VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

Nadační fond
Bartolomějská 11
PRAHA 1
IČ 26705753
zapsaný v nadačním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle N, vložka 454

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003
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I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Elpida, nadační fond byl zřízen dne 29.4.2002 sepsáním zakládací listiny o zřízení
nadačního fondu. Zřizovatelem nadačního fondu je společnost GlaxoSmithKline,
s.r.o., se sídlem Praha 4 Na Pankráci 17/1685, IČ: 48114057. Na základě sepsání
zakládací listiny byl dne 17.6.2002 poveden zápis nadačního fondu do nadačního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Svoji činnost započal nadační
fond dne 29. 4. 2002.
Na svém zasedání dne 29. 4. 2002 přijala správní rada Statut nadačního fondu,
upravující v souladu s § 4 zákona č. 227/1997 Sb. – o nadacích a nadačních
fondech, postup pro jednání orgánů nadačního fondu a další podmínky činnosti
nadačního fondu.
Tato výroční zpráva je vypracována pro hodnocení období kalendářního roku
2003.

II.
OBSAHOVÁ ČÁST

Struktura výroční zprávy odpovídá členění v Článku 28 Statutu nadačního fondu.
Fond vede podvojné účetnictví, tomu je přizpůsoben obsah zprávy a použitá
terminologie.
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A/ PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH FONDU,
JEJICH SPLATNOSTI A VÝŠI

Přehled o majetku fondu k 31.12.2003
nehmotný dlouhodobý majetek (www.stránka)

662 495 Kč

hmotný dlouhodobý majetek (počítač)

283 069 Kč

zásoby (papíry, obálky, desky)

169 923 Kč

pokladna

75 178 Kč

bankovní účty

1 225 768 Kč

pohledávky

232 290 Kč

náklady příštích období

1 196 Kč

celkem brutto majetek

2 649 919 Kč

oprávky k dlouhodobému majetku

- 289 331 Kč

celkem netto majetek

2 360 588 Kč

Dále jsou v účetnictví nadačního fondu zachyceny plně odepsané drobné
dlouhodobé hmotné předměty v pořizovací ceně přesahující v jednotlivém případě
3 000 Kč, nedosahující však hranici 40 000 Kč. Jedná se o nábytek a běžné
kancelářské přístroje v pořizovací ceně celkem 191 308 Kč.

Závazky nadačního fondu k 31.12.2003

Nadační fond měl závazky k dodavatelům služeb a majetku ve výši 732 294 Kč.
Ke dni zpracování této zprávy byly všechny tyto závazky uhrazeny.
Další závazky jsou v účetnictví zachyceny vůči zaměstnancům, Finančnímu úřadu
v Praze 1, Pražské správě sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní
pojišťovně v úhrnné výši 178 240 Kč, vznikají vždy při zúčtování mezd a jsou
běžně vyrovnány na začátku následujícího měsíce.
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B/ PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH NADAČNÍCH DARŮ

S UVEDENÍM VÝŠE

DARU A OSOBY, KTERÁ JE POSKYTLA

V průběhu roku obdržel Fond čtyři finanční dary:
GlaxoSmithKline, s.r.o., IČ 48114057, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 17/1685
-

17. 1. 2003 ve výši 3 000 000 Kč

-

24. 4. 2003 ve výši 2 000 000 Kč

-

3. 9. 2003 ve výši 3 000 000 Kč

Městský soud v Praze 2, Spálená ul. 2
-

5. 12. 2003 ve výši 1 000 Kč.

V průběhu roku obdržel Fond dále následující plnění od třetích osob, které svým
charakterem odpovídá nepeněžitému nadačnímu daru:
- TRIPOD s.r.o. – 480 ks solných lamp – obvyklá hodnota 310,-Kč/ks v celkové
hodnotě Kč 148 800,- LOGOLOGIC spol. s r.o. – bezplatné zapůjčení 73 ks dynamických panelů
na dobu od 1.1. do 28. 2. 2003 pro prezentaci aktivit Fondu v hodnotě
1 241 000,- Kč.
- Ford Valoušek /autorizovaný dealer – bezplatné zapůjčení osobního automobilu
značka FORD ESCORT, v období od 16.5. do konce roku 2003, v hodnotě
105 000,- Kč

C/ PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU FONDU S UVEDENÍM HODNOTY
MAJETKU, KTERÝ BYL POUŽIT A ÚČELU POUŽITÍ

Majetek nadačního fondu smí být dle §21 zákona 227/97 Sb., o nadacích a
nadačních fondech použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve
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statutu nadačního fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících
se správou nadačního fondu.

