
NADACE NAŠE DÍTĚ 
Prezentace 2017 

Děkujeme, že jste s námi už 25 let. 
 



25 LET NAŠÍ SPOLEČNÉ POMOCI 
OHROŽENÝM DĚTEM 

Přerozděleno 300 milionů korun 

Tisíce odborných rad na Lince právní pomoci 

Stovky příběhů se šťastným koncem 

Řada osvětových kampaní 

                                                                                                                                  25 let 



                                                                                                                                  25 let 

V roce 2017 nadace schválila  

 individuální žádosti ve prospěch 

ohrožených dětí v celkové výši  

10.665.439 Kč. 
Tyto finance posloužily rodinám s handicapovaným dítětem a organizacím pečujícím  

o handicapované děti. 



                                                                                                                                  25 let 

Komu jsme v roce 2017  

společně s Vámi pomohli? 



Zpráva od rodičů Daniela:  
 
Vážení, 
  
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za finanční příspěvek na intenzivní čtyřtýdenní rehabilitační pobyt Klim-Therapy  
v Sanatoria Klimkovice pro syna Daniela. 
Rehabilitace byla zaměřena k uvolnění zkrácených svalů, posílení trupu a na nácvik chůze. 
Daneček je více samostatnější v pohybových aktivitách. 
  
Z celého srdce moc děkujeme. 

S přáním hezkého dne  



Zpráva od rodičů Terezky: 
 
Dobrý den,  
  
moc vám děkuju za rychlé vyřízení celé žádosti, udělali jste nám moc velikou radost. 
  
Posílám vám fotky ze cvičení. Terezka si to spíš užívá, slečna cvičící to s ní dobře umí. 
  
A to jejich cvičení má něco do sebe, Terezka už po týdnu tu svoji spastickou pravajdu víc používá a má tendence uchopovat věci. 
Což je pro nás záležitost z říše snů. 
  
Děkujeme, že jste nám to umožnili! 
  
šťastná maminka s úžasnou Terezkou 



Zpráva od rodičů Alexe: 
 
Dobrý den, 
chtěli bychom touto cestou poděkovat Vaší nadaci, za příspěvek na sluchadla pro našeho syna Alexe. Velmi si ceníme rychlého jednání, jelikož 
jsme celkem pozdě přišli na to, že Alex neslyší a co nejrychleji potřebuje sluchadla, aby se mohl dále rozvíjet. Díky sluchadlům jsme zaznamenali 
Alexovy reakce na zvuky, kterých si dříve nevšímal. Sluchadla pro něj tedy jsou velkým přínosem a my Vám děkujeme, že jste nám pomohli  
v této pro nás těžké chvíli. Ještě jednou děkujeme. 



Zpráva od rodičů Marečka: 
 
Vážená nadace, 
velice Vám děkujeme za Váš finanční příspěvek, protože díky němu jsme mohli absolvovat rehabilitační pobyt v Centru Hájek . 
Středobodem celého pobytu bylo 2 hodinové cvičení v programu Therasuit. Mareček dostal  obleček, který pomáhá správnému držení těla. 
Na začátku cvičení se provádí protažení celého těla, s každou končetinou se pracuje zvlášť a velice důkladně. Poté již následuje cvičení na 
míči,  nácvik, sedu a lezení. Ačkoliv je cvičení náročné a  bolestivé, Mareček to vydržel a po několika dnech už dokázal cvičit prakticky bez 
breku. 
Vedle tohoto intenzivního cvičení Mareček absolvoval kyslíkoterapii, cvičení na motomedu, celotělovou masáž, whirpool i tejpování....  
a výsledek - UŽ LEZEME!!!! 
Ještě jednou mnohokrát děkujeme. 



