VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2016
Dům Ronalda McDonalda,
nadační fond

DŮM RONALDA McDONALDA
NADAČNÍ FOND
Na základě rozhodnutí správní rady ze dne 10. 2. 2016 došlo
ke sloučení Ronald McDonald House Charities nadační fond,
se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, identifikační číslo 02272091, jako zanikajícího nadačního fondu, do
Ronald McDonald Charity, nadační fond, identifikační číslo
26730731 jako nástupnického nadačního fondu, přičemž na
nástupnický Ronald McDonald Charity, nadační fond, přešlo
jmění zanikajícího Ronald McDonald House Charities nadační
fond, a to s rozhodným dnem 1. 1. 2016.
Dne 10. února 2016 vydali zakladatelé novou zakladatelskou
listinu, v níž rozhodli o změně názvu Ronald McDonald Charity, nadační fond na Dům Ronalda McDonalda, nadační fond.
Zakladatelé nadačního fondu:
McDonald`s ČR spol. s r.o.
Reklamní společnost McDonald`s s.r.o
IČ: 26730731
Datum vzniku: 14. října 2002
Sídlo: Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5
Správní rada
Do 1. 6. 2016
Marcel Šebek, Lucie Dostálová, Zuzana Svobodová
Od 1. 6. 2016
Předseda: Michael Friedrich
Členové:
Kamila Kleiblová, Petr Kobylka, Vladimír Komrska, Jiří Pruša
Zuzana Svobodová, Marcel Šebek
Dozorčí rada k 31. 12. 2015:
Do 1. 6. 2016
Ivana Prosecká, Vladimír Komrska, Renata Roubínková Baierová
Od 1. 6. 2016
Předsedkyně: Ivana Prosecká
Členové:
František Houška, Renata Roubínková Baierová
Zaměstnanci
Ředitel: Marek Šedivý
Koordinátorka public relations: Barbara Magendans
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ÚVODNÍ
SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé a příznivci Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda,
rok 2016 byl pro další existenci nadačního fondu rokem přelomovým z několika pohledů. Kromě
aktivit přímo naplňujících poslání a směřujících k pomoci vážně nemocným dětem a jejich rodinám, jsme část práce věnovali činnostem, které posílili transparentnost a profesionalitu nadačního fondu. Tak abychom co nejdříve mohli obohatit oblast péče orientované na rodinu v České
republice o nový dům Ronalda McDonalda v motolské nemocnici.
Důležitým mezníkem byla fúze dvou do konce roku 2015 existujících neziskových organizací
s prakticky identickým posláním i názvem (Ronald McDonald House Charities, nadační fond
a Ronald McDonald Charity, nadační fond). Spojení dvou nadačních fondů do jednoho jednoznačně přispělo k transparentnosti celé organizace.
K ní přispěla též změna názvu nadačního fondu z Ronald McDonald Charity, nadační fond na
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond (DRMcD) a s tím související změna loga a prezentace
nadačního fondu. Pokračovali jsme i v nastoupené cestě profesionalizace DRMcD. Spustili jsme
zcela nové webové stránky a na konci roku se začali věnovat sociálním sítím Facebook a Instagram. Zapojili jsme se do běhů RunCzech a uspořádali jsme malou vánoční dražbu s pomocí
Aukro.
Co bylo v roce 2016 nejdůležitější?
Pomohli jsme 114 dětem, aby mohly mít své rodinné příslušníky na blízku v průběhu jejich hospitalizace ve Fakultní nemocnici v Motole. Provedli jsme rekonstrukci dvou pokojů a kuchyňky na
dětském oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku. Podpořili jsme projekt Malé mimi na neonatologii v Krajské nemocnici Tomáši Bati ve Zlíně, kde upravili pokoje tak, aby rodiče mohli být se
svými dětmi.
O důvodech, proč se se nám zatím nepodařilo vyjednat stavbu domu Ronalda McDonalda ve Fakultní nemocnici v Motole, se dočtete dále v této výroční zprávě. Věříme ale, že rok 2017 přinese
pozitivní obrat a že budeme moci začít připravovat stavbu prvního domu Ronalda McDonalda v
České republice.
Děkuji našim příznivcům i jménem všech rodin, kterým jsme pomohli nebo pomáháme, za jejich
podporu a dobré srdce.

