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Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními
katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts, jejíž
spoluzakladatelkou je Petra Němcová. 

K dnešnímu dni jsme společně s dobrovolníky z celého světa postavili 317 škol v 15
zemích světa, které slouží 116 000 dětem a mají pozitivní vliv na 1 300 000 členů
komunity. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým
komunitám.
 

Naše mise
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Do roku 2021 jsme
postavili 317 škol
v 15 zemích, které
slouží 116 000
dětem. 
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Rok 2021 v kostce
Každý rok se koná dobrovolnický program a ani v roce 2021 tomu nebylo jinak. 
I během celosvětové pandemie Covid odjela skupina českých přátel nadačního
fondu stavět školu do Mexika, která byla zcela zničena zemětřesením v roce 2017.
Po celou dobu stavby byly dodržovány nepřísnější protipandemické opatření. Díky
tomu se mohlo vrátit 75 dětí zpět do lavic. Část peněz, které pomohly při stavbě
školy se vybralo na každoroční Gala večeři v Praze.  Během večera se dražily
unikátní předměty. Jedním z nich byl obraz od předního umělce Pasty Onera, jenž
se historicky jako první vydražil v kryptoměně a to za 1 BC (2. 10. 2021, 1 BC =
1.042. 000,- Kč)
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Protipandemická
opatření nás
nezastavila.
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Obraz za 1 BC a jeho
tvůrce Pasta Oner s
moderátorem
Petrem Šimůnkem.
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Projekty 2021



V roce 2021 se nám díky pomoci našich
donorů podařilo pomoci postavit školu   
 v Mexiku. Škola Guillermo Prieto,
Albarradasse se nachází ve státě
Oaxaca, které v roce 2017 zasáhlo ničivé
zemětřesení. 

Naše škola
v Mexiku
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Gala Večeře
Praha
 V sobotu 2. října se konala již desátá Gala
večeře. Cílem večera bylo získat finanční
dary na výstavbu škol v mexickém státě
Oaxaca, které byly v roce 2017
zničeny zemětřesením. 
Večer přinesl 3 600 000 Kč na nové školy.
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Přijaté dary v roce 2021
Tuzemské fyzické osoby                                                        1.019.000,- Kč
Tuzemské právnické osoby                                                   1.823.000,- Kč
Zahraniční fyzické osoby                                                           162.000,- Kč
Zahraniční právnické osoby                                                                   0,- Kč

                                                                                       Celkem 3.004.000,-Kč
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Přijaté dary v roce 2021
Organizace v roce 2021 využila dary běžného roku i let předchozích    
 v celkové výši 561 tis. Kč. 
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Poskytnuté dary v roce 2021
Organizace poskytla v účetní období dary právnickým osobám na podporu
stavby školy v Mexiku. 

Příjemce daru nadace All Hands and Hearts 

                                                                                                        Částka 3.603.000,-  Kč
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47 304 000,- Kč
Je částka, kterou získal nadační
fond od svých donátorů od
svého založení do roku 2021 na
výstavbu 17 škol postižených
živelnou katastrofou. 
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Jedním z
nepostradatelných
pilířů v rámci staveb
nových škol pro děti
v oblastech
postižených
přírodními
katastrofami je
dobrovolnická
práce, kterou
organizujeme
společně s naším
partnerem All Hands
and Hearts. 
Přidejte se k nám!
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Děkujeme!


