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I. Základní údaje nadačního fondu ot\iE MORE DAY FoR CHILDRBN

FOR CHILDRENNázev

sídIo

Ič

Vznik

zíizovatel

úeel

: ONE MORE DAY

: 266 01 Beroun, K Dědu fias

: 28900308

z 12. června 2009

: Pergl Jiří, K Dědu 1705o Beroun

Nadační fond je právnickou osobou v nadačním rejstříku, vedeném
městslcým soudem vPraze odd. N vložlra743

bankovní účet : Čestcí spořitetna 403424369/0800 zřízený 7.4.2009
Ces lcí spo řite l n a 4 1 8495389/0800 zíízený 2.3.2011
sbírkový účet pro stavbu dětského domova

Správní rada : předseda: Jiří Pergl, K Dědu 1705, Beroun
místopředseda: Dagmar Perglová, U židovského hřbitova

čp.374, Beroun
člen správní rady: Jana Ouředníková, Branislavova 1420

Beroun

Revizor :

Zdeněk Kozáko Souběžná 228,267a6 Hýskov

: podpora dětí do sedmnácti let věku a jejich rodičů, pěstounům a
dospělým nacbázet efektivnější formy své existence ve všech oblastech života, seznamování
§zictrých osob s takovým stupněm poznání,umožňující zdraý, smysluplný a plnohodnotný
život, poskytování finanční a věcné pomoci Sziclcým osobám na podporu jejich vzdělání
a výŽivu a nacházení efektivnější formy existence ve všech oblastech jak duševnícho tak i
oblastech fyziclých, poskytování íinančních prostředků dětem v souvislosti s nemocemi,
organizování, podpora a pořádání vzdělávacích seminářůn kuzů a symposiío podpora
talentovaných jedinců v oblastech duchovní vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, přípravao
reahzace či podíl na realizaci a podpora výchovně vzdělávacích projektů, vztahujících se
k výše uvedeným účelům a cílům - hlavním cílem je pak pomoc dětem v Africe v souladu a
intencích výše uvedeného



II. Úvodní slovo zíizovatele nadačního fondu Jirky Pergla

Nadační fond vydává svoji pátou výroční zprál,u Pět let činnosti pomohlo
od základu změnit život 115 dětem v Keni a to díky všem adoptivním rodičům,
kteří tyto děti podporují jednak finančně ale i díky jejich lidskému zž$mu-
pomocí dopisů, fotografií, drobných dáíků dochéni k velkému citovému sblížení
dětí a adoptivních rodičů. Děti se těší na dopisy a fotky od svých rodičů akdyž
náhodou dopis nedostanou hodně je to psychicky zasahuje - pláčí a jsou smutné.
Proto naše půlroční mise se snaží, aby všichni rodiče dopisy poslali a abychom tak
rozzáŤi|y oči všech adoptivních dětí. Všechny tyto děti mají zajištěnu zéfrJadní

životní potřebu - jídlo, bydlení, postel, vzdělávání azák|adni zdravotní prohlídku.

V roce 2013 jsme pokračovali v ěinnosti nazahá$ení stavby dětského domova v Doldol.
Naším cílem bylo v roce 20l3 postavit hrubou stavbu domova. V lednu byla
podepsána smlouva o díIo s firmou, která dle schváleného projekru zahájila
práce na stavbě. Stavba by měla by.t, dle uzavřené smlouvy, hotova
v roce 2013 tj. dětský domov o lůžkové kapacitě 60 dětí, k tomu příslušné
hygienické zařízeru - sprchy a toalety. Tento záměr se nám podařil.
Fotodokumentaci ze stavby přikládám k této výroční zprávě.

Pro NF OMDC pracuje v Keni skupina dobrovolných pracovníků - sociálních
pracovníků, právník, lékař, učitelé a další dobrovolníci. Práci NF podporují
vládní ěinitelé v Keni, starosta města Nanyuki, regionální i celostátní tisk a
televize pravidelně informují o práci našeho NF.
V České republice je zapojeno do dobrovolné bezplatné práce také mnoho
lidí. Chtěl bych touto cestou poděkovat zejmérra účetní ťrrmě Bright finance
pana Pocha a účetní paní Lucii Banks, dále koordinátorce práce pro styk s
rodiči Hance Šináglové. administrace - mé mamce apaniJaně Ouředníkové
a dalším zde nejmenovaným, kteří pomáhajíbez nároku na odměnu.

V České republice NF OMDC podporuje íinaněně mnoho dobrovolných
finančních dárců, kteří tím pomáhají těmto dětem zajistit lepší život.
Chci touto cestou všem znovu poděkovat, všem kteří finančně pomáháte.
Bez Vás by NF OMDC ničeho nedosáhl.

Zapomoc Vám všem ze srdce děkuje Váš Jirka Pergl



IIII. zpráva o činnosti nadačního fondu OMDC za rok2013

Zptáva o činnosti NF OMDC zarok 2013 bude rozdělena do dvou samostatných oddílů a to:

I. Zpráva o činnosti rychazející z projektu pro rok 2013 - pomoc keňským dětem
2. Zpráva o postupu prací na stavbě dětského domova v Doldol

l. Zpráva o základní činnosti NF OMDC vycltází ze dvou nrisí v Keni a to v lednu až únoru
a v srpnu 2013.
Jako každý půlrok jezdí Jirka Pergl za adoptovanými dětmi. Cestu i pobyt si hradí ze svých
soukromých prostředků. Veze od všech rodičů drárky a během mise každé dítě navštíví
buďto v dětském domově nebo ve slamu, kde žije. Na začátku mise ve spolupráci s

dobrovolníky OMDC v Keni a koordinátorkou Hellen nakoupí jídlo na půl roku dopředu
pro všechny děti stejně. V kanceláři v Nanyuki je jídlo po 25kg tuhých potravin rozděleno
do tašek pro všechny adoptované děti a následně osobně předáno a kontrolováno prostředí,
zejména ve slamech, kde žije. Při těchto návštěvách se zjištují podmínky života dítěte, co
je potřeba zajistit - např. lékařská kontrola, stav oblečení, dodržováni dochánky do školy,
qýsledky ve škole, dohled na dítě prostřednictvím keňských opatrovnic, zajištění jídla
hygieny. Tyto poznatky jsou poté prostřednictvím vedení kanceláře v Nanyuki paní Hellen
whodnoceny a následně uplatněny v další práci NF v Keni.
ZŤizovatel fondu Jiří Pergl v kancelaři NF pravidelně provádí kontrolu práce pracovníků
kanceláře - byla provedena podrobná kontrola účetnictví - vedení peněžního deníku tj.
zda jsou zasílané peníze z účtu NF z česka na účet v Keni - řádně dle mejlové dohody
využívány, tj. nákup školních uniforem, školních pomůcek, bot, tašek do školy,
stravování ve školách a dětských domovech, ubytovaní v dětských domovech.
V době mise v lednu a srpnu se pravidelně i schrází správní rada NF OMDC Keňa,
kde jsou řešeny jednak provozní záležitosti ale i plán práce na další období.
Na každé misi je pořizována fotodokumentaceo která je dostupna na stránkách
llrlll . O]V1 DC-qz nebo na facebooku

Akce pořádané na propagaci NF OMDC za účelem seznámení širší veřejnosti
s prací a získání dalších přátel NF

i.3.2013 - v restauraci Hlubina Praha Smíchov se konalo setkání přátel OMDC
a přátel dětí v Keni - přišlo 16 lidí

30.3.2013 - Sýpka Martovice - benefice pro OMDC - koncerl kapel

1.5.2013 - ZS Kateřinky Praha 4 Zumba maraton na podporu dětského domova
červen - Turnaj na podporu OMDC - šipky pro Keňu - restaurace u Zelených

Beroun
t2.10,20I3 - hvězdy orientu tančí pro Afriku - II. benefiční vystoupení v

gymnáz;iu Beroun na veěírku draženy dva obrazy namalované
keňskými dětmi. Výtěžek 220a,-Kě



2. Zptáva o postupu prací na stavbě dětského domova v Doldol

V lednu podepsán kontrakt se stavební firmou nazahájení stavby dětského domova
tj. betonovýchzakIadů, hrubá stavba, koupelny, toalety, Stavební firma se
řídí schváleným stavebním projektem. Kapacita stavby bude 40 dětí.
V pruběhu roku byl plán stavby splněn.
V rekonstruované části domova již bydlí masajské holčičky zlziola a další děvčátka
z Doldol. Celkem 20 dětí, Proto se nakupují 3 krávy, 6koza 12 slepic.
Na nákup zvířat přispěli opět dobrovolní dárci. Děkujeme.
Pro malý užitek jsme prodali velbloudice.
V srpnu při druhé misi bylo nakoupeno pro děti jídlo, mycí prostředky, děvčata
dostala svetry, kalhotky, krém na kůži, krém na boty.
Vše je fotograťrcky zdokumentováno a vyvěšeno na stránkách }rlrli-qrl]d c.cz a
facebooku.
Zarok 2013 sbírka pro dětský domov - obdržela Kč 42 l93,- za DMS
Do Keni bylo v roce 2013 odesláno na stavbu dětského domova 887 829,- Kč.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům za jejich finanční pomoc - bez této
pomoci by dětský domov v Doldol nikdy nestál. Tento děts§ domov je
první český dětský domov v Keni.
SKNV odbor vnitřních věcí prováděl pruběžnou kontrolu veřejné sbírky
na účtě NF OMDC 418495389/0800 - v příloze ě.7 této výroční zprfury je
protokol o schválení pruběžného vyúčtování veřejné sbírky.



Nadační fond - ONE MORE DAY FOR CFIILDREN (Keňa, Kerya) http://rvlvw.omdc.czlnadacni-fond/stavba-detskeho-domova/fotogaler...

o DMS - pomoáe nám jednou smskou
o Vaše dopisy
o Jiné nadaění fondy pro Afriku
o Diskumí forum
o Kontakt

N[adační fond - ONE MORE DAY
FOR CHILDREII{ (Keňa. Kenva)

leden 2013

Právě se nacházíte:Úvod > Stavba dětského domova > Fotogalerie probíhaiící stavby > leden 2013

l z27 19.8.20l4 l5:06



Nadační fond - ONE MORE DAY FOR CHILDREN (Keňa. Kenya) http: /"www.omdc.c/nadacni - fond/stavba-detskeho-domova/fotogaler...