Při použití této terminologie byl v roce 2003 majetek fondu použit zejména na
správu fondu, byly poskytnuty pouze tři nadační příspěvky splňující podmínky
stanovené zákonem a statutem Nadačního fondu Elpida:
-

Diakonie (domov důchodců v Myslibořicích)

15 000 Kč – nadační

příspěvek byl poskytnut na zřízení webových stránek www.domovmysliborice.
-

OS nevidomých Cesty poznání, Praha

20 000 Kč –nadační

příspěvek použit na projekt ALBIOBLIOTHEKA, na pořízení zvukových nahrávek
3 knih
-

Foerstovo pěvecké komorní sdružení

100 000 Kč – nadační

příspěvek na přípravu a realizaci adventních koncertů pro seniory v závěru roku
2003.

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících se správou fondu

byly

použity
-

na pořízení dlouhodobého majetku ( viz tabulka o majetku)

-

k pokrytí nákladů, vzniklých v souvislostí s aktivitami fondu ( projekty)

Pro účely přehledu o použití majetku nadačního fondu k pokrytí nákladů
jednotlivých projektů byly aktivity Fondu rozděleny do níže uvedených skupin

zak.

účelové členění nákladů
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České zdravotnické fórum

3 815 942 Kč

12

AMI COMMUNICATIONS (projekt Zlatý
podzim s Elpidou)
Zlatá linka seniorů

1 078 980 Kč

13

částka

6

379 377 Kč

21

nábytek

13 375 Kč

22

kancelářské potřeby, vybavení kanceláře

23

nájemné

313 410 Kč

25

telefony

171 904 Kč

26

365 351 Kč

27

právní služby (včetně právní pomoci na Zlaté
lince seniorů)
odpisy dlouhodobého majetku

28

ostatní správní režie

1 950 079 Kč

celkem náklady

7 950 079 Kč

9 328 Kč

227 367 Kč

Položka 26/právní služby s částkou 365 351,- Kč obsahuje kromě právní pomoci,
NFE i Zlaté lince seniorů, která nabízí právní poradnu. Veškerá právní pomoc byla
poskytnuta NFE se 40% slevou.

KONKRÉTNÍ AKTIVITY NADAČNÍHO FONDU
- ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ FÓRUM

Rok 2003 byl pro všechny, kteří se podílí na
činnosti Českého zdravotnického významným přelomem. Záměrem ČZF je
vytvářet podmínky a podporovat prostředí vhodné pro prosazení reformy
českého zdravotnictví. Základem této činnosti je rozdělení aktivních členů ČZF
do tří hlavních pracovních skupin:
–

Řízení a organizace zdravotnictví pod vedením MUDr.Martina Holcáta,

–

Financování zdravotnictví pod vedením ing. Ladislava Friedricha

–

Léková politika a politika zdravotních prostředků pod vedením prof. Jana
Švihovce.
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Role pracovních skupin spočívá v průběžném komentáři aktuální situace českého
zdravotnictví, oponentura probíhajících projektů, což se nejvíce projevilo ve
skupině prof. Švihovce, který pravidelně svolával mítinky této pracovní skupiny,
na nichž

se nejvíce probíraly průběžné závěry projektů Cenotvorba léčiv a

projektu Dopady nových léčiv na celkové náklady na léčiva.
Projekty, které byly schváleny správní radou na podzim předcházejícího roku
2002 posunuly činnost ČZF do nové roviny. Nadační fond Elpida tím výraznou
měrou otevřel nový rozměr své neziskové záslužné činnosti – konkrétní naplňování
záměru ČZF podporou reálných projektů.
Projektů

bylo

na

počátku

schváleno

devět

s tím,

že

projekt

Účelná

farmakoterapie, jehož předkladatelem byl Doc.MUDr.Tomáš Sechser, nebyl
iniciován. Na základě rozhodnutí správní rady měl hlavní řešitel předložit
upřesněný záměr projektu do konce března 2003. Po diskusi, která proběhla
v rámci pracovní skupiny Léková politika, bylo rozhodnuto, že předložení
projektu doc.Sechsera bude koordinováno s dokončením projektu doc. RNDr.
Jiřího Vlčka – Využití databází zdravotních pojišťoven.

První projekt, který byl na sklonku roku 2003 dokončen, s názvem Zjišťování
cenové sensitivity občanů, souvisel s analýzou odhadu ochoty pacientů a občanů
připlácet či úplně hradit zejména ty náklady, které nesouvisející přímo s vlastním
poskytování zdravotní péče. Jeho hlavním řešitelem byl MUDr.Bohumil Seifert.
Mezi klíčové závěry projektu patřilo:

Lidé si již dnes uvědomují, že část služeb by si měli uhradit, částka za tyto
služby by neměla být diskriminující, resp. by podle autorů měla být zajištěna
sociální únosnost těchto poplatků a v neposlední řadě pacienti očekávají, že se
výrazně zlepší jejich informovanost a prodlouží čas při komunikaci s lékařem.
S výsledky projektu byly seznámeni jak novináři, tak i zástupci pacientských
organizací (únor 2004).
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Další projekt, který byl iniciován a současně dokončen v roce 2003 byl projekt
prof.Jana Švihovce a jeho týmu. Projekt se zabýval analýzou klíčových skupin
léků ve smyslu dopadu uvedení inovativních léčiv. Autoři vytvořili hypotézu resp.
model, podle kterého lze prospektivně hodnotit vývoj nákladů na inovativní léčiva
a současně jej využít pro zpětné vyhodnocení reálných nákladů.
Projekt Propojení

zdravotniho

a

sociálního

pojištění, který zastřešuje

Bc.Vladimír Kothera, svým záměrem znamenal pro ČZF příklon k systémovým
otázkám, které souvisí se zdravotnictvím jako součástí sociálního systému státu.
Pro projekt byl sestaven řešitelský tým, který v roce 2003 realizoval první fázi
– analýzu stávajícího stavu v této oblasti. Očekávané ukončení druhé fáze
projektu bylo určeno na květen 2004. Správní radou bylo doporučeno, aby tento
projekt našel významnější podporu ze strany zainteresovaných ministerstev
sociálních věcí a financí. Následně poté se na návrh řešitelského týmu a schválení
správní rady NF ELPIDA určí, zda-li bude pokračovat třetí fáze projektu.

Projekt doc.RNDr. Jiřího Vlčka – Využití databází zdravotních pojišťoven se
v roce 2003 rozběhl a ukázal asi na největší bariéru, se kterou se bude jeho
realizace potýkat – nezájem a možná i nepochopení odpovědných zástupců
zdravotních pojišťoven sdílet údaje, které mají zdravotní pojišťovny k dispozici a
na jejich základě efektivně řídi zdravotní politiku pojišťoven.
Projekt Profesní vzdělávání ve zdravotnictví byl z důvodu zaneprázdnění
řešitele MUDr.Martin Holcáta odložen do roku 2004.
Dalším významným projektem, který nalezl velkou odezvu mezi manažery a
politickými reprezentanty krajů zabývajících se zdravotnictvím je projekt
Akademie regionálního zdravotnictví pod vedením MUDr.Milana Cabrnocha.
V roce 2003 proběhlo 5 regionálních seminářů s následujícími tématy:
-

únor 2003 Liberec, Koncepce regionálního zdravotnictví
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-

duben 2003 Hradec Králové, Legislativa zdravotnictví

-

červen 2003 Bedřichov, Zdravotní pojištění

-

září 2003 Třešť, Informační systémy

- listopod. 2003 Telč, DRG (viz foto)

Současně se organizátorům podařilo pozvat na jednotlivá setkání významné
osobnosti českého zdravotnictví: JUDr. Janu Římanovou, náměstkyni MZ ČR,
JUDr. Karla Hlaváčka, ředitele právního odboru VZP, atd. Projekt bude
pokračovat i v roce 2004.

Další projekt, který se rozhodla správní rada NF Elpida podpořit dodatečně
v průběhu roku 2003 byl projekt Mgr.Tomáše Cikrta – Klub novinářů píšících o
zdravotnictví. Úvodní setkání proběhlo na téma Etika novinářů a jeho hosté byli
např. Prof.MUDr.Jiří Vorlíček, DrSc. a doc.MUDr.Jaromír Hradec, DrSc. .
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Druhé setkání novinářů se konalo na téma Reklama na léky a jak se s ní mají

(mohou) novináři vypořádat. Tentokrát pozvání přijal mimo jiné pan MUDr.Milan
Šmíd, ředitel SUKL. Projekt bude pokračovat i v roce 2004.

Projektem, který byl snad jedním z nejvíce sledovaným byla Cenotvorba léčiv
jehož hlavním řešitelem byl PharmDr.Lubomír Chudoba. V roce 2003 byly
zpracovány analýzy a diskutovány možné koncepty cenotvorby v České republice.
Projekt byl připraven k odevzdání v prvním čtvrtletí 2004.

Souhrnně lze konstatovat, že zpracování projektů má velmi vysokou obsahovou
úroveň. Slabinou některých z nich je časový skluz, který často vede k rozhodnutí
modifikovat, ať již samotný záměr nebo i dostupné zdroje pro projekt. Další
oblastí, kterou je potřeba intenzivně rozvíjet, je využití a obhajoba výstupů mezi
laickou veřejností prostřednictvím novinářů a prosazování závěrů na odborných
fórech.

