informace jsou v části Dálková adopce (svis-
lé menu) – nejčastější otázky – Vše o financích.

V Ugandě provozuje International needs několik vlastních škol.

http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/co-je-dalkova-adopce-plus
http://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/jak-s-vasimi-dary-nalozime
http://mezinarodni-potreby.cz/chci-prispet/financni-dary/jak-s-vasimi-dary-nalozime
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/nejcasteji-kladene-otazky
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce/nejcasteji-kladene-otazky
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Fakta a statistika roku 2015

Země Počet podpoře-
ných dětí

Začátek dálkové
adopce z ČR

Bangladéš 19 2014
Filipíny 128 2000
Indie 48 2011
nepál 190 1997
Srí Lanka 24 2005
Uganda 129 2007
Celkem 538

Z podporovaných zemí:  
Bangladéš
naši dárci mohli s námi podpořit bangladéšské děti 
teprve druhým rokem. program se „rozjížděl“ pomalu, 
ale jistě. Děti z Bangladéše pocházejí z velmi špatných 
podmínek a ze slumu by se jen stěží dostaly do pře-
plněných státních škol. Školy, které provozuje Interna-
tional needs jsou pro tyto chudé děti zdarma. Jejich 
provoz je hrazen z podpory zahraničních dárců, kteří 
v dálkové adopci pravidelně podporují konkrétní dítě. 
Možnost školní docházky zdarma ve školách Internati-
onal needs zajistí pro každé dítě kromě vzdělání také 
hlavní denní jídlo.
naprostá většina dětí, které mohou lidé podpořit v na-
šem programu dálkové adopce, jsou muslimského vy-
znání. Díky podpoře však mohou chodit do křesťanské 
školy, kde se jim dostane kvalitní vzdělání a výchova ke 
zdravým životním hodnotám. Citlivou formou se dozvída-
jí též informace o Bibli. 

Z podporovaných zemí: Filipíny

zkušená koordinátorka filipínského programu Dálková adopce 
pLUS® Juwenille (vpravo) kdysi byla sama podpořeným dítětem. Vle-
vo je její pomocnice Hana. 

program podpory filipínských dětí prostřednictvím naší 
nadace trvá od roku 2000 a je určen dětem a rodinám 
ze dvanácti oblastí. In tam nemá vlastní školy a slou-
ží dětem ve slumech především v okolí hlavního města 
Manila. 
V roce 2015 jsme se nově zaměřili i na vysokoškolské 
studium podporovaných dětí. Univerzitní studium na Fi-
lipínách je nesrovnatelně nákladnější než nižší vzdělá-
vací stupně. Děti na VŠ proto chceme podporovat vyšší 
částkou. Vysokoškolský titul je totiž na Filipínách velmi 
důležitý a bez něj se dobrá a stálá práce hledá jen velmi 
těžko. 
část dosavadních dárců těchto vysokoškoláků mohla 
přistoupit na zvýšení své podpory a pro ostatní děti jsme 
hledali (a dosud hledáme) další dárce na doplnění část-
ky. Těší nás, že filipínské rodiny díky tomuto navýšení 
nebudou muset počítat každý haléř a přemýšlet, jak 
zvládnout nákladné studium svého dítěte. 
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Návštěva Filipín
Výkonný ředitel nadace Mgr. petr Horáček a člen správ-
ní rady Ing. Mgr. Jaroslav pleva navštívili v červenci 
organizaci International needs na Filipínách. S kolegy 
osobně projednali důležité aspekty spolupráce a poté 
osobně navštívili děti v některých oblastech. podívali se 
i do Carigary na ostrově Leyte, kterou v roce 2013 za-
sáhl supertajfun. návštěva byla velmi přínosná a setkali 
se s polovinou dětí podpořených z čr. Více si můžete 
přečíst na www.mezinarodni-potreby.cz v části Kde po-
máháme – projekty v zahraničí – Více o Filipínách – re-
portáž z návštěvy Filipín 2015.

při návštěvě Filipín jsme se setkali s polovinou všech dětí podpoře-
ných z čr.

Filipíny: podpora křesťanských pracovníků
Tito tři pracovníci byli z čr podporováni v roce 2015 
díky prostředkům z programu Dálková adopce pLUS®: 
pan Joselito apoya, pan Francisco Bonito a pan alfredo 
Capus.

Z podporovaných zemí: Indie
z čr jsme se do podpory dětí v Dehradunu (hlavní měs-
to indického státu Uttarákhand) v severní Indii zapojili 
od roku 2011. Finanční podpora umožňuje rodinám 
nepálských vystěhovalců, kterých tam žije velmi mnoho, 
i indických starousedlíků pokrýt náklady na školní vzdě-
lání. 

Indie: podpora studia biblických škol 
(aneb „Nepálští studenti biblických škol 
v Indii“)
podpora nepálských studentů biblických škol je naší „sr-
deční záležitostí“. V roce 1997 byli mezi prvními, koho 
nadace podporovala. Studium probíhá v kvalitních ško-
lách v indickém Dehradunu, kde na projekt dohlíží býva-
lý ředitel nepálské pobočky nicanor Tamang. Studenti 
se musí cele věnovat studiu a jsou plně zapojeni do 
školních i následných aktivit ve spolupráci s místními 
církvemi. nemohou si proto na náklady studia přivydělat 
a za podporu dárců jsou velmi vděčni. 
neustále se přesvědčujeme, že podpora tohoto projektu 
nese výborné ovoce. Celá řada studentů se po ukonče-
ní školy zapojuje do významných projektů či církevních 
služeb.
počet podpořených v roce 2015: 22 studentů biblic-
kých škol.

Informace o použití darů na program 
„Nepálští studenti biblických škol v Indii“:
1. Tento program se podobá Dálkové adopci pLUS®, 

liší se však tím, že z podpory není žádná část urče-
na na financování křesťanských aktivit (jak je tomu 
u adopce). 

http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-filipinach/reportaz-z-navstevy-filipin/navsteva-international-needs-filipiny-2015
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-filipinach/reportaz-z-navstevy-filipin/navsteva-international-needs-filipiny-2015
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-filipinach/reportaz-z-navstevy-filipin/navsteva-international-needs-filipiny-2015
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2. části daru, použité v nadaci Mezinárodní potřeby na 
administrativní náklady spojené se zajištěním účelu, 
zejména zajištěním zpráv od podpořených a finanč-
ních toků, se shodují s programem Dálková adopce 
pLUS® (viz přehled na str. 10).

3. částí 8 % z darů na podporu studenta se financuje 
administrativa podpory v místní pobočce partner-
ské organizace International needs v severní Indii. 
Více o tom najdete na www.mezinarodni-potreby.cz 
v menu: Kde pomáháme – Více o Indii – nepálští 
studenti biblických škol v Indii pod odkazem „Finan-
cování adopce, zajištění a kontrola“.

Z podporovaných zemí: Nepál
Děti z nepálu podporujeme od roku 1997. podporova-
né děti jsou z různých částí země a chodí do škol ve 
svém regionu. 
V dubnu 2015 zemi zasáhlo silné zemětřesení, které 
nepřežilo nejméně 9 000 lidí. nepál se tak podle eko-
nomů ocitl mezi desítkou nejchudších zemí světa. Další 
velkou těžkostí byla blokáda zásobování z Indie, ke které 
došlo po schválení nepálské ústavy. od srpna 2015 do 
února 2016 neproudilo z Indie žádné zboží, na kterém 
je přitom nepál závislý. Indie se tím neoficiálně snažila 
přimět nepálskou vládu ke stažení nové ústavy či k jejím 
změnám kvůli indické menšině v zemi. Blokáda přivedla 
nepál na pokraj humanitární krize. 

Nepál: podpora křesťanských pracovníků
Těchto pět pracovníků bylo z čr podporováno v roce 
2015 díky prostředkům z programu Dálková adopce 
pLUS®: 

pan Lek Bahadur Thakuri, pan Bipin Shrestha, paní 
Jasmaya Subba, paní Dambar Kumari Thapa a paní 
Mary Tamang.

Lidé v nepálu se zajímají o křesťanství – zde se zájemci hovoří man-
žel podporované pracovnice jménem Jasmaya Subba.