Nadační fond
o KONTAKT a dokumenty

r OMDC Tbam
. KONTAKTNÍ informace nadačního fondu ČR
r KONTAKTNÍ informace nadačního fondu KENYA
r Výpis z obchodního rejstříku - ONE MORE DAY FOR CHILDREN
l keňská registrace
r osvědčení o konání sbírky od kú
. výročnizprávy

l Yýroěni zpráva za rok 2012
l Výroění zpráva Kenya 20l2
l YÝroěni wráva za rok 201.1
l Yýroění zpráv a Keny a 20 1 1

l Výroční zpráva za rok 2010
l YÝročni ntáva za rok 2009

ADOPCE NA DALKU
r ADOPCE - nové děti
r ADOPCE - již adoptované děti

r OMDC 001 - Simon Nderi
. Fotogalerie a informace LEDEN 20l4
. Fotogalerie a informace SRPEN 2013
r Fotoealerie a informace LEDEN 2013
. Fotogalerie a informace SRPEN 2012
r Fotogalerie a informace LEDEN 2012
r Fotogalerie a informace SRPEN 2011
. Fotoealerie a informace LEDEN 201l
r Fotogalerie a informace SRPEN 2010

r OMDC 002 - Abdi Majid Musa
r Fotogalerie a informace LEDEN 2014
r fologqlerie a informace SRPEN.2013
r Fotogalerie a informace LEDEN 2013
r Fotogalerie a informace SRPEN 2012

ílání na vane

2 z27 l9.8.20l4 l5:06
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Nadační fond - ONE MORE DAY FOR CHILDREN (Keňa, Kenya)

o DMS - pomozte nám jednou smskou
o vaše dopisy
o Jiné nadační fondy pro Afriku
o Diskuzrí forum
o Kontakt

http: l/w ww.o mdc.c zJ nadacrri - fond/stavba- detskeho-domova/fotogl

F{adační fond - ONE MORE, DAY
FOR CHILDRE|{ (Keňa. Kenva)

červenec 2013

Právě se nacházíte: Úvod > Stavba dětského domova > Fotoqalerie probíhaiící stavby > červenec 2013

1 z27 l9.8.20l4 l5:13
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Nadační fond - ONE MORE DAY FOR CH|LDREN (Keňa, Kenya) http://www.omdc,clnadacni -fond/stavba-deskeho-domova/fotogal er...

o Nadaění fond
o KONTAKT a dokumentv

l OMDC Team
r KONTAKTNÍ informace nadačního fondu ČR
. KONTAKTNÍ informace nadační}ro fondu KENYA
r VÝpis z obchodního rejstřftu - ONE MORE DAY FOR CHILDREN
r keňská registrace
l osvědčení o konání sbírky od kú
l Výroční ?práv.v:ffi

r Výroční zpráva Kenya 20l1
r Výroční 4ráva za rok 2010
l Yýroění mtáva za rok 2a09

o čísb úětů

r ADOPCE - nové děti
r ADOPCE - iž adoptované děti

r OMDC 00l - Simon Nderi
r Fotoealerie a informace LEDEN 2014
l Fotogalerie a informace SRPEN 2013
. Fotogalerie a informace LEDEN 2013
r Fotogalerie a informace SRPEN 2012

2 z27 19,8.20l4 15:l3



Nadačni fond - ONE MORE DAY FOR CHILDREN (Keňa. Kerya) http:/lwwu,,omdc.czttadacni-lbnd/stavba-detskeho-domoval'fotogaler,,,

o DMS - pomože nám iednou smskou
o vaše dopisy
. Jiné nadační fondy pro Afriku
. Diskumí fórum
o Kontakt

F{adační fond - OI\E MORE DAY
FOR CHILDREN (Keňa. Kenva)

listopad zal3
Právě se nacházíte:Úvod > Stavba dětského domova > Fotogalerie probíhaiící stavby > listopad 2013

l z25 19.8.201415:2l



Nadační tbnd - ONE MORE DAY FOR CHILDREN (íieňa, Kenya) http:i/www.omdc,clnadacni-fond/stavba-detskeho-domova/fotogaler.,.
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31 . 12 .20L3
(v celých tisících Kč) oNE MoRE DAy FoR cHfLDREN, nadační

2890030B

Název a sídlo účetní jcdnotky

ťond
K Dědu 1705
Beroun 1
2660I

Označení

a

AKTlVA

b

stav k prvnímu dni účetního
období

1

Stav k poslednímu dni účetního
období

2

A. Dlouhodobý maietek celkem (A.l. + A.ll. + A.lll, + A.lV,) 0 0

A. l

A. l 1.

2.

2

4.

R

b.

7.

Dlouhodobý nehmotný nrajetek celkem (součet A.1.1. až A.1.7.) 0 0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0

Software 0 0

Ocenitelná práva 0 0

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný maietek 0 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

Poskyinuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majeiek 0 0

A, ll,

A. ll. 1.

2,

3.

4.

q

7,

n

V.

10.

Dlouhodobýhmotnýmajetekcelkem (součetA.l1.1. ažA.l1.10.) 0 0

Pozemky 0 0

Umělecká díta, předměty a sbírky 0 0

stavby 0 0

Samostatné hmotné movité Věci a sol1l]ory hmotných movitých věcí 0 0

Pěstiie{ské celky trvalých porostú 0 0

základní stádo a lažnázvířala 0 0

Drobný dlouhodobý hmotný maietek 0 0

Ostatní dlouhodobý hmotný ma|etek 0 0

Nedokončený dlouhodobý hrnotný majetek 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

A. lll.

A.lll. 1.

2,

J,

4.

7.

Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.ll1.1, až A.ll1,7,) 0 0

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0

Podíly v osobách pod podstatným vlivem 0 0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0

Zápůjčky organizačním složkám 0 0

Ostatní dlouhodobé zápůičky 0 0

Ostatni dlouhodobý finanční majetek 0 0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0



2B 90030B

Oznaěení

a

AKTIVA

b

stav k prvnímu dnj účetního
období

1

StaV k poslednimu dni účeiního
obdobi

2

A. lV.

A. lV. ,l 
.

2,

3.

4.

5,

o.

7.

o.

9,

10.

11.

Oprávky k dlouhodob. maietku celkem (součet A.lV.1 až A.lV.11,) 0 0

Oprávky k nehmotným vrýsledkům výzkumu a v)i^/oje 0 0

Oprávky k softwaru 0 0

Oprávky k ocenitelným právům 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému májetku U 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0

Oprávky ke stavbám 0 0

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných rnovitých věcí 0 0

Oprávky k pěstitelským celkům ttvalých porostú 0 0

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem (B.l. + B.ll. + B.lll. + 3.1y.; 59B 439
B. l,

B. l. 1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

Zásoby celkem (součet B.1,1, až B.1.9,) 0 0

Materiái na skladé 0 0

Materiál na cestě 0 0

Nedokončená výroba 0 0

Polotovary vlastní výroby 0 0

Výrobky 0 0

Zvířata 0 0

Zboží na skladě a v prodeinách 0 0

zboží na cestě 0 0

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0

B. ll,

B.ll. 1.

2,

3.

4.

5.

A

7,

8.

9.

í0.

Pohledávky celkem (součet B.l1.1. až B.l1.19.) 0 0

Odběrate|é U 0

Směnky k inkasu 0 0

Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0

Poskytnuté provozní zálohy 0 0

ostatní pohledáVky 0 0

Pohledávky za zaměstnanci 0 0

Pohledávky za instittlcemi sociálního zabezpečení a veřejného
ZdíaVotního pojištění 0 0

Daň z příimů 0 0

Ostatní přímé daně 0 0

Daň z přidané hodnoty 0 0



IC: 2890030B

označení

a

AKTlVA

b

Stav k prvnímu dni účetního
období

1

Stav k poslednímu dni účetního
období

2

B, ll. 11.

12.

.13.

14.

l J,

16.

|l-

4Q

19.

Ostatní daně a poplatky 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 0 0

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků 0 0

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 0 0

Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0

Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0

Jiné pohledávky 0 0

Dohadné účty aktivni 0 0

Opravná položka k pohledávkám 0 0

B.lll.

B.lll. 1,

2.

3,

1-

E

b.

7.

8.

Krátkodobý finanční maietek celkem (součet B,lV,1, až B.lV.8.) 598 A?a

Pokladna 113 9B

Ceniny 0 0

Účty V bankách 4B5 34l.
Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0

Dluhové cenné papiry k obchodování 0 0

Ostatní cenné papíry 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0

peníze na cestě 0 0

B. lV.

B. lV. 1

2

3

Jiná aktiva celkem (součet, B.lV.1. až B,lV.3.) 0 0

Náklady příštích období 0 0

Příjmy příštich období 0 0

Kursové rozd íly aktivní 0 0

AKT|VA CELKEM (A. + B.) 598 439



2B90030B

Označení PAslVA

b

Stav k prvnímu dni účetního
období

3

Stav k posiednímU dni účetního
období

4

Vlastní zdroje celkem (A.l, + A.ll.) 598 439
A. l,

A. l. 1.

2.

J.

Jměni celkem (A.1.1. + A.1.2. + A.1.3.) 607 448
Vlasttli jměni tr^ 50

Fondy tr tr? 398
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku azávazků 0 0

A. ll.

A. ll. 1.

2.

3,

Výsledek hospodaření celkem (A.ll.'1. + A.l1.2. + A.l1.3.) -9 _9

Účet vystedku hospodaření 0 0

Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízení 0 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let _9 -9
B. Cizí zdroje celkem (B.l, + B.ll. + B.|||, + B.lV.) 0 0

B.l,

B. l, 1

Rezervy celkem (B.1.1.) 0 0

Rezervy 0 0

B, ll,

B, ll, 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dlouhodobé závazky celkem (součet B.l1.1. až B.l1.7.) 0 0

Dlouhodobé bankovni úvěry 0 0

Vydané dluhopisy 0 0

Závazky z pronájnru 0 0

Přiiaté dlouhodobé zálohy 0 0

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

Dohadné účty pasivní 0 0

Ostatn í dloulro dobé závazky 0 0

B. lll.

B. lll. 1.

2,

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13,

14.

Krátkodobé závazky celkem (součet B,ll1,1 , až B,ll1.23,) 0 0

Dodavatelé 0 0

Směnky k úhradě 0 0

Přijaté zálohy 0 0

Ostatní závazky 0 0

zaměstnanci 0 0

Ostatní závazky vůči zaměstrrancům 0 0

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdraVotního pojištění 0 0

Daň z příjmú 0 0

Ostatní přímé daně 0 0

Daň z přidané hodnoty 0 0

Ostatní daně a poplatky 0 0

Závazky zevztahu k státnímu rozpočtu 0 0

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních
celků 0 0

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0



IC:2B900308

označení

a

PAslVA

b

§tav k prvnimu dni účetního
období

stav k poslednímu dni účetniho
období

4

B, ll1.15.

16.

17.

18,

19.

20.

21.

22.

23.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnasti 0 0

Závazk-y z pevných termínovaných operací a opcí 0 0

Jiné závazky 0 0

Králko<iobé bankovní úvéry 0 0

Eskontní úvěry 0 0

Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0

Vlastní dlUhopisy 0 0

Dohadné účty pasivní 0 0

Ostatní krátkodobé flnanční výpomoci 0 0

B. lV.

B. lV, 1

2

J

Jiná pasiva celkem (součet B.lV.1. až B,lV.3,) 0 0

Výdaje příštích období 0 0

Výnosy příštích období 0 0

Kursové rozdíly pasivní 0 0

PAslVA CELKEM (A. + B.) 598 /?o

Sestaveno dne: 22 . B . 2074 ONE MORE DAY FOR CHILDREN
nadačn í fond

K Dědu 1705 266 01 Beroun
lČo: 28900308

tel-: 00420 603 211 111

wW!V. €xp6d ice-world, cz

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní lednotky nebo
podpisotný záznam fyzické o§oby, kteíá ie účetní iednotkou

/,/'
,//t/ /

l ftil/rn/
Právní forma účetni jednotky
nadační fond

Osoba odpovědná za L'rčetnictví (iméno a podpis)

Předmět podnikání osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

tet.: linka:



yÝxnz zlsKu n zrnÁry
pro nev,ýdělečné organizace
v plném rozsahu
kedni 3I.12.2073
(v celých tisících Kč)

NázeV a sídlo účetní jednotky

oNE MoRE DAY EoB. CHILDREN, nadaČní
fond
K Dědu 1705
Beroun 1
2660L

Činnost

hlavní ihospodářská i celkem
i12;3

3. ] Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4. i Prodané zboži

10.

7.

8, Ostatní služby

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

(součet A. li. 5. až A, ll. B.)

(součet A, lll. 9. až A. llt. 13.)

I

"ca I

I0i
I

258

11.

12.

,13.

I

l zákonné sociální nákladv|,
L
i

I Ostatní sociální náklady

A. iV. Daně a poplatky celkem

14. Daň silniční

15. Daň z nemovitostí

]

16. ostatní daně a pop|atky

A, V, ] Ostatní náklady celkem

(součet A, lV. 14. až A, Vl. 16.)

17, Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18. i Ostatní ookutv a oenále
i

i
l

--Ť_-I

i

Náklady na reprezentaci

(součet A, V. 17, až A. V. 24,)

2 4B7

!)
23.iMankaaškody

2B900308

o7načcní NÁKLADY

ba

A. l.

spótřeba maieriálu

Spotřeba energie

0 0

0 0

A, ll.

Opruuy 
" 
uO.Zo;"' - 0

Cestovné 0 0

0 0

25B 258

0

Mzdové náklady 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 564 2 564

0 0

0 0

0 0

úroky 0 0

21, Kursové ztráty 50 50

Dary 2 48,7

0 0

24- Jiné ostatní náklady 2,1



rč: 28900308

označení

a

NAKLADY

b

Činnost

hlavní
1

hospodářská
2

celkem
3

A. Vl.

25.

zo,

27.

28.

29.

30,

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
(součetA, Vl.25. až A. Vl. 30.) 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. Vll.

3,1.

32,

Poskytnuté příspěvky celkem (A. Vll, 31, + A. Vll. 32,) 0 0

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0

Poskytnuté členské příspěvky 0 0

A.Vlll.

33,

Daň z příjmů celkem 0 0

Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0

NÁKLADY cELKEM (A.l, + A.Il. + A.lll. + A-lV. + A.V. + A.Vl. + A,Vll. + A.Vlll.) 2 84I 2 84]-



lč: 2890030B

3. l
l

4.

6.

7.

ll-
i B. ll.
I

1

2,

__j_
B. ll. I Změny

změna stavu zvířat
i-

B, lll. i Aktivace celkem

8. ] Aktivace materiálu a zboží

9. ] Aktivace vnitroorganizačních služeb
i
i

10. ] Aktivace dlouhodobého nehmotného maietku

'1 1. , Aktivace dlouhodobého hmotného maietku

B, lV. , Ostatní výnosy celkem

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13, Ostatní pokuty a penále

14. Platby za odepsané pohledávky

15, ] úroky

(součet B, lV , 12. až B. lV. 1B.)

_0
0

--l

18. , Jiné ostatní výnosy

B. V.

19.

20.

21. Tržby z prodeje materiálu

22, Výnosy z krátkodobého íinančního majetku

23. Zúčtování rezew

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25. Zúčtování opravných položek

0

0

b
1

i.zuv.r*oniwxinvazazoozi .",*", 
- 

t.*e",rra-rB. 1,3.)j - 
-0i

2 3

] 0

Tržby za vlastní výrobky 0 0

Tňbyzprodejeslužeb : o]
:^Tžbyzaprodanézboží l 0 

i

al.rěrŇrr, "il"rs".ir"č.í.h.ár"b."lk", lr"re"' a U. O. 
"Z 'rňi--_--g"]']-|

0

0

0

Změna stavu zásob nedokončené výroby 0 0

Ztněna stavu zásob polotovarú 0 0

Změna stavu zásob výrobků 0l 0

(součet B. lll. B. až B. lll, 11.) i

Tržby z prodeje majetku, zúčtováni rezerv a opravných položek celkem
(součet B. V. 19, ažB.v,25,}

Tržby z prode.ie dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tžby zprodeie cenných ,*'. " oio''t

Označení

B. l,



tč: 2890030B

VÝNoSY

b

Činnost

hIavní

1

hospodářská

2

celkem

3

B. Vl.

26,

27,

28.

Přijaté přispévky celkem (součet B, Vl.26, až B. Vl, 28.) 2 840 2 840

Přiiaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0

Přijaté příspěvky (dary) 2 840 2 84a

Přiiaté členské příspěvky 0 0

B. Vll.

29.

Provozní dotace celkem (B. Vll. 29.) 0 0

provozní dotace 0 0

VÝNOSY CELKEM (B, l. + B. l|. + B. l|l. + B. lV. + B. V. + B. Vl, + B, Vll,) 2 84I 2 84I

Výsiedek hospodaření před zdaněním MÝNosY CELK. _ NÁKLADY CELK.) 0 0

34. Daň z přílmů 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.) 0 0

sestaveno dne:
22 , B .2al4

;; íú|ORE DAY FOR CH|LDREN
nadačn í fond

K Dědu 1 705, 266 01 Beroun
lČo: 28900308

tel. 00420 603 211 11'|

V/ww expedic8-world.cz

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo pcdpisový záznam fyzické osoby, která je účetní iednotkou

ft,a
'hrf

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno aPrávní forma účetni iednotky
nadačni fond

Předmét podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrkri (jméno a podpis)



Rozvaha analyticky
ONE MORE DAY FOR CHlLDREN, nadilČ:28900308 Rok: 2013 Dne 22.08.2014
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Tisk wbraných záznamů

čislo
účtu Název úětu

počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncouý
stav

Aktiva
211000 Pokladna
211100 Pokladna KES
211200 Pokladna USD
21x Peníze

2211oo Účty v oankácn - ČS
221200 Účtv v oankách _ ČS DD
?2x Úety v bankách

261000 Peníze na cestě
26x Převody mezi finančními úětv

2xx

315000 Ostatnípohledávky
315999 Ostatní pohledávkv - přeplatky
31x Pohledávky

112 5,10,00
0,00
0,00

287 262,00
196 692,32

978,1 5

301 477,00
196 692,32

978,1 5

-14 215,00
0,00
0,00

98 295,00
0,00
0,00

112 5í0,00

128 870,81
356 2,16,87

484 932,47

1871 493,92
640 106,23

499 147,47 -14 215,00 98 295,00

114 082,60 242953.41

485 087,68

0,00
0,00 296 530,00

597 597,68 3 293 062,62

296 530,00 0,00 0,00

3 451 735,53 -158 672,9í 438 924,77

1 757 411,32
898 646,74 -258 540,51 97 676,36

-144 457,91 34a 629,772 511 600,15 2 656 058,06

?96 §90,00 ?96 53q,qg 0,q0 9o0

0,00
0,00

350 351,00
20 000,00

350 351,00
20 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

395000 Vnitřní zúčtování
39x opravná položka k zúětovacím rrzti

3xx

0,00

0B0
0,00

0,00

370 351,00

0,00

370 35í,00 0,00

0,o0
0,00

0,00

0,00

0,00 0,9q
0,00 0,000,00

370 35t,00 370 35{,00 0,00

Aktiva celkem 597 597,68 3 663 4í3,62 3 822 086,53 -158 672,91 438 924,77

Pasiva
321000 Dodavatelé
325000 ostatni závazkY
325999 Ostatní závazky - přeplatkv
32x Závazkv

3xx

901000 Vlastníimění
90x Vlastní imění

911000 Fondv - příspěvkv pro děti
91x Fondy

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztr
93x výsledek hospodaření

9xx

0,00 108 893,00 108 893,00
0,00 2 o32 081,15 2 o32 081 ,15

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00 3 59.9,00 _ __ 3 500_,00 0,00 0.,0_0

0,00 2144 474,15 2144 474,15 0,00 0,00

0,00 2144 474,15 2144 474,15 0,00 0,00

50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
50 000.00

556 284,68

0,00 50 000,00

§56_2_8_{q8 -158 672,91 397_611.77
556 284,68 556 284,68 397 611,77 _í58 612,9' sgŤ6,1l,zt

-8 68Z,00 0,00 0,00 -8 687,00

0,00 0,00

397 611,77

0,00
€ 687,00

597 597,68

0,00

556 284,68

0,00

397 611,77

0,00

-í58 672,91

-8 687,00

43E924,77

pasiva celkem 597 597,68 2 700 758,83 25/.2085,92 -í58 672,91 438 924,77

Hospodářský zisk za období
Hospodářshi zisk celkem

0,00

0,00

Tjsk wbraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2a13
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Strana 1

Tisk wbranÝch záznamů

čisto
účtu Název účtu

počáteční
staV

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncov,ý
stav

Náklady
50í0O0 Spotřebamateriálu
50x spotřebované nákupy

518000 Ostatní služby
5íx Služby

545000 Kursovézťáty
546000 Dary
549000 Jiné ostatni nákladv
§4x ostatní náklady

0.00 19 219,06 0,00 19 219,06 19 219,06
0,00 19 219,06 0,00 19 219,06 í9 2í9,06

257 711,930,00 257 711,93 0,00 257 711,93
0,00 2ý 711,93

0,00 49 872,79
0,00 2 486 460,54

0,00 257 711,93 237 711,93

0,00 49872,79 49 872,79
0.o0 2 486 460,54 2 486 460,u

0,00 _ __ 27 359,26 0,00 _ ,,,27 359,26 , z.7 359,26
0,00 2 563 692,59 0,00 2 563 692,59 2 563 692,59

Náklady celkem 0,00 2 840 623,58 0,00 2 840 623,58 2 840 623,58

VýnosY
644000 Úrokv
649000 Jiné ostatní vÝnosy
64x ostatní v,ýnoSV

682100 Dary od fyzických osob
682200 Dary od právnických osob
682300 Darv DMS
68x Pňiaté příspěvkv

0,00 0,00 625,61 625,61 625,61
0,00 0,00 0,04 0,04 0,04
0,00 0,00 625,65 625,65 525,65

0,0o 397 611,77 2792258,70 2 394 646,93 2 394 646,93
0,00 0,00 403157,50 403157,50 403 157,50

*0,00 ___o,00 _ 42 193,50 __ _ _ 42193,50 _ _ 42 193,50
0,00 397 611,77 3 237 609,70 2 839 997,93 2 839 997,93

VÝnosy celkem 0,00 397 611,77 3 238 235,35 2 840 623,58 2 840 623,58

Hospodářský zisk za období

Hospodářský zisk celkem

0,00

0,00

Tisk vvbranÝch záznamů: Datum >= 0,1 ,01.2013, Datum <= 31 .12.2013



YI. Zpráva revizora nadačního fondu

Dne 1 .9.2014jsme provedli kontrolu finančního účetnictví NF OMDC.
Předmětem kontroly byly skutečností zachycené v účetní uzávěrce sestavené
ke dni 3I.I2.2aI3 za období od LJ'zal-3 do 3 1 .l2.20I3

Při této kontrole nebylo zjištěno porušení zásad účetních předpisů.
Předloženáúčetní dokumentace je prbkazn{ účetní postupy jsou v souladu
se zákonem o účetnictví č. 563l41 1991 Sb. a § 25 zákona č. 22711997 Sb.
o nadačních fondech.
Prostředky nadačního fondu a jejich použití jsou průkazně evidovány.
S prostředky nadačního fondu bylo nakládáno v souladu se statutem fondu.

