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Motto:

„Rozum nás privedie k úspechu, cit k človeku“

Patrónkou Nadácie Rozum a Cit je už vyše desaťročie skvelá
herečka , veľkorysá a priateľská - Zuzana Kronerová .

Nemôžeme zatvárať oči pred tým, aký život žijú opustené deti,
nechcené deti.
Je ťažké zmeniť svet zo dňa na deň, ale mali by sme sa o to aspoň
malým skutkom pokúsiť.
Pokiaľ pre spoločnosť nebude tým najdôležitejším hľadiskom
právo dieťaťa na život v rodine a všestranná podpora náhradnej
osobnej starostlivosti, je naša i vaša pomoc naozaj potrebná.
Náhradné rodiny pomáhajú deťom, ktoré osud postavil ďaleko
mimo štartovaciu čiaru. Nie každý sa môže ujať opusteného
dieťaťa. Pomôcť v rámci ľuďom, ktorí to dokážu, ale môžeme
všetci.
Preto ma teší, že i tento rok sme mohli podporiť tých, ktorí sa
rozhodli zmeniť život opustených detí.
Pomôcť všetkým náhradným rodinám, ktoré prijali opustené
dieťa a láskavým slovom a pohladením vrátia deťom potrebnú lásku a pocit domova.
Verte, že našu podporu potrebujú a že si ju skutočne zaslúžia.

Zuzana Kronerová
patrónka Nadácie Rozum a Cit
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Milí priatelia,
s radosťou Vám predkladáme stručné informácie o činnosti nadácie Rozum a Cit za rok 2012.
I tento rok sme intenzívne pomáhali opusteným deťom umiestneným v náhradných rodinách.
Ku každému prípadu, ku každej rodine, ako i k jej členom sme pristupovali individuálne.
Nadácia Rozum a Cit obdrži za mesiac okolo 10 až 15 žiadostí od náhradných rodín o finančnú
pomoc pri rekonštrukcii domov, detských izieb, nákup domácich a školských potrieb, na zdravotné
pomôcky či voľnočasové aktivity.
Naša práca má charakter terénnej sociálnej práce. Po doručení žiadosti rodiny o finančný
príspevok sa skontaktujeme s rodinou a navštívime ju v jej prirodzenom prostredí. Tu spoznávame
históriu rodiny, ich radosti i starosti a vieme oveľa lepšie posúdiť či je rodina skutočne odkázaná na
našu podporu. Snažíme sa vypočuť si ich, pochopiť ich život, ktorý je v podstate bežným a podobným
ako ten náš, ale predsa výnimočným. Náhradní rodičia sú výnimoční tým, že poskytli opustenému
dieťaťu domov.
S náhradnými rodinami sa stretávame počas roka na rôznych akciách. I tento rok sa nám
podarilo zrealizovať tvorivé dielne v rekreačnej oblasti Bojnice v chate s názvom Kubovičová
a v Zázrivej v Jánošíkovom dvore za podpory našich darcov. Program je vždy bohatý a veľmi zaujímavý.
Deti i náhradní rodičia sa uvoľnia, trochu zabudnú na starosti a s dôverou vedú s nami rozhovory. Deti
kreslia, maľujú, modelujú a hrajú na bubnoch za prítomnosti terapeutov a rodičia diskutujú so
sociálnym pracovníkom.
Ďalšou aktivitou bol futbalový turnaj o Putovný pohár v spolupráci s Občianskym združením
Semerčatá. Zapojené sú sem opustené deti z náhradných rodín ako aj deti z detských domovov. Počas
akcie prebiehajú futbalové zápasy medzi jednotlivými družstvami, menšie deti kreslia a súťažia.
Odmenou pre nich je chutný guláš a sladkosti. Akciu poctila svojou návštevou aj patrónka nadácie
Rozum a Cit, pani Zuzana Kronerová, ktorá sa veľmi rada vždy porozpráva s rodinami a deťmi.
V tomto roku oficiálne od 1.11.2012 Nadácia rozbehla aj činnosť Občianskeho združenia
Rozum a Cit na spoločnom podujatí, ktoré sme nazvali “VIANOČNÝ MAŠKRTNÍČEK”. V spolupráci,
ktorá nás v budúcnosti čaká pripravujeme pre naše rodiny rôzne služby, psychlogické a sociálne
poradenstvo.

