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I. Zák|radní údajc nadačního fondu o1\E MORE DAY FoR CHILDRE|{

Název : o|{E M0RE DAY FoR CHILDRBN

sídlo : 266tl Beroun, K Dědu 1705

IČ : 28900308

Yznik z 12. června 2009

Z-Ílzovúel : Pergl Jiří' K Dědu t705, Beroun

|{adační fond je právnickou osobou v nadačním rejstřiku, vede*ém městským
soudem v Praze odd. N. vložka 743

bankovní účet : Česká spořiteln a 403424369l0s00 zÍizený 7.4.za09

Správní rada : předseda Zdeněk Kozáůl" Souběžná 228' Hýskov
místopředseda : Dagmar Perglová' IJ židovského hřbitova 374

Beroun
čten : Zďeněk Štěpá'', Suchomasty 46

Revizor : Evžen Švásta Boloňská 303 Praha 10 Horní Měcholupy

Ředitel : Jiří Perglo K Dědu 1705, Beroun

Úeet : podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičri,
pěstounům a dospělým nacházet efektivnější formy své existence ve všech oblastech
Života, seznamoYání fyzických osob s takovým stupněm poznání,
umožňujícím zdravý, smysluplný a plnohodnotný život, poskytování ťinanční a
věcné pomoci fyzickým osobám na podporu jejich vzdělání a výživu a nacházení
efektivnější formy existence ve všech oblastech jak duševních, tak i oblastech fyzických
poskytování ťinančních prostředků dětem v souvislosti s nemocemi,
organizování, podpora a pořádání vzdělávacích seminářů' kurzů a symposiío
podpora talentovaných jedinců v oblastech duchovní vědy, vzdělání
tělovýchovy a sportu, příprava, realizace či podíl na realizaci a podpora výchov-
ně vzdětávacích projektů, vztahujících se k výše uvedeným rlčclům a cílům-
hlavním cílem je pak pomoc dětem v Africe v souladu a intencích výše uvedeného



II. ÚvoBNÍ sr,ovo ZřIIr,ovATELE lYADAČxÍno FoNDU

Nadační fond OMDCvydávásvoji první qýroční zprávu' Necelých 7 měsíců
činnosti je krátká doba ve kÍeré se nechá udělat hodně _ prodloužit žiYot člověku
HIV pozitivni, nakrmit malé děti aby přeži1y a udělat jim radost, kterou dosud
nepoznaly.

Na svých expedicích zeměmi do míst kam nejezdi turisté, jako je Kambodž4
Vietnam, Laos,, Venezuela, Mexiko' Guatemala, {Jganďa,Tanzartie, Keňa ďd'
jsem poznalhodně lidského smutku, utrpení, bídy, špíny, hladu ale i místní
kulturu' tradiční zww, stolovarrí, jídlo, hygienu.

Nejvíce mně doslovavzala dech a chýla za srdce biďa autrpení dětí v Keni,
provincie Laikipia. Zde jsem poznal, co to znar*enánemít nic, nemít vodu,
jídlo, postel, elektřinu, hračky, vzdělaní, léky, ošacení, boty a nutnost práce dětí
mnohdy již od 3 let. A ve svém životě jsem zde viděl vůbec to nejhorší -
prodat svoji dceru ve věku od 4 let zak'rávu, kozu, aby měla rodina co jíst.
Toto děvče je prodrí'no bohatému masajovi a musí mít i sex _ nic horšího neznám.
Tady v Keni jsem se v únoru zaag rozhodl, že jim musím pomoci a zorganizovat
v mé vlasti pomoc pro tyto děti. Asi jsem si vzal na svá bedra nadlids\f úkol.
Pomoci všem nelze, ale hodně malých pomoci, zqména investování peněz do jejich
vzdě7áni pomůže'

Musím poděkovat vám všem' kteří mě v mém rozhodnutí _ pomoci dčtem -
pomáháte a věřte, ani jedna VaŠe koruna nebude zneuŽita, to Vám mohu zaručit.
Tuto pomoc organizuji z lasky k dětem a nejsem proÍík. Z osobních peněz si hradím
všechny cesty do Keni včetně ubytovaní, letenek, jídla, najatého auta avšeho dalšího.
Vytvařím si intemetové stranky sám s cílem maximálně informovat Vas všechny,
kteří pomaháte' Moje poděkovaní a úctu si zaslouží adoptivní rodiče, kteří
si na sebe vzďi úvazek _ pomoci ditěti až dajeho dospělosti 18 let.

Ze srdce vám děkuje Váš Jirka Pergl



ilI. ZPRÁYA o ČnvNoSTI NF

1. Ještč před zahájením činnosti NF jsem zatganizoval - 27.5. _ gala večer -
beneťrční koncert věnovarrý dětem HIV pozitivních
Sešlo se mnoho známých osobností - Leoš Mareš, MichalDavid, Anna K,
patronka koncertu Lejla Abbasová' Na koncertě jsem promítal můj dokument o
cestě po Africe - o bídě a utrpení ďětí. Pomoc - dary - z koncertu měli pomoci
konkréÍrím lidem a dětem z dokumentu. Na koncert byla pozvana ředitelka
dětského domova v Nanyuki paní Helen Gathogo a dva Keňané Patrik a Cyrus,
kteqim jsem vyřídilpozvárrí do ČR a zaplatil jim vše, co bylo k této cestě potřeba.
Na závěr večera přišlo veřejné sečtení darů * přislíbené finanční častky.
Sečtená finanční pomoc' kterou hosté vyplnili na fiktivních šecích _
splatnou do 30ti dnů - 380 000,_ Kč.
Yybraná častka byl přís1ib _ skutečnost je ale hodně smutná. Darovaná částka
byla ve skutečnosti 29 000'_ Kč, která by|azaslána na účet pro dětský domov.
Naklady benefičního koncerťu jsem zaplatllze svého. Toto je moje první
zkušenost s celebritami a boha{imi lidmi.

2. I;í.ělranhodně kamarádů a tak jsem zorganizoval v Berouně v restauraci
lJ Ze|ených a IJ Českého dvora přednášky s promítarrím mého dokumentu
o Africe, povídaním o životě v Africe, jejích krasách, safari a i o bídě a
lidském utrpení. Přítomní kamarádi sami nazávěr darovali finanční pomoc -
celkem 12 455.- Kč a 13 000,-Kč. Týo peníze byly vloženy najiž
zÍizerý úěet nadačního fondu.
Finanční častka byla zaslana na účet dětského domova v Nanyuki k rukám
Helen Gathogo a na provoz nemocnice na okraji Nařobi_ lékď MUDr Ferdinand
MaÍtin Miyawa - léčeni dětí a dospělých lidí HIv pozitivních.