Z podporovaných zemí:  
Srí Lanka
Tento program musel být k naší velké lítosti po deseti 
letech k 30. 4. 2015 ukončen. Kolegové ze srílanské 
pobočky International needs se dlouhou dobu potýkali 
s nevyjasněnými majetkovými záležitostmi. pobočka se 
i přes všechny snahy dostala do bezvýchodné finanční si-
tuace a program dálkové adopce již nemohl dále fungo-
vat. Více najdete na www.mezinarodni-potreby.cz v části 
Kde pomáháme – projekty v zahraničí – Více o Srí Lance.

Srí Lanka: podpora křesť. pracovníků
Tento pracovník byl z čr podporován v roce 2015 díky 
prostředkům z programu Dálková adopce pLUS®: pan 
Hillary.

http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/o-nepalskych-studentech-biblickych-skol
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/o-nepalskych-studentech-biblickych-skol
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/nepalsti-studenti-biblickych-skol/o-nepalskych-studentech-biblickych-skol
http://mezinarodni-potreby.cz/kde-pomahame/projekty-v-zahranici/vice-o-sri-lance
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Z podporovaných zemí: Uganda
projekty Dálkové adopce pLUS® v Ugandě poskytují 
vzdělání pro celkem 3700 dětí. z čr jsme se k podpoře 
ugandských dětí připojili v roce 2007. Děti dosahují zá-
kladního, případně středoškolského vzdělání. pro méně 
nadané děti zde existuje celá řada praktických kurzů, 
kde se naučí řemeslům a získají tak cenné vybavení pro 
svůj budoucí život. 
podivuhodná je skvělá úroveň vzdělání ve školách In-
ternational needs (In): děti musí skládat státní zkoušku, 
kterou se ukončuje základní vzdělání, a v roce 2015 ji 
100 % dětí ze škol In složilo úspěšně. To je ve srovnání 
se státním školstvím Ugandy prakticky nevídané. 
Spolu se vzděláním provozuje In v Ugandě bohatý sys-
tém preventivních, zdravotnických a podpůrných aktivit, 
které významně zlepšují život chudých komunit. 

Uganda: podpora křesťanských pracovníků
Tito čtyři pracovníci byli z čr podporováni v roce 2015 
díky prostředkům z programu Dálková adopce pLUS®: 
pan John richard Mubiru, pan Emmanuel Kumalirira, 
pan Stephen Bamulabiire a pan Samuel Munyaneza. 

Zhodnocení využití prostředků 
v programu pomoci do zahraničí
programy Dálková adopce pLUS®, podpora studia bib-
lických škol a podpora křesťanských pracovníků posky-
tují dohled nad využitím poskytnutých prostředků díky 
čtyřem pravidelným zprávám o každém podporovaném 
za rok. Spolu s partnery v místních organizacích In vě-
nujeme velkou pozornost tomu, aby prostředky byly vyu-
žity ke svému účelu. pokud se na straně podpořených či 
rodiny vyskytne problém, který toto využití znemožňuje, 
důsledně dárcům nabízíme vrácení poskytnutých pro-
středků či jejich jiné využití podle volby dárce.

růst celkového počtu dětí podporovaných z čr od roku 2005 (včet-
ně podpořených z rezervního fondu nMp). program Dálková adopce 
pLUS® začal v roce 1997 s 11 dětmi.
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Vánoční sbírky a další podpora
Vánoční sbírku zaměřujeme na vybrané potřeby dětí 
nebo křesťanské práce tam, kde probíhá Dálková adop-
ce pLUS®, od r. 2007 i na program zdravá mládež v čr. 
S prosbou o příspěvek oslovujeme současné či minulé 
dárce, partnery a zájemce o naši činnost.

Vánoční sbírka 2014
Do sbírky, která proběhla od 24. 11. 2014 do 
31. 1. 2015, nám dárci přispěli v roce 2015 celkem 
59 666 Kč. Celkový příjem této sbírky byl 129 926 Kč 



17

Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

(včetně části darované v roce 2014). Do sbírky se zapo-
jilo 47 dárců, z toho 41 fyzických osob a 6 církevních 
společenství. Všem děkujeme i touto cestou!

Vánoční sbírka 2015
Vánoční sbírka 2015 měla čtyři hlavní témata: pomoc 
mladým v naší zemi, pomoc chudým dětem a lidem 
v Bangladéši (dvě sbírková témata) a pomoc lidem v ne-
pálu po zemětřesení. 
od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015 jsme od dárců dosta-
li 211 175 Kč, z toho 120 700 Kč pro čr, dohroma-
dy 37 975 Kč pro Bangladéš a 52 500 Kč pro nepál. 
Sbírka pokračovala až do 31. 1. 2016.
Celý výsledek Vánoční sbírky 2015 včetně části získané 
na začátku r. 2016 najdete na www.mezinarodni-potre-
by.cz v části Další projekty – zvláštní sbírky. Všem dár-
cům mnohokrát děkujeme!

Sbírka Nepál: Pomoc po zemětřesení 2015
zemětřesení, které zasáhlo na konci dubna nepál, bylo 
neobyčejně ničivé a přesto paradoxně patří k realitě této 
země, protože v podobné síle přichází periodicky zhruba 
po 80 letech. pouze některé generace jej zažijí a my 
jsme mezi nimi. zemětřesení otřáslo již tak chatrnou in-
frastrukturou země velehor a ukončilo tisíce životů. 
S vyhlášením sbírky jsme nějakou dobu váhali – situace 
v zemi byla dlouho velmi obtížná a nepřehledná. Chtěli 
jsme mít jistotu, že naši kolegové z nepálské pobočky 
In budou schopni výtěžek sbírky řádně a transparentně 
využít na pomoc konkrétním rodinám. 
Sbírka na pomoc nepálu probíhala od 17. 7. 2015 do 
31. 1. 2016 a od prosince 2015 byla součástí Vánoční 
sbírky 2015. V roce 2015 jste nám přispěli 149 905 Kč.

Výtěžek byl určen na stavbu nových domků pro vybrané 
rodiny. Do konce roku 2015 se podařilo zrealizovat stav-
bu domku pro jednu rodinu, která v něm už díky Vašim 
darům bydlí. naši kolegové dále pracují na realizaci 
dalších staveb. Více se dozvíte na www.mezinarodni-po-
treby.cz v části Další projekty – zvláštní sbírky – nepál: 
pomoc po zemětřesení 2015.

Humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením (fotografii po-
skytla podporovaná pracovnice Mary Tamang).

Využívání všech prostředků probíhá dle vnitřních stan-
dardů In.

http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/vanocni-sbirka-2015
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/nepal-pomoc-po-zemetreseni-2015
http://mezinarodni-potreby.cz/dalsi-projekty/zvlastni-sbirky/nepal-pomoc-po-zemetreseni-2015
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Podpora českých mezicírkevních organizací

Podpora Křesťanské misijní společnosti 
(KMS)
Tento program, založený na zdvojování darů od osob-
ních dárců do výše ročního limitu, probíhal i v roce 
2015. 
zdvojnásobení darů poskytuje nadace Mezinárodní po-
třeby z výnosů nadačního kapitálu a provádí ho pouze 
do limitu celkového součtu darů pro tuto organizaci, sta-
noveného správní radou. V roce 2015 byl limit ve výši 
15 000 Kč. pokud byl limit dosažen, další dary jsme 
KMS poskytli v plné výši, ale již bez zdvojnásobení.

Podpora Evangelikálního teologického 
semináře (ETS)
Tu jsme zahájili koncem roku. Dary dárců zaslané na 
náš účet předáváme v plné výši ETS. administraci toho-
to projektu hradíme plně z výnosů nadačního kapitálu. 
nMp podporovala provoz ETS již v letech 1996–1997 
a dále pravidelným stipendiem podporovala 9 českých 
studentů denního studia ETS (1999–2006).

Využití prostředků: podpořené organizace využily nadač-
ní příspěvky k financování svých aktivit v souladu s jejich 
posláním.

Finanční a ekonomické údaje za rok 2015
Údaje jsou uvedeny bez desetinných míst.