Zpráva od rodičů Vojty: 
 
Chtěla bych vám poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali, za to, že 
jste nás pochopili a uvěřili, že Vojtík pejska potřebuje a že jeho život 
zlepší. Uvěřili jste, že není zlobivý, ani zlý ale prostě ,,jiný". Projevili jste 
pochopení a soucit nad jeho životem a místo lítosti, nebo planých řečí 
jste skutečně pomohli, dali jste organizaci Helppes prostředky, aby nám 
mohli vycvičit a darovat naší chlupatou lásku Bonničku. 
Děkujeme! 
Bonničku máme už rok a půl s Vojtíkem kolem sebe kroužily jako dvě 
planetky, které se poznávají a pomalu zjišťují, že jejich životy jsou si 
hodně podobné, že nemusí mluvit a přesto si rozumí, že nepotřebují nic 
a přesto se mají rádi, že mají společné záliby a je jenom na nich aby si je 
spolu užili. My jako rodiče jsem se dlouho snažili naučit naše dětičky si 
spolu hrát, pracovat, ale pak jsme zjistili, že je lepší nechat to na nich. 
A já jen pozoruji a občas mi i slza ukápne, když vidím, jak Vojtík Boničku 
pohladí, jak si na ni lehne a brouká si, jak ji dá housku a po velkém 
zvážení i kousek párku:)) Venku si vezme vodítko vodí si Bonničku a 
nebo moc rád kouká jak Bonnička běhá kolem něj a štěká, jako by ho 
chtěla rozesmát a chápala, že se mu to líbí. 
 
Vojtovo autismus nás naučil mnoho věcí, hodně trápení a bolesti nás to 
stálo, ale teď vím jedno, musíme se radovat z každé chvilky, z každého  
i malého úspěchu a přitom vědět, že se to už nikdy nemusí opakovat. 
Nedoufat, co bude zítra a nelitovat co bylo a mohlo být. 
 
Prostě si všichni užíváme, že jsme spolu a to i díky vaší pomoci:)) 



Zpráva od rodičů Nikolky: 
 
Dobrý den, 
před nedávnou dobou nám Nadace Naše dítě pomohla s pořízením 
rehabilitačního polohovacího zařízení a rehabilitačního kočárku pro 
naši 3letou dceru Nicolku. Nicolka bohužel díky dětské mozkové 
obrně sama nesedí, nestojí ani nechodí. Speciální židlička a kočárek 
jí díky systému opor poskytují kvalitní sed, který jsme jí v běžné 
židličce a kočárku nemohli poskytnout.  
Chtěli bychom nadaci, jejím členům a všem, kteří tuto podporu 
dětem, které se potýkají s různými komplikacemi, umožňují, moc 
poděkovat a ujistit, že jejich úsilí má smysl a že dětem skutečně 
pomáhají.  
Děkujeme. 



