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Úvodní slovo  
 

 

 

Milý příznivci a dárci Nadace sv. Františka z Assisi, 

děkujeme za vaši přízeň a především za vaše dary 

poskytnuté Nadaci v roce 2021. Od počátku vzniku Nadace 

v roce 1993 směřovalo všechno naše úsilí na pomoc 

nejubožejším lidem v Indii, lidem v ohrožení života, lidem na 

ulici. Celkem se podařilo do Indie poslat 34 kontejnerů se 

zdravotnickým materiálem, každý v hodnotě dva až tři miliony 

korun. Bohu díky. S nástupem Covidu – 19, nemoci, která se 

v roce 2020 rozšířila po celém světě, se bohužel situace změnila 

i pro nás. Zavřely se hranice států, přestala fungovat doprava, 

podniky nemohly dostát svým závazkům pro nedostatek 

výrobních komponentů. Tato situace postihla i firmu Batist 

Medical, a.s., hlavního dodavatele a sponzora zdravotnického 

materiálu. Bylo velice obtížné hledat cesty, jak chudým v Indii 

pomoci. Tato situace trvá doposud. Největší překážkou je lodní 

doprava kontejneru. Mechanismy, které dříve dobře fungovaly, 

ztratily dnes na významu. Proto jsme už na začátku roku 2021 

žádali Ministerstvo vnitra o schválení výjimky, abychom mohli 

sestrám Matky Terezy, Misionářkám lásky, zaslat na účet 

finanční dar. Každou položku nákupu však bylo třeba evidovat 

a doložit pro účetní kontrolu. Dlouho jsme očekávali, jestli 

sestry při své náročné péči o chudé a nemocné tuto podmínku 

zvládnou. Vše se podařilo. Bohu díky. 

Také v roce 2021 se nám podařilo podpořit menší finanční 

částkou pět organizací, o kterých se můžete dočíst dále ve 

výroční zprávě. Nově jsme podpořili neziskovou organizaci 

Cesta domů, která poskytuje domácí hospicovou péči a své 

služby se snaží rozšířit na celé území České republiky. 

Za všechny vaše dary děkujeme. 

Děkujeme také za modlitby, kterými nás provázíte. 

          

             S přáním pokoje a Božího požehnání 

 

 

 

 

      Ivana Kolesárová 

       předsedkyně správní rady 

 

 

 

 

Mnoho malých lidí, kteří na mnoha 

malých místech dělají mnoho malých 

věcí, může změnit tvář tohoto světa.  

 
Přísloví kmene Xhosa z jižní Afriky 
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Poslání  
 

Nadace sv. Františka z Assisi 
 

• podporuje   organizace    zachraňující   životy   chudých  

a nemocí ohrožených lidí, o které dosud nikdo nepečuje;  

• podporuje organizace, které se podílejí na ochraně 

lidského života a přispívají k záchraně nenarozených dětí. 

 

Způsob pomoci 

1) odesílání kontejnerů se zdravotnickým materiálem 

sestrám Matky Terezy (Misionářkám lásky) do indické 

Kalkaty;                                               

2)   osvěta, týkající  se  neutěšených  životních  podmínek, 

v  nichž  žijí  nejchudší  lidé  v Indii, a lidí, ohrožených na 

počátku a konci svého života.  

 

Nadační podpora v roce 2021 
 

Nadace podpořila 6 organizací (2 zahraniční a 4 tuzemské), 

kterým rozdělila celkový finační příspěvek 819 615,- Kč. 

 

1. MISSIONARIES OF CHARITY, Kalkata – 497 965,- 

Kč, příspěvek na nákup zdravotnického materiálu 

2. KARIBU NYUMBANI, Tanzánie – 64 330,- Kč, 

příspěvek na nákup školního autobusu Hiace 

3. BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají 

odloženým dětem, z. s.  – 64 330,- Kč 

4.  NA POČÁTKU, o.p.s. – 64 330,- Kč 

5. NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM – 

64 330,- Kč 

6. CESTA DOMŮ, z. ú. – 64 330,- Kč, vzdělávání a mzdy 

 

 

Podpořené organizace 

 

Misionářky lásky, Kalkata  

Stejně jako v roce 2020 nebylo možné loni sestrám odeslat 

kontejner se zdravotnickým materiálem kvůli komplikacím,  

spojeným se světovou pandemií Covid - 19. Po konzultacích s 

právním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje, který 

povoluje  veřejné sbírky, a s Ministerstvem vnitra ČR, nám byla 

pro rok 2021 udělena  výjimka. Místo nákupu a vypravení 

materiálové pomoci jsme mohli převést finanční dar 

v přepočtu 497 965, - Kč, který jsme Misionářkám lásky poslali 

na účet 11. 6. 2021. Sestry za něj samy nakoupily potřebný 

zdravotnický materiál a léčiva pro své nejchudší v Indii.  
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Členové týmu podpůrných služeb Cesty domů, z.ú.  