3. I2.5.zaagjsem si osobně půjčil narozjezdpomoci 500 000,_ Kč
jako počáteční vklad zřizovatele.

4. Velké poděkovaní patří Zéklaďni škole Praha Chvaletická ul' řediteli
Mgr Josefu Kneprovi a parrí učitelce Jarmile Hanzlíkové, která
zorganizavala ve škole ve velkém sále děti vyšších ročníků a dne
24.6.2009jsem přijel přednášet včetně promítání dokumentu o Keni.
Přednašce byli přítomni dva Keňané Patrik a Cyrus, kteří anglicky odpovídali
dětem na jejich otiaky.
Děti projevili neuvěřitelný soucit s dětmi v Keni. ts.':ažďý znich'poslď svého
plyšaka ditěti ďo Keni. Tyto plyšaky jsem rozdalpři své cestě v sqprru 2009'
Vše na videu na www stránkách OMDC.
Děti tak na vlastní oči mohly vidět, Že zrovnajeho plyšáka dostává kluk
nebo holka v Keni' Jejich radost byla ohromná.



Sami potom s paní učitelkou zorganizovaly ve škole program na pomoc dětem
které jsou pod ochranou NF OMDC. Začaly ručně šít pejsky s názvem pejsci
pro Afriku ,,Chvďeťáček" Tyto pejsky vyráběli sami _ viz foto

Na vánoční školní akademii je
viz foto

prodali a qftěžek 4 500,_ Kč darovali NF OMDC.

Výtěž€k získaný šjtím a P'odejem pejstů

Ú'čený nadačnimu 
'o'd!

i#) ,-r*f
l vě.uji žáci zš ch€letická 918

Preha,16. 12.2m
M8.- Jgl*í x*pl

ředitel školy

5. z5.l l.2009 _ beseda a přednaška s promítérnkr. dokumentu z Keni na soukromé
škole cestovního ruchu Beroun - dar zřizovatele ve qiši 14 000,_ Kě

6.26'11.2009 byla orgarrizověnamódní přehlídka - přišlo 150 lidí _
a darovali dětem do Keni ťrnanční dar 2a 4I6,-Kč

7. Zprasďedkovaní adopce dětí na dálku.
Jedním ze zékJaďních dlouhodobých pilířů práce NF je adopce dětí českými
,,rodiči".
S organizací adopce na dďku zača| NF v listopadu 2009 a k 3I.I2.z0a9
bylo adoptováno 10 dětí.
Z měsíčních přispěvků adoptivních rodičů je dítčti placeno školné, školní
uniforma' boty, taška školní potřeby, vyšetření lékďem a léky, za3ištění jíďla,
ubyováni aptip.ni4emné za bydlení ve slamech.



KaŽdé adoptované dítě má v Keni zaregistrovaný certifikát'
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Všechna činnost o adopci dětí v Keni je řádně vedena v naší pobočce v
Nanyuki a spolupracujeÍne s keňssmi právníky a vládními uředníky'

Všichni, kdo si berete ditě do adopce, bud'te na Sebe hrdí, protože jste jim
dokazali dát noqý život a mnohdy i život skutečný.

8. 4.8.2009 jsem na 14 dnů opět na vlastrrí náklady jel pomáhat do Afriky.
Platil jsem si náklady na cesfu (letenky) ubytovaní,stravu, pronájem auta
včefirě nafty za ujelich cca 300Ůkm a také ubytovaní a stravné za dobrovolné
qikonné pracovníky, koordinátory projekfu fondu v Keni.

- první pomoc směrovala do dětského domova v Nanyuki, kde žije 78 dětí
vyčerpanákapacita_ a 142 dětí do domova pravidelně denně ďochazi
najedno jídlo a školní vyučování. Nakoupili jsme jídlo do tohoto domova
na půlrcku dopředu, koupili TV plazmu a přivezli plyšáky a DYD z Čech.
Děti z dětského domova nevěřícně koukaly akdyŽjsme pustili televizi s pohádkou
mohu říci _ jejictl'ýtaz v očích byl nepopsatelný. Takovou radost si nikdo
ztlis nedokaže představit a kdo to nevidělnikdy nepochopí. Nám opravdu
přebíhal mrilu po zádech a musim pŤiznat - měl jsem slzy v očích - samozřejmě
štěstím. Děti nám zazpiva|i azatancovali africké lidové písničky.
viz foto



ffm

- Setkaljsem Se se starostou města Nanyuki a č1eny místní vlády města
Doldol anavžna|i jsme vzájemný kontakt.
Představitelé Keni nás seznámilí s problematikou oblasti Doldol, ve které
žijiz 90% masajové. Místní divky jsou prodáviny od věku 7mi let do
manželství a oni musi plnit všechny povinnosti plynoucí z tohoto manželství
tj' práce, sex' Kromě toho jsou také u nich prováděny obřízky. Tato hrůza
se stále provádí v celé oblasti.
Proto nám oznámjl., že nrfun daruje pozemek o velikosti 1000 akni na kerém
by měla OMDC působit a pomáhat těmto nešťastným dívenkám.
Dal nám čas vybudavatzázemí a školu pro tyto postiŽené dívky s tím, žeby
v tom1o domově působila security a jejich takzvanimanže|é by na ně nemohli.
viz f*ta



_ v základní škole v Doldol, kde OMDC zaěalpůsobit, jsme zaplatlli sťudium
na půl roku 3 dívenkám dopředu. Tyto dívky jsou po obÍizce případně
vdane
viz foto

_ finanění amatertální pomoc dětem ze slumů, které nemají rodiče, jídlo,
ubytovarrí ažtji na ulici v oblasti národního parku Mount Kenya oblast
Laikipia, provinci a město Doldol a Nanyuki. Výběr dětí, kteqim bude OMDC
pomáhat, provádí ředitelka dětského domova paní Helen společně s mistní vládou
města a socia]ními pracovnky. Zaplatili jsme najem za jednu boudu s dekami na
zem| kde bude moci Žít t? dětí ve věku od 2 do 13ti let, přivezli jim jíd1o. Dále
jsme 8mi chudým rodinám předali jídlo pro děti na půl roku. Jejích živat budeme
dále sledovat.
viz foto



_ sešli jsme se s 3 novináři. Jeden zDai|y nation Kenya a2 reportéří z
tád1i, kteří budou ínformovat o práci našeho NF OMDC.

Závěrem_ v srpnu zaag jsme se postaralt o 220 dětí, kteří budou mít jídlo
na dalších 5 měsíců, které jtžpoznaly jaké je to podívat se na pohádku ataké, Že
mají něco, co jim patÍi_ bračky a svého plyšaka.

Finanční a materiální podpora provozu nemocnice na okraji Nairobi _
léčení nemocných dětí a lidí HIV pozitivních _ lékď MIIDr Ferdinand Martin
Miyawa.
IiŽv únoru 2aa9, kdy jsem viděl tuto nemocnici a umírající lidi na AIDS jsem
nemocnici osobně věnoval 8000,- Kč, čímž jsem prodloužil 11 pacientům život o
půlroku _ byly to peníze na 1éky.
V pruběhu roku 2009 již NF OMDC poslal na pomoc této nemocrrici _

k zakoupení lélcu 26 920"- Kč' Program léčby HIV pozitivních
MUDr Martina Miyawy je uveřejněn na stránkách nďeho NF.