Žilina, apríl 2013

Janka Peluchová, správkyňa

Nadežda Janušová, koordinátorka podpory rodín
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Hlavnou činnosťou Nadácie Rozum a Cit je všestranná podpora náhradných rodín a šírenie myšlienky
náhradnej osobnej starostlivosti.
Náhradné rodiny podporujeme finančne, materiálne a realizujeme tvorivé dielne. Práve
náhradná rodina je šancou na nový a skutočný život pre opustené deti. Naša pomoc smeruje ku
konkrétnej rodine a ku konkrétnemu dieťaťu.

FINANČNÁ PODPORA RODÍN
Na základe žiadosti rodiny o podporu dohodneme osobnú návštevu v rodine za účelom
osobného preverenia sociálnej i materiálnej situácie. Po konzultácii s rodinou a zvážení ich situácie
následne náhradnú rodinu podporíme dohodnutou sumou na základe darovacej zmluvy, ktorá určuje
na aký konkrétne dohodnutý účel náhradná rodina dar použije.
Za 16 rokov činnosti Nadácia Rozum a Cit spoznala vyše 895 náhradných rodín, ktoré podporila
finančnou čiastkou 602.736,28 €. V náhradných rodinách našlo svoje domovy viac ako 958 opustených
detí.
Rodiny

Výška daru

Spôsob (účel) použitia finančných prostriedkov

Finančná podpora
281
náhradných
rodín

230 526,93 €

Príspevok na rekonštrukcie (domy, byty, výmena okien,
soc. zariadení, prístavby izieb, práce okolo domu a pod.)

Finančná podpora
155
náhradných
rodín

100 663,50 €

Príspevok na nákup vybavenia do izieb pre deti
v náhradnej starostlivosti (nábytok, stoličky, stôl, postele
a pod.)

Finančná podpora
112
náhradných
rodín

72 583,49 €

Príspevok na dieťa pri prechode z detského domova do
náhradnej starostlivosti (ošatenie, sociálna výpomoc
a pod. )

Finančná podpora
85 náhradných rodín

50 738,99 €

Príspevok na nákup vybavenia do domácnosti (práčka,
chladnička, vysávač a pod.)

Finančná podpora
40 náhradných rodín

69 343,68 €

Príspevok na liečenie a pomôcky pre zdravotne
postihnuté deti v náhradnej starostlivosti a telesne
postihnutých

Finančná podpora
79 náhradných rodín

31 007,91 €

Príspevok na nákup školských potrieb, PC, pomôcok pre
deti, úhrada krúžkov a príspevok na školné na VŠ

16 420,79 €

Organizačné podujatia – Tvorivé dielne, Mikuláš

12 612,76 €

Poradenská činnosť pre rodiny

18 838,23 €

Propagačná činnosť
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POSLANIE NADÁCIE ROZUM A CIT
Každé dieťa má prežiť svoje detstvo v bezpečí, obklopené láskou a porozumením. K tomu
potrebuje predovšetkým rodinu – mamu a otca. Nie všetky deti majú takéto šťastie. Sú tu však
náhradné rodiny, ktoré nechceným deťom dokážu otvoriť svoju náruč a prijímajú ich za vlastné.
Každý mesiac, keď deti vyrastajú bez domova, je navždy premárneným časom, ktorý ich
vzďaľuje od normálneho života, na ktorý majú právo. Deti v náhradných rodinách zostávajú členmi
rodiny aj v dospelosti. Už z rodín neodchádzajú, pretože puto, ktoré vznikne, je naozaj puto rodinné.
Hlavným poslaním Nadácie Rozum a Cit je preto pomáhať opusteným deťom a umožniť im
prežiť normálne detstvo uprostred rodiny. Vychádzame pritom z presvedčenia, že detský domov nie je
a ani nemôže byť pre žiadne dieťa ozajstným domovom.

