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Vážení kolegové a přátelé,

srdečně vás všechny vítám na stránkách Výroční 
zprávy Nadace DRFG za rok 2019, ve které jsou 
přehledně shrnuty všechny projekty podpořené
v uplynulém roce.

Nejdříve mi ale dovolte poděkovat těm, kdo na 
dárcovský účet Nadace DRFG pravidelně přispívají, 
a také samozřejmě mým kolegům, kteří se na jejím 
úspěšném chodu podílejí. 

Děkuji vám za nezištnou podporu jménem všech,
ke kterým již Vaše štědrá pomoc doputovala. 
Vězte, že za každou darovanou částkou se skrývá 
příběh konkrétního člověka, jeho rodiny a přátel. 
Díky vaší štědrosti mají mnozí snazší přístup ke 
vzdělání, kvalitnější zdravotní péči či naději na 
lepší a šťastnější život. Těší mě, že se nám daří plnit 
vybraná přání lidí, kteří musí ve svých životech 
překonávat pro nás těžko představitelné překážky.

Na úvod vybírám pár zajímavostí za rok 2019:

– Díky štědrosti našich donátorů jsme mohli  
  pomoci celkem 22 subjektům.
– Pomáhali jsme jednotlivcům, charitativním 
  projektům, celým institucím i církvi.
– Vybrané peníze jsme věnovali na vzdělávání dětí,  
  péči o sociálně znevýhodněné, seniorům a lidem 
  s fyzickým či mentálním hendikepem.
– Rozmezí zprostředkovaných finančních částek
  se pohybovalo od jednorázového daru ve
  výši 5 000 Kč až po majoritní dárcovství ve výši 
  dvou a půl milionu korun.
– Naše pomoc putovala k lidem po celé
  České republice.
– První finanční pomoc jsme poskytli už 3. ledna,  
  poslední prostředky putovaly za obdarovanými
  v listopadu.
– Celková finanční pomoc jménem naší nadace
   za uplynulý rok činila 4 565 338,10 Kč.

Ze všech podpořených projektů bych na tomto 
místě ráda přiblížila alespoň jeden z nich. Brněnské 
Diakonii pomáháme pravidelnou měsíční platbou 
ve výši 30 tisíc korun dorovnávat mzdy jejich podfi-

nancovaných zaměstnanců. Ti se starají o postiže-
né Alzheimerovu chorobou a jejich příbuzné, 
kterým pomáhají jak s péčí o nemocné, tak se 
zvládáním nastalé situace, která často mění jejich 
životy. Mnozí z nich působí v poradně Svítání,
která pomáhá umírajícím důstojně odejít z tohoto 
světa. Jsou přesvědčeni, že tato pomoc není
charitou, ale jejich povinností. Tito lidé jsou
nablízku nejen umírajícím, ale i jejich rodinám
a příbuzným, kterým poskytují tolik potřebnou 
oporu a informace.

„Dárcům, kteří nás prostřednictvím Nadace DRFG 
podpořili, patří obrovský dík. Bez nich bychom měli 
daleko obtížnější pozici a mnohé z našich aktivit 
bychom vůbec nemohli realizovat. Děkujeme,
že nás podporujete, že zůstáváte našimi dárci,“
říká Jana Tesařová Dlabková, fundraiserka
střediska Diakonie Brno.

Kromě podpory našich partnerů je mým stěžejním 
úkolem to, aby všichni z vás věděli, co děláme,
s jakým výsledkem a především proč. Nadace není 
organizací několika vyvolených, ale je transparent-
ní platformou pro naši společnou pomoc, která je 
tak díky spolupráci efektivnější a důslednější. Věřím, 
že díky pravidelné a otevřené komunikaci všichni 
mají o účelu, chodu a činnosti Nadace DRFG 
dostatek informací. V opačném případě se na mě 
neváhejte kdykoliv obrátit. O podpořených projek-
tech se můžete také dočíst na našem webu 
www.drfg-nadace.cz.

A jaký bude rok 2020? Letos podpoříme projekt 
Krabice od bot, který, i přes svůj možná trochu 
obyčejně znějící název, přináší obrovskou radost. 
Děti jeho prostřednictvím vybírají vánoční dárky 
svým vrstevníkům, kteří vyrůstají v dětských domo-
vech. Dárky v krabicích od bot doputovaly minulé 
Vánoce k celkem 35 tisícům dětí, které neměly to 
štěstí, aby Štědrý večer trávily se svými rodiči. 
Projekt ale pamatuje i na rodiny v nouzi. Těm se 
rozdělují nevyužité finanční prostředky poté, co 
jsou dárky pro opuštěné děti zajištěny. Koncem 
roku bychom se proto chtěli stát generálním 
partnerem tohoto projektu, na kterém oceňujeme 
především velký rozsah pomoci a krásnou myšlen-

ku, která dělá radost tisícovkám dětí. Pro mnoho
z nich totiž půjde o jediné dárky, které pod vánoč-
ním stromečkem najdou. 

Na závěr chci všechny, kdo naší Výroční zprávu 
čtou, informovat o aktuální situaci. V době, kdy 
vytváříme tuto výroční zprávu, svět sevřela pande-
mie a pro každého z nás nastala dosud nepoznaná 
situace. Nevíme, co nás čeká za měsíc, o to méně 
za rok. Osobně doufám, že na chod Nadace DRFG 
bude mít tato situace co nejmenší vliv a přeji si, 
abychom i nadále mohli pracovat jako dosud. 
Ještě jednou děkuji za finanční dary a přízeň všem 
podporovatelům. Ujišťuji vás, že budu i nadále 
rozvíjet zejména lidskou stránku a společenský 
rozměr naší činnosti, tedy zásady, na kterých byla 
naše nadace vystavěna.