Foto Jan Šilar. 

 

BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají 

odloženým dětem, z.s. je  spolek,  jehož cílem  je snaha o 

záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za 

podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo 

smrt. 

Za tímto účelem zřizuje babyboxy, umožňující anonymní 

odložení novorozenců, provádí osvětovou činnost, provozuje 

azylový dům pro matky v tísni. Podrobnější informace najdete 

na webových stránkách www.babybox.cz 

 

Společnost  Na  počátku, o.p.s.   poskytuje   poradenství,   

ubytování a podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi v 

tísni. V azylovém domě Domov pro dětský život maminky 

kromě krátkodobého ubytování dostávají možnost  posilovat a 

rozvíjet své mateřské schopnosti. Pracovnice jim nabízejí 

podporu, poradenství nebo aktivity, jako je například vaření, 

šití, ruční práce, rozvoj dětí, plán hospodaření aj. Další 

informace získáte na  www.napocatku.cz 

 

Nadační fond Betlém nenarozeným mimo  jiné  významně  

podporuje provoz  a zajišťuje  péči o  budovu  azylového  domu  

pro  těhotné  ženy v tísni v Hamrech u Hlinska,  který   slouží   

pro   ubytování   matek,  jejichž  sociální a nezralé duchovní 

zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Další informace 

získáte na www.nfbetlem.cz 

 

Cesta domů, z.ú. - pomáhá rodinám, které se rozhodly pečovat 

o své umírající blízké doma, protože však často nemají dostatek 

odborných znalostí ani zkušeností, potřebují profesionální 

pomoc a vedení. Umírající na jejich cestě doprovázejí kromě 

příbuzných lékaři, zdravotní sestry, terapeuti, sociální 

pracovníci, duchovní a dobrovolníci. Poskytují nonstop 

zdravotní, sociální a duchovní služby v domácím prostředí a 

zdarma poradenství v této oblasti péče.  Cesta domů provozuje 

poradnu, domácí hospic a mobilní ambulanci paliativní a 

podpůrné péče. Více informací na www.cestadomu.cz. 

 
 

 

 

 

http://www.napocatku.cz/
http://www.nfbetlem.cz/
http://www.cestadomu.cz/
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Karibu Nyumbani, Tanzánie (Afrika) – je domov pro 

opuštěné děti a sirotky, ve kterém se tři ženy Fiona, Ester a 

Ludmila s dobrovolníky snaží poskytovat od r. 2013 láskyplný 

domov a péči 23 opuštěným sirotkům.  

Kromě sirotků  pomáhají také  nezaměstnaným dívkám z 

vesnice. Organizují pro ně např. kurzy šití, které jim pomohou 

najít práci a uživit se. V prosinci 2020 komunita vybudovala  

mateřskou školku a školu Welcome Home School, do které 

mimo dětí ze sirotčince chodí i ty z blízkého okolí, které 

pracovníci denně svážejí a po vyučování odvážejí domů 

školním autobusem. Podrobnější informace naleznete na 

webových stránkách www.karibunyumbani.org. 

 
Organizaci jsme podpořili částkou 64 330 Kč. Díky ní si mohla 

komunita zakoupit na svážení dětí nový školní autobus Hiace.  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poděkování Marie Ludmily z komunity Karibu Nyumbani  

Opuštěné děvčátko 

Nancy, které nalezlo 

nový domov  v sirotčinci 

Karibu Nyumbani. 

 

http://www.karibunyumbani.org/
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Fotografie nástěnky v Jihlavě 

Osvěta  
 

Nástěnky 
 

Na 5 stálých vývěskách informujeme čtenáře o díle Matky 

Terezy a jejích sester pro nejubožejší lidi v Indii, o ochraně 

lidského života od početí po přirozenou smrt a o křesťanském 

způsobu života. 