Marek Šedivý
ředitel Nadačního fondu
Dům Ronalda McDonalda
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PÉČE
ORIENTOVANÁ
NA RODINU
Všichni v nadačním fondu věříme, že léčba dětí,
které jsou dlouhodobě hospitalizovány v nemocnici, probíhá rychleji a efektivněji, pokud
mají na blízku své rodiče.
V rámci celého konceptu péče orientované na
rodinu chceme umožnit přístup ke špičkové lékařské péči vážně nemocným dětem a nabídnout rodinám jak psychickou tak fyzickou podporu formou kvalitního a pohodlného ubytování
bez ohledu na to, jak daleko rodina pacienta
bydlí.
Přínosem péče orientované na rodinu, kterou
domy Ronalda McDonalda poskytují, je úleva od
stresu a úzkosti rodičů. To pak vede ke zlepšení
schopností rodičů podílet se na léčbě jejich dítěte, které je v péči lékařů.
Rodinní příslušníci dětských pacientů pobývající v nemocnici mají možnost se kvalitně vyspat
a odpočinout si. Mají možnost sdílet svoje zkušenosti a prožitky s ostatními rodinami, necítí se
izolováni a tím je u nich sníženo riziko posttraumatického stresu po návratu z nemocnice.
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ČINNOST NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2016

Program ubytování rodičů ve fakultní nemocnici v Motole
PODĚKOVÁNÍ
Vážíme si spolupráce s dětskými klinikami Fakultní nemocnice v Motole, s jednotlivými lékaři
a zdravotními sestrami, s vedením FN v Motole i se všemi pracovníky ubytovny, se kterými
společně a v rámci možností usilujeme o to, ABY RODINY MOHLY BÝT SPOLU.
Děkujeme všem lidem, kteří přispěli do našich sbírkových pokladniček nebo si zakoupili nadační
samolepku ve tvaru ručičky. Vážíme si toho, že vám není lhostejný osud rodin majících ve svém
středu vážně nemocné dítě.
Program na podporu ubytování rodinných příslušníků dlouhodobě hospitalizovaných dětí v pražském Motole poběží do doby, než bude otevřen první dům Ronalda McDonalda.
Na základě dohody s Fakultní nemocnicí v Motole hradíme náklady na ubytování rodinných příslušníků dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizovány v nemocnici a nedovršily věku 18 let. Jde
o rodinné příslušníky, kteří nemají nárok úhradu pobytu v nemocnici prostřednictvím zdravotní
pojišťovny.
Ověřili jsme si, že přítomnost rodičů starších dětí a mladistvých je stejně důležitá jako u dětí
menších. Starší děti daleko více vnímají, že je nemoc ohrožuje na životě a potřebují mít na blízku
oporu, která jim pomůže zvládnout jedno z nejtěžších období v jejich životě.
Spolupracujeme s většinou dětských klinik ve FN v Motole. Rodiče, kteří podporu potřebují, se
obrací na kontaktní, staniční nebo vrchní sestru, která jim poradí jak podporu získat a jaký formulář vyplnit.
V programu hradíme 100% nákladů ubytování u prvního doprovodu. U druhého a každého dalšího doprovodu hradíme 50% z ceny ubytování. V roce 2016 byly ceny nastaveny v ceníku nemocnice na 120 Kč za noc u prvního doprovodu a 200 Kč za noc u druhého a dalšího doprovodu.
Pokoje na ubytovně jsou vícelůžkové, sprchy a toalety jsou na chodbě. K dispozici je malá kuchyňka a místnost s pračkou. Jde tedy o základní úroveň ubytování fungující jako noclehárna.
Program ubytování rodičů ve FN v Motole je z naší strany dočasný. Věříme, že již co nejdříve
přesvědčíme úředníky na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu financí o smysluplnosti existence domu Ronalda McDonalda ve FN v Motole. Abychom mohli co nejdříve začít stavět a otevřít dům, který funguje jako dočasný domov pro rodiny dětských pacientů. Jde nám o zlepšení
kvality léčby dlouhodobě hospitalizovaných dětí a života rodin doprovázejících své nemocné
děti v nemocnici. Rádi bychom, aby motolská nemocnice byla vlajkovou lodí péče orientované
na rodinu.
STATISTIKY
Počet dětí, kterým jsme pomohli
ubytovat jejich blízké v nemocnici
2015		
103
2016		
114

