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ÚVodní sloVo 

Vážení a milí přátelé Nadace Jedličkova ústavu,

i když členkou správní rady (SR) Nadace jsem již několik let, považuji za velkou 
čest a výzvu, mít příležitost pokračovat po panu Mgr. Petrovi Hrubém v čele SR 
Nadace Jedličkova ústavu. A ráda bych také poděkovala za to, v jakém stavu 
jsem mohla Nadaci převzít.

Mám radost, když se věci daří tak, jako v roce 2014 spolupráce s Jedličkovým 
ústavem a školami (JÚŠ) a také spolupráce s organizacemi sdruženými v Centru 
služeb Vyšehrad (CSV). Někdy nemusí být cílem vymýšlet stále nové projekty, 
ale dokázat, aby ty stávající, které již mnoho let fungují a osvědčily se jako 
potřebné, mohly dále za přispění Nadace pokračovat. Toto by nebylo možné 
bez pomoci, která přichází od Vás. 

Samozřejmě nejde jen o podporu organizacím, ale i o individuální příspěvky 
jednotlivcům. Příběhů je mnoho. Příběhů dětí a mladých lidí, kteří jezdí do 
školy, učí se a studují, sportují, jezdí na výlety, případně zkouší pracovat či 
samostatně bydlet. Běžné? Někdy ne tak docela. Činnosti, které mnozí považují 
za samozřejmé, mohou být pro naše žadatele většinou podstatně náročnější, 
zejména finančně, jelikož i „běžné fungování“ vyžaduje v mnoha případech 
jistou dávku „podpůrných opatření“. Každý si dovede představit, že svému 
dítěti chce dát to nejlepší. Vzdělání, trochu volnočasových aktivit a máte ra-
dost, když se mu daří. My to s klienty Nadace máme obdobně.

A ideální představa nadačního fungování? Pohádka „Sůl nad zlato“. Kdybychom 
měli bezednou slánku, mohli bychom podělit všechny potřebné. Jelikož se ale 
musíme o nadační jmění starat v roli „řádného hospodáře“, nemůžeme rozdat 
úplně všechno, a musíme „slánku“ neustále dosypávat. A to se daří také právě 
díky Vám.

Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte. 
Zachovejte nám, prosím, přízeň. 
Přeji příjemné čtení

S úctou 
Mgr. Taťána Waltrová 

předsedkyně správní rady Nadace Jedličkova ústavu
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o nadaci 

Nadace Jedličkova ústavu byla registrována 22. 10. 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. 9. 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 nezisko-
vým 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 ne-
ziskovým organizacím, které realizují projekty v souladu s posláním a prin-
cipy nadace. Veškeré příjmy ze sbírek a darů používá nadace výhradně k vypla-
cení grantů a příspěvků žadatelům. Všechny provozní náklady jsou hrazeny pouze  
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 z řad rodičů, případně zletilých studentů, druhou část 
zaměstnanci Jedličkova ústavu a škol a třetí část zástupci veřejnosti. Správní rada volí 
své tříčlenné předsednictvo (předsedu a dva místopředsedy).

Kontrolním orgánem Nadace je tříčlenná dozorčí rada, která je složená z nezávislých 
osob. Správní rada a dozorčí rada společně zasedá 1× do měsíce. 

Výkonným orgánem Nadace je výkonná ředitelka a její pracovní tým.

Nadace Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací Fóra dárců a řídí se principy 
Etického kodexu Asociace nadací.

Nadace Jedličkova ústavu patří do volného seskupení nestát-
ních 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 Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, 
který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života 
osob s postižením. 

SPRÁVNÍ RADA 

Předsednictvo: 
Mgr. Petr Hrubý | předseda správní rady | 
do 31. 8. 2014 
Mgr. Taťána Waltrová | předsedkyně správní rady | 
od 16. 10. 2014 
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady  
Ing. Petr Macháček | místopředseda správní rady

členové správní rady: 
Alena Augustinová | do 2. 9. 2014 
Ing. Marie Dolejší 
Mgr. Jiří Janoušek 
Bc. Kamil Kroc | od 16. 10. 2014 
Ing. Petr Kubiče| od 16. 10. 2014 
Mgr. Kateřina Müllerová | od 10. 4. 2014 
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. 
Mgr. Taťána Waltrová 

DOZORčÍ RADA

Mgr. Tomáš Kutnar | předseda dozorčí rady 
Ing. Naděžda Malichová | členka dozorčí rady 
Mgr. Kateřina Angelisová | členka dozorčí rady

ZAMĚSTNANCI

Irena Fodorová | výkonná ředitelka  
Eva Švehlová | asistentka Nadace, koordinátorka projektů | 
do 31. 12. 2014 
Ing. Zuzana Minářová | asistentka Nadace, koordinátorka 
projektů | od 15. 12. 2014 
Veronika Kulíková | koordinátorka marketingu  
a PR | do 30. 4. 2014 
Jana Ripplová, DiS | koordinátorka fundraisingu | od 10. 3. 
do 9. 9. 2014 
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky 
Jitka Skokanová | asistentka správy majetku | od 22. 9. 2014

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI v roce 2014

Ing. Iva Lehningová  | vedení účetnictví 
Jan Mazoch | koordinátor fundraisingu a marketingu |  
od 18. 8. 2014 
Mgr. Tomáš Sušický | IT 
Mgr. Radek Musílek | koordinátor  PR | od 1. 4. do 30. 9. 2014 
Ing. Petr Hybský | koordinátor  PR | od 1. 11. 2014  
Petr Baláž | webmaster 
Radek Dvořák | ozvučení 
Andrej Ostrihoň | podpora správy nemovitostí 
Běla Houdková | grafické a DTP práce 
Helena Kutnarová | výběr kasiček

oRGanIZaČní sTRUKTURa nadace v roce 2014
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Někdy se zdá, jako by vedle sebe existovaly dva paralel-
ní světy. Svět lidí s handicapem a svět lidí bez handicapu.  
A mezi oběma těmito světy stojí překážky vybudované z obav, 
nedůvěry či neznalosti způsobů komunikace. Tyto překážky 
pak na jedné straně brání zaměstnavatelům poskytovat práci 
lidem s postižením a naopak lidem s postižením se na pracov-
ním trhu prosadit.

Jedinou možností, jak tyto překážky překonávat, je postupné 
propojování obou světů. Proto Nadace Jedličkova ústavu přišla 
s projektem, který se snaží přivést lidi s tělesným a kombino-
vaným postižením do života v běžné společnosti a běžných 
komunitách. Výsledkem budou přínosy pro všechny aktéry, 

ať už v podobě získání praxe u běžných zaměstnavatelů  
a naopak získání zkušenosti se zaměstnáváním lidí s tělesným 
a kombinovaným postižením či aktivizace komunitních zdrojů 
za účelem poskytování formální i neformální podpory lidem 
s tělesným a kombinovaným postižením v dané komunitě žijících.

Pro tento projekt se Nadaci podařilo získat velmi silného part-
nera – Pojišťovnu České spořitelny, která na začátku roku 2014 
poskytla finanční dar ve výši 1 300 000 Kč. Z této částky 
jde téměř 900 000 Kč právě na tranzitní program „S Flexi do 
života“ a zbytek částky je využit na podporu dalších nadačních 
projektů napříč všemi sdruženími z Centra služeb Vyšehrad. 
Flexi, děkujeme!

příběhy nadace  
roku 2014

Uplynulý rok 2014 byl z pohledu Nadace Jedličkova ústavu ve znamení „jízdy do 
finále“.  Tedy ve znamení dokončení veřejné sbírky, díky níž se podařilo získat dostatek 
prostředků na koupi bezbariérového autobusu pro žáky, studenty a klienty Jedličkova 
ústavu a škol. 

Parta, kolektiv, tým. Každý, kdo se někdy věnoval sportu, hudbě či jiné volnočasové 
aktivitě, ví, jak důležité tyto pojmy jsou. Právě v partě, kolektivu nebo týmu vznikají 
ta největší kamarádství a přátelství, nezřídka na celý život. Z tohoto důvodu podporu-
je i Jedle skupinové aktivity. Velkých úspěchů dosahuje hudební uskupení The Tap Tap, 
ale i Sportovní Club Jedličkova ústavu, z jehož řad se rekrutovalo nemálo paralympi-
jských reprezentantů. Proto, aby bylo možné veškeré skupinové aktivity smysluplně 
provozovat, je důležité, aby byla zajištěna správně fungující doprava. Ta je v případě 
lidí s handicapem velmi problematická. Do běžných dopravních prostředků se vejde 
jen omezený počet invalidních vozíků. 

Z tohoto důvodu započala v roce 2012 Nadace Jedličkova ústavu sbírku na speciální 
bezbariérový autobus. Tato sbírka úspěšně spěla ke svému ukončení právě v roce 
2014. Zároveň proběhlo i výběrové řízení na dodavatele autobusu spolu s kompletním 
technickým řešením bezbariérových úprav. Vítězem výběrového řízení se stala firma 
Scania.   

