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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU CESTA PROTI BOLESTI
Nadační fond Cesta proti bolesti byl zapsán do nadačního rejstříku dne 22. 3. 2017
Spisová značka:

N313 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Sídlo:

Ervěnická 1048, 431 11 Jirkov

IČ:

058 16 271

DIČ:

CZ05816271

Číslo transparentního účtu: 201199014/2010 (založen dne 5. 4. 2017)
Číslo sbírkového účtu: 2701260664/2010 (založen dne 27. 7. 2017) - osvědčení 2421/SCKZU/2017-5
Účel nadačního fondu: Posláním a účelem Nadačního fondu Cesta proti bolesti je organizace a podpora
humanitárních, dobročinných a charitativních projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru, dále podpora
osob se zdravotním či jiným handicapem na podporu obecně prospěšných činností v oblasti zdravotnictví,
školství a tělovýchovy, podpora projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu dále zaměřené na:
1. zlepšení životních podmínek sociálně a zdravotně handicapovaných dětí a mládeže i dospělých
2. cílevědomé shromažďování a využívání informací, poznatků a zkušeností z oborů a oblastí zabývajících
se problémy zajištění fyzického a duševního zdraví jednotlivce či projektů
3. rozvoj progresivních metod klasické, alternativní a preventivní, medicíny a jejich uplatnění, vedoucí ke
zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví
4. rozšíření možností vzdělání, seberealizace a harmonického vývoje osobnosti
5. rozšíření a zkvalitnění možností kulturního vyžití
6. veřejné dění, motivace veřejnosti pro dobročinné příležitosti
Správní rada:
Milan Dzuriak, předseda správní rady, zakladatel fondu
Kateřina Neckářová, člen správní rady
Dagmar Nitkulincová, člen správní rady
Dana Váňová, člen správní rady
Bedřich Fryč, člen správní rady
Revizor:
Jitka Viziová
www.cestaprotibolesti.cz
Kontakt:

cestaprotibolesti@seznam.cz
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CÍLE NADAČNÍHO FONDU CESTA PROTI BOLESTI V ROCE 2018
1. Pomoc konkrétním žadatelům nákupem kompenzačních, léčebných a rehabilitačních pomůcek,
zajištěním rehabilitačních pobytů, nebo jiným způsobem usnadnění života s handicapem.
2. Navázat na tradici a uspořádat již 4. Cestu proti bolesti, na akci zajistit kapelu, která přiláká vyšší počet
návštěvníků. Kapelu uhradit ze získaných dotací, o které bude zažádáno.
3. Zapojení se do tradiční akce Jirkovský charitativní advent

REALIZOVANÉ AKCE

1. Z důvodu opatření týkajících se pandemie Covid-19 byla každoroční akce plánovaná na červen
2020 zrušena.
2. NF Cesta proti bolesti zaštítil v roce 2020 řadu akcí iniciovaných okruhem přátel Milana Tótha,

prostředky byly využity na náročnou rehabilitaci a podpůrnou léčbu po transplantaci kmenových buněk a
na podporu Milanovy rodiny v nelehké situaci.
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SEZNAM PODPOŘENÝCH DĚTÍ A ORGANIZACÍ
Ema
Ema se narodila jako zdravá holčička, která byla v pěti letech předána do dočasné péče k úžasné přechodné
pěstounce. Kruté týrání od těch, kteří měli Emu chránit způsobilo řadu fyzických a psychických potíží. Asi tím
nejzásadnějším je pravděpodobně trvalá ztráta zraku. Teta A. s Emou pravidelně rehabilitovala a pracovala dle
pokynů z Centra rané péče EDA – Pomoc dětem s postižením zraku. Emička dělala obrovské pokroky, začala
chodit do školky, kde jí pomáhala asistentka a skvěle zvládla sebeobsluhu. Jejím velkým přáním bylo kolo a tak
jsme jí ho rádi splnili. Ema se na kole naučila bez problémů jezdit. Nyní navštěvuje mateřskou školku pro zrakově
postižené a připravuje se na nástup do základní školy.
Z důvodu probíhajícího vyšetřování trestného činu nemůžeme zveřejnit podrobnější informace a fotografii malé
statečné Emy.