Děkuji také těm, kteří pomoc potřebným alespoň 
zvažují, ač se v tuto chvíli finančně nezapojují.
I zaslání malé částky má smysl, jak se ostatně 
sami dočtete na následujících stranách.  Ať už se 
jedná o sumu v řádech jednotek či desítek tisíců 
korun, Vaše pomoc je vždy vítaná a žádná částka 
není malá. Tak to lidé, kterým pomáháme, vnímají 
a já jsem hrdá na to, co jsme společně dokázali.

Přeji nám vše dobré a zejména pevné zdraví. 
Nastalou situaci, prosím, neberme na lehkou váhu. 
Několik posledních měsíců nám ukázalo, jak snad-
no se může náš běžný život změnit a jak rychlé 
obrátky může situace nabrat. Ze srdce si přeji,
aby takovým fatálním problémům nemusel nikdo 
z nás čelit.

Jménem Nadace DRFG velmi děkuji za vaší přízeň.

Petra Rusňáková
předsedkyně správní rady Nadace DRFG

Petra Rusňáková
předsedkyně správní rady Nadace DRFG
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Obecné údaje o nadaci

Identifikační údaje
Název:    Nadace DRFG
Sídlo k 31. 12. 2019:  Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
Sídlo od 01. 01. 2020: Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
Datum vzniku:   20. dubna 2016
IČ:    05012571
Zapsáno:   Krajským soudem v Brně, oddíl N, složka 600

Orgány
Správní rada do 19. 12. 2019:
David Rusňák, předseda správní rady
Petra Rusňáková, místopředsedkyně správní rady
David Macek, člen správní rady a ředitel nadace
Ondřej Macek, člen správní rady

Revizor:
Marian Vařečka, advokát

Nadační jmění při zřízení  
nadace činí 500 000 Kč.
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Správní rada od 19. 12. 2019:
Petra Rusňáková, předsedkyně správní rady
David Rusňák, místopředseda správní rady
Ondřej Macek, člen správní rady
Michaela Valuchová, člen správní rady

*uvedené změny jsou zapsány v Obchodním rejstříku ČR dne 23. 01. 2020
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Účel Nadace DRFG

P edstavení nadace

Finanční gramotnost
Podporujeme systémový i individuální rozvoj učitelů 
a metodicky pomáháme při zavádění principů fi nanční 
gramotnosti již od základních škol.

Humanitární a charitativní pomoc
Podpora hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní 
péče.

Veřejně prospěšné aktivity
Dobrovolnictví, nové metody fi lantropie a společenské 
odpovědnosti.

Zlepšování prorodinného klimatu
Rozvoj osobnosti, mezigenerační soužití, slaďování 
rodinného a pracovního života.

Posilování moravské regionální identity
Regionální tradice v kontextu evropské integrace. 
Podpora živé kultury, údržby a obnovy památek, 
historie a umění.

Nadace DRFG vznikla sepsáním nadační listiny ve formě notářského zápisu dne 12. 4. 2016 v souladu se zákonem 
č. 277/1997 Sb. a dne 20. 4. 2016 byla zapsána Krajským soudem v Brně do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka 
č. 600 s přiděleným identifikačním číslem 05012571. 

Nadace byla založena zejména pro podporu činností v následujících oblastech:

Rozvoj občanské společnosti
Umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrana 
lidských práv a náboženských svobod.

Mezinárodní vztahy
Prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými 
regiony a Lichtenštejnským knížectvím.

Křesťanské sociální učení
Studia a praktické uplatňování křesťanského sociálního 
učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu. 
Podpora činnosti církví, řádů, kongregací a jiných 
církvemi zřizovaných institucí.

Trvale udržitelný rozvoj 
Ochrana životního prostředí, prosazování principu 
cirkulární ekonomiky, zemědělství a vinařství.

Volnočasové aktivity
Tělovýchova, sport a prevence sociálně-patologických jevů. 
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innost a oblasti podpory

Podporujeme:

Podnikání není jen tvrdý byznys, má svou lidskou stránku a širší společenský rozměr. Od vzniku investiční 
skupiny DRFG podporujeme řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů. Naše rozmanité podpůrné 
aktivity jsme sjednotili a ukotvili v Nadaci DRFG.

mladé dospělé z dětských domovů:
aby díky mentorům zvládli přechod do běžného života

lidi s hendikepem, sociálně znevýhodněné a nemocné:
aby se zlepšily jejich kompetence a kvalita života

dobrovolníky a pečující:
aby se lépe ocenila jejich záslužná práce a dosáhli vyšší úrovně služeb

charitativní organizace zřizované církvemi:
aby v duchu svého poslání pomáhaly nejpotřebnějším

občanské iniciativy:
aby se díky kulturním a vzdělávacím projektům zlepšovala atmosféra ve společnosti,
ochrana památek a prestiž Česka v zahraničí

pomáhající z řad zaměstnanců a partnerů skupiny DRFG:
aby jejich podpora byla ještě účinnější

V následujícím roce bude Nadace DRFG pokračovat v činnosti v souladu se svým účelem.
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yourchance
Dar 2 500 000 Kč 

“Pomáháme tím, co opravdu umíme.” 
A v případě yourchance o.p.s. je to podpora pro děti z dětských domovů (projekt Začni správně) a výuka finanční
gramotnosti a podnikatelských dovedností (Finanční gramotnost do škol). “Věříme, že je důležité, aby lidé
chápali přímou souvislost mezi osobními hodnotami, cíli, pracovní etikou a zdravými finančními návyky,”
říkají ke svým úspěšným projektům zástupci yourchance.

www.drfg-nadace.cz/yourchance-o-p-s
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Začni správně 
www.zacnispravne.cz

 
 

 

Finanční gramotnost do škol
www.fgdoskol.cz
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Základním a středním školám yourchance poskytuje vzdělávací materiály pro interaktivní výuku.
Cílem je zapojit aktivně žáky do studia a přimět je přemýšlet o problematice v kontextu.
Současně se zástupci o.p.s. věnují vzdělávání i dospělých, především učitelů a rodičů,
kteří následně zdravé finanční návyky předávají dětem. 