V roce 2003 byli tedy kompletně ukončeny či probíhaly čtyři projekty:
Cenová sensitivita, Dopad nových léků na rozpočet, Akademie regionálního
zdravotnictví a Klub novinářů.
Ostatní, níže uvedené projekty byli se souhlasem správní rady posunuty na rok
2004:
Využití databází
Propojení zdravotního a nemocenského pojištění
Cenotvorba léčiv
Edukace ve zdravotnictví

Projekty

Zdravotnictví

řízené

občanem

(MUDr.Pavel

Vepřek)

farmakoterapie (doc.MUDr.Tomáš Sechser) byly pozastaveny.
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a

Účelná

Dalším významným pilířem aktivit Českého zdravotnického fóra byli tradiční
konference. 3. konference ČZF se konala v červnu 2003 v Bedřichově a hlavním
tématem se stalo: Vstup České republiky do Evropské unie – rok před vstupem.
Konference se účastnilo více než 60 pozvaných hostů. Mezi klíčové speakry
patřili tentokrát zahraniční hosté: Mr. John Bowis, člen Evropského parlamentu
a MUDr. Juraj Finďo, poradce ministra zdravotnictví Slovenské republiky.
Program byl rozdělen na jednotlivé části, kde hosté a členové ČZF diskutovali
vliv vstupu do EU na mobilitu pacientů a zdravotníků, role zdravotních pojišťoven
a státu ve sjednocené Evropě.
4. konference ČZF se konala v Telči v listopadu 2003. Tentokrát se hlavním
tématem stala Role a pozice pacienta v českém zdravotnictví. Na konferenci
přijal pozvání i mimořádný host – předseda panevropské pacientské organizace,
Mr. Rodney Elgie, který účastníky (jichž bylo více 65) seznámil se základními
principy fungování pacientských organizací v EU, diskutoval s účastníky roli a
smysl činnosti těchto organizací.

V průběhu jednání telčské konference byla členy ČZF přijata doplňková procesní
pravidla fungování Českého zdravotnického fóra. Bylo dohodnuto, že:

a) konference se budou konat dvakrát ročně;
b) ČZF bude přebírat záštitu nad akcemi na základě schválení a
odsouhlasení prostou většinou členy správní rady NF Elpida;
c) kdokoli ze členů ČZF může požádat o podporu a záštitu České
zdravotnické fórum.

V roce 2003 byli kooptování čtyři noví členové ČZF:
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MUDr.Alena Šteflová, doc. MUDr.Roman Prymula, CSc., Mgr.Ondřej Dostál a
pan Ondřej Fiala.

V závěru roku 2003 proběhl pod záštitou ČZF parlamentní seminář
spolupořádaný poslancem MUDr. Jaroslavem Krákorou na téma Lékařská
služba první pomoci. Tato akce ukázala na trend zviditelňování ČZF jako fóra,
které zastává pozici platformy pro různé politické a koncepční názory.

Za rok 2003 udělalo ČZF významný krok dopředu a to zejména, že:
-

prokázalo svoji schopnost podpořit a realizovat konkrétní projekty
podporující reformu českého zdravotnictví;

-

se stalo

uznávanou platformou pro výměnu různých politických i

reformních názorů;
-

bylo schopné nastartovat novou úroveň komunikace mezi klíčovými
osobnostmi českého zdravotnictví;

-

objevilo nové tváře a osobnosti;

-

realizovalo a rozvíjelo standardní komunikační projekty jako byly dvě
konference

ČZF, 3 plenární jednání ČZF, více než desítka pracovních

a koordinačních schůzek, jeden parlamentní seminář;
-

pokračovalo

ve

vytváření

kontaktů

mezi

klíčovými

aktéry

ve

zdravotnictví.

České zdravotnické fórum si klade takové cíle, které jej posunou k naplnění
hlavního záměru, vytvářet podmínky a podporovat aktivity vedoucí ke smysluplné
reformě českého zdravotnictví.
V roce 2003 se odehrálo na platformě Českého zdravotnického fóra mnoho
významných akcí a setkání. Současně to byl první rok, kdy se odborná veřejnost
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mohla seznámit s výsledky prvních projektů, které byly schváleny správní radou
Nadačního fondu Elpida na podzim roku 2002.
Mezi

nejčastěji

prezentované

a

nejúspěšnější

projekty

patřil

projekt

MUDr.Milana Cabrnocha – Akademie regionálního zdravotnictví, která si během
prvních pěti setkání v průběhu roku 2003 získala oblibu u úředníků a zastupitelů
regionů.
Velmi významným projektem se stal projekt Cenová

sensitivita občanů

k doplatkům za zdravotní péči a služby. Lídr projektu MUDr.Bohumil Seifert
dokázal zkoordinovat rozmanitý tým spoluřešitelů a připravit výstupy, které se
staly podkladem medializace na počátku roku 2004.
V návaznosti na rozhodnutí správní rady byly realizovány a z velké části
dokončeny projekty Vliv nových léků na spotřebu a na náklady v následujících
letech, jehož hlavním řešitelem je prof.MUDr.Jan Švihovec a projekt Cenotvorba
PharmDr.Lubomíra Chudoby.
Výstupy a presentace závěrů těchto projektů proběhne v průběhu dubna