Ještě jeden velký úspěch zaznamenala Nadace Jedličkova ústavu v roce 2014. Tím 
bylo uzavření finančního partnerství s Pojišťovnou České spořitelny. O pár vybraných 
událostech, které nás konkrétně v roce 2014 potkaly, si můžete přečíst v následujících 
příbězích.

Příběhprvní 
„s flexi do života“

��

Ing. Tomáš Vaníček při předání šeku na první 
pololetí tranzitního programu „S Flexi do života“ 
společně s I. Fodorovou a P. Techlovou



nadace se představila na pražském Majálesu 1. 5. 2014

Pražský Majáles se v tomto roce poprvé konal v Letňanech. Lákadel bylo mnoho -  Chi-
naski, Divokej Bill, Tomáš Klus či Monkey Business. Kromě hudebních vystoupení byl 
pro návštěvníky nabízen také alternativní program studentského městečka spočívající 
v nejrůznějších soutěžích a sportovních dovednostech. Svou troškou do mlýna přispěla 
i Nadace Jedličkova ústavu, která návštěvníkům nabízela přiblížení světa lidí s tělesným 
handicapem s možností vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku na klikaté trase se 
zavřenými dveřmi, jízdu na handbiku či mazání chleba jednou rukou pomocí ergo- 
terapeutických pomůcek. Hlavní akcí byla možnost veslování na veslařských 
trenažérech se stříbrným olympionikem z Barcelony skifařem Václavem Chalupou. Za 
vyveslované metry, kapky potu a natažené svaly všech účastníků partneři této aktivity 
přispěli do sbírky na bezbariérový autobus celkem částkou 24 600 Kč.

Pod paprsky jarním sluncem zalitého areálu se tak odehrávala sportovní bitva za 
bitvou, kde v podstatě nebylo vítězů nebo poražených, neboť pro všechny zúčastněné 
byla důležitá radost ze hry. Ti, kteří se rozhodli aktivně se zúčastnit a podpořit naši 
snahu, odcházeli s dobrým pocitem, že přispěli na dobrou věc.  

Vyšehraní

O tom, že Vyšehrad je magické místo, asi většina lidí ví. To, že tady vznikají pevná 
partnerství, Vám můžeme vyprávět zase my, protože jedno takové vzniklo v průběhu 
jara 2014. Konkrétně to bylo naše partnerství s festivalem divadla a hudby Vyšehraní. 
Tým pořadatelů festivalu s radostí přijal naši výzvu k podpoře sbírky na bezbariérový 
autobus. A vrhli se do toho s opravdovým nasazením. Kromě toho, že neúnavně téměř 
2 měsíce vyzývali návštěvníky festivalu k příspěvku do naší autobusové kasičky, tak 
uspořádali dražbu originálního obrazu od Martiny Trchové právě ve prospěch naší 
sbírky. Celkem jejich aktivity přinesly 19 209 Kč. 

Navíc Čarodějnému divadlu žáků Jedličkova ústavu a škol a divadelnímu spolku Ještě 
chvilku absolventů JÚŠ bylo umožněno předvést své umění na „prknech co znamenají 
svět“, právě v rámci programu festivalu Vyšehraní. Oba soubory si to moc užily a my 
jsme rádi, že jsme propojily další vyšehradské aktivity, že jsme propojili divadelní 
svět lidí zdravých a handicapovaných. Oceňujeme mimořádné nasazení a snahu týmu 
Vyšehraní pro dobrou věc a děkujeme!

Příběhdruhý 

Příběhtřetí 

Sportovní veslařské boje za 
bezbariérový autobus v rámci 
festivalu Majáles 2014

��

Jaroslav Dušek, Tomáš Berka  
a Irena Fodorová při ukončení 
dražby obrazu na festivalu 
Vyšehraní 2014
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Byla to poměrně zajímavá podívaná. Olympijští medailisté ve 
skifu Ondřej Synek a Václav Chalupa usedli ke vzájemnému 
souboji na veslařském trenažéru. Kdo bude v duelu na 
pětisetmetrové trati úspěšnější? Zvítězí mládí nebo 
zkušenost? Přítomní diváci napjatě čekali na odstartování 
závodního klání. A pak to přišlo. Oba skifaři pojali svou jízdu 
v rekreačním tempu. Dali tak jasně najevo, že tentokrát 
nejde o soupeření, ale o spolupráci. O spolupráci na veřejné 
sbírce pro Nadaci Jedličkova ústavu.

Přesně 7. 11. 2014 proběhla v nákupním centru Černý 
Most benefiční akce, jejímž cílem byla osvěta sbírky na 
bezbariérový autobus. Ten představuje v podstatě jedinou 
možnost, jakým způsobem přepravovat větší skupinu lidí 
s tělesným handicapem. Slouží pro dopravu žáků a studentů 
Jedličkova ústavu a škol na školy v přírodě, letní tábory, 
kulturní či sportovní akce. Sbírku mohl podpořit každý 
návštěvník nákupního centra. Stačilo usednout na veslovací 
trenažér a ujet vzdálenost 500 metrů. Tím přispěl partner 

soutěže do sbírkové kasičky finanční sumou 500 Kč a ještě se 
mohl poměřit s některým z pozvaných hostů ze světa sportu 
či kultury. Kromě již zmíněných Ondřeje Synka a Václava 
Chalupy tak návštěvníci mohli závodit s Jaromírem Bosákem, 
Kateřinou Neumannovou, Martinem Doktorem, Jakubem 
Kohákem, Dominikem Furchem či hercem Radimem Fialou.

Návštěvníci nákupního centra se s přibývajícím časem stále 
více a více zapojovali do dění. Chodili si pro autogram či 
společnou fotografii se známými osobnostmi, aktivně se 
účastnili biketrialové show Tomáše Zedka, ti odvážní si 
vyzkoušeli pohyb na invalidním vozíku a hlavně díky ujetým 
metrům na veslařském trenažeru postupně přispívali na 
konto veřejné sbírky. Jejich snažení nakonec vyneslo 45 000 
Kč od partnera této akce životního pojištění Flexi Pojišťovny 
České spořitelny. Desetitisícovou částku přidala společnost 
Schrack Technik a do přenosných kasiček kolemjdoucí přispěli 
celkem 6 094 Kč. Celkem to sbírce na autobus přineslo  
61 094 Kč. Děkujeme!

Veslování v centru Černý Most 7. 11. 2014

Příběhčtvrtý 
sbírku na bezbariérový autobus podpořili fotbalisté klubu  
ac sparta Praha 20. 11. 2014

Před ligovým utkáním s SK Dynamo České Budějovice zavítali 
fotbalisté AC Sparta Praha do areálu Jedličkova ústavu, aby 
v místní TA KAVÁRNĚ prostřednictvím tiskové konference 
pozvali fanoušky do hlediště k mistrovskému zápasu, ale 
hlavně, aby podpořili veřejnou sbírku Nadace Jedličkova 
ústavu na koupi speciálně upraveného autobusu.

Prostředí Jedličkova ústavu a setkání s dětmi s handicapem 
výrazně zapůsobilo na reprezentačního záložníka Lukáše 
Váchu, který na tiskové konferenci uvedl:  „Člověk si 
uvědomí, že zdraví je přednější než nějaký zápas nebo to, že 
můžu trénovat nebo nemůžu trénovat. Samozřejmě je tohle 
prostředí na zamyšlení u každého člověka. Opravdu jsou 
určité věci přednější než ten fotbal.“  

Zároveň se zamyslel i nad tím, jakou roli hraje autobus  
a společné cestování pro jakýkoli kolektiv. Ať je to kolektiv 
školní, nebo sportovní. 

„To prostředí v autobuse hraje svoji roli. Pro ty děti bude radost 
hlavně to, že je ten autobus nový, budou se těšit na každou 
cestu, určitě se tam vytváří ta společná atmosféra. To je 
stejné, jako když vyhrajeme zápas, jedeme zpátky autobusem  
a popisujeme si dojmy z utkání a máme radost. Myslím, že ta 
chemie bude fungovat i u těch dětí.“ 

Po skončení tiskové konference se Lukáš Vácha i Mario Holek 
trpělivě věnovali mnoha žádostem o autogramy, popovídání 
si nebo o společnou fotografii. Prvně jmenovaný fotbalista 
dokonce vyhověl tužbě studenta školy Jedličkova ústavu Dan-
iela M., o zařazení mezi okruh svých přátel na sociální síti Fa-
cebook. „Něco takového jsem nečekal, mám opravdu radost,“ 
řekl Daniel, v jehož tváři bylo možno rozeznat známky dojetí. 

V následujících dnech jsme pocítili solidaritu fanoušků Sparty 
se svými idoly a do sbírky na autobus všemi kanály dorazilo 
přes 30 000 Kč. Sparto, děkujeme!

Příběhpátý

Václav Chalupa a Jakub 
Kohák v závodě na 
invalidním vozíku v CČM

Společné foto po tiskové 
konferenci s AC Sparta 
Praha
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S každým koncem roku se o slovo hlásí čas adventní. Doba, 
která je hlavně pro děti symbolem očekávání Vánoc, příchodu 
Ježíška a dárků. I pro dospělé mívá toto období zvláštní kouzlo. 
Nadace Jedličkova ústavu si moc váží svých dárců, partnerů 
a spolupracovníků a prostřednictvím adventního koncertu se 
jim snaží vyjádřit svůj dík za celoroční podporu. 

