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BlázniVý živOt aneb la ViDA LOCA

Život je jako plavba po nekonečném moři možností a výzev. Ne každý má to štěstí, že může vyplout z bezpečného přístavu na 
luxusní jachtě či stabilním zaoceánském parníku. Někdo dokonce na svém skromném voru nemá ani vlastní kotvu a mnohdy ani 
netuší, odkud jej vítr vrhl na širý oceán.
Aby se z posádek takto osudem zmítaných plavidel nestávali trosečníci, nabízí NF LA VIDA LOCA pomocnou ruku, záchranný kruh, 
náhradní kotvu, bezpečný přístav a maják v jednom. 

Co přesně to znamená?
Tuto pomoc detailně popisuje tento „lodní deník“, tedy výroční zpráva, která využívá metafory pro hlubší pochopení smyslu činnosti 
NF LA VIDA LOCA. Jedná se totiž o jedinou organizaci v ČR (a dokonce i na evropské úrovni), která se tímto způsobem zabývá péčí  
o odložená novorozeňátka. A když jste jediný, kdo něco udělat může, tak to prostě udělat musíte.

Děkujeme za Vaši dosavadní podporu, která naším prostřednictvím zpříjemňuje plavbu životem i takovým dětem, jejichž cesta začala 
na velice rozbouřeném moři.

Život může být bláznivý a zároveň šťastný, nemyslíte?

Lodní deník – kapitola 1: 
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sLoVO úVodem

O kormidlo NF LA VIDA LOCA se spravedlivě dělí dvě kapitánky. Ze svých kajut poslaly poštovním 
holubem tyto vzkazy:

IVA BARNINCOVÁ:
Děkujeme, děkujeme, děkujeme… 
Nadační fond LA VIDA LOCA v roce 2021 naplnil svůj cíl. Za 6 let přivedl  
projekt ŽIVOT V KUFŘÍKU do 60 porodnic v ČR. Rok 2021 byl však pro nás 
všechny významný. V mnoha ohledech dynamický a změnový. Přivítat 
nečekané a umět reagovat na tyto situace je pro mořeplavce velkou 
výhodou. To se podařilo i nám, a to v rámci dalších on-line projektů, nových 
přátelství a spolupráce. Cítím velkou vděčnost za možnost být součástí 
změny naší společnosti. Díky Vám plujeme dál...

MARTINA WOJTYLOVÁ OPAVA:
Mám obrovskou radost, že stále přibývá těch, kteří naší práci fandí a sdílejí  
s námi přesvědčení, že každý z nás má právo na šťastný životní příběh. Ať už 
nás na naší plavbě čekají větší či menší dobrodružství, všichni potřebujeme 
mít svůj bezpečný a láskyplný přístav. V NF LA VIDA LOCA věříme, že každé 
dítě si zaslouží bezpodmínečnou lásku, pocit absolutního přijetí a naplnění 
své touhy po pravdě. Vyplout na cestu za dobrodružstvím v lodi plné lží  
a domněnek by bylo jako vyplout na moře bez mapy, kompasu či znalosti 
hvězd. Náš kufřík už sedmým rokem pomáhá dětem i jejich pečovatelům 
hned na samém začátku. V přístavu, kde se teprve vize životní cesty tvoří. 
Dodáváme dětem i celým rodinám energii, odvahu, podporujeme jejich 
důvěru v sebe sama a v život, tak aby si své dobrodružství plnohodnotně užili. 
Díky vám všem! 

Lodní deník – kapitola 2: 
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Záznam průběhu dosavadní plavby

Ponořte se s námi jako sonarem do hlubin začátků NF LA VIDA LOCA a rozhlédněte se pomocí radaru po všech místech, která jsou 
v našem navigačním systému už navždy zvýrazněná jásavými barvami naděje.

1. adopce 
porodnice

Start prodeje  červených kufříků

Spuštění e-shopu

 Založení 
    nadačního fondu 

Závozy prvních porodnic

Náš vlastní
památníček

  Zapojení 
60. porodnice!

140 14

280 14

160 11

245

3

xxx

xx

Počet rozvezených kufříků do porodnic

Počet nově zapojených porodnic

LEGENDA:

Výroba prvních Kufříků  vzpomínek

8

295

320 10

Lodní deník – kapitola 3: 
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60 PORODNIC ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU ŽIVOT V KUFŘÍKU V CELÉ ČR
Tady všude už naše kufříky pomáhají dětem spustit kotvu.

