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Motto: „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ 

           
      Johan Wolfgang von Goethe 
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1 Úvodní slovo 
        

Vážení a milí přátelé, 

 

snahou nadačního fondu v roce 2016 bylo, aby se jeho činnost i nadále 
rozvíjela. Jsem rád, že se nám opět podařilo zrealizovat několik projektů 
a poskytnout pomoc potřebným, zejména talentovaným dětem. Stále se 
učíme, a tak jsme díky našim projektům získali mnoho nových a cenných 
zkušeností. 

 

Velmi si vážíme podpory, kterou společně s námi poskytují sponzoři, 
dárci i dobrovolní spolupracovníci, jejichž velkorysost a neúnavná 
činorodost dává sílu nám všem a především těm, co to potřebují. 

 

Rok 2016 byl rokem, kdy jsme standardizovali předávání podpor 2x 
ročně a zvýšili částky pomoci. Vše díky našim sponzorům a 
spolupracovníkům. Děkujeme Vám.   

S úctou 

 

Mgr. Václav Horák 

předseda správní rady 
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2 O nás 

2.1 Cíle Nadačního fondu Incrementum 

Nadační fond Incrementum byl založen s cílem poskytování pomoci 
dětem, mladistvým a mladým lidem do 24 let věku, nacházejícím se 
ve ztížených životních, zejména sociálních, podmínkách za účelem 
podpory jejich osobnostního rozvoje. 

Účelem fondu je vyhledávat děti, které mají v určité oblasti osobnostního 
zaměření nezanedbatelný potenciál. Nadační fond se stává pro 
konkrétního jedince impulsem ke stanovení dílčího osobního cíle a k 
rozvoji / růstu vlastních schopností. Nadační fond Incrementum působí 
dlouhodobým kontaktem a podporou mladého člověka v jeho zvolené 
rozvojové oblasti jako motivační činitel v soustavném kvalitativním 
posunu vlastních kompetencí.  

Nadační fond Incrementum se zaměřuje na děti a mladistvé vyrůstající v 
prostředí ústavní péče i mimo ni. Cílovou skupinou jsou děti s 
různorodým sociálním znevýhodněním, děti s tělesným, či smyslovým 
postižením. Nadační fond Incrementum podporuje vybrané jedince 
přímým přidělením materiálního daru (obvykle věci, či předmětu úzce 
souvisejícího s oblastí jeho zaměření). 

Další možností stimulace mladého člověka je zapůjčení hodnotného 
předmětu, nebo přístroje k užívání za účelem rozvoje konkrétních 
schopností a dovedností. Tato zápůjčka může být termínovaná 
konkrétním obdobím, popřípadě bez časového omezení. Příjemce 
hmotné výpůjčky se smluvně zavazuje předmět výpůjčky předat dalšímu 
zájemci o rozvoj osobních dovedností (podpora Nadačního fondu tedy 
slouží k dílčímu růstu nadaného a cílevědomého jedince na jeho životní 
cestě a může fungovat jako putovní podněcující prvek). 

Významným faktorem při rozhodování o udělení některé z uvedených 
podpor je vlastní, samostatné rozhodnutí jedince o dosažení konkrétního 
sledovatelného posunu v životní oblasti. Může se jednat o zájmovou, 
volnočasovou vrstvu osobnosti, o úspěšnost ve vzdělávací oblasti, nebo 
o zaměření na pomoc a podporu vrstevníkům či dalším osobám. Tento 
osobní cíl je výstižně formulován ve smlouvě o poskytnutí podpory 
Nadačním fondem. 

2.2 Správní rada 

 
Členové správní rady nadačního fondu: 
 
 Mgr. Václav Horák, předseda správní rady 

Pedagog, metodik 26. základní školy v Plzni. 

 Mgr. Martin Fládr 
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Etoped v Dětském diagnostickém ústavu v Plzni.   

 Mgr. Eliška Pilíková 

Pedagog. 

2.3 Revizor 

Revizorkou nadačního fondu je: 

 Ing. Eva Křišťanová 

Pracovnice RK Pubec.  

2.4 Projektoví manažeři 

S nadačním fondem spolupracují za účelem vyhledávání a ověřování 
místní situace uchazečů z cílových skupin projektoví manažeři:  

 Mgr. Štěpánka Větrovcová 

 

 

2.5 Způsob práce nadačního fondu 

Všichni členové správní rady, revizor i projektoví manažeři realizují 
činnost pro Nadační fond Incrementum na vlastní náklady a bez nároku 
na jakoukoliv finanční odměnu. 
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3 Programy podpor 
Za účelem naplnění svých cílů zřizuje Nadační fond Incrementum 
programy podpor, které jsou rozděleny dle věkové kategorie 
podporovaných dětí a mladistvých. 