NADÁCIA ROZUM A CIT PODPORUJE:
 pestúnov, ktorí chcú prijať ďalšie dieťa z detského domova a potrebujú im vytvoriť vhodné
podmienky,
 rodiny s väčším počtom detí v pestúnskej starostlivosti,
 rodiny, ktoré sa starajú o opustené zdravotne ťažko postihnuté dieťa,
 pestúnky, ktoré sa starajú samé o opustené deti,
 deti a mládež, osamostatňujúca sa z pestúnskej starostlivosti,
 pestúnov v nepriaznivej sociálnej situácii,
 rodiny, ktoré si deti osvoja.

NAŠA NADÁCIA SA ZAMERIAVA NA PODPORU ČINNOSTÍ:








vybavenie domácností – práčka, chladnička a pod.,
finančne prispievame na menšie rekonštrukcie, prestavby domov, bytov
za účelom vytvorenia priestoru pre deti,
príspevky na kúpu auta pre viacdetne rodiny,
kúpa bytového zariadenia pre deti – skrine, postele, písacie stolíky, stoličky a pod.,
sociálna výpomoc pre rodiny,
každému dieťaťu, ktoré prechádza z detského domova do rodiny nadácia poskytuje príspevok
na základné potreby – oblečenie, potreby do školy a pod.,
 prispievame na operácie a liečenie pre zdravotne postihnuté deti,
 prezentujeme a podporujeme myšlienku náhradnej osobnej starostlivosti,
 realizujeme výtvarné dielne pre náhradné rodiny v rámci grantových projektov.
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POMÁHAME TAM, KDE NAŠU POMOC POTREBUJÚ...
1. Pomoc pestúnskym a profesionálnym rodinám a zdravotne ťažko postihnutým.
Nadácia pomáha náhradným rodinám, ktoré si berú do náhradnej rodinnej výchovy deti z
detských domovov alebo ústavov sociálnej starostlivosti. Väčšina aktivít preto smeruje na zbieranie
finančných prostriedkov, ktoré dávame náhradným rodinám ako finančnú podporu. Všetky požiadavky
o finančnú výpomoc preverujeme priamo v konkrétnej rodine. Je pre nás dôležité, aby sme realizovali
konkrétnu pomoc konkrétnym ľuďom. Preto podporujeme aj zdravotne ťažko postihnutých občanov,
ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na skvalitnenie svojho osobného života. Nadácia veľmi
úzko spolupracuje so záchranárskou skupinou K7, ktorá pre naše náhradné rodiny pripravuje rôzne
akcie na ktoré sa všetci veľmi tešia.

