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Vážení přátelé,
Nadační fond Nehemia má za sebou
16. rok svého fungování. Uplynulý rok
2008 byl pro nás svým způsobem
průlomový, a to zejména v oblasti
financí.
Společně s vámi jsme dosáhli
finančního historického maxima.
Celkový příjem N.f.N. v roce 2008 byl 5
054 642,93 korun! Toto číslo jasně hovoří o vaší velké důvěře, které si nesmírně vážíme!
Ku příkladu jen na projekt ”Severní
Korea - pekárna”, ve kterém sbíráme
prostředky na pomoc severokorejským
dětem, jsme shromáždili neuvěřitelných 791 884 korun.

Celkem 880 dětí, které denně čelí
hladomoru, bude díky vám šest dní v
týdnu po dobu jednoho roku dostávat
jídlo.
Rok 2008 byl také ve znamení nových
projektů. Zhruba v polovině roku jsme
začali s financováním školného pro 50
masajských dětí v Tanzanii. Nadační
fond Nehemia spolu s vámi také financoval stavbu kuchyně a jídelny v
masajské stepi v hodnotě cca 170 000
korun. Kuchyň je určená pro pomoc
hladovějícím masajským dětem.
V Nigérii jsme začali pomáhat 2000
malomocných lidí, kteří přišli o pozemek, na kterém stála jejich vesnice. Loni
se nám podařilo získat prostředky na
zakoupení pozemku, kde bude vybudována jejich nová vesnice.
V etiopském vzdělávacím projektu se
rozrostlo číslo podporovaných dětí ze
150 na 200.
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Leoš Cásek • ředitel N. f. Nehemia

design – www.selong.cz

www.nehemia.cz

V roce 2008 jsme uspořádali pět výstav fotografií, tři konference a v pěti
základních školách jsme přednášeli o
potřebách v zemích třetího světa. Skrze
všechny doprovodné akce N.f.N., na
kterých jsme propagovali naše projekty, informovali o aktuálních potřebách a
situaci, jsme oslovili celkem 12 000 lidí.
Děkuji každému, kdo měl v roce 2008
jakoukoliv ochotu přispět k projektům
Nadačního fondu Nehemia.
Naše společná práce a úsilí přinesly
mnoho dobrého do života strádajících.
Mám naději, že i nadále budeme mít
možnost spolu s vámi přinášet změnu
do lidských životů.
V úctě a s díky
Leoš Cásek, DiS.
ředitel
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Základní informace
o Nadačním fondu Nehemia (dále jen N.f.N.)
Vznik N.f.N.:
5.3.1992, podle § 20 b) a násl. zákona č. 47/1992 Sb. a § 12 zákona ČNR č. 102/1992 Sb.
N.f. Nehemia je zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu N, složce č. 184
Zřizovatel N.f.N.:
Apoštolská církev
Pod Červenkami 504
735 43 Albrechtice

Cíle a poslání N.f.N.:
“Motivovat a prakticky pomáhat při
naplňování Velkého poslání.”

Správní rada N.f.N.:
Jaromír Bílý - předseda
Ing. David Říman
Jiřina Lukáčová
Jiří Hanák
Petr Bartoš
Olga Moldanová
Ing. Jiří Šrom

www.nehemia.cz

Sídlo:
Selská 29
736 01 Havířov
IČO: 45215774
DIČ: 370-45215774
Tel.: +420 595 173 715
E-mail: office@nehemia.cz
http://www.nehemia.cz
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s., pobočka Havířov, Dlouhá 13, 736 01 Havířov
Číslo účtu: 100 113 352/0300
IBAN: CZ3503000000000100113352
BIC: CEKOCZPP
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Podporované projekty v roce 2008:
Afrika:

Děti v nouzi, Rwanda, Uganda, v.s. 1200
Ve spolupráci s americkou organizací CCCM, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na vzdělávání
chudých dětí a sirotků, podporujeme ve Rwandě a Ugandě 13 dětí.
Díky finanční podpoře dárců mají tyto děti možnost chodit do školy a žít důstojným životem.
Tanzanie - Kimbilio, v.s. 2100
Po čtyřletém působení misionářky Kateřiny Žurkové v Tanzanii vznikl projekt KIMBILIO.
Kateřina založila volnočasový klub pro děti, do kterého pravidelně přicházelo až 80 dětí. Formou her,
písní a zábavy jim přinášela evangelium. V roce 2005 zakoupil N.f.Nehemia v tanzanské Bukobě
pozemek pro výstavbu volnočasového a vzdělávacího centra s názvem KIMBILIO, což znamená
útočiště. KIMBILIO bude sloužit jako útočiště pro děti z okolí města Bukoba.
„Děti Tanzanie - Masajové“, v.s. 1203
V Tanzanii v masajské stepi podporuje Nadační fond Nehemia od září 2008 vzdělání, ošacení,
stravu, lékařskou péči a ubytování pro 50 masajských dětí.
Dětský domov v Súdánu, v.s. 1210
V Jubě, hlavním městě jižního Súdánu, podporujeme sirotčinec, který spravuje organizace LWM. V
současné době žije v sirotčinci padesát chlapců. Domovem pro většinu z nich, než přišli do
sirotčince, byla ulice a tržiště, kde víceméně přežívali v neuvěřitelné špíně mezi hromadami odpadků a všudypřítomným zápachem.
Nigerie - "Molai", vesnice malomocných, v.s. 5500
Vesnice Molai leží asi 20 km jižně od Maiduguri, hlavního města části Borneo v Nigérii. Lidé v Nigérii
vidí malomocenství jako prokletí. Obyvatelé vesnice tak nemají naději si najít práci a je jim i zakazováno žebrat.
Nadační fond Nehemia chce spolu s vámi pomoci malomocným z vesnice Molai s vybudováním
nové vesnice, kde budou moci tito lidé nerušeně žít.

www.nehemia.cz

Děti Etiopie – město Koffele, v.s. 1202
Podpora vzdělání pro 200 etiopských dětí ve městě Koffele.
V celé oblasti, kde Koffele leží, má možnost chodit do školy pouze 40% dětí.
Záměrem projektu je poskytnout chudým dětem vzdělání, a tím lepší perspektivu do života.
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Podporované projekty v roce 2008:
Asie:
Děti v nouzi, Indie, v.s. 1201
Ve spolupráci s americkou organizací CCCM, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na vzdělávání
chudých dětí a sirotků, podporujeme v Indii 7 dětí. Díky finanční podpoře dárců mají tyto děti
možnost chodit do školy a žít důstojným životem.
Severní Korea - pekárna, v.s. 1100
Ve spolupráci se švýcarskou AVC Nehemia sbíráme finanční prostředky na zakoupení surovin pro
pečení chleba a výrobu sojového mléka v Severní Koreji. Pekárna, kterou švýcarská Nehemia v roce
2006 otevřela, denně produkuje 6000 chlebů, které jsou rozdělovány do 52 jeslí, mateřských a základních škol, a to zejména ve vesnických oblastech.
Humanitární pomoc – Kavkaz, v.s. 1000
Na Kavkaze, kde žije 30 muslimských národnostních menšin, působí v oblasti Severní Osetie
křesťanská misie Milosrdie. Práce misie je zaměřena na běžence, kteří ztratili domov ve válečných
konfliktech po rozpadu Sovětského svazu. Nadační fond Nehemia ve spolupráci s misií Milosrdie
pomáhá 15 rodinám z Ingušska. Nashromážděné prostředky jsou určeny na zajištění základních
potravin a léků.
Bible pro Čínu, v.s. 5100
Čína, která zažívá již několik let zřejmě největší probuzení v dějinách lidstva, naráží na velký
nedostatek Biblí. Podle odhadů se v Číně denně obrací ke Kristu až 30 000 lidí. Avšak většina z nich
nemá z důvodu potlačování náboženské svobody vlastní Bibli.
Nasbírané prostředky jsou určeny na tisk a distribuci Biblí.
Podpora rodin vězněných pastorů, v.s. 5111
Nashromážděné finanční dary putují do Číny na podporu rodin, jejichž členové jsou pronásledováni
či vězněni pro svou křesťanskou víru. Rodinám věřících, kteří byli za svou víru zatčeni, je zabaven
veškerý majetek a ty se pak stávají závislými na pomoci druhých. Na podporu jedné rodiny je potřeba cca 40 USD měsíčně.

