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Nadační fond Šance pro děti 
 
 
 
 
 
Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav 

 

Zakladatel: Město Mladá Boleslav , nadační fond zapsaný v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 562, sp. zn. F 

65938/2005 

 

Adresa: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav 

 

IČ: 27256715 

 

Bankovní spojení: 11881122 / 0800 ČS 

 

e- mail: sanceprodeti@mb-net.cz 

 

web: www.sanceprodetimb.cz 

 

 

Kontaktní osoba: Bc. Petra Kristlová, 326 / 716 237 

 

 

mailto:sanceprodeti@mb-net.cz
http://www.sanceprodetimb.cz/
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Úvodní slovo 

 

Vážení, 

 

loňský rok byl pro nadační fond Šance pro děti významný, protože oslavil 10 

let své existence. Prošel proměnami, kterými reagoval na potřeby škol a dětí. 

A protože to jsou kulatiny a jistý mezník, dovolte mi trochu vzpomínání. 

Nadační fond byl kdysi založen jako prostředek financování protidrogové 

politiky ve městě. Prioritním cílem, kterému se v současnosti věnuje je 

především primární prevence ve školách. Cílovou skupinou se staly děti. 

Snižuje se věková hranice dětí, které jsou ohrožené rizikovým chováním a je 

třeba na to reagovat. Nejde jen o chování dětí ve školním prostředí, ale 

podporujeme děti ve smysluplném trávení volného času, ve vytváření 

zdravého hodnotového systému. Současně se dalším nosným článkem stala i 

podpora mimořádně nadaných dětí v různých oborech. Připomenu soutěže 

Natoč film – pro mladé filmaře, Takhle to vidím já – soutěž pro fotografy, 

Moje třída – výtvarná soutěž pro školní kolektivy, nebo soutěž bez limitů a 

hranic pro všechny mimořádné děti s názvem Boleslavsko hledá talent.  

 

Naším přáním je, abychom zůstali platnou součástí života dětí a mládeže v 

Mladé Boleslavi.  

Děkuji všem členům správní rady za jejich práci a neutuchající nadšení pro 

dobrou věc. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům a podporovatelům, 

bez nichž bychom nemohli dobré myšlenky realizovat. 

 

 

                           Milan Pruner 

            předseda Nadačního fondu Šance pro děti 
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 Nadační fond Šance pro děti  založilo statutární město Mladá 

Boleslav v roce 2005. Současným cílem nadačního fondu je podpora 

primární prevence ve školách a osmiletých gymnáziích ve městě. 

Pokračujeme v trendu podporovat osvědčené, dlouhodobé, akreditované 

programy primární prevence na základních školách. Současně se pokoušíme 

nabízet školám i další programy primární a selektivní prevence, které mají 

dobré  reference. Jednoznačným trendem v této oblasti je snížit věkovou 

hranici dětí, tedy zaměřit se na programy sociálních dovedností, které lze 

vhodně aplikovat již na prvním stupni základních škol. Současně je aktuální 

podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti osobnostních 

sociálních dovedností. Spolupracovat se školními psychology působících na 

základních školách ve městě.  

Složení správní rady je šestičlenné, současných 5 členů je dočasných, šestý 

člen je v jednání.   

 

Složení správní rady Nadačního fondu Šance pro děti:  

 

Milan Pruner, předseda Nadačního fondu, ředitel Kultury města MB 

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora města Mladá Boleslav 

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Vodovody a kanalizace MB 

Bc. Petra Kristlová, koordinátorka primární prevence města Mladá Boleslav 

Tomáš Hromádko, předseda představenstva THL - Luna, a.s. 
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V roce 2015 se správní rada Nadačního fondu Šance pro děti sešla celkem 

5x, vždy ve stavu schopném usnášení.  

 

Právní poradenství vykonává pan Mgr. Ondřej Pivoňka. 

 

Hospodaření fondu je kontrolováno revizorem panem Ing. Zdeňkem 

Bařinkou. 

 

Hospodaření fondu bylo účetně zpracováno paní Ing. Blankou Procházkovou, 

členkou komory daňových poradců ČR.  

 

Z nadační listiny a statutu nadačního fondu vyplývá, že všichni členové 

správních orgánů fondu pracují dobrovolně a bez nároku na honorář. 
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Činnost Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2015 
  

 
Nadační fond Šance pro děti má několik základních pilířů, které jsou 

prioritně podporovány v souladu s účelem nadačního fondu, uvedeného 

v nadační listině a statutu.  

Nejvýraznější je podpora primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže na základních školách a víceletém Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře 

v Mladé Boleslavi. Nabízený program je školám poskytován jako komplexní a 

systematický blok témat spojených s rizikovým chováním. 

V roce 2015 proběhlo téměř 100 výukových bloků pro žáky 6. – 9. tříd 

základních škol v Mladé Boleslavi.  Finanční podmínky pro školy se podařilo 

zachovat stejné, tzn. 75 % ceny programu hradí nadační fond, 25 % ceny 

programu je spoluúčast škol. Obsahově nabídka témat splňuje ucelenou 

koncepci pro žáky druhého stupně základní školy, kdy smyslem je předat 

cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, aby mohli žít svůj 

život v duchu zdravého životního stylu. Programy jsou zaměřeny na prevenci 

všech forem rizikového chování, tedy např. šikana, kyberšikana, zneužívání 

návykových látek, agresivita, sexuální chování… Programy provádí odborní 

lektoři Semiramis z.ú., které splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a odbornost, 

která je v ČR nabízena. Programy jsou akreditované u MŠMT.  

