
* Výdej na provoz se skládá z darů na provoz a z 15 % příjmů darů na jednotlivé projekty 
**  V příjmech projektů za rok 2004 nejsou zahrnuté převody zůstatků z roku 2003

PŘÍJEM NFN V ROCE 2004 CELKEM   2233927,47 KČ
VÝDEJ NFN V ROCE 2004 CELKEM  2210641,65 KČ

Středisko příjem 1-12/04 **

1000  Humanitární projekty 62600,00

1200  Děti v nouzi 877433,00

1220  Dětský domov v Kyjevě 459585,00

2000  Misionáři 251070,50

3000  Vzdělávání 31069,40

4000  Krátkodobá misie 13200,00

5000  Podpora národních církví 322685,00

6000  Provoz 216284,57Středisko výdej 1-12/04

1000  Humanitární projekty 77648,53

1200  Děti v nouzi 587247,98

1220  Dětský domov v Kyjevě 422844,60

2000  Misionáři 220533,09

3000  Vzdělávání 152267,35

4000  Krátkodobá misie 8022,83

5000  Podpora národních církví 233472,82

6000  Provoz 508604,45

PŘÍJEM 1-12/04 **

VÝDEJ 1-12/04

PŘÍJEM A VÝDEJ NFN 1-12/04



Tím, že jsme iniciativní, se vkládáme 
do Božích rukou jako jeho nástroj, při-
nášející změny do ztracených životů. 
V roce 2004 jsme usilovali v Nadačním 
fondu Nehemia, aby tento citát Marka 
McCloskeye nebyl pouhým mottem, ale 
aby byl skrze práci nadačního fondu re-
alizován tam, kde se snažíme pomáhat. 
A to v dětském domově v Súdánu, pod-
porou práce křesťanů v Černé Hoře, po-
mocí dětem v nouzi na Ukrajině a skrze 
další projekty podporované nadačním 
fondem v roce 2004. Vážime si podpo-
ry všech dárců. Těch, kteří projekty NfN 
podporují mnoho let, i těch, kteří s ná-
mi začali spolupracovat v roce 2004. 
Díky vzájemné spolupráci mohli mnozí 
pocítit dotek Kristovy lásky i skrze prak-
tickou pomoc.

HISTORIE
Nadační fond NEHEMIA byl založen 

Apoštolskou církví v roce 1992 jako Na-
dace Nehemia. Prvních několik let se vě-
novala výhradně spolupráci se stejno-
jmennou nadací v Německu. Začátkem 
roku 1996 začala česká Nadace Nehemia 
pracovat samostatně. V březnu 1999 se 
Nadace Nehemia transformovala na Na-
dační fond Nehemia.

VIZE: 
Našim cílem je: Motivovat a prakticky 

pomáhat při naplňování Velkého poslá-
ní. O dosahování tohoto cíle usilujeme 
skrze:
1. motivování k misijnímu zapojení
2. administrativní a informační servis
3. zprostředkování humanitární a chari-

tativní pomoci
4. aktivní vytváření podpory spolupráci 

sborů při misijní práci

SPRÁVNÍ RADA NFN
Nadační fond Nehemia je veden správ-

ní radou. Členy SR NfN jsou v součas-
nosti: Jiřina Lukáčová, Petr Bartoš, Sta-
nislav Bubík, Slavoj Raszka, Ing. Jiří 
Šrom, Roman Povala, Jiří Hanák, Ing.Da-
vid Říman. Předsedou Správní rady NfN 
je Jaromír Bílý.

PARTNEŘI NFN V ROCE 2004
Při uskutečňování misijních a chari-

tativních projektů nadační fond spolu-

ZMĚNY DO ZTRACENÝCH ŽIVOTŮ

NADAČNÍ FOND NEHEMIE 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

pracoval s mnoha jednotlivci a místními 
sbory v České republice. Také jsme spo-
lupracovali s těmito partnerskými orga-
nizacemi v zahraničí: Fida International 
/ Finsko AVC Nehemia / Švýcarsko AVC 
Nehemia / Německo Christian Commu-
nication Commission / USA Otčij dom 
/ Ukrajina Misie Miloserdie / Rusko Li-
ving water for Sudan / Egypt

AKTIVITY V ROCE 2004
Aktivity Nadačního fondu Nehemia 

v roce 2004 je možné rozdělit do třech 
hlavních skupin: 

