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Úvodní slovo
Milí přátelé,
rok se sešel s rokem a jsem velmi ráda, že můžeme na těchto stránkách
zrekapitulovat, co jsme i díky Vám, našim podporovatelům a dárcům, dokázali
vykonat pro komunitu potřebných v našem okolí.
V centru naší pozornosti jsou ti zranitelní mezi námi – senioři a sociálně
či zdravotně znevýhodnění lidé. Zastřešujeme dobročinné aktivity skupiny
DfK Group a nezapomínáme ani na podporu kulturních, společenských nebo
vzdělávacích akcí, konajících se především v Jihočeském kraji.
Rok 2020 byl po všech stránkách jiný než ty předchozí a přinesl lidem spoustu
problémů, se kterými nebylo lehké se vypořádat. Bylo by také správné si
připomenout, že tento rok ve stínu pandemie přinesl nebývalou míru solidarity
a pomoci a že si mnozí lidé uvědomili sílu a význam dobrých vzájemných
vztahů. Všem, kteří tváří tvář pandemii mysleli na druhé, patří velký dík.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům, dobrovolníkům,
podporovatelům a příznivcům, díky nimž můžeme pomáhat potřebným
a naplňovat smysl naší existence. Mým přáním je, aby se nám všem společně
úspěšně dařilo pokračovat v naší činnosti i v roce 2021 a abychom mohli být
nablízku stále většímu počtu lidí v obtížných životních situacích.
Díky za Vaši důvěru.
Lenka Suková
předsedkyně správní rady
Nadační fond A.V.A.
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O nadačním fondu
Nadační fond A.V.A. vznikl v roce 2016, jeho zakladatelkami jsou Lenka Suková,
Blanka Toulová a Pavla Koubová.
Účelem Nadačního fondu A.V.A. je finanční, materiální a jiná podpora seniorů,
uživatelů domácí hospicové péče, zdravotně a sociálně znevýhodněných osob,
lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a organizací pečujících o zmíněné osoby.
Nadační fond A.V.A. také podporuje iniciátory projektů zaměřených na podporu
místních komunit, pořádání kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích
a jiných akcí na podporu vybraných cílových skupin nebo nadačního fondu
samotného, dále vydávání souvisejících tiskovin a informačních materiálů.
Za nadační fond jedná správní rada, která má 3 členy. Předsedkyní správní rady
je Lenka Suková, dalšími členy jsou Pavla Koubová a Dana Kalistová. Každý člen
správní rady jedná za nadační fond samostatně.

Aktivity fondu
Finanční dary a podora
V roce 2020 jsme přímou finanční podporou rozdělili více než 200 tis. Kč.
Finanční pomoc směřovala přímo fyzickým osobám v těžkých životních
situacích, podporovali jsme rovněž neziskové organizace a spolky, působící
především v Jihočeském kraji.
Pomáháme těm, kteří se dostali do těžkostí v důsledku sociální situace,
postižení člena domácnosti, úrazu apod. Jednou z našich prioritních skupin jsou
zaměstnanci společnosti DfK Group v tísni, kterým jsme v roce 2020 přispěli
bezmála 40 000 Kč. I díky organizaci novoroční sbírky mezi zaměstnanci
společnosti DfK Group si mohla jedna kolegyně a zároveň maminka zdravotně
postižené dcerky dovolit rekonstrukci koupelny k bezbariérovému používání.
Podporujeme Domácí hospic Ledax, jehož cílem je, aby i nevyléčitelně
nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého
života osamocen, byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby
byla zachována jeho lidská důstojnost. NF A.V.A. se podílel na organizaci
benefičních akcí ve prospěch veřejné sbírky na podporu domácí hospicové
péče. Přestože během roku nebyl možný benefiční prodej výrobků na trzích,
podařilo se nám alespoň úspěšně zorganizovat charitativní prodejní výstavu
seniorských výrobků v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín
a on-line charitativní bazar knih. Velice tímto děkujeme Jaderné elektrárně
Temelín a zaměstnancům Informačního centra za podporu a možnost realizace
výstavy, také všem dárcům knih, knihkupectví Booktook.cz a zaměstnancům
společnosti DfK Group. I v následujícím roce bude probíhat úzká spolupráce
NF A.V.A. s fundraisingem společnosti Ledax o.p.s.
Z Nadačního fondu A.V.A. podporujeme také sbírku Budějcké obědy dětem pro
rodiny s dětmi, které jsou v dlouhodobé finanční tísni a nepříznivé životní situaci
a nemohou si dovolit zaplatit obědy ve školní jídelně. Organizátorem sbírky je
spolek Dialog CB.