Publicita NF _ první kdo začal Sezlamovat veřejnost s nadačním fondem
byly berounské noviny ECHO.
Časopis Perfect Woman informoval o galavečeru Marriot na podporu dětí v Keni.
Berounský deník informoval o módní přehlídce v Berouně s tím, Že vytéŽekze
vsfupného dostal NF OMDC.
Zakladatel NF Jiří Pergl povídď v radiu Česbý rozhlas o práci NF a proč
se rozhodl pomiíhat dětem v A&ice.
Všechny uveřejněné článkf' areportáže jsou uveřejněny na internetových
strankách NF.



RozvAHA p'o nev'ýdělečné organizace
v p|ném rozsahu
ke dni 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

lČ

28900308

Nazev a sídlo Úóetní jednotky

oNE MoRE DAY FoR CHILDREN, nadačnífond

K Dědu 1705
Beroun 1
26601

AKTIVA

b

stav k prvnímu dni účetního
obdobi

1

Stav k poslednímu dni
účetního obdobl

a

A. Dlouhodobý majetek celkem (A.|. + A.ll. + A'lll' + A'lV') 0 0

A. l.

A. l. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.l.1' aŽ A'l'7') 0 0

Nehmotné rn'pledky výekumu a vývoje 0 0

Software 0 0

ocenitelná práva 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Pos\fnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

A. [.

A. ll. 1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

9.

'10.

Blouhodobý hmotný majetek celkem {součet A'll"1 ' aŽ A.ll'10.) 0 0

Pozemky 0 0

Umělecká díla' předměty a sbÍrky 0 0

Stavby 0 0

Samostatné movité věci a soubory movitýcÝt věcí 0 0

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0

Základní stádo a tažná zvířata 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0

Nedokončený dlouhodobý hmotný maietek 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maj€t€k 0 0

A.ffi.

A.1il. 1.

l.

3.

4.

5.

6.

7-

Dlouhodobý f naflční majetek celkem (součet A.lll.1. aŽ A.lll'7') 0 0

PodÍly v oúádaných a řízených osobách 0 0

Podíly v osobách pod podstatným vlivem 0 0

Dluhově cenné papíry džené do splatnosti 0 0

Půjčky organizačn ím dožkám 0 0

ostatnÍ dlouhodobé pŮjěky 0 0

ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0

Poňzovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0



lČ: 28900308

označeni

a

AKTIVA

b

stav k prvnímu dni účetního
období

I

stav k poslednímu dni
Úěetního obdobi

2

A.IV.

A.N.1,

?

3.

4.

5.

b.

7.

8.

o

1S.

11.

oprávý k dlouhod. majetku celkem (souč. A.|V."l. aŽ A.lV.11') 0 0

opÉvky k nehmotným výsledkům uj'zkumu a u_ivoje 0 0

oprávky k sotwaru 0 0

oprávky k ocenitelným právům 0 0

oprávky kdrobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0

opfávky k ostatnlmu dlouhodogému nehmotnému majteku 0 0

oprávky k stavbám 0 0
oprávky k samostatným movitým věcem a soubo.Úm
moviých véci 0 0

opávky k pěslitelským celkŮm trvalých porostů 0 0

opÉvky k základnímu stádu a tažným zviřatům 0 0

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maietku 0 0

oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (B.|. + B.ll' + B'lll. + B.lV.) 0 491

B.L

B. l.í.

2.

3.

4.

J,

6.

7.

8.

s.

Zás*by celkem (součet B.l'1. aŽ B'l.9.) 0 0

Materiál na skladě 0 0

Mďeriál na cestě 0 0

Nedokončená 4iroba 0 0

Polotovaíy vlastn í uýroby 0 0

Výtobky 0 0

Zvířata 0 0

ZbažÍ na skladě a v prodejnáďt 0 0

Zboží na cestě 0 0

Poskýnuté zálohy na zásoby 0 0

B. il.

B. 11.1.

2-

3.

4.

5.

6.

7.

8-

o

10.

Pohledávky celkem (součet B.ll.'1 až B.ll.19) 0 105

odběratelé 0 0

Směnky k řnkasu 0 0

Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0

Poskytnu!é píoYozní Žá]ohy 0 105

ostatní pohíedávky 0 0

Pohledávky za zaměstnanci 0 0
Pohledávky za institucemi sociálního Zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění 0 0

Daň z přiimů 0 0

ostatni přímé daně 0 0

Daň z přidané hodnoty 0 0



lČ:28900308

oznečení

a

AKTIVA

b

stav k prvnírnu dni Účeiního
období

I

Stav k poslednímu dni
účetního období

a

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ostatní daně a poplatky 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčování s rozpo&em orgánŮ
územních samosPrávních celků 0 0

Pohledávky za účastníky sdružení 0 0

Pohledávky z pevných terminovaných operací 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0

Jiné pohledávky 0 0

Dohadné účty aktivní 0 0

opravná položka k pohledávkám 0 0

B. ilI.

B. llÍ.1.

,

a

A

5.

6.

7.

8.

Krátkodobý Íinanční majetek celkem (součet B.lV.í ' aŽ B^lV.8.} 0 385

Pokladna 0 383

Ceniny 0 0

Účty v banká€h 0 3

Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0

Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0

ostatní cenné papíry 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0

Peníze na cestě 0 0

B.IV.

B.lv.1.

2.

3.

Jiná aktiva celkem (součet B'lV.1. aŽ B'lV'3.) 0 0

Náklady příštích období 0 0

Přijmy přištích cbdobi 0 0

Kursovó rozdí|y aktivní 0 0

AKTIVA CELKEM A. + B.) 0 491



tč: 28900308

označsní

a

PASIVA

b

stav k prvnímu dni účetního
období

3

stav k posl€dnímu dni
účelniho obdobÍ

4

A. Vlastní zdroje celkem (A. l. + A. ll.) 0 49t

A,L

A. 1.1.

?.

3.

Jmění celkem {A l. 1. + A. l. 2. + A. l. 3.) 0 s00

Mastní jmění s00

Fondy 0 0

oceňovaci razdlrlu z přecenění majetku a záv azkŮ 0 0

Á. ll.

A, il.L

2.

3-

Výsledek hospodaření celkem (Á" ll. 1. + A. ll. 2. + A. ll- 3.} 0 -9

Účet r4ýsledku hospodaření 0 -9

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řÍzení 0 0

Nerozdělený zisk' neuhrazená áráta minulýďt let 0 0

B. Cizí zdroje celkem (B. l' + B' |l. + B. l||. + B. lV.) 0 0

B. l.

B. l. 1.

Rezervy celkem (8. 1.1.) 0 0

Rezervy 0 0

B. ll.

B. lt. 1.

a

3.

5,

6.

7.

Dlouhodobé závazky celkem {součet B, ll' 1. aŽ B' ll. 7.) 0 0

Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0

Vydané dluhopisy 0 0

Závazky z pronájmu 0 0

Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

Dohadné účty pasivrrí 0 0

ostainí dlalhodobé závazky 0 0

B. ilt.

B. il1. 1.

2.

3.

4.

6.

7.

L
o

10.

11.

't2.

13.

14.

