
SEZNAM NADACÍ 

Kliknutím na název nadace přejdete na její webové stránky. 

Život dětem 
Žádat mohou rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných případech mohou být 
i starší), kterým pomáháme s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů. 
Příjem žádostí leden, duben a srpen. Nejbližší příjem je od 1. do 20. ledna 2023.  

Dětský mozek 
Nadace poskytuje nadační příspěvky fyzickým osobám s postižením nervového systému. Termín 
uzávěrky o nadační příspěvek na rok 2023 je 15.května 2023.   

Nadace GCP 
Nadace poskytuje příspěvek zejména na pořízení movitých věcí, úhradu nákladů léčby a rehabilitace osob, 
nad rámec částky hrazené zdravotní pojišťovnou. Předpokládaný příjem žádostí únor až květen 2023.  

Dobrý skutek 
Spolek poskytuje podporu nejčastěji na pomůcky, nehrazené speciální rehabilitace a další potřeby. Jedná 
se o dárcovskou platformu s jednotlivými dílčími sbírkami.   

Nadace Agrofert  
Nadace poskytuje finanční podporu v několika oblastech a) Podpora samoživitelů/lek, b) Rehabilitace pro 
děti/pacienty s postižením mozku, c) Individuální žádosti. Příjem žádostí probíhá v průběhu celého 
roku. 

Nadace Pomozte dětem 
Nadace poskytuje finanční příspěvky pro ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné 
zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi. Žádost se podává skrze nevládní neziskovou organizaci ve prospěch 
konkrétního dítěte. Aktuálně běží příjem žádostí o podporu do 30. 11. 2022, další plánovaný příjem 
žádostí je leden 2023 a březen 2023.  

Nadace J&T 
Nadace pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem onemocnění či hendikepu některého 
člena rodiny (rodiče nebo dítěte) ocitly ve ztížených sociálních nebo finančních podmínkách. Podpora tak 
směřuje k usnadnění péče o nemocného či hendikepovaného člena rodiny, ke zvýšení jeho soběstačnosti 
a k usnadnění zapojení do běžného způsobu života. 

Nadační fond Skils 
Nadační fond podporuje zejména lidi, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní nebo 
sociální stav nebo etnický původ. 

Nadační fond Sounáležitost 
Smyslem nadačního fondu je projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm z nás, kteří se ocitli 
v situaci, kterou sami nemohou zvládnout. Pomoc z tohoto fondu je určena těm, kteří ji potřebují bez 
rozdílu, zda se jedná o malé dítě, nemocného nebo někoho, kdo se ocitl v akutní nouzi. 

Nadace Agel 
Nadace podporuje nákup zdravotnických, kompenzačních a edukačních pomůcek, náklady na asistenční 
a odlehčovací služby, pobyty v lázních a léčebných zařízení, rozvoj zdravotní péče atd. 

Nadace Naše dítě 
Nadace poskytuje pomoc rodinám s handicapovaným(i) dítětem (dětmi). Nejčastěji nadace vyřizuje 
žádosti týkající se příspěvků na zakoupení kompenzačních pomůcek, rehabilitací a terapií, na osobní 
asistenci či podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi. 

https://www.zivotdetem.cz/c/jak-pozadat-o-pomoc/
http://www.detskymozek.cz/potrebujete-pomoci
https://www.generaliceska.cz/nadace
https://www.dobryskutek.cz/zadost-o-dar
https://www.nadace-agrofert.cz/aktualni-grantova-rizeni/
https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/pro-zadatele/
https://www.nadacejt.cz/lide-nemocni-a-s-hendikepem-k4.html
https://www.skils-nadacni-fond.cz/zadost-o-nadacni-prispevek/
http://sounalezitost.cz/nadacni-fond-sounalezitosti
https://nadace.agel.cz/zadosti/zadam-za-jednotlivce
https://www.nasedite.cz/individualni-pomoc-detem/