V Berouně dne 1.9.2014 ONE MORE DAY FOR CHlLDREN
nadační fond

K DědU 1705, 266 01 Beroun
lčo: zssoosos

tel.:0042c 603 2'1 111

wwwexoecj lce-worid, cz

ZdeněkKozák- revizor NF OMDC

podpis



VII. Závér výroční zprávy

Tato pátá výroční zprávapopisuje náš další posun v oblasti charity.
V tomto roce se práce zaměřily zejménanazahájení stavby dětského domova
v Doldol.
Dodržujeme naši filosofii - průhledně ukazovat lidem, že naše práce má smysl
a vložené peníze od dárců jdou přímo na podporu dětern a nikam jinam.
Pravidelné Ix za půl roku přímo z Keni ukazujeme prostřednictvím
stránek lr,lvl,v.OMDC.cz jak je dětem pomáháno a jak děti využívají pomoci.
Takže lidi, kteří pomáhají, přímo na videu a fotu vidí svoji pomoc a nemusí
mít obavy, kam vlastně jejich peníze přišly. Vidí děti, které díky jejich pomoci
začaly žít, učit se, obléci se, více jídla apití, větší hygiena a i děti, které si
již dokážou hrát a smát se.
llžna počátku Nadační fond deklaroval, že nechce a nebude vynakládat
ťrnanční prostředky narežii nadačního fondu, tedy i namzdy spolupracovníků.
ZvLáštní poděkování patří těm, kteří pracují pro NF OMDC bez nároku na mzdu
nebo odrněnu.
Firmy - IQ s.r.o. Všenory - spravuj e zdarma wrv,],v.strárykJ OMDC, doplňuje

nové reportéůe, dárce a pod. - moc děkujeme
Bright finance Praha K učilišti 40l2O 10200 Praha 10 Štěrboholy
p. Poch a účetní paní Lucie Banks, která vede účetnictví až do roční
uzávěrky - opět moc děkujeme

Jednotlivci - Dagmar Perglové alané Ouředníkové za administrativu NF,
prvotní účetnictví, vyhotovení výročni zptávy, evidence ťrnančních
plateb na adoptované děti, evidenci finančních darů jednotlivci a
donátorů,
Hance Šináglové - koordinátorka NF mezi adoptivními rodiči a NF
a koordinace informací s kanceláří OMDC v Nanyuki Keňa
Jarmile Hanzlíkové - učitelce ZŠ Chvaletická ul. Praha 9 zapořádání
školních akcí směřujících k pomoci dětem v Keni

V Africe spolupracujeme také s dobrovolnými pracovníky, kteří jsou uvedeni
v příloze jako africký team.
Všichni pracovali pro nadační fond bez nároku na odměnu. Děkujeme!!!
Bez dobrovolné pomoci bychom to nezvládli!!

VBerounědne1.9.2013zasprávníraduJiříPergl.
Dagmar Perglová ...,..,...,....



Seznam dárců v roce 2013 na sbírkový účet Dětského domova
v Doldol Keňa - 418495389/0800

Lederr 2013

ing.FrantišekKuba 2000,-
ing.Jan Sedláček 500,-
PhDr Kalhousová Jitka 500.
Kloudová Kateřina 500,-
KortanekJaroslav 100,-
ing.Sluka Emanuel 350,-
Janírková Jiřina 1000.-
KratochvílFrantišek 100,-
Jaroš Jan l00,-
PokornýMiloslav 1000,-
MUDr Švábová 500,-
Zikmundová Alexandra l 00,-
Junková Monika 200.-
PhDr Piňos Ludmila 500,-
ženíšek václav 300,-
Šimkor,á Tereza 100,-
ing.Neuwirth Josef 700,-
ing.Koubelová Svatava 1 00,-
Czurdová Zďena 200,-
ing.Kaufrnanová Milada 100,-
ing.Willmann Jiří 200,-

únor 2013

ing.arch. Eva Letovská 500,-
Honrolková Jarmila 300,-
Neumann Libor 500,-
SchnatingercváZdena 100.-
Duchanová Libuše 200,-
Lizna Antonín 50,-
ing. Kment Tomáš l000,-
Vadra Marek 723,-
Klapiště ondřej 500,_
Lisá Milena 350,-
Kaluza Zdeněk 100,-
Priban Vlastimil 100,-
Sýblová Michaela 400,-
ing. Sedláěek Jan 500,-
Libor Michala 300,-
Malý Miloslav 500,-
Hrdliěka Jaroslav 500,-
Králíková Helena 350,-
Přibyl Petr 100,-
ing.Křížková Vlad. 2000,-

ing.Bureš Přemysl 100,-
Brandtlová Lucie 400,-
Popp Miloš 350,-
Juřičková Barbora 300,-
CesákováVladislava 3000,-
Hájková Blanka 400,-
Pekárek Jiří 3000,-
Vašíčková Petra 300,-
Zuzánková Romana 400,-
Patka Lukáš 400,-
Abelová Marie 200,-
Zikmundová Alexandra 500,-
Hoffmanová Vysoká R 1000,-

Jelínková Zuzana-
zatnestnanci JPLUS s.r.o.
králová světlana
Fiřtová zuzana
Hanegová Kateřina
Schnattingerová Zdena
pazderová pavla

Stojanová Mariana
Růžička Michal
Junková Monika
ing.Posusta Pavel
Dvořáková Hana
ing.Šedková Dagrrrar
Herian Josef

2 454,-
400,-
800,-
65,-

500,-
400,-
400,-
40a,-
200,-
200,-
400,-
100,-
500,-



Terapeutika s.í,o.
Frauenterková petra

Jakubovová petra

Holtmar Filip
Patka Lukáš

bŤezen2Ot3

Pafiy comp.s.r.o.
Bobková Erika
Schnattingerová Zdena
Čech Marek
N{gr.Muchová Helena
strblová Michaela
Fendrychová Petra
MUDr Strobl Richard

duben 2013

3000,- StýblováMichala
1000,- Šimkova Tereza
250,- Sauer Martin
1000,- Kučerka Zdenék
500,-

400,-
100,-

30 200,-
20 000,-

Benefit Morkovice
junková Monika
Stýblová Michaela
Drahotský Daniel
Novák

květen 2013

Zedruček 2 575,-
200,-
400,-

20 000,-
1 100,-

Junková Monika 200,-
Krejčí Andrea 3 000,-
Grabner Petr 1 000,-
Zikmundová Alex. 100,-
Lenková Petra 2 000,-
Šimková Tereza 100,-
Šináglová Hana 227,-
MUDr Stroblová Božena 3 000,

Schnattingerová Zdena 100,-
Zikmundová Alexandra 100,-
Suska Terezie 50,-
Šimková Terezie 100,-
PapežVítězslav 2 000,-

20 000,-
360,-
100,-

1 000,-
100,-
400,-

3 000,-
3 000,-

Junková Monika
koucká petra

Sedlák Jan
Stýblová Michaela
václavíková petra

červen 2013

kučera stanislav a Nela
Schnattingerová Zdena
Junková Monika
šimková Tereza
Hricko Stanislav

červenec 2013

Hojdar Josef
Schnattingerová Zdena
Junkol,á Morrika
Sýblová Michaela
Mgr. Andrlík Zdeněk

1 200,- Hricko Stanislav 777,-
100,- Kesnerová Jindra 3 500,-
200,- Zikmundová Alexandra 100,-
100,- ing.Churaň Zdenek 20a,-
I77.- Lubasová Kamila 10 000,-

Hricko Stanislav I77,-
Schnattingerov á Zdena l 0a,-
Zikmundová Alexandra 1 00.-
Šimková Terezie 100,-

sršeň Miroslav 1 000,-
Party company s.r,o. 20 000.-
Zikmundová Alexandra 100.-

200.-
800,-
200,-
400.-
200.-

3 000,-
100,-
200,-
400,-
200

šimková Teteza 100,-



Srpen 2013

Schnattingerová Zdena
Junková Monika
šimkova Tereza
Hricko Stanislav

záíí2013

Junková Monika
ing.Janoušek František
zikmundová Alexandra
šimkova Tereza
Šináglová Hana

Listopad 2013

100,_ NF J§T 300 000,-
200,- Zikmundová Alexandra 100,-
i00,- Týc Jiří 100,-
1§/ -

SchnattingerováZdena 100.- JunkováMonika
Zikmundová Alexarrdra 100,- Šimková Tereza
Blackdogs s.r.o. 22 000,- Hudran Petr

řiien 2013

200.-
100,-
50.-

200,_
100.-
100,-
100,-

2 520.-

Hatašová Zuzana 460,-
Schnattingerová Zdena 1 00,-
Stýblová Michaela 400,-
Hricko Stanislav 177,-

SchnattingerováZdena
Zikmundová Alexandra
šimková Tereza
Rosová Ivana

prosinec 2013

Coufalová Ludmila 200,-
TryznaZbyněk 200,-
ZikmundováAlexandra 100,-
Šimková Tereza 100,-
Sauer Martin 20 000,-
treOVIS CBC Tax.s.r.o. 5 000.-

100,- Junková Monika 200.-
100,- Andraščíková Mária 500.-
100,- Kaleta Adam 10 000,-
500,-

Schnattingerová Zdena 100,-
Junková Monika 200,-
Stýblová Michaela 400,-
Kesnerová Jindra 3000,-
Přichystal Šteprin 500,-
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Nadační fond - ONE MORE DAY FOR CHILDREN (Keňa" Kenva)

ADOPCE - jř adoptované děti

Pni\,ě se mci]iite] Úlod , Nadačni foBl, A@PCE biA DALf,! Ď ADoPcE - již adopfovmé dčti

ffi
§__#.ťa
rů.§"1
ť74

t h.l .,..1

' , i]a111

n
r*''

oMDc 00l - simon Ndcri

součásné do& áji v Naiobi Matka simoM ajeji rcdiD byl ryh&im z oblaíi Nyeí. Matkaje nemocná, HNFzitivni Nynl žiji ve slMu poblíž Nafiyuki-
Má již adoptivru mdiča - Maíin a Mfre Saue ovl

!í€

lAbdije sirct€k, V suč6d doM áje W]€čÉ sc §ťfu pnrcdiči, Babička ilkoftivá doeici pniŇ a fiM!Éd prtistuá\ kďž s estf tr přležibs| napl pmi prádla, Dědď* rpŘcujc, Abdi Majid M6a j€

ljediným diGEm bioloBckých íodjčů, &dle úcM. p|áché d]te,
'Má iu adoŇWi dtk - pmi Dl'Wr E@rcvá
l

Ťoáodl pú útěk z donov4 Mil sc ..,

Má již ádoptini mdiče - ZŠ Niáoru BercW

!i§

oMDc 004 - Eric Nderitu

čereNě po pomdú,,.
Má jř adoptivd Ddřc -

Y!É

meni biologické Mtky, V dnulosti s o V€rcnicu s@ral ote, BohDžel. ote ná}ile 7€íŘl
již adoptivúi rcdi& - pani ŽareE Čšíimvá Šárka. Ži*o\,á Pem

rcdiči ve sk6nném obvdli, bntři spi M podla7, nóo i M ulici..,
Májú adoptivd mdič€ - pani sinom vlková, KnžbeŇ&á BohMil{ TuíkoYá Lucic

nlisnoslech, V lúu ]009 b],la fuspa NceM škold docffi přeďil.
Ma j' adopd\ ni rcdicc - Pani MafuM D\ ořá}o\ i

OMDC 010 - Frrncis Mugo

átianí z důvodu nedo§latku fiIlmi, Jedircu obávou pĎ fub ofuu je p@dej aleniry a vařni bnmborové kaše, kterou prcd.ivá a pňpnwje lM&a JrchB Frucis je HlV Fntfuil..
Má jD adoptiúi rodnt - ítsnž€té Aleš á Heka Kohoúovi

ť€

dňve zlíruř. ted's to smj poue § povoleliE přáíí cbrJt$e Prc d2lši ,ávštěW jsou spoíovni boty. kere b!, si mm pídl. sále je rcznršeŇ Ě sffii sdoplivni Mtky,,.
Májý adoptivtri íodÉc - páni Ale@ ýdlácko\á

yi€

wrbmáá,.,
Má ju adoptBí rcdiče - Pmi Sofu Kďddo\ á a pe Mile Jinisk

!iE

oMDc 0l2 - Lucv wAíiiru

úpadů jsou děv&h nuc§n} od€jíl byel L přibuzrým,,,
Má jD adopiivtri .odiše - paD Micbaela Koúániková Doláková Veoniká