KÉtkodobé závazky celkem {součet B.lll'1' aŽ B'lll'23.} 0 0

Dodavatelé 0 0

Směnky k úhradě 0 0

Pňjaté zélohy 0 0

ostatní Závazky 0 0

Zaměstnanci 0 0

osla1ni závazky vůči zaměsinanďm 0 0

Závazky k institucím sociálnÍho zabezpečení a veřejného zdrav' pojištění 0 0

Baň z příjmů 0 0

ostainí přímé daně 0 0

Daň z přdaně hodnoty 0 0

ostatní daně a poplatky 0 0

Závazky ze váahu k státnímu rozpočtu 0 0

Závazkyze gáahu k rozpočtu orgánů Ůzemnich samosprávných celkŮ 0 0

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0



28900308

označení

e

PASIVA

b

stav k prvnímu dni účetního
období

5

Stav k poslednímu dni
účetního období

4

15.

16.

17.

18.

19.

29.

21.

22.

,a

Závazky k ÚčastníkŮm sdruŽenÍ 0 0

Závazky z peyných termínovaných operecí 0 0

Jiaézáva*y 0 0

Knítkodobé bankovní Úvěry 0 0

Eskontní úvěry 0 0

Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0

Vlastní dluhopisy
0 0

Daohadné účty pasivní 0 0

ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 0 0

B. IV.

B.IV. 1.

2.

3.

Jiná pasiva celkem (součet B.lV.1. aŽ B'lV.s') 0 0

Výdaje příštích období 0 0

Výnosy příštích období 0 0

Kursové rozdíly pasivn i 0 0

PASIVA CELKEM (4, + B.} 0 491

oNE MoRE DAY FoR cHILDREÍ\N
nadaóní fond

K Dědu 17o5' 256 o1 Beíoun
ICO: 28900308

tel.: 004206032i1 111
tiww. expedice_woriri cz

kJ
Podpisový záznam statutámího orgánu účetní jednotky
nebo podpisouý záznam ýické osoby, která je qčeiní jednotkou

Í}*/,*)/
Právní forma účetní jednďky

nadační fond

osoba odpovědná za Účetnictví fiméno a podpis

osoba odpov&ná za účetní závěrku fiméno a podpis)



VYKAZ ZISKU A ZTRATY
pro ne!4ýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12,2009

(v celých tisících Kč)

tc

28900308

Název a sídlo účetní jednotky

oNE MORE DAY FoRCHILDREN, nadačnífond

K Dědu 1705
Beroun 1
26601

označcní

á

NÁKLADY

b

Činnost

hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A. l.

1.

2.

3.

4-

Spotřebované nákupy celkem (součet A' l. 1. aŽ A. l' 4.} 70 7A

Spctřeba maleriálu 70 70

Spotřeba energie 0 0

Spotřeba ostatn ích n eskladovatelných dodávek 0 0

Prodané zboži 0 0

A. il.

5.

b-

7.

8.

SluŽby celkem (součei A. ll' 5. aŽ A. ll. 8.) 256 256

opravy a udÉování 0 0

cestovné 0 0

Náklady na reprezentaci 9 9

ostatní služby 247 247

A. ilt.

9.

10.

11.

4a

13.

osobni náklady celkem {součet A. lll' 9' aŽ A' lll. 13.) 0 0

Mzdové náldady 0 0

Zákonné sociální pojištění 0 0

ostatní sociální pojištěn i 0 0

Zákonné sociální náklady 0 0

ostatnÍ sot*ářní náklady 0 0

A. IV.

14.

15.

16.

Daně a poplaiky celkem (souóet A. lV. 14. aŽ A. Vl. 16.) 0 0

Daň silnični 0 0

Daň z nemolitosti 0 0

ostatní daně a poplatky 0 0

A. V.

17.

18.

19.

20.

,1

22.

23.

24.

ostatní náklady celkem {souč.et A. v.17 ' až A'v.24'} 87 87

Smluvní pokuty a Ůroky z prodlení 0 0

ostatní pokuty a penále 0 0

odpis nedobyné pohledávky 0 0

Úrcky 0 0

Kursové ztráý 0 0

Dary B3 83

Manka a škody 0 0

Jiné ostatní náklady 4 4



'Č 
28900308

aznačení NÁKLADY

b

činnost

a
hlavni

1

hospodářská
2

celkem
J

A. VI.

25.

zr-

27.

28.

25.

30.

odpisy, prodaný majetek' tvorba rezerv a opravných poloŽek celkem
(součetA. Vl. 25' aŽ A' Vl' 3B')

0 0

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku 0 0

Prodané cenné papíry a podíly 0 0

Prodaný materiál 0 0

Tvorba rezerv 0 0

Tvorba opravných poloŽek 0 0

A" Vil.

31.

32.

Poskýnuté příspěvky cdkem (A Vll' 31' + A. Vll' 32') 0 0

Poslrytnuté příspěvky zúčtované mezi crganizačnÍmi sloŽkami 0 0

PosÍrytnuté členské příspěvky 0 0

A.Vllt.

33.

Daň z příjmŮ celkem 0 0

Dodatečné odvody daně z přijmŮ 0 0

NÁKLADY CELKEM (A.|. + A.ll. + A.lll' + A.lV. + A.V. + A.Vl. + A.Vll. + A.Vlll.) 413 413



'Č, 
28900308

oznaěení

a

\aýNosY

b

Činnost

hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

B.L

1.

2.

3,

Íržby za vlastní uýkony a za zboŽí celkem (součet B' l' 1. až B. l' 3') 0 0

rržby za vlastní ujrobky 0 0

ržby z prode.ie sluŽeb 0 0

Iržby za prodané zboŽí 0 0

B. tt.

4.

E

6.

7.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. ll. 4. aŽ B. ll. 7.) 0 0

Změna staw zásob nedokončené uýroby 0 0

Změna staw zásob polotovarů 0 0

změna stavu ziísob výrobků 0 0

Změna stavu zvířat 0 0

B. ilt.

8.

L

10.

11.

Aktíyace celkem (součet B. lll. 8. aŽ B. lll. 1 1.) 0 0

Aktivace matenálu a zbaží 0 0

Aktivace vnitroorganizačn ích sluŽeb 0 0

AKivace dlouhodobého nehmotného majetku 0 0

Aktivace dlouhodobého hmotněho majetku 0 0

B. IV.

12.

13.

14.

15.

í6'

17.

18.

ostatní uj'nosy celkem {součet B. lV.12' aŽ B. lV' 18') 0 0

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0 0

ostatní pokuty a penále 0 0

Plďby za odepsané pohledávky 0 0

Úroky 0 0

Kursová zisky 0 0

ZÚčtování fondů 0 0

Jiné ostatnÍ vtinosy 0 0

B, V.

19.

20.

21.

22.

zs.

24.

25.

TrŽby z prodeje majetku' zúětování rezerv a opravných poloŽek celkem
(součet B. V. 1 9' aŽ B. V. 25') 0 0

TÉby z prodeje dlouhodobého nehmatného a hmotného majetku 0 0

TrŽby z prodeje cenných papít{ a podílú 0 0

Tžby z prodeje materiálu 0 0

Výnosy z krátkodobého Íinančního majetku 0 0

Zúčbváni rezerv 0 0

Výnosy z dlouhodobého finančnÍho majetku 0 0

Zúčtován í opravných položek 0 0



lČ, 28900308

rnÍnosv

b

Činnost

a
hlavní

I

hospodářská

2

celkem

J

B. VI.

26.

j-f

28.