V letošním roce Nadace Jedličkova ústavu uspořádala již 
šestý adventní koncert tradičně v aule ČVUT v Betlémské 
kapli. Návštěvníci koncertu se mohli těšit z vánočních 
písní a koled v podání dětského pěveckého sboru Radost  
a smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha. Gaudium 
Praha je sborem založeným v roce 1988, jehož činnost 

podporuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Dětský sbor 
Radost Praha byl založen Vladislavem Součkem již v roce 
1961 a k dnešnímu dni čítá na 120 členů. Program koncertu 
zajišťovala sbormistryně Zdena Součková ze ZUŠ Šimáčkova 
Praha 7. Návštěvníci koncertu opět přispívali dobrovolným 
vstupným do naší velké autobusové kasičky a celkově do 
sbírky darovali 19 132 Kč. 

Vrcholnou zprávou celého večera bylo rozhodnutí 
představenstva Pojišťovny České spořitelny, že díky spoko-
jenosti s realizovanými projekty v uplynulém roce rozhodli  
o podpoře tranzitního programu „S Flexi do života“ a dalších 
nadačních projektů ve výši 1 300 000 Kč také v roce 2015.

Příběhšestý
Tradiční adventní koncert 4. 12. 2014
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Mgr. Erik Čipera a Ing. Tomáš 
Vaníček při předání šeku k 
financování druhé části tranzitního 
programu „S Flexi do života“

„V zrcadle všech příběhů je radost 
dětí z Jedle“
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nadační proJekTy 2014
RoK 2014 V nadacI

Rok 2014 se kromě tradičních a dlouhodobých projektů nesl ve víru tří zásadních 
událostí. Hned začátkem roku odstoupil ze své funkce po dvacetiletém 
působení ředitel Jedličkova ústavu a škol PhDr. Jan Pičman, a tímto bychom 
mu rádi naposledy poděkovali za vše, co pro naše společenství na Vyšehradě 
udělal. Loučení bylo srdečné a poté jsme všichni s očekáváním vyhlíželi volbu 
nového ředitele. Od září se jím stal Mgr. Petr Hrubý, z čehož jsme byli nadšeni,  
a věříme, že i nadále bude pokračovat v cestě rozvoje a modernizace Jedličkova 
ústavu a škol.

Další velká změna se stala v rozložení finančního majetku. Od roku 2001, kdy se 
Nadace stala příjemcem finančních prostředků z privatizace určených k rozvoji 
neziskového sektoru v České republice, jsme každoročně vyhlašovali grantové 
řízení NIF (nadační investiční fond) z výnosů tohoto majetku. Rozhodnutím 
Ministerstva financí ČR z května roku 2014 jsou díky dobré péči Nadace  
o svěřený majetek tyto prostředky převedeny již natrvalo do vlastního nadačního 
jmění. Z tohoto důvodu jsme samostatné grantové řízení NIF vyhlašovali v tomto 
roce naposledy. V dalších letech si organizace mohou žádat průběžně o nadační 
granty v průběhu celého roku dle individuálních potřeb a požadavků na financování.  
I nadále chceme pomáhat hlavně tam, kde chybí finanční prostředky od státu a přímou 
podporou v rodinách. Hlavní snaha směřuje k tomu, aby mladí lidé, kterým vážné 
zdravotní problémy brání v plnohodnotné životní realizaci, měli možnost svou bariéru 
překonat. Chceme pomáhat v tom, aby mladí lidé se specifickými potřebami mohli 
také zaujmout plnohodnotné místo ve společnosti.

Posledním velkým úkolem bylo šťastně dovést do finále sbírku na bezbariérový autobus. 
Kromě realizace propagačních akcí, o kterých jste se mohli dočíst v předchozí části, 
jsme také měli před sebou úkol vybrat dodavatele technického řešení bezbariérového 
autobusu. Proto, abychom naplnili naše představy v maximální možné míře, byla 
sestavena komise pro výběr autobusu ze zástupců uživatelů autobusu a na pomoc 
jsme si také pozvali technického odborníka. Vybrat dodavatele nebylo vůbec 
jednoduché, zadání pro dodavatele jsme několikrát zpřesňovali a přepočítávali cenové 

nabídky, abychom měli jistotu, že jsme vybrali nejlepší 
technické řešení, které v nejvyšší možné míře vyhovovalo 
našim požadavkům za nejnižší cenu. Ve finále rozhodovaly 
maličkosti. Vzhledem k tomu, že na nákup autobusu mají být 
použity výnosy z veřejné sbírky, byli jsme si vědomi velkého 
závazku vůči veřejnosti v nakládání s jejich penězi, které 
v dobré víře a s dobrým pocitem věnovali tomuto projektu. 
Nakonec komise v druhé polovině roku dospěla k rozhodnutí  
a doporučila nabídku firmy Scania, kterou svým hlasování také 
potvrdila správní rada NJÚ. Tím náš cíl již dostal konkrétní 
rozměr a kromě propagace sbírky jsme také žádali o podporu 
další nadace a nadační fondy. Solidarita dárců byla veliká  
a jsme rádi, že se nám podařilo propojit neziskový sektor ve 
prospěch našeho projektu.

PRoJeKTY 2014
Poslání Nadace směřuje k integraci mladých lidí s tělesným 
handicapem do společnosti. Aby k integraci mohlo dojít, 
je třeba poskytnout komplex služeb, které spolu souvisí  
a vzájemně se doplňují. 

Podle toho, kam Nadace dle svého poslání svou podporu 
směřuje, rozdělujeme nadační projekty podle oblastí 
pomoci — hlavní nadační projekty. Další podpůrnou 
skupinou jsou projekty, z jejichž realizace získáváme 
finanční prostředky — podpůrné nadační projekty. 

HLAVNÍ NADAčNÍ PROJEKTY 2014 
• Podpora žáků, studentů a klientů Jedličkova ústavu a škol 
• Sociální rehabilitace 
• Pracovní rehabilitace  
• Bezbariérová doprava  
• Osobní asistence  
• Volnočasové aktivity 
• Léčebná terapie a kompenzační pomůcky   
 
PODPŮRNÉ NADAčNÍ PROJEKTY 2014 
• Veřejná sbírka a DMS na poslání Nadace 
• Veřejná sbírka a DMS na autobus pro Jedličkův ústav a školy 
• Marketingové projekty (viz část výroční zprávy  
 Nadační příběhy)

hlaVní nadaČní PRoJeKTY 2014
V roce 2014 se nám podařilo předat pomoc ve výši 
4 100 680 Kč, což je zase o trochu více než v roce 
předchozím.

  

Rozdělení pomoci dle hlavních projektů a formy předání:

PROJEKT / Forma předání pomoci v Kč Granty NIF Ostatní granty Nadační dary Příspěvky CELKEM

Podpora žáků, studentů a klientů JÚŠ  490 000  54 068 544 068

Sociální rehabilitace 16 000 863 044 5 500 99 393 983 937

Pracovní rehabilitace  365 860  0 365 860

Bezbariérová doprava  517 000  0 517 000

Osobní asistence 53 000 358 000  315 621 726 621

Volnočasové aktivity 20 000 334 550 42 579 82 800 479 929

Léčebná terapie a kompenzační pomůcky 161 000 45 000 25 990 251 275 483 265

Celkem 250 000 2 973 454 74 069 803 157 4 100 680
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Z výše uvedeného přehledu je patrné, že jsme se zaměřili 
na podporu projektů v následné péči o žáky a studenty 
Jedličkova ústavu a škol po ukončení školní docházky. 
Cílem této nové 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. A v rámci dlouhodobého projektu Nadace tradičně 
věnovala i v roce 2014 kolem půl milionu korun na podporu 
bezbariérové dopravy pro žáky a studenty Jedličkova ústavu 
a škol. 

Abychom zabezpečili větší transparentnost v použití 
finančních prostředků, předáváme podporu formou nadačních 
grantů s požadavkem na závěrečné vyúčtování a naopak 
snižujeme poskytování pomoci formou nadačních darů. 
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 
informujeme Fórum dárců, Ministerstvo financí ČR, dárce 
a sponzory. Široká veřejnost je průběžně informována 
publikováním na internetových stránkách Nadace a na 
nadačním facebookovém profilu.