Stručný souhrn příjmů a výdajů v Kč 2015 2014
příjmy 10 384 133 8 518 585
Výdaje 10 075 828 8 755 997
z toho poskytnuté nadační příspěvky 7 500 351 6 473 626
z toho poskytnuté nadační příspěvky v čr 3 534 803 3 148 919
Výsledek hospodaření (příjmy mínus výdaje) 308 304 -237 412

Díky přízni dárců v roce 2015 a celkovému rozvoji pro-
jektů nadace překročily příjmy poprvé hranici deseti mili-
onů Kč a rovněž objem poskytnutých nadačních příspěv-
ků zaznamenal značný nárůst (celkem 7 500 351 Kč). 
Těší nás, že se tak stalo v roce 20. výročí vzniku nadace, 
a děkujeme Vám, dárcům, za Vaši účast na našich pro-
jektech. 

poskytnuté nadační příspěvky v Kč od roku 2010
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Výdaje (náklady) podrobně

Poskytnuté příspěvky – program Zdravá mládež v ČR v Kč

Příjemce, jméno podpořené osoby a místo jejího působení * 2015 2014
apoštolská církev, sbor Kolín (Mgr. Ing. Karla Mihatschová, Trutnov) 49 850 107 900
apoštolská církev, sbor prostějov (Ing. Erika pluskalová, DiS.) 0 -19 500
apoštolská církev, sbor prostějov (Mgr. pavel Slepička) 174 453 42 000
apoštolská církev, sbor Varnsdorf (Ida pencová, DiS.) 133 705 150 720
Dzoe, o.s., Frýdek-Místek (Władysław Motyka) 0 77 900
ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Letovice, o.s.  
(pavel Kotouček) 0 232 200
Elim Letovice o.p.s. (pavel Kotouček) 276 000 0
Hope4kids, z.s., praha (Mgr. Ing. Karla Mihatschová, Trutnov) 30 200 0
Klub pathfinder, o. s., praha (Helena Komasová, písek) 248 500 224 950
Lidé mezi světy sp., česká Třebová (Ing. petr Kadlec, DiS.) 225 800 228 700
Maják o.p.s., Liberec (Bc. patrik Müller) 78 750 134 816
Maják o.p.s., Liberec (Bc. roman Kladivo) 0 42 000
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka, praha  
(Mgr. Monika Slunečková, české Budějovice) 121 800 117 000
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka, praha  
(radek Hejret) 198 500 240 480
na HraDECKÉM KopEčKU, o.s., Hradec Králové (petra Stránská) 181 650 162 500
národní iniciativa pro život, o.p.s., plzeň (Jitka Kultová) 133 800 117 800
občanské sdružení zIp, Havířov (Michal Malina) 126 000 122 750
pavučina o.p.s., ostrava (Ivo neuvirt) 174 600 213 100
pobočka Diakonie Církve bratrské v Kolíně (radek pospíšil) 252 000 198 304
růžička Martin, oSVč, Litoměřice 299 000 300 350
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě (Bc. patrik Müller) 73 250 0
Sbor Křesťanské společenství Klatovy (Šimon Velkoborský) 42 000 0
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Slánka, o. s., Mladá Boleslav (Mgr. Miloslav Fanta) 162 507 123 000
Unie Kompas, o. s., zlín (Mgr. Martin Stavjaník) 230 100 210 500
příspěvky fyzickým osobám v částce nižší než 10 000 Kč ** 58 187 12 946
příspěvky fyzickým osobám v částce vyšší než 10 000 Kč *** 44 278 0
Bible-nové zákony **** 68 210 0
Celkem 3 383 140 3 040 416

* (pokud se liší od sídla organizace)
** příspěvky fyzickým osobám: celkem 58 187 Kč jsme poskytli jako vánoční příspěvek všem lektorům podporovaným v programu zdravá mládež. 
*** příspěvky fyzickým osobám – přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč: 44 278 Kč jsme poskytli jako 

mimořádný příspěvek lektorovi Mgr. Martinu Stavjaníkovi na základě daru osobního zahraničního dárce. 
**** Hodnota Biblí-nových zákonů, které vydala nMp a poskytla pro činnost lektorům programu zdravá mládež.

Další poskytnuté příspěvky v ČR v Kč 2015 2014
podpora ETS praha 350 0
podpora mezicírkevních organizací: čEa, praha 0 2 000
podpora mezicírkevních organizací: KMS, praha 35 900 45 350
příspěvky ke krytí nákladů na soustředění lektorů programu zdravá mládež 18 833 10 999
Lidé mezi světy, sp., česká Třebová * 96 580 50 154
Celkem 151 663 108 503

* Dary od osobních zahraničních dárců lektora Ing. petra Kadlece, DiS., pro rozvoj práce Lidé mezi světy, sp., prostřednictvím naší nadace. Tento příspěvek 
je poskytován mimo řádné grantové řízení a mimo program zdravá mládež. 

Poskytnuté příspěvky do zahraničí v Kč 2015 2014
Dálková adopce pLUS® Bangladéš 89 052 8 401
Dálková adopce pLUS® Filipíny 824 946 629 249
Dálková adopce pLUS® Indie 249 468 195 134
Dálková adopce pLUS® nepál 1 118 586 923 058
Dálková adopce pLUS® Srí Lanka 44 749 118 511
Dálková adopce pLUS® Uganda 839 994 797 533
Křesťanští pracovníci na Filipínách 99 874 118 216
Křesťanští pracovníci v nepálu 149 044 125 761
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Křesťanští pracovníci na Srí Lance 9 983 25 152
Křesťanští pracovníci v Ugandě a Bible pro Ugandu * 53 656 63 496
podpora nepálských studentů biblických škol v Indii 195 973 160 038
příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky) 178 178 87 579
členský příspěvek International needs (In) ** 112 044 72 579
Celkem 3 965 549 3 324 707

*  V roce 2015 nMp dočasně pozastavila financování Biblí pro Ugandu s ohledem na nízký stav fondu tohoto projektu. S obnovením počítáme výhledově, 
jakmile to bude možné.

**  členský příspěvek pokrývá náklady centrální kanceláře In. o jeho vyplácení rozhodli delegáti Kongresu In.

Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků  
podle § 353–356 NOZ
nadace Mezinárodní potřeby při svém hospodaření v roce 2015 dodržela pravidla pro poskytování nadačních pří-
spěvků podle § 353–356 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Přehled nákladů na vlastní správu
Ostatní náklady nadace v Kč 2015 2014
náklady na zajištění správy nadace * 1 722 746 1 702 876
náklady na zajištění vlastní činnosti ** 433 805 349 180
Výdaje na správu nadačního kapitálu (jmění) *** 418 926 230 315
Celkem 2 575 477 2 282 372

* Správa nadace zahrnuje nutné administrativní činnosti související s poskytováním nadačních příspěvků. 
** Vlastní činnosti nadace jsou činnosti k naplnění jejího účelu. zahrnuje přímé služby dalším příjemcům (soustředění lektorů nebo organizace služebních 

týmů) a činnosti za účelem monitorování a rozvoje programů nadace. 
*** Jedná se o náklady spojené se správou a opravami nemovitostí, z nichž se generují výnosy našeho nadačního kapitálu (jmění). nejvyšší částku představuje 

náklad na opravy (387 921,80 Kč) podílu bytového domu v praze, který jsme zakoupili v roce 2013. 

Komentář k nákladům na správu 
a ostatním nákladům nadace:
na svou činnost nedostáváme dotace ze státního roz-
počtu čr. Správa (provoz) nadace je hrazena z určitého 
podílu všech příjmů a darů, které nadace získá.

nadace užívá kancelářské prostory s nájemným 
45 710 Kč ročně.
provoz nadace zajišťovali tři zaměstnanci s plným úvaz-
kem a jeden další s úvazkem 6 hodin denně.
na dohody o provedení práce bylo vyplaceno sedmi 
osobám celkem 52 358 Kč. Kromě výdajů na úklid kan-
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celáře jde zejména o částky vyplacené za správu a pro-
gramování interní databáze a částky vyplácené pracovní-
kům vypomáhajícím s administrativou v malém rozsahu. 
Externím způsobem je zajištěno účetnictví a audit, v roce 
2015 jsme za tyto služby vydali 123 570 Kč.
nadace nepodnikala žádné osvětové či fundraisingové 
kampaně.
Součet mzdových a ostatních osobních nákladů zaměst-
nanců tvořil 58,41 % celkových provozních nákladů na-
dace.

činnost všech členů statutárních orgánů (správní a do-
zorčí rady) je dobrovolná. 
částka 2 647 Kč byla z rozhodnutí správní rady po-
skytnuta Ing. Mgr. Jaroslavu plevovi ke krytí nákladů 
spojených s zahraniční cestou na Filipíny, vykonanou 
v červenci 2015 z pověření správní rady nMp spolu 
s Mgr. petrem Horáčkem, výkonným ředitelem nadace. 