Lodní deník – kapitola 3: 
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PRAHA
P6 - Fakultní nemocnice Bulovka
P5 - Fakultní nemocnice Motol
P4 - UPMD - Ústav pro péči o matku a dítě - U Apolináře
P4 - Fakultní Thomayerova nemocnice
P2 - VFN - Všeobecná fakultní nemocnice
P10 - FNKV - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Jihočeský kraj
Nemocnice Strakonice, a. s.
Nemocnice Tábor, a. s.
Nemocnice Prachatice, a.s.
Nemocnice Písek, a. s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
Jihomoravský kraj
Nemocnice Znojmo, p. o.
Nemocnice Vyškov, p. o.
Nemocnice Kyjov, p. o.
Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Porodnice - Fakultní nemocnice Brno
Nemocnice Břeclav, p. o.
Karlovarský kraj
Karlovarská krajská nemocnice, a. s. - Nemocnice v Chebu
Karlovarská krajská nemocnice, a. s.
Královehradecký  kraj
Oblastní nemocnice Jičín, a. s.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Liberecký kraj
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Moravskoslezský kraj
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Fakultní nemocnice Ostrava
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Olomoucký kraj
Fakultní nemocnice Olomouc
AGEL Středomoravská nemocniční, a. s. - Nemocnice AGEL Přerov
AGEL Středomoravská nemocniční, a. s. - Nemocnice AGEL Prostějov
AGEL Středomoravská nemocniční, a. s. - Nemocnice AGEL Šternberk
Nemocnice Šumperk, a. s.
Nemocnice AGEL Jeseník, a. s.
Pardubický kraj
Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Plzeňský kraj
Klatovská nemocnice, a. s.
Středočeský kraj
Masarykova nemocnice Rakovník
Nemocnice Neratovice Almeda, a. s.
NH Hospital, a. s. - Hořovice
Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Mělnická zdravotní, a. s.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. - nemocnice Středočeského kraje
Nemocnice Nymburk, s. r. o.
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. - nemocnice Středočeského kraje
Ústecký kraj
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Litoměřice, o. z.
Kraj Vysočina
Nemocnice Pelhřimov, p. o.
Nemocnice Jihlava, p. o.
Zlínský kraj
Kroměřížská nemocnice, a. s.
Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
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miLníky 2021

Každá plavba se zaryje do paměti především díky událostem, které ji provázely. Ohlédněte se s námi za všemi významnými akcemi, 
které se dosud uskutečnily pod velením NF LA VIDA LOCA.

ŽIVOT  V  KUFŘÍKU  ANEB 
PLUJEME  DÁL  A  NEZASTAVUJEME...

COVIDového období jsme se nezalekli  
a dál jsme vozili kufříky na parkoviště  
porodnic, kde jsme je předávali sestřičkám, 

aby děti nepozbyly svého práva na vlastní 
vzpomínky.

KŘEST PAMÁTNÍČKU
V krásných prostorách galerie MIRO 

nedaleko pražského Strahovského kláštera 
naši kmotři dne 7. 6. 2021 slavnostně pokřtili 

památníček ,,Moje cesta začíná”, který je od té 
doby součástí každého kufříku. Výrobu prvních 

100 kusů těchto knih pro ukládání fotek  
a dalších vzpomínek zaštítila firma SIDAT. 

Děkujeme.

ŽIVOT A ZDRAVÁ RODINA
Od Ministerstva práce a sociálních 

věcí se nám podařilo opět získat grant  
na podporu rodiny v rámci on-line projektu 

Život a zdravá rodina pro Jihomoravský, 
Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Každé naše společné setkání je setkáním lidí s obrovským srdcem. 

Lodní deník – kapitola 4: 
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Každé naše společné setkání je setkáním lidí s obrovským srdcem. 

 

Pořádali jsme podpůrný program 
pro pracovníky ve zdravotnictví, protože  

v uplynulých měsících absolvovali extrémně   
vysoké pracovní nasazení. Prevenci syndromu 
vyhoření jsme poskytli osobně v Jiho-

moravském kraji v červnu, červenci a pro 
pražské účastníky formou on-line 

setkání v září. 