                                                                                                                                  25 let 

67 rodinám jsme podali pomocnou ruku 
  speciální terapie Therasuit pro těžce postiženého 15letého syna Jiříka - 76 650 Kč 
  rehabilitace pro 9letá postižená dvojčata Matěje a Jakuba – 80 000 Kč 
  rehabilitační pobyt pro 15letou dceru postiženou DMO  - 52 052 Kč 
  Klim Therapy pro 6letou postiženou dceru Žanetku - 15 000 Kč 
  doplatek invalidního vozíku pro 15letého postiženého syna Davida – 9 380 Kč 
  tablet pro 15letého syna s Aspergerovým syndromem – 9 983 Kč 
  Apple IPAD pro 5letou dceru s postižením autistického spektra - 15 000 Kč 
  závěsná sluchadla pro 6letou dceru s těžkou ztrátou sluchu - 10 000 Kč 
  osobní asistent a motomed pro 9letá postižena dvojčátka Jakuba a Matěje - 50 000 Kč 
  rehabilitační program Klim Therapy pro 10letou dceru - 50 000 Kč 
  rehabilitační pobyt Klim Therapy pro 16letého těžce postiženého syna - 20 000 Kč 
  zdravotní kočárek pro postiženou 8letou pravnučku - 61 748 Kč 
  školné pro 8letého syna s těžkým ADHD - 48 000 Kč 
  Apple IPAD pro syna s autismem - 7 500 Kč  
  zapojení a úhrada elektrické energie pro sociálně slabou rodinu – 7 125 Kč 
  sluchadla pro 3letou nedoslýchavou dceru Klárku – 14 800 Kč 
  příspěvek na auto pro pěstounku, která se stará o 4letého postiženého Matyáše – 30 000 Kč 
  doplatek zdravotního kočárku pro 3letého postiženého syna – 10 000 Kč 
  rehabilitační pobyt Klim - Therapy pro 7letou postiženou dceru – 20 000 Kč 
  osobní asistence pro těžce postiženou dceru – 12 000 Kč 
  neurorehabilitační pobyt pro 2letou postiženou dceru Terezku – 25 000 Kč 
  letní příměstský tábor pro 10letého postiženého syna DMO – 1 500 Kč 
  polohovací zařízení pro 3letou postiženou dceru - 45 622 Kč 
  invalidní vozík pro 4letého syna postiženého DMO - 25 000 Kč 
  komunikační terapie pro autistická dvojčátka Filipa a Štěpána - 70 000 Kč 
  neurorehabilitační pobyt pro 4letou postiženou dceru Lucinku - 19 600 Kč 
  rehabilitace pro 9letého postiženého syna Adama - 37 854 Kč 
  sourozenecký kočárek pro děti postižené autismem - 15 990 Kč 



                                                                                                                                  25 let 

 osobní asistence pro 9letého autistického syna Jonáše - 20 400 Kč 
 Apple IPAD pro 3letého autistického syna - 10 000 Kč 
 rehabilitační program pro 7letého postiženého syna - 10 000 Kč 
 speciální kočárek pro 5letou postiženou vnučku - 39 225 Kč 
 příměstský tábor pro dceru - matka je samoživitelka - 5 120 Kč 
 sluchadlo pro 7letého nedoslýchavého syna  - 7 000 Kč 
 běžecký pás podpora při léčbě leukémie - 35 000 Kč  
 osobní asistence pro dvě těžce postižené děti - 20 000 Kč 
 ozdravný pobyt pro těžce nemocnou dceru Aničku - 25 000 Kč 
 sluchadla a příslušenství pro sluchově postiženého syna Lukáše - 35 690 Kč 
 osobní asistent pro 2 děti se zdravotním postižením - 11 980 Kč 
 brýle a školní batoh pro 15letého syna, otec je v invalidním důchodu – 7 000 Kč 
 osobní asistence a rehabilitační pomůcky pro 9letého postiženého syna - 13 630 Kč  
 elektrický vozík pro dceru postiženou DMO – 93 000 Kč 
 uhrazení obědů pro dceru, matka je samoživitelka těžce nemocná - 6 000 Kč 
 školní pomůcky pro postiženého syna Davídka - 4 000 Kč 
 školní pomůcky a životní potřeby pro 4 děti - matka je samoživitelka - 12 721 Kč 
 pohonné hmoty - svoz postiženého 11letého syna do stacionáře - 10 000 Kč 
 rehabilitace Klim- Therapy pro 4letého postiženého syna - 25 000 Kč 
 uhrazení zájmového kroužku pro dceru, matka je samoživitelka - 3 900 Kč 
 neurorehabilitační program pro 6letou dceru - 29 700 Kč 
 sluchadla pro 7měsíčního syna, který se narodil se ztrátou sluchu - 10 000 Kč  
 intenzivní rehabilitace pro 5letou Barborku postiženou DMO - 30 000 Kč 
 invalidní vozík pro 9letého syna Tobiáše postiženého DMO  - 20 000 Kč 
 sluchadla pro 20měsíční dceru, které byla diagnostikovaná oboustranná hluchota  - 15 000 Kč 
 rehabilitace Klim-Therapy pro 4letého syna postiženého DMO – 10 000 Kč 
 škola v přírodě pro dceru - matka samoživitelka – 1 850 Kč 
 doplatek speciálního kočárku pro 7letého těžce postiženého syna – 17 000 Kč 
 sluchadla pro 6letého syna Matěje s těžkou ztrátou sluchu - 37 800 Kč 
 rehabilitační pobyt Klim - Therapy pro 10letou postiženou dceru - 35 000 Kč 



