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NAŠIM ČLENŮM A PARTNERŮM 
 

Úvodní slovo 
 

Vážení členové správní rady, vážení přátelé Nadačního fondu,  

další rok činnosti Nadačního fondu Šance pro děti je za námi a dovolte mi pár 

slov jako ohlédnutí za uplynulým rokem. 

Podpora primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školním 

prostředí je nadále hlavním tématem naší činnosti. Na základě úzké spolupráce se 

školami nadále pozorujeme proměnlivost aktuálních a žádaných témat a pomáháme 

školám nalézat další formy efektivního spolupůsobení na žáky.  

I v tomto roce jsme podporovali dlouhodobé programy primární prevence. Více 

jak 15letá tradice navázaná jak se školami, tak organizacemi nejen v našem regionu 

je stabilním základem pro další rozvoj, o který se snažíme. Jsme si vědomy toho, že 

zdravá atmosféra třídy s profesionálním vedením a supervizí je základem správného 

vzdělávacího. Pokud se naše děti budou ve školním prostředí cítit bezpečně, budou 

také do školy rády chodit. Nadační fond realizoval vzdělávací interaktivní semináře 

pro třídní učitele, déle cyklus seminářů pro samotné rodiče, prarodiče i vychovatele 

dětí.  

Nadační fond Šance pro děti získává svoji oblibu mezi dospívajícími, a to 

především v oblasti podpory talentovaných dětí. Dostali jsme se do povědomí 

boleslaváků již třemi ročníky soutěže Boleslavsko hledá talent. Rok 2019 se nesl právě 

v přípravách na další již 4. ročník této oblíbené soutěže.   

Děkuji všem členům správní rady za jejich práci, nápady a nadšení pro dobrou 

věc. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům a podporovatelům, bez nichž bychom 

nemohli dobré myšlenky realizovat. 

 

                           Milan Pruner 

            předseda Nadačního fondu Šance pro děti           
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STRATEGICKÉ CÍLE 
 

Našimi strategickými cíli je podporovat rozvoj dětského potenciálu (zejména dětí 

navštěvujících ZŠ) a to z obou protichůdných pólů – jak u dětí mimořádně nadaných 

s největší pravděpodobností žijících v bezpečném pozitivním prostředí, ale i ty, kteří z 

nějakého důvodu prochází těžkým obdobím a často se ani nenachází v prostředí, které 

jejich potenciál vnímá a aktivně rozvíjí.  

Zde se soustřeďujeme na prevenci a boj s různými druhy závislostí od 

návykových látek po závislosti vycházející z vlivu a jejich prezence v kybersvětě, což 

nás posouvá do roviny primární prevence.  

 

  

Strategické cíle 
1. Podpora nadaných dětí do 18 let pomocí soutěží, jejich zviditelnění a uznání jejich práce a 

talentů 

2. Podpora programů zajišťující primární prevenci v oblasti závislostí a dalšího rizikového 

chování pro děti ve věku, kdy ještě navštěvují základní školu 

 

Oba tyto cíle mimo jiné naplňujeme skrze programy primární prevence, šíření osvěty, 

pořádání společenských akcí, soutěží a vzdělávacích programů. 
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O NADAČNÍM FONDU 
 

Nadační fond Šance pro děti  byl založen statutárním městem Mladá Boleslav 

v roce 2005. Prioritním cílem nadačního fondu je podpora primární prevence všech 

forem rizikového chování ve školách a osmiletých gymnáziích ve městě. Pokračujeme 

v trendu podporovat osvědčené, dlouhodobé, certifikované programy primární 

prevence na základních školách. Současně se pokoušíme nabízet školám i další 

programy primární prevence, které mají dobré reference. Současně je aktuální 

podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostních sociálních 

dovedností. Spolupracovat se školními psychology působících na základních školách 

ve městě.  

Složení správní rady  
Milan Pruner, předseda NF, předseda představenstva KMMB a.s. 

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora města Mladá Boleslav 

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Vodovody a kanalizace MB a.s. 

Mgr. Václava Horváthová, jednatelka firmy Grent cz. odbytová s.r.o. 

Bc. Petra Kristlová, koordinátorka primární prevence města Mladá Boleslav 

Tomáš Hromádko, předseda představenstva THL - Luna, a.s. 

