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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci Nadace Jedličkova ústavu, milí přátelé,
jsem rád, že Vám na tomto místě mohu poděkovat za Váš
zájem o dění v Nadaci JÚ. Právě proto, že jste tu Vy, dárci,
pomocníci, dobrovolníci, kterým nejsou lhostejné příběhy
dětí a mladých lidí s tělesným a kombinovaným postižením,
se v Nadaci něco může dít. To dárci bývalí a současní jsou
základem pro to, aby členové správní a dozorčí rady mohli jedenkrát za měsíc na svém zasedání konstatovat, že se
díky Vám podařilo nashromáždit tolik prostředků, aby bylo
možno realizovat spoustu projektů, o nichž se můžete dočíst v této výroční zprávě.
Už více než 25 let se můžete s logem Nadace JÚ setkávat
nejen na kasičkách v obchodních centrech, vídat jej můžete i na mikrobusech, jež svážejí děti do školy na Vyšehradě,
máme ho i na novém autobusu, kterým žáci JÚŠ jezdí na
školu v přírodě, na výlety, za poznáním. Jistě jste toho panáčka, co rukou objímá nápis „Nadace“, postřehli i na poutačích na akcích, o nichž se ve výroční zprávě píše. Víte tedy,
že se již dávno nesoustředíme jen na dění na Vyšehradě,
naše snahy se s Vaší podporou dotýkají více mladých lidí
a jejich rodin v celé republice, jimž díky příspěvkům a darům ubývají starosti, jež život přináší.

Velmi si vážíme Vás (firem, společností i jednotlivců), kteří
Nadaci posíláte dary finanční i hmotné v hodnotě desetitisíců a statisíců, Vás, kteří pravidelně posíláte určitý obnos
na transparentní účet, Vás, kteří jste pomohli jednorázově,
s úctou hledíme i na ty z Vás, kteří dávají ze svého mála, i na
ty z Vás, kteří vhazují do kasiček na různých místech republiky menší částky. Těm posledně jmenovaným a těm, jež nelze identifikovat, můžeme poděkovat jen tímto způsobem
ve výroční zprávě.
Na záložce do knihy, která byla posílána ve třicátých letech
minulého století všem dárcům a příznivcům stojí: „Tato záložka připomíná, kam dočteno a že děti Jedličkova ústavu
nepociťují tíhy života, pokud na ně dobří lidé pamatují“.
Dnes je situace na Vyšehradě i ve společnosti jiná, ale co
zůstává je, že dobrých lidí bylo potřeba tehdy, je jich potřeba i dnes.
		
Díky za to, že jste.
		S úctou
		Mgr. Antonín Herrmann,
		
místopředseda správní rady Nadace JÚ
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O NADACI
Nadace Jedličkova ústavu byla registrována 22. října 1990,
jejím zřizovatelem je Jedličkův ústav a školy se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4. V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997
Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla
3. září 1998 Nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25.
POSLÁNÍ NADACE
Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem
zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně
vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických,
a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům
Jedličkova ústavu a škol, a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání
jako Nadace.
Pro naplnění svého poslání Nadace Jedličkova ústavu zajišťuje, shromažďuje a pečuje o finanční i nemovitý majetek,
jehož výnosy pak používá k uskutečnění svých cílů. Poskytujeme přímou finanční podporu jednotlivcům i nestátním
neziskovým organizacím, které realizují projekty v souladu
s posláním a principy Nadace. Veškeré příjmy ze sbírek
a darů používá Nadace výhradně k vyplacení nadačních
grantů a individuálních příspěvků žadatelům. Provozní náklady jsou hrazeny z výnosů vlastní hospodářské činnosti
a nadačního majetku.
Statutárním orgánem Nadace je správní rada. Část členů
správní rady tvoří zástupci klientů Jedličkova ústavu a škol
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z řad rodičů a druhou část zaměstnanci či osoby podporující činnost Jedličkova ústavu a škol. Správní rada volí své
tříčlenné předsednictvo (předsedu a dva místopředsedy).
Nadaci řídí předsednictvo správní rady a výkonná ředitelka.
Kontrolním orgánem Nadace je tříčlenná dozorčí rada,
která je složená z nezávislých osob. Správní rada a dozorčí
rada společně zasedá 1x do měsíce. Výkonným orgánem
Nadace je výkonná ředitelka a její pracovní tým.

Cesty k radosti mohou být různé, vnitřní
a sdílené Cesty k radosti mohou být různé,
vnitřní a sdílené.
Nadace Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací Fóra
dárců a řídí se principy Etického kodexu Asociace nadací.
Nadace Jedličkova ústavu patří do volného seskupení nestátních neziskových organizací Centrum služeb Vyšehrad, působících v areálu Jedličkova ústavu a škol v Praze,
které společně rozšiřují, doplňují a podporují služby Jedličkova ústavu a škol. Ve své činnosti se Nadace hlásí k odkazu
profesora MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova
ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s postižením.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE V ROCE 2016
SPRÁVNÍ RADA

ZAMĚSTNANCI

Předsednictvo:
Mgr. Taťána Waltrová | předsedkyně správní rady
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady
Ing. Petr Macháček | místopředseda správní rady
Členové správní rady:
Mgr. Jiří Janoušek | do 20. 6. 2016
Mgr. Iveta Kadlecová | od 20. 12. 2016
Bc. Kamil Kroc
Ing. Petr Kubiče
Ing. Aleš Martinovský
Mgr. Kateřina Müllerová
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.

Irena Fodorová | výkonná ředitelka
Ing. Zuzana Minářová | asistentka Nadace,
		
koordinátorka projektů
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky
Jitka Skokanová | asistentka správy nemovitostí

DOZORČÍ RADA

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2016
Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
Jan Mazoch | koordinátor fundraisingu a marketingu
Mgr. Tomáš Sušický | IT
Ing. Petr Hybský | koordinátor PR
Petr Baláž | webmaster a ozvučení akcí
Helena Kutnarová | výběr kasiček

Mgr. Tomáš Kutnar | předseda dozorčí rady
Ing. Naděžda Malichová | členka dozorčí rady | do 2. 5. 2016
Mgr. Kateřina Angelisová | členka dozorčí rady
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PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2016
PŘÍBĚH PRVNÍ
CESTA K RADOSTI
V jednoduchosti je krása. A fotografování je krásné právě
v tom, že je jako forma výtvarné či umělecké seberealizace
jednoduše dostupná v podstatě každému. A právě s touto
myšlenkou jsme se pustili do projektu Cesta k radosti, který dal mladým lidem s handicapem možnost vzdělávat se
v oblasti fotografování na pravidelných seminářích.
Během seminářů spojili své síly pod vedením uměleckého
fotografa Romana Blaška a vytvořili několik svých pohledů
na cestu k radosti. Cesty k radosti mohou být různé, vnitřní a sdílené. Proto druhou část úsilí vložili do projektu čeští
umělečtí fotografové (např. Jan Saudek, Robert Vano, Antonín Kratochvíl, František Dostál, Jovan Dezort, Roman
Sejkot, Miroslav Vojtěchovský, Marian Beneš a další), kteří
některá svá díla věnovali na podporu charitativních projektů realizovaných Nadací Jedličkova ústavu. Výsledkem
jejich spolupráce bylo celkem 89 signovaných fotografií,
které bylo možné si prohlédnout na výstavě v Topičově salonu v Praze. Zahájena byla slavnostní vernisáží 16. února
a navštívit ji bylo možné do 10. března, ale nejen to, zároveň
bylo možné se 25. února zúčastnit dražby všech fotografií
a přispět tak na podporu integrace lidí s tělesným postižením na pracovním trhu v rámci tranzitního programu grafického studia Maturus. Celkový výnos z aukce byl 93 500 Kč,
který jsme se rozhodli téměř zdvojnásobit z výnosu veřejné
sbírky, přispět tak na realizaci zmíněného programu a podpořit i další zájemce o zvýšení kvalifikace na pracovním trhu.
Úspěch a nadšení účastníků fotografického semináře byl
tak velký, že v něm pokračovali do června a v rozšířené
formě za podpory od životního pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny ho realizujeme také ve školním roce
2016/2017. Děkujeme všem partnerům, kteří se na projektu
podíleli, za podporu!
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PŘÍBĚH DRUHÝ
VOZÍKY PODPORUJÍ VOZÍKY
ANEB JEŠTĚRKA CUP 2016
Byla krásná první zářijová sobota a my jsme se poprvé
účastnili Ještěrka Cupu 2016, který pořádal již po deváté
náš dlouholetý partner společnost Linde Material Handling.
Kromě hlavní soutěže pro řidiče vysokozdvižných vozíků
naše Nadace doplnila doprovodný program pro všechny
návštěvníky o jízdy na invalidních vozících na aktivní trati na
časový limit.

