Všude mezi námi žijí lidé, kteří potřebují naši pomoc a lásku, která jim pomáhá v
jejich mnohdy nelehkém životě, neboť nejsou schopni sami se o sebe postarat.
Mnozí z nás těmto lidem, ať už postiženým mentálně či fyzicky, zcela obětavě a
laskavě pomáhají, avšak síly jedinců nejsou nevyčerpatelné. Proto vyvstala
potřeba vytvoření zázemí, v němž by se dostalo našim bližním potřebné péče a
lásky i v případě, že jejich nejbližší se již nebudou moci o ně postarat.
Jedním takovým domovem pro naše "děti" se stal Domov svaté rodiny, který
vznikl v říjnu 1991 nejprve v rekonstruované budově bývalých jeslí na Petřinách
v Praze 6, a v červenci 2000 byl rozšířen o nově zrekonstruovanou budovu
bývalé libocké školy též v Praze 6. O založení tohoto Domova s celoroční péčí o
osoby mentálně postižené se zasloužila Česká katolická charita. Rekonstrukce
provedly firmy NOVUM, atelier A+R a firma REMOPRAG. Obě budovy byly
slavnostně vysvěceny otcem kardinálem Miloslavem Vlkem. Na postupném
vybudování obou budov se podílela celá řada drobných i větších dárců. V
budově na Petřinách je umístěno 45 klientů a v Liboci 36 klientů. Součástí
objektů je kaple sv. Kříže, rehabilitační prostory, kuchyně, jídelny, vlastní
prádelna a žehlírna, sklady a dílny a ubytovny pro zaměstnance. Protože takovýto
Domov je potřeba zabezpečit pro doby finanční nejistoty, začalo se přirozenou
cestou vytvářet podhoubí k založení nadace, která by hlouběji zkvalitňovala a
podporovala život klientů. Vize se začala stávat skutečností ve chvíli, kdy matka
jednoho z klientů DSR Mgr. M. Bublová nabídla finanční prostředky potřebné k
založení nadace. Blízcí DSR a myšlence nadace vzápětí připravili potřebné a
nadace, zřízená právě Mgr. Marií Bublovou, která složila nadační jmění, byla na
základě návrhu na zápis, obsahujícího předepsané doklady, zapsána do
nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze k 30. 11. 2001 pod
názvem Nadace sestry Akvinely podle sestry Akvinely, jež se zásadně podílela a
podílí na péči o již zmíněné klienty, a jež stála u zrodu celého Domova sv.
rodiny. Založení této nadace vzniklo ze zcela ušlechtilých pohnutek, což jistě
povede k jejímu rozkvětu a růstu.

Poděkování dárcům
Vážení a milí přátelé, dárci,
tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že
nejsme ve svém úsilí osamoceni. Váš zájem je balzámem, který pomáhá hojit
bolesti dětí s postižením a překonávat strach z budoucnosti, do kterého snadno
upadají jejich rodiče a vychovatelé. Děkujeme vám jménem všech za váš dar a
přejeme, aby vám každý den přinášel pocit štěstí a radosti z toho, že jste vy
přinesli potěšení jinému, potřebnému.

Přehled dárců
Aleš V.
Anna
Batela Václav
Baumruková Marcela MUDr.
Beneš Ivan
Bergmannová Ivana
Brychcín Pavel
Březinová Evženie
Cajthamlová Dana
CITIBANK *
Cmíral Jindřich
Cuhrová Libuše
Czurdová Zdenka
Čalková Emilie
Čapla Libor
Černá Anežka
Černá Marie MUDr.
Čižinská Helena
Dolejšová Ludmila
Domkářová Marie
Dráb Václav
Dragon Jaroslav MUDr.
Dufek Karel
Farnost Rajhrad *
Fibichová Marie *
Forint Pavel Ing. *
Fridrichová Ludmila
Hammerová Jana
Hanuš Lubomír RNDr. *
Havelková Libuše
Charvát Jaroslav
Chvalovská Věra *
Jenim Pavel
Joklová Mladana Ing.
Kaiseršotová Libuše
Kolihová Jana
Kongregace školských sester
Kornelová Jana Mgr.
Koubová Štěpánka
Kousalová Ivanka
Krupička Jaromír
Křivohlávková Ludmila
Kubelková Bohumila
Kvapilík Josef MUDr.
Lederer Jaromír Ing.
Luka Antonín *
Maleček Roman
Malý Vlastimil
Marek Josef
Marek Ladislav
Marešová Jana PhDr.