DEN DOBRA KLEPIERRE
Šest dobrovolných účastníků z firmy 

Klepierre v září 2021 nabalilo celkem 10 kufříků, 
do kterých připsali vlastní osobní vzkaz pro každé 
dítě. Kufříky byly následně předány primáři  

a vrchní sestře nemocnice Bulovka, kterou 
jsme tím současně také adoptovali  

a navázali tak další spolupráci.

VÁNOČNÍ VEČÍREK  
1. prosince jsme se setkali se všemi 

partnery, sponzory, podporovateli a přáteli. 
Ve strašnickém Green Center k tanci i poslechu 
hrála kapela LIWID, která nás podporuje již 6 let. 

Předvánoční atmosféru podpořily dárky od NF, 
vynikající palačinky a nadační svařák.

PROJEKT SEBEZÁCHRANKA

Lodní deník – kapitola 4: 
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Pomoc od druhých

Ani ten nejotrlejší mořský vlk se neobejde bez pomoci druhých. Naopak, čím jsme zkušenější, tím lépe víme, že společně toho vždy 
zvládneme mnohem více, než každý na vlastní pěst. A proto nesmírně děkujeme těm, kteří s NF LA VIDA LOCA táhnou za jeden provaz!  
A kdo ví - jestli ještě nejste na palubě, třeba se k nám brzy taky přidáte! 

MÁME ČÍM ZAVÁŽET KUFŘÍKY DO PORODNIC
Díky dlouhodobé podpoře firmy Arval CZ, s. r. o.  jsme i v uplynulém roce mohli využívat osobní automobil. Zároveň náš projekt finančně 
podpořila formou Adopce porodnice. 

INFOSTÁNKY V OC PLZEŇ PLAZA A NOVÝ SMÍCHOV 
Díky společnosti Klepierre Management Česká republika, s. r. o., jste se mohli setkat s projektem Život v kufříku ve výše jmenovaných 
obchodních centrech, kde milé hostesky vybíraly finanční příspěvky.

AKCE BACK TO SCHOOL
Domácí akce pořádaná pod taktovkou Kamily Urbánkové alias @I.love.cake dne 31. 8. 2021. Hlavním cílem informačního setkání  
pro ženy a matky byl networking a fundraising.

ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S MAPO GROUP
Během září 2021 se jako hrdý partner Nadačního fondu LA VIDA LOCA připojila společnost MAPO Group, a. s. Děkujeme a těšíme se  
na všechny společné akce!

GIVING TUESDAY 2021
Ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti jsme se opět zapojili do akce „Giving Tuesday“ – Světový den štědrosti a dobrých 
skutků. Podařilo se vybrat 32 000 Kč. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Pomáhejte druhým tak, jak byste si přáli, aby ostatní v podobné situaci pomohli vám.

Lodní deník – kapitola 5: 
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HLAVNÍ DONOŘI PRO ROK 2021 BYLI: 

Nemocnice Šumperk, a. s. 400 000 Kč

Hlavní město Praha 322 300 Kč

Nadace ČEZ 300 000 Kč

Jihomoravský kraj 230 000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 192 325 Kč

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 119 548 Kč

MAPO medical, s. r. o. 100 000 Kč

Auto Strž, s. r. o. 60 000 Kč

Michal Antoš 60 000 Kč

ČEPS, a. s. 50 000 Kč

Československá obchodní banka, a. s. 50 000 Kč

SIDAT, spol. s r. o. 50 000 Kč

VARS BRNO, a. s. 50 000 Kč

UNICREDIT bank 40 202 Kč

Městská část Praha 10 40 000 Kč

Nadace Terezy Maxové dětem 40 000 Kč

TRINITY CORPORATE, SE 40 000 Kč

Pomáhejte druhým tak, jak byste si přáli, aby ostatní v podobné situaci pomohli vám.

DLOUHODOBÁ (FINANČNÍ I NEFINANČNÍ) PODPORA

Kateřina Geislerová

Klára Trojanová

David Matásek

Hudební skupina LIWID

ZŠ Mírová Ústí nad Labem

Vinselekt Michlovský, a. s.

Babíkov, z. s.

Aquarel CZ, a. s.

DHL Express (Czech Republic), s. r. o.

ECONET OPENFUNDING, s. r. o. 