Pomoc mladým lidem z dětských domovů nebo pěstounské péče, aby se snáze postavili na vlastní nohy
a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Yourchance jim poskytuje individuální pomoc při
hledání práce, řešení finanční situace a v oblasti osobního rozvoje. 
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Diakonie ČBCE
Dar 360 000 Kč 

Evangelické Diakonii posíláme každý měsíc 30 000 Kč (tj. 360 000 Kč za rok). Prostředky putovaly
především na úhradu mzdových nákladů koordinátorky Kontaktního místa České alzheimerovské
společnosti a také sociálních pracovnic v poradně SVÍTÁNÍ, určené pro pozůstalé a pečující
o blízkého člověka.

„Především bychom chtěli Nadaci DRFG a všem, kteří za ní stojí, poděkovat. Bez vás, bez dárců,
bez podpory nevládních a nestátních institucí a organizací a bez firemních a individuálních
příznivců bychom měli daleko těžší pozici a mnohé z našich pestrých aktivit bychom
nemohli realizovat. Děkujeme, že nás podporujete, že zůstáváte našimi dárci.
Pomoc má mnoho tváří“, říkají zástupci Diagonie.

www.dchb.charita.cz

O projektech:



16

 
 

 

D
RF

G
 N

ad
ac

e

Krabice od bot 2019 
www.krabiceodbot.cz 

Věnovali jsme 150 000 Kč na sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi. Projekt Krabice v nouzi organizuje
na stovce míst Diakonie ČCE 25. 11. do 8. 12. 2019. Příspěvek byl využit na provoz telefonické infolinky
a na dárcovskou podporu na Facebooku, Messengeru, e-mailu a na koordinaci a podporu
111 sběrných míst a příjemců dárků.

„Dárky v Krabici od bot udělaly o těchto Vánocích radost 35 tisícům dětí. Dárky bychom naplnili
asi 416 osobních aut. Otevřeli jsme 111 sběrných míst po celé republice, jedno sběrné místo
vybralo v průměru 319 dárků. Podařilo se nám získat téměř 1 milion korun pro děti a rodiny
v nouzi v projektu Krabici online,“ shrnují poslední ročník sbírky její organizátoři. 

Dar 150 000 Kč 



Nadační fond Kapka naděje
www.kapkanadeje.cz

Dar 300 000 Kč 

Nadační fond Kapka naděje pečuje o dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty,
jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Fondu jsme poskytli příspěvek 300 000 Kč na dobročinné
projekty a grantové výzvy ve zdravotnictví s cílem zlepšit vybavenost českých nemocnic, přispět ke zlepšení
psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů. 

17
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Associazione volontari servizio
internazionale (AVSI) 

Dar 5 000 EUR / 125 000 Kč

Připojili jsme se k papeži Františkovi a přispěli částkou 5 000 euro na lékařskou péči pro ty nejchudší
ve válkou zničených syrských městech Damašek a Aleppo. Podle posledních odhadů nemá přístup
k lékařskému ošetření až 11 a půl milionu Syřanů, včetně dětí. Více o projektu “Open Hospitals”
najdete zde: www.caritasprovitaegradu.ch/projects/open-hospitals-project-in-syria-avsi/.  

www.avsi.org/en/country/syria/5

Cesta 121
Dar 108 000 Kč

Chceme, aby stárnoucí kněží na odlehlých farách nezůstali bez pomoci. Věnovali jsme proto
9 000 Kč měsíčně na pronájem terénního vozu (ročně 108 000 Kč), který jim zajišťuje
potřebnou péči. Občanské sdružení Cesta 121 poskytuje zdarma (nejen) zdravotní
pomůcky, léky, spolufinancuje také stavební úpravy, které umožní stárnoucím
kněžím prodloužit pobyt v jejich domovech.

www.cesta21.cz

Radio Proglas
Dar 144 000 Kč

Unikátní křesťanské rozhlasové stanici měsíčně přispíváme částkou ve výši 12 000 Kč na přenosový vůz,
díky kterému jsou zpravodajové schopni vysílat přímo z terénu. Stanice vstoupila do rozhlasového
éteru již v roce 1995, vysílá bez reklam a jeho provoz je hrazen z dobrovolných příspěvků posluchačů.  

www.proglas.cz
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MŠ Elpis Brno 
www.skolaelpis.cz

Dar 115 953 Kč

Podpořili jsme částkou 115 953 Kč rozvoj speciálního vzdělávání v mateřské škole pro děti s poruchami
autistického spektra a děti s kombinovaným postižením. V tomto školním roce škola slaví
již 25. výročí od svého založení.

www.skolafilipka.cz

Dar 100 000 Kč 

Nově otevírané evangelické základní škole v Brně jsme pomohli částkou 100 000 Kč. I díky našemu
příspěvku mohla škola v roce 2019 zahájit nový školní rok a přivítat své první žáky. 