Příjmy (výnosy) podrobně
Dary pro Zdravou mládež v Kč 2015 2014
Dary z čr na program zdravá mládež 2 149 712 1 725 910
Dary z International needs na program zdravá mládež 1 278 247 1 126 726
Dary ze zahraničí mimo In na program zdravá mládež * 245 344 0
Dary ze zahraničí mimo In na podporu služby lektorů (vydání nových zákonů) 75 906 0
Celkem 3 749 208 2 852 636

*  Mimořádným příspěvkem podpořil práci lektorů jeden z prvních přispěvatelů pro tuto práci v historii nadace, pan Ian Lysaght z nového zélandu. Ian nám 
pomohl v samotném vzniku programu zdravá mládež a nyní přispěl také k jeho dalšímu rozvoji. Jsme velmi vděční. Dar poskytl prostřednictvím organizace 
iConnect Monaco.

Dary pro programy podpory v zahraničí v Kč 2015 2014
Dálková adopce pLUS® Bangladéš 135 000 16 100
Dálková adopce pLUS® Filipíny 1 080 016 896 618
Dálková adopce pLUS® Indie 390 500 224 760
Dálková adopce pLUS® nepál 1 509 021 1 329 500
Dálková adopce pLUS® Srí Lanka 49 050 165 375
Dálková adopce pLUS® Uganda 1 215 385 1 103 675
Křesťanští pracovníci v nepálu 24 000 24 000
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podpora nepálských studentů biblických škol v Indii 262 200 242 120
příležitostná pomoc do zahraničí (mimořádné sbírky) 234 468 91 626
Celkem 4 899 640 4 093 774

Další dary v Kč 2015 2014
Dary z čr na podporu mezicírkevních organizací: ETS, praha 350 0
Dary z čr na podporu mezicírkevních organizací: čEa, praha 0 2 000
Dary z čr na podporu mezicírkevních organizací: KMS, praha 20 900 30 350
Dary z čr na podporu pracovníků nadace 90 200 83 900
Další dary z čr na jiné účely 106 395 66 006
Další dary z International needs na jiné účely 381 432 208 608
Celkem 599 277 390 864

Další příjmy v Kč 2015 2014
Úroky, tržby, náhrady 45 871 17 748
Výnosy nadačního kapitálu (jmění) 1 090 137 1 163 564
Celkem 1 136 008 1 181 311

Souhrn příjmů v Kč 2015 2014
Souhrn příjmů 10 384 133 8 518 585
Z toho dary 9 248 125 7 337 274
Z toho dary z ČR 7 267 197 6 001 940

Doplňující údaje a výrok auditora
Výpočet dodržení max. limitu výdajů 
na správu nadace:
V roce 2015 činily náklady na správu nadace 5,65 % 
z nadačního kapitálu (účet 901) ke dni 31. 12. 2015. 

Tímto bylo splněno kritérium stanovené ve statutu nada-
ce (maximálně 9 % z nadačního kapitálu k 31. prosin-
ci příslušného roku). původní kritérium pro náklady na 
správu nadace, max. 35 % z poskytnutých nadačních 
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příspěvků, bylo taktéž splněno a náklady na 
správu nadace činily v roce 2015 jen 22,97 
% poskytnutých nadačních příspěvků. 

V roce 2015 jsme z darů z ČR 
účtovali na provoz:
•	 z darů na program zdravá mládež a na 

další programy v čr: 0 %;
•	 z darů na pomoc po živelných katastro-

fách do zahraničí: 8 %;
•	 z darů na podporu do zahraničí: 19 %. 

na zbývající náklady na provoz a správu 
nadace jsme použili výnosy z nadační-
ho kapitálu a dary osobních dárců z čr 
a zahraničí určené na přímou podporu 
práce zaměstnanců nadace. 

Kolik procent z Vašich darů 
používáme na svůj provoz
Kromě zákonného kritéria uvedeného výše 
si interně sledujeme naše provozní výdaje 
způsobem, který nám zákon neukládá, ale 
je přesný a průhledný. Správní rada rozho-
duje, jaké procento z přijatých darů smí na-
dace použít pro svůj provoz. 

Rezervní fondy pro jednotlivé 
programy:
pro každou zemi a každý program nMp 
spravuje rezervní fondy, jejichž účelem je 
maximálně stabilizovat průběh podpory. Do 
zahraničí odesíláme pro každou podporo-
vanou osobu pevnou částku v dolarech dle 
rozpočtu odsouhlaseného s místní organiza-

Výrok ze Zprávy auditora o ověření účetní závěrky nadace
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cí In. přitom čelíme kurzovým výkyvům. V roce 2015 
kurz dolaru dlouhodobě stoupl natolik, že jsme museli 
dárce programů Dálková adopce pLUS® a „nepálští stu-
denti biblických škol v Indii“ požádat o zvýšení částky 
podpory. Většina dárců mohla na tuto prosbu reagovat 
kladně, někteří nikoliv. pro doplnění potřebných částek 
v takovém případě čerpáme naše rezervní fondy. z nich 
také platíme podporu dětem, jejichž dárce podporu ná-
hle ukončil, do doby, než se najde nový dárce. opačná 
situace vzniká, když dítě předčasně odejde z programu. 
někteří dárci nechtějí vrátit nevyužitou částku svých darů, 
nýbrž ponechají ji nMp pro tvorbu rezervních fondů. 
pokud se některý fond dostane dlouhodobě do zápor-
ných hodnot, nMp jej dotuje z výnosů nadačního jmění. 

pokud jeho hodnota stoupá, nMp může rozšířit podpo-
ru např. pro děti, které dosud nemají dárce. Vždy však 
prostředky od dárců, určené pro určitý program či zemi 
zůstávají na svém příslušném fondu a nMp je nepoužije 
pro jiné účely. 

Zákonné povinnosti a kontrolní 
mechanismy

nadacím vyplývá z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
mnoho povinností a kontrolních mechanismů a tím 
se její hospodaření stává maximálně transparentní. Hos-
podaření nadace podléhá přísné kontrole jak vlastních 
nadačních orgánů (správní rada, dozorčí rada), tak vněj-
ších (auditor, rejstříkový soud, finanční úřad).

Nadační kapitál (jmění) a přehled o vlastním majetku 
a závazcích
podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadač-
ních fondech musela mít každá nadace při založení na-
dační jmění v minimální výši 500 000 Kč. Stejný princip 
stanoví i současná zákonná úprava, občanský zákoník 
č. 89/2012 Sb., který zavádí pojem „nadační kapitál“. 
Výše nadačního kapitálu se zapisuje do veřejného (na-
dačního) rejstříku.
Každá nadace disponuje nadačním kapitálem, které ne-
smí spotřebovat, ale pouze investovat za účelem výnosů. 
Tyto výnosy (např. úroky, nájmy z nemovitostí apod.) pak 
tvoří část příjmů nadace. V našem případě jde pouze 
o malou část příjmů, v roce 2015 to bylo 10,5 % všech 
příjmů nadace. ostatní zdroje pocházejí z darů.

nadačním kapitálem (jměním) mohou být peněžní pro-
středky, cenné papíry, nemovité a movité věci, které spl-
ňují předpoklad trvalého výnosu. Jakmile dojde k ukon-
čení jedné investice (např. k prodeji nemovitosti nebo 
k ukončení termínovaného vkladu), je potřeba uložený 
kapitál investovat dále. 
Správa prostředků nadačního kapitálu podléhá pravidlům 
stanoveným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 
v části „Fundace“. podle zákona nadace používá svůj 
majetek v souladu s účelem uvedeným v nadační listině 
i ve statutu a za podmínek tam určených k poskytování 
nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti k napl-
nění svého účelu a k úhradě nákladů na zhodnocení 
nadační jistiny i nákladů na vlastní správu.
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nadace Mezinárodní potřeby (nMp) získala část pro-
středků nadačního kapitálu převyšující 500 000 Kč 
z části výnosů privatizace státního majetku po sametové 
revoluci, které česká vláda pod vedením petra pitharta 
určila k darování nadacím. nMp spolu s dalšími osvěd-
čenými nadacemi uspěla ve výběrovém řízení a postup-
ně takto v letech 2002–2006 obdržela 29 940 000 Kč. 
Správa této části nadačního kapitálu podléhala podrob-
ným smluvním podmínkám. V říjnu 2014 nMp pode-
psala dohodu o ukončení této smlouvy dle návrhu, který 
vzešel z iniciativy ministerstva financí. Darovaná částka 

nadále zůstává součástí nadačního kapitálu nMp a její 
správa podléhá již jen platné legislativě. 

