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Naše mise
Nadační fond Happy Hearts Czech staví bezpečné školy v oblastech postižených
přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands
and Hearts, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová. Petra se po své osobní
zkušenosti s přírodní katastrofou rozhodla dlouhodobě a systematicky pomáhat v
zasažených oblastech. Prostřednictvím Happy Hearts škol přinášíme naději a
podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme společně s více
než 50 000 dobrovolníky z celého světa, postavili 303 škol ve 12 zemích světa,
které slouží 112 000 dětem. Jedná se tak o jednu z mála českých nadací s tak
významným globálním dopadem.
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Do roku 2020 jsme
postavili 303 škol
ve 12 zemích,
které slouží
112 000 dětem. 
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Projekty 2020



Gala Night
Leden
23. 1. 2020 byl pořádán nadačním fondem
večer, při kterém si hosté  mohli
poslechnout koncert Lenky Nové s
kapelou. V rámci večera byl představen
projekt "Dva Roky Prázdnin" s podtitulem
- Děti dětem. Jedná se o osvětový projekt
pro základní školy, který vede děti k
filantropii. Protože každý může pomáhat. 
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V 31. ledna 2020 proběhl ples pořádaný 
 společností Zásilkovna, kde byl během
večera předán nadačnímu fondu dárkový
šek v hodnotě 300. 000,- Kč. 

Ples 
E-Commerce 

N E X T



Charity Dinner
Amsterdam
Charitativní večeře proběhla v hotelu
Conservatorium za podpory našich dárců z
Nizozemí. Název zněl "Art of Hope". 
 Speciálně pro tuto příležitost vytvořil
přední český umělec Pasta Oner dílo, do
jehož tvorby se mohli zapojit hosté přímo v
průběhu večeře. Vznikl tak originální
výtvarný počin, nesoucí otisk této
jedinečné akce. 
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Pandemický rok 

V únoru 2020, díky celosvětové pandemii
COVID-19, byla nucena pozastavit všechny
programy. Během 48 hodin se nám
podařilo dostat všech našich 700 členů
týmu a dobrovolníků bezpečně domů. 

Díky rychlé reakci našeho partnera pro
výstavbu All Hands and Hearts jsme velmi
brzy zavedli nový bezpečný systém práce
dodržující všechna protipandemická
opatření. Díky tomu se mohli naši kolegové
a dobrovolníci vrátit, již v září 2020 k
rozdělané práci a pozastavené projekty
škol dokončit.
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Gala Dinner
Říjen 
3. 10. 2020 proběhla v prostorách hotelu
Carlo IV. tradiční Gala Večeře. I přes
restrikce, kdy byl počet pozvaných
omezen na 50 osob, se sešel kruh
nejbližších přátel a donátorů nadačního
fondu.
Komorní ečer přinesl 1,2 mil na další
projekt školy. 
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44 300 000,- Kč

Je částka, kterou získal nadační
fond od svých donátorů od
svého založení do roku 2020. 
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Přijaté dary v roce 2020
Tuzemské fyzické osoby                                                             460.000,-Kč
Tuzemské právnické osoby                                                    1.438.000,-Kč
Zahraniční fyzické osoby                                                            358.000,-Kč
Zahraniční právnické osoby                                                         29.000,-Kč

                                                                                       Celkem 2.285.000,-Kč
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Přijaté dary v roce 2020
Organizace v roce 2020 využila dary běžného roku i let předchozích v
celkové výši 474 tis. Kč. 
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Poskytnuté dary v roce 2020
Organizace poskytla v účetní období dary právnickým osobám na podporu
stavby školy v Mexiku. 

Příjemce daru nadace All Hands and Hearts 

                                                                                                        Částka 1.818.000,-  Kč
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Děkujeme za Vaší podporu.