1. podpora 
2. pomoc 
3. motivace 

Podpora.
V roce 2004 NfN podporoval misij-

ní práci Kateřiny Žurkové mezi afric-
kými dětmi v Tanzanii, službu Václava 
Bednáře na Ukrajině a misii Ireny Du-
lavové, která se ve Finsku připravova-
la na své další misijní působení. Také 
nadační fond v roce 2004 podporoval 
službu ukrajinského pastora Pavla Go-
luba. Během roku 2004 navštívil ředi-
tel NfN L. Hlavačka spolu se skupinou 
pastorů Černou Horu, aby se seznámili 
se situací místní církve a zjistili potře-
by a možnosti spolupráce. Na tuto cestu 
NfN navázal finanční podporou sboru 
v Podgorici od začátku roku 2005. V ro-
ce 2004 byl také z darů na krátkodobou 
misii podpořen letní výjezd na Ukrajinu 
a služba dětem na ostrově v Kyjevě.

Pomoc 
V roce 2004 nadační fond pomáhal 

sponzorováním dětí a služby dětem na 
několika místech. Súdánem a dětským 
domovem ve městě Juba počínaje, dále 
pak se jedná o Ukrajinu ? zemi, kde NfN 
pracuje pomáhá už mnoho let. Další po-
moc směřovala k dětem do Indie, Ugan-
dy a Rwandy, kde NfN podporuje děti 
v nouzi. K cílovým zemím, ve kterých 
bylo dětem pomáháno, patří i Bangla-
déš a Etiopie. Pomocí daru z NfN moh-
la Severoosetinské misii Miloserdie, ve-
dená Petrem Luničkynem, začít pekárnu 
a péct chléb pro uprchlíky v osadě Po-
pov. NfN také v roce 2004 pokračoval 
v podpoře tisku Biblí pro čínské křesťa-

ny a podpoře rodin pronásledovaných 
křesťanských vedoucích v Číně. Konec 
roku 2004 zaskočil celý svět vlnou tsuna-
mi a obrovskou potřebou pomoci. Oka-
mžitě po katastrofě začala kancelář or-
ganizovat finanční pomoc zaplaveným 
rybářským vesnicím ve Východní Indii. 
(5.2. byla odeslána částka 468 000 Kč na 
pomoc těmto vesnicím prostřednictvím 
Fida International.)

Motivace
Na přednášky a semináře s cílem in-

formovat o misijních možnostech a po-
třebách bylo v roce 2004 vynaloženo 
mnohé usilí. Uskutečnila se prezenta-
ce NfN na VOŠMT v Kolíně a také na 
misijní konferenci na Slovensku, také 
proběhlo setkání Klubu přátel Nehe-
mie. NfN byl spolu se Severomoravskou 
oblastí AC organizátorem misijní kon-
ference v Českém Těšíne s Hansem Ol-
leschem ? ředitelem německé Nehemie, 
misijní pastorálky AC s Paulem Weave-
rem, semináře s Paulem Parksem. Sou-
částí této oblasti práce NfN je také vy-
dávání zpravodaje Nehemia Info, který 
informuje nejenom o práci a projektech 
nadačního fondu, ale spolu s interneto-
vou stránkou www.nehemia.cz také při-
náší zajímavé zprávy s misijních polí či 
rozhovory z misionáři ( např. P. Parks, 
Dr. J. Harjula, Neal Pirolo apod.) V ro-
ce 2004 také kancelář NfN poskytla kon-
zultace a pomoc místním sborům, které 
usilovaly o vyslání misionáře či zefek-
tivnění misijního nastavení sboru. Jsme 
vděčni Pánu Bohu, že v roce 2004 se po-
dařilo nashromáždit dost finančních 
prostředků na koupi potřebného dato-
vého projektoru pro přednáškové potře-
by NfN. 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
A PODPOROVATELŮM

Děkujeme všem vám - jednotlivcům, 
sborům a firmám za podporu misijních 
a charitativních projektů NfN. Upřím-
ně si vážíme vaší přízně a podpory. Na-
ším cílem do dalších let je i nadále s vaší 
podporou aktivně „motivovat a praktic-
ky pomáhat při naplňování Velkého po-
slání“. Spolu s vámi věříme, že je to dů-
ležitý úkol. 

Ing. Lubomír Hlavačka ředitel NfN