Ester Pavlů 

Dominika Boček

Lodní deník – kapitola 5: 
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Děkujeme i všem ostatním firmám a individuálním dárcům za jejich finanční i nefinanční podporu. 
Vážíme si také všech dobrovolníků a těch, kteří nás podporují. Děkujeme!

A děkujeme také všem zdravotníkům, 
kteří se projektu Život v kufříku věnují nad rámec svých pracovních povinností.

Děkujeme, že s námi plujete!

ADOPCE PORODNIC:

02/2021 Nohel Garden, a. s. (Porodnice Příbram)

09/2021  Klepierre Management Česká republika, s. r. o. (Porodnice Bulovka Praha)

10/2021  Jana Pánková (Porodnice U Apolináře Praha)

10/2021  Kateřina Dohnálková (Porodnice Zlín)

10/2021  ARVAL CZ, s. r. o. (Městská nemocnice v Ostravě)

10/2021  Manželé Manovi (Porodnice Kroměříž)

10/2021  Auto Strž, s. r. o. (Thomayerova porodnice a Podolí Praha)

Lodní deník – kapitola 5: 
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Křest památníčku
7. 6. 2021 v Galerii MIRO u kostela Sv. Rocha, Strahovské nádvoří Praha

Památníček pokřtili:
• primář neonatologického oddělení FN Bulovka MUDr. Martin Čihař
• módní návrhářka Kateřina Geislerová
• herečka Klára Trojanová

Námět a texty: Martina Wojtylová Opava a Iva Barnincová
Grafika a ilustrace: Lucie Oravcová

Náklad: 100 kusů
Vydavatel: SIDAT a knihařství RAK
Zajištění výroby: Oldřich Vodrážka, adWork, s. r. o. 

čím je památníček unikátní...
• Ideální pro všechny typy rodin, tradiční 

i netradiční: prostě všude tam, kde je 

pečovatel a dítě. (Určen dětem do 3 let 

věku.)

• Obsahuje naše autorské originální texty 

a ilustrace

• Vznikl z vůle uchovat nejcennější 

nehmatatelné vzpomínky dítěte

Památníček „Moje cesta začíná“

Každému mořeplavci se hodí záznamy z cest. A každá cesta někde začíná. Stejnojmenný památníček je světovým unikátem  
a zároveň také prvním vlastním produktem NF LA VIDA LOCA. Kromě toho, že je určen opuštěným dětem na jejich plavbě ne příliš  
vlídným životem prvních let, stejně dobře poslouží i dětem v rodinném zázemí milující rodiny. Poskytuje prostor pro první důležité  
záznamy a uchovává je v ucelené, hezké a přehledné podobě doslova pro další generace.

Každé dítě chce jednou vidět, jak vypadalo jako miminko!

Lodní deník – kapitola 6: 
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e-shop

Kde by byli slovutní mořeplavci a objevitelé bez pořádných zásob a kvalitního vybavení?! Díky e-shopu už nejsou produkty  
NF LA VIDA LOCA výsadou potřebných. Nyní si každý může vybrat z aktuální nabídky na www.zivotvkufriku.cz/eshop.

Snažíme se být finančně nezávislí a tuto samostatnost nám pomáhá zajistit i vlastní e-shop, který byl spuštěn v listopadu 2020. Kromě 
kufříků tam najdete také ručně vyráběné výrobky (andílky, zástěry) a autorské knihy. Máme v plánu rozšiřovat nabídku také o další 
produkty tak, abychom v budoucnu zcela pokryli náklady chodu NF LA VIDA LOCA a dary od sponzorů a dalších externích přispěvatelů 
tak šly pouze a přímo na kufříky pro odložená novorozeňátka.

Není důležité jak, ale proč! Každým svým nákupem pomáháte odloženým novorozeňátkům.  

