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Úvodní slovo

Změny nás každým dnem, měsícem a rokem provází na cestě životem. Spoustu věcí
plánujeme, ale některé nemáme sílu ovlivnit. Představa je věc jedna a realita druhá. 

Dovolte mi vnést, k tomuto osobnímu projektu pohámat, ještě více osobnější záležitost.
V srpnu tohoto roku jsem se stala maminkou. Mé vnímání světa a pomoci dětem nabral
zcela jiný rozměr. Přichází období, kdy na Helpínka nebudu mít již tolik času, ale o to více
věřím, že moje motivace jít tímto směrem bude ještě hlubší 
než doposud. 

Mateřská láska mne každým dnem učí, jak silné a odhodlané jsou všechny maminky,
které bojují za ten malý zázrak a dokáží se vzdát vlastního pohodlí jenom aby jejich dítě
mělo co nejsnadnější život, i když někdy není v jejich silách to změnit. Pochopila jsem, že
není silnější lásky a pokorně každým dnem děkuji za zdravého syna a slibuji sama sobě,
že budu nadále podávat pomocnou ruku ostatním rodičům a budu se pokoušet bojovat
za lepší dny jejich dětí. 

Následující dva až tři roky Helpínek možná neporoste raketovou rychlostí a nebude 
o něm vědět každý člověk v této zemi, jelikož mám nejdůležitější úkol na světě, 
a to sice být mámou, ale Helpínek bude nadále nadačním fondem kvetoucím ¨
v srdečním rytmu.  

 
S láskou  

 

WWW.HELPINEK.CZ

Veronika Bolková
místopředsedkyně správní rady



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

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT 

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. 



HELPÍNKOVY AKCE
A UDÁLOSTI V ROCE 2019 

• Bad Joker's Cream charitativní večer 

• Pálení čarodejnic v Horních Bludovicích 

• Každý dřep pomáhá 

• FASSATI ART FESTIVAL

• Golfový turnaj  

• Veteran Steel Man

• Sjezd motorkářů

• FM CITY FEST

• Crypto Help Day 

• Crystal Cup

• Mikuláš v dětském domově  ve Frýdku-Místku

• Vánoce v azylovém domě Sára ve Frýdku-Místku 

2019



Bad Joker's Cream 
Hudební klub STOUN ve Frýdku-Místku v lednu rozeznělo

několik skupin. Charitativní večer pořádaný kapelou Bad

Joker's Cream dětem vyzpíval 7 250 Kč. Děkujeme. 

 

L E D E N  

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Pálení čarodějnic 
Při příležitosti každoroční akce dobrovolných hasičů 

z Horních Bludovic a pálení čarodějnic byl letos pozván 

i Helpínek za účelem pomoci s doprovodným programem

pro děti.  Celá akce byla charitativního charakteru. 

Na programu bylo stavění májky, pálení čarodějnic, 

stánek s Helpínkem a soutěžní cestu pro děti, 

které na konci čekala odměna. Za doprovodu živé kapely se

celým areálem nesla pozitivní atmosféra.

K V Ě T E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



Engage through social media
Partner up with brand ambassadors to spread the word

about the mobile application.

P R O J E C T  3

WWW.REALLYGREATSITE.COMWWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Každý dřep pomáhá 
Nadšenec Vašek se opět rozhodl pomáhat pohybem, 

a to sice dřepováním NA JEDNÉ NOZE!  Zapojit se mohl

každý účastník a podpořit tak Elišku pohybem, i klasickými

dřepy. Každý dřep tak pomohl a celkově se pro Elišku

získalo 25 000 Kč. 

Akce se nesla v ekologickém duchu "bez obalu". Během akce

probíhal swap (výměna) oblečení a pro děti 

byl připraven skákací hrad společně se soutěžní cestou

 s odměnou na konci. 

Č E R V E N  

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



Engage through social media
Partner up with brand ambassadors to spread the word

about the mobile application.

P R O J E C T  3

WWW.REALLYGREATSITE.COMWWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

KAŽDÝ DŘEP POMÁHÁ



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

FASSATI ART FESTIVAL
Uznávaný současný fotograf Vladimír Kiva Novotný během

slavnostního večera FASSATI ART FESTIVALU věnoval

Helpínkovi šek v hodnotě 25 000 Kč. Jménem obdarovaných

dětiček mockrát děkujeme! 

