
 
 

   VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 
 

Nadační fond Žirafka  byl založen pro pomoc a podporu všem dětským 
pacientům hospitalizovaným 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 2021 bohužel byl pro všechny opět velmi náročný pro nekončící celosvětovou pandemii Covid-19, která 
zasáhla všechny zdravotnická zařízení. Provoz jednotlivých dětských oddělení, které nadační fond podporuje 

se podařilo udržet ve standardním provozu, i na těchto odděleních personál pečoval o covidové dětské pacienty.  

 
Díky vaší laskavé pomoci z řad široké veřejnosti a společností se nám i v tomto roce podařilo na kontě dále 

shromažďovat finanční prostředky, které budou využity na zakoupení přístrojů, pomůcek a potřebných věcí pro 
naše dětské pacienty. 

Finančních prostředků je potřeba stále, nové sponzory a dárce přijímáme s otevřenou náručí a nesmírně si 
vážíme všech našich dárců, ať již ze strany vděčných rodičů, spolupracujícíh společností či jednotlivých 

podporovatelů.   

 
Rodiče nemocných dětí si této podpory nesmírně váží a jsou vděční za každou pomoc, která může zlepšit 

zdravotní stav jejich dětí.   
Srdečně vám všem děkujeme za laskavou podporu a možnost pomáhat našim dětem. 
Prosím, zachovejte nám proto přízeň i v roce 2022. 
S úctou 
 
MUDr. Milena Dokoupilová 
předseda správní rady Nadačního fondu Žirafka při Nemocnici Hořovice 

a primář novorozeneckého oddělení nemocnice Hořovice 



 
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ  2021 
 

 V PRŮBĚHU ROKU 2021 NF ŽIRAFKA ZÍSKAL 146 737 Kč 
• finanční dary (neúčelové, účelové), které byly účtovány v průběhu roku 2021 

na účet 115 – 3251640217/0100 
•  

CELKOVÉ VÝDAJE ČINILY  5891 Kč 
• provoz a s 

• právu fondu 

• reklamní činnost 
 

 
 

SEZNAM SPONZORŮ 2021 
 
Novorozenecké oddělení (PCIMP), v.s. 931:        
Jednotliví dárci:  M. Jícha 10 000Kč, Sourav Naik 10 000Kč, V. Smazalová 5000Kč, Zatloukal 5000Kč, Růžička 

5000 Kč, Plicněr  5000 Kč, Sedláčková 4000Kč, Vidunová 3000 Kč, Damovský 2000 Kč, Javůrková 1000Kč, 
Staněk 1000Kč, Kadavá J. 1000 Kč, Skopečková 1200Kč, Dudy 1200Kč 
dále sponzorské dary do 1000kč, celkem vybráno: 5760Kč 
Celkem:  60160Kč 
 



 

 

 

Dětské oddělení s jednotkou dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti (DIOP) v.s. 
930 

Jednotliví dárci:  K. Vosátková 26308Kč, T. Dudy 1200Kč, Saiko 10000Kč, Ing. Hrubý 1500 Kč 
Celkem:  39 008Kč 
 
Oddělení následné intenzivní péče pro děti (NIP) v. s. 934 

Jednotliví dárci:  neznámý dárce 11800Kč, Prokůpková 3 600Kč, T. Dudy 1200Kč, Boháčová 1000 Kč 
Celkem:  17 600Kč 
 

Společný účet 
Wordline: 29969Kč 
Celkem: 29 969Kč 

 
 
Celkový zůstatek k 31.12.2021 činí 693 599Kč 

 
 
 
 
 



 

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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