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Úvodní slovo
Vážení,
Před necelými šesti lety jsem udělala velké osobní rozhodnutí. Založila jsem Neurorehabilitační kliniku
AXON. Věřila jsem a věřím, že je možné dělat věci jinak a změnit systém tak, aby děti, které se narodily
s výrazným zdravotním hendikepem, měly šanci se zapojit do normálního života. Výsledky terapií nám
dnes a denně přináší obrovskou radost a potvrzují, že obrovská snaha celého našeho týmu i samotných
pacientů má smysl.
Prakticky vzápětí jsme ale zjistili, že jen cvičit s našimi pacienty nestačí. Pomoc, které se jim dostane od
systému je totiž neefektivní a nedostatečná. Jsou tak odkázáni buď na vlastní financování, které je
ovšem extrémně náročné, nebo na oslovování nadací. I proto jsme letos při Neurorehabilitační klinice
Axon založili Nadační fond AXON, jehož hlavním posláním je usnadnit rodinám přístup k financím, které
jim pomohou v cestě za cílem jejich dětí a dalších členů rodiny – ať už to jsou první slova, kroky nebo pro
zdravého člověka jiné, zcela všednodenní činnosti.
Tomu odpovídá i motto Nadačního fondu AXON: „Jdeme rodinám pacientů naproti.“ Vyjadřuje náš
závazek a odhodlání udělat pokaždé naprosté maximum pro to, aby životní příběhy našich klientů
nabraly takový směr, jaký si oni sami přejí.

MUDr. Jarmila Zipserová
předsedkyně správní rady NF AXON
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Základní údaje o Nadačním fondu AXON
Identifikační číslo
077 55 619

Adresa sídla
Ve žlíbku 2483/73, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

Transparentní účet
2601572011/2010
Je držitelem osvědčení pro konání veřejné sbírky, doplněné dne 17.04.2019, za účelem získání peněžitých příspěvků na zvýšení dostupnosti
specializované léčebné a rehabilitační péče pacientům s poškozením mozku, tj. dětským i dospělým pacientům s dětskou mozkovou obrnou,
pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře či pacientům s jinými onemocněními, která vznikají
na úrovni centrální nervové soustavy.

Kdo je kdo v Nadačním fondu AXON
Zakladatel NF AXON
Neurorehabilitační klinika AXON s.r.o.

Správní rada
Předsedkyně: MUDr. Jarmila Zipserová
Členka: Lucie Zipserová
Člen: Michal Hu
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Spolupracující platformy, nadace a společnosti
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Čísla roku 2019

Transparentní účet Nadačního fondu AXON
2601572011/2010

Získané finanční prostředky: 1 473 456 Kč
Vyplacené prostředky: 1 212 320 Kč
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Přehled pohybů na účtu Nadačního fondu AXON 2201563271/2010
Datum

Objem

Zpráva pro příjemce

Poznámka

Dotace nadačního fondu

Dotace nadačního fondu

17.01.2019

10 000 Kč

14.02.2019

-500 Kč

Provozní dotace účtu v rámci Nadačního fondu

Provozní dotace účtu v rámci Nadačního fondu

30.04.2019

-847 Kč

Nadační fond AXON

Registrační poplatek Fórum dárců z.s.

06.06.2019

-1 800 Kč

Nadační fond AXON

Příprava a realizace hudebního programu dne 30.
května 2019
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Kontakt
Marie Cibulkové 879/11,
140 00 Praha
Tel.: +420 602 666 866
E-mail: info@nfaxon.cz
Web: www.nfaxon.cz
Číslo transparentního účtu:
2601572011/2010
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