Přijató příspěvky celkem (součet B. Vl' 26. až B. Vl' 28.) 444 4M

Přiialé příspěVky zúčtované mezi organizačními sloŽkami 0 0

Pňiaré příspěvky {dary) 404 4M

Pňjaté členské příspěvky 0 0

B. V[.

29.

Provozní datace celkem (B. Vll.zs.) 0 0

Provozní dotace 0 0

rrýNosy CELKEM (B. l. + B' ll. + B' lll. + B. lV. + B. V. + B. Vl. + B. Vll.) 404 4V

c. Výsledek hospodaření před zdaněním {\fýNosY cELK. _ NÁKLADY CELK.) -9 -9

34. Daň z přijmŮ 0 0

B. Výslďek hcspodařenÍ po zdanění (c'- 34'i -9 -9

oNE MoRE DlY |oR cFílLDŘglh
-:':',g?!#,{í[.",","

l/'/r (

/Ióc,n)
t/'tet.: 00420 aos zti rtwwwexpedlc€_world cz 4t

Seslaveno dne:
23.4.28t0

Podpisorný záznam statutárního orgánu účetní jednotky /
nebo podpisouý záznam ýické osoby' která je úč9|ní jednotkou

Íl. / i
i /////4,\

Právní Íorma úěetní jednotky
nadační fond

osoba odpovědná za úěetnictvi (méno a podpis} 
'/

Předmět podnikéní osoba odpovědná za účetní závěrku fiméno a podpis)

tel.: - linka: -



Finanční úřad v Berouně
Tyršova 1634

266 45 Beroun

V Berouně dne 23. 3. 2010

Daňový subjekt: oNE MORE DAY FoR CHILDREN, nadační fond

IČ: 28900308

Sídlo: K Dědu |705,266 01 Beroun

Věc: Daňové přiznání za rok 2009

Važená pani' vážený pane,

oznamujeme Yám, Že daňoqf subjekt oNE MORE DAY FoR CHILDREN, nadačaí fond,

mělv roce 2s09 jen příjmy, které nebyly předmětem daně a proto podle $ 38m odst. 7 pism.

a) zr{kona č. 586|1992 Sb', o danich z příjmů, nemá povinnost podávat daňové pÍizrLini za

zdaňovací období roku 2009.

S pozdravem

/-/rl./, *-
é: U"-l"!-\

Zdeněk Kazák
přďseda správnírady

Dagmar Perglová
člen správní rady



vI. Zprána revizora nadačního fondu

Dne 15.6.2010 jsem provedl kontrolu finančního účetnictvíNF OMDC.
Předmětem kontroly byly skutečnosti, zachycené v účetní uzávěrce
sestavené ke dni 3l.l2.2a09 zaobdobí od 72.6.2009 do 3 l.l2.2aa9.

Při této kontrole nebylo zjištěno porušeni žádných účetních předpisů.
Předložená účetní dokumentace je průkazná,úěetní posfupy jsou v souladu
se zákonem o ričetnicfvič.563l4L I99t Sb. a vyhlášky 504l2aa2 Sb,
a $ 25 zákanač,.2?7lI997 Sb. o nadačních fondech.
Prostředky nadaěního fondu a jejich pouŽitíjsou průkazně evidovány.
S prostředky nadačního fondu bylo nakládáno v souladu se statutem
nadačního fondu.

V Berouně 15.6.2010

Evžen Svásta
revizor NF OMDC

2
.ý,á4:6--



vII. Záryér výroční zprávy

Tato výroční zpráva popisuje naše první kroky v oblasti charity. Budeme se

rnuset hodně učit a to zejména zákony a předpísy, aby NF OMDC byl
plně srovnateln1ý s NF v české republice, abychom se mohli přihlasit k etickému
kodexu NF, do asociace sdružení NF, oslovit FÓrum darců apod.

Snažíme se prostřednictvím nďich strarrek WWW.OMDC.CZ naprosto
pruhledně ukazovat lidem, že naše práce má smysl' Naše filosofie NF je
pravidelně lx za půl roku přímo z Keni vktnat,jak je dětem pomahiíno a jak
děti využívaji pomoci. Takže lidi, kteří pomahají přímo na videu nebo fotu vidí
svoji pomoc a nemusí mít obavy, kam vlastně jejich peníze přišly.

Jižnapočátku Nadační fondu deklaroval, že nechce a nebude vynakládat
finanční prostředky na režii nadačního fonďu, tedy i na mzdy spolupracovníků.

Zvtáštni poděkovanipatši těm, kteří pracovali pro nadační fond bez naroku na
mzdu a odměnu _ZlnanaHurajtová, Marie Šipkova Jaroslav Tarczal, Sissy Berg
z Německa' Filip Jančík dabing filmů, Markéta Ltňová dabing ťtlmu,

Dagmar Perglové - členka správní rady
Jarmile Hanzlíkové _ učitelce ZS Chvaletická ul. Praha 9
Mgr Lukaš Vencl, právník NF
zaťtrrnuBright Íinance Praha 9 p.Poch a p. Pankratzavá- účetní firma

v Africe jsme spolupracovďi s dobrovolnými pracovníky:
pani Helen Gathogo, MUDr Ferdinand MaÍtin Miyawa, Patrick Maranga řidič a
pomocnílq Cyrus Kabřo sociální pracovník a řidič, , Josephine Kulea sociální
pracovnice, Dr. Kiget lékď, Loja Kirget právník, a spousta dalších...

Všichni pracovalí pro nadační fond bez naroku na odměnu. Děkujeme!!
B,ez dobrovolné pomoci bychom ta nezvládli!!

V Berouně dne 15.6.2009

za správni radu : Zdel

ONE MORE DAY FOR CHILDREN
nadační fond

K Dédu 1705' 266 01 Beroun
tČo: zago0s08

tel.:00420 603 211 111

wwwexp€dice'world'cz

Zdeněk Št p,l"'



Příloha č.1 - Seznam dárců NF OMDC v roce 2009

Firmy a společnosti:

SSoŠ Beroun
zŠ Praha P Chvďetická
Asfalt Jifi Pergl
Koupelny na klíč Beroun
Restaurace Bartak
Echo Radek Dolejš
Disco club D5
ENVOS spol.s.r.o.
CMS Consulting
DIGI SAT
Auto ZWo Tomáš Zlka

14 000,_ Kč
4 500,_ Kč

700 000,_ Kč
4 000'- Kč
1200,_ Kč
1 000,_ Kč
8 400,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000'_ Kč
3 000,_ Kč

Fyzické osoby - jednotlivci:

Leoš Mareš 5 000,- Kč
Mgr. Lukaš Vencl 13 500,_ Kč
Danuše Venclová 5 000,- Kč
Karel Jarolímek 1 000,_ Kč
Adéla Placatková 2 000,- Kč
Štefan Slovins[il 1 000'_ Kč
František Souba 500,. Kč
Jří Lang 1 000'_ Kč
Iva Bartáková 100,- Kč
Štepan Kardaš 300,_ Kč
Barbora Marcová 100,_ Kč
Martina Smuffrá 200,_ Kč
Gabriela Andqfsková 100,_ Kě
Klara Němcová 300'_ Kč
Petra Ševčiková 200,_ Kč
Martina Sklářová 100,_ Kč
Kateřina Kolečková 400,_ Kč
Hudáková Lucie 200,- Kč
Ivo Masarech l00,- Kč
David Kelner+Martina Sklařová 300,_ Kč
Yeronika Morávková l00,_ Kč
Ivarra Ševčíková l00'- Kč



Haba Zattatl<alová
Tomáš Petruška
Tomáš Najman
Juraj Veselý
Jan Nawátil
Michal Stoják
Tomaš Bernard
Petra Ševčíková
Radim Děrba
Pavel Mezírka
David Duba
Marie Vlková
Korcaloviá; Kunertová
Martin Němec
Lucia Hudaková
Vladimír Sedláček
Jarra ŠevčÍková
Miroslav Čirtet<

Jaroslav Tarezal
Edvard Mádl

Jaroslav Hušner
Václav Řitra
Magda ZavovaIová

Eva a Jakub Čevenkovi l 000,_ Kč

200,_ Kč
300,_ Kč

1 000'- Kč
l50,- Kč
100,- Kč
200,_ Kč
100,_ Kč
200,_ Kč
100,- Kč
500,_ Kč
l00,_ Kč

1 000,_ Kč
200,_ Kč
100,_ Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
500'_ Kč

4.4.2aa9 soukromá akce kamarádů Jřky Pergla a Daniela Ručkala - povídaní o
Africe.
Po shlédnutí soukromého dokumentu Jírky a Dalra, putoval ,,klobouk"
po celé restauraci a kamarádi přispěli na pomoc dětem t3 000,- Kč,
které Jirka Pergl vloži1 na účet právě za\oženého NF OMDC.
Přispěli tito kamaráďi a kamarádky:
Robert Bí1ý
Miloš Polans{i
Jana ouředníková
Ivan oďedník
Jiří Kardoš + Jana
David Havlík
Hynek Sklenař
Patrik Svoboda
Buranda Pavel
Dagmar KÍátká
Martin Vospálek
Zdeněk a Marcela Stepánovi 200,- Kč

200,_ Kč
1 000,_ Kč

500,- Kč
500,_ Kč
200,- Kč
150,- Kč
100,_ Kč
l00'- Kč
200,_ Kč
200,_ Kč
200,- Kč

l 000,_ Kč
200,_ Kč

500,- Kč
350,_ Kč
100,_ Kč



Martin Šmíd,,Kuldď'
Lada a Simča
Martina a Dan
Roman Hušner
Švastovi

500,_ Kč
200,_ Kč
200,- Kč
500,_ Kč
AaB,- Kč Dďší darci neuvedlí své jméno.

10.4.2009 - hotel Čessý dvl}r _ soukromá akce kamarádů Jirky Pergla a Daniela
Ručkala _ povídaní o Africe. Po shlédnutí soukromého dokumenfu Jirky a Dana,
putoval ,,klobouk" po ce1é restauraci a kamarádi přispěli na pomoc dětem
1z 455,- Kč, L1eré Jirka vložil na účet právě založsného NF OMDC'
Přispěli tito kamar áďi a kamarádky:
Lucie Kupčíková
Pavel Čapek
Zuzana Roubíčková
Petr Zubák
Strnadovi
Libuše Jilam
Marcela Dáďa'Pavla
Hana Šebková
Jarka Kazmarová
Hana Čižková
Božena Horová
Dagmar Lipová
Karel Šeda
Hašková HaÍla
Hašek Petr
Alexander
Veselá Markéta
Helena Benešová
MaÍtin Rakovec
Miloš Hrubý
Naděžda Špatenková
Havlíčkovi
Ivo Petraš
AgátaHanzlíková
Jiří Drda
Martin Konečný
Kamil Exner
Nikolas Arabadzis
Chďly
Josef Šebek
Jří Morava
Kateřina Šírová

l00,_ Kč
200,_ Kč
200,_ Kč
200,_ Kč
400,_ Kč
200,_ Kč
400,_ Kč
100,- Kč
10Ů,_ Kě
l00,- Kč
200,_ Kč

1 000,_ Kč
200,_ Kč
200,_ Kč
200,_ Kč
400,_ Kč
100,- Kč
200'_ Kč
200,_ Kč
200,_ Kč
300,- Kč
200'_ Kč
200,_ Kč
200,- Kč
200'_ Kč
100,- Kč
600,_ Kč
200,_Kč
200,_ Kč
100,_ Kč
150,- Kč

50,- Kč další darci neuvedli svá jm{na



2. Přehled adoptovanÝch dětí na dálku

OMDC 001 - Simon Nderi

otec Simonaje zprvntch ob1watel' kteří začali Žít v Likii. Narodil se roku 1945, matka
Miriam j e j eho druhou manželkou , vzali se v foce 1'994, po úmťtí j eho první ženy . Z prvního
manŽelství zanecha| t4 dětí, které v současné době žijí v Nairobi. Matka Simona a její rodina

vlce

OMDC 002 - Abdi Maiid Musa

Abdi je sirotek. V současné době žije společně se svými prarodiči. Babička vykonává domácí
práce zaťttlančriprotislužbu,když se naskýne příležitost, např. praní prádla. Dědeček
nepracuje. Abdi Majid Musaje jediným dítětem biologických rodičů. Abdi je tiché, plaché
dítě....

OMDC 003 - Benson Mutuma

Matka Jacinta je kuchďka a výpomocná síla v dětském domově. Dostává měsíční plat 3000
Ksh. Tento wýdělek je na hranici chudoby a životního strádiání' neboť nepokryje náklady

z oblasti Nyeri. Matka je nemocrrrí HIV pozitivní...

domácnosti. Z nedostatku stra Beq44hqdl pro útěk z domova, ztratilse....



OMDC 004 - Eric Nderitu

Eric Žije společně se svojí matkou, otec se na výchově nepodílí. otec Žije a pracuje v Likii,
ale tuto rodinu odmítá podporovat. Eric, matka, matčina kamarádka a jqí a děti bydlí

vlce

OMDC 005 - Veronica Waniiru

Veronica Wanjiru je sirotek. Tato skutečnost je již dávnou záIežitostí. Matka Veronicu
opustila a doposud nejsou prokézány žádné informace, zdaje naŽivu. Pokud žije, neví se
přesně kde a ani není doloženo jméno a příjmení biologické matky. V minulosti se o Veronicu
straralotec. BohuŽel, otec nďr1e zemřel...