                                                                                                                                  25 let 

 
 rehabilitační pobyt Reha - Klim pro 8letou postiženou dceru - 30 000 Kč 
 naslouchadla pro nedoslýchavou 10letou dcerku Terezku  - 33 680 Kč 
 speciální vozík pro těžce postiženou 17letou dceru Aničku – 10 445 Kč 
 vertikalizační stojan pro 9letou dceru Janičku postiženou DMO – 10 445 Kč 
 zádová opěrka pro dceru postiženou DMO – 10 000 Kč 
 speciální rehabilitační program pro 18měsíčního těžce postiženého syna – 68 225 Kč 
 ozdravný pobyt pro 18měsíčního těžce postiženého syna – 50 000 Kč 
 sluchadla pro 19měsíčního syna – 24 000 Kč 
 neurorehabilitační intenzivní pobyt pro 2letou dceru postiženou DMO – 24 400 Kč 

 
    
 

   Celkem: 1 698 028 Kč 
 



                                                                                                                                  25 let 

A jakým organizacím jsme 

pomohli? 



                                                                                                                                  25 let 
Hellpes - v roce 2017 byl 4x uhrazen výcvik asistenčního pejska (700 000 Kč). 



                                                                                                                                25 let 
Centrum Hájek - v roce 2017 bylo uvolněno 250 000 Kč na bezbariérový přístup  
do rehabilitačního zařízení Centrum Hájek. 



                                                                                                                                  25 let 
200 000 Kč obdržela organizace Dům tří přání na vzdělávací   
a volnočasové aktivity. 



                                                                                                                                  25 let 
440 975 Kč obdržela organizace Acorus na specializovanou víceúrovňovou 
pomoc ženám a jejich dětem ohroženým násilím. 



… a dalším 61 organizacím jsme řekli ,,ANO“. Kterým? 
 

 Alvalída – 250 000 Kč    
 Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s. – 100 000 Kč   
 Dětský průvodce rozvodem – 60 550 Kč    
 Linka bezpečí – 300 000 Kč  
 Rodinné centrum Kroměříž – 350 000 Kč 
 Dětské krizové centrum z.s. – 250 000 Kč 
 Dětský domov a školní jídelna Klánovice – 23 400 Kč 
 Dejme dětem šanci – 200 000 Kč 
 Kouzelná přání, z.s. – 91 000 Kč 
 Střední, základní a mateřská škola Jistota – 50 000 Kč 
 APLA, z.ú. – 50 000 Kč 
 Centrum sanace rodin s dětmi – 15 000 Kč 
 Spolek HURÁ – 3 881 Kč 
 AKORD – denní stacionář - 150 000 Kč 
 Barry & spol., z.s. – 60 000 Kč 
 Fond ohrožených dětí – 1 000 000 Kč 
 Nadační fond pro odložené děti STATIM – Babybox – 300 000 Kč 
 Domov sv. Zdislavy, Plzeň – 200 000 Kč 
 Charitní domov Havlíčkův Brod – 200 000 Kč 
 Kolpingova rodina Praha 8 – 200 000 Kč 
 Sára Slezská diakonie, Frýdek Místek – 200 000 Kč 
 Domov sv. Markéty, Brno – 200 000 Kč 
 Azylový dům pro matky s dětmi, Blansko – 200 000 Kč 
 Azylový dům Hlinsko – 200 000 Kč 
 Dům pro ženy a matky s dětmi, Opava – 200 000 Kč 
 Domov pro matky, Třebíč – 200 000 Kč         