Suma: 23.792,03,- €
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2. Realizácia a podpora voľnočasových aktivít pre deti z náhradných rodín.
Nadácia pri príležitosti detských sviatkov prispieva na aktivity pre deti z náhradných rodín..
Nadácia tiež organizovala Tvorivé dielne v Bojniciach a v Zázrivej pre náhradne rodiny ako formu
sociálnej práce s náhradnými rodinami. Deti formou arteterapie, muzikoterapie pomocou psychológa
a terapeutov hľadali cesty ako identifikovať problémy spojené s adaptáciou a životom v náhradnej
rodine a spôsob ako ich riešiť. Využili niekoľko zaujímavých arteterapeutických a muzikoterapeutických
techník. Arteterapeuticky zamerané tvorivé dielne sú spôsob, ktorý vedie deti k samostatnej a tvorivej
práci, rozvíjaniu kreativity, objavovania svojich talentov a možností, poznania rôznych materiálov
a výtvarných techník. Vďaka ním sa deti dokážu otvoriť a prejaviť svoje emócie. Na základe podnetov,
prejavov a identifikovaných problémov za pomoci arteterapeuta a psychológa vzniká z tvorivých dielní
základňa pre dlhodobú prácu s rodinou. Dlhodobý efekt tejto aktivity plánujeme dosiahnuť aktívnou
prácou s rodinou aj mimo tvorivých dielní, ktorá bude realizovaná formou individuálneho
psychologického poradenstva priamo v prirodzenom prostredí náhradnej rodiny, alebo na klubových či
individuálnych poradenských stretnutiach. Program pre rodičov bol zameraný na sociálnopsychologický výcvik a voľnú i cielenú diskusiu. Vo voľnom čase mali deti so svojimi náhradnými
rodičmi možnosť voľného programu.
Suma: 4.348,48.- €
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Muzikoterapia :
Psychologické poradenstvo
sa
najlepšie
snúbi
s
muzikoterapiou, je určené
pre deti z náhradných rodín,
tzn. pre deti
sociálne
znevýhodnené, pre deti
minoritných
etnických
skupín, pre ich náhradných
rodičov ako aj pre ich
biologické
deti.
Do náhradných
rodín
prichádzajú deti s rôznymi poruchami psychosociálneho a emocionálneho vývinu. Tieto deti prežili vo
svojom živote traumy, ktoré nemajú spracované a o ktorých nedokážu často ani rozprávať.
Muzikoterapia má potenciál liečiť zranené emócie. Sú to oblasti na pomedzí medicíny, psychológie,
umenia a spirituality. Skrývajú v sebe obrovský potenciál, ktorý v našej dobe nabitej informáciami a
myšlienkovým i fyzickým hmýrením takmer vôbec nevyužívame. Nespievame, nemuzicírujeme a
netancujeme spolu – ošívame sa a hanbíme…
Psychoterapeuticky orientovaná muzikoterapia je uznávanou súčasťou modernej psychoterapeutickej
liečby, ktorá reaguje na alarmujúce duševné preťaženie, na vnúrotné krízy, traumy a stresy súčasného
človeka.

Muzikoterapia je liečba
hudbou,
ktorá
využíva
upokojujúce účinky hudby a
spevu, pomáha okrem iného
odbúravať stres a agresivitu,
napomáha
sebaprijatiu
a zvyšuje hodnotu seba
samého.
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Takto využívali deti svoj voľný čas

A nakoniec sa rodičia poďakovali za nádherný
víkend, kde sa všetci cítili ako jedná veľká rodina
krátkym milým programom.

Touto cestou ďakujeme Nadácii J&T, ktorá s nami veľmi úzko spolupracuje a prispieva nám na
rôzne aktivity (tvorivé dielne), zvlášť pani Mgr. Alene Jenčovej Alscherovej - bez ktorej si účasť na
našich aktivitách neviem ani predstaviť.
Taktiež veľká vďaka patrí nášmu najväčšiemu sponzorovi Vydavateľský a vzdelávací dom
Poradca podnikateľa v Žiline, ktorého majiteľ je súčasne zakladateľ nadácie.
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3. Realizácia Vianočného Maškrtníčka v spolupráci s OZ Rozum a Cit.
Vianočný Maškrtníček s Nany a Krištofom s piesňami Mariána Čekovského, ktorý sa konal dňa
03.12.2012 v Cafe Pauzička.
Pozvané boli deti z náhradných rodín
v počte 15 s doprovodom, a
deti
pracovníkov
spolupracujúcich
firiem
v počte 35 s doprovodom . Pripravili sme
pre deti predvianočnú aktivitu v spolupráci
so súkromným divadlom Maškrta z Košíc,
ktorých posledné roky deti sledujú na
obrazovke STV ako vychovávateľov
všetkých detí Nany a Krištofa.
Nad
Občianskym z družením Rozum a Cit
prebrali
patronát
vychovávatelia
všetkých detí, herci súkromného
divadla Maškrta – Nany a Krištof,
alebo Janka a Tomáš Šebovci.