OMDC 006 - Teresia Rahab Wairimu

Matka Teresie a její rodina byl vyhnrána z oblasti Nyeri. Matka je velmi nemocná ( HIV )'
obživu zajišt'uje otec, ale dostává pouze příležitostrré, nérazové práce maximálně I x za
měsíc. Teresie Žije se Svymi sourozenci a rodiči ve skromném obydlí, bratři spí na podlaze
nebo i na ulici...

lečně v malém domku. Kamarádka ie čerstvě



vlce

OMDC 007 - Charlos Warui

29.I.2010 Nové poztlatky: Nyní Žije se setrou matky, která mu zemřela v listopadu na AIDS.
Stále se cítí osamocen a truchlí po mamince. Jen sedí a kouká do stropu. Při naší návštěvě

1o vidět malé ale na některych fotkách ie stale vidět i

vlce

OMDC 008 - Caroline Gathieia

Matka Caroline ajejí rodinabylavyhnrána z oblasti Nyeri. Matkaje nemocná ( AIDS již deší

dobu a je to na ní velmi znát), obŽivu zajišťuje otec, ale dostává pol}ze příležitostné,nárazové
práce maximálně I xzaměsíc. Caroline žije se sými sotrrozenci a rodiči ve skromném

vtce

OMDC 009 - Rispa Wania

Matka fuspa je prostitutka. Na základě této skutečnosti se přesně neví, kdo je biologickým
otcem fuspy. Matka je infikována virem HIV AIDS. U holčičky bylatákaza vyloučena, je
zďtavá. Rodina žýe v byě o dvou mísnostech. V lednu 2009 byla Rispa nucena školní



vlce

OMDC 010 - Francis Mueo

Matka Francise se jmenuje Jacinta, je svobodnámalka, je jí a5 let a je bohuŽel nakažena
virem HIV AIDS. ManŽelJacintu opustil kvuli jiné Ženě, nepodílí se navýživě této rodiny.
Francis nemůŽe navštěvovat školní zařízetí z důvodu nedostďku financí. Jedinou obŽivou pro
tuto rodinu je prodej zeleniny a vaření bramborové kaše, kterou prodává a připravuje matka
Jacinta. Francis ie HIV pozitivni..

vlce



PROJEKT nadačního fondu
ONE MORE DAY FOR CHILDREN PRO ROK2O1O

Projekt pomoci dětem v Africe v Keni v roce 20Ia vycbází již
z projektu roku 2009 a navazuje na jeho program.
Projekt pomoci 2010 se zaměřuje hlavně na poskytnutí přístřeší a
celkovou podporu masajssim dívkám utíkajících před rituálem
ženské obřízky, před prodáním do manželského svazku. Tyto dívky, pokud
uteěou z masajské komunity' ztratí veškerou vazbu na svoji rodinu a náš
projekt výstavby domova jim zprostředkuje veškeré zázemí - jídlo,
ubytování,školní potřeby,školní uniformu a naučí je zitklradním znalostem
životních potřeb tak, aby byly schopny samostatně do Životavstoupit.
Podpora dívek bude komplexní a proto velmi finančně n'áračná.

l . v roce 2010 bude ěástečně ukončena pomoc dětskému domovu
v Nanyuki, protože místnivláda na náš popud zaěalavíce financovat
potřeby dětského domova

Z.Dá|e bude pokračovat finanční a materiální podpora dětí a lidí HIv
pozitivních v nemocnici na okraji Nairobi * lékař MtIDr Ferdinand
Martin Miyawa

3. Pokračovat ve Íinanění a materiální podpoře dětí ze slamů, které
nemají rodiče, jídlo, vodu, ubytování a žiji na ulici v oblasti národního
parku Mount Kenya - oblast Laikipia, provincie Doldol.

4. Pokračovat vs zprostředkování adopcí africsých dětí na dálku
českými občany a kontrolovat, aby finanční pomoc dětem byla vyržívána
dle ujednání

5. Zabájit provoz kanceláře NF OMDC v Keni - město Nanyuki,
kancelář vybavit potřebným zařízením _ počítač, nábýek, telefon atd.
Zajistit oficielní registraci NF v Keni, seznámit místní vládu
s činností NF a zajistit mediální propagaci. Dále vybavit v místní
národní bance účet NF, vedení účetnictví dle místních zákonů a
také přehled pro nás, jak se finanční prostředky rozdělují.



6. Rozšířit okruh dobrovolných pracovníků v Nanyuki tak, aby
kancelář NF měla možnost podpory ve své činnosti v oblasti
vzdě|ávání' právní, sociální, lékařské, finanční a účetní a v neposlední
řadě organizace celé ěinnosti NF v Keni.

7. Zabájit jednání s orgány vlády v oblasti Doldol o moŽnosti
stavby dětského domova, kde budou celoročně ubytované holčiěky
tyrané, násilím provdané, opuštěné, které nemají ochranu sých rodičů.
Zajistit projektovou dokumentaci a možnost daru od vlády Keni _
pozemek na stavbu dětského domova.

8. Zakladatel NF Jiří Pergl při cestách do Keni zajistí fotodokumentaci své
cesty tak, aby bylo průkazné, Že dary od občanů české republiky byly
využity dle statutu nadačního fondu. Fotodokumentace a video
repartiňe budou součástí qýroční zprávy nadačního fondu a budou
uveřejněny na internetu na webovych stránkách NF OMDC.

V Berouně dne 15.1 .2010

1"'{
Za správní radu : Zdeněk Kozák

předseda sprármí rady

Zdenék Štepan
člen správní rady

ONE MORE DAY FOR CHILDREN
nadaění fond

K Dédu 1705' 266 01 Beroun
tČo: zagooeoe

tel.: 00420 603 211 '11'l

www, exPed ice'world.cz
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výpis
nadačního fondu z nadaěnítro rejstřiku. vedeného

}eěs*hým soudtm v Praze
oddíl N, vložka 743

Datum zápisu: 12.ěervaa 2CI09

iYáaev.. o}rE MOBE D3.Y l'oB CIIILD*EN, nadaění fond.

Sí<J]o.'Beroun, Berc}u* * l.*ěsto' K Dědu 1?*5, psč 2s6 01

Jce::tj fi'kačni čjslo; 289 CIÚ 3CIB

Úče'l nadačniho f cncj'u:

* * podpora dětí do sedmnáct'i let věhrr * jejnc'h rrd'ič*řB,
pěst*unrinr a dospěIým nacházét efektiv*ější io"my své existence ve
všech oblastech života* ge*náÍBrvání f,yzických osob s takovým st'upněm pcznáná,
um*žáujícím zdravý, oarysluplný život_ poskytováni ťinančná a věcn* pom<rcí fyzic!(nt asobám na podporujajich vzdě].ávání. a výžívu a nacházení exektlvnější fo*n1rexistenc* ve všech oblast'ech jak duševnich, ťak l obJ.astich
fyzi"ehýeh
* poek3rtování f,inaněníc}r prostředkti děte:n v gouvisLoeti
E R*raocemi
- crrgianizování, pod;rora a pořádání vz*ělávacích seminářů. kurzůa strmposií
* podp*ra talentovanýc'b jedínců v *bla*t*c}: dr:*howní*b'" věd.y'
vzdě].ávání" tělovýchÓvy a spottu* příprava, rea3.izace ěi podíl na rea]-izaci a pedpora wý*hovně
vzd'ě}ávacích projekt'ů, vztahujícj-cb se k výš* 

''.'*ce*im rirerrima cí}.r}:a

S.r:rá",'r:Í racťa ."

předseda správní rady: Edenělr Kozált, r"č" ??*62{/$6$g
sýskov, Ilýskov, Souběžná 228. Psč 26? 06
den vzniku funkce: L?"ěervna f009

čJ.en správní rady: $agmar Pergtová. ť"ě. {56].3s/s29
BErouno Beroun * t€sto" BrerriElavova lilEs, PsČ 26s 01
den vaniku funkce: 12.června 2009

č}.en správní rady: tdeněk štěpán, r"č' 60c].09l3'33g
$rlchomasty, $rrcbox*a*ty {6, PsČ e6? 22
d*n vzniku ťunkce: L2.ěervna 20s9

Jménen nadačního fondu jednají naven€k ve všeeh věce*b vždy dva
ě]-enové správní rady spoleěně.

