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Úvodní slovo

Rok 2006 byl pro Nadační fond
Nehemia rokem nových výzev 
i radosti z otevřených dveří. Už
několik let se při své nadační práci
řídíme kritérii pro výběr a hodno-
cení projektů. Naší snahou i v roce
2006 bylo podporovat projekty,
které pomáhají naplňovat skuteč-
nou potřebu, jsou v souladu 
s posláním nadačního fondu 
a u kterých je možné zajistit
dostatečnou informovanost o pro-
jektu samotném a o využívání daro-
vaných finančních prostředků.

Po téměř ročních přípravách jsme 
v září 2006 začali projekt podpory

vzdělávání 50 dětí v etiopské oblasti
Koffele. Naší partnerskou organizací,
která tuto službu v Etiopii realizuje,
je etiopská křesťanská organizace
Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch
Church Development Organization.
Naším cílem je tento projekt 
v příštích letech rozšířit až na pod-
poru 200 dětí.

Mít možnost získat základní
vzdělání je v Etiopii - jedné 
z nejchudších zemí světa, kde se za
školu platí - velkou výhodou pro
život. Byli jsme příjemně přek-
vapeni vstřícnou reakcí vás dárců,
která nám nejenom umožnila začít
s podporou vzdělání 50 dětí, ale váš
zájem v nás vzbuzuje důvěru, že 

v roce 2007 tato podpora bude
rozšířena o dalších 50 dětí.

V roce 2006 nadále pokračovala
podpora služby dětem na Ukrajině
díky spolupráci s Václavem 
Bednářem, který je neúnavným 
a zapáleným motivátorem pro
Ukrajinu. Nadační fond podpořil 
v roce 2006 darem fungování 
a službu dětem v pěti dětských
domovech majících společný statut
- Tlumač v Ivanofrankovské oblasti,
Žluté vody, dětský domov Piligrim 
a dětský domov Obnovlenie v Mar-
iupolu a Otčij dom Kyjev.

V loňském roce pokračovala  pod-
pora N.f.N. projektu Kimbilio v Tan-
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Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování velkého poslání.

zanii. Kateřina Žurková, jejíž službu
N.f.N podporoval několik let, tam
ukončila své působení v létě 2006 a
Daniela Slováčková se vrátila v
srpnu 2006 po jednoročním poby-
tu, aby dokončila svá vysokoškolská
studia.

V roce 2006 pokračovala spolu-
práce s AVC Nehemia Švýcarsko na
podpoře tisku Biblí pro čínské věřící
a podpoře rodin pronásledovaných
duchovních. Jsme rádi, že se
podařilo v roce 2006 dosáhnout
výrazného zlepšení komunikace 
a informovanosti ze strany našeho
švýcarského partnera. Těšíme se na
další rozšíření naší spolupráce se
zápasící a rostoucí čínskou církví 
v roce 2007.

Ne každá oblast práce nadačního
fondu rostla tak, jak bychom si přáli.
Nepodařilo se nám například
motivovat dárce a získat prostředky
na podporu krátkodobé misie 
v českých sborech. Vzhledem k výz-
namu krátkodobé misie je to pro
nás výzva do dalšího roku. Obtížné
bylo v roce 2006 také získávání
prostředků na zajištění provozních
nákladů na správu projektů.
Děkuji proto všem, kteří přispěli 
na tento pro fungování práce
důležitý účel.

Další důležitou součástí práce N.f.N.
je vzdělávání a motivace k misii.
V roce 2006 jsme navštívili s prezen-
tacemi, přednáškami a seminářem
mnoho českých sborů. Na podzim
2006 jsme pořádali v Praze konfer-
enci s názvem „Místní sbor a misijní
klima“ a naše kancelář N.f.N. také
organizovala PEM Consultation

2006 - evropské setkání více než
100 vedoucích misijních odborů 
a letničních misijních a human-
itárních organizací.

Od roku 1992, kdy Nadační fond
Nehemia vznikl, jsme ušli kus cesty
kupředu. Bylo pomoženo tisícům
lidí na mnoha místech světa. To vše
by však Nehemie nedokázala bez
podpory lidí, jimž přinášení křesťan-
ské lásky a pomoci není lhostejné.
Děkujeme všem, kteří přispěli svým
darem či modlitbou.

Lubomír Hlavačka
ředitel N.F.N.

Vize Nadačního fondu Nehemia

Naším cílem je:
"Motivovat a prakticky pomáhat při
naplňování Velkého poslání",
čehož chceme dosahovat skrze:

a) motivování české církve 

b) administrativní 
a informační servis 

c) zprostředkování humanitární 
a charitativní pomoci 

d) aktivní vytváření podpory 
a spolupráce sborů 
při misijní práci

Historie

Nadační fond NEHEMIA byl založe-
na Apoštolskou církví v roce 1992.
Prvních několik let se věnovala

pouze spolupráci se stejnojmennou
nadací v Německu. Naše spolupráce
spočívala v dopravě německé
humanitární pomoci do zemí
východní Evropy. V roce 1993 bylo
na popud několika pastorů
založeno finanční konto na pomoc
hladovým a jinak trpícím lidem ve
světě. Během jednoho roku se od
českých dárců shromáždilo větší
množství finančních prostředků,
které byly předány na krmení
hladových do Gruzie. Od té doby se
změnila celá práce a s ní i struktura
Nehemie. V ČR vznikla Nadace
Nehemia, která začala podporovat
projekty charitativní a humanitární
a také křesťanskou misijní práci 
v zahraničí. V březnu 1999 během
změn legislativních podmínek pro
práci nadací a nadačních fondů se
Nadace Nehemia transformovala na
Nadační fond Nehemia. Od té doby
podpora z N.f.N. na mnoha
desítkách míst pomohla při přírod-
ních katastrofách, při vzdělávání
dětí, službě pastorů a misionářů,
vysílání krátkodobých misijních
teamů.

