
 
 

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

 
 

 

o činnosti nadačního fondu Šance pro děti  
 

 
 

za rok 2012 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 2 

 
  

 
 
 

Nadační fond Šance pro děti 
 
 
 
 
 
Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav 

 

Zakladatel: Město Mladá Boleslav v roce 2005, zapsaný v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 562, sp. zn. F 

65938/2005 

 

Adresa: Komenského náměstí 61, 293 49, Mladá Boleslav 

 

IČ: 27256715 

 

Bankovní spojení: 11881122 / 0800 ČS 

 

e- mail: sanceprodeti@mb-net.cz 

 

web: www.sanceprodetimb.cz 

 

 

Kontaktní osoba: Bc. Petra Kristlová, 326 / 716 237 
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Úvodní slovo 

 

Vážení, 

jistě mnozí z Vás víte, že náš nadační fond působí v Mladé Boleslavi už od 

roku 2005. Od roku 2011 se z fondu Nová šance stal Nadační fond Šance 

pro děti, který se začal více zaměřovat na děti školního věku. Původní nadace 

Nová šance byla především prostředkem pro financování drogové 

problematiky ve městě Mladá Boleslav. Dlouhodobě  se nadační fond věnuje 

dětem a mládeži v oblasti primární prevence rizikového chování, kam spadá 

nejen prevence proti užívání drog, ale také smysluplné využívání volného 

času.  V roce 2011 správní rada rozšířila své priority a začala podporovat 

mimořádné a talentované děti v jejich rozvoji. V tom okamžiku nebylo daleko 

k rozhodnutí uspořádat soutěž, která měla za cíl podpořit talentované a jinak 

nadané děti, které by mohly být svým vrstevníkům vzorem. Vznikla tak 

soutěž Boleslavsko hledá talent, která vyvrcholila velkým finále 20. října 

2012. V letošním roce pokračujeme v další soutěži, tentokrát zaměřené na 

fotografování, to znamená na pozorování života kolem nás. Soutěž dostala 

název Takhle to vidím já. Všichni ve správní radě doufáme, že se i tato soutěž 

setká s podobným ohlasem jako ta z minulého roku.  

Naším přáním je, abychom i nadále zůstali platnou součástí života dětí 

a mládeže v Mladé Boleslavi. Chceme  pořádat akce pro děti a mládež 

různého věku a rozličných zájmů. Současně chceme podporovat obdobné 

aktivity jiných organizací nebo jednotlivců ve formě grantů. Navíc do tohoto 

dění chceme zapojit i obyvatele města, protože hlavně rodiče si musejí 

uvědomit, že největší vliv na děti mají právě oni. A my jim v tom chceme 

pomáhat. 

 Za skvěle odvedenou dobrovolnickou práci bych chtěl poděkovat jak 

všem členům správní rady, tak všem sponzorům a podporovatelům dobrých 

myšlenek, protože o děti tu jde především. 

                           Milan Pruner 

      předseda Nadačního fondu Šance pro děti 
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 Nadační fond Šance pro děti  založilo Statutární město Mladá 

Boleslav v roce 2005 jako prostředek financování protidrogové prevence a 

prevence dalších sociálně nežádoucích jevů ve městě Mladá Boleslav a jeho 

okolí. Účelem fondu je opatřit finanční prostředky na podporu primární 

prevence, osvětu, vzdělávání v příslušných oblastech a podporu volno-

časových aktivit, které mohou fungovat preventivně.  

Výrazně podporovanou oblastí je výchova a vzdělávání, tedy cílem je 

podporovat dlouhodobé programy primární prevence na základních školách. 

Nabízené programy jsou akreditovány u MŠMT a splňují nároky kladené 

předními odborníky v oblasti primární prevence a adiktologie.  

Jednoznačným trendem v této oblasti je snížit věkovou hranici dětí, tedy 

zaměřit se na programy sociálních dovedností, které lze vhodně aplikovat již 

na prvním stupni základních škol. 

Nově v roce 2012 Nadační fond Šance pro děti podpořil nadané a výjimečné 

děti v rozvoji jejich talentu. Nadační fond Šance pro děti je zaměřen na  

podporu dětí, aby mohly účelně a smysluplně trávit svůj volný čas a rozvíjet 

své nadání. 

 

Složení správní rady zůstává šestičlenné, změnou je pouze výkonná funkce 

předsedy Nadačního fondu Śance pro děti.  

