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NADAČNÍ FOND HELPÍNEK

Úvodní slovo
Začal se psát rok 2018 a já zjišťuji, že založení Nadačního fondu byla jedna z nejlepších
věcí, která nás napadla. Viděl vděk rodičů v očích je k nezaplacení. Jsme sice
na začátku, ale pevně věřím, že následující roky se nám povede podat pomocnou ruku co
nejvíce potřebným dětem a rodinám.
Popsat slovy z tohoto místa, jaké pocity se v člověku odehrávají, když vidíte, životní boje,
kterými si prochází dětí a jejich rodiny nejde. Těmto pocitům nelze dát podobu
ani tvar. Jediné, co s tím vším mohu udělat je zatnout zuby a bojovat za ně.
Snažit se podat pomocnou ruku, věnovat jim svůj čas, aby ostatní mohli mít život
o kousek krásnější nebo snadnější.
Když se poohlédnu za uplynulým rokem, říkám si, že jsme toho stále neudělali dostatek,
stále mám pocit, že to chce něco víc. Pevně věřím, i když neříkám, že to bude hned v
následujícím roce, že Helpínka jednou bude znát celá Česká republika,
jako posla oněch „růžových zpráv“ na zítřejší dny.
Srdečně děkuji všem dárcům, příznivcům a dobrovolníkům. Nadační fond Helpínek
netvoří pouze lidé, kteří jsou v pozadí a starají se o chod, ale jste to i vy, kterým
není lhostejný osud ostatních lidí. Děkuji za každé dobré srdce, které je ochotné ubrat
si od svých úst a pomoci někomu jinému.
Děkuji za příležitost u toho všeho být s vámi všemi.

„Pokud peníze, které darujeme, pomohou jednomu dítěti nebo zbaví bolesti jednoho
rodiče, byly to dobře utracené peníze“
Carl Karcher
Veronika Bolková
Místopředsedkyně správní rady

WWW.HELPINEK.CZ

Základní údaje o Nadačním fondu
název:

Nadační fond Helpínek

sídlo:

Příborská 1494, Frýdek-Místek 738 01

IČO:

06169139

vznik:

6.6. 2017

web:

www.helpinek.cz

e-mail:

info@helpinek.cz

Účelem Nadačního fondu Helpínek je podpora předčasně narozeným
dětem, dětem se zdravotními problémy, handicapem, dětí bez rodičů,
pomoc rodinám v těžkých životních situacích, podpora nemocničních
oddělení, sportovních, či sociálně-zdravotnických aktivit, podpora
kultury a projektů neziskových organizací.

Správní rada
předseda:

Matouš Polák

místopředseda:

Veronika Bolková

člen správní rady: Kateřina Poláková
kontrolní orgán:

Jarmila Planková

Naše priorita
Hlavní myšlenka, která doprovázela vznik Nadačního fondu
Helpínek zněla: "Všechny příspěvky od dárců darujeme ve
100% výši dětem a potřebným."
Tento základní pilíř bude vždy pevným základem
a neustoupíme od něj.

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT

HELPÍNKOVY AKCE
A UDÁLOSTI V ROCE 2018
• Badmintonový turnaj pro Elišku
• "MILIÓNOVÁ" výzva
• Helpínkovy 1. narozeniny
• Každý dřep pomáhá
• FM CITY FEST
• Robinsonka Terry
• Tvoje tvář má známý hlas
• Vánoce v ARCADĚ

2018

ELIŠKA

Badmintonový turnaj pro Elišku
Parta kamarádů, se rozhodla podpořit Elišku a zaplatit
jí rehabilitace, a tak nás požádali o výpomoc s organizací
této charitativní akce. Badmintonový turnaj se vydařil. Děti
si užily přítomnost velkého Helpínka.
Eliška by si maskota nejraději vzala domů s sebou.
Z výtěžku se Elišce uhradili rehabilitace.