Počet
noclehů
2015		
2016		

2 378
985

Výše podpory - úhrada nákladů
za ubytování rodičů celkem v Kč
2015		
287 460
2016		
113 840
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Výstavba domu Ronalda McDonalda
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners, která pro nás vykonává část své práce bez
nároku na honorář. Děkujeme všem dárcům, kteří již po několik let přispívají do sbírky na stavbu domu,
a jejich zásluhou částka každoročně roste.
STUDIE PROVEDITELNOSTI.
Na základě písemného příslibu vedení Fakultní nemocnice v Motole na konkrétní pozemek v areálu
nemocnice jsme na jaře 2016 provedli podrobnou studii proveditelnosti. Zúčastnilo se jí 8 dětských
klinik, které potřebují ubytovat rodiče svých dětských pacientů - aby mohli být spolu nablízku. Výsledky studie potvrdily potřebnost kvalitního ubytování pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných
dětí. I po započtení současných kapacit nemocniční ubytovny, je výsledkem studie dům o kapacitě
20 pokojů s dalším možným rozšířením v budoucnosti až na počet 50 pokojů.
ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POZEMKU.
Fakultní nemocnice v Motole stojí na státní půdě. Procedura, jak získat pozemek pro stavbu domu
v areálu nemocnice je tedy komplikovaná a zdlouhavá. Obzvlášť v současné době, kdy se často
mění legislativa a výklad jednotlivých právních norem se liší. V případě Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda nejde pouze o souhlas FN v Motole, ale projekt výstavby domu musí projednat
a povolit také ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo financí jako zástupci státu, kteří odpovídají
za hospodaření se státním majetkem.
Naše vyjednávání s vedením nemocnice a s ministerstvy negativně ovlivnila kauza Nadačního
fondu Klíček, která začala v červnu 2016 a trvala až do roku 2017. Nevyřešené smluvní podmínky
mezi Nadačním fondem Klíček a FN v Motole týkající se provozování čtyř místností v nemocniční
ubytovně na Motole vedly v říjnu 2016 k vystěhování Nadačního fondu Klíček z nemocnice.
Bohužel média otočila celou kauzu proti DRMcD s tím, že podle vyjádření zástupců Nadačního
fondu Klíček má jeho vystěhování souvislost s aktivitami a připravovanou stavbou domu Ronalda
McDonalda. Média uváděla fakt, že zakladatelem Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda je
společnost McDonald´s a spekulovala o jeho roli v celé kauze. Články v médiích vycházely, aniž by
někdo po DRMcD chtěl naše stanovisko nebo vyjádření.
Média nereflektovala skutečnost, že v nemocnici působíme společně s Nadačním fondem Klíček
již přes deset let a po celou dobu obě organizace vyvíjely svoje aktivity směrem k rodinám hospitalizovaných dětí. Jednání o stavbě domu probíhají mezi DRMcD a vedením motolské nemocnice
po celou tuto dobu. Doposud neúspěšně, protože neustále narážíme na měnící se legislativu.
Média nevzala v úvahu ani fakt, že Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je nezávisle fungující
nezisková organizace. Naše poslání se diametrálně liší od předmětu podnikání našeho zakladatele. Jeho význam spočívá v roli hlavního dárce a podporovatele tak, aby veškeré dary veřejnosti a
dalších dárců mohly být do koruny využity na podporu rodin dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
Mediální kauza a následná petice proti vystěhování Nadačního fondu Klíček, kterou projednávala Poslanecká sněmovna a později i Senát Parlamentu České republiky, zastavily naše vyjednávání o stavbě domu. Pro nás to znamenalo další čekání a vysvětlování toho, že naše aktivity
neměly a nemají žádnou souvislost s vystěhováním Nadačního fondu Klíček.
Jednání o výstavbě domu Ronalda McDonalda navázala na předešlá jednání až na jaře roku 2017.
STATISTIKY
Výdaje spojené se studií proveditelnosti činily v roce 2016 celkem 24 923 Kč.
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PROJEKTY MIMO PRAHU
Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společnosti TORA-F, stavební firmě Šulc a syn a společnosti Kratochvíl za skvělou spolupráci a podporu při rekonstrukci pokojů na dětském oddělení ve Frýdku Místku.
V říjnu 2016 členka správní rady a ředitel nadačního fondu Kamila Kleiblová a Marek Šedivý slavnostně předali dětskému oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku dva pokoje s koupelnou a toaletou a kuchyňku pro rodiče dětských pacientů. Na přestavbu pokojů a kuchyňky v Nemocnici ve
Frýdku-Místku věnoval DRMcD v průběhu let 2015 a 2016 celkem 1,4 milionu korun.

