
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Nadační fond Žirafka  byl založen pro pomoc a podporu všem dětským 
pacientům hospitalizovaných na odděleních Nemocnice Hořovice. 

                                                             
Děkujeme, 

                                       že nám pomáháte



PODĚKOVÁNÍ

Vážení a milí podporovatelé a příznivci Nadačního fondu ŽIRAFKA. 
Předkládáme vám výroční zprávu o práci našeho fondu.  Rok 2017 byl rokem zakládajícím, zajišťovali jsme 
kontakty, způsoby dárcovstí ať přes platební bránu či  platební automat, reklamní předměty. Díky vaší 
laskavé pomoci z řad široké veřejnosti a společností na kontě shromažďujeme finanční prostředky, které v 
následujícím roce využijeme na zakoupení přístrojů, pomůcek a potřebných věcí pro naše dětské pacienty. 

Finačních prostředků je potřeba stále, nové sponzory a dárce přijímáme s otevřenou náručí a nesmírně si 
vážíme všech našich dárců, podporovatelů ať již ze strany vděčných rodičů či společností. Rodiče nemocných
dětí si této podpory nesmírně váží a jsou vděční za každou pomoc, která může zlepšit jejich zdravotní stav. 

Srdečně vám všem děkujeme za laskavou podporu a možnost pomáhat našim dětem
 
Prosím, zachovejte nám proto přízeň i v roce 2018. 

S úctou

MUDr. Milena Dokoupilová
předseda správní rady Nadačního fondu Žirafka při Nemocnici Hořovice 
a primář novorozeneckého oddělení nemocnice Hořovice



FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ  2017

 V PRŮBĚHU ROKU 2017 NF ŽIRAFKA ZÍSKAL 210 798 Kč
• finanční dary ( neúčelové, účelové), které byly účtovány v průběhu roku 2017 

na účet 115 – 32516402217/0100
CELKOVÉ NÁKLADY  ČINILY  12 247Kč 

• provoz a správu fondu
• reklamní činnost

SEZNAM SPONZORŮ 2017

Jednotlivci: Firmy: 
Tom Gross 15 000Kč Hartman 100 000Kč
Hazuka 1000Kč Albi  40 000Kč
Dvořáková Marcela 400Kč Nutricie 15 000Kč
Wagnerová Jitka 2000 Kč Trask solution a.s.  377Kč
Tomáš Linhart 15 000Kč
Anička 10 000Kč
Rychlá 100Kč 
Suchopárková 10000Kč
Hraška 1000 Kč, Mareček 12000Kč
neznámý dárce 6000Kč
platby kartou 1891Kč



FORMA  A  KONTAKTY

PRÁVNÍ FORMA
• Nadační fond ŽIRAFKA
• Sídlo: K nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice 
• Právní forma: nadační fond

• Datum zápisu do nadačního rejstříku: 15. září 2016

• Spisová značka: N 421 vedená u Městkého soudu v Praze
• statutární zástupce: MUDr. Milena Dokoupilová, předseda správní rady

                                Mgr. Martin Rotta, člen správní rady
                                MUDr. František Vlček, PhD, MHA, člen správní rady

• IČO/DIČ: 05494583 / není plátce DPH

KONTAKTY
• Nadační fond Žirafka
• K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
• tel.: 776 570 692

• email:  info@nf-zirafka.cz
• www. nf-zirafka.cz 
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