Na akcii pani Nadežda Janušová / zastupovala p. Janku Peluchovú/ oficiálne predstavila OZ a Danku
Kozinkovú. Ponúkli sme namiesto klasického balíčka zážitok, to je varenie a pečenie s oboma
rozprávkovými postavami. Deti ozdobovali
s Nany muffiny pestrým všeličím / ktorými
sa zároveň občerstvili /, varili vianočný
punč, pokiaľ druhá skupina kreslila
s Krištofom vianočné pohľadnice. Deti
sa donekonečna
fotili a dotýkali Nany
a Krištofa. Na rozlúčku si odniesli domov
perník -anjelika strážneho. Cieľ projektu
bol naplnený , deti aj rodičia odišli domov
so zážitkom. Navyše sme spolupracovali
pri
jeho
príprave
s mnohými
subjektami / výroba perníkov p. Tonka, p.
Sajka Cafe Pauzička, p. Evka Švandová – kontakty so zamestnancami , s Mestským divadlom –
ozvučenie, p. Kováč fotografovanie .../ čo je veľkým prínosom pre nás všetkých.
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4. Poradenské služby :

Odborné psychologické a sociálne poradenstvo.

Cieľom odborného poradenstva je zmierniť ťažkosti a vylepšiť vzájomné vzťahy v náhradnej
rodine a poskytnúť náhradným rodinám priebežnú podporu umožnením konzultácií v krízových i
bežných situáciách. Našim cieľom je sprevádzať náhradné rodiny a poskytovať im priebežnú i dlhodobú
podporu. Tento projekt zabezpečujeme sociálnym pracovníkom nadácie a v špecifických prípadoch
psychológom, ktorí sú k dispozícii rodinám na telefóne a na osobnej konzultácii v priestoroch nadácie
alebo priamo v rodine. Osobné konzultácie využívajú najmä náhradné rodiny zo žilinského kraja.
Našimi projektami, psychickou podporou a vzdelávaním chceme docieliť, aby dieťa mohlo byť
plnohodnotnou súčasťou novej rodiny a tam naplno a kvalitne mohlo žiť. Tento cieľ si vyžaduje
projekty zamerané na zvyšovanie seba hodnoty a prijatia seba samého, na riešenie problémov
s vlastnou identitou, na terapeutické eliminovanie negatívnych emócií prostredníctvom muzikoterapie,
arteterapie, tvorivých dieľní – rozvíjanie nových zručností, rozvoja jednotlivých zmyslov,
ekopsychológie, teambuildingu a outdoorových aktivít pre rodiny – zvládanie krízových situácií.
Súčasťou pomoci rodinám je aj tento projekt individuálneho odborného poradenstva a sprevádzania
rodín.
V uplynulom roku 2012 odpovedali naši pracovnici na 90 e-mailov, poskytli 180 telefonických
konzultácií a 83 osobných konzultácií na akciách usporiadaných nadáciou.

5. Osveta a propagácia
Nadácia Rozum a Cit sa počas svojej existencie venuje šíreniu myšlienky náhradnej
starostlivosti. Raz ročne vydáva informačný spravodaj, zúčastňuje sa konferencií a seminárov,
uverejňuje články na webových stránkach bäbätko, mama a ja, ako i v novinách a časopisoch akými sú
Trend, Zisk, Žilinské noviny a v iných médiách.
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Finančný súhrn za rok 2012
Základné imanie
Príjmy nadácie
Príjmy od fyzických osôb
Príjmy od iných organizácií
Príjmy z asignácie 2%
Príjmy z verejných zbierok
Dotácie (ESF)
Úroky
SPOLU
Výdavky nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
alebo účelu nadačného fondu
Prevádzka nadácie : poštovné, telefón, nájom
Prevádzka nadacia : materiál
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisucestovné výdavky
Mzdové náklady
Mandátne zmluvy
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadacia
Dary – finančná podpora
Akcie pre náhradné rodiny
Audit, ekonomické služby
Ostatné služby
Ostatné výdavky
Daň z príjmu z úrokov
SPOLU