2021
Celkový počet objednávek: 52

               Celkem obrat: 73 646 Kč

             Průměrná hodnota objednávky: 1416 Kč   

Nejoblíbenější produkty: 

Certifikát na Kufřík vzpomínek pro jedno odložené miminko v ČR 

Kufřík vzpomínek žlutý

Lodní deník – kapitola 7: 

http://www.zivotvkufriku.cz/eshop 
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Certifikát

Kufřík vzpomínek žlutý

Kufřík vzpomínek malý

Andílek 

Památníček

Sada - taška a ozdoba

Dětská zástěra

Zástěra set 1+1

Prodej 2021 podle položek

Prodej 2021 po měsících (Kč)

Lodní deník – kapitola 7: 
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•  Získání významného partnera MAPO Group - spolupráce na mnoha úrovních (sledujte naše on-line sítě)
•   10. 10.  2022 Den dobra s MAPO 
• další produkty pro e-shop
• Život a zdravá rodina - on-line program na podporu rodiny pod záštitou MPSV
• Sebezáchranka - on-line program na podporu zdravotníků pod záštitou MHMP 

Život v kufříku: 
- Péče o 60 zapojených nemocnic (pravidelný kontakt s porodnicemi, doplňování kufříků a dalšího potřebného materiálu, zajištění  
 výroby a kompletace kufříků pro odložená miminka)
- Rozvíjení Adopce porodnic ve všech krajích ČR
- Dobroden – teambuildingový charitativní program pro firmy (smysluplné zapojení zaměstnanců do projektu Život v kufříku)
- Fundraising a péče o stávající partnery

Činnost NF LA VIDA LOCA:
- Problematika pěstounské péče a adopce, komunikace a osvěta společnosti v dané problematice
- Vzdělávání a předávání informací široké veřejnosti – destigmatizace tématu ve společnosti
- Účast na odborných neonatologických konferencích
- Mezigenerační propojení – spolupráce s domovy seniorů a ZŠ
- Předvánoční večírek spojený se sbírkou
 

Obzory 2022 a dál

Podívejte se s námi pomyslným dalekohledem do budoucna. Na horizontu se rýsují slibné ostrůvky bující zeleně.

Na palubě je vítán každý, kdo chce dýchat pro společnou naději a novou zdravou generaci.   Vidíme lidstvo veliké, jehož láska hvězd se dotýká!

Lodní deník – kapitola 8: 
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Jak můžete pomoci?

Dočetli jste výroční zprávu převlečenou za lodní deník až sem? Je vidět, že Vám činnost NF LA VIDA LOCA a její dopady nejsou 
lhostejné. To nás těší. Pokud je Váš zájem opravdový, nabízíme několik různých forem, jak můžete s plněním našeho poslání pomoci.

Finanční partnerství viz str. 35

Zakoupení nadačních produktů na e-shopu www.zivotvkufriku.cz/eshop

Zaslání daru na nadační účet č.  520022/5500 vedeném u RB

Propagace v médiích

Podpora na sociálních sítích

Výrobky do Kufříků vzpomínek - vlastnoručně pletené originální oblečky nebo hračky

Charitativní akce - sbírky pro Život v kufříku

Adopce porodnice 
Staňte se Vy nebo Vaše společnost patronem porodnice, která je vašemu srdci nejbližší. Zajistěte porodnici roční zásobu kufříků  
a veškerého potřebného vybavení k realizaci projektu a pomozte nám dále šířit myšlenku projektu.

Den dobra - firemní nadační teambuilding přímo v sídle NF LA VIDA LOCA

Zakoupení vína na www.michlovsky.com 
Do poznámky u objednávky uveďte heslo: NADACE

Vlastní iniciativě se meze nekladou. V případě zájmu nás kontaktujte na: nadace@zivotvkufriku.cz

Na palubě je vítán každý, kdo chce dýchat pro společnou naději a novou zdravou generaci.

Lodní deník – kapitola 9: 

http://www.zivotvkufriku.cz/eshop
http://www.michlovsky.com 
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 NF LA VIDA LOcA v médiích

Hlasité blesky fotoaparátů, jásající dav a láhev sektu rozbitá o kýl lodi, která se chystá vyplout do neznáma. Když dáte ostatním 
lidem vědět o tom, že chystáte dobrodružnou výpravu, mohou Vám lépe fandit, držet palce, pomoci, nebo se dokonce i sami 
zúčastnit. 

