
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Účel vzniku nadačního fondu: 

Dosahování obecně prospěšných cílů ve školství, zejména však v mateřských školách, a to na podporu výchovy 

a řešení sociálně patologických jevů systémem aktivizace a motivace práce s knihou s poučením 
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Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT, IČ: 05373450, se sídlem třída T.G.Masaryka 879, 552 03 Česká Skalice, zapsaný 
v rejstříku nadací u Krajského  soudu v Hradci Králové pod sp.zn. N 438, zastoupený Radmilou Vavříkovou, 
předsedkyní správní rady  mobil: 777367311, e-mail: radka.vavrikova67@seznam.cz    www.nflepsizivot.7x.cz  

Propagační zásady příjemce podporované akce a 

Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT    

 
Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT přijímá finanční dary od podnikatelů či společností, kteří mají zájem podpořit 

výchovu děti v MŠ. Na základě dohody o výkonu statutárního a kontrolního orgánu ze dne 12.9.2016, je 

finanční dar ve výši 100% použit na nákup knih s poučením či jiných předmětů na podporu výchovy dětí. 

 

O využití finančního daru obdrží informaci příslušný dárce a bude mu oznámeno: 

 Datum realizace výchovné akce 

 Subjekt podpory – název a adresa MŠ, kontakt na ředitelku nebo vedoucí učitelku MŠ pro 

ověření konání akce 

 Výše podpory v Kč 

 Počet nakoupených a darovaných knih s poučením a označení titulu 

 

Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT zajistí přímému dárci tuto propagaci: 

1. V darovaných knihách bude vlepeno logo přímého dárce s věnováním 

2. Logo dárce bude umístěno na webových stránkách Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT 

3. Informace o finančním daru a logo dárce bude uvedeno v tiskových zprávách na 63 regionálních 

denících společnosti BusinessMC a MediaMC 

4. Informace o finančním daru bude uvedena ve výroční zprávě, která je veřejným dokumentem 

5. Informace o partnerství bude uvedena na sociální síti Facebook a LinkedIn s linkem na webové 

stránky na poskytovatele finančního daru 

 

Příjemce podporované akce – MŠ nebo ZŠ: 

1. Informace o podpoře a konání této akce bude uvedena na webových stránkách příslušného 

školského zařízení, jakožto příjemce podporované akce a na nástěnce, jako informace pro 

rodiče 

2. Na webových stránkách bude umístěno logo Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT a přímého 

poskytovatele finančního daru v příslušném kalendářním roce s prolinkem na jejich webové 

stránky 

 

Tyto propagační zásady byly schváleny dne 2.1.2017 

 

                                                              
 …………………………………………………………                    …………………………………………………….…………. 

 

Radmila Vavříková 

předsedkyně správní rady NF LEPŠÍ ŽIVOT 

Ing.Josef Vavřík 

ředitel  NF LEPŠÍ ŽIVOT 
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