ťis

oMDC 00? - Char|os Warui

1z19 4. 11.2014 1l:00
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oteNoleiemgicry._rŇl_Bylft€nvesporopozemek,MafajejžveMféarnbhoúi,NolaiebylaeisihěMce§louŤško\,,kdejejivzdiemsrškolydomůje8km,kderniádnácíiliaceažvo1
. ohmruje i diloká a,ťM, Viní( brl dopad§4 ale rcbll usědčeL Tato hagická nehoda se stala rcku 2008
N{ijř adoptild rodi& - pmi L€nka svobodo\,á

Má již adoptivni rcdiče - Kalta siňomv{ Katka Kuč€mváZuzka JeíĎková, ReMb Týlová

!&9

je !ÝdělďÉ čim*,je Dktéž nakažefti yircm Hv Bohúetjs€il §e do^ěděl, že Angela byla dňv HTV lozitivai, ale ayni no\,é te§t_v pď ukizal| reje íegativni,
2011 - Tes§ uk&ái, žeje opŤs,du negativni :) pffiidá - bylY 10 láboŘtomj h,aliňí 1es§-

již adopti\ai Ďdičc - pani v€mnika H€ckmvá s lWželeD

porcdu Sasíríy. Po této fgické udáosi byli skonuldovlini ptodiče, kleň d4i }Tdedli aYšechr děti ifístili do Nai},uti tshmga, Tato mdiM nedisponuje ádíým !! !l!lmajetken,
j jž ad@tiYnj Bdiče - pú JmslaÝ Teczal. V}lorpiE á Biarc3 BWk€íoYi

ťIálší 3 6om4íc! @ dNlE posleli spí otec. offií bnťi §pi M podláZ rebo i É rtlici,,,
Má jř adoptivni rcdiče - rcdim Ševčíkola

oMDc 018 - JsDh€t Gakuls

mistě společně § dalšimi lidfoi r bmto bloku, Jejich skrcmé obydli se §kládá pouze zjedné úíffiosli. kteiá siouži árcveňjako kuchyně, obýei pokoj a ložni@,,-

Má jť adoprivní rcdiče - @í HM Trýbová

YiÉ

_-.^ OMDC0l9-NjsLwm

L *xmmx 
oženil ssfuu Nai§ fuo ffi Nais w&ěvovála v jej'n domě, tde s sula mgiclá uailo§i Byla 

^á§ilněM 
a aí§ledně u ni byla píold'je gtridib, Připad šeťilá policie, ale

více

oMDc 020 - Alfť€d Kem{u

ÁlfÉd l<4Mu áje §e soji Etou. Jeho mt]Q amiela m ei&ázu virm HlV §Ds v pn,Dím úce žÝob Arrda, U Alfeda byra nsštěsti 60 fik^29 \Tlouč€M , Jeho ot* je bldéŽ Ňý, přiČiny Úmfí Dejsu
@eíány. Alíred ajebo soum7€íci jsu bdiž §iorci. souDarci ájí v iffeaábi školg, bkž se §polďnč vidaji poM o prá7dEinách,,,

Mí jř adopŇni rcdiče - pei Renatr Kouúú, ČeNeeá \&Ďíi&a

!iE

skomrem obydli, Na jedné poíeli spí cmlire, @íka a dálšl 3 smtrrci, ú d,.uhé p§íoli spi oe. oftEi bBťi sp B podla6 ebo i ú !lici,.,
Má jž adopliYni rdiče - pei Radka H]adká

Yi!É

oMDc 022 - Paulfue wania

v če jeho alkoholicbých výpadů jsu dě\tab fucery odejit bydlet k pňb@ým, Z tohoto důvodu je §Ť9m ádos1o ÝoMský drr m přístřeší a lzděláni,
Ndá již adoptivni rcdičt - a to hned 7 AIděl Mi*a HejdŇková KateřiM Hejóťková, Kalefim a \iadimíí Zaifršovi. RomM Smeliičková věú Kutilová a silvia srečková

vie

oMDC 023 - soiía ltkiuai

Smburu,..,,
Má jD adopd!ni rcdře - @i Leďa Trccb6tá

yiE

pore přibližs_É věk, Na žiÝobpi§ jŇm * úději holčíč€k trpel
Má j' adoplfu rcdiče - BzJboB a %IéJ Fúipovi

vie

UYkhtěchbholči&kmámjenjmém,Ziskatok@4triuMa$jůj€neúožre,MejovéŇchodíkdoklorcvi.Tbffieeí-žeeiporcds reodehnáváapffbmofdolloÉ TudÍždennfji,LtDnichuÉit
poúe píbtržný věk Na ávobpis jsem * Éě.ji bolčiček Éphl, jekož to ueped bylo pĎ d veh čcÉŇé, Vfubry z dch bytj prcÝdfoy á bháú Meje. BoMbý M€fri ž€ rivice kmv nebo kozatd P@náaji ze
sďefu z pmvincie Doldol
Má jř adopliv4í .odiě€ - KiiÉ a Ladi§bv Hudovi

sg?il z póvinoie Doldol nebo Laikipia eťd, Vš€chry uteK 2 této oblesi §měÉm É N4,uki nebó holo přes územi lvú a osafui divoké 1ěie Áfiiky bez voR, ajídb,,,.
Má již adoptivni rcdiče - paní Soňa Piíe.lová Jemřer Hejtn{nková

2z19
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oMDC 0ló - saťaíina Kaari

oMDc 02§ - NeiDaň Lotuno
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ť@

-Ě 

oMDc.27-RisirnoliDrlo

HI 
'""-rcia"-r-*osd.Bylabtéprcyďimot€matrá\ay,Podatjia68ldébomu&,kýjichužmělněkot*.Mužjimlátil,kóžmÉbylapovůLli,Seujim&etouďunebbylfupýfupfrdmětydoř T§Ll hh[.splusáttilislkouJospbinejsmejiodveriodpolicievIsiolododě6kéboalómovavMeru,Mužbylpotéatčenpolicii,

f ,JH 
Majr áopnTi rcdrce, H.nka a Pavel N§Jep§oi a Bober Novát

#ffiil o!4De !2E JsckliD!L!4ki9!!9

ru 

Má již adoptiwj mdič€ - pil Pets svobod4 Bmňe Beošová rcdilou Libuš€ Jofuvá s mdimu Ditá sla!,evoýí, H€tem Hajduč}ová

Y@

řilJffÍ*mmámj.njméEzi§&etokMĎeniuMejůjeÉmžné.Mejové@bodikdoklorc\,i,Toemená.ž!iliínrcds Mden.áváapřib@údokon. Tudžd'me@ji,L4

!ro!ilrr:l*i,Tr.j]].yilir 
x"11,;orolrl*. * 

"éji 
holčičlk repul. jetikožIo uúp€níb}loprc nét,elmi če6*t.

OMDC 030 - Jeíf Mwenri

Nereni: 2005, Má člvři bnfy v rcmzi 2009 - 1992, Je to ýmšÉ milej ktuk, MáM ú Dě 9M resbčl. pĎto nechodí do školy - kvůli fmmim, ŽUj ve slumové cháuai ze dbao 2 mifusrchv prcnájúu,

Májřadop-4imdič€- EvaKubátová,Pfr,líEZaplelalováBeábHovmváJMvel€sikova,MarieDoubmuckiDmKuče@á

ljE

JĚ oMDcO3t - Elilhlb. w'bui Krim

n f"p#jŤfltrť#j"f"Hi,y'H"i:x"Jtr§iffiť;ťď,:fin*,,§i,tr istrfffi;§H",Tff,,ffifr:#íffiffiiffil,JŤ*§ffi*§#f#sťfii,"
E Malu moFvu Dolce -panreury]e.@E,,*

t-r-*r-'-r,-..-**n,Dsvffi2oo9,sdeje 

zbbovel'isnutná.oEreni ájesbóičIou.kbnijeal€velmiÉmocftiJevetmip@vióaveškole§rdčp'iljeMýých

ví§

frnT @Ee&!,siuÉoooli

ff Jr-"t***iffiTi']trtr"fijffi'ffi:ffrfr?tilffif"T&T,#H§ř,xt#*viTo.*efti,"eiporcds Éodehrává7,pňb,*§tdokom, Tudížda*emji-Lz€

} 
. 

r 
va3u"aopii,t.aic..p"ovlrexhvčennii,

il nchuřitpoua pňbližíý věk. Na áÝotopisj§em s Bději bolěiček íephl,jelikož D utrp€ní bYlo prc ně velei če§tré.
jř adoptiwi rcdiče - Bni PavliB Rehová

B;'l*-

r,<* :;^',§_r

,'š*.*rrr
k"l

tl,"i
,!

§#
i_

.,__Ý;"

, '€*H
,.,. -i.t§B..':= {'iiŤ

;_.: { :,.B

věk9-10l€tUY§ch!ěchoholči&keimjenjméM,ziskatrckMoaniuMágjůjeÉmžné.Magjovérchodíkdokbovi.Toeme&|žemipodse @dehráváapřítom§idokoB. TudižddMnerji LZ
u nich určit poE pňbližný vék, N. ž:ii,otoPišjEn e Bději holčiček rep$l.jelikož to uúpeni bvlo prc ně \€lmi čeŇé,
Má jř adopú\ni rcdič€ - pani Pem Doláská

liE

oMDc 037 - Bridqit€ waniopo

ma&oq kteni reeí piici á chodl žlbÉt ú illici- řfudiče Bndgirc F odmibjí o ni s@t, Bydlí v jedné slMové chatti b€z vody o jed!é poseli,
Májiž adopti!il rcdiče . pan] HnitičkoYá Jm

ú99

Včk6-7tet,UvkhlěchtolElčičckfrímjenjnéM,zi§katrckMrc7eniuMgjúj€remožné,Mejovén€Mkdokorc\i,TozMmefi_žefpmds neodehniváZplltomo§tidokoB, TudíždatumrzMji
u nich učit poM přibližíŤý věk, Na žiolopis j§m s Řději holčiček rcpbl. jelikožto uup€ní bj-lo pro ně velfu čeFfué, MáJiž adoptiYil rodiče - Múié Veíoilka a shislav B€Ňfuťi

y!e

věk E-9 lel U v&ch lěchlo lDlčiček mám jen jmém, Z&al rck mrc€d u fujů je n nohé. Mffiajové nsM k dokoo\ i. To zmtneú že d Pd s rcodchÉvá a Pfitolrmd &kos. TDdt &tum nezÉji. Lze
u trich účit poM Pfibližný věk. N3 ž]ivotopisjsm se Řději holčiček repa|, jeftož to utspeoi bylo prc ně veld če§§é
Má již ádoptil,ní rcdiče . pani Feithová

vie

u nich uJňt poue pňbližní \,ěk. Na žjYolopisJ€m s ndčji holčiček neptal. Je]ikož 10 uúpcni brlo pío ně velmi &§t}é,
Má.již dopu\d íodič€ pan PaÝcl Kíž a fu Šiďo\á

ý!9
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Věk 9-10 lel U vš6h těchto holčič€k nám jen jnéB Zl§kai rck @ozni u Mejů je remžE, Magjové mhodi k dokbDvi. To zMEeei ž mi porcd * md€hnivá a přítolMíi dokoB Tudiž dee rcZMji. La
u nich uíčit pouÉ pňbližíý \,ěk, Na 