Studium není jednoduché, ale baví je
a doufají, že budou moci pokračovat.
Celý den se nesl v příjemné atmosféře se soutěžním nasazením a snahou podpořit činnost naší Nadace. Vytyčenou
trať každý soutěžící jel dvakrát, první jízda byla zkušební
a druhou měřila časomíra. Celkem se závodů účastnilo 131
lidí a první tři nejrychlejší soutěžící ocenil náš partner zajímavým dárkem. Každý soutěžící s radostí přispíval do nadační kasičky dobrovolným startovným, což vyneslo částku
4 573 Kč, kterou společnost Linde Material Handling navýšila o 25 000 Kč. Celkový výnos 29 573 Kč bude použit na
úhradu části nákladů na osobní asistenci pro vysokoškoláky Vláďu a Lubomíra, kteří na podzim roku 2016 zahájili studium již ve čtvrtém ročníku Metropolitní univerzity v Praze.
Vzhledem k typu jejich tělesného postižení je pro ně služba osobního asistenta naprostou nezbytností, bez které by
nemohli univerzitu navštěvovat. Studium není jednoduché,
ale baví je a doufají, že budou moci pokračovat. Dokončení studií a získání zaměstnání je jejich dlouhodobým snem.
Děkujeme Linde Material Handling a všem zúčastněným
za podporu!
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PŘÍBĚH TŘETÍ
SPORT JE VÍCE NEŽ POUHÝ VÝKON!
Nikdo z nás si při příchodu na svět nemohl vybrat, jakým
bude obdařen talentem, do jakého sociálního prostředí se
narodí ani to, jaká bude jeho tělesná konstituce. Nadace
Jedličkova ústavu a Česká olympijská nadace se proto ve
spolupráci s předními českými sportovci rozhodly pomoci
dětem se znevýhodněním k tomu, aby mohly sportovat. Neboť sport je více než výkon. Sport rozvíjí fyzickou kondici,
upevňuje smysl pro fair play a učí přijímat porážky. Nezáleží
na talentu dítěte, ale na chuti sportovat.
10. listopadu odstartovala dobročinná aukce předmětů darovaných předními českými sportovci – medailisty
z olympijských her, světových či evropských šampionátů.
Například Jaromír Jágr do dražby věnoval jednu ze svých
hokejek, Patrik Berger reprezentační dres z mistrovství Evropy, Martina Sáblíková svoji závodní kombinézu, Jaroslav
Kulhavý své cyklistické boty a tenisový srdcař Radek Štěpánek jednu ze svých raket. Výběr byl daleko širší – všechny
artefakty bylo možné si prohlédnout na společné výstavě
obou nadací v pražském obchodním centru Quadrio. Sportovní fanoušci do 15. prosince sváděli adrenalinový souboj
v internetové dražbě na portále sportovniaukce.cz, aby
získali tyto zajímavé a cenné exponáty a zároveň pomohli
dobré věci. Dražilo se do poslední vteřiny a aukce nakonec
vynesla úctyhodných 155 503 Kč, které si obě nadace rozdělily rovným dílem.

TREFA DO ČERNÉHO
Černá a bílá, dva póly tolik rozdílné a přesto se vzájemně přitahující. Bílá stopa spojená s rychlostí a černý terč
s přesností, to je biatlon. Každý biatlonista na střelnici míří
do černého a jeho cílem je ze střelnice odjet s čistým štítem.
Díky skvělým výsledkům našich reprezentantů je biatlon
jedním z nejznámějších sportů u nás a zároveň je sportem,
který rád podává pomocnou ruku.
Ve vrcholícím adventním čase od 13. do 22. prosince
jsme díky podpoře portálu iSport.cz realizovali ještě jednu aukci sportovních artefaktů. Tentokrát se jednalo
o věci, které se neodmyslitelně vážou právě k českému
biatlonu, a které naši reprezentanti přímo využívají. Český národní tým, reprezentanti a partneři Českého svazu
biatlonu poskytli pro podporu Nadace Jedličkova ústavu artefakty s osobními podpisy Gabriely Koukalové, Veroniky Vítkové, Ondřeje Moravce a Michala Šlesingera.
Aukce vynesla krásných 49 001 Kč.
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VÁNOČNÍ SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NEZISKOVÝM
SEKTOREM
Výnosy z obou aukcí a mnoho dalších individuálních darů
putovalo na náš tradiční projekt bezbariérové dopravy pro
klienty JÚŠ s názvem „Bez řidičů to nejde“. Cílem prezentace našeho projektu bylo upozornit na zásluhy lidí, kteří
osobně v běžném denním životě pracují ve prospěch lidí
s handicapem třeba jako řidiči bezbariérových mikrobusů.
Tito lidé jsou řidičem, osobním asistentem a mnohdy i přítelem. Projekt výrazně podpořil Nadační fond pomoci Karla
Janečka, který následně všechny dary násobil tzv. zlatým
řezem, který se rovná hodnotě 1,618.

Finálová částka, která díky spolupráci mnoha lidí, firem a několika neziskových organizací dosáhla výše 312 942 Kč,
byla famózní. Pokud k tomu připočteme výnos 20 000 Kč
z našeho tradičního Adventního koncertu v Betlémské kapli, který se konal 1. prosince, tak to byl krásný
vánoční dárek pro naši Nadaci, který zabezpečí realizaci projektu bezbariérové dopravy i v dalším roce.
Děkujeme, mělo to smysl!
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NADAČNÍ
PROJEKTY
2016
Poslání Nadace směřuje k integraci mladých
lidí s tělesným handicapem do společnosti.
Aby k integraci mohlo dojít, je třeba
poskytnout komplex služeb, které spolu
souvisejí a vzájemně se doplňují.

HLAVNÍ NADAČNÍ PROJEKTY 2016
»» Podpora žáků, studentů a klientů Jedličkova
ústavu a škol
»» Sociální a pracovní rehabilitace
»» Bezbariérová doprava
»» Osobní asistence
»» Volnočasové aktivity
»» Léčebná terapie a kompenzační pomůcky
V roce 2016 jsme v rámci našeho poslání předali podporu
v celkové výši 5 564 280 Kč.

PODPŮRNÉ NADAČNÍ PROJEKTY 2016
»» Veřejná sbírka a DMS na projekty Nadace
»» Marketingové projekty (viz část výroční zprávy
Nadační příběhy)
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ROZDĚLENÍ POMOCI DLE HLAVNÍCH PROJEKTŮ A FORMY PŘEDÁNÍ:
PROJEKT / Forma předání pomoci

Nadační granty

Nadační dary

Individuální
příspěvky

CELKEM

Podíl v %

Abilympiáda

0

0

0

182 054

3,27

Podpora žáků, studentů a klientů JÚŠ

0

59 555

8 712

68 267

1,23

2 173 255

3 009

44 774

2 221 038

39,92

Bezbariérová doprava

Sociální a pracovní rehabilitace

595 000

0

1 703

596 703

10,72

Osobní asistence

674 400

0

387 083

1 061 483

19,08

Volnočasové aktivity

589 400

3 000

163 615

756 015

13,58

Léčebná terapie a kompenzační pomůcky

278 500

0

400 220

678 720

12,20

4 310 555

65 564

1 006 107

5 564 280

100 %

Celkem Kč

NÁŠ SMĚR
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že pokračujeme
v podpoře projektů v následné péči o žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol po ukončení školní docházky. Cílem
této strategie je podpora integrace mladých lidí do společnosti a zařazení na pracovní trh tak, abychom předcházeli
společenské izolaci a ztrátě motivace. Tradiční významnou
podporou jsou individuální příspěvky na osobní asistenty
a příspěvky na léčebné terapie a kompenzační pomůcky,
kde výrazně dominují individuální příspěvky konkrétním
dětem a mladým lidem. Toto vnímáme jako jasný důkaz cílené konkrétní pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.
TRANSPARENTNOST

me Fórum dárců, Ministerstvo financí ČR, dárce a sponzory.
Široká veřejnost je průběžně informována publikováním
na internetových stránkách Nadace a na nadačním facebookovém profilu.
A NAVÍC
Naše podpora směřuje především na podporu organizací, které zabezpečují následnou péči o žáky a studenty po
ukončení školní docházky do škol Jedličkova ústavu. Neformální sdružení těchto organizací nazýváme Centrum služeb
Vyšehrad, nicméně nezapomínáme na další organizace působící na území České republiky, které mají stejné poslání
jako naše Nadace. Téměř 17 % z celkové výše poskytnutých
nadačních grantů šlo právě mimo organizace Centra služeb
Vyšehrad.