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI

VÝZVA

"MILIÓNOVÁ" výzva
Když se nadšení lidé se zápalem pro každou "špatnost"
pustí do plnění výzev, které mu dají lidé, může to být velmi
zajímavé. Výsledkem plnění úkolů jsou finance získané
pro nemocné děti.
Tímto děkujeme Vojtovi Holubovi, který plnil výzvy lidí, kteří
za každý splněný úkol podpořili děti určitou finanční

PROJECT 2

částkou. Vojta skákal do studené Ostravice, strávil 24 hodin
na lavičce nebo vylezl na 3000m horu. Vojta miluje zpěv a

More charities

hraje na kytaru. V obleku jednorožce zpival
iPartner
na náměstí
společně
Helpínkem
a rozdával
lidem
up with
moreslocal
charities
for
úsměvy.
international users.
Vojto děkujeme!

HELPÍNKOVY
AKCE A UDÁLOSTI
WWW.REALLYGREATSITE.COM

1. ROČNÍK

Helpínkovy 1. narozeniny
Tak rychle to uteklo, v červnu jsme oslavili první Helpínkovy
narozeniny. Symbolická oslava ke zrození nového projektu
který, veřím za pár let, bude pomáhat mnoha dětem.

PROJECT 2

More charities
Partner up with more local charities for
international users.

PROJECT 3

Engage through social media
Partner up with brand ambassadors to spread the word
about the mobile application.

HELPÍNKOVY
AKCE A UDÁLOSTI
WWW.REALLYGREATSITE.COM

AKCE

Každý dřep pomáhá
V neděli 29.7. se na Velkém Javorníku uskutečnilo
neoficiální překonání českého rekordu v počtu dřepů
na jedné noze za 30 minut, které se pokusil překonat pan
Václav Lys z Kopřivnice. Český rekord byl 471 a Vaškovi
chyběl pouze kousek od překonání, ale i tak mu patří
neskutečný obdiv.

PROJECT 2

Během 30 minut zvládl udělat 450 dřepů.

More
Celá
akcecharities
se nesla v charitativním duchu pro Elišku,
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přišlo
podpořit
než
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AKCE

FM CITY FEST
První ročník hudebního festivalu ve Frýdku-Místku
a Helpínek mohl být u toho. Společně s dobrovolníky
jsme zajistili program pro nejmenší a celý den si společně
užili.
Děkujeme za spolupráci s Lumpíkovemem, který se s námi
podílel na dětském programu. Dobrovolníci namalovali

PROJECT 2

neskutečných 150 dětských tvářiček. Obrovské díky všem
návštěvníkům, kteří se zastavili u našeho stánku

charities
aMore
podpořili
děti zakoupením drobných předmětů

aPartner
dobrovolných
up withpříspěvků.
more local charities for
Celkový
výtěžek
činil 6 630 Kč.
international
users.
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TERRY

Robinsonka Terry podporuje Helpínka
Věříte na náhodná nebo osudová setkání?
Ať už to je jakkoli, děkujeme za setkání s Terezkou
Duškovou, přezdívanou též jako „Terry“, která se účastnila
televizní reality show Robinsonův ostrov a výhra ji utekla
jenom o kousíček.
Robinsonka Terry se setkala s našim věrným kamarádem a

PROJECT 2

fotografem Adamem na Islandu, který měl s sebou
na cestách našeho maskota Helpínka, do kterého se Terry
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TERRY

...pokračování
Terry ani Adam neotáleli a vymysleli plán.
Plán, který pomůže Helpínka prorazit mezi lidi.
A jak to dopadlo? Terry na svém instagramovém účtu
zveřejnila fotografii se snubním prstenem
a ten u novinářů vyvolal zájem natolik, že o ní ihned začali
psát a zjišťovat informace. Využila tedy situace
a postupně jim dávala indicie, kdy jim odhalí onoho

PROJECT 2

šťastlivce......