^*obpi§ 
jsm s Eději holčiÉk nŤtal, jelikož b uapeni bvlo plo ně velmi če6§é,

N4ijť adopti}Ťi rcdiče - pani Daniela Kdová

ilmčnich pmstiHlďL 
'je 

v rodině s sffou Eliab€lli,
Lí.ijř adoptiíd rcdiče - pan a Pani Jdtičkovi

!j@

oMDc 042 _ Jrne w8niiera

měni. jelikož pfuodiče 
'm 

j§ou velmi sďi 3 mji prcblém shel jakoukolD- pn{ci a nemohou uživil Jm, Na &od$ pfud slumovým dornkem se mcMzi kozl a 2 kozy - bď jedieí j€jich obh,a.
}& jÉ adoÉn,ni rcdiče - pan Jiii Miká

r!€

oMDc 043 - D.íi§ K.řiuki

NaĎ4n: PlesíÉ dafum Mlka reví nóylá u doktom s pomdelB - 2005
polilavi: mužské
BNa oči: Tm, hněúi
BNa vlasů: Tm hďdá
aŘvi: Špabé
Žre: 20km od měía Nafi.vuki \. apadlé &isi bez ce§t a ci,iliuce
N4ri již adoptiÝnj rcdik - Petm HanzlftoYá a Toeiš Válm

vl€

OMDC 044 - Carcline Wairiumu

KelííčiíbÉeKaolíMje ý9liceinleligeffiídivka,veúidějepremiMkouaŇ,ýmiaalosfureprcan§j€školumrůzqýchsoutěži KJ€jiň7álibámpaliiskauting,
Májiž ádoplivnl rcdiče - pmi Jil*a ŠváboÝá

vi€

NmEuá:21,10,2ml
Žije: sfu ý Lftil s b,lbičkou
štob: vLm - plma4,

žije, re srcdinou, opustilají
" áje, ne § rcdinou, nepodpoaj€ ji

Fq
3lil

rla€

oMDc 0,t6 - Josn wrncri Muk úi

á.'epoE§babičkou,ktcréjc70lctanikohorce{ flŽt,í,i:)Mámě,,Joe,užsmúžš,,.,,,,,,jensmfijsemtuje!prcÉ!€.,BújtáE:)))
Májiž adoplivil rodič€ - Jiři Pe€l

Y@

oMDc 047 - J.mB Mw8nei Mriíe

20l0 při datš cestč do Keni,
Májť adoptini odie - pani Eva Huniko\,á a veronika Marečko\á

!e

Má již adoptivni rcdičc - silvie oublová Percvii-
In8, vách, Šnámek manželé Men,úovi

vim. ž€ ilje s maikou. která óeN§,ě prodi]a aje HlV poilivtri, otec s Johem než,ie zb§tek dodám v §.pm 20t0 při dálši cestě

adopti\ ní odlče , pan a pmi Dma a Romm Nlassr],kovi

Rodičejí uteffi kfli hadu pki 2 lety. Nyd áje puÉ s remocnou babičkou bez FÉz abez všeho.
Má již adoptjvnj rcdi& _ pán Jiři Turym

vie

oŇlDc 052 - FinDs w8ngli Muthoíi

Máúá ji porcdira v době. kdv sláe jďté cbodila do škol"Ý _ §eld mladá. Matks odešla s jD ji lrNv§érujc, Žije s pmmdier ,,e vetrni chudém plibytku \t slmu,
Mii ]lž adoN*ni rcdičo - Éni Radka

YE

1q 
i,\li)i ,l\ l}l,|,, !i\l,,t|"jÉ{

\ ..' \lr],ldll,r oJ]..-piniF]i!.jst:borcli,P.(iilhJllc!,BLlal|.\lir\si\nl]rt.a[o\l]\rlil

* tdilá nemocd Nale, o.cc rcry-, N)ni žije s pŘrcdiči ! ldé puj&d §rú Nčkdl pfosFi\á ú sNdu a cbdi si lil*liidlo M Uli§i
adopdíni rcdjčc - páni Jannila Čen lŇo\,á
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,6--
i§%,

B€
L1

pT

Nmaná: 28,10. 1998

Polilďí: žÉn§ké
Bářa óči: Tm hěú
Bea vla§ů: Č€ú
ZdŘ\,1: Dobré
Muvi: Kikry} Kiswfrli, Erylish
Má jř adoptiY!í rcdič€ - pmí BaóoŘ Bešová.MatjiBková LibU§, Lehovcová Lrcie

ví€

Delphin€ matLa opNfila ihned F neDftil, Malka utekla reZnámo km od té doby sjiž B,tdy neltáZ]a Žiie § bóičkou, kl€níje nemffná a bez pn{ce

Má jř adoplivd rodič€ - rcdiÉ Homičkova

!e

velmi chyftí
Mája adopúYni rcóče - Fni Bán a vlad'ka Č§íkovi

liE

Bonface áje poMe s p]mdiči. Rodiče uiekli po jeho tmzeId nea{mo kam, Babička s dědečkem reúaji penia a prcto si Bontrace hledá jidlo m ulici.
Májř adoptiÝní rodič€ - pani Lucie Topo]ská

§ti škotu prc fledoMtek flmčnic]r pbstiedki
j' ádopúÝd mdiče _ pán lvil stibr

škob,
Má jn adopri\tri rcdie - p2ni mgŤ, Jm Neubáuercvá

Yq

oMDc 059 - Fimeh w§4i

Matka futila Páci v Náimbi á jř mkje bez ťdělku, Jedinou osoboú k€á donese peqíze do celé rcdiny je 1 bŘím a §střenice, Hijem rcdiny je ale 15EUR !!

Má jÉ adoplid rcdič€ - pm fu Uilig a Týfu S Bfuu

y_t!€

§tarého Euž€ do mežl§M,
I\dá již adopťní mdič€ - paní Ive Frýbonová. Dě! oREL DRNovIcE, Mfrim Kofinko!.ii Marie BuchtovilPolčiát Josf

vie

oMDc 0ól _ Agu§ Logoto

A8res nechoď do *oly z důvodu fi@číiho prcbléEu. oEc ji zeŇr a žje pou4 s matkou a 2 $uřozenci- Matka redókáb Bávit děd, pŇto nechodí do školy fuý z dch, Brdb v domě o 1 dshosti 7rdt€ a
pl6hi. Poďab Fpmb[ý beton.
Májiž doptivíi rcdi& - Pání Kateňm DolEá]ň,á Jitka cipová Barbon Hežjrcvá Gabdelá Kúbftová § řodinou

Y§

ni škotré,
Má jž adoptjvni rcdiče - pani Monika s\cčinová. vercnika Kříi<ová

y&

cm s mdilablrnfoé a ahloBF me, Nikť nežila É íejrem dsě. Stále 6iilá bez jid]á a NadoY4 eilokť se Mji. Jcjí s!čei sifuce je velfr vážná Poťcbujc okadilou íDmoc.
Má iť adopívíi mdič€ _ @ Dal.id Javofucký

LlQ

j i maika proda]a do Mnáls§í, ch€me jí vátit Zpč1 do škol,Y.

N4í jž adoptiní rcdičé - pan Tomáš Najlm a pani MdiM Sk-Lářová

lie

OMDC 065 " Victof Githinii

vbtor áje § tffioq de b je v&É opilá a on Atim ješÉ neFzBl klid. V rcdině 
'je 

ještě bábička ate B je hodně nenGná, oec reni,
Mí iD adopiÝni mdiĎe , Afui@ Ru§fuiková

v@
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v§tevdci, Je pfiPúvcM a mhofu zdit clDdil do školl a dí9 1o§! by ý z d íál v budoucnu v7-dčlaíý čIo!ék, Toto vše bv bvlo možre pfi do§latla financi- .,.

Má již adoplivni rcdiče - p3ni Fučíková s rcdircu

!q

je.ji budoucDosl jen m ftis - m Yii§?

MáJý adopu\ ni rcdiae , pmi ŠÉpántj Vko!á

!§

n1
o,;{

i"§

ftffi
,§
'i'-_ 

O

m
r§
fl-§
*tr,i+

l
'b\ .l

ffi#
l,,: {"

i., §ffi
1Ě . r,\

iiríý.ffi
§i?,#

ptbhode!ý žlol,,
Má již adoptivd rcdiče - pmi Kalefu h,oiáko\,á

\:i§

s tetoq sslřeilci a bmlBncem, Tebje pořád \ pÉci a bt většinu čsu tiivi EvalYrc úplně §m,, Je lo krá§fii hoičičká s @alěji M s!čllou budoilcnosti.
Vá |D adopti!ni rcdiN - hetr a LUboNr Jelcnofi

!!§

NeZni] 1l let cca. zjiíim
Bma ďi: Č€mo hnědé

BaFa Ýlasi: TMvo luÉdri

Ma*a - Žije
Z]]e - \e slumu I L&l
Májř adopti!Ťi Ďdi& - paní Meje Riedlbaucho\,á

!i§

ffin,x*x*rt**m:.*"**t*,s_r*,**;;fi*HH"#Jfijjrilsffi",t,1,T"frffiT;,l*Ť;iíň,Hřff"H''ffii*H,,"ff:."
YiE

oMDc 073 - lreíe waniiru

je fttim dí&lem ze 6_d smarcú, Je ssúou lťilsa a kk oJeji mmirce mu§úF ep§al lo!éž. fu&Je mentád posař&| Pohybuje od domu k donu a žbÉ o jjdlo. neboť rmá pn{ci (uili ncdostath
apeiléZnechodi lrcn€doškol),]e \cltnilmnilclná,SlašipolnocibIuÉitčdoškol),ňdachodilabezpřeilfuň.BcZFnrociseZdsánedíéulicc|

již adopliÝaí rcdiče _ pani Jaú Vírcrcvá

Má již adopúvnt ódiée _ pani \,€rcnika Káretová

Y-!§

I uali; aaopuvt rcar* - paru Kl'M čenlnková a Monůa Šedová-Klimová

domuaprcsiojidlo.M8ohó§sláYii|hjdouspátnadwé,adnhýdonmúijkdoškolybczBidié,zfit€jíbkézlašohovidsldm20t0 Přiběhotfhdětsbkteéj§m€poMiHado!éúdici,
Májiž adoptivni ódiče _ íEil Alevndn zikúúdová

vie

Znerb opilcl 7e slmuI Velm náIébávě pol tebuje pomc,
Má jú adoptimi rcdič€ - pani Mudr Mgdalena smotejoÝá a pan PeE UMn

!§

§de Éúocú a b2 P*c, sd se Mtbilně ÉPokojí *ldd poltby eú i jeji de Ékdy je io iéž}é, v lélo svi7€lné §iMci pŘbují pm@
M jÉ ?ftptivoi rcdiče . pani iÝe Iátková

!jÉ

6z19 4.11.20141l:00
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volbácL vštrhen jeji Mjetek shoŘl, Ted' áji 1 bbole pío chudé o$bt, Booifa€Je \ zoufalé sifuaci a nulaě potíebuje vaši pomoc,

Májř adoprivni ódiče - pani Malie Hídinová

,iE

É.t

J-iTrHt

gs, :-&s!É

*- J-
- r-" r-

\elni $ lalné siMcl á vellni poftbuje pomoc
Nnijř adoptivni rcdič. _ pan Pelr Vráu

Y!tr

wilson je čaré dilě Mrc/rné v rcdiil. kde maji celkem 6 děli, Je s] nem meúi]tr Posližere &ny, kte B chodi od domu k donu a 
'rbá 

o jidlo
zmitelný., Je bnftn It€ft, velmi nutÉ potfubuje pomoct. aby mobl chodit do školy a slíl se v budoucrcsi zodpoÝědným klukem, Pokud se
pěkíého,
Má jl adopíjvd Ďdi& _ pad lreM wongová Veronika Hejdušková. Mllada Hmdová, JsÉ Zindulková. KdstýM BnfuoYá a Bárd Šohoýá

yiÉ

wil§on nemúe M\,štčvo\,á1 škol[ a * i on ebni, Je malÝ a leLn
mu nedos6E p6nroci. bud€ žit v ulicích Nanfdki. kde ho De&ká njc

olEi jit do ško\ bez snidánó Zúle Ji dé z Mkho \ idca lcdcn 2010 - Přiběh o tseh dělcch. kteÉ jsme rDtkil! Hado\ é M ulici

