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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU
Název:

KŘÍDLENÍ nadační fond

Sídlo:

Sadová 1728/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:

03488462

Právní forma:

Nadační fond

Spisová značka: N 1170 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datum vzniku:

21. 10. 2014

Nadační kapitál: 5.000,- Kč
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ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Účelem nadačního fondu je podpora neziskového sektoru, zejména:
→→ Vytváření platformy pro systémové hledání zdrojů (dále jen
fundraising), zejména pro organizace s tělesně i duševně
postiženými klienty, pro lidi s nejrůznějším handicapem, seniory,
sociálně ohrožené občany, děti, mládež a studenty, také pro
organizace věnující se ochraně a péči o zvířata, ochraně přírody
a ochraně životního prostředí
→→ Podpora projektů a činností těchto organizací
→→ Pořádání akcí na podporu těchto neziskových subjektů a pro
charitativní účely
→→ Vytváření konkrétních příležitostí pro uplatňování společenské
odpovědnosti firem a jednotlivců
→→ Podpora vzdělávání, vzdělávání v oblasti fudraisingu a pro
charitativní účely
→→ Vydávání tiskovin pro fundraising a charitativní účely
→→ Hledání nových mechanismů podpory neziskového sektoru
a vytváření dlouhodobých foram spolupráce firem i jednotlivců
s neziskovým sektorem
→→ Motivování a zvyšování angažovanosti firem i jednotlivců pro
rozvoj občanské společnosti
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ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU
Správní rada
Předseda správní rady:
Člen správní rady: 		
Člen správní rady: 		

Ing. Lucie Houthoofdtová
Ing. Zuzana Grimmová
Ing. Jiří Bílý

Revizor
Ing. Věra Moravcová
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ZPŮSOB JEDNÁNÍ JMÉNEM NADAČNÍHO FONDU
Jménem nadačního fondu jedná buď předseda správní rady samostatně
nebo dva členové správní rady společně.
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DARY POSKYTNUTÉ NADACI
V roce 2015 byl na bankovní účet uložen výnos z veřejné sbírky konané
v roce 2014 ve výši 31.844,- Kč. Dále byly nadaci v tomto roce poskytnuty
finanční dary v hodnotě 134.428,25 a uspořádána další veřejná sbírka
s výtěžkem 45.824,- Kč. Výtěžek sbírky 2015 a darů byl rozdělen na projekty
neziskových organizací v roce 2016.
Nadace také obdržela od společnosti REDA v hodnotě 6.886 Kč věcné dary,
které nám na navštěvovaných akcích výborně posloužily k propagačním
účelům (trička, hrníčky, tašky) a byly využity jako poděkování našim
dobrovolníkům (zejména z řad studentů spřátelených škol: Gymnázium
Olgy Havlové, Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
Ostrava).
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Nadační fond v roce 2015 podpořil z darů roku 2014 a veřejné sbírky
2014 projekty neziskových společností:
SK KONTAKT BRNO
IČ 70883645, Srbská 53, Brno, příspěvek 25.000,- Kč na projekt
„Z Kraví hory k hoře Corcovado“.
http://www.kontaktbb.cz/o-nas/t1002
Sdružení BES
IČ 70312800, Ukrajinská 19, Ostrava, příspěvek 25.000,- Kč na projekt
„Zážitkový týden pro děti s autismem“
http://www.specialniskola.cz/index.php?option=com_
content&view=article&id=102&Itemid=134
ABAK – počítadlo o. s.
IČ 26551098, 17. Listopadu 1123, Ostrava, příspěvek 18.000,- Kč na
projekt „Volnočasové aktivity pro mladé lidi s postižením“
http://www.abak.wz.cz/
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SK KONTAKT BRNO
příspěvek ve výši 25.000,-Kč
projekt: Z Kraví hory k hoře Corcovado
realizace: duben 2015

KŘÍDLILI JSME V BERLÍNĚ!
Michaela Philippi a Dominika Míčková s trenérem Janem Drobným
ze sportovního klubu SK KONTAKT Brno se v dubnu 2015 účastnili
mezinárodní klasifikace a otevřeného Mistrovství Německa z Berlína.
Byli tam, aby zabojovaly za svůj plavecký, ale i osobní cíl - účast
na Paralympijských hrách v Rio de Janeiru. Také díky KŘÍDLENÍ
nadačního fondu a projektu Advent plný andělů 2014 se podařilo
podpořit projekt Z Kraví hory k hoře Corcovado a uhradit náklady
spojené s jejich cestou do Berlína. Výprava to byla úspěšná.
Mezinárodní klasifikace, nedopadla sice úplně podle představ,
ale je to sport. Přesto dává Míše...umístění a být vzorem pro okolí.
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SDRUŽENÍ BES
příspěvek ve výši 25.000,- Kč
projekt: Zážitkový týden pro děti s autismem
realizace: červenec 2015