6.639,14 eur
848,44 eur
16.107,38 eur
20.782,23 eur
1.363,58 eur
4.731,16 eur
0,44 eur
43.833,23 eur
0
0
1.502,65 eur
204,53 eur
0
840,71 eur
9.517,94 eur
6.803,38 eur
23.792,03 eur
4.348,48 eur
2.030,00 eur
409,86 eur
74,08 eur
0,05 eur
49.523,71 eur

Zdroj : Účtovníctvo Nadácie Rozum a Cit

V roku 2012 prijala Nadácia 2%-tá vo výške

22.060,41 €

Z toho bolo odovzdané rodinám dary v roku 2012

19.645,89 €

Audit, mandátna zmluva

1.136,34 €

Odovzdané dary z 2% v roku 2013

1.333,61 €
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Správna rada pre rok 2012 určila výšku výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti v miere max.
25% z celkových výdavkov nadácie.
Na zabezpečenie správy nadácie a jej služieb v skutočnosti použila nadácia finančné prostriedky
v pomere 43,18% z celkových výdavkov nadácie.

Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov počas roka 2012
 zmena správcu – novým správcom sa stala pani Janka Peluchová
 zmena revízora – novým revízorom sa stala pani Ing. Renáta Mikulíková

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iných orgánov počas roka 2012
 výkon funkcie správcu a iných orgánov je bez odmeny

Prehľad o činnosti nadačných fondov podľa § 13.cit. zákona
 nadácia nemá a nikdy nemala založené žiadne nadačné fondy
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P REHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH , KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA
DAR V ROKU 2012
MENO

MESTO

Rodina Boričová
Rodina Cieslarová
Rodina Černáková
Rodina Čupcová
Rodina Danaiová
Rodina Frayling
Rodina Gapčová
Rodina Gajdošová
Rodina Gašparíková
Rodina Geržová
Rodina Hajdúchová
Rodina Hudáková
Rodina Kopčanová
Rodina Kačiová
Rodina Kerešová
Rodina Kanalošová
Rodina Kojnoková
Rodina Krchňáková
Rodina Miškolciová
Rodina Ondrišková
Rodina Pavlačková
Rodina Pelechová
Rodina Prchalová
Rodina Perzská
Rodina Procházková
Rodina Rolinová
Rodina Sičáková
Rodina Sokolíková
Rodina Szollosyová
Rodina Voštenáková
OZ Semerčatá
OZ Rozum a Cit

Háj
Žilina
Vrútky
Martin
Dolný Kubín
Trenčín
Bratislava
Makov
Semerovo
Trenčín
Or. Podzámok
Trebišov
Nová Dubnica
Čadca
Súľov
Humenné
Hrachovo
Bratislava
Sereď
Horný Vadičov
Slávnica
NovéMesto n/Váh.
Prievidza
Levice
Nové Zámky
Bánovce n/Bebrav.
Medzilaborce
Žilina
Nové Zámky
Rudina
Semerovo
Žilina