a

května roku 2004.
Dále je potřeba zmínit dokončení dotazníkového projektu Analýza stavu
organizace a řízení českého zdravotnictví, který byl dokončen pod vedením
MUDr. Jana Jaroše na počátku roku 2004.
Důležitým projektem se stala tzv. Novinářská akademie resp.ustavení klubu
novinářů píšících o zdravotnictví pod vedením pana Mgr.Tomáše Cikrta. Téma jako
etika v žurnalistice patřila k výrazným příspěvkům Českého zdravotnického fóra
v roce 2003.
Dvě výroční konference v roce 2003 – v červnu v Bedřichově a v listopadu v Telči
obohatily diskuse na téma zdravotnictví, a to nejen pozváním dvou významných
zahraničních hostů – Johna Bowise, poslance Evropského parlamentu a Rodney
Elgie, presidenta Evropského Pacientského
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Fóra, ale také výměnou zkušeností

na témata Role pacientských organizací a české zdravotnictví rok před
vstupem do Evropské unie.
Na závěr roku 2003 rozhodla správní rada o nových projektech, které se
realizují či dokončují právě v roce 2004. Standardním komunikačním nástrojem
se stala internetová komunikace na www.czf.cz.

- AMI COMMUNICATION
Finanční prostředky této agentuře byly poskytnuty za následující služby:
-

Organizační zajištění projektu „Zlatý podzim s Elpidou“, především komplexní
zajištění programu „Školička internetu pro seniory“, včetně slavnostního
ukončení pilotního projektu

-

Poskytnutí dvou mediálních tréninků pro ředitelku NFE a hlavního
koordinátora Školičky internetu pro seniory

- Komplexní zajištění tiskové konference NFE u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů
- Pravidelná aktualizace webové stránky www.elpida.cz
- Organizace přednášek na zdravotnická témata
- Distribuce Zlatých listů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, a to do
všech domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou, sociálních center a
obecních úřadů v ČR
- Distribuce pozvánek na vánoční koncerty v Praze a v Brně
- Focení plakátu „Zlatá linka seniorů“ s agentem 007
- Zajištění autobusu pro Středisko sociálních služeb Dlouhé na výlet seniorů do
Mníšku pod Brdy
- Pravidelný měsíční agenturní servis zahrnující permanentní komunikaci
s médii, příprava a realizace výstupů.
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- ZLATÝ PODZIM S ELPIDOU

Projekt určený všem seniorům ke zkvalitnění jejich
života. Jednotlivé programy tohoto projektu nabízejí seniorům aktivní
přístup, informují je a vzdělávají. Senioři, kteří se zapojí do níže uvedených
programů zároveň vytvářejí komunitu lidí, která se stává jejich zázemím a
oporou. Zlatý podzim s Elpidou svými aktivitami poukázal na nutnost zlepšit
postavení seniorů v naší společnosti a na nutnost zlepšit mezigenerační
vztahy; naplňuje tak požadavky Národního programu přípravy na stárnutí na
období let 2003 až 2007.

ZLATÁ LINKA SENIORŮ 800-200 007
Zlatá linka seniorů byla zřízena v prosinci roku 2002. Během roku 2003 se
z bezplatné informační linky stala linka důvěry, která poskytovala seniorům
pomoc v nouzi denně, kromě sobot a nedělí. Původní provozní doba linky, od
17.00 do 19.00 hod. byla od nového roku rozšířena i na dopolední hodiny, a to
od 10.00 do 12.00. Patnáct odborníků telefonní krizové intervence - lékaři,
právníci, sociální pracovníci, psycholog, poskytovali svým klientům, pomoc v
oblasti lékařské, právní, sociální či psychologické. Bezplatná linka je
nízkoprahové zařízení. Je velice dostupná, nabízí intimitu a anonymitu. Pro
seniory je to velmi významné. Bohužel se tyto výhody mění v nevýhodu ve
chvíli, kdy chtějí někteří linku zneužívat.
V červnu 2003 byla Zlatá linka seniorů přijata do České asociaci pracovníků
linek důvěry, čímž získala nejen oprávnění užívat speciální software, který
usnadňoval práci, zhodnocoval hovory tím, že je okamžitě třídil do
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přehledných tabulek, ale také prestiž patřit mezi špičkové pracoviště. Proto
je také celkový přehled kontaktů podle tohoto softwaru veden až od června.
Celkový přehled kontaktů – tabulka četnosti – rok 2003
Měsíc VI.

VII. VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

VI.-XII.