Současně Nadační fond Šance pro děti podporuje další vzdělávání pedagogů, 

školních metodiků prevence, rodičů a osob, podílejících se na výchově a 

vzdělávání dětí a mládeže. Zdravé klima školy a zdravé klima třídy jsou  

termíny, které chápeme jako celkovou kvalitu vztahů a sociálních procesů v 

dané škole, jako úroveň komunikace mezi všemi aktéry. Jde zejména o klima 

vztahu vedení školy a učitelů, klima v učitelském sboru, klima ve školních 

třídách, klima vztahu školy a rodičů, klima vztahu školy k veřejnosti.  Jde o 

to, najít správné „klimatické podmínky k životu ve škole“ . Nadační fond 

uskutečnil pro pedagogy vzdělávací semináře s názvem „Pravidla třídy“, 

„Vedení třídnických hodin“ a „Řešení krizových situací“. 

Nadační fond dále realizuje supervizní setkání pro školní psychology 

v mladoboleslavských školách s dlouholetým odborníkem PhDr. Richardem 

Braunem, který se řadí mezi zakladatele školní psychologie v ČR. 



  

 7 

V rámci primární prevence rizikového chování byla školám opakovaně 

nabídnuta hra „ Cesta labyrintem města“, která je velmi nenáročnou 

metodickou pomůckou primární prevence pro děti již od 4. třídy a následné 

ročníky. Byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární prevence 

rizikového chování. Nadační fond Šance pro děti tuto deskovou hru zakoupil 

a je možné ji do škol bezúplatně zapůjčit.  

Nadační fond dále zrealizoval několik divadelních představení od společnosti 

NiaArt. Představení jsou založena na principech divadla fórum. Základem je 

interaktivní propojení diváků s příběhem. Formou zážitkové pedagogiky, děti 

měly možnost shlédnout představení s názvem „Jsi nula“, které zavede 

diváky do života 14 letého kluka a velmi emotivně popisuje dopady 

kyberšikany.   

Protože i v následujících letech chceme navázat na úspěšné pokračování 

soutěže Boleslavsko hledá talent, uspořádali jsme setkání s vítězi minulých 

ročníků a zajímali se o jejich posun a rozvoj talentu. Jsme přesvědčení, že 

tato soutěž má význam i své jméno v regionu.  

K 10. výročí existence Nadačního fondu Šance pro děti jsme uspořádali 

soutěž pro třídní kolektivy s názvem „Moje třída“. Cílem bylo vytvořit 

společně obraz charakterizující třídní klima a atmosféru.  

 

 

Nadační fond Šance pro děti v roce 2015 naplnil své cíle a poslání. To vše se 

podařilo pouze díky významné podpoře a trvalé přízni sponzorů a partnerů.   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



  

 8 

Hospodaření Nadačního fondu Šance pro děti v roce 2015 

 
Stav účtu k 1.1.2015           587.747,67 Kč 

Stav účtu k 31.12.2015           716.687,40 Kč 
 
Příjmy 

I.   Dary  
  
 VaK Mladá Boleslav, a. s.     60.000,- Kč 

 Družstvo Ekover       10.000,- Kč 

 p. ing. Božena Sedláková     25.000,- Kč 

 

II. Výnosy 

 Statutární město Mladá Boleslav      265.000,- Kč 
  

 Příspěvek na vstupné na program       1.500,- Kč 
 
 Kreditní úrok                     440 ,- Kč 

 

Celkem příjmy      361. 940,- Kč 

 

Výdaje 

 

I.   Nadační příspěvky 

 OS Semiramis – PP 2013 / 2014    162.000,- Kč 

 

II. Náklady spojené s činností nadačního fondu  

 

Výherci soutěže Moje třída        10.000,- Kč  

ZŠ Dukelská 1112          2.000,- Kč 

ZŠ , Komenského náměstí 91         2.000,- Kč 

o.s. Unie rodičů při 5. ZŠ         2.000,- Kč  

 Supervize pro školní psychology        6.750,- Kč 

Nia Art , divadelní představení        3.500,- Kč  

Vzdělávací semináře pro pedagogy       15.000,- Kč   
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III.  Ostatní režijní náklady 

  

 Ing. Procházková, účetnictví    6.655,- Kč 

 Reklama soutěže Moje třída    1.815,- Kč 

 Ostatní drobné náklady           26.525,- Kč 

  

Celkem výdaje          238. 245,- Kč  
                

 

 
Nadační fond Šance pro děti děkuje všem svým partnerům 
sponzorům a přátelům za důvěru, podporu a pomoc. 

 
 
  
Poděkování za spolupráci patří : 
 
Ing. Zdeněk Bařinka 

PhDr. Richard Braun 
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. 

Tomáš Hromádko 
Šárka Charousková 
Mgr. Václav Kalát 

Hana Kopalová 
Bc. Petra Kristlová 
Mgr. Daniel Marek 

Ing. Hana Marešová 
MUDr. Raduan Nwelati 

Mgr. Ondřej Pivoňka 
Mgr. Pavel Plaček 
Ing. Blanka Procházková 

Milan Pruner 
Ing. Jan Sedláček 

Ing. Božena Sedláková 
Pavel Šubrt 
Jana Tvrzníková 

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
 
 

Zvláštní poděkování patří ředitelům základních a středních škol v Mladé 

Boleslavi, metodikům školní prevence a školním psychologům působících 

v mladoboleslavských školách.  