Milan Tóth
Umělce, baristu a tatínka Milánka, Ladušky a Robinka Milana Tótha postihla velmi rozsáhlá mozková mrtvice
s vážnými následky. Přátelé rodiny Tóthových nás již v roce 2017 požádali o využití transparentního účtu NF pro
shromáždění finančních prostředků na motomed a další pomůcky. Tato spolupráce funguje i v současné době.
Milan podstoupil náročnou a velmi nákladnou transplantaci kmenových buněk a nyní probíhá rehabilitace.
V době, kdy to pandemická situace dovoluje pořádá kurzy kreslení a malování, šije z kůže, pořádá výstavy
obrazů. Náš velký obdiv má nejen Milan, ale i jeho manželka Jana, která je mu velkou oporou. Dary byly
převedeny z roku 2019.
Část finančních prostředků byla použita na pomůcky pro malého Robinka, který se narodil s Downovým
syndromem.
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Nikolka Slabáková a Majdinka Kerliková
Nikolka Slabáková se od narození potýká s genetickým onemocněním, centrálním hypotonickým syndromem,
epilepsií, oční vadou a těžkou mentální retardací. Nikolky zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou celodenní péči a
velkou pomoc v běžných životních situacích. Nedílnou součástí a pro ni nezbytnou potřebou jsou celoživotní
rehabilitace, které mají velký vliv na její pohyb a pomáhají k významným pokrokům. Čím více podnětů a činností
bude Nikolka mít, tím bude její rozvoj lepší a její maminka získá další důležitou motivaci, že vývoj pozvolna a
pozitivně pokračuje. Každý Nikolčin pokrok přináší nový cíl, tím je samostatná chůze a alespoň částečná
soběstačnost.
Magdalenka Kerliková se od narození potýká s dětskou mozkovou obrnou, spastickou kvadruparézou, centrální
zrakovou vadou CVI, přidruženou epilepsií a těžkou mentální retardací. Magdalenka vyžaduje celodenní
nepřetržitou péči a nikdy nebude zcela samostatná. S tím jak roste, je péče o ni stále náročnější a nákladnější.
Nezbytnou součástí jejího života jsou rehabilitace, které zajišťují, aby se jí nekroutilo tělíčko, mohla se lépe hýbat
a rozvíjet. Bez tohoto každodenního cvičení by byla péče o Majdinku mnohem náročnější.
Nikolka a Majdinka se znají již deset let a prošly si spolu řadou vzdělávacích i rehabilitačních procesů. Každá je
jiná a má jiné potřeby, obě jsou ale velmi usměvavé a přátelské. V současné době chodí do stejné třídy Speciální
základní školy a navštěvují spolu intenzivní neurorehabilitace v Praze, které jsou velmi nákladné a nijak hrazené
zdravotními pojišťovnami.
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PŘÍJMY NADAČNÍHO FONDU CESTA PROTI BOLESTI v roce 2020

Dárci fyzické osoby (cílený dar Milan Tóth)
Dárci OSPOD Chomutov
Sbírkové pokladničky – sb.ú.
Sympozium Boleboř (cílený dar Milan Tóth)
Dar MUDr. Renata Sušická
Dar – akce Letní kino Chomutov (cílený dar N. Slabáková, M. Kerlíková)
Prodej trika
CELKEM

6.014,00 Kč
10.000,00 Kč
8.951,00 Kč
8.250,00 Kč
10.000,00 Kč
119.809,00 Kč
2.000,00 Kč
156.774,00 Kč

DARY VĚNOVANÉ NADAČNÍM FONDEM CESTA PROTI BOLESTI v roce 2020

datum platby

příjemce daru

účel daru

částka

21.04.2020

Milan Tóth

příspěvek na nákup vitamínů

3.069,00 Kč

22.04.2020

Ema

kolo

3.490,00 Kč

22.07.2020

Milan Tóth

kurz Nevýchova

4.828,00 Kč

22.07.2020

Milan Tóth

oprava automobilu

45.000,00 Kč

14.10.2020

Milan Tóth

zdravotní cvičení, RHB, rekondiční cvičení

25.000,00 Kč

16.10.2020

Nikola Slabáková

80.000,00 Kč

16.10.2020

Magdaléna Kerlíková

pohybová terapie TheraSuit Pegas - pobyt
Pohybová terapie TheraSuit Pegas – pobyt
(doplatek)

16.10.2020

Magdaléna Kerlíková

Pohybová terapie TheraSuit Pegas - pobyt

55.000,00 Kč

13.12.2020

Milan Tóth

oprava automobilu

9.217,00 Kč

17.12.2020

Milan Tóth

Masážní oleje

5.632,00 Kč

25.000,00 Kč

HLAVNÍ NÁKLADY V ROCE 2020
Provozní náklady fondu

1.622,61 Kč

Náklady - účel fondu v roce 2020

256.232,00 Kč

Celkové příjmy od dárců v roce 2020

156.774,00 Kč

Děkujeme všem dobrovolníkům a podporovatelům, bez kterých by NF Cesta proti bolesti nemohl pomáhat.
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