Revizsr.. Evžen švástao ť.č. 5?a625/2a63
Praha 10, Borní !{ěc}rotupy, Boloňeká 303. Psč xcg 00
den vzniku funkce: L2.ěervna 2009

aj* piaťJ"]é k€ 1 6.0b , 2009 6:0A Sť::a; a : }-,l I
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Příloha č. ď

OMDC team o ící Y Keni

Jiří Pergl _ President a zakladatel fondu

Hellen Gathogo - národní koordinátor a spolu zakladatel
fondu v Keni

LDREN



William Kiget - právník

Elizabeth Njoroge - právník Jane Meriwas - Soc. pracovnice

t_1é

}xx

Dr. Kurga

Marie Sipková - administrace Dr. Muchiri - lékař



Cyrus Kabiro - pomocník a řidič Sissy Berg _ Soc. pracovnice

Josephine Kulea - soc. prac. Florence Wamuyu - soc. prac.



Příloha k účetní závěrce podle vyhlášky č.504na02 sb.
oI\E MORE DAY FoR CHILDRE|{' nadační fond

Inťormace o účetní jednotce

Název: oNE MORE DAY FoR CHILDREN, nadační fond
Sídto: K Dědu 1705, Beroun' PSČ 266 0t
IČ: 28900308

Registrována: v nadačním rejstříku vedeném Městs\ým soudem vPraze, sp. zn. N 743

I)atum zápisu: n. a6' 2009

Účel nadačního fondu:
_ podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičům' pěstounům a dospělým naúlinet

efektivnější formy své existence ve všech oblastech života
- Seznamováni ťyzických osob s takovým stupněm poznáni, umožňujícímzdraý, smysluplný
život
- poskytování finančni a věcné pomoci fyziclým osobám na podporu jejich vzdělávání a

qiživu anacházetí efektivnější formy existence ve všech oblastech jak duševních' tak i
oblastech fuzic\i'ch
- poskytování ťrnančních prostředků dětem v souvislosti s nemocemi
- organizování' podpora apořádátttvzdě|ávacich seminářů, kurzů a symposií
- podpora talentovaných jedinců v oblastech duchovních, vědy, vzďělávini' těloqfchovy a

sportu
- příprava, realizace či podíl tarealizaci a podpora ýchovně vzdělávacich projektů,

vztahujících se k qýše uvedeným účelům a cílům

Správní rada:

předsedasprávnírady: ZdeněkKozák,r.č.77062410608
Hýskov, Hýskov, Souběžná 228, PSČ 267 06
den vzniku funkce: 12. června}}}9Zapsáno: 12. června 2009

člen správní rady: Dagmar Perglová, r.č. 4561301029
Beroun, Beroun - Město, Branislavoval Za,PSČ 266 01
den vmiku funkce: 12' čenma Zaa9Zapséna l2' června 2009

člen správní rady: Zdetšk Štěpán, r.č. 600109lI338
Suchomasty, Suchomasty 46,PsČ 267 22
den vzniku funkce: 12. června 2009Zapsáno: 72. června 2009

Jménem nadačního ťondujednají navenek ve všech věcech vždy dva členové správní rady
společně'
Zapsáno : L?.června 2009



Revizor:

Evžen Švásta, r.č. 62a625l2063
Praha 10, Homí Měcholupy, Boloňská 303, PSČ 109 00
den vzniku funkce: 12. čenma 2009 Zapsáno: 12. června 2009

Zíizovatel:
Jiří Pergl, r'č:. 73a23l06 1 8

Beťoun, Beroun - Město, K Dědu 1705, PsČ 266 }1Zapsáno: 12. června 2009

Výše majetkového vkladu: 500 000,- Kč

Účetní období: účetním obdobímje kalendářní rok.

Způsob aplikace obecných účetních zásad: Účetnicwí společnosti je vedeno a účetní
závěrka byla sestavena v souladu se ákonem č:. 56311991 sb. o účetnictví v platném zněni,
r,yhláškou č. 504l20a2 Sb., kterou se provádějí ně}cterá ustanovení zákona č' 563/1991 Sb. o

účetnictví, pro účetní jednotky, u kterych hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud
účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném zněni. Účetnicwí respektuje obecné účetní
zásady, především zásadu o oceňování majetku historic\ými cenami, zásadu účtování ve

věcné a časové souvislosti' zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetrríjednotky
pokračovat ve svých aktivitách'

Způsob zpracavání a uchovává*í účetních záznamů: Účetnictvi zarak}Ba9 je zpracováno
v účetním software Pohoda.

odchylky od použitých metod: Nejsou.

Významné události' které nastaly mezirorvahovým dnem a dnem sestavení účetní
závěrky: Nejsou.

Způsob oceňování: Majetek je oceňován historiclcými cenami

Způsob přepočtu cizích měn na Kč: denním kurzem ČNB, keňs\ý šilink (KES) pevným

kurzem

Podíly na jiných účetních jednotkách: Nejsou.

Úaaje o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritníeh dluhopisů
nebo podobných cenných papírů nebo práv: Nejsou.

Závazky více než 5let po splatnosti: 0

Celková výše zá*azků' které nejsou obsaženy v rozvazez 0

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0



osobní náklady: 0

Stanovené odměny a funkční požitky zaúčetní období z titulu funkce:
Členové statutarních orgánů: 0

Členové kontrolních orgánů: 0

Členové jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zÍizovacílistinou. 0
Vmiklé nebo smlur'ně sjednané závazky ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů: 0

Účasti čtenů statutárnícho kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených
statutem, stanovami nebo jinou zÍwovací listinou a jejich rodinných příslušníků v
osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vyl<azované rÍčetní období obchodní
smlourry nebo jiné smluvní vztabyz Nejsou.

Yýše zátoh a úvěrů poskytnutých členům statutárních orgánů: 0

Způsob zjištění základu daně z příjmů: Výnosy nejsou předmětem daně, všechny
souvisej ící náklady j sou daňově neuznateln é, základ daně j e nulový'

Použité daňové úlevy: Nejsou.

Další významné položky' které nevyplýva jí z rowahy a výkazu zisku a ztráty: Nejsou.

Datum:

Podpisový vzor:

{4__
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