PodPoRa ŽáKŮ, sTUdenTŮ a KlIenTŮ 
JedlIČKoVa ÚsTaVU a ŠKol

Jedličkův ústav a školy (dále také JÚŠ) je zřizovatelem 
Nadace. S ohledem na současnou právní úpravu je propojení 
na Nadaci zakotveno v jejím statutu tím, že část členů správní 
rady tvoří zaměstnanci Jedličkova ústavu a škol a část rodiče 
dětí a studentů z Jedličkova ústavu a škol. Tito lidé nejlépe 
vědí, kam je potřeba pomoc směřovat. V roce 2014 jsme si 
uvědomili, že za uplynulých 24 let Nadace výrazným způsobem 
pomohla k modernizaci celého areálu škol Jedličkova 
ústavu a nyní je její mise ukončena. Z Jedličkova ústavu 
se stala moderní plně vybavená škola, která nabízí několik 
druhů kvalitního vzdělání dětem se speciálními potřebami 
na nejvyšší dostupné úrovni. Svým žákům a studentům 
zajišťuje JÚŠ kromě vzdělání komplexní rehabilitaci včetně 
fyzioterapie a ergoterapie a zároveň lékařskou péči. JÚŠ dále 
umožňuje krátkodobé pobyty pro rodiny s malými dětmi, 
nácvikový program samostatného bydlení pro absolventy 
škol JÚ a řadu sportovních a volnočasových aktivit. Proto 

svou činnost Nadace přesměrovává do sociálně slabých rodin 
žáků, studentů a bývalých klientů Jedličkova ústavu a škol 
tak, aby i tyto děti a mladí lidé dostali stejné možnosti jako 
jejich zdraví vrstevníci.

Kromě školního vzdělávání se Jedličkův ústav a školy 
podílejí na organizaci dalších pravidelných aktivit 
otevřených směrem k veřejnosti:
• Česká Abilympiáda pro děti a mládež (pro účastníky  
 z celé ČR)
• „Prázdniny na nečisto“ aneb Zahradní slavnost ke konci  
 školního roku
• Sportovní soustředění v rekreačním zařízení 
 na Bukové u Nových Hradů
• Účast na výstavě Schola Pragensis 
 v Kongresovém centru Praha
• Mezinárodní turnaj v boccia
• Vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ Praha v hotelu  
 Holiday Inn v Praze na Pankráci
• Jarní a Vánoční trhy na „Staráku“ (historická budova JÚŠ)
• Festival hudby „Pojď dál“
• Mikulášská v Opeře

V roce 2014 byla Nadací poskytnuta Jedličkovu ústavu  
a školám podpora v celkové výši 544 068 Kč. Nejvýznamnější 
pomocí byla úhrada úvazku fyzioterapeuta, k navýšení 
rehabilitační péče žáků a studentů v částce 380 000 Kč,  
a příspěvek na organizaci 13. České Abilympiády pro děti  
a mládež ve výši 110 000 Kč, který jsme získali díky projektu 
„Čtení pomáhá“ od Nadace Martina Romana, za který tímto 
ještě jednou děkujeme. 

PROJEKT %

Podpora žáků, studentů a klientů JÚŠ 13%

Sociální rehabilitace 24%

Pracovní rehabilitace 9%

Bezbariérová doprava 13%

Osobní asistence 18%

Volnočasové aktivity 11%

Léčebná terapie a kompenzační pomůcky 12%

Forma podpory 2014 Kč

Granty NIF 0

Ostatní granty 490 000

Nadační dary 0

Skupinové příspěvky přímo dětem 54 068

Celkem 544 068
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„Jedle v roce 2014

Rok 2014 navázal na 100. výročí založení JÚŠ. Dalo by se 
říci, že by to mohl být rok po náročném období zklidňující. 
Vzhledem k rozhodnutí předchozího ředitele PhDr. J. Pičmana 
po 20 letech odejít ke konci ledna z této pozice, ale mělo vše 
poněkud jinou dynamiku. Důležité pro JÚŠ bylo zvládnout 
přechodné období, které trvalo do srpna, a ve kterém ve 
vzduchu doslova „visely“ mnohé nejistoty. Prioritou bylo 
zajistit, aby vše z toho, co dobře fungovalo v minulosti, 
nezaniklo a zároveň se soustředit na všechny ty věci ostatní. 
Díky mnoha kolegům jsme toto období zvládli dle všeho se 
ctí, za což jim ještě dodatečně děkuji. Od září má tedy JÚŠ 
ředitele nového, i z těch důvodů jsem odešel z Nadace JÚ. 

Rok 2014 byl přelomový také díky Novému občanskému 
zákoníku. Dle nové úpravy nadace nemohou podporovat své 
zřizovatele. Samozřejmě je to něco, co nevítáme s radostí 
ani v JÚŠ ani v NJÚ. Možná to řeší některé problémy „praní 
peněz“ v účelově vzniklých nadacích apod., ale pro nás je to 
velmi nepříjemná záležitost. NJÚ se tedy nicméně může ještě 
více zaměřit na podporu organizací Centra služeb Vyšehrad 
(CSV) a může více uspokojovat individuální žadatele, což 
samozřejmě také má velký smysl.  Soustředěním NJÚ na naše 
klienty a absolventy tedy ani přes tuto zásadní změnu neztrácí 
jméno Jedličkova ústavu v názvu nadace své opodstatnění. 

Jako každý rok i v roce 2014 proběhlo u nás mnoho akcí, ale  
o nich se dozvíte více na našich webových stránkách, Facebooku 
či díky jiným zdrojům, z nichž jedním je i tato výroční zpráva 
NJÚ. Rozepisovat se na tomto omezeném prostoru příliš 
nelze, mnoho aktivit by se sem nevešlo. Vše se uskutečňuje 
díky nadšení a profesionalitě většiny kolegů v JÚŠ, za což jim 
patří velký dík. Jsem velmi rád, že se daří v rámci CSV dál 
aktivně rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi, které 
v něm působí. Jsme s mnoha z nich velmi těsně propojeni 
společným tématem – mladými lidmi s postižením, kteří se 
u nás vzdělávají, či vzdělávali nebo využívají ubytování, byť 
studují jinde. Tyto organizace těsně navazují na naše služby 
v rozličných oblastech (příprava na zaměstnání, samostatné 
bydlení, další vzdělávání, asistenční služby, volnočasové či 
sportovní aktivity atd.), JÚŠ jim poskytuje zázemí, rovněž 
pak bezpochyby silné a cenné partnerství. Všichni víme, 
jak velmi důležité je nejen získání vzdělání, kvalitní rozvoj 
tělesné stránky či sociálních dovedností, klademe důraz i na 
to, co bude dál, aby další cesta životem byla pokud možno 
dobře nastartovaná a měla smysluplné směřování. To mladý 
člověk ať již s postižením či bez hrozně moc potřebuje. 
Velmi tomu pomáháte i Vy - partneři, dárci, sympatizanti, 
dobrovolníci či mnozí další, díky moc za to.

Mgr. Petr Hrubý 
ředitel Jedličkova ústavu a škol“

Zaměstnanci Pojišťovny České 
spořitelny se studenty Jedle při 
hodině finanční gramotnosti
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Student Jedle na 
středoškolské praxi  
v základní škole

Pohoda a klid na společných 
výletech plných poznávání



PRoJeKT socIální RehabIlITace

Sociální rehabilitace v širším významu představuje činnosti, které směřují ke zlepšení 
integrace lidí s handicapem do společnosti s důrazem na osobní a osobnostní rozvoj 
jednotlivce. V našem vnímání jsou do tohoto projektu zahrnuty programy na podporu 
integrace do většinové společnosti, ale také sociální pomoc rodinám v hrazení nákladů, 
které by si nemohli dovolit hradit ze svých prostředků. V rámci tohoto projektu nám 
jde především o to, aby i děti ze sociálně slabých rodin měli stejné možnosti v přípravě 
ke studiu a následného startu do života jako jejich vrstevníci. Díky již zmíněnému 
daru od životního pojištění Flexi Pojišťovny České spořitelny, jsme v tomto projektu 
mohli udělat velký krok kupředu a zaměřit se na další problematickou oblast.

V roce 2014 jsme do projektu sociální rehabilitace vložili 983 937 Kč, finanční pomoc 
jsme předali formou grantů organizacím nebo formou nadačních příspěvků konkrétním 
dětem a jejich rodinám:

                                   

Páteřním grantem sociální rehabilitace je projekt Asistence o.p.s v částce 863 044 Kč 
nesoucí název „S Flexi do života“, který jsme mohli realizovat díky zmíněné podpoře 
životního pojištění Flexi od Pojišťovny České spořitelny. Je to celoroční projekt, 
který se zaměřuje na to citlivé období, kdy mimopražští studenti ukončili školu 
Jedličkova ústavu a vrací se zpět do svého rodného města. Koordinátoři a terapeuti 
studentům pomáhají najít cestu zpět do komunity, prohloubit vztahy s rodinou, ob-
novit přátelství, ale také řeší praktické záležitosti jako kontakt s úřady a s poten-
ciálními zaměstnavateli v místě bydliště. Z mnoha analýz týkajících se zaměstnávání 
lidí s postižením vyplývá, že hlavní překážkou není ekonomický faktor, ale obavy či 
neznalost způsobů komunikace s lidmi s postižením. Proto tento projekt klade důraz 
právě na zlepšení této situace, ať již ve spolupráci s potenciálními zaměstnavateli, 
institucemi či široké veřejnosti.   