Finančně pomáháme rovněž Bílému kruhu bezpečí, který poskytuje odbornou,
bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.
Podporujeme pěstounskou péči. V roce 2020 jsme finančně přispěli na provoz
Skladu pro pěstouny z.s., který z darovaných věcí z druhé ruky pomáhá vybavit
pěstounské rodiny potřebnými věcmi jako je oblečení, kočárky, autosedačky
apod.
V souvislosti s uzavřením škol a on-line výukou ve školách jsme ve spolupráci
s organizací Jihočeská rozvojová o.p.s. vytipovali rodiny, jejichž sociální
situace neumožňovala zabezpečení potřebného vybavení k výuce dětí, a přispěli
na pořízení 5 notebooků s potřebným příslušenstvím do těchto rodin.
Oceňujeme boj proti plýtvání potravinami a aktivní cílení potravinové pomoci
tam, kde je to potřeba. Proto jsme v minulém roce podpořili finančním
příspěvkem Potravinovou banku Jihočeského kraje.
Podporujeme také projekt Materiální banky, jejímž smyslem je ve spolupráci
s českobudějovickým re-use centrem Kabinet CB přerozdělovat poskytovatelům
sociálních služeb a jejich uživatelům, kteří jsou zrovna v sociální či finanční
krizi, vybavení domácnosti a kancelářské vybavení.
Finančně jsme podpořili také společnost Arpida, centrum pro rehabilitaci osob
se zdravotním postižením, z.ú. nebo provoz jihočeské pobočky Post Bellum
o.p.s.

Veřejná sbírka pro seniory
Nadační fond A.V.A. má od roku 2019 otevřenou veřejnou sbírku „Stárněte
aktivně“, jejímž cílem je podpora volnočasových aktivit seniorů. V rámci sbírky
pořádáme benefiční akce a prodeje rukodělných výrobků především uživatelů
sociálních služeb Ledaxu. Sbírkou chceme dát širší veřejnosti možnost podpořit
uživatele terénních i pobytových sociálních služeb Ledaxu. Jak již bylo zmíněno
výše, rok 2020 nepřál benefičním prodejům, i přesto došlo v rámci sbírky
k několika prodejním akcím seniorských výrobků bezkontaktní on-line formou.
Čísla účtu veřejné sbírky:
30111000/0300 pro Ledax o.p.s.
31111010/0300 pro CSS Emausy s.r.o.
32111020/0300 pro Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
33111030/0300 pro Ledax Ostrava o.p.s.

Dobrovolnické centrum
Od roku 2018 funguje v rámci nadačního fondu dobrovolnické centrum, jehož
cílem je rozšíření spektra naší pomoci v rámci fondu. Hlavní cílovou skupinou,
pro kterou se snažíme hledat vhodné dobrovolníky, jsou senioři, zdravotně
postižení a rodiny s dětmi, kteří jsou uživateli sociálních služeb. Jako přijímací
dobrovolnické organizace fungují společnosti CSS Emausy s.r.o., Ledax Vysoké
Mýto o.p.s., Ledax o.p.s. a Jihočeská rozvojová o.p.s., dále spolupracujeme
například s Potravinovou bankou Jihočeského kraje nebo Salesiánským
střediskem mládeže.
Při oslovování a náboru dobrovolníků se soustředíme na aktivizaci mladších
a aktivních seniorů. Tito dobrovolníci mají velkou škálu zkušeností a dovedností,
mají více volného času a v případě dobré fyzické kondice i potřebu poznávat
stále nové věci, socializovat se.
V rámci seniorských volnočasových aktivit organizovaných společností Ledax
v Českých Budějovicích a v rámci aktivizací pečovatelské služby Dačice se
zformovaly skupinky dobrovolnic, které pletou, háčkují nebo šijí výrobky pod
značkou Ledax ART, které pak slouží k benefičním prodejům organizovaným
Nadačním fondem A.V.A. na podporu seniorů či domácí hospicové péče
společnosti Ledax.