Má již ádoptini rodlče - páni shislaia Kltrová

Edllr je 9 tel zjj€ š $,ou M*ou sfuu Dimou
M3_jý áfupu\il rcdlče - Fni Luci€ hch/ko!á

!§

Emih,č&to nehodi do ško\ prctoe musi pmcoYaL ab! už\,lia seb€ ábabičku, Ž|e ve \elfu s,itrlE sifuci a nutné pořóuje1,áši pm@

Diad je 12 let DiM áje se ýou ma*ou a sMu EúilyM. vaši adopci potftbuje, &y mohal chodit do školy a Yzčlávat s
Má jř adopdvni rcdič€ _ páni silvie, Leifumvá Meele. Polčhk Joef, Stojeová MadM

LiE

Májiž adoplvd Ďdi& - pan Maíin Pal

!E

Májiž adoptilai mdiče, páni Le*aDa coM

!§

prcti § é \,rili prc\,dáDa. ulckla !šak a rdM KaFrc ji přrala do si škoi\, Barbn je §elnu intcligentni a paÉi \ € škoie mczi 1) úplnč ncjlcpši sfud€n§

*6i,
ř§ l ,*o

F.,ffiffi

Ě

na soúed6h, Bez jejkh pomoci by repfuily! MaBarei je sútečEi hok a pkud s ji dosrc Ponmi € she opěmim pilířee celé íodiry.
Má jD ádoPŇfu 6diče - Fnj L€nká c!ilcm\ á

vi@

PomobudeprcniYcll§,mpřino9m, Bylaje(hozd]\ekehánčnýchďispotupíeo|niciHelIenajejipňpadeýobjevilvmi§himtisku,
Má již adopliťd rcdiče . pail Jam Hadašo!á a pil Františak Pallica

rj€

ffiŇsffi oMDc 090 - Ndi$Jjllildú§r!

lErm,:"*l,Jil*illífu.ffi§fr,ffi*r,*ď*it*r*y,"maittaotorcúsmilmoho§§bodi!do*oly,..
yi€

jř adopŇTí mdi& - wagrercvi. PatkoÝi, Momvcovi a paní KouWi

nebúló rct žbB! bud§ moci chodil do školy a bude nu poskymb zá&tadni zdmvobí péče a bude mi! Ňvou rcalis.,.
Májž adoPtid 6diče _ Adéla smejkalová a Peh Škorp&ová

Y!€

'7 z19 4. 11,2014 l1:00
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oMDC 092 - Grrc Ngimr

E.*.a,trX*;
tlll již adoptiyDi rcdiče _ p@í Mirta Hejdu*ďá, DM Zdeňkov4 S@o@ Tníďová Bffiic Tfu.ievá, Erika Bobková a R'* Jreš

víÉ

OMDC 093 - Samsol Sariovo

Májiž adoptivni rcdiče - pmi HaJůá Šináglo!á a Jsa odšová § rcaliŇu

liE

oMDc 094 - Ruth LetiYa

pfumitrdni osobu.

MájD edopúvni mdÉe - Com@ - henká sirjglo\á. llona PeBlo!á JjňPaň/ei(

Y&

oMDc 095 - Naomi Letiws

kempu, Neil §il o toq §t{t §e v budoucrcsti něk_Ým dul€átým.
Má již adoplini rodiče - pili Haúa Šinágtoťá a Jffi oršová s mdimil

!&€

oMDc 096 _ TerBa Narmat

Má jť adoptiúi rcdič€ - Mekéa TreliloÝá a Aem kómeo\,á

vice

oMDC 097 - Ki§h Ki§b Em8nuel

Kish Kish je šst tet a chodí do škoky Je jedhýú diětem v rodfu, J€ chyř,ý á sbtečíý. Rdče bydli v domě u dobÝch rď, hefi jh pďTfli písŘí F koff pel§tů a obdobi sch, což je pňv€dto m fáu.
T@ kd. tď jsoB &mji pn{ci a pmb jsu prc 0ě pmblérem i základni potřby, FinaJĚni pomocle lDtióa i pĎ ajišlěíi vzčláí,
Má jť adoptiYní Ďdič€ - pmi Hanka Šiná8lová

ú!q

oMDc 098 - G$briel L§úi

keřá by ho měla nídá,

Májř adopriÝni rcdiče - věÉ Kutilová L€Dka Topiiková Vl6b Topíiková MáfriM Sudinovi Fnnišek Toman

liE

OMDC 099 - Seuň l*moko

seurijiditězmdiryposťženébojispytlákydoby&avBegoivs,€dčffidoblstiSambm.odsýchmdičEkefižjiv€stMDvRrmd.doslfuilvehfolidaadsehoujdMjitel*olyvDotdoipán
Kape jen prcto, ř seú duje *olu, Seud je júim z nejbpšich sfudenti škot, de reď Fftbuje fud pomoc k ajištěd dšfro vdh! jíe a oeced. Kom učiEte *ob remá, kdo by se o něj Fsd.
N.rá jiZ adopú\ ru rcdic€ - L4n}é Badn] á} /Ycbová

ví€

oMDC i00 - zulu Jaeob§

§esdiÝý a zdvoálý. Pomoc ro něj bude ťelkou přil€áto§ti, rjmém co se ýki vzděláíi,
Má již adoptivni íodiče - peí JM Mčocbová

V tomble véku by již měla být ve škole, al€ (aíL cbldobě §i to její rdha n€můž dovo§L Koupilijsme pĎ BbcHe &ali unifomu a t€d' p.o ni ied.ime Ékoho, kdo by ji Fdporval dlouhodobě,
Májž adoptivtri mdiče - sisa Benkeová

!ie

měsfuitri, bkže jsou ávi§li u dóbíých penézich ktere dosfuu za pŤí]ežilosEé píie, Fi.srcd pomoc je potřeba, aby Benjein mobl Pokačovat ve škole.
Mi již adoptryni odró€ - Rom@ Mudsňková Nil@la Gilbiáiovlj. Baóom Hlaváčkoťá. Ivm §labochov4 Tonáš Hadmvský, Josef Stír€k

!q

babičkou.kteÉbyhbezpni€e,PHtfunežj§mejeFzdižilisM&ou,kt€újenecMYalaiqúdrsMdoM,Matkabylapr§dfrkouazemřebmHlYMinuohoú)áoddoBukdomuapr§ii!ojídlo.MnoMyw

útjcn doufán že dobft a aby jim n€ublťovala rebo něco jiÉlro. V lednu si ro zkoneiuji - Už óychom měli náš děsbý domov,

Ndí jž adoptiÝni rcdiče - páni soňa Kočúídová a Mile Jinísk

\is

ch}tá 2le momentáně ideslá z přdchozich události. Fiffní ponoc je poftbnÁ áby moila choalrt do škol}. měla co jisl a mélo nékoho, kdo by ji měl iid,
lví,ájř adoptrÝní rcdiče - páaí ReMla LDkešo\á

ťE
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oMDc 105 - Im Koome

Hl€dí si póci, aby si rubl \TděbÉ a koupit si jidlo. ab!- re\ryl{ádfi,ěl n§bo ho remurel kná,§ oMtoim Iideltr

přerest pře§ všehno špafié, čim si muýl prcjit, Tento piipad byl dorešen do oMDc policistou, lil Potřebuje fl@čai podpoq aby mo}d chodit do školy stejnějakojeho kaítsédi.
Má již adoptivni Ďdiče _ pmi Petm Lenková a Lenka Lenková

víe

o jíd}o, což je pú d veimi nebe,4Ečre, prctože a b mře býi chyceM. cMslire je připweM pokEčovar ve škole §lejně jáko jcji kmnidi a to by ji Wo fiMnčni pomoc ufrožnila,
Má jD adoptvd rcdič€ - pmí Dčíelka ?avlÉ K§otá ZŠ Jó]u*o!

vie

o.hoten začit chodit do školy a dilry .omu by s z něj sal Ý budoucnu Ýzdělmý čIověk, Toto vše by byio možné pí dosutku fiMci. ,,

Má jú adoptivíí odič€ - DK F!číková s,ro,

yj€

Talo di!,ka Etekla s polďně * srými kámaŤádkei pl€d m€mým MíželsFím, RÉMie je 8-10 ld. nikďý nechodila štoly, mlúí poM kmeíďým já-rykem Majů z oblásti Sebufu-

fu{již adoptivni mdiče - pe Pavel Misař

vie

oMDc l09 - Nqit ri ldoiú

konWittr pňšla o Jediíý domo!. teď měla S vaši Fmoci bude DYštělovat Pnq, schml v Doldot.

má ádoptivni rcdič€ peí IvaM PctáJková

oMDc 111 - stacv

oběti reg@omosi potřebuje vaší po8oc. slibila, že bude Ye škol€ fiídě pÉcovat,

Již ná adoptiwi rcdiče pgni Ronrffi Zei4ková a Michal TBBil

y_i§

-r 
oMIrc lt2 - Mumfft

-: Mffiaíe a tim pád9m se lTíla bkoyým pňpadům eá§ilrěni jato še jí to sblo jž jednou] to Ýše je možúé s fimčíi pofroci,

ť
i 

již ma adoplivnj rcdiče pfr Michela a Vúm súMo\ á á hn]o Vlcb?]ová

vl€

Je to nejzflámějši ditě Keíi v součeíosá. Psali o něm !šecbn! noviny od The STAMm po coMti atd,. Je to dítě. ktereru byls avíažděna lrlmblq ú foto8Éfie § obláZkem

Fhilčnj pomm je rue{ prc možnost mvšt&oval školu, abJ si moila Ýldi ýé sn} a sEla se v budoucm pmfuDh osobou
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Projekt pomoci dětem v Keni v roce 2014 navazuje na projekt z roku 20l3.

l.
Hlavrrí činnost nadačrrího fondtr - dále pokračovat v podpoře adoptovarrých dětí.jak
formou f,rnanční tak i materiálni ponioci - dohlížet prostřednictvím pracovníků NF OMDC
v Keni. aby děti clrodily do školy, byly oblečené. čisté. stravovaly se ve škole. kontrcllovat
jeiich život mimo školní zaiízení. Na pravidelných nrisích v lednu a slpnu v Keni
zakladatelenr NF p. Perglem Jiřím zkontrolovat všechny acloptované děti. zajistit
potřebrré záIežitosti - jednání se školami. lékařskou pomoc a pomoc dle individuelní
potŤeby dítěte.
Při misích do Kerri zajistit fotodokumentaci a video o návštěvách dětí tak, aby adoptivní
rodiče měli zpětnou kontrolu. jak se jejich dítěti daří. Fotodokurrrentace a video repclrtáže
buclou součástí výroční zprávy nadačního fondu a budou zveřejněn_v na internetu a
w,ebových stránkách NF OMDC. ne facebooku

2.
pi,i misích v keni dohlížet a kontrolorlat čerpání darovaných peněz a to prostřednictvím
účtu u keriské banky a ťrčetnictví pobočky NF v Nanyuki tak, aby by,ly řádně investovány a
aby nedocházelcl k rreprůlrledrré manipulaci. Vyžadovat roční účetní uzávěrku schválencru
správr'í radou v Nanyuki. Dále spolupracovat se správní raclou NF OMDC v Keni
a s vedoucí kanceláře v Nan}uki paní Hellen. Správní rada NF v Česku připraví finanční
program čerpání tinančních prostředků na přesně stanovené účely. Správní rada z Keni
pošle mejlem seznam potřebných plateb na jednotlivá čtvrtletí a správní rada v Česku
t,-=zhodne, jak se jednotlivé potřeby budou financovat a podle toho odešle peníze na účet
do Keni. Tímto rozhodnrrtím bude česká stlana více kontrolovat správnost čerpání a
irakládání s finančními prostředk.v-.