Abychom zabezpečili větší transparentnost použití finančních prostředků, jednoznačně se zaměřujeme na předání
podpory formou nadačních grantů a individuálních příspěvků s požadavkem na závěrečné vyúčtování. O rozdělených prostředcích informuje Nadace Jedličkova ústavu
veřejnost v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. – Občanský
zákoník – uveřejněním výroční zprávy a účetní závěrky ve
Sbírce listin Nadačního rejstříku. V souladu se svými smluvními povinnostmi a členstvím v Asociaci nadací informuje-
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TO JSME MY VŠICHNI
Z VYŠEHRADU!
KDO JE SOUČÁSTÍ CENTRA SLUŽEB VYŠEHRAD?
ZDE VÁM JE PŘEDSTAVUJEME!
JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY
Naše Jedle je naše opora a navíc funguje už více než jedno století. Za tuto dlouhou dobu
z ní vyrostla moderní bezbariérová škola, která poskytuje
komplexní služby mladým lidem s tělesným postižením po
dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí
povolání, a to navíc v několika oborech. www.jus.cz

12

NADAČNÍ STIPENDIJNÍ FOND JÚ
Bez ﬁnančních prostředků lze v moderním světě dosahovat cílů jen těžko. Peníze jsou potřeba i pro získání vzdělání a Nadační
stipendijní fond je zprostředkovává nadaným a šikovným
studentům všech škol Jedličkova ústavu. www.nsfju.cz

ASISTENCE, O. P. S.
Pořádná
partička zkušených osobASISTENCE O. P. S.
ních asistentů, kteří se nezastaví
před žádnou bariérou. Mladým lidem s tělesným postižením pomáhá při přechodu z dětství
do dospělosti, při hledání zaměstnání a bojuje za boření bariér ve veřejné dopravě. Navíc aktivně lobbuje za spravedlivý systém příspěvků na péči pro všechny lidi se speciálními
potřebami tak, aby mohli svobodně žít. www.asistence.org

MATURUS, O. P. S.
To je naše dítě. Nejmladší z nás všech, ale
určitě nejstatečnější. Snaží se dokázat
světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce ostatních. A daří se
jim, graﬁcké práce dělali již pro dlouhý
seznam ﬁrem, zaučují na počítačích nové graﬁky a dávají tak lidem s postižením naději, že mohou žít rovnocenný
a samostatný život. Během Vánoc místní graﬁci vytvářejí náš
barevný svět kalendářů a novoročenek. www.maturus.cz

BORŮVKA PRAHA, O. P. S.
Byli jsme s ní téměř jedna duše,
ale teď už je samostatná a dospělá. Tato skupinka milých lidí
už dělá velké věci. Plánuje cesty šikovných řidičů bezbariérových mikrobusů, aby se děti dostaly včas do školy, na
kroužky a zase zpátky k rodičům. Navíc trpělivě zacvičuje
mladé kavárníky v Ta Kavárně, kde se potkáváme my všichni z Jedle, ale také naši příznivci a přátelé nad výbornou kávou a dobrotami, k tomu má obchůdek s krásnými věcmi.
www.boruvkapraha.cz

PROTEBE Z. S.
Je spolek nadšených lidí, který
plánuje různé sportovní, kulturní
i vzdělávací aktivity pro psychicky, fyzicky i sociálně handicapované děti a mládež. Kromě táborů a poznávacích víkendů
jsou to třeba Mezinárodní šachový turnaj nebo Integrační
ples. Spokojenost a důvěra rodičů, nadšení a spontánnost účastníků jsou odměnou široké skupině dobrovolníků, kteří akce na podporu integrace zabezpečují.
www.aktivity.protebe.org

SPORTOVNÍ CLUB JEDLIČKOVA
ÚSTAVU PRAHA Z.S.
Parta s velkým P. Vozík nevozík, svaly
se napínají a pot teče. Překonávat limity, překonávat sám sebe, být lepší
než ostatní a prožívat radosti vítězství
i strasti porážek, toto všechno lze. To jsou pocity, které aktivním sportovcům s handicapem zprostředkovává Sportovní
club JÚ Praha. A co lze všechno dělat na vozíku? Atletiku,
bocciu, curling, lyžování, lukostřelbu, jachting, slaňování…
www.scjupraha.eu
Z.S. TAP
To je ta kapela, co vytváří bohulibé rytmy a melodie pro potěchu
duše. Nečekejte žádné pianko, jde o pořádný rachot. Tuto
skupinu určitě nepřehlédnete a rozhodně nepřeslechnete.
Je už na takové úrovni, že vyprodává koncertní síně a haly.
www.thetaptap.cz
ZEMĚ LIDÍ O. P. S.
To je skupinka lidí, která dává
volnému času nový rozměr. Díky
ní také lidé s tělesným postižením mohou dělat to, co je
baví. Lyžování, rybaření, jízdu na raftech, dobrodružné tábory nebo nezapomenutelné víkendy. Co víc si přát?
www.zemelidi.cz
A NAKONEC NAŠE NADACE. A CO ŘÍCT O NÁS? VÍTE CO,
PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT…
www.nadaceju.cz
13
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ABILYMPIÁDA

Naším největším projektem zaměřeným na klienty
Jedličkova ústavu a škol a další děti z podobných zařízení
z celé České republiky, který jsme realizovali, byl 15. ročník
Abilympiády pro děti a mládež, který se konal 14. 5. 2016
v areálu Jedličkova ústavu a škol. Abilympiáda je tradiční
soutěž ve zručnosti a dovednostech, určená dětem
a mládeži se zdravotním postižením ve věku od 6 do 18 let
z celé České republiky. Jejím hlavním cílem je všestranná
podpora dětí s různým typem postižení v dovednostech pro
praktický život, setkání na celorepublikové úrovni, výměna
zkušeností a získání nových kontaktů. Na programu je
14 různých disciplín, zaměřených na praktické dovednosti
soutěžících. Soutěž sice tradiční, nicméně vzhledem k faktu,
že Abilympiáda pro děti a mládež dospěla do „občanského“
věku, tak jsme jí k jejímu 15. výročí předali nové webové
stránky www.abiprodeti.cz a trochu jsme jí zmodernizovali
kabát. Český král Karel IV., od jehož narození v den konání
uplynulo 700 let, pečlivě sledoval průběh všech soutěží a na
závěr osobně předával výhercům diplomy a ceny. Soutěž
jsme mohli realizovat díky daru z projektu „Čtení pomáhá“
od Nadace Martina Romana, BNP Paribas, Pojišťovny České
spořitelny a cenám pro soutěžící od společnosti Olymptoy.
Abilympiáda byla plná barev a radosti. Víte co? Přijďte se
podívat zase v květnu, další ročník je již v přípravě.
Celkové náklady projektu dosáhly částky 182 054 Kč.

Tento projekt finančně podpořili:

a desítky dalších firem formou věcných darů. Děkujeme!
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Forma podpory 2016

Kč

Nadační granty
Nadační dary
Skupinové příspěvky přímo dětem

0
241 609
8 712

Celkem

250 321

PODPORA ŽÁKŮ, STUDENTŮ A KLIENTŮ
JEDLIČKOVA ÚSTAVU A ŠKOL
Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu z Centra
služeb Vyšehrad je:

Forma podpory 2016

Kč

Nadační granty
Nadační dary
Skupinové příspěvky přímo dětem

0
59 555
8 712

Celkem

68 267

Tento projekt finančně podpořili:
Právě sdílení společných zážitků vnímáme jako kvalitní
základ pro stabilitu a funkčnost kolektivů dětí a mládeže,
ze kterých si pak své zkušenosti odnášejí do života. A to
je důvod, proč bylo podpořeno několik aktivit menších
kolektivů dětí a mládeže, ať už jednotlivých školních
tříd, školního klubu nebo mládeže z internátu v podobě
výletů, vánočních či mikulášských balíčků, které zajistili
zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny.

Děkujeme!
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SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE

Hranice mezi sociální podporou a pracovní integrací je
úzká a v dnešní době snad až neviditelná. Práce je v dnešní
společnosti součástí společenského života a v rámci všech
sociálních skupin je práce běžnou aktivitou. Pro mladé lidi
s handicapem tento stav není výjimkou. Mladí chtějí samostatně žít a chtějí pracovat. Jsou to spojené nádoby. V rámci
tohoto projektu nám jde především o to, aby i děti ze sociálně slabých rodin měly stejné možnosti v přípravě ke studiu
a k následnému startu do života jako jejich vrstevníci, což
samozřejmě obnáší také možnosti uplatnění na pracovním
trhu. Právě možnosti zaměstnání dospělých studentů jsou
silnou potřebou k tomu, aby nedošlo ke ztrátě touhy a motivace. Studenti chtějí pracovat ve svých vysněných zaměstnáních a my se snažíme jejich touhu podpořit. Díky daru od
životního pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny ve
výši 870 000 Kč jsme v tomto projektu mohli pokračovat.
V roce 2016 jsme do podpory projektů sociální a pracovní
rehabilitace vložili 2 221 038 Kč.
Forma podpory 2016
Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem
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Kč
2 173 255
3 009
44 774
2 221 038

Páteřním grantem podpory sociální a pracovní rehabilitace
je projekt Asistence, o. p. s. nesoucí název „S Flexi do života“, který pokračuje již třetím rokem. Je to celoroční projekt,
který se zaměřuje na citlivé období, kdy mimopražští studenti ukončili školu Jedličkova ústavu a vrací se do místa
trvalého bydliště. Koordinátoři a terapeuti studentům pomáhají najít cestu zpět do komunity, prohloubit vztahy s rodinou, obnovit přátelství, ale také zařídit praktické záležitosti
jako kontakt s úřady a s potenciálními zaměstnavateli v místě bydliště.

Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu z Centra služeb Vyšehrad jsou:

ASISTENCE O. P. S.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Důkazem, že uplatnění mladých lidí se zdravotním postižením na trhu práce je pro nás důležitým tématem, je náš
vlastní nadační projekt grafického studia, které jsme založili
v roce 2010. MATURUS, o. p. s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi
s tělesným handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní
program, ve kterém se mohou také absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.
Rozvoj tohoto programu jsme v minulém roce podpořili
částkou 227 547 Kč.
Hodnota tohoto projektu se v podstatě nedá vyčíslit, ale my
jsme jednoduše rádi, že se to podařilo a že jsou úspěšní na
poli kreativity a obchodu. Důkazem jsou získané ceny za
kreativní zpracování výročních zpráv, konkrétně 2. místo
v soutěži Ceny Fóra dárců a vítězství v soutěži Zlatý středník
za nejlepší výroční zprávu. Pokud chcete opravdu originální
výroční zprávu, obraťte se na ně. Umí to!
17
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BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

V roce 2015 jsme pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu a škol zabezpečili bezbariérový autobus,
ale faktem zůstává, že autobusem to nezačalo ani nekončí. Bezbariérovosti veřejné dopravy v Praze se
Asistence, o. p. s. věnuje již několik let. Žáci a studenti
na invalidních vozících se chtějí každý den bez problémů
dostat do školy, proto od roku 1998 realizujeme projekt
bezbariérové dopravy pro žáky a studenty Jedličkova
ústavu a škol ve spolupráci s partnerem S-MOBIL s. r. o.
Pro potřeby zajištění tohoto projektu poskytuje
S-MOBIL s. r. o. dva bezbariérové speciálně upravené mikrobusy. Vozidla slouží nejen k denní dopravě žáků a studentů JÚŠ do školy, ale usnadňují jejich účast na kulturních,
sportovních a dalších mimoškolních akcích. Nadace plně
hradí mzdové náklady řidičů. Vlastní organizaci dopravy nadačními mikrobusy zajišťuje obecně prospěšná společnost
Borůvka Praha a náklady související s provozem vozidel hradí S-MOBIL s. r. o., a to včetně pohonných hmot.

Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu z Centra
služeb Vyšehrad je:

Nadace na bezbariérovou dopravu vynaložila v roce 2016
částku 596 703 Kč.

Nadace Jedličkova ústavu by touto cestou ráda poděkovala
firmě S-MOBIL s. r. o. za dlouhodobou významnou pomoc.

Forma podpory 2016

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Kč

Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem

595 000
0
1 703

Celkem

596 703

Na následující straně uvádíme partnery firmy S-MOBIL s. r. o., kteří v roce 2016 pronájmem reklamní plochy na
mikrobusech podpořili projekt bezbariérové dopravy.
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Děkujeme!
2N TELEKOMUNIKACE a.s.
ABB s.r.o.
AGROFERT, a.s.
ALTOMA spol. s r.o.
AQUATEST a.s.
ARCADIS CZ a.s.
AVERS, spol. s r.o.
AŽD Praha s.r.o.
Blue Panther s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
Creditreform s.r.o.
ČEDOK a.s.
Čermák a Hrachovec a.s.
České štěrkopísky spol. s r.o.
ČKV Praha s.r.o.
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
D & Z spol. s r. o.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
DAP. a.s.
DEKRA CZ a.s.
Delta Light Czech s.r.o.
Duktus litinové systémy s.r.o.
ELTODO, a.s.
ERTL GLAS, s.r.o.
EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o.
Fabory CZ Holding s.r.o.
FACKELMANN ČR, spol. s r.o.
Festo, s.r.o.
FREYSSINET CS, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
GEOMINING, a.s.
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.
JÍŠA rent - car s.r.o.
Jungheinrich (ČR) s.r.o.
KANZELSBERGER a.s.
KLENOTY AURUM, s.r.o.
Kolektory Praha, a.s.

KOMIX s.r.o.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
Linde Gas a.s.
LOM PRAHA s.p.
Marks and Spencer Czech Republic, a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
Nokian Tyres s.r.o.
Oberbank AG pobočka Česká republika
OKsystem a.s.
Papyrus Bohemia s.r.o.
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.
PRAGOIMEX a.s.
Pražská strojírna a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
PROSPEKSA, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
SANDVIK CZ s.r.o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
SECAR BOHEMIA, a.s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
SMP CZ, a.s.
SOLETANCHE Česká republika s.r.o.
Stavební firma HOBST a.s.
SUEZ Water CZ, s.r.o.
TBG METROSTAV s.r.o.
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
TTC MARCONI s. r. o.
ÚJV Řež, a. s.
UniControls a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Würth, spol. s r.o.
Zakládání staveb, a.s.
Zeppelin CZ s.r.o.
ZEPRIS s.r.o.
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OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence je v podstatě základem pro realizaci
všech ostatních projektů. Hned v návaznosti na projekt
podpory kompenzačních pomůcek. Mezi oběma projekty
je neodmyslitelné spojení. Je v podstatě základním pilířem
pro realizaci všech dalších aktivit dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením. Většina námi realizovaných projektů nebo projektů organizací, které podporujeme formou
grantů, by bez osobní asistence byla velice těžce, nebo
spíše pravděpodobně vůbec nebyla realizovatelná. Jedná
se o službu, bez které se neobejde většina těch, kteří jsou
odkázáni na invalidní vozík. Chodíme do školy, jezdíme do
práce, jíme, převlékáme se, sprchujeme se. Naprosto běžné
aktivity, které děláme snad až bezmyšlenkovitě a zcela automaticky. Pro lidi na vozíku to ale mohou být aktivity, které
jsou pro ně samostatně obtížně řešitelné a pro některé bez
osobního asistenta zcela nemožné. Osobní asistence pomáhá zajistit lidem s tělesným postižením, aby mohli dělat
běžné činnosti. Osobní asistenti mimo jiné pomáhají svým
klientům žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu
a zprostředkovávají kontakt s vrstevníky, s lidmi, se kterými
si mohou být vzájemně užiteční. Rozsah potřebné pomoci
osobních asistentů je velice individuální. Někdo ji potřebuje pouze pár hodin za měsíc, u jiných to může být i více než
12 hodin denně. Ale snaha žít rovnocenný život jako zdraví
vrstevníci je stále ústřední myšlenkou. Nadace pomáhá hradit náklady na osobní asistenci v rodinách a také poskytujícím organizacím.

V roce 2016 jsme poskytli podporu ve prospěch služby
osobní asistence ve výši 1 061 483 Kč, ale v podstatě osobní asistence je zahrnuta v nákladech na realizaci většiny
ostatních projektů.
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Forma podpory 2016
Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem

Kč
674 400
0
387 083
1 061 483

Hlavní partnerem pro realizaci tohoto projektu z Centra služeb Vyšehrad je:

ASISTENCE O. P. S.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Nadační podpora projektu volnočasových aktivit je nejpestřejší. Je to v podstatě to, co dělá život životem. Životem zajímavějším, zábavnějším a plnějším. Podporujeme organizace i jednotlivce a je až neuvěřitelné, co všechno je možné na
invalidním vozíku zvládnout ve volném čase. Mohou lidé na
vozíku lyžovat? Ano! Mohou lidé na vozíku sjíždět řeku? Samozřejmě! Mohou lidé na vozíku plavat? Bezesporu! A my
s radostí říkáme „ano“ všem těmto aktivitám.

Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu z Centra služeb Vyšehrad jsou:

Tento projekt podpořili:
Na podporu jsme předali 756 015 Kč.
Forma podpory 2016

Kč

Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem

589 400
3 000
163 615

Celkem

756 015

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!
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Sportovní club Jedličkova ústavu Praha je hned po Nadaci jednou z nejstarších organizací zajišťujících následnou
péči o bývalé i současné studenty Jedličkova ústavu a škol
v rámci volného času. Ale nejen jim, protože v dnešní době
má již přes 350 členů z celé Prahy a okolí. Jejich zaměřením
je samozřejmě sport, tedy spíše několik druhů sportu, které
realizují na několika úrovních od rekreačních až po ty paralympijské. Motivace a touha je jejich dynamikou a radost
neskrývaná. S držícími pěstmi je každoročně podporujeme
v několika pravidelných aktivitách a v paralympijském roce
2016 se naše podpora zúročila ve stříbrnou a bronzovou
medaili v lukostřelbě. Gratulujeme!