Správní rada N.f.N.:

Statutární zástupce:
Jaromír Bílý 
- předseda Správní rady N.f.N.
Petr Bartoš
Roman Povala, DiS.
Ing. David Říman
Jiří Hanák
Ing. Jiří Šrom 
Jiřina Lukáčová
Slavoj Raszka  
- (rezignoval na členství 
ve SR v prosinci 2006)
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Partnerské organizace N.f.N.
v roce  2006

Při realizaci projektů nadační fond
spolupracoval v roce 2006 s mnoha
jednotlivci a místními sbory v České
republice a také s těmito partner-
skými organizacemi v zahraničí:

• Fida International / Finsko

• Ethiopia Mulu Wongel 
Amagnoch Church Development
Organization / Etiopie

• AVC Nehemia / Švýcarsko

• AVC Nehemia / Německo 

• Christian Communication 
Commission  / USA 

• Otčij dom / Ukrajina

• Severoosetinská misie 
Miloserdie / Rusko

• Živá voda pro Súdán / Egypt

• Nadační fond je aktivním členem
Pentecostal European Mission
(www.pemeurope.com) a České
evangelikální aliance (www.ea.cz).

Země, ve kterých N.f.N. v roce
2006 podpořil práci:

• Rusko
• Ukrajina
• Tanzanie
• Etiopie
• Černá Hora
• Súdán

• Čína
• Izrael
• Rwanda
• Uganda

Projekty N.F.N. v roce 2006:

HUMANITÁRNÍ PROJEKTY 1000
Krmení hladových 

DĚTI V NOUZI 1200 
(Uganda, Rwanda,
Etiopie, Indie, Ukrajina)
Děti Etiopie - město Koffele 1202 
Dětský domov v Súdánu 1210
Lékařská pomoc dětem 1211 

DĚTSKÝ DOMOV OTĆIJ DOM KYJEV
Práce na ulici v Kyjevě 1220

MISIONÁŘI 2000 
Služba dětem v Tanzanii 
(Kateřina Žurková) 2100
Služba dětem v Tanzanii 
(Daniela Slováčková) 2200
Irena Dulavová 2300
Václav Bednář 2500 

VZDĚLÁVÁNÍ 3000
(misijní vzdělávání, publikační 
a propagační činnost) 
Časopis Nehemia Info 3100

PODPORA NÁR. CÍRKVÍ 5000
Bible pro Čínu 5100 
Podpora rodin vězněných 
služebníků v Číně 5111
Podpora pastorů na Ukrajině 5200
Podpora pastora v Černé Hoře 5300

Správa projektů 6000 
Podpora platů pracovníků
N.f.Nehemia 6410

Poděkování dárcům

Svět kolem nás s mnoha potřebami
a strádajícími lidmi nám dává
mnoho příležitostí. Příležitostí, jak se
můžeme dotknout nejen životů jed-
notlivců, ale i ovlivnit celé vesnice a
komunity někde daleko - skrze náš
finanční dar, skrze modlitbu, skrze
praktickou pomoc, skrze aktivní
zapojení do přinášení Boží lásky
jiným.

Děkujeme všem dárcům a pod-
porovatelům práce N.f.N za vaše
zapojení prostřednictvím Nadač-
ního fondu Nehemia.

Naším cílem do dalších let je snaha
co nejlépe podporovat křesťanskou
pomoc lidem potřebným, ať už je to
financování vzdělání pro chudé děti
v Etiopii nebo služba dětem na
Ukrajině a v Tanzanii, ale také pod-
pora např. pastorů na Ukrajině, pod-
pora rodin pronásledovaných 
a vězněných duchovních v Číně.
Důležitou součástí naší práce dnes 
i v budoucnu zůstane motivace lidí
v České republice k zapojení do
misie a pomoci potřebným na
různých místech světa.

Upřímně si vážíme vaší přízně 
a pomoci.

Ing. Lubomír Hlavačka
Ředitel Nadačního fondu Nehemia
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Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování velkého poslání.

přehled příjmů 2006

1000  Humanitární projekty

1200  Děti v nouzi

1202  Děti v nouzi Etiopie

1220  Podpora dětských domovů Ukrajina

2000  Misionáři

4000  Krátkodobá misie

5000  Podpora národních církví

6000  Správa projektů a časopis Nehemia Info 

příjmy celkem

přehled výdajů 2006

1000  Humanitární projekty

1200  Děti v nouzi

1202  Děti v nouzi Etiopie

1220  Podpora dětských domovů Ukrajina

2000  Misionáři

4000  Krátkodobá misie

5000  Podpora národních církví

6000  Správa projektů a časopis Nehemia Info

výdaje celkem 

Příjmy na zajištění provozu kanceláře a časopis Nehemia Info 

se skládají z darů na Správu projektů a časopis Nehemia Info 

a z 15% z darů na projekty.

Za rok 2006 byl tento výdaj  překročen o 5,75% z celkového 

příjmu na projekty, bylo to způsobeno malým počtem darů při-

jatých na na Správu projektů 6000 a časopis Nehemia Info 3100.
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Příjmy 2005 Výdaje 2005
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