Další skupinou dobrovolnického centra jsou dobrovolníci v mladším věku,
kteří mají zájem o mezigenerační setkávání a svou energií by rádi přispěli
k něčemu smysluplnému. V této souvislosti spolupracujeme se Základní školou
waldorfskou, Česko-anglickým gymnáziem nebo studenty z Biskupského
gymnázia.
V neposlední řadě se snažíme rozvíjet firemní dobrovolnictví, které funguje
v rámci společnosti DfK Group a.s.
V roce 2020 byly obvyklé aktivity dobrovolníků Dobrovolnického centra
(sociální kontakty se seniory, osobami zdravotně postiženými, rodinami
s dětmi, výpomoc na benefičních akcích) eliminovány vzhledem k opatřením
spojeným s pandemií Covid-19. Aktivity dobrovolníků byly upravovány
a realizovány dle možností s ohledem na podmínky v daných přijímacích
organizacích.
Dobrovolníci se podíleli do března 2020 na následujících akcích: rukodělné
tvoření, individuální návštěvy seniorů v CSS Emausy a v Domově pro seniory
Vysoké Mýto, canisterapie a felinoterapie, skupinové aktivizace - deskové
hry, tvoření, administrativní výpomoc a právní poradenství v Senior Pointech
v Českých Budějovicích a ve Vysokém Mýtě .
Poté se kontakty se seniory omezily na posílání vzkazů, obrázků, na kontakty
na dálku, celoročně byly dobrovolnice tvořící pro Ledax ART koordinovány
a vybavovány potřebným materiálem na dálku a tvořily z domova.
Za vše patří dobrovolníkům obrovský dík. Děkujeme také dobrovolníkům, kteří
na začátku pandemie ochotně šili roušky a v době, kdy bylo obtížné sehnat
jakékoli ochranné prostředky, významně pomohli zaměstnancům sociálních
služeb.
Rádi bychom speciálně poděkovali studentkám - maturantkám Střední
zdravotnické školy v Jindřichově Hradci, které velmi pomohly při první vlně
pandemie tamnímu středisku Pečovatelské služby Ledax. Svou dobrovolnou
výpomocí s hlídáním malých dětí zaměstnankyň společnosti Ledax umožnily
poskytování pečovatelské služby všem uživatelům, pro které byla tato pomoc
nezbytná.
V roce 2020 navázalo dobrovolnické centrum spolupráci se 7 novými
dobrovolníky. Nadále rozvíjelo spolupráci a vztahy se stávajícími dlouhodobými
dobrovolníky (v počtu 24), jejichž věkové rozpětí bylo 16-86 let. Do krátkodobé
dobrovolnické výpomoci se dále zapojilo okolo 20 dobrovolníků. Pokračovala
spolupráce s vybranými školami, Česko-anglickým gymnáziem, Waldorfskou
školou a studenty Biskupského gymnázia.

Projekty
Děkujeme za podporu Krajskému úřadu Jihočeského kraje a Magistrátu města
České Budějovice, kteří nás podpořili v následujících projektech:

Projekt „Mezigenerační spolupráce prostřednictvím
zapojení dobrovolníků do aktivit CSS Emausy“

Projekt „Rozvoj dobrovolnického centra
při Nadačním fondu A.V.A. v roce 2020“

Poděkování za podporu
Rádi bychom poděkovali všem našim dárcům, sponzorům a dalším partnerům,
kteří s námi v roce 2020 spolupracovali. Finanční i věcné dary byly použity dle
darovacích smluv.
Děkujeme všem jednotlivcům, kteří pomoc potřebným považují za přirozenou
součást života, kteří neváhají přispět finančním či věcným darem nebo nabídnout
pomocnou ruku.
Velice si vaší podpory vážíme a děkujeme za ni. Vědomí této sounáležitosti
posunuje naši práci dopředu a bylo v těžkých dobách roku 2020 velkou oporou.
Těšíme se na další spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce 2021.
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