Spolupráce s Krajskou nemocnicí Tomáše Bati ve Zlíně.
V roce 2016 jsme částkou 100 000 Kč podpořili projekt s názvem Malé mimi. Výsledkem projektu
je přestavba pokojů pro předčasně nenarozené děti a jejich maminky a také místnost, která poskytne zázemí rodičům, kteří pobývají dlouhodobě v nemocnici, aby byly nablízku svým dětem. O
projektu „Malé mimi“ jsme se dozvěděli od naší patronky Štěpánky Duchkové. K jeho přímé podpoře nás pak přesvědčili dva lidé – pan primář Macko ze zlínské nemocnice a Martin Gazda, ředitel
produkčního studia a zároveň i tatínek, který si zažil, jaké to je pobývat delší dobu na neonatologii
se svým dítětem a manželkou. Přesvědčili nás svým zápalem pro věc, svou upřímností a spoustou
práce, kterou málokdo vidí a ocení.
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Síťování a spolupráce
DOMÁCÍ
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR), jejíž posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Ředitel DRMcD byl zvolen prezidentem AVPO ČR.
V rámci AVPO ČR máme možnost připomínkovat zákony vztahující se k činnosti neziskových organizací, ale i legislativu ovlivňující oblast péče orientované na rodinu. Jsme rádi, že prostřednictvím
AVPO ČR můžeme přispívat k rozvoji filantropie v ČR.

MEZINÁRODNÍ
Dům Ronalda McDonalda, nadační fond je držitelem certifikátu Ronald McDonald House Charities.
Je tak součástí mezinárodní sítě neziskových organizací, které jsou zakládány po celém světě
a patří do rodiny RMHC.
To, že jsme součástí mezinárodní sítě RMHC nám přináší mnoho výhod včetně finanční podpory
formou grantu na organizační rozvoj DRMcD. Pravidelně 4x ročně se účastníme společných konferenčních telefonních konferencí, kde sdílíme zkušenosti s kolegy z celé Evropy a celého světa.
V červnu navštívil DRMcD a Fakultní nemocnici v Motole zástupce globálního RMHC Donell Bulock, který má na starosti evropské organizace.
V rámci sítě RMHC jsme se v lednu 2016 zúčastnili setkání ředitelů evropských organizací v italském Miláně a v červnu 2016 jsme s zúčastnili evropské konference RMHC v Londýně.
Přehled počtu domů Ronalda McDonalda, rodinných pokojů a charitativních kamionů k 31. 12. 2016.