 
Pan Ing. Sedláček a Mgr. Horváthová odstoupili v červnu 2019. Ing. Sedláček 

byl nahrazen Ing. Vladimírem Stehlíkem, novým předsedou představenstva Vodovodů 
a kanalizací MB a.s. 

 

Ostatní partneři 
Právní poradentství: Mgr. Ondřej Pivoňka. 

Hospodaření fondu: revizor Ing. Zděněk Bařinka 

Hospodaření fondu účetně zpracovává: Ing. Blanka Procházková, členka 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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FINANČNÍ PŘEHLED 
Přehled hospodaření za rok 2019 
 

Stav účtu k 1.1.2019                 517.218,20 Kč 

Stav účtu k 31.12.2019                 995.724,58 Kč 

 

1. Výnosy 
Statutární město Mladá Boleslav          400.000,- Kč 

Spoluúčast na programu PP                6.000,- Kč 

 Kreditní úrok                            60,38- Kč 

 

Výnosy celkem:                     406.060,38 Kč 

 

 

2. Náklady  
I. Náklady spojené s činností nadačního fondu  

 

 Supervize školních psychologů, divadlo FORUM                22.240,- Kč 

Cena za reprezentaci města                                             20.000,- Kč 

Příspěvek na minimální prevenci, SEMIRAMIS                 82.000,- Kč 

Lektorská činnost                         3.529,- Kč 

 

II. Ostatní režijní náklady 

Účetnictví                            6.655,- Kč 

Bankovní poplatek                               180,- Kč 

Ostatní náklady                                                8.702,- Kč 

 

Celkem náklady:                                               143.306,00 Kč 
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Výkaz zisků a ztrát 
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POPIS ČINNOSTI ZA ROK 2019 
 

Nadační fond Šance pro děti dlouhodobě podporuje několik oblastí. 

Nevýznamnějším článkem je podpora primární prevence, která je v souladu a účelem 

nadačního fondu, uvedeného v nadační listině a statutu.  

 

Programy primární prevence rizikového chování probíhají na základních 

školách, od 6. – 9.tříd. Pokračujeme v trendu podporovat osvědčené, dlouhodobé 

programy specifické primární prevence, které se snaží u dětí předcházet problémům 

spojeným s rizikovým chováním. Cílem je předat cílovým skupinám takové znalosti, 

dovednosti a postoje, aby mohly spokojeně a zdravě fungovat ve společnosti. 

 

V roce 2019 se uskutečnilo téměř 100 výukových bloků, rozdělených do 

školních pololetí. Finanční podmínky pro školy se podařilo zachovat stejné, tzn. 75 % 

ceny programu hradí nadační fond, 25 % ceny programu je spoluúčast škol. Obsahově 

nabídka témat splňuje nároky požadované MŠMT na certifikované poskytovatele 

programů primární prevence. Programy jsou zaměřeny na předcházení všech forem 

rizikového chování, tedy např. šikana, kyberšikana, zneužívání návykových látek, 

agresivita, sexuální chování…  

 

Nadační fond také 

úspěšně zrealizoval workshop 

nazvaný  Jak se propojit 

s dnešními dětmi, vedený Mgr. 

Lýdií Marešovou, Ph.D. Tento 

hodinový workshop se 

uskutečnil dne 26.9. 2020 jako 

součást setkání metodiků 

prevence.  
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Další velice významnou akcí na poli 

primární prevence byl seminář nazvaný 

Normální je nekouřit, který se 

uskutečnil dne 28. srpna 2019 pod 

vedením PhDr. Mgr. Ivi Žaloudíkové, 

PhD. A byl zaměřen na metodiku 

určenou pro žáky 1. stupně ZŠ. Tento 

seminář byl obohacen velkou škálou 

podpůrných materiálů, které si všichni zúčastnění mohli odnést a ve formě 

metodických listů používat v reálné výuce. 

 

Další uskutečněnou akcí byla spolupráce 

vybraných základních škol a Divadla FORUM 

v rámci programů Divadla pro zážitkové 

vzdělávání. V dubnu 2019 herci pražských 

divadel odehráli představení nazvané „Jsi 

NULA“, které vzniklo na základě skutečného 

příběhu chlapce, který zažil kyberšikanu a ukončil svůj život sebevraždou.  