RADIO
16. 3. 2021 Český rozhlas Region - Středočeské příběhy 
https://region.rozhlas.cz/projekt-zivot-v-kufriku-pomaha-detem-uchovat-vzpominky-8447280

29. 3. 2021 Český rozhlas Dvojka - Noční mikrofórum s Ivou Říhovou
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756

20. 10. 2021 Český rozhlas Dvojka - Rozhovor Martina Wojtylová Opava 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-martina-wojtylova-lektorka-koucka-spoluzakladatelka-nadacniho-fondu-la-vida-8599738

1. 6. 2021 Radio Kašpar - Monika Zoubková s Martinou Wojtylovou Opava a vysílání věnované Dnu dětí 
https://soundcloud.com/radiokaspar/2021-06-01-c?in=radiokaspar/sets/r-dio-ka-par

TISK
03/2021 MPSV - Naše Rodina 3/2021 - https://www.mpsv.cz/zpravodaj-rodina
09/2021 Vlasta

Na houpačce: https://www.ihoupacka.cz/post/mal%C3%AD-cestovatelé-a-život-v-kufř%C3%ADku

Zaplavme média dobrými zprávami! Šiřme radost!

Lodní deník – kapitola 10: 

https://region.rozhlas.cz/projekt-zivot-v-kufriku-pomaha-detem-uchovat-vzpominky-8447280
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://dvojka.rozhlas.cz/host-iva-rihova-autorka-beneficniho-projektu-zivot-v-kufriku-lektorka-jogy-8457756 
https://www.mpsv.cz/zpravodaj-rodina
 https://www.ihoupacka.cz/post/mal%C3%AD-cestovatelé-a-život-v-kufř%C3%ADku 
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On-line:
• lifestylenews.cz – 28. 5. 2021
 https://bit.ly/3fQPRTf  

• life4you.cz – 24. 5. 2021
 https://bit.ly/34nSLtx

• luxus.cz - 24. 5. 2021
 https://www.luxus.cz/projekt-zivot-v-kufriku-pokrti-pamatnicek-pro-deti-vyrustajici-bez-biologickych-rodicu

• tojesenzace.cz – 24. 5. 2021
 https://bit.ly/3uu0NLV

• celebritytime.cz 
 http://www.celebritytime.cz/projekt-zivot-v-kufriku-pokrti-pamatnicek-pro-deti-art.html

• FN Brno web
https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/interni-gastroenterologicka-klinika/nadacni-fond-la-vida-loca-projekt-zivot-v-kufriku-krest- 
unikatniho-pamatnicku/t7223

• prozeny.cz
 https://www.prozeny.cz/clanek/zivot-v-kufriku-aby-odlozene-dite-mely-sve-prvni-vzpominky-76227

• Svoboda.info - 7. 7. 2021 
 https://www.svoboda.info/zpravy/kolin/sestricky-pomohou-uchovat-vzpominky-odlozenych-deti/

• Ústecký deník - 17. 12. 2021
 https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/covid-zhatil-beneficni-akci-ustecke-skoly-20211217.html

• Předání kufříčků v porodnici Most - 16. 2. 2022
 https://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca13102

Chcete propagovat NF LA VIDA LOCA a jeho činnost? Kontaktuje nás emailem: nadace@zivotvkufriku.cz. Děkujeme!

Lodní deník – kapitola 10: 

https://bit.ly/3fQPRTf
https://bit.ly/34nSLtx
https://www.svoboda.info/zpravy/kolin/sestricky-pomohou-uchovat-vzpominky-odlozenych-deti/
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NF LA VIDA LOcA na sociálních sítích

Dnešní fotoaparáty ovšem už dávno nemají blesky, kterým se při každém stisku spouště roztříští žárovka. Dokonce se už  
málokdo fotí foťákem, postačí přeci mobil. Na všechno. I na komunikaci a propagaci. Proto se i o činnosti NF LA VIDA LOCA  
dozvíte také na sociálních sítích. 
A s trochou vlastní iniciativy a štěstí tam také můžete čas od času vyhrát nějakou soutěž!

SRPEN: První soutěž NF LA VIDA LOCA s Životem v kufříku na Facebooku. Paní Alena Benešová vyhrála kšiltovku s vlastnoručními 
podpisy zlatých kanoistek Eleny Kaliské a Štěpánky Hilgertové.

ZÁŘÍ: S návratem dětí do škol proběhla druhá soutěž NF LA VIDA LOCA na Facebooku o kufřík plný školních potřeb.
Výherkyně: Miroslava Volšanská, Eliška Brestovanská, Zuzana Rozehnalová, Hana Půtová, Janíčka Stránská.