Nadační fond Filipka

Divadelní spolek Ty-já-tr 
Dar 100 000 Kč

Věnovali jsme 100 000 Kč na podporu vzdělávání a rozvoje dětí v jejich finanční gramotnosti. Divadelní
spolek Ty-já-tr se věnuje produkci divadelních představení pro děti, dospělé, seniory, přátele poezie.
Spolupracuje s profesionálními i amatérskými herci a režiséry. Podpořili jsme divadelní představení
„Peníze nerostou na stromech”, které je koncipováno jako fórum, během kterého se děti mohou
do představení přímo aktivně zapojit.
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Domov Horizont Kyjov 
www.horizontkyjov.cz

Dar 100 000 Kč 

Pokračujeme v partnerství s příspěvkovou organizací Domov Horizont a i letos jsme tomuto kyjovskému
zařízení darovali 100 000 Kč na rehabilitační pomůcky a rekreaci klientů. Domov Horizont poskytuje
sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a provozuje chráněné bydlení. 
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Polypeje – spolek pro obnovu a využití
historických památek  

Dar 100 000 Kč 

Pomohli jsme darem 100 000 Kč k obnově hradu Cimburku u Koryčan a k vybudování zázemí
pro tamní kulturní akce. Hrad je otevřen celoročně a hostí koncerty, divadelní představení
a akce pro děti.

www.cimburk.eu/polypeje

Andělé Stromu života 
Dar 20 000 Kč

Pomohli jsme částkou 20 000 Kč se zajištěním provozu mobilního hospice v Moravskoslezském kraji.
Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou
pečovat o své blízké doma.

www.zivotastrom.cz
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www.mammahelp.cz

Dar 40 000 Kč

Věnovali jsme 40 000 Kč sdružení žen, které se potýkají s rakovinou prsu. Organizace pořádá pro klientky
a pacientky rekondiční pobyty, charitativní akce a řadu dalších projektů.

SK Kontakt Brno 
www.skkb-cz.webnode.cz

Dar 30 000 Kč

Částkou 30 000 Kč jsme podpořili brněnský oddíl para plavců. Spolek se snaží zpřístupnit aktivní
životní styl pro osoby s tělesným postižením.

Oblastní charita Nový Hrozenkov 
www.nhrozenkov.charita.cz

Dar 50 000 Kč

Pomohli jsme odměnit ošetřovatelky, které v náročných podmínkách na Valašsku pomáhají seniorům
a lidem s postižením. Charita Nový Hrozenkov poskytuje pro více než 400 klientů pečovatelské
služby, domácí zdravotní i hospicovou péči, osobní asistenci a provozuje denní stacionář
a rodinný domov pro seniory. 
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Martin Poruba 
Dar 25 000 Kč
Dar ve výši 25 000 Kč putoval na koupi mechanického invalidního vozíku. 

Nikola Hlavinková 

Dar 25 000 Kč
Darovali jsme 25 000 Kč na neurorehabilitační pobyt dívce po dětské obrně.

Zbyněk Tvarůžek
Dar 12 100 Kč
Na jazzový festival jsme přispěli částkou 12 100 Kč. 
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Nadační fond Gemáček & Javorníček 
Dar 10 000 Kč 
Domovu pro osoby se zdravotním postižením jsme přispěli částkou ve výši 10 000 Kč. 

Nicolas Úbl 

Dar 25 000 Kč
Zaplatili jsme 25 000 Kč na osobní asistenci a rehabilitační pobyt chlapci po dětské obrně. 

Grains of sand, z.s.  
Dar 25 000 Kč
Přispěli jsme 25 000 Kč na automobil pro Daniela Trdlu, který se potýká s následky dětské obrny.  

www.nikolcinatouha.cz

Dětský domov 
Dar 6 265 Kč
Splnili jsme vánoční přání sedmi dětí z dětského domova a zakoupili jim vstupenky na vystoupení
Popelka na ledě v hodnotě 6 265 Kč. 

Nadační fond Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí 

Přispěli jsme částkou 5 000 Kč na vybavení showroomu kabinetu architektury a designu. Nadační fond Střední
průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí je neziskovou organizací, jejímž cílem je modernizace výchovně
vzdělávacího procesu školy a podpora iniciativní tvůrčí činnosti studentů i učitelů s přihlédnutím
na jejich sociální situaci.

www.spsstavvm.cz/cs/informace-o-skole/nadacni-fond
Dar 5 000 Kč 

František Zeman
Dar 50 000 Kč
Přispěli jsme částkou ve výši 50 000 Kč na rehabilitaci chlapce s těžkým mentálním a fyzickým postižením.

www.bojovniknicolas.cz
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Přehled příspěvků a darů
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čK v aktsáČtkejbus ýneřopdoP

   mekleC    

yourchance
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Nadační fond Kapka naděje
Radio Proglas
Poskytnutý dar – Fondazione AVSI
Cesta 121
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno
Nadační fond Filipka
Divadelní spolek Ty-já-tr
Domov Horizont, příspěvková organizace
POLYPEJE - spolek pro obnovu a využití historických památek
Charita Nový Hrozenkov
František Zeman
Mamma HELP, z.s.
SK KONTAKT BRNO z. s.
Poskytnutý dar – Poruba
Nicolas Úbl
Grains of sand, z.s.
Nikola Hlavinková
Andělé Stromu života, pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Zbyněk Tvarůžek
Nadační fond Gemáček & Javorníček
Dětský domov
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2 500 000
510 000
300 000

170 827,80
132 444,50
112 747,80
115 953,00

100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
40 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
12 100

10 000
6 265
5 000

4 565 338,10 Kč
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Přehled přijatých příspěvků a darů přesahující hranici 10 000 Kč
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dle § 358 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku.