Změny v uložení nadačního kapitálu 
v roce 2015
V průběhu roku 2015 nebyly provedeny žádné nové 
vklady do vlastního jmění v účetnictví nadace. 
Byl proveden zápis hodnoty družstevního bytu členské-
ho podílu) u Bytového družstva Střed II praha 5 ve výši 
2 450 000 Kč do nadačního rejstříku (nr). Tato investi-
ce (vklad) byla fakticky provedena již v roce 2014, zápis 
v nr byl z technických důvodů proveden až v roce 2015. 

Výše nadačního kapitálu zapsaného v nadačním rejstříku: 30 143 500 Kč
Výsledné majetkové uložení vlastního kapitálu (jmění) k 31. 12. 2015:

aktiva (účetnictví) zapsáno v NR
Vkladové účty u bank (dlouhodobý termínovaný vklad):
GE Money Bank, a.s. 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč
J&T Banka a.s. 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč
Členské podíly v bytových družstvech:
Bytové družstvo Střed II praha 5 2 450 000 Kč 2 450 000 Kč
Nemovitosti:
Bytová jednotka 893/3 Brno-zábrdovice 1 743 853 Kč 1 978 000 Kč
Bytová jednotka 893/15 Brno-zábrdovice 2 096 147 Kč 2 028 000 Kč
Bytová jednotka 469/2 praha-Holešovice 7 000 000 Kč 7 100 000 Kč
Dům č.p. 229 (23/80 podíl) praha 6 Břevnov 11 500 000 Kč 11 787 500 Kč
Celkem 29 590 000 Kč 30 143 500 Kč

nemovitosti se zapisují do nadačního rejstříku s hod-
notou dle znaleckého posudku. Tato hodnota je v pří-
padě nemovitostí nadace Mezinárodní potřeby (nMp) 

o 553 500 Kč vyšší než hodnota účetní. rozdíl vznikl 
díky příznivým podmínkám poskytnutých nMp při koupi 
některých nemovitostí. 
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nadace si nechává každoročně vypracovat odborné 
potvrzení, že hodnoty nemovitostí zapsané v nadačním 
rejstříku odpovídají stavu nemovitostí a souhlasí s cenou 
obvyklou v dané oblasti. potvrzení pro rok 2015 konsta-
tuje, že tyto hodnoty souhlasí.

Přehled o závazcích nadace:
nadace Mezinárodní potřeby nemá žádné účasti v ob-
chodních společnostech, nevlastní akcie či podíly, ma-
jetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, 
ani dluhy či závazky neobsažené v rozvaze.

 

Všechny údaje uvedené v této Výroční zprávě dávají 
úplný a přesný obraz o majetku nadace a jeho použi-
tí v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 
v části „Fundace“.
Úplná účetní závěrka, zpráva nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky a podrobný výčet majetku, 
který tvoří nadační kapitál, jsou veřejně přístupné 
v nadačním rejstříku na www.justice.cz (Veřejný rej-
střík). 

Souhrny darů a dárců
Všem dárcům velice děkujeme! Každý z Vás je důležitý. 
Žádný dar není příliš malý. naším bohatstvím je každý, 
kdo nám s důvěrou svěřil své prostředky podle svých 
možností a stal se tak součástí díla, které konáme. 
Úplný přehled dárců a výše jejich darů je uložen v naší 
kanceláři. pokud dárce požaduje zachování anonymity, 
podle občanského zákoníku nemusí být uveden ve vý-
roční zprávě.
oba seznamy níže jsou řazeny dle typu dárce podle naší 
vnitřní evidence. částky jsou zaokrouhleny na celé Kč.

Seznam dárců darů  
do 10 000 Kč
V tomto seznamu vyjmenováváme dárce darů do 
10 000 Kč. Dárci darů nad 10 000 Kč jsou uvedeni 
v dalším seznamu. 

Školy:
22. základní škola plzeň; Mateřská škola nádražní, pří-
spěvková org. města Kyjova; Střední zdravotnická škola 
Kroměříž; Školní parlament zŠ Sion, Hradec Králové; 
základní škola a Mateřská škola E. Beneše, Bohumín; 
základní škola opava, Šrámkova 4, příspěvková organi-
zace; základní škola Střílky

Církve:
Církev bratrská český Krumlov; Církev bratrská v Dobruš-
ce; Farní sbor čCE v Hošťálkové u Vsetína; Husův 
sbor v praze 10 – Vršovicích; Korejský sbor ostrava; 
Křesťanské společenství české Budějovice; Křesťanské 
společenství – Społeczność Chrześcijańska při Slez-
ské církvi evangelické a. v. v Těrlicku; Křesťanský sbor 
Dobrá zpráva v Jablonci n. n.; Křesťanský sbor ostrava-
-zábřeh; Mládež Církve bratrské česká Třebová; Mládež 
sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích; neděl-
ní besídka sboru Církve bratrské v Hradci Králové; ne-
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dělní besídky při sboru Slezské církve evangelické a. v. 
v oldřichovicích; nezávislý křesťanský sbor pelhřimov; 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně; Sbor českobra-
trské církve evangelické v Hodoníně; Sbor českobratr-
ské církve evangelické v praze 4 – Braníku; Sbor Církve 
bratrské v Klatovech; Sbor Církve bratrské v Benátkách 
n. J.; Sbor Církve bratrské v Brně – Královopolská; Sbor 
Církve bratrské v českém Těšíně; Sbor Církve bratrské 
v náchodě; Sbor Církve bratrské v Trutnově; Sbor Círk-
ve bratrské v Litomyšli; Sbor Immanuel, Hrádek u roky-
can; Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě; Sbor Jednoty 
bratrské v ostravě; Sbor Křesťanské společenství Brno, 
nedělní besídky; Sbor Křesťanské společenství Jeseník; 
Společenství křesťanů Kunvald

Firmy a společnosti:
česká muzika s.r.o.; Domeček, středisko pro volný čas 
a integraci DM CčSH; ELIM Letovice, o. p. s.; ELIM 
Letovice, o. s.; IMS-Drašnar s.r.o.; občanské sdružení 
rodičů a přátel základní školy a Mateřské školy speci-
ální KoráLKY, Kroměříž; SaTo TanVaLD, spol. s r.o.; 
SIEna, s.r.o.

Fyzické osoby a kolektivy:
adámková anna; adámková Korbuthová Dagmar phDr. 
Mgr.; ailová Marie Jana Ing.; albaniová Denisa; albani-
ová Martina; alexová Kateřina; ambrož František; amb-
rožová Lenka; ambruzová Jana; amirali Jana Mgr.; an-
děl robert; artimová Jiřina; Babišová Štěpánka; Balabán 
Filip; Baladová Iveta Ing.; Baldas Marcela; Barešová 
anna; Bárta Jan; Bartel Martin; Bartoníček Jan; Barvíko-
vá Bibiana; Bath antoine; Bednářová Karolína; Bělohlá-
vek Jiří Ing., MBa; Ben abid alena Mgr.; Beneš Jiří; Be-
neš Jiří prof. MUDr., CSc.; Benešová Karla; Benešová 