LISTOPAD: Halloweenské soutěže o kufříky plné dobrot se na Facebooku účastnilo celkem 1261 uživatelů. 
Výherkyně: Naďa Smékalová, Renata Macháčková, Petra Šmídová, Sabina Frýdlová, Zdeňka Výšková.

PROSINEC: Během adventních nedělí jsme si na stránkách Facebooku zasoutěžili o 4 dárkové kufříky. 
Výherkyně: Pavlína Svačinová, Kamila Ručková, Kamila Brotánková, Martina Šromová.

„Děkuju… Jste andělé!“ (vzkaz na FB od pěstounky, leden 2021)

kde nás na sítích najdete:
FB: zivotvkufriku
IG: zivotvkufriku

LI: nadacnifondlavidaloca

Lodní deník – kapitola 11: 

http://www.facebook.com/zivotvkufriku
http://www.instagram.com/zivotvkufriku/
https://cz.linkedin.com/company/nadacnifondlavidaloca
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Počet zveřejněných příspěvků 2021
Facebook     160
Instagram      123
LinkedIn         65

Celkem zobrazení našeho obsahu na všech sítích za rok 2021: 1 354 392
Sdílejte s námi #zivotvkufriku
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Lodní deník – kapitola 11: 
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Fotodokumentace

Dávným mořeplavcům musíme jejich sirény, mořské panny a lochnesské příšery z vyprávění prostě věřit. Moderní doba si ovšem 
žádá důkazy. Proto s hrdostí předkládáme Vašim očím fotovzpomínky na rok 2021.

Nadační tým
Martina Wojtylová Opava, Iva Barnincová, Karolína Kapitánová, Lucie Oravcová, Kristýna Zbíralová, Vítězslav Klement, Barbora Klárová, 
Kateřina Brabačová, Lenka Vaněk

Lodní deník – kapitola 12: 
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My v porodnicích

60. zapojená porodnice - Rakovník
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Den dobra a rozvoz kufříků s Klepierre  Management 
Česká republika, s. r. o. do porodnice Bulovka Praha 

09/2021

Jana Pánková - adopce Porodnice u Apolináře 

10/2021

Manželé Manovi 
- adopce Porodnice Kroměříž

10/2021

Adopce porodnic



25

Kateřina Dohnálková - adopce Porodnice Zlín

10/2021

Manželé Manovi 
- adopce Porodnice Kroměříž

10/2021

Auto Strž - Thomayerova nemocnice Praha

10/2021

ARVAL CZ, s. r. o. - adopce Městská nemocnice v Ostravě

10/2021
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Křest památníčku 7. 6. 2021
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Předvánoční setkání s nadačním fondem 1. 12. 2021
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Sebezáchranka

Školení Hodonín, Břeclav, Hustopeče 
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Život a zdravá rodina
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PROŽENY.CZ

Časopis Vlasta 09/2021

Český rozhlas Dvojka
Český rozhlas Dvojka

Rádio Kašpar MPSV - Rodina

PR 
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PROŽENY.CZ

E-shop, který pomáhá
 www.zivotvkufriku.cz/eshop

http:// www.zivotvkufriku.cz/eshop
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Dobrý den,
právě jsem si přečetla článek o vaší činnosti a dozvěděla se tak o vaší existenci. 
Chtěla bych vám moc poděkovat. Mám dvě adoptované děti. Syna jsme si brali 
hned z porodnice, byl mu týden. Tady žádné velké informační vakuum nevzniklo, 
ale dceru jsme si dovezli z kojeneckého ústavu v 11 měsících. Celá léta nás všechny 
mrzí, že neexistuje žádná fotka z té doby. Dá se bez toho žít, pravda, ale něco 
chybí. My jí ani nemůžeme vyprávět, jaké měla vlásky, pokud nějaké měla, jestli 
byla pomačkaná, jestli se smála, že byla hezká... Synovi je 25 a dceři 23, ale doteď 
miminkovské fotky postrádá. 
Děkuji. Pro ty děti je to velmi důležité.