 

Forma podpory 2014 Kč
Granty NIF 16 000

Ostatní granty 863 044

Nadační dary 5 500

Individuální příspěvky přímo dětem 99 393

Celkem 983 937
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„Projekt „S FLEXI do 
života“, realizovaný v roce 
2014, podporoval studenty  
a absolventy Jedličkova ústavu  

a škol v úspěšném zvládnutí budoucnosti po ukončení studia. 
Služba Tranzitní program byla poskytnuta 16 klientům 
s různorodými cíli, nejčastěji spojenými s uplatněním na 
trhu práce a bydlením. Klientům tato podpora přinesla cenné 
zkušenosti týkající se profesní orientace a výkonu práce, 
osobnostního rozvoje a umění realizovat svá přání a cíle 
v životě. Nejcennějším efektem je jejich zapojení do života 
běžné společnosti. 

Dalším velkým přínosem projektu byla spolupráce se 
zaměstnavateli, kteří zjistili, díky zkušenosti s klienty 
prostřednictvím pracovních praxí, že je možné vytvořit či 

přizpůsobit pracovní místo tak, aby odpovídalo potřebám   
a dovednostem daného uchazeče s postižením. 
Zaměstnavatelé si nejvíce váží získaných osobních zkušeností 
v komunikaci i pracovním vztahu s klienty s kombinovaným 
postižením. Během spolupráce bylo aktivně spolupracováno 
s 18 zaměstnavateli. 

Realizace projektu ukázala, jakým způsobem může 
dojít k hodnotové a postojové změně podporující lidi 
s kombinovaným postižením v aktivním životě v naší 
společnosti. Děkujeme Flexi životnímu pojištění Pojišťovny 
České spořitelny a Nadaci Jedličkova ústavu, že jsme mohli 
tento projekt realizovat.“

 
Mgr. Pavlína Techlová 

Plánování Petrovy cesty 
tranzitním programem  
„S Flexi do života“



PRoJeKT PRacoVní RehabIlITace

Pouze nepatrným krůčkem od předchozího projektu je projekt pracovní rehabilitace. 
V podstatě se nám tyto projekty téměř dotýkají a v mnoha případech prolínají. 
Nicméně zaměstnávání mladých lidí s tělesným postižením je velkým tématem 
všech organizací napojených na Jedličkův ústav a školy, které nazýváme Centrum 
služeb Vyšehrad. Tyto organizace se zaměřují na následnou péči, kdy právě možnost 
zaměstnání dospělých studentů je silnou potřebou, aby nedošlo ke ztrátě touhy  
a motivace. Studenti chtějí pracovat ve svých vysněných zaměstnáních a my se snažíme 
jejich touhu podpořit. Přechod do samostatného života je naším dlouhodobým cílem  
a v roce 2014 jsme takto cílené projekty podpořili částkou ve výši 365 860 Kč.

V rámci kontinuity naplňování tohoto cíle je Nadací dlouhodobě podporovaný projekt 
„Jdu na praxi“, jehož realizátorem je Asistence o.p.s. společně s JÚŠ. Pro žáky 
posledních ročníků praktické, sociálně-správní a obchodní školy Jedličkova ústavu 
společně hledají možnosti praxe, na které by si žáci mohli vyzkoušet první pracovní 
dovednosti, seznámit se s běžným pracovním prostředím a hlavně si uvědomit své 
vlastní možnosti. Praxe také vedou k prohlubování vlastní sociální dovednosti při 
komunikaci v běžném prostředí a v zajišťování si své vlastní asistence pro cestu na 
pracoviště. Projekt „Jdu na praxi“ je plný porozumění, pochopení a podpory a jasným 
příkladem toho, kde se nám sociální a pracovní rehabilitace spojují. Tento projekt 
jsme podpořili částkou 119 680 Kč.

 Forma podpory 2014 Kč
Granty NIF 0

Ostatní granty 365 860

Nadační dary 0

Individuální příspěvky přímo dětem 0

Celkem 365 860
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Studentka střední školy JÚŠ na 
praxi v rámci projektu „Jdu na 
praxi“

Prezentace prací grafiků 
z Maturus o.p.s.

22
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Další formou pomoci, i když to tak na 
první pohled nevypadá, je podpora aktivit 
hudební skupiny The Tap Tap. Živé a dy-
namické hudební těleso jsme sledovali od 
jeho zrodu. Nyní je hrdou vlajkovou lodí 
vyplouvající z Jedličkova ústavu a škol 
ke komunikaci podpory lidí s handicapem 

směrem k intaktní veřejnosti. Nejprve to byl zájem a nadšení 
pro hudbu, který stále přetrvává, a nyní navíc několika 
absolventům Jedličkova ústavu a škol dává možnost seberea-
lizace a platného pracovního uplatnění. Dnes už skupina stojí 
na vlastních pevných základech a my s radostí přihlížíme, jak 
se jim úspěšně daří. Na podporu jejich aktivit jsme přispěli 
částkou 80 000 Kč na festival „Pojď dál 2014“, 40 000 Kč 
na tradiční Mikulášskou v Opeře a 30 000 Kč na zpracování 
dokumentu o cestě TTT do Izraele. The Tap Tap jsou skvělým 
příkladem, že i s těžkým tělesným handicapem lze nalézt 
cestu osobní plnohodnotné realizace. Nadace tuto hudební 
skupinu podporuje již řadu let, od roku 2010 jí poskytla 
prostředky v celkové výši 1 320 500 Kč. 

Kapelník skupiny Šimon Ornest k tomu dodává: „Ve smyslu 
našich aktivit se plně shodujeme s tím, co již před sto lety 
řekl zakladatel Jedličkova ústavu profesor Rudolf Jedlička: 
“Měníme pasivní příjemce sociálních dávek na daňové poplat-
níky”. Krátké a jednoznačné, rádi se k tomu připojíme.

 „Jsme moc rádi, že Nadace Jedličkova ústavu nás partner-
sky podporovala v našich aktivitách i v roce 2014. Komu-
nikace významu vzdělávání lidí se zdravotním i sociálním 
znevýhodněním prostřednictvím akcí, které atraktivním 
způsobem oslovují širokou veřejnost, považujeme za velmi 
důležitou vzhledem k jejich budoucímu uplatnění na trhu 
práce. Festival hudby a pohybu Pojď dál, Mikulášská ve Stát-
ní opeře, ale i jednotlivé koncerty kapely The Tap Tap k ta-
kovým akcím již tradičně patří a my doufáme, že z toho mají 
radost i naši stálí partneři včetně Nadace JÚ.“

Šimon Ornest
předseda o.s. Tap a kapelník souboru The Tap Tap

Důkazem, že pracovní rehabilitace 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. 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. A nyní se již těšíme, čím nás pod 
vedením nové paní ředitelky překvapí. 

 „V Maturu jsem od září 2014. Při nástupu jsem měla možnost 
navázat na dobře vybudované základy sociální firmy, která 

zaměstnává osoby s handicapem za férových podmínek. 
Mým hlavním úkolem bylo zajistit finanční stabilitu  
a s ní související vyšší míru soběstačnosti. Sehnat práci pro 
zaměstnance, získat nové zákazníky. Přesvědčit je, že práce 
lidí s handicapem je stejně kvalitní jako zdravých. Kvalitní, 
profesionálně odvedená práce = spokojený zákazník. Spokojení 
zákazník se vrací. Tato jednoduchá rovnice se ukazuje jako 
správná. Zisky se postupně zvyšují, zákazníci se vracejí. Více 
práce, více praxe pro zaměstnance, více sebevědomí a více 
radosti.

NJÚ je naším velkým pomocníkem na cestě k větší 
soběstačnosti. Finanční podporou a hlavně sdílenou vizí, 
přesvědčením, že naše práce má smysl.“ 

Jitka čechová
ředitelka MATURUS o.p.s.
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Tranzitní program MATURUS 
na pozici grafik pro 
kreativní lidi s tělesným 
handicapem

Hudební vystoupení TTT na 
festivalu Pojď dál 2014
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Představte si, že si sednete na invalidní vozík a vydáte se na 
cestu do práce. Smysl projektu bezbariérové dopravy jistě 
pochopíte po pár metrech. Pro žáky a studenty JÚŠ je to 
ještě těžší, protože se jedná o cestu do školy. My jsme si 
to plně uvědomili již v roce 1998 a od té doby ve spolupráci 
s partnerem S-MOBIL s.r.o. podporujeme bezbariérovou 
dopravu pro žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol. 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, 

patřící do volného seskupení neziskových organizací Centra 
služeb Vyšehrad, a náklady související s provozem vozidel 
hradí S-MOBIL s.r.o., a to včetně PHM. 

Nadace na bezbariérovou dopravu formou grantu vynaložila 
v roce 2014 částku 517 000 Kč. 

