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Úvodní slovo

Milí přátelé,
již potřetí Vás oslovuji svým úvodním slovem výroční zprávy, která připomíná 
a rekapituluje dění v Nadačním fondu A.V.A. 
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.
Je za námi další rok plný práce, vyrovnávání se s nesnadnými situacemi 
a problémy, ale i rok naplněný radostí z pomoci, kterou jsme mohli realizovat 
díky Vám, našim podporovatelům a dárcům. Velkým tématem uplynulého roku 
byl boj s koronavirem, počátkem léta jsme se ve stínu zkázy po silném tornádu 
na jižní Moravě mohli přesvědčit, jak solidární a obětaví umí občané České 
republiky být. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům, dobrovolníkům, 
podporovatelům a příznivcům, díky nimž můžeme pomáhat potřebným 
a naplňovat smysl naší existence. 

Díky za Vaši důvěru, které si velice vážím.

Lenka Suková
předsedkyně správní rady
Nadační fond A.V.A.



-  4  -

Kontaktní údaje

Název: Nadační fond A.V.A.
Právní forma: Nadační fond
Sídlo: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Telefon: + 420 602 312 378
E-mail: info@nfava.cz
Web: www.nfava.cz
IČ: 050 49 997
Bankovní spojení: 274870740/0300, ČSOB České Budějovice
Datum vzniku: 4. května 2016
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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, 
klientů 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 Kateřina Krchová, která    
5. 5. 2021 nahradila bývalou členku rady Danu Kalistovou. Každý člen správní 
rady jedná za nadační fond samostatně.
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Aktivity fondu

Finanční dary a podora
V roce 2021 jsme přímou finanční podporou rozdělili více než 330 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. Naše pomoc směřovala v uplynulém roce 
do rodin bojujících s těžkými nevyléčitelnými nemocemi, podpořili jsme rovněž 
rodiny samoživitelek v tíživé situaci. Jednou z našich prioritních skupin jsou 
zaměstnanci společnosti DfK Group v tísni. Velkou podporu jsme směřovali 
do rodiny z Moravské Nové vsi, která následkem řádění tornáda přišla nejen 
o střechu nad hlavou, ale i o jednoho člena rodiny a budovu rodinné živnosti.

Podporujeme Domácí hospic Ledax. NF A.V.A. úzce spolupracuje 
s fundraisingem společnosti Ledax o.p.s. a podílí na organizaci benefičních akcí 
ve prospěch veřejné sbírky na podporu domácí hospicové péče. Příkladem je 
již tradiční prodej originálních výrobků Ledax ART, charitativní bazar knih 
a přibývají další benefiční kulturní a sportovní akce. 

Pomáháme rodinám s dětmi v pěstounské péči. Prostřednictvím dobrovolníků 
a ve spolupráci s organizací Jihočeská rozvojová o.p.s. organizujeme 
doučování těchto dětí. 

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.
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Podporujeme také projekt Nábytkové banky, jejímž smyslem je ve spolupráci 
s českobudějovickým re-use centrem Kabinet CB přerozdělovat poskytovatelům 
sociálních služeb a jejich klientům, 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., Bílý kruh bezpečí, který poskytuje odbornou, 
bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, provoz 
jihočeské pobočky Post Bellum o.p.s., přírodovědné muzeum Semenec o.p.s., 
spolek Mokoša, Temperi o.p.s. nebo Nazaret, středisko Husitské diakonie.
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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 klientů 
sociálních služeb Ledax. Sbírkou chceme dát širší veřejnosti možnost podpořit 
klienty terénních i pobytových sociálních služeb Ledax. I přesto, že rok 2021 
nepřál benefičním prodejům, došlo v rámci sbírky k několika prodejním akcím 
seniorských výrobků, především 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.
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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.

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, a ty pak slouží k benefičním prodejům organizovaným 
Nadačním fondem A.V.A. na podporu Domácího hospice 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 a studenty českobudějovických gymnázií.

V neposlední řadě se snažíme rozvíjet firemní dobrovolnictví, které funguje 
v rámci společnosti DfK Group a.s.

V roce 2021 byly obvyklé aktivity dobrovolníků (sociální kontakty se seniory, 
osobami zdravotně postiženými, rodinami s dětmi, výpomoc na benefičních 
akcích, právní poradenství) vzhledem k omezování kontaktů vlivem pandemie 
koronaviru značně ovlivněny. Aktivity byly upravovány a realizovány dle 
možností s ohledem na podmínky v daných přijímacích organizacích.

V roce 2021 navázalo dobrovolnické centrum spolupráci s 9 novými 
dobrovolníky a nadále rozvíjelo spolupráci a vztahy se stávajícími dlouhodobými 
dobrovolníky (v počtu 17), jejichž věkové rozpětí bylo 16 –87 let. Do krátkodobé 
dobrovolnické výpomoci se dále zapojilo okolo 30 dobrovolníků. 

Všem dobrovolníkům patří obrovský dík za jejich nezištnou spolupráci 
a pomoc, ale i za to, že vlivem omezení jejich aktivit neztratili motivaci k další 
dobrovolnické práci. 



-  10  -

Projekty

Děkujeme za podporu Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který nás podpořil 
v projektu:

Mezigenerační spolupráce a rozvoj dobrovolnictví při Dobrovolnickém centru 
NF AVA
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Poděkování za podporu

Rádi bychom poděkovali všem našim dárcům, sponzorům a dalším partnerům, 
kteří s námi v roce 2021 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 je 
velkou motivací a oporou pro naši další práci.

Těšíme se na další spolupráci a nová partnerství v nadcházejícím roce 2022.
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Účetní závěrka 2021
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Nadační fond

Nadační fond A.V.A.
telefon: 602 312 378

e-mail: info@nfava.cz
www.nfava.cz

Číslo účtu: 274870740/0300