                                                                                                                           25 let 



 
 Občanské sdružení Mimo domov – 260 000 Kč     
 Obecně prospěšná společnost Slunce v dlani – 200 000 Kč  
 Děti a čas – 80 000 Kč 
 Spolek Calipso – 80 000 Kč  
 Spolek Santa Cecilia – 80 000 Kč 
 Hašle, z.s. – 40 000 Kč 
 Dětské krizové centrum z.s. – 50 000 Kč  
 Dejme šanci dětem – 40 000 Kč 
 Spolu dětem o.p.s. – 40 000 Kč 
 Dětský domov A. Kratochvíle, Řepiště – 39 600 Kč 
 Žijeme sportem, o.s. – 80 000 Kč 
 Centrum handicapovaných lyžařů – 140 000 Kč 
 Národní ústav pro autismus, z.s. – 50 000 Kč 
 Nadace Naše dítě – 100 000 Kč 
 TAPATAN - ostrov čtení, z.s. – 30 000 Kč 
 Gymnázium J. S. Machara – 8 000 Kč 
 Asociace rodičů a dětí s DMO – 40 000 Kč 
 ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené Ostrava Poruba, p.o. – 40 000 Kč 
 Nadační fond šance onkoláčkům – 30 000 Kč 
 Nadace Křižovatka – 100 000 Kč 
 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. – 100 000 Kč  
 Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. – 40 000 Kč 
 Církevní ZŠ a MŠ Archa – 60 000 Kč 
 Nadace Truck Help – 30 000 Kč 
 EDAOS, z.s. – 20 000 Kč 
 Caballinus, z.s. – 20 000 Kč  

    

                                                                                                                           25 let 



 
 Výchovný ústav a dětský domov se školou Počátky – 15 000 Kč 
 SDO Brontosauři – 80 000 Kč 
 Armáda spásy v České republice, z.s. – 50 000 Kč 
 Kiwanis Klub Ostrava – 100 000 Kč 
 SANREPO, o.p.s. – 50 000 Kč 
 Nadační fond Zlatý oříšek – 60 000 Kč 
 Centrum Hájek, z.ú. – 50 000 Kč 
 Speciální ZŠ a MŠ Kladno – 50 000 Kč 
 Mateřská škola Klíček, Karviná – 50 000 Kč 

 
 

       Celkem: 8 967 411 Kč 
    

                                                                                                                           25 let 



8. ročník sbírky 

Dejme úsměv  

dětem 

 
V roce 2017 byla kampaň zaměřena na  

podporu vybraných azylových domů, dětí  

z Klokánků, výcviku 3 asistenčních psů,  

obnovu Babyboxu a na podporu rodin  

s handicapovaným dítětem.   



8. ročník charitativní sbírky Dejme úsměv 

dětem vynesl 5 118 426 Kč. 
Děkujeme společnosti ROSSMANN! 

Přerozdělení: 
2 000 000 Kč Azylové domy pro matky s dětmi 

1 000 000 Kč Fond ohrožených dětí 

600 000 Kč Helppes – Centrum pro výcvik psů pro postižené, o.p.s. 

300 000 Kč Nadační fond pro odložené děti STATIM, Babybox 

1 218 426 Kč Pomoc handicapovaným dětem a marketingová podpora kampaně 
 

                                                                                                                                  25 let 



Další aktivity nadace v roce 2017  

ve prospěch dětí: 



                                                                                                                                  25 let 
Aprílový večer jsme zavítali na obrazovku České televize. 
Charitativní pořad Zázraky přírody dopadl nad očekávání! 



                                                                                                                                  25 let 
Hop, hop! Posádky dračích lodí nás podpořily v rámci závodu,  
který pořádal již 8. rokem Rotary Club Prague International .  



                                                                                                                                  25 let 
Léto je jako dělané pro venkovní zábavu, kterou uspořádal Spolek  
dobrovolných hasičů Bolina. Děkujeme. 



