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Výroční zpráva
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Nadačního fondu Nehemia

Úvodní slovo
Mnohé může být změněno,
pokud vezmeme vážně možnost,
že naše ruce, moje ruce - mohou
být součásti pomoci, která změní
situaci někoho potřebného.
Nadační fond Nehemia byl
i v roce 2005 zapojen do
přinášení křesťanské pomoci
potřebným na mnoha místech
světa. Nadále pokračujeme v podpoře potřebných a křesťanské
služby těm, kteří to potřebují
například v Tanzanii, Číně,
Súdánu, Ukrajině, a v dalších
zemích.

Toto by nebylo možné bez celého
řetězu rukou, které jsou do této
pomoci zapojeny. Vašich rukou,
které pomáhají.
Ing. Lubomír Hlavačka
ředitel Nadačního fondu Nehemia

Začátkem roku 1996 začala česká
Nehemia pracovat samostatně
jako Nadace Nehemia.
V březnu 1999 se Nadace
Nehemia transformovala na
Nadační fond Nehemia.

Správní rada
Historie nadačního fondu
Nadační fond NEHEMIA byl
založen Apoštolskou církví v roce
1992.
Prvních několik let se věnoval
výhradně spolupráci se stejnojmennou nadací v Německu.

Nadační fond Nehemia je veden
správní radou. Členy Správní
rady Nadačního fondu Nehemia
jsou v současnosti Ing. Jiří Šrom,
Jaromír Bílý, Petr Bartoš,
Jiří Hanák, Slavoj Raszka, Roman
Povala, David Říman a Jiřina

www.nehemia.cz
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Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování velkého poslání.

Lukáčová. Předsedou Správní rady
NfN je Jaromír Bílý.
Vize
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
spo-lupráce sborů při misijní
práci

Christian Communication Commission - USA - partner NfN při
pomoci dětem z Ugandy, Rwandy,
Indie.

Tisk Biblí pro čínské křesťany
Během roku 2005 nadační fond
přispěl částkou 134 401 Kč na tisk
Biblí pro čínské křesťany.

Otčij dom - Ukrajina, podpora
dětských domovů, práce s dětmi z
ulice.

Humanitární pomoc v roce 2005
V roce 2005 NfN význačným
darem přispěl k pomoci vlnou
tsunami postiženým rybářským
vesnicím ve Východní Indii ve
spolupráci s partnerskou organizací Fida International.

Misie miloserdie - Peter
Lunichkin - Vladikavkaz - Rusko,
podpora humanitární práce mezi
uprchlíky.
Živá voda pro Súdán - Mafdy
Mousa -Súdán - Afrika, podpora
dětského domova a práce s dětmi.

Partneři n.f. v roce 2005
Při realizaci svých projektů
nadační fond spolupracoval
v roce 2005 s mnoha jednotlivci
a místními sbory v České republice a také s těmito partnerskými
organizacemi v zahraničí:

Podpora pastorů na Ukrajině
a v Rusku
Nadační fond v roce 2005
finančněpodporoval práci pastorů na Ukrajině a v Černé Hoře
.
Podpora služby dětem na ulici
na Ukrajině
Prostřednictvím příspěvku nadačního fondu ve výši 376 369 Kč
jsme podpořili práci dětských
domovů „ Otčij dom“ v Kyjevě
a v Mariupolu na Ukrajině a jejich
práci mezi dětmi, které žijí na
ulicích Kyjeva na Ukrajině.

Fida International - Finsko - je
letniční misijní organizace, která
má ve světě 432 misionářů. Ve
spolupráci s Fida International
jsme podporovali děti v dětském
domově v Bangladéši.

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

AVC Nehemia - Švýcarsko - partner NfN při podpoře tisku čínských Biblí a pomoci rodinám
vězněných pastorů.

NfN a projekty v roce 2005

Podpora služby dětem
v Súdánu
Darem 90 389 Kč jste prostřednictvím nadačního fondu pomohli dětem v dětském domově
ve městě Juba na jihu Súdánu.
Dětský domov je spravován organizací „Living water for Sudan“.

