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Poslání a činnost Charitního nadačního fondu 

Charitní nadační fond byl založen na základě touhy dobrovolných spolu-

pracovníků pomáhat bližním v nouzi. Činnost de facto zahájil až v r. 2016, kdy 

byly poskytnuty první příspěvky lidem v nouzi. Lidé z Charitního nadačního 

fondu si dostatečně uvědomují, že v dnešní době se hodně lidí a rodin dostane 

do svízelné existenční a finanční situace a v případech, kdy ani stát prostřed-

nictvím své záchranné sociální sítě neumí nebo nemůže těmto lidem pomoci, 

snaží se pomoci Charitní nadační fond. Zpravidla se jedná o jednorázovou 

finanční částku, která většinou zaplatí nějaký dluh příjemce příspěvku nebo 

zaplatí kauci na byt, a umožní tím příjemci dostat se z nejhoršího, a ten se pak 

již vlastními silami a prostředky o sebe nebo svoji rodinu dál postará. Hodně 

žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku pro potřebné přichází od zaměst-

nanců Farní charity Beroun, kteří své klienty dobře znají a vědí, co jim pomůže.  

 

Lidé 

Předsedou správní rady je Michael Skála, bývalý finanční poradce. Členy 

správní rady jsou JUDr. Jana Civínová, která má bohaté zkušenosti s charitativní 

činností – 11 let vedla Farní charitu Beroun. Dalším členem správní rady je 

Gabriela Lhotová, účetní. Revizorem je Ing. Josef Civín, bývalý auditor a daňový 

poradce. 

Administrativou se v nadačním fondu zabývá Ing. Josef Mareš, jinak úředník 

města. 

Dále s nadačním fondem spolupracují Andrea Kalejová, Marie Skálová, Hana 

Civínová a Marie Nováková. 

Všichni tito lidé pracují pro Charitní nadační fond ve svém volném čase bez 

nároku na odměnu. 

 

Poskytnuté nadační příspěvky 

První 2 příspěvky byly Charitním nadačním fondem poskytnuty na popud Bc. 

Radky Redzinové, pracovnice Sociálně aktivizační služby Betlém Farní Charity 

Beroun.  



Příspěvek na přípravu a provedení technické kontroly osobního auta ve výši 

5.000 Kč byl  8. dubna 2016 poskytnut Růženě Kordulové Potměšilové z Lážovic 

na Berounsku. Matka žadatelky tak nyní může dál vozit svoje vnoučata do 

mateřské školy.  

Příspěvek na úhradu nedoplatku na vodném ve výši 3.761 Kč byl dne 28. dubna 

2016 poskytnut Janě Bužíkové z obce Rpety na Berounsku. Žadatelka se tak už 

se svou dcerkou a přítelem nemusí strachovat o bydlení. 

Další příspěvky byly zprostředkovány Bc. Kateřinou Vondruškovou z Azylového 

domu svatého Josefa Farní charity Beroun.  

Žadatelům Ludvíku Mikovi a Andree Demeterové z Berouna byl nadačním 

fondem dne 20. října 2016 poskytnut příspěvek ve výši 15.000 Kč na úhradu 

kauce na bydlení a 1. nájmu, čímž tito potřební mohli opustit azylový dům a 

získat nájemní bydlení pro sebe a své tři syny.  

Dalším obdarovaným byla Lenka Putnokyová, která dne 5. listopadu 2016 

získala od Charitního nadačního fondu příspěvek ve výši 10.000 Kč na úhradu 

dluhu na nájemném v azylovém domě. Následně dne 5. prosince 2015 pak byl 

Lence Putnokyové poskytnut další nadační příspěvek, a to ve výši 20.000 Kč na 

úhradu kauce a 1. nájmu, čímž žadatelka spolu se svými 2 dcerami získala 

nájemní bydlení mimo azylový dům. 

Jedné žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku nebylo vyhověno – Helena 

Olahová žádala dne 15.11.2016 částku 30.000 Kč na úhradu kauce na bydlení a 

prvního nájmu, ale jelikož nenašla vhodný nájemní byt, žádost o příspěvek byl 

zamítnut. 

 