Tereza a přátelé; Benešovská Mária; Benova Eva Ing.; 
Beňová Jaroslava MUDr.; Beranová romana; Bětík Mi-
roslav; Bielava Jana; Bímová Jana Mgr.; Biolková Maria; 
Blatná zuzana; Bocek anna; Boháč pavel; Bořilová 
Magdaléna; Brabcová zuzana; Branyšová Tereza; Bro-
žová Hana; Brožovičová Iva Mgr.; Brudná Martina; 
Brychta Tomáš; Brzezinová renáta Ing.; Bříštěla Libor; 
Buchlovský petr Ing.; Buličičová Eliška; Burdová Ingrid; 
Burdychová petra; Bursíková Hana; Bušek František; 
Castellar Markéta Mgr.; Cechlová Marcela Mgr.; Cencek 
roman; Ciencialová Emilie; Cichrová Michaela; Ciprová 
radka; Connor John; Csicso František; Cvejnová Barbo-
ra Mgr.; Czopniková Erika; čapková Květoslava; čechák 
Martin Ing.; čepelák Stanislav; černá Kristýna; černý 
Darek; pan červenka; červený petr; červený Stanislav; 
česalová petra; česenek David; česenek radomír; če-
senková Jitka; činčalová Monika; čížková Kateřina; 
čmelík pavel; Dedek Daniel Ing.; Diatka Daniel; Dittri-
chová Marta Mgr.; Dobiáš Václav; Dočkálková alena; 
Dohnal antonín; Dokulil petr; Dostálová Barbora; Drá-
bek Mojmír; Drápelová Lenka; Drašnar Jiří; Drbal aleš; 
Drbalová Jana; Drtilová Jana; Dřínovský Lukáš; Ďuriš 
radovan; Dušková Jana phDr.; Dvořáková Monika; Dy-
bal Martin; Dyntar Miroslav; Elčkner Miloš; Fáberová 
alena; Fabo Jan; Faldyna ota; Faldynová Marie; Falgen-
hauer Vojtěch; Faltynková petra; Fejfar zdeněk; Fejtek 
Luboš; Felixová Jana; Fiedor petr; Fikejzová Markéta 
Mgr.; Filípek Martin Ing.; Fleischhans Lukáš MUDr.; Flo-
riánová olga; Fojcik Stanislav Bc.; Fojciková Lucie; Foj-
tů Daniel; Frischová Helena; Fundová Jarmila Ing.; Ge-
bauerová olga Mgr.; Gilarová Hana; Glasnáková 
Stanislava; Granát Daniel; Grulich Tomáš Ing., M.Th.; 
Grulichová riana; Hacko Jozef; Hájková pavlína; Hájko-
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vá Věra rnDr.; Hajný Stanislav; Hájová Jana; Haluška 
Jiří Ing.; Hamáčková Jiřina Ing.; Haman Michal; Hanák 
Tomáš Ing.; Hanělová Denisa; pan Hanka; Hartingerovi 
Martina a petr; Harvánek Jan; Háša Jan; Havelka Jaro-
slav, M.D.; Heczko Marcel MUDr.; Hejčová Dagmar; 
Hejduková Leona, CSc.; Hejzlar Daniel; Helembaiová 
Jana; Helsteinová Lucie; Hennhoferová petra Mgr.; Hlí-
nová Jana; Hofbauer David; Hoferek aleš; Högqvist Mi-
chaela; Holacká Marie; Holcová Vlasta MUDr.; Holub 
Miroslav; Holý radek; Horáček petr Mgr.; Horáková Si-
mona; Horváth ondřej; Hourová Martina MUDr.; Hovor-
ková Johana; Hrabovská petra; Hrádek Jiří; Hrotek Ivan; 
Hůlka Jaroslav; Husák robert Ing.; Husáková Lada; 
Húšť Samuel; Chadimová anna; Chalupa petr Ing., 
ph.D.; Chlebo ondřej; Chmelová Šárka; Chovanec Edu-
ard Ing.; Chrenčíková anna; Chvostová Daniela; Ildža 
pavel; Jágr petr; Jahoda Miloš; Jakeš Ivan; Jakubec 
Jan; Jána Bohumil Ing.; Janata Karel; Janniová Sylvie; 
Janouch pavel; Janovský Jaroslav Bc., DiS.; Janovský 
pavel MUDr.; Jánská Karolína; Jantošík patrik MUDr.; 
Janušková pavla Ing.; Jarůšková Lenka; Jelínková rad-
ka; Jeníčková zdeňka; Jílková Marcela; Jokl Miloslav 
Ing., ph.D.; Jung Manuela; Jurčová Dana MUDr.; Just 
David; Jůzová Irena doc. Mga.; Kabrňová andrea; Kabu 
Vlasta; Kadlec petr; Kafka Miloš; Kaláč Ivan; Kalášková 
Jana; Kalenská Jitka; Kaleta Leszek; Kalinová anna; 
Kantor Bronislav; Kapounová Martina; Karas Milan 
MUDr.; Kareš David; Karlík aleš; Kašpar Jiří; Kazíková 
Jana; Kempná zuzana; Kilianová Dominika; Klaška Ja-
roslav Ing. arch.; Klimek Jaromír Mgr.; Klimešovi roman 
a Jana; Klokočníková petra; Kočí Lucie; Kocián zdeněk; 
Kohlovi pavel a zuzana; Koláčný alex; Kolář Martin; Ko-
lářová Denisa; Koldus Miroslav; Kolektiv zaměstnanců 

Billy Liberec, na rybníčku; Kolman pavel; Kolovratník 
Miloš Mgr.; Koňař Václav; Kondr pavel; Konečný Martin; 
Kopcilová Kamila; Kopová Jana; Korbelová Marie-anna; 
Korcová Daniela Ing.; Kosová zuzana; Kotek Jonáš; Kot-
ková Daniela; Kotlár Jiří; Kotouček Dušan; Kotouček 
petr; Koucká pavlína; Koudela Jindřich Mgr.; Koukolová 
andrea; Koutná renata; Koutský Karel; Kováčová Mar-
kéta; Kovanda Jan; Kovandová Irena; Kovářík radim, 
DiS.; Kovaříková Milena; Kovářová pavlína; Kovářová 
petra Mga.; Krahulcová Monika; Kráslová Stanislava; 
Kratochvíl Dominik; Kratochvíl pavel; Krejčí Ludmila; Kr-
ňávek pavel; Křížek Michal; Kroc Lukáš; Kroupová Jana 
Magdalena; Kroutilová petra; Krušina Jaroslav Ing.; Kru-
šina Jiří JUDr.; Kubiena Lukáš; Kubíková Ludmila; Kubo 
Miroslav; Kucharczyk petr Ing.; Kuchařová Miroslava; 
Kudlička Jiří; Kulíková Hana; Kynčlová Ilona; Kyselková 
Jitka; Labanczová Veronika; Lachman Jan; Lakomý on-
dřej; Lambertová Heda; Lamrová Blanka; Lapčáková 
Jana Bc.; Lazarová Věra; Lázničková andrea; Láznický 
petr; Lecká Ivana; Legierská Hana; Leherová Maria; 
Lengálová Miroslava; Lerchová petra; Ležáková Michae-
la; Lišková radana; Lišková Šárka; Lučan Tomáš; Luha-
nová Věra; Lutrýn Jan Ing.; Luzar Marek; Machala Lu-
káš; Machová Miluše Ing.; Mackerle Mojmír; Macurová 
Lenka; Maier Jana; Malá Lucie; Mališ roman Ing.; 
Maňásek pavel; Marčíková Lenka; Marečková Lada 
Mgr.; Mareda Michal; Marek Bedřich Ing.; Marková Eva; 
Markusová Miroslava; Maršálek pavel; Martinková po-
llák Marcella Ing.; Marvánová anna; Mašín František 
Ing.; Mašláň petr; Matěja petr; Matějů Kateřina; Matusz-
ková alena; Matuszková Karina; Matys Miloš; Maxová 
Jana; Mecnerová petra Bc.; Meduna petr; Melková Jit-
řenka; Melzerová Lenka; Menčík Ladislav; Michalcová 
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Ivana Ing.; Michalová Jiřina; Mičianová Simona; Mihat-
sch pavel; Mihatschová Karla; Mikolajczak Mariola; Mi-
kšánek petr; Mikšovský Jan Ing.; Mikulecký Viktor; Milar 
pavel Ing.; Milarová petra; Minář Mikuláš; Míšková De-
nisa; Míšková Eva; Mlynářová Kateřina; Moravcová 
Jana; Moroczová Eva; Motyková Kamila; Mrkvica Lukáš; 
Mrlinová zuzana; Mrózek Benjamin; Müller Jaroslav; 
Müllerová zdeňka; Myungok Jung; návesníková Sýkoro-
vá zuzana; navrátilová Mariana; nejdlová romana; ně-
mečková Jana Hana; nešetřil radek; nezdarová alexan-
dra; niederhafner pavel; niedermertl Luboš; noszek 
Jakub; novák Jan Ing.; novák pavel Ing.; novák Tomáš; 
nováková Kamila; nováková Kateřina; nováková Micha-
ela; nováková radka; novotná pavla; novozámský 
adam; nožková zuzana Mgr.; ondráčková aneta; ond-
ruch Jaroslav; opatřil robert MUDr.; ortiz Lucie Mgr.; 
ottnerová Barbora; padělková Lenka; paďour Jiří; patza-
ková Jana; pávek pavel; pechová Magdalena; pečiva 
Jaroslav Ing.; pecková alena; pecková Hana; pekárová 
Silvia; pergl Jiří; perner Jan; pernica zdeněk; pešek Jan 
Ing.; pešlová andrea Ing.; pilař Michal; pleva Jaroslav 
Ing. Mgr.; pleva Vítězslav Mgr.; pokorný David; pokor-
ných Miluše a pavel; pospíchal Tomáš Ing.; pospíšilová 
Hana; poštulka zdenek JUDr.; presslerová Lídie; pro-
cházka Martin MUDr.; procházka pavel; prokop Milan; 
provazník Jaromír; provazníková Dobromila; provazníko-
vá Kateřina Bc.; přibylová pavla; přikrylová Markéta; 
ptáček Jakub; ptáček radek; putíková Eva; putíková 
Kateřina Bc., DiS.; radová Jana; rajcová Lucie Mgr.; 
rakowski robert MUDr.; rauš Miloš Ing.; rázek Martin; 
rek Matěj; richterová Irena; rosecká Marcela; rosůlko-
vá Kamila; roubínková anna; rousová pavla; rozhoň 
Martin Ing.; rožníčková pavla Mgr.; roztočilová Eva; 