2
0
0
0
1
0
0
23
5
10
41

3
0
0
6
1
1
0
24
16
19
70

5
4
0
0
1
0
0
54
17
139
220

19
3
0
0
1
0
0
47
16
220
306

4
3
1
0
1
0
0
39
12
79
139

34
13
1
6
6
1
0
213
84
475
833

Zazvonění
Zavěšení
Omyl
Zneužití
Testovací hovor
Mlčení
Hovor za úč.
Hovor
Profesní kontakt
Podaná informace
Celkem

0
2
0
0
0
0
0
12
2
3
19

Délka hovorů
00-03 min.
04-10 min.
11-30 min.
31-60 min.
60 min. a více
Celkem

Celkem
493
226
101
11
2
833

1
1
0
0
1
0
0
13
16
5
37

%
59.18
27.13
12.12
1.32
0.24
100

Od zřízení Zlaté linky se po roce činnosti, dne

31. 12. 2003, podařilo

Nadačnímu fondu Elpida získat na Zlatou linkou seniorů mediální partnerství
s Českou televizí a rovněž i významného sponzora – filmovou společnosti VAC,
Vachler Art Company, která už na konci roku 2003 začala s přípravami na
natáčení reklamního spotu pro ČT.
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Důležitým krokem bylo rozhodnutí, personifikovat Zlatou linku seniorů
konkrétní tváří, neboť senioři měli problém svěřovat se na lince cizímu
člověku beze jména.

K prezentaci tváře ZLS rovněž vedly předpisy České

asociace linek důvěry, které odborníkům na linkách důvěry

nedovolují

představit se před klienty jménem nebo jinde fyzicky, musí zůstat za každých
okolností v naprosté anonymitě.

Proto se tváří ZLS stal Jaroslav Tomsa, známý český kaskadér, věkové
seniorům

blízký,

profesionální
především

s bohatou

minulostí
aktivním

a

přístupem

k životu.

Zlatá linka seniorů s telefonním
číslem

800-

200 007

jej

představila jako 2. agenta 007,
kdy číslo 2 nabízí ještě další
vysvětlení – pro dialog je vždy
zapotřebí dvou lidí. Prezentace
Jaroslava Tomsy probíhala po celý
rok v různých médiích.
O aktivitách NFE a především o
rozšíření

provozní

doby

Zlaté

linky seniorů byla domovům důchodců, domům s pečovatelskou službou a
obecním úřadům rozeslána PF 2004.
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PF 2004

ŠKOLIČKA INTERNETU PRO SENIORY

Unikátní program Nadačního fondu Elpida, ve kterém šlo především o to,
seznámit seniory s moderní technologií - s počítačem, s oblastí pro ně novou a
neznámou. Školička internetu začala dvěma pilotními projekty v květnu 2003 na
Praze 1 a na Praze 11 – Jižním Městě a

zaměřila se na výuku internetu,

elektronické pošty a základů práce s počítačem. Celkem tři kurzy úspěšně
absolvovalo 33 seniorů. Díky publicitě, kterou se podařilo projektu vytvořit, byly
další kurzy již na podzim a dokonce se rozšířily i do dalších regionů České
republiky; od října pokračovaly nejen v Praze (celkem 3 kurzy), ale také v Brně,
Olomouci a Ústí nad Labem.
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Celkem se za rok 2003 podařilo zorganizovat 9 kurzů, na výuce se podílelo 18
lektorů a 5 regionálních koordinátorů, kteří zastřešovali činnost Školičky
internetu v jednotlivých částech České republiky. Počet absolventů kurzů za rok
2003 činilo 113 seniorů.
Média se Školičce internetu skutečně věnovala – za rok 2003 se objevilo
v různých typech médií na 40 výstupů včetně reportáže v hlavním zpravodajství
TV Nova.
Jedinečnost kurzu byla v individuálním přístupu – na jednoho lektora připadli
maximálně 4 senioři, a dále v tom, že podkladové materiály byly přizpůsobeny
požadavkům seniorů. Po skončení kurzů skripta seniorům zůstala, a tím jim
umožnila se k probíraným tématům i po ukončení kurzu kdykoliv vrátit.
Příklad ohlasu v médiích: Večerník Praha - 20. 6. 2003
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INTERNETOVÉ NOVINY
ZLATÉ LISTY www.zlatelisty.cz
Programem, navazujícím
na Školičku internetu,
byly internetové noviny
Zlaté listy, které vyšly
poprvé
o prázdninách
roku 2003. Výtvarně je
připravila
studentka
Loutkářské
fakulty
DAMU
Petra
Vykoukalová. Noviny si
postupně získávaly mezi
čtenáři oblibu, během
roku byly rozšiřovány o
další
rubriky, které
přinášely
především
informace o dění ve
fondu, a snažily se
seniory pobavit a vlákat
je do aktivit pro ně
připravených. Jak se
rozšiřoval
počet
absolventů
Školičky
internetu, začali do novin
přispívat i sami senioři. U
příležitosti Mezinárodnídne seniorů, byly tyto
internetové
noviny
www.zlatelisty.cz
připraveny
do tiskové
podoby a rozeslány do
všech domovů důchodů,
domů
s pečovatelskou
službou a rovněž na
obecní úřady České republiky, aby seniory informovaly o aktivitách nadačního
fondu, především pak o dvou nejžádanějších programech: Zlaté lince seniorů a
Školičce internetu.
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PŘEDNÁŠKY NA ZDRAVOTNICKÁ TÉMATA
Systém vzdělávání seniorů v oblasti zdravého životního stylu a kvality života je
důležitou součástí projektu Zlatý podzim s Elpidou. Proto nadační fond připravil
přednášky na aktuální zdravotnická témata.
Pilotní projekt nastartoval tři přednášky pro seniory, které se uskutečnily ve
spolupráci s Centry sociálních služeb, s nimiž byl navázán kontakt již během
tiskové konference v roce 2002. Vzhledem k ohlasu v médiích (13 médií, 705 000
potenciálních čtenářů) byly připraveny další tři přednášky.