Aktivity Nadačního fondu Nehemia v roce 2005 je možné rozdělit
do tří hlavních skupin:
1. podpora
2. pomoc
3. motivace

Podpora dětí v nouzi
Poděkování patří také všem dárcům a pravidelným podporovatelům, kteří prostřednictvím
projektu Děti v nouzi sponzorovali děti v Indii, Rwandě,

AVC Nehemia - Německo - partner NfN při podpoře dětí
v Etiopii.
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Motto: Tím, že jsme iniciatívní, se vkládáme do Božích rukou jako nástroj přinášející změny do ztracených životů (Mark McCloskey)

PEM. Konference se zúčastnilo
více než 150 vedoucích misijních
a charitativních služeb. NfN
tuto konferenci organizačně
zajišťoval.
Prostřednictvím zpravodaje Nehemia Info nadační fond během
roku 2005 informoval o misijních
potřebách, příležitostech a práci
nadačního fondu. Informační
zpravodaj nadačního fondu byl
rozesílán i v roce 2005 zdarma
v počtu 2000 kusů.
V létě roku 2005 uskutečnil
nadační fond návštěvu a kontrolu
využívání darovaných finančních
prostředků na Ukrajině, v Tanzanii,
Etiopii a v Černé Hoře.

Misijní motivace
Zástupci NfN během roku
navštěvovali české sbory a prostřednictvím přednášek informovali o charitativních potřebách
a motivovali ke světové misii.

Správní rada NfN v roce 2005
rozhodla o ukončení podpory
projektu "Děti v nouzi Bangladéš"
vzhledem k omezeným informacím o stavu projektu.

Kancelář nadačního fondu spravovala a pravidelně aktualizovala
internetové stránky www.nehemia.cz. Cílem stránek bylo v roce
2005 přinášet návštěvníkům co
nejvíce aktuálních informací
nejenom o projektech a práci NfN,
ale také zprávy o misii, odkazy na
partnerské organizace a další
důležité informace.

Během pracovní cesty Jaromíra
Bílého a Leoše Cáska do Tanzanie a Etiopie byly kromě kontroly stávajících projektů
zjišťovány aktuální potřeby a
možnosti, jak by NfN mohl
pomoci.

Kancelář NfN také během roku
2005 spravovala internetové
stránky www.pemeurope.com
pro organizaci Pentecostal European Mission. V listopadu 2005 se
také konala v Praze konference

Během roku 2005 pomohl
nadační fond zorganizovat či
finančně přispěl na několik
krátkodobých misijních výjezdů.
(např. na Ukrajinu a do Černé Hory
a Ruska).

Krátkodobé misijní výjezdy

Poděkování dárcům
a výhled do budoucna
Ve světě kolem nás je mnoho
potřeb. Na některé jsme schopni
reagovat a pomoct změnit situaci
lidí v nouzi. Nadační fond
Nehemia dohromady chce být
i do budoucna užitečným
nástrojem.

Naším cílem do roku 2006
a dalších let je přinášet více
přehledných informací o projektech NfN a podporovat projekty
tam, kde je možné zajistit kvalitní
kontakty s organizacemi, které
spravují dětské domovy a slouží
potřebným přímo na místě.
Upřímně děkujeme všem dárcům
za jejich podporu. Bez ohledu na
to, zda to byla částka malá či větší,
zda jsi přispěl jednou nebo podporuješ prostřednictvím projektu
NfN nějakou službu potřebným
dlouhodobě a pravidelně. Děkujeme za tvé zapojení.
Upřímně si vážíme vaší přízně
a pomoci!

Ing. Lubomír Hlavačka
ředitel Nadačního fondu Nehemia

www.nehemia.cz
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Ugandě a na Ukrajině. Prostřednictvím tohoto projektu bylo
i v roce 2005 přispíváno na praktickou pomoc dětem v dětských
domovech a dětem žijícím
v nuzných podmínkách.

Motivovat a prakticky pomáhat při naplňování velkého poslání.

Příjmy 2005

Výdaje 2005

Příjmy 2005
1000 Humanitární projekty
1200 Děti v nouzi
1220 Sirotčinec v Kyjevě
2000 Misionáři
4000 Krátkodobá misie
5000 Podpora národních církví
6000 Zabezpečení chodu projektů
Příjmy celkem

603597.00
857832.81
505355.00
322652.50
51376.00
377868.90
306824.71
3025506.92

Výdaje 2005
1000 Humanitární projekty
1200 Děti v nouzi
1220 Sirotčinec v Kyjevě
2000 Misionáři
4000 Krátkodobá misie
5000 Podpora národních církví
6000 Zabezpečení chodu projektů
Výdaje provoz + projekty
Převod na Fond náhlé pomoci
celkem

600111.16
676254.67
376369.42
165740.90
46447.50
302690.08
645117.20
2812730.93
30000.00
2842730.93

6000 Zabezpečení chodu projektů
6000 15% z příjmů na projekty

306824.71
344343.21

celkem

651167.92

Příjmy na zajištění chodu projektů se skládají z darů na provoz
a z 15% z darů na projekty.
Z příjmů na pomoc postiženým vlnou tsunami nebylo odečteno 15%.
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