 

Milan Pruner, předseda Nadačního fondu, ředitel radií Kiss Delta a Jizera 

 

Mgr. Pavlína Fraňková, personalistka firmy ŠKO – ENERGO 

Bc. Petra Kristlová, protidrogová koordinátorka města Mladá Boleslav 

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora města Mladá Boleslav 

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Vodovody a kanalizace MB 

Ing. Miroslav Žďánský, jednatel firmy ŠKO - ENERGO 
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V roce 2012 se správní rada Nadačního fondu Šance pro děti sešla celkem 

13x , vždy ve stavu schopném usnášení. Změna předsedy nadačního fondu 

byla rozhodnuta na setkání 28.2.2012, kdy byl 100 % zvolen nový předseda 

pan Milan Pruner. 

 

 

Právní poradenství vykonává pan Mgr. Ondřej Pivoňka. 

 

Hospodaření fondu je kontrolováno revizorem panem Ing. Zdeňkem 

Bařinkou. 

 

Hospodaření fondu bylo účetně zpracováno paní Ing. Blankou Procházkovou, 

členkou komory daňových poradců ČR.  

 

Z nadační listiny a statutu nadačního fondu vyplývá, že všichni členové 

správních orgánů fondu pracují dobrovolně a bez nároku na honorář. 
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Činnost Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2012 
  

 
Nadační fond Šance pro děti shromažďuje finanční prostředky na proti-

drogovou prevenci a činnosti související.  

Rámec svého působení, lze rozdělit na dvě základní oblasti, které jsou  

prioritně podporovány v souladu s účelem nadačního fondu ,  který je 

uveden v nadační listině a statutu nadačního fondu. 

První oblastí je primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 

především na základních školách v Mladé Boleslavi. Nově do programu 

primární prevence vstoupilo i Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi a 

spolupracujeme i se středními školami ve městě. Nabízený program má 

ucelenou koncepci, která zajišťuje školám komplexnost a systematičnost 

diskutovaných témat. Nově se připravuje preventivní program „Kočičí 

zahrada“, vytvořený pod odbornou záštitou Kliniky adiktologie 1.LF UK 

v Praze. Jedná se o další prostředek získání sociálních dovedností pro děti na 

prvním stupni základních škol. Program má akreditaci MŠMT a bude ve 

školách reálně probíhat ve školním roce 2013 / 2014. 

Současně Nadační fond Šance pro děti podporuje další vzdělávání pedagogů, 

školních metodiků prevence, rodičů a osob, podílejících se na výchově a 

vzdělávání dětí a mládeže. V rámci primární prevence rizikového chování 

byla metodikům školní prevence představena hra „ Cesta Labyrintem města“, 

která je velmi nenáročnou metodickou pomůckou primární prevence pro děti 

již od 4. třídy a následné ročníky. Byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti 

primární prevence rizikového chování.  

V průběhu loňského školního roku se uskutečnilo setkání školních 

metodiků prevence se členy správní rady Nadačního fondu Šance pro děti. 

Součástí byla i odborná přednáška Mgr. Dagmar Anschlagové, protidrogové 

koordinátory Královehradeckého kraje, na téma primární prevence na 

základních školách.  

Na základě individuálních žádostí škol byla podpořena exkurze studentů 

Gymnázia Dr. J. Pekaře do Kontaktního centra v Mladé Boleslavi. Zároveň 

nadační fond finančně podpořil realizaci přednášky Prevence HIV a AIDS na 

jmenované škole. 
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Druhou, taktéž výrazně podporovanou oblastí je vyhledávání mimořádně 

nadaných, šikovných a cílevědomých dětí a jejich následná podpora 

směřovaná k rozvoji jejich talentu. V roce 2012 uskutečnil Nadační fond 

Šance pro děti 1. ročník soutěže „Boleslavsko hledá talent“ , zaměřený na 

výjimečné a talentované jednotlivce i skupiny z nejrůznějších zájmových 

oblastí. Soutěž probíhala dlouhých 7 měsíců a za její realizací stálo mnoho 

úsilí a času členů správní rady Nadačního fondu i dalších partnerů. 

Nejvýznamnějším partnerem celé soutěže se stala společnost ŠKO – 

ENERGO. 

Soutěž měla několik vyřazovacích kol, z nich Ti nejlepší postupovali do 

semifinále a následných 10 soutěžících do slavnostního finále. V soutěži se 

představilo více než 40 různých oborů a mnoho nadaných jednotlivců i 

skupin.  

Finále proběhlo 20.října 2012 ve Vzdělávacím centru Na Karmeli a bylo 

nezapomenutelným zážitkem nejen pro soutěžící, ale i pro jejich rodiny a 

širokou veřejnost.  

 

Nadační fond Šance pro děti v roce 2012 naplnil své cíle a poslání. To vše se 

podařilo pouze díky významné podpoře a trvalé přízni sponzorů a partnerů. 

Nadační fond Šance pro děti sehrál také významnou roli v kulturních akcích 

pořádaných partnery nadačního fondu a obdržel výtěžek z realizované akce. 