„Doprava dětí a mládeže s tělesným 
postižením v roce 2014

Projekt dopravy podporuje osoby s tělesným postižením na 
cestě za vzděláním do Jedličkova ústavu a škol a běžných 
škol v Praze. V loňském roce podpora směřovala k 26 osobám 
se zdravotním znevýhodněním a speciálně upravené mikro-
busy najely neuvěřitelných 48 676 km v rámci každodenních 
pravidelných jízd. Žádostí každoročně přibývá, ale kapacita 
dvou mikrobusů je omezená. K úspěšnému fungování pro-

jektu i v loňském roce přispěla firma S-MOBIL, s.r.o., která 
poskytuje dva speciálně upravené mikrobusy a zároveň hradí 
veškeré PHM a servis obou vozů. Nejvíce je doprava využívána 
klienty z městských částí Prahy 4 a 5, ale služby poskytujeme 
i v dalších městských částech. Velkou zásluhu na dodržování 
časového harmonogramu a spokojenosti klientů mají naši dva 
řidiči a koordinátor projektu.“ 

Lenka Nádvorníková
ředitelka o.p.s. Borůvka PrahaForma podpory 2014 Kč

Granty NIF 0

Ostatní granty 517 000

Nadační dary 0

Individuální příspěvky přímo dětem 0

Celkem 517 000

PRoJeKT beZbaRIÉRoVá doPRaVa

Nadace Jedličkova ústavu by touto cestou ráda poděkovala firmě S-MOBIL s.r.o. za dlouhodobou význam-
nou pomoc. Níže uvádíme partnery firmy S-MOBIL s.r.o., kteří v roce 2014 pronájmem reklamní plochy na 
mikrobusech podpořili projekt bezbariérové dopravy.

2N TELEKOMUNIKACE a.s. | ABB s.r.o. | AGROFERT HOLDING, a.s. | ALTOMA spol. s r.o. | AQUATEST a.s. | ARCADIS CZ a.s. | 
AVERS, spol. s r.o. | AŽD Praha s.r.o. | BETOSAN a.s. | Blue Panther s.r.o. | CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. | Creditreform s.r.o. 
| ČEDOK a.s. | Čermák a Hrachovec a.s. | České štěrkopísky spol. s r.o. | Český Aeroholding, a.s.  | ČKV Praha s.r.o. | ČSOB 
Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | D&Z spol. s r. o. | D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. | DAP. a.s. | DEKRA CZ a.s. | 
Delta Light Czech s.r.o. | Duktus litinové systémy s.r.o. | Elektrizace železnic Praha a. s. | Elektroline a.s. | ELTODO, a.s. | 
ERTL GLAS, s.r.o. | EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o. | Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. | Fabory CZ Holding 
s.r.o. | FACKELMANN ČR, spol. s r.o. | Flyboy s.r.o. | Festo, s.r.o. | FREYSSINET CS, a.s. | Generali Pojišťovna a.s. | GEOMINIG 
| GORENJE  spol.s r.o. | Huawei Technologies (Czech) s.r.o. | JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. | JÍŠA rent - car s.r.o. 
| Jungheinrich (ČR) s.r.o. | KLENOTY AURUM, s.r.o. | Kolektory Praha, a.s. | Linde Gas a.s. | LOM PRAHA s. p. | Marks and 
Spencer Czech Republic a.s. | METROPROJEKT Praha  a.s. | Metrostav a.s. | Nokian Tyres s.r.o. | Oberbank AG pobočka 
Česká republika | OKsystem s.r.o. | ONDEO Services CZ, s.r.o. | OSPAP a.s. | Panasonic Marketing Europe GmbH, | Parker 
Hannifin Czech Republic s.r.o. | Pavel Bartík | PRAGOIMEX a.s. | Pražská plynárenská, 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. | Skanska a.s. | SMP CZ, a.s. | SOLETANCHE Česká republika s.r.o. | Stavební firma HOBST a.s. | 
Sweco Hydroprojekt a.s. | 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. | Zakládání staveb, a.s. | Zeppelin CZ s.r.o. | ZEPRIS s.r.o. 
 
Děkujeme.

Bezbariérová doprava je 
velkým pomocníkem pro 
děti z Jedle a pro jejich 
rodiče
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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. Osobní asistence je základním 
kamenem v podpoře lidí s tělesným a kombinovaným 
postižením. Službou, 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 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, které by dělali, nebýt jejich postižení. 
Osobní asistenti 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. Nadace pomáhá hradit náklady na osobní asistenci 
v rodinách a také poskytujícím organizacím. V roce 2014 
jsme poskytli podporu ve prospěch služby osobní asistenci 
ve výši 726 621 Kč.

 
Největším partnerem Nadace je o.p.s. Asistence, která je 
také členem volného uskupení organizací, které nazýváme 
Centrum služeb Vyšehrad, a která zajišťuje osobní asisten-
ci pro žáky, studenty, současné i bývalé klienty Jedličkova 
ústavu a škol. Tuto aktivitu výrazně finančně podporujeme 
grantem ve výši 100 000 Kč. Stejně tak jako u Maturu, tak  
i v Asistenci došlo ke změně ředitele. Mgr. Erik Čipera je plný 
nadšení a elánu a my se těšíme na další spolupráci a nové 
projekty, které má v plánu.

„Považuji pro sebe za velkou čest  
a výzvu pokračovat po Vlastě Stup-
kové v čele Asistence, o.p.s. Měl 
jsem možnost projít v Asistenci 

mnoha pracovními pozicemi a uplatňovat v nich své přednosti 
a v dalších oblastech pracovat na svém rozvoji. Tento přístup 
je charakteristický i pro celé působení Asistence vzhledem  
k našim klientům, lidem s postižením, podporovat rozvoj sa-
mostatnosti a dovedností.

Prvořadým úkolem pro Asistenci v nejbližším období bude 
vyrovnat se s propadem příjmů v rozpočtu, souvisejícím  
s ukončováním projektů EU a současně udržet rozsah a kvalitu 
poskytovaných služeb. Z praxe poskytovatele sociálních služeb 
vím, jak důležitou roli hrají osobní asistenti, jejich podpora, 
nastavení, vnímavost, cílevědomost. Asistence o.p.s. má 
svého nejvýznamnějšího asistenta v Nadaci Jedličkova ústavu, 
ta je naším hlavním partnerem a pevně věřím, že se naše 
spolupráce bude rozvíjet. Čekají na nás totiž důležitá témata 
a jedním z nich je i dostupnost osobní asistence pro lidi, kteří 
ji potřebují ve velkém rozsahu během každého celého dne. 
Naším nejbližším cílem je vnést do debat o reformě příspěvků 
na péči právě zvýšení podpory těchto lidí. Jsem si jist, že to 
má smysl.“

Mgr. Erik čipera

Již minulý rok jsme se rozhodli podpořit životní příběh 
Luboše a Vladimíra, dvou úspěšných absolventů střední školy 
Jedličkova ústavu, a jejich cestu na vysokou školu. Společně 
s námi jim drží palce i naši dárci, proto jsme jim formou 
individuálních nadačních příspěvků ve výši 68 246 Kč mohli 
uhradit náklady na osobní asistenci při studiu na vysoké škole. 
A určitě se to vyplatilo, protože klukům se podařilo úspěšně 
ukončit první ročník na univerzitě a vyrazit do druhého. 

A co na to Luboš a Vladimír?

„Lubomír a Vladimír – Mediální studia na Metropolitní 
univerzitě Praha

Díky podpoře Nadace Jedličkova ústavu (NJÚ) jsme mohli 
dokončit už druhý ročník bakalářského programu. Pomoc 
NJÚ přitom spočívá ve financování služeb osobních asistentů, 
kteří nám při docházce do školy pomáhají se vším, co naše 
onemocnění znemožňuje. Oba jsme totiž od dětství odkázáni 
na invalidní vozík kvůli diagnóze SMA, která postihuje svaly 
celého těla. Asistenti nás tudíž musejí doprovázet v podstatě 
všude.

Druhý ročník byl zaměřený především na prohlubování zna-
lostí cizích jazyků a češtiny. Po oba semestry jsme si také 
detailně přibližovali právní rámec práce v médiích.

Ve třetím semestru jsme navazovali na předchozí ročník 
především studiem dějin. Některé předměty také znovu byly 
zaměřeny na získání zkušeností s tvorbou mediálních obsahů; 
natáčeli jsme reportáže a zakládali webové stránky, které 
jsme pak sledovali analytickými nástroji. Ke konci zimního 
semestru nás trochu potrápila zasněžená Praha, ale díky 
skvělým asistentům jsme si (i přes kolabující MHD) cestu do 
školy vždy našli.

Ve čtvrtém semestru jsme si také přiblížili komerční stránku 
práce v médiích skrze předměty Marketingová komunikace a 
Public relations.

Na závěr druhého ročníku pak přišla dobrá zpráva o tom, že pro 
zbytek studia budeme mít od NJÚ zprostředkovaného nového 
sponzora, kterým se stala Pojišťovna České spořitelny.“

Forma podpory 2014 Kč
Granty NIF 53 000

Ostatní granty 358 000

Nadační dary 0

Individuální příspěvky přímo dětem 315 621

Celkem 726 621

PRoJeKT osobní asIsTence

Luboš a Vladimír při 
ukončení druhého ročníku 
vysoké školy
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Nadační podpora projektu volnočasových aktivit je 
nejpestřejší a je to v podstatě to, co dělá život životem. 
Životem zajímavějším, zábavnějším a plnějším. Podporujeme 
organizace i jednotlivce a je až neskutečné, co všechno 
je možné na invalidním vozíku zvládnout ve volném čase. 
Mohou lidé na vozíku lyžovat? Ano! Mohou lidé na vozíku 
sjíždět řeku? Ano! Mohou lidé na vozíku plavat? Ano! A my 
s radostí říkáme ano, všem těmto aktivitám. Na podporu 
jsme předali 479 929 Kč.