www.nehemia.cz
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Podporované projekty v roce 2008:
Evropa:
Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi - Ukrajina, v. s. 1220
Ukrajinská nadace Otčij dom spravuje 26 dětských domovů, které pomáhají bezprizorním dětem žijícím na ulici, dětem
z rozvrácených rodin, HIV pozitivním a také dětem závislým na drogách. Nadační fond Nehemia pravidelně finančně
podporuje z celkového počtu šest domovů.
Podpora pastorů na Ukrajině – Pavel Golub, v.s. 5200
Již déle než deset let sbíráme prostředky na podporu práce a platu pastora Pavla Goluba ve městě Apostolovo na
Ukrajině.Tento 70ti členný sbor založil nedávno ve svém okolí dva další sbory a před pěti lety započal práci s dětmi ze
sociálně slabých a rozvrácených rodin v projektu „Supčici“. V současné době se věnují 23 dětem, které každodenně
dostávají teplý oběd.
Podpora pastorů na Ukrajině – Michail Balko, v.s. 5201
Pomoc romským sborům a pastoru Michailu Balkovi v Mukačevu, kde je poměrně velká a sociálně slabá komunita
Romů.Do této oblasti již několik let jezdí týmy z ČR a pomáhají tak budovat soběstačné a nezávislé sbory.Romský sbor
v Mukačevu má dnes 150 členů a dohlíží na dalších 24 menších sborů v okolí. Na Zakarpatí je celkem 93 vesnic, ve
kterých jsou romské tábory, v nichž žije 50 000 Romů a naprostá většina stále neslyšela zvěst evangelia.
Podpora pastorů na Ukrajině - Konstantin Melnik, v.s. 5202
Město Krivoj Rog na Ukrajině je známé především tím, že je tam největší průmyslová zóna v Evropě. Už méně lidí ví, že
toto město je obrovským centrem obchodu s drogami a má největší podíl drogově závislých lidí ze všech větších měst
na Ukrajině. Pastor Konstantin vede malý letniční sbor složený převážně z chudších lidí, kteří se snaží té rozmanité
společnosti přinést evangelium. Spolu se sborem AC Valašské Meziříčí sbíráme prostředky na plat pastora Konstantina
Melnika.
Podpora pastora v Černé Hoře, v.s. 5300
V Černé Hoře podporujeme službu pastora Jovici Bacvanského a staršího sboru Pavla Lešťana, kteří vedou třicetičlenný letniční sbor.V celé Černé Hoře, která má 650 000 obyvatel, je pouze 70 evangelikálních křesťanů. Cílem služby Jovici
a Pavla je zakládání nových sborů na území Černé Hory.
Václav Bednář, v.s. 2500
Václav již od svého obrácení v roce 1991 vnímá silné misijní povolání.V současné době je misionářem sboru Apoštolské
církve v Havířově a je aktivně zapojen do projektu„Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi“.
Alena Krausová – Izrael, v.s. 2600
Alena je od roku 2005 misionářkou sboru Apoštolské církve Maranatha v Praze. Je zapojena v Domě modlitby pro
všechny národy v Jeruzalémě.
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Nadační fond Nehemia
Provoz Nadačního fondu Nehemia, v.s. 6000
Ze získaných prostředků jsou hrazeny veškeré náklady na provoz kanceláře N.f.Nehemia,což zahrnuje nájem, bankovní a telefonní poplatky, poštovné, cestovné a zajišťování celého provozu a fungování kanceláře. Dary na provoz nám umožní lepší fungování a větší možnosti propagace našich
projektů.

Nehemia Info
Nadační fond Nehemia vydává čtvrtletník s názvem Nehemia Info, ve kterém informuje o aktuálním
stavu projektů, misijních potřebách a příležitostech. Objednání a odběr Nehemia Info je zcela zdarma. E-mail danuse.bednarova@nehemia.cz, tel: 595 173 715.
Aktuální a podrobnější informace o všech projektech najdete na www.nehemia.cz

Finanční zpráva:
Účetní jednotka N.f.N. předpokládá pozitivní vývoj v oblasti financování i v následujícím období.
Účetní jednotka N.f.N. nemá aktivity spojené s oblastí výzkumu, vývoje, ochrany životního prostředí
a také nemá organizační složku podniku v zahraničí.
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Sponzoři N.f.N.:
HB Insia
Hosana Czech, s.r.o.
Victory Czech, s.r.o.
Voženílek pracovní ochranné pomůcky s.r.o.

NEW:Nehemia

6/30/09

8:51 AM

Stránka 7

Humanitární projekty

Správa projektů
Severní Korea - pekárna
Časopis "Nehemia Info"
Fond náhlé pomoci
Děti v nouzi

Podpora národních církví
Děti v nouzi Etiopie
graf - výnosy celkem

Dětské domovy Ukrajina
Misionáři

výnosy celkem
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Příjmy na zajištění provozu kanceláře a časopis Nehemia Info se skládají z darů na správu projektů, časopis Nehemia Info,
15% z darů na projekty a neurčených darů.
Humanitární projekty
Správa projektů
Severní Korea - pekárna
Časopis "Nehemia Info"

Fond náhlé pomoci

Děti v nouzi

Dětské domovy Ukrajina
Podpora národních církví
graf - náklady celkem

Krátkodobá misie

Misionáři
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Zpráva o ověření účetní závěrky