V roce 2014 poíádat přednášky. různé charitativní akce. sbírky. medializace ND OMDC
s cílem získat další finanční prostředky pro děti v Keni. 'I'rvale aktualizovat
NF a komrrnikovat s českými lidmi prostřednictvim í-acebooku.

4.

Zajistit v roce 2014 povolení SKNV Praha - pokračování sbírky na stavbu dětského domova
Pokračovat dle stavebního projektu ve stavbě dětského domova v Doldol. Zajišt'ovat
provoz části dětského domova, vypracovat ťrnanční kalkulaci provozu dětského
domova. vypracovat materielni potřebu provozu, potř,ebu nákupu zviŤatpro dosažení
maximální soběstačnosti domova. potřebu lidské obsluliy, Dále spolupracovat s místni
školou při učení a výchově dětí, spolupracovat s místníni úřady - úřad pro správu nrěsta a
školnínri inspektory.

V Berouně dne 30.6.2014 Jiří Pergl
předseda správní rady

.. Dagmar perglová .}iit.!.;.ri.:,
ělenkasprávnírady 

' r '"'
i|./ď^, i,,'.r, I



N 743-RD1O/MSPH
trj 238%l2a74

Usnesení
Městský soud v ?raze rozhodl vyšší soudní úřednicí Klárou Novotnou v právní věci
navrhovatele: ONE MORE DAY FOR CHILDREN, nadační fond, Beroun - Beroun -

Město, K Dědu 1705, PSČ 266 01, identifikační číslo 28900308, o návrhu na zápis
změny do nadačního rejstříku takto:

V nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 743

se vymazává

Správní rada:
předseda správní rady: Jiří Pergl, dal nar, 23. ledna 1973, r.č. 730123n618
Beroun - Beroun - Město, K Dědu 1705, PSČ 266 0]_

den vzniku funkce: i-, listopadu 2O1a
den vzniku členství: 1_. listopadu 2aI0

člen správní rady: Jana Ouředníková, dat. nar.26.listopadu 1943 , r.č.
43612611o3
Beroun, Branislavovai42a, PSČ 266 C]-
den vzniku člensfuí. 1. listopadu 2010

se zapisuje

Správní rada:
U vymazávané osoby Jiří Pergl, dat. nar. 23, ledna 1973, r.č. 730]_2310618 se
zapisuje
den zániku členství: 1_. listopadu 2013
den zániku funkce: 1. listopadu 20L3

U vymazávané osoby Jana Ouředníková, dat. nar,26.listopadu 1943 , r.č.
4361261103 se zapisuje
den zániku členství: 1_, listopadu 2013

člen správní rady: JANA OUŘEDNÍKOVÁ, dat. nar. 26. listopadu 1943 , r.č.
436t26l103
Branislavova 1-42011-1, Beroun*Město, 266 01, Beroun
den vzniku členství: 2. listopadu 2013

předseda správní rady: JlŘÍ PERGL, dat. nar. 23. ledna 1973, r.č. 730123la6t8
K Dědu 1705, Beroun-Město, 266 01 Beroun
den vzniku členství: 2. listopadu 2013
den vzniku funkce: 2. listopadu 2013

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci
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Příloha k účetní závěrce podle vyhlášky č. 50412002 Sb.
ONE MORE DAY FOR CHILDREN, nadační fond za rokzal3

lnfbrmace o účetní iedrrotce

Název: ONE MORE DAY FOR CHILDREN. nadační fond
Sídlo: K Dědu l705, Beroun, PSČ 266 01

IČ: 28900308
Registrována: v nadačnínr rejstříku vederrém Městským soudem v Praze, sp. zn. N 743

Datum zápisu: l?. 06, 2009

Úče,l nadačního fondu:

- podpora dětí do sedmrracti let věku a jejich rodičůrrr, pěstounťrm a dospělýnr nacházet
efektivně.iší formy své existence ve všech oblastech života
- seznamování fuzických osob s takovým stuprrěm poznání, umožňujícím zdrar,ý, smysluplný
žiru ot

- posk_vtování f]rranční a věcné pomoci 1"vzický,rn osobám na podporu jejich vzdělávání a

1ižir,u a nacházení efektivněiší tbrmy existence ve všech oblastech jak duševních, tak i
i:trlastech fyzický ch
- poskytování finančrrích prostředků dětem v souvislosti s nemocemi
- otganizovárrí, podpora a pořádání vzdělávacích seminařů. kurzů a syrrrposií
- podpora talentovarýcli jedinců v oblastech duchovních, vědy. vzdělávání, tělovýchovy a

Sportu

- příprava. realizace ěi podíl narealizaci a podpora výchovně vzdělávacích projektů,
i,ztalrujících se k ýše uvedenýnr účelům a cílům

Správní rada:

předseda správní redy:
JlŘÍ přRGL, ciai, nar, 23.\ednaI973
K Dědu 17ů5, Beroun-[u]ěsto. 2_66 OI Bercurt

rJen vzniku filnkce: 2, listopadu 2013

derr vzrriku čienst,rí: 2, listopadu 2013

UA{jivll\R PaRGLoVÁ, ilai. i:ar,, 30. listopadu 1945
U Židc,lskétro hřbitova 374, Be roun-iolěsto, 26601 3erouii
den vzt_rixu čleris|,,,í: 1. listopadu 2012

člen správní rady;
]ANA 0UŘEDi\iÍKoVÁ, da,t. riar. 26. listopadu 1943

Eranisiavcr.,a ÁZalLl. Bercun-Město, 266 01 Berciln
den vzniku člensiví: 2. listopadu 2013



Jménem nadačrrího fondu jednají navenek ve r,šech věcech vždy dva člerrové správní rady
společně.

Revizor:

ZDř\iĚK KoZÁi<, dat. nar. 24, června 1977

Sounčžná Z28, 267 06 Hyskov
,len ,,,zniku fr.,nkr,e : 31,, října 201,2

zakladatel:
..]iŘÍ pERGL, dai. nar. 23. ledna 1973
( Dědu 1705, Dei-cun-Mšsio,26601 Bercurr

Výše majetkového vkladu:
50 000.- Kč Zapsárro:29, dubna 2011

Účetní otrdotrí: účetním obdobím je kalendár'rrí rok.

Způsob aplikace tlbecných účetních zásad: Účetnictví společnosti je vedeno a účetni
ziivěrka byla sestavena v souladu se zákonern č, 563/1991 Sb. o účetnictr,í v platrrém znění.
v.v-hláškotr č. 50412002 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
+ účetnictl,í, pro účetní jednotky, u kterych hlavnírrr předmětern činnosti není podnikárrí,
pckucl účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. Účetnictví respektuje obecné
iičetní zásady, především zásadtr o oceňování majetku liistorickýnri cenami. zásadu účtování
ve v,ěcné a časové souvisltlsti" zásadu opatrnclsti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve srich aktivitách.

ZpŮsotl zpracování a uchovávání účetních záznamů: Účetnictl,í za rok 2013 je zpracováno
r,, účetním software Pohoda.

Odchylky od použit}ch metoel: Ne.jsou.

Významné udáIosti, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem §estavení účetní
závěrky: Nejsou.

Způsotl oceňování: Majetek je oceňován historic§-mi cenami

Způsob přepočtu cizích měn na Kč: denním kurzem ČXB. keňský šilink (KES) pevným
kurzem.

Fodíly na jiných účetních jednotkách: }llejsou.



ÚOa;e o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů
nelro podobných cenných papírů nebo práv: Nejsou.

Závazky více než 5 let po splatnosti: 0

Celkor,á výše závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze: 0

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 0

Osobní náklady: 0

§tanovené odměny a funkční požitky za účetní období z titulu funkce:
Členové statutárníclr orgánů: 0

Členové kontrolních orgárrů: 0

Členové jiných orgánů určených statutem" stanovami nebo jinou zřizovací listinou: 0

Vzniklé nebo smluvně sjednané závazky olrledně požitků bývalých členů těchto orgánů: 0

Účasti čtenů statutárnícho kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených

=tatutem, stanovami nebo jinou zíuovaeí listinou a jejich rodinných příslušniků v
osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za lrykazované účetní období obchodní
smlouvy nebo jiné smluyní vztahyz Nejsorr.

Výše záIoh a úvěrů poskytnu§ch členům statutárních orgánů: 0

Způsob zjištění základu daně z příjmů: Výnosy nejsou přednrčterrr claně. všechny

související náklad_v isou daňor,ě neuznatelné, základ daně je nulor.ý.

Použité daňové úlev_v: Nejsou,

Další významné položkyo které nev_vplýva jí z romalry a lýkazu zisku a ztráty:. Nejsou.

Datum: / '/ ,ír,lY

Podpisový vzor:

ONE MORE DAY FOR CH|LDRÉN
nadační fond

K Dědu 1705, 266 01 Beroun
lčo, 28900308

tel,:00420 aO3211 111

wrr*v, rxped iee,world,ce

úW



středočeský kra

Váš dopis zn.l Ze dne:

Číslo 1ednací:
Spisová značka:

Vyřizuje / Linka:
Značka:

Praha:

018682l2014^(USK

sz_024282l20 1 1 /I(tJ SK
Jiřina Nemravová 1.862

OVVAiern

03.02.2a14

Protokol o schválení průběžného vyúčtování veřejné sbírky

Dopisy ze dnů 20.09. a 29,10.2012, i8,06., 15.11. a 20.12.2013 bylo předloženo l. a 2.

průběžné vyúětování veřejné sbírky konané nadačnínl fondenl ,,ONE MORE DAY FOR
CHILDREN, nadačnífond". od 05,06,201l do 07.02.7014 za úěelem stayba dětského domova

pro 60 dětí (sirotků) ve rněstě Doldol, oblast Laikipia, stát Keňa, Áírika. Sbírka byla

osvědčena Krajským úřadem Středočeského kraje dne 13.04.2011 pod

sZ _07 8842120 1 l /i(USK.

Na základě předloženého vyúčtování a přiložených dokiadů bylo zjištěno a doloženo, že:

. hrubývýtěžek sbírkyk 31.05.20l3 činil 908.0i3,81 Kč,

. uplatněné a dokladované náklady ěinily 22.744,77 Kč, tedy 2,50 Yo zhrubého

v}těžku sbírky a byly použity na úhradu bankovních poplatků. Kopie

bankovních výpisů jsou doloženy k vyTičtování,

. čis§ l".ýtěžek sbírky činil 885,269,04 Kč.

o dárcovskou DMS byly vybrány finanční prostředky v celkové částce 82.890,00

Kě a vloženy na zvláštní bankovní účet ě, 4|849538910800 zřízený pro účel

sbírky a vedený u České spořitetrry, a,s,, pobočka Kladno. Na účet byly vloženy

finanční prostředky v celkové výši 824.83 4,45 Kč. Ztěchto prostředků bylo rra

úrocích připsáno 289,36 Kč. Kopie výpisů ze zv|áštního bankovního účtu jsou

doloženy k vyúčtování,

. ěisty vytěžek byl využit tak, že nadační ťond převedl finanění částku ve výši

789.a32,46 Kě na účet ONE MORE DAY FOR CHILDREN, Kenya - Africa,

ze kterého byla hrazena stavba dětského domova. Kopie faktur, účetních

dokladů a bankovních výpisů ze zahraniění banky jsou doloženy k vyúčtování.

oDBoR VNITŘNÍCH vĚcÍ . , KRAJSKÝ ŽrynosrnNsxÝ, ÚŘlo
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ONE MORE DAY FOR
CHILDREN, nadační fond

Jiří Pergi

osoba oprávněná jednat ve

věci sbírky
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