V rámci volnočasových aktivit vznikl v závěru roku zcela nový 
projekt klubu potápěčů Aquamarine s názvem „I my pod 
vodou“. Ač se nám to zdálo z počátku téměř nemožné, jedná 
se o kurz potápění pro osoby s tělesným postižením. Možná 
šílený nápad, nicméně díky dobrému zajištění celého kurzu 
jsme se ho rozhodli podpořit částkou 22 550 Kč. A jsme moc 
rádi, že jsme mohli podpořit další aktivitu, která probíhá 
v bazéně Jedličkova ústavu a škol, který byl postaven v roce 
2002 za výrazné podpory právě naší nadace. A to, že to 
nebylo šílené, a děti a studenti Jedličkova ústavu a škol si to 
krásně užívali, můžete vidět na následujících fotografiích.

PRoJeKT VolnoČasoVÉ aKTIVITY

Forma podpory 2014 Kč

Granty NIF 20 000

Ostatní granty 334 550

Nadační dary 42 579

Individuální příspěvky přímo dětem 82 800

Celkem 479 929

Jednou z nejdůležitějších organizací v rámci 
Centra služeb Vyšehrad pro volnočasové 
aktivity je náš dynamický Sportovní Club 
Jedličkova ústavu Praha. V současné chvíli 

má již přes 350 členů a touha a snaha něčeho dosáhnout je 
zde vidět na každém kroku. Nadšení z úspěchů jednotlivých 
sportovců nebo družstev jsou i naší radostí a současně 
naplněním našeho poslání. Nadace v tomto roce podpořila SC 
JÚ Praha v různých projektech v celkové částce 260 000 Kč.

„Poděkování od Sportovního Clubu Jedličkova ústavu

Základním posláním a cílem v SC JÚ Praha je organizovat 
pravidelnou sportovní činnost pro zdravotně postižené 
jedince v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných  
a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky. Cílem je vytváření podmínek pro rozvoj 
tělovýchovy a sportu tělesně handicapovaných sportovců 
a vhodným způsobem prezentování na veřejnosti, že i na 
vozíku, resp. jedinci s různým stupněm zdravotního defektu, 
mohou žít plnohodnotný život a sportovat podobně jako 
ostatní. Pro některé jedince je sport vhodnou a jedinou 
možností seberealizace.

Prakticky od založení SC JÚ Praha úzce spolupracuje s Nadací 
JÚ a díky její významné finanční pomoci jsme v roce 2014 
mohli realizovat několik akcí (speciální atletické soustředění 
v Maspalomas, sportovně společenskou akci Prázdniny 
nanečisto, Kurz monoski, biski a kartski) a finančně také 
pomohla k účasti našich nejlepších boccistů na Světovém 
poháru v Portugalsku,  na MS v Pekingu a k nákupu nových 
sad boccia míčů. 

Za poskytnuté finanční příspěvky mnohokrát děkujeme 
a věříme, že podobná spolupráce bude pokračovat  
i v následujících letech.“  

Za SC JÚ Praha děkuje 

Mgr. Pavel Martínek
předseda 

Zkouška jachtingu pro mladé lidi s handicapem

Soustředění na co nejlepší výkon v boccia

„I my pod vodou“ – kurz 
potápění plný krásných 
zážitků pro lidi s postižením
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Kompenzační pomůcky jsou tím nejjednoznačnějším 
symbolem vnímání tělesného handicapu a jsou vlastně 
takovým základem a prvním krokem ke všem ostatním 
projektům. Jsou důležitým pilířem pro plnohodnotný 
život lidí s tělesným postižením. My tento projekt ještě 
doplňujeme o léčebné terapie, které rozšiřují komplexní 
péči o mladé lidi s tělesným postižením. Nadační pomoc byla 
předána buď přímo rodinám formou individuálních příspěvků 
na mechanické či elektrické vozíky, bezbariérové úpravy  
a jiné kompenzační pomůcky, nebo prostřednictvím grantů 
organizacím, které zajišťují kvalitní terapeutický program. 
Nadace v rámci tohoto projektu předala podporu v hodnotě 
483 265 Kč.

V rámci tohoto projektu určitě stojí za zmínku příběh 
Lukáše, klienta Jedličkova ústavu a škol, který si vzhledem 
ke své míře postižení přál nový motoped, aby se mohl se 
svou rodinou vydávat na časté výlety. Jeho životní příběh 
zaujal zaměstnance Pojišťovny České spořitelny natolik, 
že se rozhodli uspořádat zaměstnaneckou sbírku právě 
na pořízení motopedu pro Lukáše. Zapojila se většina 
zaměstnanců, každý přispěl dle svých možností a nakonec se 
podařilo vybrat částku 46 809 Kč. Jako uznání snahy svých 
zaměstnanců se vedení společnosti rozhodlo zbývající část 
38 191 Kč do chybějící částky doplatit. A motoped mohl být 
pořízen. A co na to Lukáš?

„Chtěl bych Vám moc poděkovat za Vaši sbírku. Jsem moc 
rád, že jste mi přispěli na nový rychlý skútr, který mi hodně 
pomůže. Budu teď moct jezdit s rodiči na výlety, kde budu 
teď rychlejší než oni. Vaše sbírka mi pomohla k tomu, abych 
si mohl pořádně užít jízdu, která se mi líbí. Ještě jednou Vám 
moc děkuji a doufám, že i Vám jsem udělal radost tím, že 
mám radost z nového skútru.“ 

V rámci léčebných terapií rádi podporujeme kvalitní pro-
gramy k zajištění „rehabilitace na koňském hřbetě“ pro děti 
s tělesným postižením po celé ČR. V rámci grantového řízení 
NIF jsme mezi pět projektů s programem hiporehabilitace 
rozdělili celkovou částku 106 000 Kč a pomohli jsme tak 
udržet chod kvalitních terapeutických projektů pro stovky 
dalších dětí z ostatních regionů.

PRoJeKT lÉČebná TeRaPIe a KoMPenZaČní PoMŮcKY

Forma podpory 2014 Kč

Granty NIF 161 000

Ostatní granty 45 000

Finanční nadační dary 25 990

Individuální příspěvky přímo dětem 251 275

Celkem 483 265

Lukáš a jeho motoped

Učíme se na statku – 
hiporehabilitace o.s. Koníček 

Hiporehabilitace s Alkou o.p.s 2014

33
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Kromě tradičních forem rehabilitační péče podporujeme  
i nově vznikající moderní metody. Jednou z nich je zavedení 
léčebné metody PANat v Centru Hájek ve Vejprnicích, kterou 
provozuje spolek Asociace pro pomoc handicapovaným 
dětem, kterou jsme se rozhodli podpořit grantem ve 
výši 35 000 Kč. PANat je léčebná metoda, která využívá 
specifické polohování končetin ve vzduchových dlahách 

URIAS ve fyziologické pozici a umožňuje tak aktivní pohyb 
bez nežádoucí kompenzace, což se podle nejnovějších 
neurovědeckých poznatků uplatňuje při motorickém učení a 
podporuje se tak pozitivně motorický vývoj dětí s mozkovými 
hybnými poruchami. Cvičení se vzduchovými dlahami je 
zábavné, nebolí a usnadňuje pohyb.

Veřejná sbírka je stále jedním z významných a tradičních 
pilířů financování nadační pomoci. Kontinuálně pokračujeme 
v organizaci kasičkové sbírky již více než dvě desítky let. 
Nadace provozuje veřejnou sbírku na podporu poslání 
v souladu se Statutem Nadace na základě povolení Mag-
istrátu hl. m. Prahy pod čj. S-MHMP/650705/201 na dobu 
neurčitou. Dále jsme realizovali mimořádnou veřejnou 
sbírku na bezbariérový autobus (vícemístný přepravní 
prostředek) na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy 
čj. S-MHMP/602106/2012, 607749/2012 ode dne 8. 6. 2012  
do 20. 4. 2015. Obě veřejné sbírky mají svůj vlastní bankovní 
účet, který je vedený u Raiffeisenbank, oba účty jsou trans-
parentní, což všem zájemcům dává možnost sledovat přes 
internet stav sbírek a konkrétní formy jejich čerpání:

https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-
informace/transparentni-ucty

Na oba sbírkové účty 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.modryzivot.cz a www.stedrynakup.cz, kde 
průběžné prezentujeme naše nadační projekty s konkrétními 
cíli podpory. 

V roce 2014 jsme prostřednictvím veřejné sbírky na 
poslání Nadace získali 856 836 Kč a na nový autobus  
2 534 155 Kč. Celkově jsme na obou sbírkách od dárců  
obdrželi 3 390 991 Kč.