rubaci Ignat; ručka Jan; ruml Filip; rusňáková Jitka; 
růžička Jan; rybář Stanislav; Říha Vlastimil Ing.; Sabol 
pavel; Satorie Martin Ing.; Sedláčková Bohdana; Sikoro-
vá Lenka; Simon Ján Ing.; Sklenář radek; Sladký ru-
dolf; Slunečko Martin; Smyčková anna Ing.; Solich Jo-
sef; Soukup David; Soukupová Iveta; Spáčilová Marie 
Ing.; Spurná zora; Staňková Hana; Staroňová Miluše; 
Stavjaníková Martina Mgr.; Stehlík petr; Stibůrková ro-
mana; Stiebling Karel andreas; Strachotová Jana Ing.; 
Straková petra; Stránský Jiří; Stříž radek; Sűčová aneta; 
Suchánková pavla; Sucharda Ivan MUDr.; Supikova na-
talie; Suttý David; Svačina Martin Ing.; Svatáková Mar-
cela Mgr.; Světlík pavel; Svoboda adam; Svoboda Domi-
nik; Svoboda Tomáš Ing.; Svobodová Jana Bc., DiS.; 
Svobodová Stehnová Václava; Sykáček Luděk Ing.; Sý-
kora Stanislav Ing.; Sýkorová Martina; Syrová adéla; 
Szkanderová Ivona; Szmeková Libuše Ing.; Šafářová 
Stanislava; Šácha Miroslav; Šajner robert; Šály peter; 
Šantin ondřej; Šaratová Miroslava; Šeda Josef; Šedivá 
Marie; Šedivcová Hana; Šefčíková Martina; Šíbl Lubo-
mír Mgr.; Šimara Václav Ing.; Šimečková Šárka; Šindelář 
Jan; Šipulová Ivana; Šírová Ivana; Širůčková Jana; Šlan-
cová Vladimíra; Šmíd Jan Ing.; Šnajdar pavel; Šnejdaro-
vá Simona; Šnobl Jan; Šolc Miloš Ing.; Šolcová Hana; 
Špelda Jiří Ing.; Šperková Markéta; Šperling Kamil; Špr-
tová Milada; Štefánek Michael; Štěpán pavel; Štěpán 
petr; Štěpánová alena; Štěpánovský alexandr; Štroblová 
Daniela; Šulc roman; Šulcová Marta; Šulcová Štěpán-
ka Bc.; Švarná Jana; Švecová Kristýna; Švecovi alena 
a pavel; Šveďuková Lenka; Švehla alois Ing.; Švejdová 
Jitka; Šverclová Karolína; Švirákovi Eva a Josef; Telska 
Lenka; Tesař oldřich; Tesař petr Ing.; Thielová Jana; Ti-
cháčková Lucie; Tkadlečková Michaela; Tomala Josef; 
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Toman Vladislav; Tomšovicová Eva; Trdý Leopold Mgr.; 
Trnkovi růžena a Josef; Trombik Vladislav; Tůmová He-
lena; Turca Jiří; Turek pavel Mgr.; Turoň Vladislav; Tyc 
Tomáš prof. Mgr., ph.D.; Tymich Jan; Uher Tomáš; Uhl-
schmidová Emílie; Urbaníková Libuše; Urbanová Jana; 
Vacátko Jakub; Vachová Jitka Mgr.; Vágner Tomáš Bc., 
M.S.Ed; Vajčnerová Martina pharmDr.; Vajnerová Silvie; 
Valentová Lucie; Válková Viera Mgr.; Valtrová Jana; Va-
ňous Jiří; Vašát pavel; Vašíčková Jana; Vávra Martin Ing. 
arch.; Vavříková Hana Mgr.; Večeřa Martin; Vejskalová 
Michaela; Vejtasa Jan; Velkoborská Monika; Veselý Cti-
bor Ing.; Veselý Jan; Veverica Julián; Veverková Hana; 
Vik Libor MUDr.; Viktora Martin; Vimpelová Jiřina; Vin-
trová Eva; Vlachová Gabriela; Vlková Kateřina; Voborská 
Eva; Vohlídalová petra; Vojtěchová Karolína; Volejník 
Ladislav; Volenec ml. Josef Bc.; Voltová alena; Vondrá-
ková Jana a MaJTaJ TEaM; Vondrová Lenka; Vopršálo-
vá Marie; Voráčová alena čojdžildžav; Vorochtová Kate-
řina; Votavová Ilona; Votrubec Vlastimil; Vránová 
Světlana; Vrbenská Kateřina; Vydrová Klára; Vyška Miro-
slav; Weiss petr; Wenglarzy Jiří Ing.; zabranská renata; 
zabystrzan Ivo Ing.; zajíc Vladimír; zajíčková alena; za-
jícová anna; zajícová zuzana Ing.; zárubová Dana Ing.; 
zborovský Jakub; zelený petr; zemanová Barbara; ze-
manová Daniela rnDr.; zemanová Irena; zemková Len-
ka; zobačová Ivana; zogatová Monika; zvánovec 
Jan Mgr.

Přehled o osobách, které 
darovaly dar nad 10 000 Kč
V seznamu níže uvádíme jen dárce darů nad 10 000 Kč 
(v souladu s obč. zákoníkem). Dárci darů do 10 000 Kč 
jsou vyjmenováni v předchozím seznamu. 

Školy:
Škola Částka v Kč

Dary ve výši od 10 001 do 50 000 Kč:
základní škola zlín 14 400 

Církve:
Církev Částka v Kč

Dary ve výši od 10 001 do 50 000 Kč:
apoštolská církev, sbor bez hranic praha 38 500
apoštolská církev, sbor Kolín 25 100
apoštolská církev, sbor Varnsdorf 33 455
Církev bratrská v Mladé Boleslavi 18 700
Církev živého Boha, 
sbor archa víry příbram 18 200
Církev živého Boha, sbor Teplice 19 680
Evangelická církev metodistická  
v plzni 1 – Lochotíně 20 300
Evangelická církev metodistická  
v protivíně 18 600
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. 
v Třanovicích, dorost 11 550
Křesťanský sbor Brno 14 000
Sbor Bratrské jednoty baptistů  
ve Vysokém Mýtě, stanice pustá rybná 35 875
Sbor Bratrské jednoty baptistů  
v Uherském Hradišti 14 700
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Sbor Církve bratrské  
v českých Budějovicích 18 000
Sbor Církve bratrské v Říčanech 27 090
Sbor Jednoty bratrské  
v Týnci nad Sázavou 24 000
Sbor Křesťanské společenství Klatovy 14 200
Sbor Křesťanské společenství plzeň 12 000
Slezská církev evangelická a. v.,  
farní sbor ostrava 11 278

Dary ve výši nad 50 000 Kč:
apoštolská církev,  
sbor Dobrá zpráva praha 72 600 
apoštolská církev, sbor prostějov 61 000 
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve zlíně 66 200 
Sbor Církve bratrské v české Třebové 76 800 
Sbor Církve bratrské v Hradci Králové 87 725 
Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi 63 982 

Dary ve výši nad 100 000 Kč:
české sdružení církve adventistů  
sedmého dne 121 750
Sbor Bratrské jednoty baptistů  
v Litoměřicích 186 750
Sbor Církve bratrské v Kolíně 121 750

Firmy a společnosti:
Firmy a společnosti Částka v Kč

Dary ve výši od 10 001 do 50 000 Kč:
Bisport s.r.o. 16 800
GYnEKo spol. s r. o. 11 200
Gynekologie GYnaTHEa, s.r.o. 28 000
J&T BanKa, a.s. 14 400