Datum
Název klubu
Město
15.1.2003 Centrum sociálních služeb Jižní Praha
Město
22.1.2003 Centrum sociálních služeb
Praha
Máchova 5
4.2.2003 Klub seniorů Týnská 17
Praha

Přednášející a téma
docent Kvapil Diabetes
prof.Dostál Artritida
profesor Dostál Artritida
18.3.2003 Penzion důchodců, ul.
Olomouc
docent Opavský –
Švabinského
bolesti hlavy
26.3.2003 Domov důchodců, ul. U Hvízdala České
MUDr. Tišlerová –
Budějovice bolesti hlavy
Ostrava 8.4.2003 Dům pokojného stáří sv.
MUDr. Manoušková –
Václava, ul. Kubínova
Diabetes
Heřmanice
Ústí n.L.

4.12.2003 Domov důchodců Severní
terasa

Bolesti hlavy
v pozdějším věku

KONCERT PRO SENIORY
Na závěr roku připravil Nadační fond pro seniory dva koncerty Foersterova
pěveckého komorního sdružení, v Praze 5. 12. v Betlémské kapli, a 6. 12. 2003
v Brně. Koncert se setkal s velkým ohlasem, byl na nich představen patron Zlaté
linky seniorů, kaskadér Jaroslav Tomsa, a dále byly seniorům předány dárky-solné
lampy, které darovala firma TRIPOD, s.r.o. jako sponzorský dar.
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Foersterovo pěvecké komorní sdružení

D/ ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ OBSAŽENÝCH V ROČNÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRCE

Náklady Nadačního fondu Elpida dosáhly v roce 2003 výše 7 950 tis. Kč,
poskytnuté nadační dary účtované do výnosů dosáhly výše 8 000 tis. Kč.,
hospodářský výsledek je zisk ve výši 50 tis. Kč. Nadační fond nedosáhl žádných
příjmů z hospodářské činnosti, proto jeho příjmy (nadační dary) ve smyslu
ustanovení §18, odst. 4, zákona 586/92 Sb., o dani z příjmů nejsou předmětem,
daně z příjmů právnických osob.
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VÝROK AUDITORA:

Provedla jsem audit účetní závěrky ELPIDA, nadační fond ke dni 31. 12. 2003. Za
sestavení účetní závěrka a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a
správné, jak je definováno zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, odpovídá správní
rada nadačního fondu. Mou úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok k této
účetní závěrce.

Audit jsem provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a
v souladu s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky.
Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby
auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a
průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce roku 2003 a
posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů
provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní
závěrky. Auditorkou fondu jsem byla jmenována pro rok 2003 a tudíž jsem
nevyjadřovala svůj názor na účetní závěrku sestavenou k datu 31. 12. 2002.
Z tohoto důvodu jsem neověřovala věcnou správnost počátečních zůstatků k 1. 1.
2003.

Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných aspektech věrně
zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci nadačního

24

fondu ELPIDA k 31. 12. 2003 a výsledky jeho hospodaření za rok 2003
v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.
Ing. Jana Chvatlinová, auditor
č. osvědčení 1581
v Praze dne 15. června 2004

E/ VYJÁDŘENÍ O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL STANOVENÝCH PRO
OMEZENÍ NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADAČNÍHO FONDU
Statut nadačního fondu stanoví následující pravidlo pro omezení nákladů
souvisejících se správou nadačního fondu: Celkové roční náklady nadačního fondu
související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 80% majetku nadačního
fondu podle jeho stavu k 31.12. téhož roku.
Náklady nadačního fondu v roce 2003 dosáhly výše 7 950 000,- Kč. Majetek
nadačního fondu podle jeho stavu k 31.12.2003 činil 2 360 588,- Kč.
V roce 2003 došlo k nedodržení pravidla stanoveného pro omezení nákladů
souvisejících se správou nadačního fondu.

