Poslanie

Orgány nadácie

Nadácia Rozum a Cit pomáha nechceným deťom prežiť
detstvo uprostred rodiny. Našou víziu je, aby každé dieťa
malo svoju mamu a svoje doma.

Správna rada nadácie
Mgr. Juraj Málik
Mgr. Jaroslava Máliková
Železníková Eva

Náhradná rodinná starostlivosť je riešením pre všetky
nechcené deti. Je preto dôležité podporovať myšlienku
náhradnej rodinnej starostlivosti, aby táto prirodzená
cesta dokázala presvedčiť verejnosť nutnosti zaradiť každé
dieťa do rodiny a nie do bezmennej inštitúcie.

Revízor nadácie
Žideková Zoja
Správca nadácie
Mgr. Decká Jana
Zamestnanec nadácie
František Židek – pracovník na civilnej vojenskej službe
Mgr. Danica Hudcovičová – vedľajší pracovný pomer
V roku 2001 neprebehli žiadne zmeny v orgánoch alebo
stanovách nadácie.
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Ciele nadácie – pomáhame tam, kde našu pomoc
potrebujú.

Finančný súhrn

1. Pomoc pestúnskym a profesionálnym rodinám.
Nadácia už piaty rok pomáha náhradným rodinám, ktoré
si berú do náhradnej rodinnej výchovy deti z detských
domovov alebo ústavov sociálnej starostlivosti. Väčšina
aktivít preto smeruje na vyzbieranie finančných
prostriedkov, ktoré dávame náhradným rodinám ako
finančnú podporu. Všetky požiadavky o finančnú
výpomoc sa snažíme preveriť priamo v konkrétnej rodine.
Je pre nás dôležité, aby sme realizovali konkrétnu pomoc
konkrétnym ľuďom.
Suma: 1 023 000 Sk

Základné imanie
Zostatok z minulého roka

2. Realizácia aktivít pre deti z náhradných rodín.
Nadácia pri príležitosti detských sviatkov realizuje aktivity
pre deti z náhradných rodín. V uplynulom roku to bol
zájazd do Bojníc na zámok a do ZOO pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí a divadelné predstavenie
s odovzdávaním mikulášskych balíčkov.
Suma: 17 688 Sk

Príjmy
Príjmy z verejnej zbierky
Úroky
Spolu

1 483 741,10 Sk
20 431,16 Sk
1 504 172,26 Sk

Výdaje
Dary - finančná podpora
Mzdové náklady
Režijný materiál
Prevádzkové náklady
Spolu

1 195 188,00 Sk
24 415,00 Sk
14 268,90 Sk
174 565,80 Sk
1 408 437,70 Sk

Pomer nákladov na činnosť nadácie dosiahol
14,18% z tržieb nadácie za rok 2001.

3. Pomoc zdravotne postihnutým.
Nadácia podporuje zdravotne postihnutú žemu, ktorej
sme zabezpečili prestavbu bytu na bezbariérové bývanie,
príspevok na kúpu auta a podporili sme ju aj pri
športovej príprave na Majstrovstvá Európy v kulturistike.
Suma: 154 500 Sk
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100 000 Sk
745 821,13 Sk

Poďakovanie darcom
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli
v roku 2001 prispieť na činnosť nadácie.
Pomáhajú nám nielen podnikatelia, ale najmä
stovky súkromných osôb, ktorým nie je ľahostajný
osud nechcených detí.

Nadácia Rozum a Cit
Národná 18
010 01 Žilina
tel.: 041/70 53 603
mobil 0905 325 621
fax: 041/70 53 613
e-mail: rozumacit@pp-holding.sk
www.rozumacit.sk
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