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Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí. 

Winston Leonard Spencer Churchill 
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Naše poslání 
 
Nadační fond VITA ACTIVA byl založen v roce 2014 za 
účelem získávání prostředků na podporu pobytových 
sociálních služeb pro seniory a podporu projektů s tím 
souvisejících. 
 
Podporujeme vybrané nestátní poskytovatele sociálních 
služeb, jejichž služby jsou na potřebné úrovni 
a v požadované kvalitě.  
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O fondu 
 
VITA ACTIVA, nadační fond 
Šámalova 1477/60 
615 00 Brno 
IČ: 025 13 897 
zapsán u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 
N 488 
 
Statutární zástupce: 
Andrea Spoustová, předsedkyně správní rady 
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Rok 2014 
 
Přestože byl fond založen v průběhu roku 2014, již 
v prvním roce existence se podařilo důstojně plnit poslání 
fondu. Myšlenky fondu oslovily dostatek dárců a mohl tak 
být naplněn cíl podpory poskytovatele pobytových 
sociálních služeb vybraného v rámci grantového řízení.  
 
Zároveň se podařilo zprovoznit webové stránky 
a facebookový profil, které informují o činnosti fondu. 
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Hospodaření fondu 
 
Personální náklady pracovníků fondu byly v roce 2014 
plně hrazeny z provozní dotace, kterou se podařilo získat 
od Úřadu práce České republiky.  
 
Veškeré vybrané dary tak byly použity pro grantový 
program. Část darů (ve výši 122 t Kč), získaná 
v posledním čtvrtletí roku 2014 byla poskytovateli 
sociálních služeb předána v prvních měsících roku 2015. 
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Příjmy a výdaje VITA ACTIVA 2014 (v t Kč) 
  
Přijaté dary 731 
Provozní dotace 468 
Příjmy celkem 1 199 
  
Personální výdaje 468 
Poskytnuté dary 600 
Ostatní 9 
Výdaje celkem 1 077 
  
Rozdíl 122 
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Děkujeme všem dárc ům za podporu nada čního 
fondu VITA ACTIVA v roce 2014 a v ěříme v jejich 

přízeň i v letech následujících!  
 
 
 
 