2016

363 Domů Ronalda
McDonalda v 42 zemích

215 family rooms
ve 23 zemích

49 charitativních
kamionů v 9 zemích

Evropa
USA
Asie, Pacifik,
Střední východ,
Afrika
Kanada
Latinská Amerika

97
182

22
125

2
38

41

27
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15
28

15
26

2
1
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FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Stav k 1. 1. 2016		 Stav k 31. 12. 2016
2 788		
2 788
2 788		
2 788
23 782		
285 763
0		
55
12		
22
23 438		
28 429
332		
257
26 570		
31 551

AKTIVA
A.		Dlouhodobý majetek
II.		Dlouhodobý hmotný majetek
B.		Krátkodobý majetek
I.		Zásoby
II. 		Pohledávky
III.		Krátkodobý finanční majetek
IV.		Jiná aktiva
		ÚHRN AKTIV
PASIVA
A.		Vlastní jmění
I. 		Jmění
II.		Výsledek hospodaření
B.		Cizí zdroje
III.		Krátkodobé závazky
IV.		Jiná pasiva
		ÚHRN PASIV

Stav k 31. 12 .2014		 Stav k 31. 12. 2015
25 727		
30 108
25 827		
30 204
-100		
-96
843		
1443
245		
173
598		
1270
26 570		
31 551

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2016 (V TIS. KČ)
NÁKLADY
HLAVNÍ		
			
ČINNOST		
I.		Spotřebované nákupy a nakup. služby
966		
II.		Změna stavu zásob vl. činnosti a aktivace
0		
III.		Osobní náklady
1 233		
IV.		Daně a poplatky
0		
V.		Ostatní náklady
52		
VI.		Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a OP
0		
VII.		Poskytnuté příspěvky
0		
VIII.		Daň z příjmů
0		
		NÁKLADY CELKEM
2 251		

VEDLEJŠÍ
ČINNOST		
9		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
9		

CELKEM
975
0
1 233
0
52
0
0
0
2 260

HLAVNÍ		
ČINNOST		
0		
0		
0		
11		
0		
2 251		

VEDLEJŠÍ
ČINNOST		
0		
0		
0		
0		
0		
13		

CELKEM
0
0
0
11
0
2 264

0		
0		

4		
0		

4
0

0		

4		
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VÝNOSY
			
I.		Provozní dotace
II.		Přijaté příspěvkyb
III.		Tržby za vlastní výkony a zboží
IV.		Ostatní výnosy
V.		Tržby z prodeje majetku
		VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
			
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní
závěrce jsou zveřejněné ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem dostupné na www.justice.cz.

8

NÁKLADY A VÝDAJE CELKEM 2016

3 751 028,- KČ

CELKEM NÁKLADY A VÝDAJE A REALIZACI:
POSLÁNÍ - HLAVNÍ ČINNOST

1 516 023 ,- Kč

Projekt výstavby domu Ronalda McDonalda
ve Fakultní nemocnici v Motole (studie proveditelnosti
Náklady na ubytování rodičů dlouhodobě
hospitalizovaných dětí v ubytovně
akultní nemocnice v Motole
Rekonstrukce dvou pokojů a kuchyňky
v Nemocnici ve Frýdku Místku
Podpora projektu Malé mimi
na rekonstrukci neonatologického oddělení
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně

24 923 ,- Kč
113 840 ,- Kč
1 277 260 ,- Kč
100 000 ,- Kč

VÝDAJE NA HLAVNÍ ČINNOST
CELKEM NÁKLADY A VÝDAJE
NA PROVOZ NADAČNÍHO FONDU

2 225 747 ,- Kč

Náklady na správu nadačního fondu
z toho mzdy včetně odvodů
z toho cestovné
z toho kancelářské potřeby a pohonné hmoty
z toho náklady na reprezentaci organizace
z toho nákup služeb
z toho provoz kanceláře

1 334 653 ,- Kč
579 526 ,- Kč
64 960 ,- Kč
83 437 ,- Kč
30 576 ,- Kč
307 049,- Kč
243 556,- Kč

Náklady na fundraising
z toho mzdy včetně odvodů
z toho nákup služeb
z toho nákup sbírkových předmětů
Náklady vedlejší činnost

891 094 Kč
608 899 Kč
98 554 Kč
182 064 Kč
9 258 Kč
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NÁKLADY A VÝNOSY CELKEM 2016

