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Úvodní slovo
Vážení dárci, 

tento první rok nadačního fondu byl plný emocí, dobroty, omezení, zvratů a neočekávaných událostí. Jen stěží se dá 
ovšem popsat jakou radost nám tento rok přinesl, kolik dobra se uskutečnilo, nebo kolik toho ještě máme v plánu.

Za tento jeden rok jsme nabrali mnoho zkušeností. Museli jsme se naučit, jak posuzovat žádosti o podporu tak, aby to 
bylo co nejefektivnější a přineslo co nejvíce užitku. Naučili jsme se pracovat se sociálními sítěmi a prezentovat naší 
pomoc i tam. 

V nadačním fondu máme radost z každého malého krůčku, který se nám za tento rok podařil. A věříme, že každý další 
rok bude tento krůček čím dál větší a silnější. 

V neposlední řadě Vám, všem dobrým lidem, dárcům, a nadšencům chceme poděkovat za pomoc, důvěru, podporu a 
neuvěřitelné společné úsilí. 

Marie Carbochová



O nadačním fondu
● Nadační fond vznikl v roce 2021
● Nápad maminky samoživitelky, která se rozhodla, že bude pomáhat, nakonec nabral větší směr než si 

mohla myslet
● Posláním nadačního fondu je pomáhat ohroženým skupinám, maminkám samoživitelkám, rodinám s 

dětmi, dětem v dětských domovech, seniorům a všem, kteří pomoc opravdu potřebují
● Poskytujeme pomoc finanční, materiální a také formou poradenství
● Dlouhodobým cílem nadačního fondu je poskytovat komplexní péči o všechny věkové skupiny od dětí až 

po seniory a propojovat tuto pomoc a životní osudy
● Vizí nadace je být stabilním, silným a spolehlivým partnerem pro všechny potřebné



„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“
Lev Nikolajevič Tolstoj



Žádosti o pomoc
● Zaregistrovali jsme celkem 412 žádostí o pomoc
● Z toho bylo vyhověno 289

Pomoc byla poskytnuta jak fyzickým osobám, tak i organizacím, se kterými spolupracujeme opakovaně, ale i 
těm, s nimiž jsme navázali novou spolupráci.

Materiální pomoc a pomoc nejnutnější nouze jako potraviny a hygienické potřeby rozdělujeme mezi potřebné 
každý týden.



Koho jsme podpořili
Za náš první rok jsme podpořili nemálo jednotlivců, dětské domovy i seniory.

Jednou takovou velmi příjemnou pomocí byla podpora domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. 
Poskytuje se tam celoroční pobytová služba lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Věnovali 
jsme jim vybavení, které obyvatelům tohoto domova zpříjemní jejich bydlení. 

Na oplátku tým našeho nadačního fondu dostal ručně vyrobené poděkování a certifikát s poděkováním. 
Takové momenty jsou přesně to, co je naším hnacím motorem. 



Naši dárci
 Boscanis s.r.o. 195 430 Kč

 Damansar s.r.o. 144 525 Kč

 BoscanisOne s.r.o. 71 834 Kč

 Moledata company s.r.o. 160 869 Kč

 Celkem přijaté dary nad 10 000,- Kč 572 658 Kč

 Přijaté dary do 10 000,- Kč (fyzické osoby) 195 430 Kč



Poskytnuté dary a pomoci
 Dětský den v Bělé pod Bezdězem 90 000 Kč

 Domovy dětí a mládeže 258 816 Kč

 Pomoci samoživitelkám 47 125 Kč

 Pomoci handicapovaným dětem 51 552 Kč

 Celkem poskytnuté dary 447 493 Kč



Přijaté vs. poskytnuté dary
 Právnické osoby 572 658 Kč

 Fyzické osoby 267 238 Kč

 Celkem přijaté dary 839 896 Kč

 Celkem poskytnuté dary 447 493 Kč



Rok 2022
Když se ohlédneme za tímto prvním rokem, věříme, že ten další bude ještě lepší.
Plánujeme rozšířit řady nadačního fondu o další zaměstnance i dobrovolníky.

Více a komplexněji se věnovat problematice se začleněním ohrožených jedinců a skupin znovu do života. 
Zajistit jim kurzy a další vzdělání, které potřebuji. 
 
Covid-19 nás naučil, jak obtížné je žít s omezením. Ještě více obtížné je to pro důchodce. Těm chceme v 
našem dalším roce fungování zajistit účelovou pomoc s dovozem potravin, nebo odvozem k lékaři.



„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“
Václav Havel



Kontakty
Nadační fond snů a nových nadějí
Radlická 2343/48
150 00, Praha 5
Česká Republika

IČO: 09897127
č.ú.: 2301936135/2010
(transparentní účet Fio banka)

Marie Carbochová
+420 770 145 530
spoluprace@nadacenovychnadeji.cz

www.nadacenovychnadeji.cz