 Poupě – pro děti do 12 let 

 Šipka – pro děti a mladistvé od 12 do 18 let 

 Meta – pro mladé lidi od 18 – 24 let 

 Splněný sen – individuální program 

 Mladý technik – u příjemců je podporován rozvoj v technických 
oborech 

3.1 Program Poupě 

Tento program je primárně určen pro příjemce mladšího a středního 
školního věku (cca do 12 let). 

U příjemce je podporován rozvoj v zájmové oblasti dle jeho výběru, např. 
přírodovědného, sportovně – herního, či esteticko – výchovného 
charakteru. Často se jedná o zájem, který se u příjemce aktuálně začíná 
rozvíjet a je pravděpodobné, že se jím bude dlouhodobě zabývat. 

V této věkové kategorii je preferována podpora formou materiálního daru 
(předání věci, předmětu, či přístroje potřebného pro další rozvoj zájmu 
dítěte). 

U vybraných příjemců může být podpora směrována také jako časově 
omezené financování vybrané volnočasové aktivity – kroužku. 

3.2 Program Šipka 

Tento program je primárně určen pro příjemce staršího školního věku a 
pro adolescenty (cca od 12 do 18 let). 

U příjemce podporujeme rozvoj v zájmové a tvořivé oblasti, kterou se již 
delší dobu zabývá; může jít o různé zájmové aktivity přírodovědného, 
technického, sportovního, nebo estetického charakteru. 

Oblast zájmu příjemce může souviset s volbou profesního zaměření, 
dalšího směřování vybraného jedince. V této věkové kategorii bude 
zvažováno, zda fond svoji podporu poskytne formou materiálního daru, 
nebo ve formě dlouhodobé zápůjčky předmětu / přístroje potřebného pro 
rozvoj konkrétního zájmu. V tomto programu bude zvažována též 
podpora formou financování vybraného kursu, či výcviku. 

3.3 Program Meta 

Tento program je primárně určen pro příjemce v období mladé dospělosti 
(cca od 18 do 24 let). 
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U příjemců podporujeme rozvoj a seberealizaci v dlouhodobě 
provozované oblasti; jedná se o zájmové aktivity přírodovědného, 
technicko – vědního, sportovního, nebo estetického charakteru. 

Cílem programu je rovněž podpora jedince v jeho snaze předávat své 
dovednosti a znalosti dalším osobám, v oblasti vedení mladších dětí či 
vrstevníků; oceňujeme odhodlání podělit se o své zkušenosti a vtáhnout 
do smysluplné aktivity další zájemce (přesah individuálního zájmu). 

Podpora bude zaměřena také na sociálně prospěšné aktivity konkrétního 
mladého člověka (pomoc a péče o hendikepované a sociálně 
znevýhodněné jedince, peer program…). V této věkové kategorii 
preferujeme podporu formou dlouhodobé zápůjčky předmětu, nebo 
přístroje (s předpokládaným výhledovým předáním této věci dalším 
účastníkům programu). 

3.4 Mladý technik 

Program je určen pro příjemce  mladšího školního věku až mladé 
dospělosti (cca od 6-ti let do 24 let). 

U příjemce je podporován rozvoj v technických oborech; u mladších dětí 
se jedná zejména o podporu technického myšlení a volnočasových aktiv 
se zaměřením v této oblasti. U starších příjemců tento program 
podporuje rozvoj a seberealizaci v technických odvětví se zaměřením 
na jejich studium, popř. výběr budoucího povolání. Výběr do programu 
určuje především oblast zájmu, tj. technický směr, ale je nutné splnit 
další podmínky nadačního fondu pro poskytnutí podpory. 