22

LÉČEBNÉ TERAPIE A KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY
Kompenzační pomůcky jsou tím nejjednoznačnějším symbolem vnímání tělesného handicapu a první, co si představíme, pokud se mluví o lidech s tělesným postižením. A je
to vlastně tak, první znamená základ a podstatu. Bez nich
bychom nemohli realizovat žádný z dalších projektů, které
vedou k zajištění plnohodnotného života lidí s tělesným
postižením. My tento projekt ještě doplňujeme o léčebné
terapie, které rozšiřují rehabilitační péči pro děti a mladé
lidi s tělesným postižením a dávají naději na zlepšení stavu.
Nadační pomoc byla předána buď přímo rodinám formou
individuálních příspěvků na mechanické či elektrické vozíky, pomůcky k hygieně a sebeobsluze, bezbariérové úpravy
a jiné kompenzační pomůcky, nebo prostřednictvím grantů
organizacím, které zajišťují kvalitní terapeutický program.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Nadační pomoc tohoto projektu v hodnotě 678 720 Kč
byla předána z velké části především do rodin formou individuálních nadačních příspěvků.
Forma podpory 2016

Kč

Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem

278 500
0
400 220

Celkem

678 720

Již v minulých letech jsme v rámci nadačních grantů podporovali kvalitní programy k zajištění „rehabilitace na koňském hřbetě“ pro děti s tělesným postižením po celé ČR.
Na vybrané projekty s programem hiporehabilitace jsme
poskytli částku 93 000 Kč. Tyto projekty jsou určitě jedny
z nejoblíbenějších, protože poskytují tento druh terapie pro
stovky dalších dětí z ostatních regionů.
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PODPŮRNÉ PROJEKTY
VEŘEJNÁ SBÍRKA 2016
Veřejná sbírka zůstává tradičním pilířem financování nadační pomoci. Nadace kontinuálně provozuje veřejnou
sbírku na podporu poslání v souladu se Statutem Nadace na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod čj.
S-MHMP/650705/201 na dobu neurčitou. Veřejná sbírka
má svůj vlastní bankovní účet s číslem 350 350/5500, který
je transparentní, což všem zájemcům dává možnost sledovat přes internet stav sbírky a konkrétní formy jejího čerpání.
Na sbírkový účet mohou dárci posílat přímé finanční dary,
jsou tam průběžně ukládány výběry z nadačních kasiček,
také tam jsou pravidelně převáděny výnosy z dárcovských
SMS (DMS) a nově tam míří dary z darovacích internetových
portálů www.darujspravne.cz a www.stedrynakup.cz, kde
prezentujeme naše nadační projekty s konkrétními cíli podpory. Vyúčtování veřejné sbírky je každý rok předkládáno ke
kontrole odpovědným zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy.
PŘEHLED PŘÍJMŮ VEŘEJNÉ SBÍRKY 2016:
Sbírka na poslání Nadace

Výnos Kč

Kasičky
DMS
Přímé dary na sbírkový účet

505 142
185 336
1 372 443

Celkem

2 062 921

DĚKUJEME společnosti Auto Jarov, s.r.o. za podporu veřejné sbírky formou zapůjčení osobních vozů pro výběry
z nadačních kasiček.
DĚKUJEME firmě MK Plexi s.r.o., panu Michalovi Krutilovi za dlouhodobou pomoc a bezplatné zajištění plastové
části kasiček pro veřejnou sbírku.
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DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost umístění kasiček v jejich provozovnách, v roce 2016 byli našimi partnery:
Aquapark Jičín | Aquapark Třebíč | Aquapark Šutka |
Aquapark Praha-Čestlice | Albert supermarket Hradec
Králové | Albert supermarket Liberec OC Nisa | Albert hypermarket Mladá Boleslav | Albert hypermarket Olomouc
| Albert hypermarket Plzeň-Černice | Albert hypermarket
Praha – Galerie Butovice | Albert Hypermarket Praha-Průhonice | Albert hypermarket Praha-Ruzyně | Albert hypermarket Teplice | Bazén Slaný | Bazén Brno | Bauhaus Brno
| Bauhaus Praha – Dolní Chabry | Bauhaus Praha-Pankrác
| Bauhaus Praha - Průhonice a Čestlice | Merkuria České
Budějovice | Baumax Hradec Králové | Baumax Plzeň |
Baumax Michle | Billa Třebíč | Borůvka o.s. | Centrum učebnic Praha 1 | Centrum Babylon Liberec | DBK Praha | HM
Studio Hračky | Hrad Karlštejn | Kaufland Praha-Michle |
Kaufland Trutnov | Lékárna IKEM Praha | Lékárna U Tří
lvů České Budějovice | Nuselská lékárna Praha | Lékárna
Čáslav | OBI Hradec Králové | OBI Kolín | OBI Litoměřice
| OBI Mladá Boleslav | OBI Plzeň | OBI Praha-Modřany |
OBI Praha-Prosek | OBI Praha-Roztyly | OBI Praha-Ruzyně
| OBI Praha-Štěrboholy | OBI Teplice | OBI Trutnov | OBI
Jablonec nad Nisou | OBI Králův Dvůr | OBI Písek | OBI Liberec | Plavecký bazén Podolí Praha | Poliklinika Šustova |
Poliklinika Zelený Pruh | Starkl Zahradník | Sportovní areál
Monínec | UNI HOBBY Brno | UNI HOBBY České Budějovice | UNI HOBBY Pardubice | UNI HOBBY Jihlava | Zámek
Mníšek pod Brdy

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY,
GRANTY A DARY 2016
Podpora plnohodnotného života dětí a mladých lidí
s postižením je naším základním posláním. Pravidelně sledujeme aktuální potřeby jak jednotlivých žadatelů, tak dalších podporujících organizací, které realizují samostatné
projekty se stejným posláním jako naše Nadace. Byť víme,
že je realizována spousta zajímavých aktivit, které by si zasloužily podporu v maximální výši, jsme limitováni objemem
získaných prostředků a jasným vytyčením podporované
cílové skupiny. Finance jsou rozdělovány podle příspěvkových a grantových pravidel. Schvalováním individuálních
příspěvků a nadačních grantů se zabývá komise složená
ze členů správní rady Nadace, výši grantů pak schvaluje na

svém jednání správní rada. Naší prioritou je transparentnost
a kontrola nad podpořenými projekty, proto nadační dary
poskytujeme pouze ve specifických případech.
Forma podpory 2016

Kč

Náklady na realizaci Abilympiády
Nadační granty
Nadační dary

182 054
4 310 555
65 564

Individuální nadační příspěvky

1 006 107

Celkem

5 564 280
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NADAČNÍ GRANTY 2016

Nadační granty směřujeme na podporu neziskových organizací z Centra služeb Vyšehrad, jak v rámci dlouhodobých projektů následné péče o absolventy Jedličkova ústavu a škol, tak rádi podporujeme nové i dlouhodobé zajímavé projekty organizací v rámci celé České republiky, které se zaměřují na podporu plnohodnotného života dětí a mladých lidí s tělesným
postižením. Výše grantů je přímo závislá na výnosu naší kasičkové sbírky a přijatých darech od našich dárců.
V roce 2016 Nadace rozdělila v kategorii ostatní granty 4 310 555 Kč, jsme rádi, že jsme mohli vyplatit o 1 196 381 Kč více
než v roce předchozím.
PODPOŘENÉ PROJEKTY NADAČNÍMI GRANTY V ROCE 2016
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Organizace

Název projektu

Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Asistence, o.p.s.
Borůvka Praha o.p.s.
Borůvka Praha o.p.s.
Borůvka Praha o.p.s.
Centrum Hájek z.ú.
Centrum pro rodinu a soc. péči Hodonín
CZEPA – Česká asociace paraplegiků
Dobromysl o. p. s.
Dobromysl o.p.s.
Epona, z.s.
Evropské centrum jazykové rehabilitace
Hašle z.s.
Hiporehabilitace Baneta z.s.
Hornomlýnská, o.p.s.
Klubíčko Beroun, o.p.s.

Osobní asistence pro studenty a absolventy JÚŠ
S Flexi do života
Rozšíření služby osobní asistence
Divadelní festival Vedle Jedle
Letní putovní tábor
Berlín bez bariér
Chodíme s Asistencí, Děkujeme, pokračujeme
Jdu na praxi
Osobní asistence pro studenty a absolventy
Koloběh s Asistencí 2016
Kampaň na asistenty
Inkluzivní vzdělávání v běžných školách
Doprava osob se zdravotním postižením
Pracuji, tedy jsem!
Terapeutická lehátka
Rehabilitace ve Vlaštovce
Banal Fatal! Banální situace – fatální následky
Úhlavka 2016 – Letní tábor pro postižené
Buďte s námi – osobní asistence
Kůň jako léčitel, učitel i přítel
ECJR Start
Pomůcky pro děti s DMO
Jedeme si pro zdraví
Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s TP a KP
Rozšíření služeb o vzdělávání a terapie

Částka
50 000
870 000
284 000
20 000
30 000
30 000
95 000
57 400
100 000
25 000
70 000
108 000
535 000
400 000
30 000
15 000
82 000
15 000
30 000
20 000
38 000
35 000
20 000
30 000
20 000

PODPOŘENÉ PROJEKTY NADAČNÍMI GRANTY V ROCE 2016
Organizace

Název projektu

Koníček, o.p.s.
KONTAKT bB
Křižovatka handicap centrum, o.p.s.
Liga vozíčkářů
Maturus, o.p.s.
Oblastní charita Hradec Králové
Ostravská organizace vozíčkářů
Prointepo – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.
Prointepo – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.
PROTEBE z.s.
PROTEBE z.s.
PROTEBE z.s.
PROTEBE z.s.
Rehafit, o.p.s.
Sdružení Neratov
Sdružení SRAZ
SK KONTAKT PRAHA
SPMP ČR pobočný spolek Třebíč
Spokojený domov, o.p.s.
Sportovní Club JÚ Praha, z.s.
Sportovní Club JÚ Praha, z.s.
Sportovní Club JÚ Praha, z.s.
Sportovní Club JÚ Praha, z.s.
Sportovní club JÚ Praha, z.s.
Sportovní club JÚ Praha, z.s.
Sportovní club JÚ Praha, z.s.
Sportovní club JÚ Praha, z.s.
Svaz TP v ČR, okr. org. Louny
Svítání, z.s.
SZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí
z. s. TAP
z. s. TAP
Země lidí o.p.s.
Země lidí o.p.s.
Země lidí o.p.s.
Země lidí o.p.s.
Země lidí o.p.s.
Země lidí o.p.s.

