NADAČNÍ FOND
AMBULARE SE PŘEDSTAVUJE
Dne 8. prosince 2000 založily v souladu se zákonem č. 227/97 Sb. zřizovatelky:
Paní Helena Kunstová, předsedkyně
JUDr. Renata Housková, tajemnice
Ing. Kateřina Martonová, místopředsedkyně
NADAČNÍ FOND AMBULARE se sídlem Praha 5, ul. U Zličína 228N
Základní myšlenkou tohoto nadačního fondu je výchova dětí a mládeže k všestranně
zdravému způsobu života v duchu myšlenek ve zdravém těle zdravý duch a léčba prací.
K naplnění těchto klíčových myšlenek zakomponoval nadační fond do svého statutu jako svůj
stěžejní cíl podporu a pořádání humanitárních a kulturních projektů a akcí v těchto oblastech:
- vzdělávání, kultura, věda a sport, léčebně preventivní péče, léčebná rehabilitace, osobní
asistence při rehabilitacích pro potřebné osoby, podpora invalidních a zdravotně postižených
studentů, organizace využití volného času dětí a mládeže, zejména zajištění letních aktivit.
V souvislosti s uskutečňováním shora uvedených cílů je vlastním předmětem činnosti
nadačního fondu zejména splnění a rozvíjení tohoto úkolu:
- získat na území hl. m. Prahy (případně jinde na území ČR) objekt kapacitně vhodný pro výše
uvedené účely, tento objekt upravit tak, aby odpovídal požadavkům na uskutečnění cílů
nadačního fondu v rámci jeho dalších aktivit.
Při úpravách objektu hodlá nadační fond postupovat podle nejnovějších poznatků v oblasti
ekologicky vhodných technologií, energeticky úsporných konstrukcí a materiálů (např. třídění
odpadů, využití netradičních zdrojů energie, úspora vody apod.). Projekt rekonstrukce objektu
racionálně koncipovat jako model pro obdobné akce v našem regionu.
Objekt bude sloužit zejména k realizaci těchto cílů nadačního fondu:
- výchova dětí a mládeže ke plnému vyžití, soběstačnosti, dodržování zásad zdravého způsobu
života a zdravé výživy,
- podpora výchovy k tolerantnosti dětí a mládeže, a to zejména podporou mezikulturního učení
znamenajícího „učení od druhého“ a vzájemné poznávání,
- výchova dětí a mládeže k pochopení potřeb slabších sociálních skupin obyvatelstva,
- organizace volného času dětí, mládeže a jiných skupin obyvatelstva, nauka o fyzické
a sociální rehabilitaci, výuka umění regenerace sil, rekreologie.
Zvláště pak má činnost nadačního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi
organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků
za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).
K vzájemnému poznávání bude nadační fond přispívat při setkávání dětí, mládeže
a dospělých těchto různých sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrůznějšího
druhu. Kupříkladu:
- zprostředkovávání stáží, studijních pobytů v různých lokalitách, zajišťování letních
ozdravných pobytů dětí a mládeže a pro potřebné skupiny dospělých, turistika v sociálně
a ekologicky vhodné formě, výměna zkušeností s jinými turistickými oddíly, svazy, spolky,
církvemi, organizacemi a jednotlivými osobami.
Nadační fond usiluje o vybudování ústavu vyvíjejícího podpůrné aktivity v nejširším slova
smyslu a o vytváření příznivého prostředí pro všechny účastníky programu.

První předsedkyně nadačního fondu byla správní radou zvolena zejména pro své bohaté
zkušenosti v oblasti sociální práce. V současné době se předsedkyně angažuje v Českém
helsinském výboru. Při této práci a po studijním pobytu v USA pojala předsedkyně záměr
vybudovat v naší zemi obdobu camphillských vesniček, které poznala v USA. Popis myšlenky
camphillských vesniček je uveden v příloze.
Zakladatelky nadačního fondu AMBULARE jsou si nicméně vědomy, že na rozdíl od USA
v našich podmínkách není tak jednoduché vybudovat zcela nové a inovativní sociální zařízení,
kde společně žijí lidé handicapovaní za pomoci nehandicapovaných v kolektivu, který se v co
největší míře blíží běžnému životu. Z těchto důvodů modifikovaly svůj záměr takto:
Projekt Podejme si ruce
V souladu právě s názvem nadačního fondu (AMBULARE - chodit) chtějí zakladatelky
vybudovat sociální zařízení, kam budou moci handicapovaní docházet ambulatně a v souladu
s myšlenkou camphillských vesniček se zde budou zapojovat do aktivit organizace volného času
společně s nehandicapovanou mládeží, která si po předchozím zaškolení bude plně uvědomovat
význam dobrovolnictví ve smyslu programu „big brothers-big sisters“.
Předsedkyně nadačního fondu je připravena uplatnit své zkušenosti z pobytu v USA.
Místopředsedkyně je připravena poskytnout nadačnímu fondu veškeré své jazykové schopnosti
k zajištění komunikace, včetně mateřských camphillských vesniček.
Tajemnice povede veškerou agendu smluvní, včetně agendy sekretariátu .
Druh obecně prospěšných služeb
1.
2.
3.
4.

Výchova a vzdělávání v oblasti společenského chování a nácvik sociálních dovedností.
(výuka k sociální samostatnosti).
Výchova k základům zdravé výživy, vyvarování se alkoholu, kouření a drog.
Pořádání kulturních a sportovních akcí (taneční klub sdružující tělesně postižené s fyzicky
zdatnými tanečními partnery).
Organizace oddechových aktivit (výuka ručních prací, péče o rostliny).

Tyto obecně prospěšné služby budou na jedné straně poskytovány žákům a studentům
základních a středních škol a učilišť, kteří absolvují vstupní školení pomoci handicapovaným
kamarádům, a na straně druhé handicapovaným dětem a mládeži přiměřeného věku. Cílem je
vytvořit takto spontánně vazby a přátelství, která přetrvají až do dospělosti. V případě úspěchu
tohoto projektu lze počítat s tím, že handicapovaní a nehandicapovaní vytvoří jednu skupinu
mladých lidí, kteří v budoucnu nebudou příliš rozlišovat, kdo žije s handicapem a kdo ne.
Důležité bude, že to je kamarád, člen našeho oddílu z doby mládí, a tím i partner, s nímž bude
nadale rovnocenně komunikovat.
Je totiž smutnou skutečností, že na rozdíl od dětí a mladých lidí žijících v malém městě či
na vesnici, kde se všichni obyvatelé znají a dovedou si vyjít vstříc, dochází ve velké aglomeraci,
jakou je Praha, k odcizení jedince od společnosti. Je s podivem, že ve velkoměstě je mnoho lidí
osamělých, kteří svou samotu nakonec řeší drogami, alkoholem a někdy i sebevraždou. V našem
klubu AMBULARE bychom chtěli právě předcházet takovémuto vývoji a jsme toho názoru,
že s přípravou a výchovou k všestranně plnému a zdravému způsobu života se musí začít
v dětství, kdy se vytvářejí názory a postoje k životu.