3.5 Splněný sen 

Tento program je určen pro potřebné uchazeče, jejichž pomoc nemůže 
být aktuálně pokryta z okamžitých zdrojů Nadačního fondu Incrementum. 
Program otvírá možnost pro konkrétní dárce pomoci, kteří jsou připraveni 
podporovat konkrétního chlapce, či dívku v rozvoji jejich individuálního 
zájmu. V rámci tohoto programu zřizuje nadační fond listinu čekatelů, 
kteří čekají na splnění svého snu. Kterýkoliv dárce může sám posoudit, 
kterého uchazeče podpoří ve splnění jeho snu. 
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4 Některé realizované projekty podpory 

4.1 Karolína 

nadějná gymnastka 

Karolína vyrůstá v rodině pouze s maminkou a starším bratrem. Pro 
maminku je tedy nesmírně těžké zajistit Karolíně veškeré potřeby, které 
s jejím zájmem přímo souvisejí. Vzhledem k její pracovní vytíženosti se o 
mladší sestru musí často postarat starší bratr. 

Karolína je členkou oddílu moderní gymnastiky TJ Slavoj necelých 5 let 
(cvičí od svých 4 roků). Velmi brzy se projevuje jako pohybově a rytmicky 
nadaná a začíná sbírat své první úspěchy. V roce 2015 se 
v Západočeské gymnastické lize celkově umístila na krásném 2. místě. 
Stejné místo obsadila i v letošním ročníku ZPČ ligy a v oblastním přeboru 
moderní gymnastiky byla dokonce první. 

Karolína má kromě sportovního nadání také matematický talent. 
Pravidelně se účastní školních matematických olympiád. Početní úkoly 
jsou jejím dalším velkým koníčkem. 

Do programu podpory Nadačního fondu Incrementum se Karolína 
přihlásila s jasným přáním: požádala o zakoupení závodního 
gymnastického trikotu, aby mohla i v další sezóně pokračovat ve tvorbě 
úspěšných gymnastických sestav. Druhá část podpory Karolíny bude 
probíhat formou uhrazení pololetních oddílových příspěvků TJ Slavoj 
Bory. Karolína byla s ohledem na věk zařazena do programu POUPĚ.  

Karolína si jako svůj osobní cíl zvolila, že se umístí v Západočeské 
gymnastické lize 2017 na některé z medailových pozic – tedy do 3. místa 
včetně.  

Dlouhodobý cíl naší mladé moderní gymnastky je romantický, ale 
rozhodně není nesplnitelný. Karolína by se velmi ráda dostala do cirkusu, 
kde by pracovala jako akrobatka a využila tak své zkušenosti z moderní 
gymnastiky. Přejme jí, ať se tento dětský sen někdy vyplní! 

4.2 Kristýna 

plavecká naděje  

Ačkoliv se Kristýna narodila s vrozenou vývojovou vadou horních 
a dolních končetin, Nadační fond podpořil Kristýnu ve sportovní aktivitě, 
a to v plavání. Kristýnka se věnuje plavání od svých sedmi let, kdy začala 
chodit na individuální tréninky ke své trenérce Silvě. Silva se 
pro Kristýnku stala oporou a dokázala Kristýnku nejen motivovat 
v trénicích a zlepšování plavecké kondice, ale i k závodnímu plavání. 
Kristýnka se proto stala členkou Plaveckého Klubu VŠ Slávia Plzeň 
a začala se věnovat plavání na závodní úrovni. Absolvovala zdravotní 
klasifikaci pro účast na závodech tělesně postižených plavců. Kristýnčina 
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odvaha je ale mnohem větší, účastní se i závodů zdravých plavců, kdy 
měření se zdravými kamarády je dalším motorem v plaveckých 
trénincích.  

Pro Kristýnu je tato sportovní aktivita velice důležitá. S ohledem na její 
postižení je plavání jeden z nejšetrnějších sportů, které může 
provozovat, ale zároveň jí pomáhá po stránce lidské. Kristýnka se 
setkává s lidmi, kteří mají obdobné problémy jako ona, poznává nové 
kamarády a podle maminky tráví smysluplně svůj volný čas.  

Kristýně se daří úspěšně zapojit do kolektivu nejen v rámci plaveckého 
klubu, ale i v rámci školy. Navštěvuje ZŠ Tymákov, a podle maminky má 
zde naprostou podporu ze strany školy a díky této podpoře se cítí být 
plnou součástí třídního kolektivu.  

Kristýna si jako krátkodobý cíl stanovila účast na dvou závodech 
pro tělesně postižené plavce a na jedněch závodech pro zdravé plavce. 
Tento cíl by měla splnit do listopadu 2017. 