Č E R V E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities

Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Golfový turnaj 

Winters PNP s.r.o ve spolupráci s P.A.L. Production

uspořádalí charitativní Golfový turnaj konaný 

v golfresortu Čeladná. 

Poděkování patří všem zúčastněným a velký obdiv panu

Milanu Kňažkovi, který se osobně zapojil a podpořit děti 

s námi. Po celou dobu akce byl k dispozici osvěžující Erebos

drink a celý den s námi strávil úžasný fotograf Adam

Michna a pozvání přijal i Ondra (soutěžící survivor) a

vyzkoušel si golfovou akademii.

AKCE se účastnilo mnoho dalších partnerů, kteří jsou

součástí při vzniku nového českého filmu, Můj Příběh, podle

skutečné události, kterou spisovatelka Zora Castillo

sepsala v knize Calaway.  

Č E R V E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities

Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Veteran Steel Man

Letos nás opět podpořili sportovci z akce VETERAN STEEL

MAN - jedná se o triatlonový závod především pro

neregistrované sportovce.

Tradice tohoto závodu byla založena v roce 2003

skupinkou sportovních nadšenců okolo Milana Dvořáka. Do

vínku této akce bylo dáno motto: Turisticko-sportovní

závod, kde hlavní kategorií je kategorie muži nad 50 let.

Č E R V E N E C

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities

Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Sjezd motorkářů

Zůčastnili jsme se sjezdu milovníků motorek, 

kteří uspořádali charitativní sbírku, při které se jim podařilo

získat 70 000 Kč od sponzorů a věnovali 

je dětem s dětskou mozkovou obrnou. Během celého dne si

účastnici mohli zakoupit Helpínka a udělat radost 

hned davkrát. (přispět na nemocné děti a následně někomu

věnovat plyšového medvídka) 

Z Á Ř Í

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities

Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Crypto HelpDay (CryptoCon)

V září jste se ve forum Nová Karolína v Ostravě mohli

dozvědět něco o kryptoměnách. Co to vlastně 

je a jak fungují. Na programu nechyběli crypto odborníci, 

ale ani nadšenci z komunity Žraloci sobě. 

Před budovou měl Helpínek svůj stánek, kde se o nás více

dozvěděli. Lidé nás také podpořili a zakoupili se plyšové

Helpínky.

Z Á Ř Í

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities

Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

FM CITY FEST

Frýdecký festival podporuje místní organizace.

I letos jste měli možnost se první festivalový den potkat,

vyfotit nebo jen pozdravit s Helpínkem 

již na 2. ročníku FM CITY FESTU ve Frýdku-Místku. 

Tato parádní hudební akce nabitá skvělými interprety,

doprovodným programem a výborným občerstvením 

je také charitativní. 

Děkujeme celému týmu festivalu za pozvání a všem

ochotným dárcům za podporu dětem. 

 

Ř Í J E N

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

Pomáháme tancem - Crystal Cup 
 Tanec, předvánoční čas a pomoc potřebným patří k sobě!

Prestižní soutěž plná tance se rozhodla podpořit nás 

a tím podat pomocnou ruku potřebným rodinám a dětem.

P R O S I N E C

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

MIKULÁŠ V DĚTSKÉM DOMOVĚ
Helpínek společně s Mikulášem naštívili dětský domov. Děti

přednesly básničky, zazpívaly a dokonce i zahrály 

na kytaru. Každé dítě dostalo odměnu a s paní ředitelkou

dětského domova jsme se dohodli, že příští rok uděláme

radost dvěma dětem a splníme jim jejich přání. 

 

P R O S I N E C

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



WWW.REALLYGREATSITE.COM

More charities
Partner up with more local charities for

international users.

P R O J E C T  2

VÁNOCE - AZYLOVÝ DŮM SÁRA 
Vánoce jsou pro děti nejšťastnější období v roce, bohužel

maminky v azylových domech si nemohou dovolit svým

dětem dopřát dárečky, které by si přály. 