(paní Dagmar)

Proč to děláme... 
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Sociální sítě 

Instagram - nejúspěšnější příspěvky

Facebook - nejúspěšnější příspěvky

finanční partnerství
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Velice si vážíme jakékoli pomoci. Pro snazší orientaci 
rozdělujeme kufříkové partnerství podle výše finanční 
podpory na diamantový, zlatý, stříbrný, bronzový, měděný, 
žlutý, červený a v neposlední řadě také kufřík vděčnosti.
Pročtěte si prosím veškeré možné varianty a v případě zájmu  
o spolupráci nás neváhejte kontaktovat. 
Už teď se těšíme, kolika dětem budeme moci společně udělat 
radost!

e-mail: nadace@zivotvkufriku.cz
tel.: +420 602 772 724, +420 602 155 735

    FINANČNÍ PODPORA  
    - PARTNERSTVÍ na 1 rok

Diamant.
kufřík

Zlatý 
kufřík

Stříbrný 
kufřík

Bronzový 
kufřík

Kufřík 
Měděný

Žlutý  
kufřík

Červený 
kufřík

Kufřík 
vděčnosti

ZAPOJENÍ DO ROČNÍHO PARTNERSTVÍ 
CELKOVOU ČÁSTKOU:

2,5 mil. 
Kč +

1,7 mil. 
Kč +

1 mil. 
Kč +

500.000 
Kč +

250.000 
Kč + 

100.000 
Kč +

50.000 
Kč +

10.000 
Kč + 

Výroční zpráva o činnosti  
včetně fotodokumentace
1x ročně

Uvedení vašeho loga/jména na webu NF  
jako partnera NF

Uvedení vašeho loga/jména na webu NF  
v příslušné sekci s prolinkem na vaše webové stánky

Uvedení vašeho loga/jména na webu NF  
v příslušné sekci 

Prezentace vás jako partnera na sociální síti 
NF (Facebook / Instagram / LinkedIn) 

PR podpora
příprava podkladů textu, grafiky, fotografií pro vaši 
interní komunikaci (newslettery, bullety)

Prezentace partnerství ve vaší společnosti 
formou přednášky
význam společenské odpovědnosti v dnešní 
době, přednáška zakladatelek NF

Uvedení vašeho loga na baneru (roll up)

Uvedení vašeho loga na propagačních  
materiálech

Uvedení v médiích jako  gen. partnera projektu

Prezentace loga při společenských akcích NF

Certifikát o partnerství

Možnost účasti na předání Kufříků  
vzpomínek v porodnici 

Účast na předání Kufříků vzpomínek  
v porodnici

Možnost podílet se na kompletaci kufříků  
v NF

Možnost exkluzivní prohlídky u výrobce  
kufříků Kazeto v Přerově

Malý červený vzpomínkový kufřík

Ručně šitý andílek s logem NF

Speciální dárek

Karton 3 ks nadačních vín od Vinselekt  
Michlovský

Sada 2 ks vinných skleniček s logem NF

Pozvánky a 4 ks volných vstupů na akce NF

Den dobra (teambuldingová/charitativní akce 
pro zaměstnance v prostorách NF)

finanční partnerství

Kufříkujte s námi!

MAPO group, a. s. - začátek partnerské spolupráce s NF LA VIDA LOCA
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závěr

Každý člověk je sluncem i šťastnou hvězdou na vlastní cestě životem. A i když s námi osud hází, proti mořské nemoci pomáhá vidina 
stabilního majáku kdesi v dáli. A také dobře zásobený lodní kufr s tím nejcennějším pokladem, jímž jsou naše vlastní kořeny. Obojí už 
od roku 2015 poskytuje NF LA VIDA LOCA. Jsme rádi, že přibývá dětí, kterým se z plavby nedělá zle.

Čekají nás další ostrovy plné pokladů a atoly bující pestrobarevným životem. Těšíme se moc!

Nadační fond LA VIDA LOCA
Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 - Vršovice

e-mail: nadace@zivotvkufriku.cz
tel.: +420 602 772 724, +420 602 155 735

wwww.zivotvkufriku.cz

IČO: 04655648
Právní forma: Nadační fond

Spisová značka 1324 N, Městský soud v Praze

Bankovní údaje:
Majitel účtu: Nadační fond LA VIDA LOCA

Banka: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 520022/5500

IBAN CZ8755000000000000520022

Každý má právo  
znát svůj životní příběh  

od samého začátku!

Lodní deník – kapitola 13: 

http://wwww.zivotvkufriku.cz