Za zážitky za zvířátky
XXIV. Plavecké léto
S dohodou to půjde lépe
Pomůcky pro muzikoterapii
Grafický pracovní trénink – Do práce s praxí
Dojedeme!
Vozka – magazín o životě a pro život na vozíku
Bezbariérové stavební úpravy a vybavení školy
Dovybavení fyzioterapeutické péče v Prointepo
Vodácký tábor
Rehabilitační pobyt rodin
Šach pro Tebe – Šach pro každého
Integrační ples
Rozšíření rehabilitačního centra pro TP
Integrační letní tábor v Neratově
Rampa pro hiporehabilitaci
Plavecký pohár
Vánoční Brno – hvězdárna a planetárium
Osobní asistence ve škole pro děti s postižením
Kurz instruktor monoski
Atletické soustředění Maspalomas
Mistrovství světa v boccie (Peking)
Prázdniny nanečisto 2016
4. kolo Českého poháru v Atletice vozíčkářů
Lyžařský kurs
Lyžařské potřeby pro pořádání lyžařských kurzů
Příslušenství k novému vícemístnému vozidlu SC JÚ
Doplnění kompenzačních pomůcek v půjčovně
Hiporehabilitace pro děti se zdravotním znevýhodněním
Chceme se hýbat
Pojď dál 2016
Mikulášská s The Tap Tap 2016
Lyžování bez bariér
Letní dětský tábor – Pod pirátskou vlajkou
Letní tábor – Kdo přežije Cadan
Víkendový pobyt – Rafty na Vltavě
Paraglajd 2016
Víkendový pobyt – Na výletě v tropech

CELKEM

Částka
20 000
20 000
20 000
6 500
227 547
15 000
10 000
110 000
39 000
30 000
20 000
30 708
20 000
20 000
15 000
18 000
15 000
6 000
15 000
11 400
50 000
80 000
35 000
40 000
60 000
30 000
60 000
20 000
15 000
20 000
60 000
80 000
20 000
20 000
15 000
5 000
10 000
12 000
4 310 555
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NADAČNÍ DARY 2016
Formu nadačních darů využíváme při specifických projektech, které jsou dané především svou povahou. Za zmínku určitě
také stojí opakovaný projekt použitých notebooků od našich firemních dárců, které Nadace darovala klientům Jedličkova
ústavu a škol. Děti tak mají možnost rozšiřovat své schopnosti práce na PC, zkvalitnit si přípravu do školy a odložené notebooky tak najdou ještě široké uplatnění. Další součástí jsou typické darovací příležitosti, jako jsou Mikuláš nebo Vánoce.
Mimořádným darem vnímáme vynaložené náklady na realizaci již zmíněné Abilympiády, kdy děti a mladí získávají krásný
den plný soustředění, napětí a radosti.
POSKYTNUTÉ NADAČNÍ DARY V ROCE 2016
Příjemce
Anna G.
Jakub J.
Monika T.
Nikol Z.
Ondřej D.
Richard K.
Romana S.
Tereza H.
Veronika S.
Asistence, o.p.s.
SC JÚ Praha, z.s.
děti školního klubu JÚŠ
kolektivy tříd JÚŠ
kolektivy tříd JÚŠ
děti se zdravotním postižením
CELKEM
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Účel příspěvku
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
použitý notebook
kancelářský nábytek
sportovní potřeby
vánoční dárky
mikulášské balíčky
vánoční dárky
Abilympiáda 2016

Věcný příspěvek v Kč
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 000
3 000
7 000
15 200
37 355
182 054
247 618

PŘÍSPĚVKY FYZICKÝM OSOBÁM – INDIVIDUÁLNÍ
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Individuální nadační příspěvky vnímáme jednoznačně jako
prioritní. Naší cílovou skupinou jsou současní a bývalí klienti
Jedličkova ústavu a škol a tato podpora je pro nás nejpřesnější, protože míří přímo do rodin žadatelů. Tato forma podpory také nejvíce oslovuje naše dárce. Vzhledem k faktu, že
naše žadatele všechny osobně známe, je tato forma pomoci
nejtransparentnější. S radostí můžeme konstatovat, že jsme
v tomto roce opět vyhověli většímu počtu žádostí než v roce
předchozím.

V roce 2016 jsme mladým lidem a jejich rodinám předali příspěvky v celkové výši 1 006 107 Kč.
Příspěvek
Individuální nadační příspěvky
Skupinové nadační příspěvky
Celkem

Celkem Kč
997 395
8 712
1 006 107

PŘÍSPĚVKY FYZICKÝM OSOBÁM – SKUPINOVÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
V případě společných aktivit kolektivu několika dětí nebo mladých lidí poskytujeme skupinové nadační příspěvky, protože
si uvědomujeme neocenitelnou zkušenost ze společných zážitků, které povznášejí dětství a dělají toto období nezapomenutelným. Společné sdílení zážitků vždy boří bariéry mezi všemi lidmi bez rozdílů, a proto tyto aktivity rádi podporujeme.
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH SKUPINOVÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2016
Příjemce
žáci JÚŠ
děti školního klubu JÚŠ
CELKEM

Účel příspěvku
čtyřdenní pobyt v Krkonoších
slavnost k zakončení školního roku
vratka z příspěvků 2016

Finanční příspěvek v Kč
5 000
5 000
-1 288
8 712
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH INDIVIDUÁLNÍCH
NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
V ROCE 2016
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.
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Příjemce

Účel příspěvku

Aleš Ch.
Aleš K.
Andrej O.
Aneta P.
Anna G.
Anna K.
Anna K.
Anna M.
Anna M.
Anna M.
Barbora Č.
Barbora J.
Barbora V.
David K.
David P.
Denis G.
Denisa J.
Eliška Z.
Filip K.
Františka M.
Františka M.
Františka M.
Helena-Anna K.
Jakub Š.
Jan F.
Jan K.
Jan M.
Jan M.
Jan M.
Jan M.
Jana K.
Jesica P.
Julie B.
Kateřina C.
Kateřina C.
Kateřina C.

stravné
silniční kolo včetně vybavení
šicí stroj
zvedací zařízení k elektrickému vozíku
tříkolka pro dospělé
osobní asistence
prostěradlo a podložka
atletické soustředění
diktafon
lyžařský kurz
elektricky polohovací sedačka a opěrka zad
atletické soustředění
osobní asistence
multifunkční šicí stroj
příslušenství k elektrickému vozíku
přestavba sportovního elektrického vozíku
sedačka Mygo
víkendový pobyt v aquaparku Tropical Islands
mechanický vozík
lyžařský kurz
mechanický vozík
letní dětský tábor
bubnové brzdy k mechanickému vozíku
pronační a supinační stojan
stravné a plavání v JÚŠ
letní volnočasové aktivity
osobní asistence
letní dětský tábor
odlehčovací služba
mechanický vozík
šicí stroj
mechanický vozík
oprava mechanického vozíku
sada boccia míčů
zádová opěrka a opravy mechanického vozíku
baterie k elektrickému vozíku

Finanční příspěvek v Kč
5 726
65 000
4 000
20 000
12 000
7 242
6 500
10 000
1 300
6 000
20 000
10 000
9 410
4 000
20 000
25 000
7 000
1 000
20 000
1 800
18 500
2 000
2 950
12 000
4 400
5 000
1 300
1 500
3 604
6 000
4 000
24 000
8 385
7 000
12 000
12 000

Příjemce

Účel příspěvku

Kateřina C.
Kateřina N.
Kateřina Š.
Kateřina Š.
Kateřina Š.
Kateřina Š.
Kateřina Š.
Kristýna K.
Kristýna K.
Kristýna U.
Linda R.
Lubomír M.
Lukáš B.
Lukáš B.
Lukáš K.
Lukáš K.
Magdalena V.
Markéta Č.
Martin D.
Michael V.
Michaela R.
Michal F.
Michal G.
Monika S.
Monika T.
Natálie R.
Oksana Y.
Oliver M.
Ondřej D.
Patrik B.
Pavel Š.
Petr B.
Petr K.
Petra J.
Romana S.
Rozálie Niké M.
Rozálie Niké M.
Rozálie V.
Tomáš B.
Tomáš B.
Tomáš H.
Tomáš U.
Vladimír Š.
Walid A.

