Nadační Fond „N“
Výroční zpráva za rok 2012
Adresa: - Novorozenecké oddělení s JIRP, FN Motol, V úvalu 84, 150 00 Praha 5.
IČO: 60162171
Bankovní spojení: - KB, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
č. ú.: 68235041/0100 (běžný)
č. ú.: 43-8455790287/0100 (spořící)
Účel nadačního fondu:
Založením nadace „N“, ze zákona transformované v roce 1999 na Nadační fond „N“, sledovali zřizovatelé
vytvoření dostatečných finančních a jiných prostředků ke krytí nákladů, spojených s rozvojem péče o zdravé i
nemocné novorozence, včetně dětí s velmi nízkou porodní váhou. Kvalita a rozsah péče by se tak měly vyrovnat
standardu univerzitních nemocnic v Evropě i Zámoří. Výsledkem by mělo být další snižování úmrtnosti, ale
zejména nezvratného poškození perinatálně ohrožených dětí.
Využívání získaných prostředků:


Podpora projektů, zaměřených na zlepšení zdravotní a sociální péče o ohrožené a kriticky nemocné
novorozence.



Podíl na doplnění technické vybavenosti pracoviště pro potřeby standardní, specializované i intenzivní péče
o novorozence.



Podpora každoročně pořádaného setkání rodin u nás léčených a ošetřovaných dětí s velmi nízkou porodní
a extrémně nízkou váhou.



Zlepšování úrovně postgraduálního vzdělávání lékařů a sester našeho pracoviště v oboru neonatologie, vč.
příspěvku na studijní pobyt na renomovaných zahraničních pracovištích.

Činnosti v roce 2012:
Poskytnut příspěvek ke studijnímu pobytu MUDr. Jakuba Tkaczyka na Novorozeneckém pracovišti Královské
Univerzitní nemocnice (Rigshospitalet) v Kodani (29. březen 2012, výše příspěvku 60 000,00 CZK na vrub účtu
68235041/0100).
Pořádání pravidelného Setkání rodin s nedonošenými dětmi, ošetřovanými na našem pracovišti (26. 5. 2012).
Finanční zpráva:
a) Běžný účet č. ú.: 68235041/0100
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Celkem připsáno
Celkem odepsáno
Výsledek

212 818,60 CZK
152 017,18 CZK
1 749,58 CZK
62 551,00 CZK
- 60 801,42 CZK

b) Spořící účet č. ú.: 43-8455790287/0100
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Celkem připsáno
Celkem odepsáno
Výsledek

1 098 852,63 CZE
1 106 887,60 CZE
8 034,97 CZK
0,00 CZK
+ 8 034,97 CZK

Děkujeme všem dárcům a sponzorům a všem ostatním, kteří nám pomáhají!

doc. MUDr. P. Zoban, CSc.
předseda SR

MUDr. M. Černý
místopředseda SR