Příčiny jsou následující:
1) Nadační fond zahájil činnost během roku 2002, v roce 2003 došlo k dalšímu
rozvoji aktivit v sídle fondu (především zahájení plné činnosti Zlaté linky
seniorů). Vzhledem k tomu bylo nezbytné vynaložit značné náklady, které
svým charakterem byly jednorázové nebo dlouhodobé.
2) obdobný charakter mají náklady na nezbytnou startovní prezentaci
jednotlivých projektů, kdy je předpoklad, že v následujících letech bude
fungovat prezentace samotnou činností a tento typ nákladů bude omezen.
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3)

Valná většina nákladů fondu spadá z hlediska zákonné terminologie pod
obecné označení náklady na správu nadačního fondu, nicméně jde o náklady,
které byly vynaloženy ve prospěch třetích osob přímo v souvislosti
s činností, která je v souladu s účelem a statutem nadačního fondu.
Nepodařilo se dosud nalézt odpovídajícího partnera vykonávajícího
činnost, která je v souladu s vymezeným účelem nadačního fondu, a který
by převzal realizaci některých projektů za podmínky, že bude dodatečně
zaručen další průběh a úroveň projektů. Nadační fond pokračoval
v realizaci projektů svým jménem vzhledem k tomu, že by v opačném
případě byl nucen projekty omezit a dosud vynaložené prostředky
by mohly přijít vniveč nebo účinnost jejich vynaložení byla snížena.

4)

V případě získání dalšího finančního daru před rozhodným dnem by došlo
ke zvýšení majetku fondu k rozhodnému dni a tudíž ke změně procentního
vyjádření poměru celkově vynaložených nákladů během ročního období
k majetku fondu k rozhodnému dni. Nadační dary jsou získávány
nepravidelně na základě ochoty dárců, kterou nedokáže nadační fond
ovlivnit.

III.
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Činnost nadačního fondu v období od svého založení do konce roku 2003 se
soustředila především na rozšíření jednotlivých projektů, které již přenášejí
konkrétní výsledky. Ať už jsou to živě diskutované výsledky z jednotlivých
projektů Českého zdravotnického fóra či programy projektu „Zlatý podzim
s Elpidou“. České zdravotnické fórum ve všech svých významných projektech
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našlo odezvu u odborné i laické veřejnosti a ve sféře poskytování zdravotní péče
navázalo kontakty směrem do Evropy,

Zlatý podzim s Elpidou oslovil širokou

seniorskou obec a zaujal veřejnost v České republice jednotlivými programy
Zlatého podzimu. Ten zaznamenal nebývalý zájem. Nejžádanějším programem se
stala „Školička internetu pro seniory“, která

vyvolala u seniorů po celé

republice takovou odezvu, že kontaktní bezplatná „Zlatá linka seniorů“ v době,
kdy média této Školičce věnovala pozornost, nestačila přijímat stále nové a nové
uchazeče o studium internetu. Nejmarkantnějším úspěchem je proměna
bezplatné informační linky v linku důvěry. Úspěch Fondu se tak stává i úspěchem
sponzorů Nadačního fondu Elpida.

Údaje o donátorech Fondu, ale i veškeré jeho aktivity jsou zaznamenány
v informační brožuře, která byla vydána v roce 2003. Do brožury však nešlo
zanést značný ohlas v médiích, který trval po celý rok. Média věnovala nadačnímu
fondu svou stálou pozornost a reagovala na průkazné pozitivní výsledky Fondu,
který za rok své činnosti ukázal, že má v mnoha svých aktivitách nezastupitelnou
roli (např.ČZF). Tyto aktivity byly i v druhém hodnoceném období NFE v souladu
s konkrétním vymezením činnosti dle článku 29 odst. 1 Statutu nadačního fondu.
Skutečností je, že v tomto období, za které se vyhotovuje tato zpráva, došlo
k překročení limitu pro omezení nákladů spojených se správou nadačního fondu.
Důvody překročení limitu jsou uvedeny v předcházející části této zprávy.
Nadační fond si uvědomuje nezbytnost dodržování svého statutu v plném
rozsahu, přičemž pro překročení limitu nemůže být dlouhodobě argumentováno
nezpochybnitelnými úspěchy nadačního fondu ve vytyčených aktivitách. Prioritou
nadačního fondu při uskutečňování další činnosti bude zároveň snaha o přesunutí
konkrétní realizace projektů na třetí osoby skýtající dostatečné záruky
pokračování a rozvoje projektů při udržení jejich úrovně, kdy nadační fond bude
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nadále činnost zaštiťovat vytvořeným dobrým jménem a podílet se na realizaci
především formou poskytování nadačních příspěvků.

V Praze dne 30. 4. 2004

Příloha: účetní závěrka za rok 2003

SPRÁVNÍ RADA:

MUDr. Beáta Asarlidu

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, Csc.

Prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.
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