Microsoft s.r.o. 14 284
optimal-Energy.cz, a.s. 22 400
orL MEDIK Děčín s.r.o. 12 600
psychiatrie Děčín s.r.o. 15 480
T.G.B. GroUp s.r.o. 10 500
TraCT oF LanD a.s. 15 000
Victory Czech s.r.o. 36 000

Dary ve výši nad 50 000 Kč:
EMUGE-FranKEn servisní centrum, s.r.o. 100 000
Křesťanská společnost Cesta života 
české Budějovice z.s. 50 800
Lifefood Czech republic s.r.o. 84 080

Fyzické osoby a kolektivy:
Fyzické osoby a kolektivy Částka v Kč

Dary ve výši od 10 001 do 50 000 Kč:
adamec Jan MUDr. 10 400
Barda Michal Ing. 14 400
Bartošková Věra phDr. 36 800
Bíbová Věra 10 200
Biedrawa Libor 13 600
Bischofová alena 18 600
Brouček Tomáš Ing. 10 500
Budinová Daniela 14 600
Bukovský Martin Mgr. 11 950
Bulušek ondřej 18 400
Bužga Marek Mgr. 10 800
čiháček Jiří 29 700
Dedková Svatava MUDr. 13 900
Eleder pavel Mgr. 22 835
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Ellinger Jana 10 040
Fiala Miloš Mgr. 12 300
Fifik Ján 36 700
Frček Miroslav 12 000
Garza Matthew a Markéta 27 300
Grombíř Jan 18 460
Gurňák Ivo 28 850
Haas František 48 000
Haladová Lucie Ing. 10 700
Hamplová zuzana 18 600
Heczko Marcel MUDr. 14 350
Hein Joep 13 950
Hlávková Jiřina 27 200
Hlouch Filip 15 600
Horáková Jitka 10 300
Hýbl Milan 13 000
Charvát aleš 15 490
Chlebová Lydie 25 200
Chludilová Blanka 11 300
Jan antonín 10 860
Jang Jiyun 24 000
Janoušek Josef 18 600
Jirků Miroslav 11 200
Kahoun Filip 10 400
Karbulová Hana 11 000
Klečka Tomáš Ing. 10 460
Klement petr MUDr. 23 550
Kloda pavel 25 200
Kočvarová Lenka 14 150
Kostkova Julia 15 500

Králíková olga 11 300
Krejčí Daniel 19 800
Krystyn Jan Ing. 11 600
Křesťanská mládež při farnosti  
nanebevzetí panny Marie 21 380
Kubátovi Marta a Jiří 12 750
Kubiena Vilém 18 600
Kučerovi Tomáš a Etela 12 600
Kunešová Blanka 21 010
Lauko Michael Ing. 18 400
Lipovský petr Ing. 12 000
Lipus zbigniew 12 000
Londin petr 19 200
Marková Jiřina Mgr. 10 200
Martan Vítězslav 18 600
Mikeš Ladislav 49 500
Moša pavel 16 500
Mrázek aleš 12 000
němeček Milan 25 200
novák Dalibor 13 800
osouchová Violeta Ing. 20 450
papež Bedřich 12 000
pašková Eva 12 150
pazdera Viktor 15 400
petras Michal 17 400
pítrová Františka 15 600
podloucký Josef 18 025
popovský Michal 19 100
popovský petr 17 950
pospíšilová Lenka MUDr. 17 300
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procházka Luboš 10 110
procházková Lýdie 17 250
prymus adam Bc. 14 380
robičková Michaela Ing. 19 085
romančík pavel 18 200
Skleničková Jana 20 270
Stibora Jan 11 000
Sýkora Jakub 25 100
Šídlová petra 14 850
Šobová Dana 12 600
Štainbruch Jan Mgr. 16 600
Šupík David MUDr. 10 400
Šupíková Lucie MDDr. 18 600
Toul Marek 24 000
Trtílek Tomáš 18 400
Třeštíková anna 21 060
Váňa Boris Mgr. 10 700
Vaněk Jiří Mgr. 23 400
Vávrová Lenka 12 370
Veselý Luboš Xaver 12 120
Víchová Jana 13 950
Vilímovská Kateřina 18 600
Vodička David Ing. 29 680
Vrba David 41 500
Wagner peter 13 900
Wiejowski Ludvík Bc. 10 200
zálohová Jaroslava 19 200
zabystrzanovi Tomáš a petra 12 500
zavadil Martin MUDr. 36 600
zeisková Eliška 16 350
zemanová Viktória Mgr. 13 800

zubík Jaromír Ing. 10 500
zvánovcová Jitka Mgr. 13 600
Žingor Daniel Ing. 12 000

Dary ve výši nad 50 000 Kč:
Kotrla Jan 81 000
novotný petr 56 110
Viktorin Jan Ing. 80 000

Dary dalších sedmnácti dárců – fyzických osob 
(14 z nich požaduje v souladu s občanským zákoníkem 
zachování anonymity, ale jejich identitu známe; tři neby-
lo možné identifikovat):

Anonymní dárci Částka v Kč

Celkem 153 107

Někteří dárci nejsou v seznamech
následující dárci pravidelné podpory do zahraničí ne-
jsou uvedeni v předchozích seznamech. Je to proto, že 
nám v roce 2015 nedali žádný dar. Darem z r. 2014 
však měli předplacenou podporu i na část nebo na celý 
rok 2015. Jsou to: pohanka rené; Supikovi Milan a Ka-
teřina; Slezská církev evangelická a. v., farní sbor Guty; 
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uher-
ské Hradiště.

Děkujeme Vám!
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Kontaktní údaje
Nadace Mezinárodní potřeby
adresa: Vinohradská 909, 560 02 česká Třebová

Telefon: (+420) 483 394 202
E-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
Internet: www.mezinarodni-potreby.cz
 www.dalkova-adopce.cz
 www.zdrava-mladez.cz
 Jsme také na Facebooku a na LinkedIn.
IČ: 63836831
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic 
Liberec, č. účtu: 139513054/2700

Registrace: nadace Mezinárodní potřeby je zapsána 
v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králo-
vé, oddíl n, vložka 231.

Nadační kapitál: Výše nadačního kapitálu 
k 31. 12. 2015 je 30 143 500 Kč. 

nadace při svém hospodaření dodržuje zákonná pra-
vidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících se 
správou nadace.

nadace Mezinárodní potřeby je členem mezinárodního 
společenství International needs, dále české evangeli-
kální aliance a Křesťanské misijní společnosti.

Nadaci Mezinárodní potřeby můžete podpořit:
•	 darem na účet č.: 139513054/2700, 
•	 darem přes on-line platební brány paypal nebo Da-

rujme.cz na www.mezinarodni-potreby.cz,
•	 při svém nakupování na internetu můžete na-

daci Mezinárodní potřeby podpořit přes portál  
www.givt.cz – Váš nákup přitom nebude stát ani 
o korunu víc.

Děkujeme!

Pokud jste si tuto zprávu přečetli a nechcete si ji 
uložit doma, můžete ji místo vyhození dát někomu, 
kdo o nás ještě neví.

Tuto zprávu zpracovali zaměstnanci nMp pod vedením 
výkonného ředitele Mgr. petra Horáčka a podle občan-
ského zákoníku ji schválila správní rada.

Součástí Výroční zprávy je zpráva auditora o ověření 
účetní závěrky nadace (obsahující také účetní závěr-
ku) a je veřejně přístupná v nadačním rejstříku. Tiš-
těná verze Výroční zprávy tuto přílohu z praktických 
důvodů kvůli velkému rozsahu neobsahuje.

Výroční zpráva vznikla za podpory tiskárny Jedlička 
(grafická úprava, sazba a tisk).

http://mezinarodni-potreby.cz/
http://mezinarodni-potreby.cz/dalkova-adopce
http://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr
https://www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
https://www.linkedin.com/company/9393936?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1428583717307%2Ctas%3Anadace+m
http://mezinarodni-potreby.cz/
https://givt.cz/
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  Země, kde působíme.

Indie
Filipíny

Srí LankaUganda

Nepál

Indický oceánAtlanský oceán

Tichý oceán

International Needs: www.innetwork.org

nadace Mezinárodní potřeby  
je členem mezinárodní sítě  
International needs (dříve I.n. network).

www.mezinarodni-potreby.cz
 www.dalkova-adopce.cz

www.zdrava-mladez.cz
 Jsme také na Facebooku a na LinkedIn.

Úplné kontaktní údaje včetně čísla účtu  
najdete na předposlední straně  obálky. 

Bangladéš