More
charities
Když
přišel
den D, „vypustili“ jsme do světa video,
kde
jde Terry
k oltáři
a ve
chvíli,
kdy přichází
Partner
up with
more
local
charities
for k ženichovi
dochází
k předání
nevěsty se na scéně objeví obrovský
international
users.
růžový medvěd. (maskot Nadačního fondu Helpínek)
Začíná taneční video, kde se všichni raduji. Helpínek
s Terezkou se prochází a vyhlíží do dálky.
Na konci videa je Terezkou krásně vysvětleno:
“Ahoj, já jsem Terry a právě jsem se stala tváří Nadačního
fondu Helpínek.“ Toto video mělo sloužit jako obrazné
přirovnání spojení
a vyhlídky do budoucna. Cesta života však Terezku nakonec
zavála jiným směrem, ale i přes to ji velice děkujeme za
obrovskou podoru na sociálních sítích
a natočení videa pro děti v Arcadě. Terezko, přejeme
ti všechno nejlepší a ať se ti daří.

HELPÍNKOVY
AKCE A UDÁLOSTI
WWW.REALLYGREATSITE.COM

TERRY

Děkujeme TERRY a ONDRO

PROJECT 2

More charities
Partner up with more local charities for
international users.
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TERRY

Terezko, děkujeme!
Děkujeme za Tvou pomoc a seznámeni s Ondrou,
který se při natáčení srdečně zapojil.

PROJECT 2

More charities
Partner up with more local charities for
international users.

HELPÍNKOVY
AKCE A UDÁLOSTI
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TV NOVA

Tvoje tvář má známý hlas 2018
Show Tvoje tvář má známý hlas letos podpořila i nás.
Našim patronem v této soutěži se stal herec Robert Jašków,
který si nás osobně vybral a jsme mu za tuto příležitost
vděční, o to víc, když se rozhodl, že si našeho maskota bude
s sebou brát na pódium každý soutěžní večer a Helpínek tak
byl viděn celým národem

PROJECT 2

na televizních obrazovkách po dobu několika týdnů.

More charities
Partner up with more local charities for
international users.
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TV NOVA

Tvoje tvář má známý hlas 2018
Měli jsme možnost se s Bobem několikrát setkat
a musíme vám prozradit, že je to neskutečný showman.
Období natáčení si neskutečně užíval. Když kývl
na nabídku, nadšený z jeho rozhodnutí byla i jeho rodina.
Strach ze show si nechce připustit. "Samozřejmě
se nebojím, ale malá nervozita, nebo zvýšená hladila
adrenalinu tam nepochybně bude. O tom žádná,

PROJECT 2

nikdo není z kamene. Já si to chci hlavně užít,
protože když už budu 3 měsíce makat fyzicky i psychicky,

More
nechci
mítcharities
překážku, kterou je strach. Ten tam nemá místo."
Partner up with more local charities for
international users.
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TV NOVA

Tvoje tvář má známý hlas 2018
Robert se v průběhu soutěžních kol vžil do role Richarda
Müllera, Van Helena, Diany Ross ale třeba také předvedl
nedokonale dokonalou Božskou Florance, ale i mnoho
dalších umělců. V roli Jarmily Šulákové, kterou ztvárnil
vynikajícně, sedmý soutěžní večer svým vystoupením
Robert získat 25 OOO Kč dětem s dětskou mozkovou
obrnou.

PROJECT 2

Děkujeme Roberte za podporu, tvá slova, možnost
Tě poznat a příležitost být součástí každého natáčení

charities
aMore
prožít atmosféru
zábavného pořadu s cílem pomoci
potřebným.
Partner up with more local charities for
international users.
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PROSINEC

VÁNOCE V ARCADĚ
Ke konci roku jsme vyhlásili materiální sbírku pro rodiny
s dětmi, které docházejí do neurorehabilitačního centra
Arcada v Ostravě. V období Vánoc tak rodiče
pod stromečkem našli balíček s hygienickými pomůckami
a nutrinky.
Děkujeme všem, kteří jste se s námi zapojili do sbírky.

PROJECT 2

More charities
Partner up with more local charities for
international users.