Poskytnuté dary ve prospěch Nadace DRFG Částka v Kč

Celkem  2 899 799,00 Kč

   

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč od ostatních osob 890 246

David Rusňák
Roman Řezníček
Petr Jeski
JosefMusil
Martin Slaný
Dagmar Diatková

1 000 000
100 000

82 853
60 000
20 000
12 100

DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
DRFG a.s.
PATEK Finance s.r.o.
PATEK Finance s.r.o.

450 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

Jednotlivé dary pod 10 000 Kč od ostatních osob 24 600
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Přehled majetku a závazků

 AVITKA 902 658,32
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Dlouhodobý majetek
Krátkodobý finanční majetek
Finanční hotovost
Peníze na běžném účtu
Krátkodobé pohledávky
Poskytnuté krátkodobé zálohy
Odběratelé

00,00
889 760,32
39 999,00
849 761,32
12 898,00

1 398,00
11 500,00

Struktura aktiv a pasiv k 31. 12. 2019 v Kč

PASIVA 902 658,32

Vlastní zdroje
Základní jmění
Fondy organizace
Hospodářský výsledek
Neuhrazená ztráta
Cizí krátkodobé zdroje
Dodavatelé

851 779,32
500 000,00

3 296 751,93
-371 682,28

-2 573 290,33
50 879,00
50 879,00

Celkem 381 822,28

   

Náklady na reprezentaci
Služby
Ostatní

Struktura nákladů v Kč

41 646,00
324 828,98

15 347,30

Přehled majetku a závazků
Nadace DRFG hospodařila v roce 2019 podle pravidel o poskytování nadačních příspěvků
§ 353 až 356 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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P íloha k ú etní záv rce
Sestavená k 31. 12. 2019

Nadace DRFG
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno do 31. 12. 2019
Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno od 01. 01. 2020
IČ: 05012571

I. Základní údaje
Účetní období: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

 

Název: Nadace DRFG

Sídlo organizace k 31. 12. 2019: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Právní forma: nadace

Statutární orgán do 19. 12. 2019
Předseda správní rady: David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978
Místopředseda správní rady: Petra Rusňáková, dat. nar. 18. ledna 1983
Člen správní rady: David Macek, dat. nar. 9. července 1976
Člen správní rady: Ondřej Macek, dat. nar. 11. dubna 1980

IČ: 05012571
Datum vzniku: 20. 4.2016

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Účelem založení nadace je zejména podpora v oblastech:
a) veřejně prospěšných aktivit, dobrovolnictví, nových metod filantropie a společenské odpovědnosti, vyhledává-

ní a zavádění příkladů dobré praxe;
b) studia a praktického uplatňování křesťanského sociálního učení, mezináboženského a mezikulturního dialogu
c) činnosti církví, řádů, kongregací a jiných církvemi zřizovaných institucí,
d) posilování moravské regionální identity v kontextu prohlubování evropské integrace, mezinárodní spolupráce 

a rozvojové pomoci;
e) prohlubování partnerských vztahů mezi moravskými regiony a Lichtenštejnským knížectvím;
f) bezpečnosti obyvatelstva, posilování prestiže spojeneckých armád a plnění závazků v rámci NATO;
g) rozvoje občanské společnosti, umění vládnout, činnosti svobodných médií, ochrany lidských práv a nábožen-

ských svobod;
h) rozvoje turistického ruchu, výstavnictví a regionálních tradic;
i) živé kultury, údržby a obnovy památek, historie a umění;
j) architektury, designu, urbanismu, dopravy, územního a regionálního rozvoje;
k) trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, prosazování principů cirkulární ekonomiky, zeměděl-

ství a vinařství.
l) vědy, výzkumu, inovací a průmyslu, vzdělání a zahraničních stáží;
m) volnočasových aktivit, tělovýchovy, sportu a prevence sociálně-patologických jevů;
n) rozvoje osobnosti, zlepšování rodinného klimatu, mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracov-

ního života;
o) humanitární a charitativní pomoci, činnosti hospiců, sociálního bydlení, sociální a zdravotní péče;

Vedlejší (hospodářská) činnost: -
Kategorie účetní jednotky: 
mikro účetní jednotka

Zakladatel (zřizovatel):
DRFG a.s., IČ: 282 64 720, Vinařská 460/3, 603 00 Brno
Vklad: 500 000 Kč
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Sídlo organizace od 01. 01. 2020: Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Statutární orgán od 19. 12. 2019:
Předsedkyně správní rady: Petra Rusňáková, dat. nar. 18. ledna 1983
Místopředseda správní rady: David Rusňák, dat. nar. 8. září 1978
Člen správní rady: Ondřej Macek, dat. nar. 9. července 1976
Člen správní rady: Michaela Valuchová, dat. nar. 3. prosince 1990
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II. Obecné účetní zásady
Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb,  
ve znění pozdějších předpisů.