 

I nadále Nadační fond pořádal pravidelná setkání metodiků prevence 

základních škol. V roce 2019 se metodici sešli celkem 3x a diskutovali nejpalčivější 

témata jejich práce, nově vznikající „trendy“ v rizikovém chování školních dětí a 

mnoho dalšího. 

Nadační fond Šance pro děti již dlouhodobě úzce spolupracuje také se školními 

psychology, kteří působí v mladoboleslavských školách a iniciuje jejich pravidelná 

setkání školních psychologů, tzv. supervize. Supervize jsou vedeny PhDr. 

Richardem Braunem, který je jedním ze zakladatelů školní psychologie u nás. Setkání 

jsou psychologům nabízena bezplatně.  V rámci setkání konaných Nadačním fondem 

se psychologové základních škol v Mladé Boleslavi sešli celkem 3x.  

 

Nadační fond Šance pro děti v roce 2019 naplnil své cíle a poslání. To vše 

se podařilo pouze díky významné podpoře a trvalé přízni sponzorů a partnerů. 
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Co nás čeká v roce 2020? 
 

 V roce 2020 se chystáme na již IV. ročník soutěže Boleslavsko hledá talent. 

Finále soutěže proběhne v říjnu roku 2020 za přítomnosti hvězd současného 

showbusinessu a dalších významných osobností.  

 I nadále budou součástí našich aktivit pravidelná setkání psychologů                    

a metodiků prevence, která podporují spolupráci mezi odborníky, samotnými, 

školami a spojují nás ve společném záměru. 

Nadále budeme boleslavské školy podporovat v jejich činnosti v programech pro 

nadané děti, ať již ve spolupráci s Menzou či programem QIIDO. Školy úspěšně 

spolupracující mohou nadále sloužit jako partnerské a školit další školy, které by se 

do programu jinak nedostaly.  

Dále plánujeme tematické přednášky na téma kyberšikana, která je stále více 

aktuálním tématem. Soubor přednášek se nám přenese i do roku 2021.  

Další plánovanou akcí je úzká spolupráce s divadelními spolky, které svými 

představeními přiblíží problematiku primární prevence zcela jiným neotřelým 

způsobem.  

V rámci primární prevence se budeme také věnovat tématům jako vedení 

třídnických hodin, které se kontinuálně ukazují jako důležitý nástroj v práci 

s jednotlivci i kolektivem dětí na ZŠ. 

Dále plánujeme rozvíjet spolupráci s boleslavskými firmami, které mají zájem 

vytvářet a spoluvytvářet programy primární prevence jako např. společnost Škoda 

AUTO, a.s. či společnost AUREL.  

Nově se budeme věnovat podpoře naší prezence v online prostředí a na 

sociálních sítích. 

Plánujeme navázat spolupráci se spolky věnujícími se protidrogové prevenci a 

v rámci informační kampaně zvýšit povědomí o rizicích užívání návykových látek 

počínaje tabákem po lehké drogy dnes propagované i jako “podpora učení” např. mezi 

středoškoláky a vysokoškoláky. S tímto tématem souvisí také schopnost našich dětí 

zvládat stres, uspěchanost doby a s tím spojené poruchy učení, soustředění a kvalita 

života vůbec. Toto bude dalším cílem přednášek, které na nás v roce 2020 čekají.  
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
 

Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům, sponzorům  

a přátelům za důvěru, podporu a pomoc. 

 

 
        

 

 

 

 

Poděkování za spolupráci patří: 
Ing. Zdeněk Bařinka 

PhDr. Richard Braun 

Tomáš Hromádko 

Mgr. Václava Horváthová 

Mgr. Petr Dostál 

Bc. Petra Kristlová 

Mgr. Daniel Marek 

Ing. Hana Marešová 

MUDr. Raduan Nwelati 

Mgr. Ondřej Pivoňka 

Mgr. Pavel Plaček 

Ing. Blanka Procházková 

Milan Pruner 

Ing. Jan Sedláček 

 

 

Zvláštní poděkování patří ředitelům základních a středních škol v Mladé 

Boleslavi, metodikům školní prevence a školním psychologům působících 

v mladoboleslavských školách. 

 

 

Ing. Božena Sedláková 