                                                                                                                                  25 let 
Září bylo ve znamení běhu a my děkujeme Městské části Praha – Újezd,  
která pro naši nadaci uspořádala charitativní běh. 



                                                                                                                                  25 let 
City Cross Run & Walk Prague je 16 km závod z Malé Strany do Bohnic a v roce 
2017 si jej zaběhl i Lukáš, kterému jsme výtěžkem z běhu zakoupili sluchadla.  



                                                                                                                                  25 let 
Soutěž TOP IMAGE LOOK nebyla jen o kráse účesu, make-upu či nehtovém  
designu, ale taky o kráse pomáhat druhým. 



                                                                                                                                  25 let 
Akce Dopisy Ježíškovi dělá radost dětem z dětských domovů i nám. 
Děkujeme OC Europark za spolupráci! 



LINKA PRÁVNÍ POMOCI 

777 800 002 

 



                                                                                                                                   

Cenné rady bez nároku na 
honorář poskytují: 
 
Mgr. Zuzana Bělinová, 
JUDr. Hana Klímová, 
JUDr. Jitka Kučerová, 
JUDr. Eva Marvanová, 
Mgr. David Strupek,     
JUDr. Lucie Trnková 
 
Děkujeme! 



Advokáti zodpověděli od 1.1.2017 do 

31.12.2017 přes 280 naléhavých dotazů. 

                                                                                                                                  25 let 



                                                                                                                                  25 let 

Témata hovorů v Lince právní pomoci 



Osvěta  

v oblasti ochrany dětí 

 



22 let Nadace Naše dítě 

Osvětová kampaň Myslete na děti 

upozorňuje na důsledky rozchodů  

a rozvodů rodičů. 
 

Rozchod rodičů  znamená pro děti stres, strach a úzkost, ovlivňuje je nepřímo i tím, že zhoršuje výchovné 

schopnosti rodičů a zhoršuje vztahy mezi dítětem a rodiči. Běžnou reakcí dítěte na rozvod je smutek, pocit 

vlastní viny za rozvod, poruchy spánku, poruchy soustředění, agresivní zlobení, zdravotní potíže 

psychosomatického charakteru i zhoršení prospěchu ve škole. Větší děti pak volí únikové strategie spojené 

se záškoláctvím, požívání alkoholu, drog, útěky z domova nebo sebepoškozování.  

                                                                                                                                  25 let 



22 let Nadace Naše dítě 

Hudební kapela Jamaron napsala k osvětové kampani Myslete na děti píseň a natočila k ní videoklip. 

Píseň s názvem Medvídci koušou! věnovala nadaci a samotné kampani. 

Moc děkujeme kapele Jamaron a vážíme si báječné práce, kterou kapela odvedla. 

                                                                                                                                  25 let 

https://www.youtube.com/watch?v=w_YzLhMEyTE
https://www.youtube.com/watch?v=w_YzLhMEyTE


                                                                                                                                  25 let 



Děkujeme Vám! 



22 let Nadace Naše dítě 

Patron 

                                                                                                                                  25 let 



22 let Nadace Naše dítě 

Generální partner 

                                                                                                                                  25 let 



22 let Nadace Naše dítě 

Hlavní partneři 

                                                                                                                                  25 let 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kia.com/cz/
http://www.ppas.cz/


22 let Nadace Naše dítě 

Hlavní partneři 

                                                                                                                                  25 let 

http://www.rozhlas.cz/portal/portal/
https://www.radiohouse.cz/


22 let Nadace Naše dítě 

Partneři 

                                                                                                                                  25 let 

ADUK Lipník, s.r.o. 



22 let Nadace Naše dítě 

Věcné dary a služby 

                                                                                                                                  25 let 



A děkujeme i desítkám 

anonymních dárců! 

 

www.nasedite.cz 



                                                                                                                                  25 let 



                                                                                                                                  25 let 


