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Slovo na závěr

Nadační fond MA-MA Foundation vznikl na podzim roku 2014.
I když máme za sebou poměrně krátké působení tak i za tu krátkou dobu jsme stačili
realizovat či podpořit smysluplné projekty.
Název nadačního fondu MA-MA Foundation je zkratkou křestních jmen zakladatelek.
Zároveň slovo MA-MA evokuje jakési bezpečí ve spojitosti se slovem máma.
Náš nadační fond podporuje kulturní dědictví a zachování tradice starých řemesel. A proč
jsme se rozhodli podporovat právě tuto oblast? Protože si vážíme nadšenců a dobrovolníků,
kteří v rámci svého volného času zvelebují své vesnice, staré památky, které se nevejdou do
kolonky památkově chráněné. Protože si vážíme starého dobrého řemesla a náš velký obdiv
a úcta patří těm, kteří se snaží zachovat staré řemeslné tradice, které jsou bohužel v poslední
době na ústupu.
Pomáháme také v sociální oblasti a to rodinám s dětmi v tísni, nezaopatřeným a jinak
společností diferenciovaným dětem.
Být prospěšný a přispět ke zlepšení určité situace v sociální i kulturní oblasti je pro nás
obrovskou výzvou.Princip solidarity je to co dle mého názoru má v sobě každý - někdo více
někdo méně.
S neziskovým sektorem souvisejí dobrovolnické aktivity, charitativní akce, projekty, osvěta,
komunikace. K tomu, aby vše mohlo fungovat, potřebuje nadační fond své zázemí a trvalé
prostředky.
Pocit a vědomí toho, že jste alespoň někomu mohli pomoci je to nejkrásnější na celé naší
práci a stojí za to.
V následující výroční zprávě vám s velkým potěšením ukážeme, čeho jsme za tu naši první
sezonu dosáhli. Děkujeme všem dobrovolníkům, partnerům a podporovatelům bez kterých
by tato práce nebyla možná.
S úctou
Martina Koudelková
Předsedkyně správní rady Nadačního fondu MA-MA Foundation

Benefiční bazar Báry Basikové

Podpora Kryštofova Údolí

Adventní tvoření

Benefiční bazar Báry Basikové
24.10.2015 Eurocentrum Jablonec nad Nisou
-

z výtěžku byl zakoupen věcný dar pro Diakonie při Českobratrské církvi nízkoprahové zařízení
Kruháč Jablonec nad Nisou

Podpora Kryštofova Údolí
18.10.2014 kašna „Čurající Voříšek“ Kryštofovo Údolí
-

finanční podpora realizace kašny

Adventní tvoření v OC Forum
29.11.2014 – 20.12.2014 adventní tvoření

-

podpora kulturní tradice tvorby betlémů

Celková hodnota přijatých finančních darů v roce 2014

39.620,-Kč

Jednotlivě přispěli:

Koudelka Pavel

1.000,-Kč

Štiller Zbyněk

20.000,-Kč

Vila Flamendr

2.500,-Kč

Nadace Preciosa

10.000,-Kč

Štiller Zbyněk

5.000,-Kč

GLASSOR s.r.o.

1.120,-Kč

Podpora Kryštofova Údolí
Kašna Čurající Voříšek
Martin Chaloupka

10.000,-Kč

Diakonie při Českobratrské církvi
Nízkoprahové zařízení Kruháč
Jablonec nad Nisou

výtvarné potřeby
v hodnotě
3.600,-Kč

Za výtěžek benefičního bazaru dostali v Kruháči výtvarné potřeby

04.11.2014 - V pondělí 3. listopadu předaly reprezentantky Nadačního fondu MA-MA FOUNDATION
výtěžek z jabloneckého Bazaru Báry Basikové dětem v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Kruháč
Diakonie CČE v Jablonci nad Nisou.
Celkem Bazar Báry Basikové, který se konal v říjnu v malém sále Eurocentra, navštívilo 120 platících
zákazníků. Vstupné bylo symbolické – 30 Kč, a právě za výtěžek ze vstupného nadační fond zakoupil
výtvarné potřeby pro děti z Kruháče.
Přímo na bazaru v říjnu vedoucí Kruháče Pavel Novák převzal první část daru, jíž tvořily kondomy a balíček
přírodní kosmetiky a líčidel firmy Yves Rocher, partnera benefičního bazaru. K tomu přidala Alena Krsková,
vedoucí liberecké pobočky slib, že v Kruháči připraví pro děvčata seminář o péči o pleť. „Právě přes tyto
akce se dostáváme k dětem blíž. Začnou se věnovat tomu, co je baví, a rozpovídají se o svých problémech,“
řekla Michaela Albrechtová, ředitelka jablonecké Diakonie ČCE.
Bazaru se zúčastnil i primátor Petr Beitl, který kvitoval s potěšením, že se podobné akce pro dobrou věc
konají. Hledal, co by si také na bazaru koupil, líbilo by se mu sako nebo boty od Karla Gotta, ale Bára
Basiková ho zklamala s tím, že tentokrát od Karla nic nemá. Primátor byl i při listopadovém předání
výtvarných potřeb zakoupených z výtěžku ze vstupného.

Majetkový vklad zakladatelek Nadačního fondu MA-MA Foundation

40.000,-Kč

Konečný zůstatek na účtech

Nadačního fondu MA-MA Foundation k 31.12.2014

Pokladna
Pohledávky
Zásoby
Časové rozložení aktiv
Aktiva k 31.12.2014 celkem

83.000,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
131.000,-Kč

Výnosy za rok 2014 celkem

97.000,-Kč

Náklady za rok 2014 celkem

46.000,-Kč

Náklady související se správou nadačního fondu, ve smyslu § 22 zákona č. 227/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků,
jsou v souladu se statutem nadačního fondu.
Nadační fond MA-MA Foundation při svém hospodaření dodržuje pravidla pro poskytování nadačních příspěvků v souladu se
statutem nadačního fondu.

Účetní závěrku za rok 2014sestavil a zkontroloval Ing.Jan Majzner revizor Nadačního fondu MA-MA Foundation.

Přejeme vám všem úspěšný rok 2015 a sobě nové myšlenky a nápady jak a kde můžeme být
nápomocni, protože POMÁHAT MÁ VŽDY SMYSL.
Děkujeme všem za podporu.

Nadační fond MA-MA Foundation