osobní asistence
lyžařský kurz
rekondiční pobyt
vodácký tábor
vybavení domácnosti
bezbariérovost (madla na dveře)
lyžařský zájezd
skládací rampa
prostěradlo a podložka
elektrický vozík
osobní asistence
osobní asistence
tablet
oprava elektrického vozíku
ochranné nepropustné plavky
matrace pro paraplegiky
lyžařský kurz
transportní vozík
mezinárodní atletické závody
osobní asistence
mechanický vozík
stravné a plavání
osobní asistence
vertikalizační stojan
mechanický vozík
mechanický vozík
elektronický bidet
lyžařský kurz
diktafon
rehabilitační míče
kompenzační pomůcky k přesunu
pohybová terapie TheraSuit
dětský motomed
doprava na VŠ
šicí stroj
sportovní soustředění
letní dětský tábor
pleny a léky
ortopedická obuv
pedálová pomůcka pro rehabilitaci
psychoterapeutické služby
tablet
osobní asistence
osobní asistence

CELKEM

Finanční příspěvek v Kč
2 941
6 000
1 500
3 500
10 000
3 171
7 115
6 000
6 500
25 000
17 500
33 793
7 000
20 000
2 000
4 000
1 200
12 000
8 000
3 815
12 000
2 844
10 140
8 000
7 000
12 000
12 000
6 000
900
989
5 000
5 000
12 000
1 703
4 000
1 500
1 500
14 624
6 500
1 450
651
9 000
296 332
4 610
997 395
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
A TĚM, KTEŘÍ NÁM
POMÁHAJÍ
Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,
znovu se blížíme k zakončení jednoho roku, kdy razítko auditora je tou poslední tečkou za naší roční prací. Účetnictví
se uzavírá, výroční zpráva je téměř dopsána, přitom máme
již naplno rozběhnutý další rok naší činnosti plný nových
plánů.
Vždy když dokončuji kompletaci výroční zprávy, tak si silně uvědomuji, kolik poctivé práce v tom roce bylo odvedeno s jediným záměrem – ve prospěch poslání Nadace
Jedličkova ústavu. Co vlastně znamená tak jednoduché
slovní spojení poslání Nadace? To už tak jednoduché
není. Hlavní činností naší Nadace je péče o veškerý majetek, ve smyslu udržování nebo ještě lépe navyšování jeho
hodnoty, z jehož výnosů pak můžeme financovat chod
celé Nadace. Péče o majetek přesahující již hodnotu
100 milionů Kč obnáší mnoho ekonomických a finančních transakcí, realizaci technických a stavebních rekonstrukčních celků nebo také právní poradenství. Toto
vše realizujeme v plně tržním prostředí, kde ne každý,
s kým musíme jednat, má vůli či snahu podporovat poslání Nadace. A proto cítím velkou vděčnost, že nám
do cesty většinou přicházejí lidé, kteří věří v poslání Nadace
Jedličkova ústavu a pomáhají nám v nelehkých situacích.
Děkuji.
Dalším uvědoměním je fakt, že za prací ve prospěch
poslání Nadace jsou lidé. Jsou to mí kolegové, spolupracovníci a dobrovolníci, kteří veškeré své schopnosti, vědomosti a snahu věnují rozvoji Nadace v souladu
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s transparentním jednáním. Také jsou zde členové správní
a dozorčí rady, kteří na sebe berou dobrovolně velkou míru
zodpovědnosti za rozhodování, kontrolu a další směřování
naší činnosti. Děkuji.
Důležitou částí tohoto komplexu jsou naši dárci, kteří věří
v poslání a činnost Nadace Jedličkova ústavu a také
v projekty, které jsme prověřili a rozhodli se je podporovat,
nebo je přímo realizujeme. A právě naši dárci jsou tím důležitým článkem, který našemu poslání dává další smysl.
Všechny přijaté dary pečlivě přerozdělujeme ve prospěch
důležitých projektů, které jsou v souladu s naším posláním
a pomáhají dětem a mladým lidem žít život na důstojné
úrovni. Naše Nadace je tu proto, aby vytvořila stejné možnosti a příležitosti pro děti a mládež s handicapem, jako
mají ostatní vrstevníci. Jsme vděčni našim dárcům, že právě
díky nim můžeme naplňovat naše poslání. Je to právě jejich
důvěra a velká míra sociální zodpovědnosti, která nás vede
dál. Děkuji.
Na závěr mohu konstatovat, že za vším jsou lidé. Lidé, kteří každým svým dílem vkládají jednotlivé dílky do finálního
celku, který společně tvoříme zde na Vyšehradě. Vzdávám
hold této lidskosti a děkuji.

		
S úsměvem a vděčností
		Irena Fodorová
		
výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu

DARY A DÁRCI ROKU 2016
Formu nadačních darů využíváme při specifických projektech, které jsou dané především svou povahou. Za zmínku
určitě také stojí opakovaný projekt použitých notebooků
od našich firemních dárců, které Nadace darovala klientům
Jedličkova ústavu a škol. Děti tak mají možnost rozšiřovat
své schopnosti práce na PC, zkvalitnit si přípravu do školy
a odložené notebooky tak najdou ještě široké uplatnění.
Další součástí jsou typické darovací příležitosti, jako jsou
Mikuláš nebo Vánoce. Mimořádným darem vnímáme vynaložené náklady na realizaci již zmíněné Abilympiády, kdy
děti a mladí získávají krásný den plný soustředění, napětí
a radosti.
V roce 2016 jsme získali dary v celkové hodnotě
5 723 796 Kč.
PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ v Kč
Dary nad 5 000 Kč
Drobné dary do 5 000 Kč
Finanční dary celkem

4 085 820
100 335
4 186 155

VEŘEJNÉ SBÍRKY 2016
Kasičky nadační

505 142

DMS

185 336

Celkem

690 477

Celkem finanční dary

Věcné dary
Kompenzační dary
CELKEM PŘIJATÉ DARY

4 876 633

794 563
52 600
5 723 796
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PŘEHLED DÁRCŮ A DARŮ NAD 5 000 KČ ROKU 2016
Dárce

Pojišťovna České spořitelny, a. s.
ČEPS, a. s.
Nadace Martina Romana
Pražská energetika, a. s.
42 Financial Services a. s.
Lesy ČR
BNP Paribas
Machurek Tomáš Mgr.
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Schrack Technik spol. s r. o.
Vaše liga, z. s.
Miller Milon Ing.
Český Aeroholding, a. s.
OLYMPTOY s. r. o.
Nadace Via
Omega Krijcos, a. s.
ČSOB Asset Management, a. s.
Ferona, a. s.
Lukáš Karel a kolektiv autorů Dif. Dg.
Pojišťovna ČS, a. s. – sbírka zaměstnanců
KPMG ČR s. r. o.
Finish, v. o. s.
NET4GAS, s. r. o.
CONSEQ Investment Management, a.s.
Havlíček Jan
Cihlář Stanislav
EPOS OK s. r. o.
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Finanční
dar v Kč

1 330 000
524 520
210 000
200 000
188 303
150 000
100 000
96 000
90 000
90 000
89 820
89 140
80 250
67 520
60 000
60 000
50 000
50 000
50 000
44 749
37 900
30 000
30 000
25 000
25 000
24 000
20 000

I.S.C.SPORTS s. r. o.
Zapletal Petr RNDr.
Linde Gas a. s.
Dukan Praha s. r. o.
NEWTECH s. r. o.
Parma Pavel
Stavební spořitelna ČS, a. s.
Brindley James C. A.
Šilhavý Michal
Šulc Petr Ing.
Jelínková Romana
AMO
Centrum zdraví o. s.
Fiala Pavel
Laně Tomáš
Pavel Jan
Rybenská Jana
Gramblička Michal
Křapková Ivana
Běčák Ondřej
Modrý život
Aquacentrum Praha s. p.
Rebernaková Iveta
Silmax, s. r. o.
Tronic Control, s. r. o.
CELKEM

20 000
20 000
18 000
15 000
15 000
15 000
15 000
12 000
12 000
12 000
11 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
8 750
8 000
6 000
5 868
5 000
5 000
5 000
5 000
4 085 820

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční dary
v celkové výši 100 335 Kč.