Proto jsme uspořádali materiální sbírku, kde lidé dnesli

hračky pro děti, kávu, kosmetické a hygienické balíčky p̈ro

maminky. Lumpíkov ve Frýdku-Místku maminkám zajistil

poukázky do Frýdy ve Frýdku-Místku. 

P R O S I N E C

HELPÍNKOVY AKCE A UDÁLOSTI



100 % Z VÝTĚŽKU VĚNUJEME NA POMOC DĚTEM

V roce 2018 jsme nechali ručně ušít 10 ks plyšových, charitativních Helpínků 

u české společnosti, jednalo se o krásnou ruční práci. Nicméně doba dodání 

byla dlouhá a cena úměrná ruční práci. Nakonec jsme oslovili jinou společnost, 

která nám zajistila výrobu stovek kusů malých i velkých Helpínků. 

Sponzory výroby těchto medvídků děkujeme společnostem WCA Holding a.s. 

a CRAMO s.r.o.. Díky těmto sponzorům si tak dnes můžete koupit Helpínka 

a podpořit tak děti a to hned 100% částkou.  

NOVÝ HELPÍNEK JE NA SVĚTĚ! 



FINANČNÍ PŘEHLEDY 
dárcovský účet + konto veřejné sbírky

352 552 Kč
zůstatek z roku 2018

627 613 Kč
celkové příspěvky přípsané na bankovní účty v roce 2019 

336 002 Kč
celková výše podpory dětí za rok 2019

644 162 Kč
celkový zůstatek na účtech k 31.12. 2019

FInanční zůstatek k 31.12. 2019 obsahuje i finance na účtech dětí, které u nás mají
založenou sbírku. 

FINANČNÍ PŘEHLEDY



PODPORA DĚTÍ A PROJEKTŮ NAD 10 000 KČ 

Boris Martínek
Klára Kalivodová
Martin K*****k
T**** B*******t
Štěpán Pustka
Veronika Ficková
Vašek Bukovský
Matěj Gregor
Helena Opravilová

CELKEM

AZYLOVÝ dům Sára Frýdek-Místek 

ROZLOŽENÍ FINANCÍ PODLE KATEGORIE

Rehabilitace  
Materiální  pomoc  

 CELKEM

FINANČNÍ PŘEHLEDY

20 000 Kč
65 158 Kč
26 325 Kč
25 750 Kč
17 810 Kč
36 200 Kč
34 310 Kč
29 076 Kč
11 300 Kč

265 929 Kč

14 982 Kč

262 977 Kč
73 025 Kč

 336 002 Kč

Materiální pomoc: Thera togs oblečky, houpací prkno, hygienické potřeby (ubrousky, pleny, kapky),
craniální ortéza.

DĚKUJEME ŽE CHÁPETE SOUKROMÍ RODIN, KTERÝCH DĚTI ZŮSTÁVAJÍ V ANONYMITĚ. 
 



















PODĚKOVÁNÍ

Z celého srdce děkuji všem příznivcům, dobrovolníkům, sponzorům a dárcům. Helpínek
funguje jenom díky vám všem. 

Děkuji za účast a aktivitu Kateřině Polákové, Jarmile Plankové a lidem, 
které oslovily. Společnými silami byly nápomocné během akcí Nadačního fondu
Helpínek. 

Poděkování patří naši milé paní účetní, Janě TIralové a klukům z Inove, 
kteří mají na starosti naše webové stránky. 

Velké díky patří organzátorům všech letošních akcí, za jejich ochotu, vstřícnost 
a podporu. Speciální poděkování posíláme Ondrovi Baumrukrovi, který za námi přijel 
a podpořil nás během golfového turnaje.

Děkuji všem rodičům za důvěru a organizacím za spolupráci. 

Závěrem děkuji za příležitost u toho všeho být a možnost prožívat vaše životní příběhy.
O to víc, když jsem se právě stala čerstvou maminkou a vše nově vnímám 
z pohledu milujícího rodiče. 

POMÁHÁME DĚTEM, ABY JEJICH PŘÍBĚH MOHL POKRAČOVAT 

Veronika Bolková
místopředsedkyně správní rady



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

IČO:

Adresa

e-mail

telefon

06169139

Příborská 1494, Frýdek-Místek 738 01

info@helpinek.cz

774 044 554  

WWW.HELPINEK.CZ 