SPOLU

SUMA

ÚČEL DARU

800,00 eur
Matrace, strešné okná, stavané skrine
300,00 eur
ZŤP – príspevok na elektrický vozík
300,00 eur
ZŤP – rek. kúpeľne na bezbarierovú – dieťa v PS
4.500,00 eur
ZŤP - PS - rekonštrukcia kúpeľne, kuchyne
200,00 eur
Detská izba – písací stôl, knižnica
400,00 eur
Rekonštrukcia strechy
200,00 eur
Soc. výpomoc – tábor, športový krúžok
150,00 eur
Detská izba - posteľ
100,00 eur
Prijatie dieťaťa do PS – autosedačka
200,00 eur
Soc. výpomoc – školné na VŠ 2012-2013
204,59 eur
Detská izba – matrac do postele
200,00 eur
ZŤP – na liečenie a lieky
1.500,00 eur
ZŤP – rehabilitačná liečba
300,00 eur Zariadenie domácnosti - chadnička
300,00 eur Rekonštrukcia – kúrenie v podkroví
200,00 eur Zariadenie domácnosti – kuchynská linka
350,00 eur Detská izba - posteľ, umývačka riadu
200,00 eur Zariadenie domácnosti – automatická pr.
7.300,00 eur
ZŤP - rehabilitačné liešenie, príspevok auto
500,00 eur
ZŤP – príspevok na rehabilitačné liečenie
250,00 eur
Domácnosť – interierové dvere, vysávač
300,00 eur Soc. výpomoc – štúdium na VŠ v zahraničí
200,00 eur
Sociálna výpomoc – oblečenie
250,00 eur
Soc. výp.- oblečenie, školské potreby
80,00 eur
Sociálna výpomoc – školské potreby
150,00 eur
Zariadenie domácnosti – elektrická rúra
200,00 eur Zariadenie dom. – elektrický sporák
100,00 eur ZŤP – pomôcka na cvičenie - príspevok
100,00 eur Zariadenie domácnosti – komoda
3.065,89 eur ZŤP- liečenie, zimné pneumatiky, vch.dvere...
70,00 eur Futbalový turnaj pre deti z náhradných rodín
821,55 eur Výpomoc pri rozbehnutí občianskeho združenia
23.792,03 eur

P REHĽAD O

FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH , KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA DAR

V ROKU 2013

MENO
Rodina Jacková
Rodina Horváthová
Rodina Hoľanová
Rodina Petráková
Rodina Jenisová
Rodina Zajacová
Rodina Mikulcová

MESTO
Podbrezová
Dolný Kubín
Hnojné
Skalité
Martin N/Žitavou
Dlhá nad Kysucou
Semerovo

Výročná správa 2012

SUMA
300,00 eur
150,00 eur
150,00 eur
200,00 eur
200,00 eur
300,00 eur
300,00 eur

ÚČEL DARU
Rekonštrukcia bytu – interiérové dvere 5ks
Zariadenie detskej izby – poschodová posteľ
Zariadenie detskej izby – poschodová posteľ
Zariadenie detskej izby – posteľ, skriňa
Vybavenie domácnosti – automatická práčka
Rekonštrukcia kúpeľne – WC, vaňa, obkladačky..
Rekonštrukcia domu – kuchyňa, detská izba
14

POĎAKOVANIE A PREHĽAD DARCOV












Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina
SEPI spol. s. r. o., Žilina
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina – člen skupiny „edf“
STOPKRIMI s.r.o., Žilina
Nadácia J&T, Bratislava
Arton s.r.o., Žilina
Matuščinová Martina
Gapčová Jolana
Straková Ružena, Ing.
Sobotič Pavol
Gapčová Jolana

Pomáhajú nám nielen podnikatelia, ale najmä stovky súkromných osôb, ktorým nie je ľahostajný osud
opustených detí.

Všetkým darcom, ktorí sa rozhodli v roku 2012 prispieť na činnosť nadácie ďakujeme z celého srdca –
bez Vás by sme to nedokázali.

Výročná správa 2012
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Patrónka nadácie:
Zuzana Kronerová
Zakladateľ:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik
Správna rada nadácie:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik
Peter Januš
Revízor nadácie:
Ing. Ranata Mikulíková
Správca nadácie:
Janka Peluchová
Koordinátor podpory rodín :
Nadežda Janušová

Sídlo:
Nadácia Rozum a Cit
M. Rázusa 23
010 01 Žilina
Mobil: 0905 325 621

e-mail: nadacia@rozumacit.sk
web: www.rozumacit.sk
č. účtu: 2666150020/1100
IČO: 36135658
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