Nadační fond „Sluníčko pro děti“
pomáhá dětem
„Nepomáhají slova, ale činy“ – podle této zásady se na jaře 2008 manažeři společnosti
E.ON Czech a otcové rodin Lorenz Pronnet, Eckart Baum a Magnus Alexander Brandau,
kteří žijí a působí v České republice, rozhodli začít se zde osobně a podle svých možností
sociálně angažovat a založit nadační fond na podporu znevýhodněných dětí. V říjnu
2008 se kancelář Alfery & Partner s.r.o. ohlížela za svou pětiletou existencí. Paní Jana
Alfery se rozhodla oslavit těchto pět úspěšných let po svém. Namísto obvyklé party se
rozhodla připojit se k zakladatelům nadace.
„Šťastné životní okolnosti a hmotný dostatek závisejí v životě často jen na maličkostech,
které člověk sám vůbec nemůže ovlivnit. Proto chceme podat pomocnou ruku těm, jimž se
vzhledem k životní situaci, s níž sami nemohou nic udělat, nedaří tak dobře. To jsou děti.“
Tak zní krédo zakládajících členů.
24. září 2008 byl nadační fond „Sluníčko pro děti“ těmito čtyřmi zakladateli oficiálně
zapsán do nadačního rejstříku ČR. Na rozdíl od mnoha jiných podobných nadací je
cílem tohoto nadačního fondu podporovat konkrétní nemocné, tělesně nebo duševně
postižené děti a děti ze sociálně slabých poměrů. Nadace se tak výslovně neobrací na
instituce, nýbrž na konkrétní osoby. Nadaci snadno naleznete na internetových stránkách
HYPERLINK “http://www.slunickoprodeti.eu” www.slunickoprodeti.eu. Zde je umístěn
odkaz, pod nímž můžete nadaci vylíčit osudy dětí s prosbou o pomoc. Takovéto informace
budou samozřejmě na žádost pisatele považovány za důvěrné.
Při výběru ze žádostí napomáhá nadační radě vědecká rada, jejímiž členy jsou mimo
jiné uznávané lékařské kapacity z Českých Budějovic a Prahy. Členové vědecké rady i
členové správní rady nadace, kteří rozhodují o žádostech, pracují pro nadaci bez nároku
na odměnu. Dalšími partnery nadačního fondu jsou společnosti UniCredit Bank a TPA
Horwath.
Ihned po svém založení měla nadace možnost pomoci malému děvčátku. Sedmiletá
Natálka z Českých Budějovic se musela podrobit komplikované operaci. U Natálky
se náhle objevily vážné problémy se zrakem a byla poslána na neurologické oddělení
motolské nemocnice. Zde lékaři zjistili nádor na mozku o velikosti tenisového míčku, který
rostl přes pět let, a okamžitě ho odstranili. Během roku a půl následovaly další operace
a onkologická léčba. Natálka všechny tyto zákroky a léčbu statečně zvládla. Nádor
však Natálce bohužel značně poškodil zrakový nerv pravého oka, takže má nyní jen
zbytkový zrak. Díky podpoře nadačního fondu, který Natálce poskytl příslušné pomůcky
pro zrakově postižené, může nyní navštěvovat první třídu základní školy.
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Natálka je také autorkou loga nadačního fondu. Na otázku, jak by znázornila smysl
nadace obrázkem, namalovala smějící se sluníčko. Takto svým dětským způsobem
jednoduše a výstižně vyjádřila, proč tu nadace je. Nadace chce pomoci vnést trochu
slunce a tím i světla do budoucnosti dětí, které se nacházejí v tíživé životní situaci.

Při své činnosti je nadace odkázána na dary.
Účet nadačního fondu „Sluníčko pro děti“: 1002602843/2700, vedený u UniCredit
Bank Česká republika a.s.
Nadační fond Sluníčko pro děti
Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informativní charakter
a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze upozornit
na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky
podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány. Použijete-li informace
v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí
a využijte vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků.
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