9 431 544,- KČ

FINANČNÍ ZDROJE:
Dary od jednotlivců
Baranovič Dušan
Borovička Martin
Dostálová Lucie
Foltýn Radim
Havel Tomáš
Holly david
Houška František
Kodymová Veronika
Prosecká Ivana
Sedláček Jaroslav
Skůčková Kateřina
Svobodová Zuzana
Šedivá Ivana
Šefčíková Linda
Šustala Jiří
Valentová Androniki
Vlašič Radek
Dar studentů Anglo-americké vysoké školy
Zaměstnanci McDonald´s - vánoční večírek
Zaměst. McDonald´s - příspěvky ze mzdy (payroll giving)
Celkem dary od jednotlivců:
Dary od zakladatele
McDonald`s ČR spol. s r.o.
Dary od licenčních partnerů McDonald´s
AMI Restaurant s.r.o.
Baierová spol. s.r.o.
Family Restaurant s.r.o.
HK Restaurant s.r.o.
Jandouš - Restaurant s.r.o.
Kleiblová s.r.o.
M RESTAURANT s.r.o.
Macík s.r.o.
Max Restaurant
MC Partners s.r.o.
Meki s.r.o.
Muran s.r.o.
Pexx Consulting, s.r.o.
SP-TOP s.r.o.
S-Restaurant s.r.o.
CELKEM dary od licenčních partnerů McDonald´s

500 ,- Kč
600 ,- Kč
1 520 ,- Kč
1 000 ,- Kč
2 222 ,- Kč
1 500 ,- Kč
93 800 ,- Kč
2 000 ,- Kč
1 100 ,- Kč
1 000 ,- Kč
724 ,- Kč
2 140 ,- Kč
1 000 ,- Kč
1 600 ,- Kč
1 600 ,- Kč
1 000 ,- Kč
5 000 ,- Kč
626 ,- Kč
12 488 ,- Kč
3 250 ,- Kč
118 306 ,- Kč

2 000 690 ,- Kč
83 909 ,- Kč
113 417 ,- Kč
17 588 ,- Kč
36 750 ,- Kč
31 049 ,- Kč
145 557 ,- Kč
83 133 ,- Kč
47 837 ,- Kč
85 405 ,- Kč
65 342 ,- Kč
20 085 ,- Kč
22 987 ,- Kč
23 609 ,- Kč
22 628 ,- Kč
27 907 ,- Kč
827 203 ,- Kč
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Dary od právnických osob		
Eisberg Polska SA, Polsko
26 485 ,- Kč
Farm Frites Poland SA, Polsko
159 007 ,- Kč
Ronald McDonald House Charities Chicago, U.S.A.
234 406 ,- Kč
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s.
75 000 ,- Kč
CELKEM dary od právnických osob
494 899 ,- Kč
		
Veřejná sbírka 		
Dary anonymní dárců
278 ,- Kč
Výnos z pokladniček
3 050 967 ,- Kč
Příjem z prodeje charitativních samolepek ručiček
2 217 328 ,- Kč
Příjem z prodeje startovného v rámci běhů RunCzech
27 400 ,- Kč
Příjem z charitativní vánoční aukce
38 672 ,- Kč
CELKEM veřejná sbírka
5 334 646 ,- Kč
		
Nepeněžní dary		
Blue Style k.s. (dar do ván. aukce - poukázka na dov.)
10 000 ,- Kč
Dermacol a.s. (dar do vánoční aukce - kosmetika)
20 000 ,- Kč
Identifikační systémy, s.r.o. (reflexní náramky)
7 696 ,- Kč
McDonald`s ČR spol. s r.o. (zázemí kanceláře)
243 556 ,- Kč
Resort Poppy (dar do vánoční aukce - pobyt v hotelu)
30 000 ,- Kč
CELKEM nepeněžní dary
311 252 ,- Kč
		
Příjem z prodeje produktů
304 142 ,- Kč
		
Úroky, ostatní výnosy, zúčtování fondů
40 407 ,- Kč
PODÍL NÁKLADŮ VYNALOŽENÝ NA SPRÁVU
A FUNDRAISING NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2016
(podle mezinárodních standardů nemá přesáhnout 35%)
23,61%
				
STAV NAŠETŘENÝCH PENĚZ NA PODPORU RODIN
DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ
K 31. 12. 2016 (VÝSTAVBA A PROVOZOVÁNÍ DOMU)
29 865 705 ,- Kč
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