II. 1. Dlouhodobý majetek
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádný dlouhodobý majetek.
II. 2. Cenné papíry a podíly
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné cenné papíry a podíly.
II. 3. Zásoby
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné zásoby.
II. 4. Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nadace běžně netvoří opravné položky.
II. 5. Cizoměnové transakce
Ve sledovaném roce nebyly realizovány žádné cizoměnové transakce.
II. 6. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary
Ve sledovaném roce Nadace DRFG nepřijala žádné investiční dotace, investiční dary ani bezúplatně nabytý
dlouhodobý majetek.
II. 7. Veřejná sbírka
Ve sledovaném roce neproběhla žádná veřejná sbírka.
II. 8. Přijaté dary
Ve fondech nadace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na 
vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, nadace účtuje  
o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 911 – Fondy organizace. Vykazovaný stav 
fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.
II. 9. Přijaté dotace
Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpo-
čtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.
Ve sledovaném roce Nadace DRFG nepřijala žádné dotace a ani se neúčastnila veřejných výzev o přijetí 
dotace ze státního rozpočtu a ani jiných fondů.
II. 10. Vlastní jmění, nadační kapitál
Při založení nadace byl vložen nadační kapitál ve výši 500 000,00 Kč.
II. 11. Daň z příjmů
Nadace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s § 17 a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Nadace uplatňuje osvobození darů podle § 19b odst. 2b) ZDP vždy, když je to možné.
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III. Doplňující údaje k výkazům
III. 1. Dlouhodobý majetek
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádný dlouhodobý majetek.
III. 2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
Nadace neeviduje ve sledovaném roce žádné podíly, podílové listy, dluhopisy ani akcie.
III. 3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
Nadace žádné takové dluhy neeviduje.
III. 4. Dlouhodobé závazky
Nadace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. 
III. 5. Majetek neuvedený v rozvaze
Nadace neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.
III. 6. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
III. 7. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019: 0

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2019: 0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů v roce 2019 v tis. Kč

Osobní náklady  
na zaměstnance

Osobní náklady  
na členy řídících orgánů

00ydalkán évodzM

00ínětšijop ínláicos énnokáZ

00ínětšijop ínláicos íntatsO

00ydalkán ínláicos énnokáZ

00ydalkán ínláicos íntatsO

Členům orgánů ve sledovaném roce nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty 
ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.
Členové orgánů nemají žádnou účast v osobách, s nimiž nadace ve sledovaném roce uzavřela smluvní vztahy.

III. 8. Odměna přijatá statutárním auditorem
Nadace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.
III. 9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
Ve sledovaném roce nevykazuje nadace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým 
původem nebo objemem.
III. 10. Zástavy a ručení
Majetek nadace není zatížen žádným zástavním právem.
Nadace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.
III. 11. Přijaté dotace a dary
Seznam přijatých darů je uveden ve výroční zprávě nadace.

Z toho členů řídících orgánů:
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III. 12. Veřejná sbírka
Ve sledovaném roce Nadace DRFG nepořádala žádnou veřejnou sbírku.
III. 13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2019 nadace vykazuje ztrátu ve výši 372 tis. Kč. Základ daně z příjmu ve výši 0 Kč byl zjištěn následovně:
Nadace vykázala ve sledovaném roce výnosy, které nejsou předmětem daně podle 18a odst. 1 zákona o dani  
z příjmů.
III. 14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
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JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
předsedkyně správní rady Nadace DRFG

V Brně dne 3. 2. 2020

Statutární orgán:
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 ROZVAHA
    

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)  

 

 olsíČ.čanzO 
řádku

Účetní období

Stav 
k prvnímu

dni

Stav
k poslednímu 

dni

A. Dlouhodobý majetek celkem — Součet ř. 2+10+21+29 001 +0 +0

    I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem — Součet ř. 3 až 9 002 +0 +0

0+ 0+ 300ejovýv a umukzýv ykdelsýv éntomheN .1 

0+ 0+ 400erawtfoS .2 

0+ 0+ 500avárp ánletinecO .3 

0+ 0+ 600ketejam ýntomhen ýbodohuold ýnborD .4 

0+ 0+ 700ketejam ýntomhen ýbodohuold íntatsO .5 

 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008  +0  +0

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009  +0  +0

     II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem — Součet ř. 11 až 20 010 +0  +0

0+ 0+ 110ykmezoP .1  

0+  0+  210ykríbs a ytěmdeřp ,alíd ákcelěmU .2 

0+  0+  310ybvatS .3 

0+  0+  410yrobuos hcijej a icěv étivom éntomH .4 

0+  0+  510ůtsorop hcýlavrt yklec éksletitsěP .5 

0+ 0+610ynipuks hcijej a atařívz álěpsoD .6 

0+0+710ketejam ýntomh ýbodohuold ýnborD .7 

0+0+810ketejam ýntomh ýbodohuold íntatsO .8 
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Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Nadace DRFG                     
IČ: 05012571

A.

A.
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 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 +0 +0

  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 +0 +0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem — Součet ř. 22 až 28 021   

0+0+220aboso ícíjadálvo oben ánadálvo – ylídoP .1  

0+0+320vilv ýntatsdop – ylídoP .2 

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 +0 +0

0+0+520mákžols mínčazinagro ykčjůpáZ .4 

0+0+620ykčjůpáz ébodohuold íntatsO .5 

0+0+720ketejam ínčnanfi ýbodohuold íntatsO .6 

    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem — Součet č. 30 až 40 028  +0 +0

  1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 029 +0 +0

0+0+030urawtfos k ykvárpO .2 

0+0+130můvárp mýnletineco k ykvárpO .3 

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 032 +0 +0

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 033 +0 +0

0+0+430mábvats ek ykvárpO .6 

 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 
souborům hmotných movitých věcí

035 +0 +0

 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 036 +0 +0

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 037 +0 +0

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 038 +0 +0

  11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 039 +0 +0

B. Krátkodobý majetek celkem — Součet ř. 42+52+72+81 040

0+0+14015 ža 34 .ř tečuoS — meklec ybosáZ .B.I    

 0+0+240ědalks an láiretaM .1 

 0+0+340ětsec an láiretaM .2 

 0+ 0+440aborýv ánečnokodeN .3 
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0+0+ 540yborýv íntsalv yravotoloP .4  

0+0+ 640ykborýV .5  

0+0+ 740ynipuks hcijej a atařívz íntatso a ádalM .6  

0+0+ 840hcánjedorp v a ědalks an ížobZ .7  

0+ 0+ 940ětsec an ížobZ .8  

0+ 0+ 050ybosáz an yholáz étuntyksoP .9  

13+5+15017 ža 35 .ř tečuoS — meklec ykvádelhoP B.II.    