 

 

 

Zpráva o hospodaření 
 

• Přijaté dary od fyzických a právnických osob na nákup 

   zdravotnického materiálu činily 1 157 812,- Kč. 

• Dary na ochranu nenarozeného života činily 55 300,- Kč.  

• Dárci, kteří poskytli na pomoc nejchudším dar vyšší než  

  10 000,- Kč a s uvedením ve výroční zprávě souhlasí, jsou  

  uvedeni níže v tabulce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Celkovým  finančním  příspěvkem  321 650, - Kč jsme   

  podpořili  pět  organizací, viz výroční zpráva, str. 4. 

• Dary těmto organizacím byly odeslány z běžného účtu Nadace 

  č. 1346868389/0800, kam  posílají své  příspěvky na konkrétní  

  účel  zřizovatelé Nadace, členové  správní a  dozorčí  rady Na- 

  dace, přímí spolupracovníci a další dárci. 

 

Miroslav Orság 49 000 Kč 

František Kolba 18 000 Kč 

Petr Víšek 40 000 Kč 

Ivo Krčál 17 000 Kč 

Jakub Ventruba 14 000 Kč 

Miroslav Orság 12 000 Kč 

Vít Žilinský, Pneuservis  50 000 Kč 
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S péči o postižené dívky a ženy pomáhají 

Misionářkám lásky četní dobrovolníci. (Mariupoly) 
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Rozvaha 

AKTIVA - majetek sledovaný podle složení (Kč) k 1. 1. 2021 k 31.12. 2021 

A. Dlouhodobý majetek celkem 8 671 000 8 343 000 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 9 922 000 9 922 000 

A. II.    1. Pozemek ve Spělově 287 000 287 000 

     3. Stavby v Kameničkách a v Brně 9 635 000 9 635 000 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 251 000 - 1 579 000

A. IV.   6. Oprávky ke stavbám -1 251 000 - 1 579 000

B. Krátkodobý majetek celkem 3 802 000 4 444 000 

B. II. Pohledávky celkem 75 000 85 000 

     4. Poskytnuté provozní zálohy na plyn a elektřinu 37 000 47 000 

   17. Jiné pohledávky – Union banka 38 000 38 000 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 726 000 4 358 000 

B. III.   1. Peněžní prostředky v pokladně 81 000 - 

     3. Peněžní prostředky na bankovních účtech 3 645 000 4 358 000 

B. IV. Jiná aktiva celkem 1000 1000 

B. IV.   1. Náklady příštích období 1000 1000 

AKTIVA CELKEM 12 473 000 12 787 000 
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Rozvaha (pokračování)   
 

 

PASIVA – přehled zdrojů krytí majetku (Kč) k 1. 1.2021 k 31.12. 2021 

A. Vlastní zdroje celkem 12 473 000 12 787 000 

A. I. Jmění celkem 12 239 000 12 534 000 

A. I.      1. Vlastní jmění (stavby, pozemek) 10 061 000   9 733 000 

             2. Fondy 2 178 175 2 801 000 

 z toho: 1) misie 1 773 115 2 265 000 

             2) nenarozený život 73 200 55 000 

             3) provoz 331 860 481 000 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 234 000 253 000 

A. II.    1. Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxxxx 19 000 

             2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    19 000 xxxxxxxxxxxx 

             3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 215 000 234 000 

 PASIVA CELKEM 12 473 000 12 787 000 
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Výkaz zisku a ztráty 
 

 

 

Rozpis nákladů (Kč) Celkem 

A. NÁKLADY 119 000 

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 110 000 

A. I.      1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek  73 000 

             3. Opravy a udržování 1 000 

           6. Ostatní služby                          36 000 

A. IV.       Daně a poplatky 1 000 

A. IV.  15.       Daně a poplatky – daň z pozemku ve Spělově 1 000 

A. V.       Ostatní náklady 8 000 

A. V.   22.  Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění nemovitostí Kameničky + RD Brno) 8 000 

 NÁKLADY CELKEM 119 000 
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Výkaz zisku a ztráty (pokračování) 
 

 

 

 

Rozpis výnosů (Kč) Celkem 

B. VÝNOSY 138 000 

B. IV.       Ostatní výnosy 138 000 

            9. Zúčtování fondů – použití darů na misie a nenarozený život 119 000 

          10. Jiné ostatní výnosy – pronájem pozemku, pojistné plnění 19 000 

 VÝNOSY CELKEM 138 000 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  

• Členové správní rady, dozorčí rady a dobrovolníci konají všechnu práci pro Nadaci zdarma a ve svém volném čase. 