Marešová Milena
Marešová Olga
Marie
Markalousová Alena
N. Milena
Navrátilová Romana *
Novická Zdenka
P. Siebel
Pása František
Passerová Marie, Ing. *
Pastor Schütte
Pater Josef Rudolf
Penk František *
Peška Zbyněk
Petržilková Jiřina
Pokorná Blažena
Pracovníci státního ústředního archivu Praha 6 *
Pražská plynárenská *
Přibyslavská Hana
Rabochová Marie *
Rádl Vladimír MUDr.
Rýdl Adolf
Sachl Jindřich
Schuster Josef
Schwarzenberg Karel
Sigulová Věra
Sirová Eliška
Sladká Alena RNDr. *
Stránská A.Ing.
Suhradová Milena
Sýkorová Ludmila MVD
Šeredová Anna
Šípová Iva
Štěrba Josef prof. Mgr.
Štulcová Barbora *
Šubertová Věra PhDr.
Tolarová Jaroslava *
Tomšová Věra
Trepková Jindřiška *
Ústav sociální péče
Vachová-Folprechtová Hana
Vavřínek Zdeněk Ing.
Veselá Marie
Vildová Libuše JUDr. *
Vitoušová Anna
Vlach Pavel
Wollner Pavel Ing.
Zárubová Daniela
Zdenka
Zemek Petr
Zemková Jana

Podporu není možné měřit velikostí darovaného obnosu, proto není u jednotlivých dárců uváděna.
Nadace však má jmenovitě uvádět dárce, kteří přispěli částkou vyšší než 10 000 Kč, proto jsme označili
tyto dárce hvězdičkou *.

Informace ze statutu nadace

Název:

Nadace sestry Akvinely

Sídlo:

Hornokrčská 3, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00

Identifikační číslo:

26488078

Zřizovatel:

Mgr. Marie Bublová, Jerevanská 16, Praha 10

Vymezení účelu, pro který se nadace zřizuje
Základním posláním nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění
života klientů Domova svaté rodiny, a to zejména poskytováním nadačních
příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní.

Nadační jmění, majetek nadace a zdroje nadace
1. Jmění nadace činí ke dni zápisu do nadačního rejstříku částku 500 000,- Kč.
2. Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. K dosahování
účelu, pro který byla nadace zřízena, používá výnosů z nadačního jmění a
ostatní majetek nadace.
3. Zdroje nadace:
a) dary, dotace a jiné dobrovolné příspěvky,
b) osvětová činnost,
c) výnosy účelově zaměřených charitativních akcí,
d) pozůstalosti definované za tímto účelem v závěti blízkých klientů
Domova svaté rodiny.
Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků
Nadace smí hospodařit se jměním nadace jen v souladu s právním řádem České
republiky a v souladu s účelem, pro který byla zřízena. O použití majetku a
poskytování nadačních příspěvků rozhoduje v souladu s účelem nadace správní
rada.

Účetnictví a výroční zpráva
Nadace vede účetnictví podle zvláštních předpisů, zejména podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Roční účetní uzávěrka
musí být ověřena auditorem.
Nadace vypracovává výroční zprávu. Tuto zprávu vypracovává ve lhůtě, kterou
stanoví správní rada nadace, nejpozději do šesti měsíců po skončení
hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok. Pokud
jde o první výroční zprávu, je hodnoceným obdobím doba od zápisu nadace do
nadačního rejstříku do konce kalendářního roku. Do 30ti dnů po schválení
správní radou uloží nadace výroční zprávu do nadačního rejstříku.
Správní rada
Spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech
nadace a je statutárním orgánem nadace. Správní rada má 7 členů. Správní rada
volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Jménem nadace jednají
navenek předseda nebo jeden z místopředsedů. V písemném styku jednají tak, že
k vytištěnému nebo napsanému textu jménem nadace připojí svůj podpis
předseda nebo jeden z místopředsedů.

Členové správní rady:
sestra Akvinela Ludmila Loskotová
sestra Vojtěcha Anežka Procházková
Dr. Petr Kaška
Dr. Alžběta Kašková
Jiřina Kubů
Alena Světlíková
Josef Vach
Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada.
Členové dozorčí rady:
Ing. Pavel Forint
RnDr. Alena Sladká
Ing. Libuše Ramešová

Výrok auditora

Přehled o výnosech a nákladech Nadace sestry Akvinely za rok 2003
Výnosy (úroky z bankovních účtů, termínovaných vkladů)

75 246,31 Kč

Přijaté dary

1 987 004,76 Kč

Výnosy celkem

2 062 251,07 Kč

Poskytnuté příspěvky

50 000,00 Kč

Náklady celkem (bankovní poplatky, poštovné apod.)

95 309,85 Kč

Celkový hospodářský výsledek

1 966 941,22 Kč

Souhrn finančních prostředků
na účtech k 31. 12. 2003
(včetně účtu EUR dle kurzu k 31. 12. 2003)

2 468 038,79 Kč

Rozhodnutí správní rady o hospodářském výsledku roku 2003
Správní rada Nadace sestry Akvinely rozhodla dne 29. 4. 2004 o rozdělení
výsledku hospodaření za účetní období roku 2003 ve výši 1 966 941, 22 Kč
takto:

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2003 ve výši 1 966 941, 22 Kč
bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a bude použit v
následujícím období v závislosti na dalším rozhodnutí správní rady.
Za správní radu:

Za dozorčí radu:

Josef Vach

Ing. Pavel Forint

předseda správní rady