Správní rada Nadačního fondu Kristýninu žádost projednala a 
odsouhlasila podporu na úhradu letního plaveckého soustředění pro 
tělesně postižené plavce a vybavení (plavky, plavecké brýle, plavecká 
čepice, triko a kraťasy) s logem PK Slávia VŠ Plzeň. Po splnění 
vytyčeného cíle zůstane podpora v plné výši a plavecké vybavení 
Kristýně. 

Doufáme, že naše podpora Kristýnku posune v plavání zase o kousek 
dál. Jsme rádi, že můžeme podpořit mladou slečnu, která se od narození 
musí potýkat s nepřízní osudu a která se této nepřízni dokázala postavit 
čelem a vybojovat si své místo pod sluncem. Držíme Kristýnce palce, ať 
se jí nejen v plavání nadále daří. 

4.3 Cyril 

Mladý Archimédés  

Cyril je prototypem mladého myslitele. Studuje v primě na Gymnáziu 
Františka Křižíka v Plzni. Od malička tíhne k číslům a logickým záhadám. 
Velmi ho zajímá matematika, ve které vyniká a nikoho určitě nepřekvapí, 
že se jeho koníčkem staly i šachy. Ty bere velmi vážně a opravdu 
sportovně.   

Ne vždy však v životě jde vše jako po másle. Finanční situace rodiny 
není nejlepší, a tak se rodiče spolu s Cyrilovou babičkou rozhodli 
požádat Nadační fond Incrementum o materiální podporu.  

Společně jsme přemýšleli, jaká by byla nejpotřebnější. Potřeboval by 
spoustu podpory od úhrady školného až po školou požadovaný tablet. 

Cíl, který si Cyril vytyčil je celkem vysoký. Ve školním roce 2016/17 mít 
studijní průměr do 1,5 a zúčastnit se dvou šachových turnajů. 
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Správní rada Nadačního fondu Cyrilovu žádost projednala a odsouhlasila 
finanční podporu na školné. Při splnění daného cíle zůstane celá finanční 
podpora Cyrilovi.  

Doufáme, že naše pomoc podpoří Cyrilovy touhy na výborné vzdělání. 
Přejme mu tedy splnění všech snů, a pokud k tomu Nadační fond 
Incrementum přispěje malou částí, dosáhneme tak i naplnění našeho 
cíle.  
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5 Poděkování 
Správní rada Nadačního fondu Incrementum vyjadřuje upřímné 
poděkování všem našim podporovatelům. Máme radost, že se okruh 
našich sponzorů a podporovatelů stále rozšiřuje! 

 

1. Nadační fond Veolia 

2. Městský obvod Plzeň 3 

3. Advokátní kancelář GÖRGES & PARTNERS, Plzeň 

4. 1. Plzeňská daňová a účetní, spol. s r.o.  
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6 Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
ke dni 31. 12. 2016 (v CZK) 

Spotřeba materiálu 0,00    

Služby celkem 10 787,46 

   Náklady na reprezentaci 966,00 

   Ostatní služby 9 821,46 

Daně a poplatky celkem 1,76 

Ostatní náklady celkem 51 952,90 

   Dary 50 730,00 

   Jiné ostatní náklady 1 222,90 

Náklady celkem 62 742,12 

Úroky 9,19 

Přijaté příspěvky 60 000,00 

Výnosy celkem 60 009,19 

Výsledek hospodaření před zdaněním -2 182,93 

Výsledek hospodaření po zdanění -2 182,93 

ROZVAHA 
ke dni 31. 12. 2016 (v CZK) 

AKTIVA   

Krátkodobý majetek celkem 101 234,32    

Pohledávky celkem 0,00    

Krátkodobý finanční majetek celkem 101 234,32 

   Pokladna 177,00    

   Účty v bankách 101 057,32    

Náklady příštích období 60,61 

Aktiva celkem 101 294,93    

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 89 294,93    

 Jmění celkem 20 000,00    

 Výsledek hospodaření celkem 69 294,93    

Cizí zdroje celkem 12 000,00 

 Závazky celkem 12 000,00 

Pasiva celkem 101 294,93    

Přehled darů 
ke dni 31. 12. 2016 (v CZK) 

Dres  3 590,00    

Dres 5 110,00    

Peněžní dar 4 300,00 

Peněžní dar 3 900,00 

Peněžní dar 6 000,00 

Model autíčka Škoda Fabia 990,00 

Peněžní dar 6 000,00 

Příspěvek na sportovní činnost  5 840,00 

Školné   15 000,00 

Dary celkem 50 730,00    



 
 
 

 

 

 