• Náklady související se správou Nadace (poštovné, platby za audit a zpracování účetnictví, bankovní poplatky a tisk výročních  

   zpráv) byly hrazeny z darů spolupracovníků Nadace. 

 

 

 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 000 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 000 
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Poděkování 
 

Vážené dárkyně, vážení dárci, 

 

děkujeme ze srdce Vám všem, kteří jste i v tomto roce zůstali 

věrni pomoci lidem v krajní nouzi a prostřednictvím Nadace sv. 

Františka z Assisi pomáháte svěřencům indických řeholních 

sester Misionářek lásky. Především jsme Vám vděčni za 

modlitby, kterými od Pána Boha vyprošujete možnost odeslat jim 

pomoc, kterou potřebují. Současně Vás prosíme o stálé přímluvy 

na tento úmysl. 

V souladu se statutem Nadace společně nezapomínáme ani 

na podporu osob v krajní nouzi v České republice. Dovolte, 

abychom Vám srdečně poděkovali za příspěvky na záchranu 

nenarozených dětí, které jsme poskytli domovům pro matky 

v tísni a zřizovatelům Baby boxů. 

Děkujeme i za finanční dary pro Cesta domů, z. ú. v Praze, 

kterými jsme společně podpořili profesionální službu umírajícím 

v domácím prostředí.  

Vážíme si velice také Vaší podpory Domova pro sirotky 

v Tanzanii. Díky ní jsme společně umožnili základní vzdělání 

nejen pro sirotky z Domova, ale i pro nejchudší děti z blízkého 

okolí. Vzdělání je pro tyto děti jediná možnost, jak se dostat 

z chudoby.  

Ještě děkujeme firmě Tiskárna Kerlin ze Slezské Ostravy za 

velmi příznivou cenu tisku výročních zpráv Nadace. 

Rádi bychom poděkovali i společnosti Audit Consult a.s. 

za veškeré poradenské, účetní a auditorské služby.  

Poděkování patří i pracovnicím Krajského úřadu v Pardu-

bicích a Ministerstva vnitra ČR za vstřícnost a povolení k zaslá- 

ní finančního daru sestrám Misionářkám lásky pro nejubožejší 

Indy. 

Bez Vás, dárců, bychom všem těmto ubohým lidem  

a dětem nemohli pomáhat. Nelze vyjádřit, jak velmi si Vás 

vážíme. Přijměte, prosíme, naše poděkování za všechny, kterým 

jste zachránili život. Vaše štědrost, laskavost, soucit a důvěra 

jsou pro nás velkým povzbuzením. 

 

Jak nám můžete pomoci 
 

• finančním příspěvkem na nákup zdravotnického 

materiálu na účet číslo 2028869399/0800 

 

• modlitbou a vyprošením Božího požehnání pro naši 

společnou práci 

 

• pomocí v rámci pracovních setkání  v Brně nebo v Praze 

 

• věcnými dary 

 

• zprostředkováním   kontaktu   na  nás  v  případě  zájmu  

      o přednášku „O životě a díle Matky Terezy“ 

 

Upozornění pro dárce: Při bezhotovostním převodu peněz 

z Vašich účtů Vám můžeme zaslat poděkování s potvrzením o 

daru pouze v případě, že vyplníte svou ADRESU do rubriky 

„Zpráva pro příjemce“ nebo do rubriky „Textová zpráva“ aj. 



Název: Nadace sv. Františka z Assisi  

Sídlo: Kameničky 112, 539 41  

Kontaktní adresa: Elišky Krásnohorské 59, 618 00 Brno 

Mobil: 608 879 663, 734 862 503 

E-mail: nadace.svfr@seznam.cz

Web: nadacesvfrantiska.cz

IČO: 48515566 

Číslo účtu veřejné sbírky pro pomoc nejchudším v Indii: 2028869399/0800 

Číslo běžného účtu 1346868389/0800, variabilní symbol 002 misie a nenarozený život 

„Všichni jsme povoláni obdělávat a chránit svět, který stvořil Bůh, 
jako krásnou zahradu, v níž mohou bydlet všichni lidé.“ 

Papež František 
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