12+3+ 250életarěbdO .1  

0+0+ 350usakni k ykněmS .2  

  3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 054 +0 +0

1+2+550yholáz ínzovorp étuntyksoP .4  

0+0+650ykvádelhop íntatsO .5  

0+0+ 750ecnantsěmaz az ykvádelhoP .6  

 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění 

058 +0 +0

0+0+ 950ůmjířp z ňaD .8  

0+0+ 060ěnad émířp íntatsO .9  

0+0+ 160ytondoh énadiřp z ňaD .01  

0+0+ 260yktalpop a ěnad íntatsO .11  

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

063 +0 +0

  13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků

064 +0 +0

  14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 065 +0 +0

  15. Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí 066 +0 +0

0+0+ 760ůsipohuld hcýnadyv z ykvádelhoP .61  

0+  0+  860ykvádelhop éniJ .71  

0+  0+  960ínvitka ytčú éndahoD .81  
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0+  0+  070mákvádelhop k akžolop ánvarpO .91  

       III. Krátkodobý finanční majetek celkem — Součet ř. 73 až 80 071

04+ +270 ěndalkop v ykdeřtsorp ínžěneP .1  70

 0+  0+  370ynineC .2  

065  2+470hcetčú an ykdeřtsorp ínžěneP .3  

0+  0+  570 ínávodohcbo k yrípap énnec évoktejaM .4 

0+  0+  670ínávodohcbo k yrípap énnec évohulD .5  

 0+  0+  770yrípap énnec íntatsO .6  

0+  0+  870ětsec an ezíneP .7  

0+9+ 97048 ža 28 .ř tečuoS — meklec avitka ániJ .VI      

0+9+080íbodbo hcítšířp ydalkáN .1  

0+0+180íbodbo hcítšířp ymjířP .2  

 +2 64428014+1 .ř — meklec avitkA +903
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 Označ. P A S I V A Číslo 
řádku

Účetní období

Stav
k prvnímu

dni účetního

Stav
k poslednímu 
dni účetního 

období

 10019 + 78 .ř tečuoS — meklec ejordz íntsalV .A

  20009 ža 88 .ř tečuoS — meklec íněmJ .I       

005+005+300 íněmj íntsalV .1  

  400 ydnoF .2  

  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 005 +0 +0

      II. Výsledek hospodaření celkem — Součet ř. 92 až 94 006

xxxxxxxxxxxx700 íneřadopsoh ukdelsýv tečÚ .1  

  2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  008

  3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let  009

B. Cizí zdroje celkem — Součet ř. 96+98+106+130 010

0+0+11079 .ř — meklec yvrezeR .I       

0+0+210 yvrezeR .1  

      II. Dlouhodobé závazky celkem — Součet ř. 99 až 105 013 +0 +0

0+0+410 yrěvú ébodohuolD .1  

0+0+510 ysipohuld énadyV .2  

0+0+610umjánorp z ykzaváZ .3  

0+0+710yholáz ébodohuold étajiřP .4  

0+0+810 ědarhú k ykněms ébodohuolD .5  

 ROZVAHA
    

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)  
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Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Nadace DRFG                     
IČ: 05012571

-2 573 -2 945

 xxxxxxxxxxxx

+45 +51

+2 599 +852

+5 172 +3 797

+4 672 +3 297

A.

A.

B.

B.

-372

-2 059

-514

-2 573
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0+0+910 ínvisap ytčú éndahoD .6  

0+0+020 ykzaváz ébodohuold íntatsO .7  

      III. Krátkodobé závazky celkem — Součet ř. 107 až 129 021

220életavadoD .1  

0+0+320ědarhú k ykněmS .2  

0+0+420yholáz étajiřP .3  

0+0+520ykzaváz íntatsO .4  

0+0+620icnantsěmaZ .5  

  6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 027 +0 +0

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

028 +0 +0

0+0+920ůmjířp z ňaD .8  

0+0+030ěnad émířp íntatsO .9  

0+0+130ytondoh énadiřp z ňaD .01  

0+0+230yktalpop a ěnad íntatsO .11  

  12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 033 +0 +0

  13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků

034 +0 +0

  14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů 
a podílů

 035 +0 +0

  15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 036 +0 +0

  16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 037 +0 +0

830 ykzaváz éniJ .71  +30 +0

0+0+930 yrěvú ébodoktárK .81  

0+0+040yrěvú íntnoksE .91  

0+0+140ysipohuld ébodoktárk énadyV .02  

0+0+240 ysipohuld íntsalV .12  

0+0+340ínvisap ytčú éndahoD .22  
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  23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  044 +0 +0

       IV. Jiná pasiva celkem — Součet ř. 131 až 133                                                                                   045 +0 +0

