
Podklad č. 11.3  pro jednání Zastupitelstva města 25/2013 dne 23. 10. 2013 
Zpracovatel  : M.Vávrová   
Předkladatel : Ing. Josef Pátek 

Předání výtěžku z kulturně společenské akce Výroční cena města 2013 
Nadačnímu fondu „Rozum a cit“ 

Dne 28. října 2013 bude předána Výroční cena města Čelákovic za rok 2013, resp. připomenuta 
osobnost paní Věry Gissingové krátkým dokumentem, po oficiální části večera vystoupí Ondřej 
Havelka s orchestrem  Melody Makers. 

Součástí započaté tradice je charitativní charakter akce, kdy výtěžek bude odevzdán organizaci, která 
může svým posláním navodit sounáležitost s vyznamenanou osobou. Pro tento rok navrhujeme 
odevzdat výtěžek Nadačnímu fondu Rozum a cit, Na Výsluní 2271, Říčany. 

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé M. v roce 1996, jako nestátní neziskovou organizaci, 
jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem 
umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. 

Nadační fond podporuje zejména: 

 pěstouny, kteří chtějí přijmout další dítě z dětského domova, nebo jiného ústavu a    potřebují     

 pro to vytvořit vhodné podmínky 

 rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči 

 rodiny, které se snaží zajistit trvalé bydlení pro dospívající děti v pěstounské péči 

 pěstounské rodiny pečující o zdravotně postižené dítě 

 pěstouny-prarodiče 

 pěstounky, které pečují samy o opuštěné děti 

 děti a mládež, osamostatňující se z pěstounské péče 

 pěstouny v nepříznivé sociální situaci 

 rodiny, které si děti osvojí 

Nadační fond Rozum a Cit přispívá na: 

 vybavení dětských pokojů 

 rekonstrukce bezbariérových prostor 

 vybavení domácností 

 výpomoc pro sociálně slabší rodiny 

 společné akce pro děti vyrůstající v náhradních rodinách 

 na odborné služby a výtvarné dílny Občanskému sdružení Rozum a Cit 

 šíření myšlenky náhradní rodinné péče 

Konkrétní podpora konkrétnímu dítěti: 

 podpora volnočasových aktivit dětí, nákup hudebních nástrojů 

 příspěvky na osamostatnění mladých lidí 

 „Pomáháme ke zdraví“ – příspěvky na očkování proti žloutence, encefalitidě, rakovině     

 děložního čípku atd. 

 projekt „Vychováváme dítě s handicapem“ – zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a  

 výukových pomůcek pro zdravotně postižené děti, příspěvky na osobního asistenta 

 projekt „Pomáháme ke vzdělávání“ – příspěvky na doučování, na školné ve speciálních   

 školách, na jazykové kurzy 

 Pěstouni svou laskavostí, trpělivostí a láskou vracejí opuštěným dětem znovu radost a štěstí     

 ze života. Často si berou do péče děti problémové, handicapované děti jiného etnika. 

1. 



Vzhledem k výši vstupného 150,- Kč lze očekávat výtěžek vyšší než 20.000 Kč. Ve smyslu § 85 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění žádáme o souhlas s poskytnutím finančního daru  
výše uvedené právnické osobě. Konkrétní částka bude předána na základě schválené smlouvy.  

Vyslovení souhlasu již v této chvíli je nutné pro další jednání s ředitelkou Nadačního fondu, včasnou 
prezentaci navázané spolupráce, případně pozvání zástupců Nadačního fondu na slavnostní večer.    

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s předáním výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, 
uspořádaný u příležitosti  předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2013,  Nadačnímu 
fondu „Rozum a cit“, Říčany.  
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