KŘÍDLILI JSME O PRÁZDNINÁCH!
V červenci rovněž díky podpory KŘÍDLENÍ nadačního fondu uskutečnilo
Sdružení BES Ostrava zážitkový týden pro děti s autismem. Byl to pro
děti čas plný dobrodružství a prožitků se spoustou nového (třeba jízda
na lanové dráze na Bílé, návštěva zákulisí Loutkového divadla a Světa
techniky v Dolní oblasti Vítkovic). Děti se baví, ale současně učí. Takové
výlety bez odborného doprovodu a asistence nelze zvládat. Projekt
je zaměřen na podporu děti, současně ovlivňuje rovněž celé rodiny
a zejména rodiče, kteří mají alespoň na pár dní o prázdninách vzácnou
chvíli odpočinku pro sebe.
Video z příměstského letního tabora moderuje a na prázdninové
dobrodružství s kamarády vzpomíná tvář známá z našich webových
stránek a X. ročníku Adventu plného andělů - kluk Honzík, který
nikdy nelže!
https://www.youtube.com/watch?v=FI5jB2WfKzo&feature=youtu.be
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SDRUŽENÍ ABAK
příspěvek ve výši 18.000,- Kč
projekt: Volnočasové aktivity pro mladé lidi s postižením
realizace: školní rok 2015

KŘÍDLILI JSME VE VÝTVARCE!
Tři mimořádně talentované mladé dívky na rehabilitačním vozíku
se účastnily kroužků výtvarného uměni. Díky financím se podařilo
slečnám nabídnout zapojení do běžného života, uskutečňovat si sny
a zdokonalovat kreativní plány. Nabídka smysluplné a obohacující
náplně volného času mladým lidem s postižením výrazně posiluje
jejich přirozený rozvoj a narušené sebevědomí. Kresby Pascal
vyjadřují nejlépe a jednoznačně, že je pak možné žít radostnějším
smysluplnějším životem a své pocity sdílet.
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AKTIVITY FONDU V ROCE 2015
Na začátku roku 2015 byly rozděleny dary a výnos veřejné sbírky
z roku 2014. PPak jsme se pustili do dalších aktivit, na kterých byly
prezentovány nové projekty, které z financí vybraných v roce 2015
letos podporujeme. Nadační fond se opět prezentovat a současně
zapojil jako spolupracující subjekt na desátém ročníku a společenskokulturní benefiční akci Advent plný andělů
http://www.adventplnyandelu.cz
Seznam nejvýznamnějších akcí a jejich termínů:
16 - 19.7. 2015

Colours of Ostrava

19. 09. 2015

Zažít Ostravu Jinak

19. 10. 2015

Všechny barvy duhy

03. 12. 2015

X. ročník Advent plný andělů
– Gong Dolní oblast Vítkovice

23. 12. 2015

Vánoční punč Vítkovice Steel a.s.
– Dolní oblast Vítkovice
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY:
→→ Výkaz zisku a ztrát 2015
→→ Rozvaha 2015
Dary a finance KŘÍDLENÍ nadačního najdete na transparentním účtu
u Fio banky https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2400680446
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za podporu všem dárcům, dobrovolníkům,
spolupracovníkům, příznivcům, návštěvníkům akcí a našim partnerům.

V roce 2015 nás podpořili:

Křídlící aktivity můžete sledovat na facebookových stránkách:
https://www.facebook.com/nadacnifondkridleni
a na kanálu youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCGjgeGPTsZcs8PAAEyYkkWQ/
videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0
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„Skládáme se na křídla místních neziskovek.
Díky, že jim pomáháte úctyhodně létat s námi!“
Za celý tým a správní radu
Ing. Lucie Houthoofdtová
zakladatelka KŘÍDLENÍ nadačního fondu
V Ostravě, dne 20.června 2016

info@kridleni.cz
www.kridleni.cz
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Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2015
( v haléřích )

KŘÍDLENÍ nadační fond
Sadová 1728/17
Ostrava 2
702 00

IČO

Účetní jednotka doručí:

03488462

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

I.

Zásoby celkem

7

II.

Pohledávky celkem

8

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

IV.

Jiná aktiva celkem

10

Aktiva celkem

11

Označení

PASIVA

a

b

42 651,25

144 056,45

42 651,25

144 056,45

42 651,25

34 309,25

143 770,45

8 342,00

286,00

8 342,00

286,00

42 651,25

144 056,45

Vlastní zdroje celkem

12
13

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

B.

Cizí zdroje celkem

15

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

IV.

Jiná pasiva celkem

19

Pasiva celkem

20

34 309,25

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

144 056,45

Stav k posled. dni
účetního období

3

Jmění celkem

Právní forma účetní jednotky

2

c

I.

30.03.2016

Stav k posled. dni
účetního období

1

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

A.

Sestaveno dne:

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Pozn.:

4
143 770,45

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2015
( v haléřích )

KŘÍDLENÍ nadační fond
Sadová 1728/17
Ostrava 2
702 00

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

03488462

Označení
A.

Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku

Název ukazatele
Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

Služby celkem

3

III.

Osobní náklady celkem

4

IV.

Daně a poplatky celkem

V.

Ostatní náklady celkem

5

6

7

311,10

311,10

6

720,00

720,00

5 325,80

5 325,80

5 325,80

5 325,80

5 325,80

5 325,80

7

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

16

VI.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

VII.

Provozní dotace celkem

18

Výnosy celkem

19

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

Právní forma účetní jednotky

Celkem

5

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

30.03.2016

Hospodářská

4 294,70

VI.

Sestaveno dne:

Hlavní

4 294,70

VII.

B.

Činnosti

17

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