Významné poděkování v této souvislosti patří společnosti ŠKO – ENERGO za 

poskytnutý výtěžek z tomboly plesu, dále společnosti ŠKODA AUTO za 

výtěžek z prodeje vstupenek na módní přehlídku značky Bonheure,  

společnosti Kultura města za výtěžek z aukce filmových políček v rámci 

Mladoboleslavského filmového festivalu a společnosti Kinematograf Bratří 

Čadíků za výtěžek ze vstupného z letního kina v Mladé Boleslavi. 

 

V roce 2012 bylo nashromážděno celkem  597.700 Kč. 

 

Podpora tradičně směřovala na dlouhodobé primární programy na 

základních školách. Nadále pokračovala spoluúčast škol na prováděných 

programech ve výši 25 % z ceny programu. Současná nabídka programů 
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dlouhodobé primární prevence je určena pro žáky základních škol v Mladé 

Boleslavi. Jedná se ucelenou koncepci od 6. do 9.třídy, kdy cílem je předat 

cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, aby mohli žít svůj 

život v duchu zdravého životního stylu. Programy jsou zaměřeny na prevenci 

všech forem rizikového chování, tedy např. šikana, zneužívání návykových 

látek, agresivita, sexuální chování… Programy provádí odborní lektoři o.s. 

Semiramis, které splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a odbornost, která je 

v ČR nabízena.  

Současně byly finančně podpořeny i další odborné přednášky v rámci 

programu primární prevence. 

 

Primární prevence byla celkem podpořena částkou 95 140,- Kč. 

 
 
Dále se podařilo podpořit Kontaktní centrum v Mladé Boleslavi částkou 

100 000,- Kč. Domníváme se , že i přes změny, které nadační fond prodělává 

ve svých prioritách a oblastech svého působení, je třeba respektovat základní 

účel zřízení nadačního fondu, tedy finančně podporovat neziskové 

společnosti, které nabízí komplexní pomoc pro osoby zasažené, nebo 

ohrožené drogovou závislostí, včetně péče o jejich rodinné příslušníky a 

blízké osoby. 

Dlouhodobým spolupracujícím partnerem Nadačního fondu Šance pro děti je 

Linka důvěry SOS v Mladé Boleslavi, která poskytuje odborné poradenství 

pro osoby v tíživé životní situaci, která nastala v důsledku užívání 

návykových látek. Linka důvěry SOS nabízí zároveň i psychoterapeutické a 

sociální ambulantní služby nabízené rodinným příslušníkům a partnerům 

osob v nouzi.  

 

Poradenské, sociální a adiktologické služby byly podpořeny částkou 

110.000,- Kč.  

 

Nadační fond se v  roce 2012 rozhodl upořádat soutěž Boleslavsko hledá 

talent, pro všechny talentované děti z nejrůznějších oborů, zájmů, 

dovedností a znalostí. Smyslem bylo nalézt a podpořit výjimečné a 
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cílevědomé děti v rozvoji jejich talentu. Soutěž byla určena jednotlivcům i 

skupinám, bez rozdílu věku. Ohlas dětí na soutěž byl překvapující ale 

především mimořádná byla kvalita až profesionalita některých oborů. 

Všichni soutěžící v základních kolech jako poděkování za účast v soutěži 

obdrželi keramickou plaketu s ročníkem soutěže. Výroba plaket byla 

realizována v Psychiatrické léčebně Kosmonosech, byla vytvořena klienty 

oddělení K 20 v rámci pracovní terapie. Nadační fond zakoupil keramickou 

hlínu pro tyto účely. 

Soutěž probíhala několik měsíců a bylo nezbytné oslovit pedagogy a  

odborníky z nejrůznějších oborů, aby se stali součástí poroty, která 

rozhoduje o dalším postupu soutěžících. Tito externí porotci za svoji činnost 

a vynaložené náklady byli symbolicky ohodnoceni částkou 1.000,- Kč. 

Výrazné poděkování patří základním a středním školám v Mladé Boleslavi, a 

také hlavnímu mediálnímu partnerovi celé soutěžní kampaně Rádiu Kiss 

Delta a Jizera. Vítězové soutěže získali finanční podporu určenou pro rozvoj 

svého talentu v částce 50. 000,- , 30.000,- a 20.000,- Kč. V rámci smlouvy 

s výherci bylo v roce 2012 vyplaceno pouze 30.000,- Kč, zbytek si výherci 

mohou čerpat v kalendářním roce 2013. 