HELPÍNKOVY
AKCE A UDÁLOSTI
WWW.REALLYGREATSITE.COM

FINANČNÍ PŘEHLEDY

146 536 Kč
zůstatek z roku 2017

520 180 Kč
celkové příspěvky přípsané na bankovní účet v roce 2018

324 164 Kč
celková výše podpory dětí za rok 2018

352 552 Kč
zůstatek na dárcovském účtu k 31.12. 2018

FInanční zůstatek k 31.12. 2018 obsahuje i finance na účtech dětí, které u nás mají
založenou sbírku.

FINANČNÍ PŘEHLEDY

PODPORA DĚTÍ NAD 10 000 KČ
Boris Martínek
Matyáš Mecner
František Štěpáník
František Maschke
Emma Plačková
Šimon Cienciala
T**** B****t

48 863 Kč
56 810 Kč
108 556 Kč
22 900 Kč
18 350 Kč
14 594 Kč
35 400 Kč

CELKEM

305 473 Kč

ROZLOŽENÍ FINANCÍ PODLE KATEGORIE
Rehabilitace
Materiální pomoc65 368 K
Finanční příspěvky

251 603 Kč
65 368 Kč
7 193 Kč

CELKEM

324 164 Kč

Materiální pomoc: monitor, dechu, čistička vzduchu, iPad, nutridrinky, pleny, speciální obuv,
TheraTogs rehabilitační obleček.
DĚKUJEME ŽE CHÁPETE SOUKROMÍ RODIN, KTERÝCH DĚTI ZŮSTÁVAJÍ V ANONYMITĚ.

FINANČNÍ PŘEHLEDY

PODĚKOVÁNÍ
Srdečné poděkování patří Kateřině Polákové, která je nejen členkou správní rady,
ale sama se aktivně podílí na pořádání akcí a podpory Helpínka i dětí. Děkuji Jarmile
Plankové, za činnost kontrolního orgánu a taktéž oběma ženám vděčím
za aktivní, radostný a srdečný přístup během akcí pořádané Nadačním fondem.
Speciální poděkování posílám Adamovi Michnovi, fotografovi, který slyšel i na nápad
vytvořit videozáznamy z akcí nebo natočení příběhu dětí, které potřebují a budou
potřebovat pomoci. Adame, velice si vážím Tvého volného času nadšeně pomáhat skrze
svou tvorbu.
Poděkování patří i Terezce Duškové, účastnici televizní reality show Robinsonův ostrov,
která nás podpořila osobní účasti při natáčení videa v rehabilitačním centru ARCADA a
následnou spolupráci společně s Ondrou, a to sice netradiční propagací.
Kus obdivu Vojtovi Holubovi, který ochotně skočit do ledové Ostravice a nocoval
v parku na lavičce jenom proto, aby získal peníze pro nejmenší.
Nezapomenutelné díky věnuji herci, Robertu Jaškówovi, který Helpínka podporoval
několik týdnů a v každém z nich, svými vystoupeními dával veškerou energii
do představení, aby mohl získat finance pro nemocné děti. Taktéž poděkování patří
televizi NOVA za možnost být u toho všeho a hlavně za finační podporu dětem.
Vážíme si času a ochoty paní Jany Tiralové, která nám pomáhá s věškerým účetnictvím a
věnuje svůj volný čas, aby byla takto nápomocná.
V neposlední řadě děkujeme společnosti Inove za nový responzivní web design
a veškerou IT podporu.
Závěrem děkujeme všem pořadatelům akci, dobrovolníkům, sledujícím, ale hlavně
dárcům, kteří podporujete nás i ty nejmenší.
Veronika Bolková
místopředsedkyně správní rady

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT

Nadační fond Helpínek
Pomáháme dětem, aby jejich příběh mohl pokračovat...
IČO:

06169139

Adresa

Příborská 1494, Frýdek-Místek 738 01

e-mail

info@helpinek.cz

telefon

774 044 554

WWW.HELPINEK.CZ