0+0+640 íbodbo hcítšířp ejadýV .1  

0+0+740 íbodbo hcítšířp ysonýV .2  

      84059 + 68 .Ř — MEKLEC AVISAP
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 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
    

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  plný rozsah k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)  

Číslo 
řádku

Běžné období

mekleC áksřádopsoHínvalH  

100ydalkáNA

   Spotřebované nákupy a nakupované služby 002   

 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladových dodávek

 003 +0 +0 +0

0+0+0+ 400 ížobz énadorP .2

0+0+ 0+ 500ínávožrdu a yvarpO .3

0+0+0+  600énvotsec an ydalkáN .4

0+0+0+700icatnezerper an ydalkáN .5

800ybžuls íntatsO .6

    Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 009 +0 +0  +0

  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti  010 +0 +0  +0

  8. Aktivace materiálu, zboží, vnitroorganizačních 
služeb

011 +0 +0  +0

 0+0+ 210uktejam ohébodohuold ecavitkA .9    0+

0+0+0+ 310 ydalkán ínbosO 

0+0+0+ 410ydalkán évodzM .01  

0+0+0+ 510ínětšijop ínláicos énnokáZ .11  

0+ 0+0+ 610ínětšijop ínláicos íntatsO .21  

0+0+0+ 710ydalkán ínláicos énnokáZ .31  

0+0+0+810 ydalkán ínláicos íntatsO .41  
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Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno

Nadace DRFG                     
IČ: 05012571

A.I. +366 +0 +366

A.II.

A.III.

+381 +0 +381

+366 +3660+
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2+0+2+910yktalpop a ěnaD 

2+0+2+020 yktalpop a ěnaD .51  

 120 ydalkán íntatsO 

  16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále

022 +0 +0 +0

0+0+0+ 320ykvádelhop éntyboden sipdO .71  

0+0+0+ 420ykorú évodalkáN .81  

0+0+0+ 520ytártz évosruK .91  

6+0+6+ 620yraD .02  

0+0+0+ 720ydokš a aknaM .12  

7+0+7+ 820ydalkán íntatso éniJ .22  

            Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
a opravných položek celkem

029 +0 +0 +0

0+0+0+ 030uktejam ohébodohuold ysipdO .32  

0+0+0+ 130ketejam ýbodohuold ýnadorP .42  

0+0+0+ 230ylídop a yrípap énnec énadorP .52  

0+0+0+ 330láiretam ýnadorP .62  

  27. Tvorba a použití rezerv a opravnách položek  034 +0 +0 +0

0+0+0+ 530ykvěpsířp étuntyksoP 

  28. Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

036 +0 +0  +0

0+ 0+ 0+730 ůmjířp z ňaD 

0+ 0+0+ 830ůmjířp z ňaD .92  

0+930meklec ydalkáN

   

9+ 0+ 9+040ysonýV.B

 0+0+0+140 ecatod ínzovorP 

 0+0+0+ 240ecatod ínzovorP .1  
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 0+0+0+ 340ykvěpsířp étajiřP 

  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami

044 +0 +0 +0 

 0+0+0+ 540)yrad( ykvěpsířp étajiřP .3  

 0+0+0+ 640ykvěpsířp éksnelč étajiřP .4  

0+0+0+740 ížobz az a íntsalv az ybžrT 

1+0+1+840 ysonýv íntatsO 

 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty 
a penále

049 +0 +0 +0

0+0+0+ 050ykvádelhop énaspedo az ybtalP .6  

0+0+0+ 150ykorú évosonýV .7  

0+0+0+ 250 yksiz évosruK .8 

0+0+0+ 350ůdnof ínávotčúZ .9  

1+0+1+ 450ysonýv íntatso éniJ .01  

 0+8+550 uktejam ejedorp z ybžrT 

 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

 056

 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 057 +0 +0 +0

0+0+0+ 850ůláiretam ejedorp z ybžrT .31 

 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  059 +0 +0 +0

 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 060 +0 +0 +0

9+0+9+ 160meklec ysonýV  

 C. Výsledek hospodaření před zdaněním  062

     Výsledek hospodaření po zdanění 063
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Zhodnocení innosti nadace 
a výhled na rok 2020 
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V druhém roce své činnosti Nadace DRFG pokračovala v prioritní podpoře finanční gramotnosti dětí, pozitivním ovlivňování 
společenského klimatu v Brně a podpoře aktivit v oblasti církví. A to jak finančně, tak v duchu nadačního hesla „Všechno 
začíná setkáním“, rovněž propojováním subjektů z různých oblastí a prohlubováním spolupráce s výzkumnými centry v zahra-
ničí. V rámci „Roku příběhů“ jsme věnovali zvláštní pozornost prezentaci příběhu naší pomoci.

Díky podpoře zakládající DRFG a.s., jejich zaměstnanců a partnerů plánujeme v roce 2020 hlavní oblasti dále rozvíjet, jiné 
podporou projektu Krabice od bot, který přináší obrovskou radost dětem z dětských domovů. Projekt pamatuje i na rodiny 
v nouzi, kterým přerozdělí nevyužité finanční prostředky.

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
předsedkyně správní rady Nadace DRFG

V Brně dne 3. 2. 2020

Statutární orgán:
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Sídlo Nadace DRFG
Vinařská 460/3, Pisárky,
603 00 Brno

Kontaktní osoba: Petra Rusňáková
+420 777 477 077
nadace@drfg.cz

Účet k zasílání darů ve prospěch Nadace DRFG
115-2331520237/0100

Kontakty
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Výroční zpráva Nadace DRFG
2019

Vydání této výroční zprávy bylo financováno z prostředků DRFG a.s.
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