 
Soutěž Boleslavsko hledá talent podpořil nadační fond částkou 131.340 

Kč. 
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Hospodaření Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2012 

 
 

 
Výnosy 

I.   Darovací smlouvy  

 
 Ško - Energo, s. r. o.      45.000,- Kč 
 Ško – Energo FIN, s.r. o.   100.000,- Kč 

 VaK Mladá Boleslav, a. s.     60.000,- Kč 
 ŠKODA AUTO, a.s.      25.000,- Kč 

 Kultura města Mladá Boleslav, a.s.    16.900,- Kč 
 Realstav MB, s.r.o.      10.000,- Kč 
 Družstvo Ekover       10.000,- Kč 

 Božena Sedláková Bospor     10.000,- Kč 
 ADRIA – J. Čupík         2.000,- Kč 

  
 
II. Smlouvy o zajištění reklamy 

 
 ŠKO – ENERGO, s.r.o.    200.000,- Kč 
 

III. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu 
  

 Statutární město Mladá Boleslav, obj. č.53 / 2012 / OŠKTv 
           100.000,- Kč 
 

III. Darovací příspěvky, vložené na účet nadačního fondu 
 

 Kinematograf Bratří Čadíků, s.r.o.    18.800,- Kč 
  
 

 
  
 Celkem      597.700,- Kč 

 

 

Kreditní úrok          4.318,- Kč 

 

 

Celkem příjmy      602.018,- Kč 
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Výdaje 

 

I.   Nadační příspěvky 

 OS Semiramis, K – centrum   100.000,- Kč 

 OS Semiramis – primární prevence na ZŠ   91.000,- Kč 

 Psychiatrická léčebna Kosmonosy      5.000,- Kč 

 Linka důvěry SOS       10.000,- Kč 

  

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem nadační příspěvky   206.000,- Kč 

 

II.  Granty 
  

 Celkem granty                  0,- Kč 

 

III. Ostatní činnost v souladu se statutem a účelem nadačního fondu 

 

 Soutěž Boleslavsko hledá talent       131.340,- Kč  
  

 Studentské jamování       900,-  Kč 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem výdaje za ostatní činnost        132.240,- Kč 

   

III.  Ostatní režijní náklady 

 Ondřej Seidl, internetové stránky   5.000,- Kč 

 Ing. Procházková, účetnictví    6.000,- Kč 

 Semiramis o.s., exkurze K – centrum  2.000,- Kč 

 Přednáška primární prevence    1.000,- Kč 

 Přednáška HIV / AIDS     1.140,- Kč 

 Poplatky ČS         220,- Kč 

 Ostatní drobné náklady             8.832,- Kč 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem náklady          363.432,- Kč 
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Hospodářský výsledek: 

 

 

Celkem výnosy 2012               602. 018,- Kč 

 

Celkem náklady 2012              363. 432,-  Kč 

 

 

Mezisoučet        238.586,-   Kč 

 

Zůstatek účtu k 31.12.2012           1. 013. 241,- Kč 

 

 

 

Poznámka: 

500.000,- Kč patří zakladateli fondu a fond s touto částkou nehospodaří. 
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Přehled sponzorů a partnerů v roce 2012 

 
 

 

 

Firma ŠKO - ENERGO je generálním sponzorem a partnerem Nadačního 
fondu Šance pro děti 

 

 

 

 

 

Zakladatelem a zřizovatelem Nadačního fondu Šance pro děti je Statutární 
město Mladá Boleslav 
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Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům 
a sponzorům za důvěru, podporu a pomoc. 
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Poděkování za spolupráci patří : 
 
Mgr. Dagmar Anschlagová 

Ing. Zdeněk Bařinka 
Jaroslav Ćupík 
Mgr. Markéta Exnerová, DiS. 

PhDr. Pavel Filip 
Gabriel Fragner 

Mgr. Pavlína Fraňková 
Richard Hanus, DiS. 
Mgr. Nina Janošková 

Aleš Juranka 
Mgr. Václav Kalát 

Hana Koišová  
MUDr. Veronika Kotková 
Bc. Petra Kristlová 

Bc. Ondřej Kubala 
Tomáš Kypta 
Mgr. Daniel Marek 

Ing. Hana Marešová 
Renata Nekolová 

MUDr. Raduan Nwelati 
Mgr. Ondřej Pivoňka 
Mgr. Pavel Plaček 

Ing. Blanka Procházková 
Milan Pruner 
Ondřej Seidl 

Ing. Jan Sedláček 
Ing. Božena Sedláková 

Ing. Veronika Soukupová  
Pavel Šubrt 
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 

Ing. Miroslav Žďánský 
 

 
Ředitelé základních a středních škol v Mladé Boleslavi 
Metodici školní prevence v Mladé Boleslavi 
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Finalisté 1. ročníku soutěže Boleslavsko hledá talent 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