PŘEHLED PŘIJATÝCH VĚCNÝCH DARŮ 2016
Dárce
Miroslava Balounová
Radev
NOVICOM Praha
Hájek Boušová
BAUHAUS k. s.
Pražská plynárenská, a.s.
MK Plexi
Ladislav Porcal
Meyra ČR s. r. o.
Activa spol. s r.o.
Bike 3000 o. s.
různí
různí
CELKEM

Věcný dar
občerstvení
občerstvení pro Abilympiádu 2016
suroviny pro Abilympiádu 2016
suroviny pro Abilympiádu 2016
materiál pro Abilympiádu 2016
osobní vůz Škoda Fabia
kasičky
iPad
kompenzační pomůcka
kancelářské potřeby
sportovní potřeby
umělecké fotografie
provozní spotřební materiál

Hodnota daru v Kč
60 500
1 987
2 959
1 672
7 111
43 200
15 099
12 899
2 990
12 570
3 000
563 100
67 476
794 563
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, PARTNERŮM

Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť poděkovat partnerům, kteří nám dlouhodobě pomáhají svou
specializací podporovat činnost Nadace:

Mediálním partnerům společnosti Starcom MediaVest
Group, Leo Express a Meduňka za zprostředkování inzerce
v médiích pro podporu naší veřejné sbírky.
Smíšenému sboru Gaudium Praha a dětskému sboru
Radost Praha pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava Součka a JJ Kvartetu pod vedením Jana Jakubce
za adventní koncert a příjemnou vánoční atmosféru
v Betlémské kapli.
Panu Jakubovi Novákovi ze společnosti MEVIA
za technické i grafické řešení webových stránek Nadace
a Abilympiády.
Panu Ing. Jiřímu Bolomskému za odborné konzultace
při řešení technických záležitostí správy nemovitostí.
Všem uměleckým fotografům, kteří svým dílem přispěli
k realizaci projektu Cesta k radosti a zvláštní poděkování
Romanu Blaškovi za odborné vedení přípravného semináře
o fotografování.
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FINANČNÍ ČÁST
Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání. Nadace vede účetnictví ve dvou okruzích – pro hlavní činnost a pro činnost doplňkovou (hospodářskou).
Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník jako doplňkovou činnost provozuje nadace pronájem nemovitostí,
které v minulosti nabyla dědictvím či darem.
VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2016
Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této výroční
zprávy a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin nadačního rejstříku.
ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (V TIS. KČ)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

102 791

105 404

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

41 832

43 858

Dlouhodobý finanční majetek celkem

67 730

69 105

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-6 771

-7 559

Krátkodobý majetek celkem

4 457

3 400

308

623

Zásoby celkem
Pohledávky celkem

1 378

433

Krátkodobý finanční majetek celkem

2 745

2 290

26

54

107 248

108 804

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

Vlastní zdroje celkem

PASIVA

106 784

108 206

Jmění celkem

106 853

109 582

-69

-1 376

Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem

464

598

Krátkodobé závazky celkem

406

528

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

58

70

107 248

108 804
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NADAČNÍ KAPITÁL

»»

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku celkem:
94 342 088 Kč

»»
»»

byt v Praze 4, ul. Kukučínova (dědictví, osobní
vlastnictví)
rekreační objekt v Březové v části Oleško (dědictví)
menšinový podíl na pozemcích v Činěvsi (dědictví)

Finanční majetek:
DLOUHODOBÝ MAJETEK K 31. 12. 2016
»»
Nemovitý majetek:
»»
»»
»»
»»
»»

bytový dům v Praze 6, ul. Na Petřinách (dědictví)
většinový podíl na bytovém domě v Praze 6, ul.
Bělohorská (dědictví)
stodola Buková, Buková u Nových Hradů
byt v Praze 9, ul. Jablonecká (dědictví, osobní
vlastnictví)

»»
»»
»»

Investiční portfolio spravované společností Pioneer
investiční společnost, a.s.
Investiční portfolio spravované společností J & T
Banka, a.s.
Investiční portfolio spravované společností Conseq
Investment Management, a.s.
Investiční portfolio spravované společností Generali
Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Státní dluhopisy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (V TIS. KČ)
náklady

1 711

1 554

3 265

Osobní náklady celkem

1 283

517

1 800

Daně a poplatky celkem

0

30

30

Ostatní náklady celkem

29

453

482

64 583

1 067

65 650

15

0

15

67 621

3 621

71 242

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
výnosy

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Provozní dotace celkem

0

123

123

Přijaté příspěvky celkem

1 373

0

1 373

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

70

2 802

2 872

278

205

483

Tržby z prodeje majetku celkem

65 014

0

65 014

Výnosy celkem

66 735

3 130

69 865

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-886

-491

-1 377

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-886

-491

-1 377

Ostatní výnosy celkem
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Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy a služby celkem

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2016 žádné odměny spojené s výkonem funkce.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace JÚ a k úhradě
nákladů souvisejících se správou Nadace. Náklady související se správou Nadace jsou vedeny odděleně od nadačních
příspěvků.

PRAVIDLO STANOVENÉ PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ NA SPRÁVU NADACE
Nadace ve svém statutu stanovila pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace v následujícím znění:
1. „Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace jako nadační
příspěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a k úhradě nákladů na správu Nadace.
2. Celkové roční náklady Nadace, související se správou Nadace, nesmí převýšit 9 % z nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze změnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným
obdobím podle věty první je kalendářní rok.
3. Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace se vypočtou tak, že od celkových nákladů Nadace se
odečtou náklady zvlášť evidované a vykázané náklady na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a náklady na změnu uložení nadačního kapitálu či ostatního majetku (zejména náklady na prodej cenných papírů, zůstatková cena nemovitostí). Náklady na ostatní činnosti jsou zejména náklady související se správou nemovitého majetku.“

V roce 2016 bylo toto pravidlo dodrženo:
Náklady NJÚ k 31. 12. 2016 celkem v Kč

71 241 100,86

– z toho náklady na prodej cenných papírů

-64 860 815,65

– z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku
– z toho odpisy nemovitostí k pronájmům
Náklady na správu Nadace

-1 066 431,89
-697 658,00
4 616 195,32

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 9 % z nadačního kapitálu
9 % z 94 342 088 Kč
Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu

8 490 788
4,89%
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ZPRÁVA AUDITORA
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PODPOŘTE NÁS
Podpořte naše projekty prostřednictvím online platebního
systému. Za platbu prostřednictvím KLIKNI A DARUJ neplatíte žádné dodatečné poplatky. Váš dar dostaneme okamžitě. Platební bránu KLIKNI A DARUJ můžete využívat kdykoli,
nezáleží na tom, u jaké banky máte účet. Darování prostřednictvím KLKNI A DARUJ je bezpečné.

Nadace Jedličkova ústavu patří k organizacím, které Fórum
dárců vybralo a zapojilo do projektu DARUJ SPRÁVNĚ. Projekt podporuje odpovědné dárcovství a doporučuje prověřené, důvěryhodné neziskové organizace. Je nám ctí právě
k takovým patřit. Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách: www.darujspravne.cz.
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NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU
SÍDLO NADACE		
IČ			
DIČ			

| NA TOPOLCE 1, 140 00 PRAHA 4
| 25691872
| CZ25691872

DATUM REGISTRACE NADACE:
22. 10. 1990 pod č. j. 861 / 90 u Obvodního soudu pro Prahu 2
DATUM ZÁPISU DO NADAČNÍHO REJSTŘÍKU:
3. 9. 1998 u Městského soudu v Praze, odd. N, vložka 25

ZŘIZOVATEL NADACE:
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Tel.			
| +420 241 083 554
E-mail			| info@nadaceju.cz
Webové stránky		
| www.nadaceju.cz
			| www.facebook.com/nadaceju
DAROVACÍ ÚČET
ČSOB, a. s.		

| 171103741/0300

SBÍRKOVÉ KONTO (TRANSPARENTNÍ ÚČET)
Raiffeisenbank, a. s.
| 350350/5500
PROVOZNÍ ÚČET
ČSOB, a. s.		

|108443145/0300
Text: Nadace Jedličkova ústavu
Grafická úprava: Maturus, o. p. s.
Vydala: Nadace Jedličkova Ústavu, Praha, 2017
Tisk: H. R. G. spol. s.r.o.
Nadace Jedličkova ústavu – Výroční zpráva 2016
© Nadace Jedličkova ústavu

42

DĚKUJEME ZA PODPORU
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ÝCH CENOVÝCH HLADINÁCH?

PROJEDLICKU 30, pro hodnotu daru
S
DM
r
tva
e
žijt
pou
Kč
30
u
dar
u
not
Pro hod
Kč DMS PROJEDLICKU 90, SMS
90
u
not
hod
pro
a
60
KU
LIC
ED
OJ
PR
60 Kč DMS
7.
poté odešlete na telefonní číslo 87 77
CHCETE BÝT NAŠÍM STABIL

NÍM PARTNEREM A NAŠE PRO

JEKTY PODPOROVAT DLO
UHODOBĚ?
MŮŽETE SI NASTAVIT TRVALO
U DMS. ZVOLENÁ ČÁSTKA
BUDE AUTOMATICKY
ODESÍLÁNA MĚSÍC CO MĚ
SÍC, AŽ DO DOBY, KDY SE RO
ZHODNETE PŘÍKAZ ODVO
LAT.
Pro hodnotu daru 30 Kč každý
měsíc použijte tvar DMS TRV
PROJEDLICKU 30, pro 60 Kč
měsíc použijte tvar DMS TRV
každý
PROJEDLICKU 60 a pro 90 Kč
každý měsíc použijte tvar DM
PROJEDLICKU 90, SMS poté
S
TRV
odešlete na telefonní číslo 87
777.

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