VeřeJná sbíRKa na Poslání nadace

U veřejné sbírky na poslání Nadace došlo k velké změně 
vzhledu jejích nadačních kasiček. Průběžně jsme se loučili 
se starými kovovými a nahrazovali je dřevěnými v zářivě 
zelené barvě. Kasičky jsou umístěné nejčastěji ve velkých 
prodejnách významných obchodních řetězců na řadě míst 
v České republice. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů 
podpory, jehož výnosy však s ohledem na nárůst možností 
přispívat spíše stagnují. V České republice máme umístěno 
celkem 61 kasiček. Naopak velký potenciál v rozvoji 

VeřeJná sbíRKa 2014

individuálního dárcovství vidíme jak v mobilních platbách 
formou DMS, tak především v  on-line platbách mířících 
přímo na transparentní účet nebo přes darovací portály.

 

Veřejná sbírka na poslání Nadace je 
podpořena také dárcovskými SMS zprávami, 
tzv. DMS s heslem „PROJEDLICKU“. 
Ke sbírce je vázán transparentní účet  
č.  350350/5500 vedený u Raiffeisenbank.

DĚKUJEME společnosti Pražská plynáren-
ská, a.s. za její dlouholetou a významnou 
podporu veřejné sbírky v podobě zapůjčení 
osobního vozu 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.

Léčebná terapie PANat 
v Centru Hájek

(sem by se hodil 
nějaký obrázek)
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DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost umístění 
pokladniček v jejich provozovnách, v roce 2014 byli našimi 
partnery: 

Aquapark Praha – Čestlice | Albert supermarket Hradec 
Králové - Fráni Šrámka | Albert hypermarket Králův 
Dvůr | Albert supermarket Liberec – Hrádek n. Nisou  
| 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 | Aquacentrum Šutka Praha 
8 | Aquacentrum Pardubice | Bauhaus Brno | Bauhaus 
Praha – Dolní Chabry | Bauhaus Praha – Pankrác | Bauhaus 
Praha – Průhonice – Čestlice | Baumax České Budějovice  
| Baumax Praha 4 | Baumax Hradec Králové | Baumax Plzeň 
| Billa Třebíč – Smila Osovského | Billa Třebíč – Táborská 
| Borůvka o.s. Praha 2 | Centrum Babylon Liberec | DBK 
Praha | HM Studio Hračky – Novodvorská | Hrad Karlštejn  
| Kaufland Praha – Michle | Kaufland Trutnov Horní Staré Město 
| Lékárna Herba Čáslav | Lékárna IKEM Praha | Lékárna U 
Tří lvů České Budějovice | Merkuria CB Bejbycentrum České 
Budějovice | Nuselská lékárna Praha | Poliklinika Zelený pruh 
Praha 4 | OBI Hradec Králové | OBI Kolín | OBI Litoměřice 
| OBI Mladá Boleslav | OBI  Most | OBI Plzeň – Borská pole 
| OBI Plzeň – Jižní předměstí | OBI Praha – Modřany | OBI 
Praha – Prosek | OBI Praha – Roztyly | OBI Praha – Ruzyně 
| OBI Praha – Štěrboholy | OBI Teplice | OBI Králův Dvůr  
| OBI Písek | OBI Prostějov | OBI Liberec | Plavecký bazén 
Podolí Praha | Starkl Zahradník | UNI HOBBY Brno | UNI 
HOBBY České Budějovice | UNI HOBBY Jihlava | UNI HOBBY 
Pardubice | Zámek Mníšek Pod Brdy | 

Sbírka na poslání Nadace Výnos Kč
Kasičky 441 965

DMS 10 830

Přímé dary na sbírkový účet 404 041

Celkem 856 836

Sbírka na autobus pro JÚŠ Výnos Kč
Kasičky, dary 120 056

DMS 365 684

Přímé dary na sbírkový účet 2 048 415

Celkem 2 534 155

CELKEM OBĚ SBÍRKY:

Zdroj příjmu Kč
Kasičky nadační 562 021

DMS 376 514

Přímé dary na sbírkové účty 2 452 456

Celkem 3 390 991

PŘEHLED PŘÍJMŮ VEŘEJNÝCH SBÍREK 2014:

Sbírka na autobus byla slavnostně otevřena v průběhu 
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 
2012. Stejně jako v roce 2013, tak i v roce 2014 jsme většinu 
aktivit směřovali k podpoře této sbírky na bezbariérový 
autobus pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu  
a škol a v průběhu roku docházelo k několika propagačním 
i mediálním akcím, které lidem tuto sbírku připomínali. 
A úspěch se dostavil v podobě navýšení počtu darů jak 
formou DMS, tak především přímých finančních darů na 
transparentním účtu. Ukázalo se, že solidarita široké 
veřejnosti i firemních dárců s tímto projektem je veliká,  
a zaznamenali jsme celkové navýšení darů o 43 %. 

Děkujeme  agentuře Arnold, jejíž kreativní tým pro nás 
připravil krásnou velkou kasičku a několik malých příručních 
kasiček ve tvaru autobusu, jež se staly hlavním symbolem 
pro návrhy plakátů a inzerce.

Veřejná sbírka na autobus je podpořena 
dárcovskými SMS (DMS) s heslem 
„POJEDTESNAMI“. Ke sbírce je vázán 
transparentní účet č.  350385/5500 vedený 
u Raiffeisenbank.

 

sbíRKa na aUTobUs PRo JedlIČKŮV ÚsTaV a ŠKolY

Očekávání výnosu ze sbírky 
a nového autobusu
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poskyTnuTÉ příspěVky, 
GranTy a dary 2014

Tak zvané grantování a přerozdělování získaných financí je asi tou nejušlechtilejší 
činností v naší Nadaci, ačkoliv si plně uvědomujeme, že vše se vším souvisí a bez jedné 
činnosti nelze dělat druhou. Byť do toho jdeme s otevřeným srdcem a respektem 
k žadatelům, tak finanční či věcnou pomoc přerozdělujeme v rámci jasně stanovených 
pravidel. Schvalováním příspěvků a grantů se zabývá příspěvková a grantová komise 
složená ze členů správní rady Nadace, výši grantů pak schvaluje na svém jednání 
správní rada.

Poskytnutá podpora je předávána formou individuálních nadačních příspěvků fyzickým 
osobám a v podobě grantů neziskovým organizacím, které mají podobné poslání 
jako Nadace. Veškerá pomoc je předána na základě smluv o poskytnutí nadačního 
příspěvku nebo nadačního grantu. Nadace poskytuje dva druhy grantů. Granty NIF jsou 
poskytovány v souladu s vypsaným grantovým řízením a řídí se pravidly plynoucími 
ze smlouvy s Ministerstvem financí ČR. Vzhledem k faktu, že prostředky NIF byly 
převedeny do vlastního nadačního kapitálu Nadace, vypisovali jsme toto grantové 
řízení v roce 2014 naposledy. V příštím roce si organizace se stejným posláním jako 
naše Nadace mohou žádat v rámci běžných nadačních grantů. Ostatní nadační grant 
je forma podpory, o kterou mohou organizace požádat kdykoliv v průběhu roku 
v návaznosti na požadavky financováni jejich projektů. 

Výraznou změnou v roce 2014 je posun formy nadační pomoci z darů do grantů. Proto, 
abychom více podpořili transparentnost a kontrolu nad podpořenými projekty, omezili 
jsme předávání podpory formou darů a zaměřili jsme se na poskytování grantů.

V roce 2014 Nadace předala pomoc celkem ve výši 4 100 680 Kč, což je o 31 262 Kč 
více než v roce předchozím.

Individuální nadační příspěvky jsou tou nejpřesněji  
a nejpříměji zacílenou pomocí, kterou Nadace posky-
tuje dle znění svého statutu žákům, studentům, klientům  
a absolventům Jedličkova ústavu a škol. Tato forma podpory 
je také nejžádanější a nejtransparentnější pro naše dárce, 
což se odrazilo na celkovém zhodnocení celého roku, kdy 
jsme mohli uspokojit větší počet žádostí ve vyšší finanční 
hodnotě než v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že 
všechny žadatele dobře známe, tak při poskytování pomoci 
pečlivě sledujeme několik výrazných faktorů vycházejících 
z našeho statutu, doplněných o komplexní pohled na celou 
rodinu žadatele. O příspěvky mohou žádat zákonní zás-
tupci dětí a mladí lidé během celého roku. Část nadačních 
příspěvků poskytuje Nadace z účelově i adresně vázaných 

darů, a dohlíží na korektní využití těchto darů. V případě 
společných aktivit kolektivu několika dětí nebo mladých lidí 
poskytujeme skupinové nadační příspěvky

V roce 2014 jsme mladým lidem a jejich rodinám předali 
příspěvky v celkové výši 803 157 Kč, což je téměř dvojnáso-
bek částky z předcházejícího roku.

Forma podpory 2014 Kč

Granty NIF 250 000

Ostatní nadační granty 2 973 454

Nadační dary 74 069

Individuální nadační příspěvky 803 157

Celkem 4 100 680

PřísPěVKY fYZIcKýM osobáM - Individuální nadační příspěvky

Příspěvek Celkem Kč
Individuální nadační příspěvky - finanční 740 439

Individuální nadační příspěvky - věcné 8 650

Skupinové nadační příspěvky 54 068

Celkem 803 157

POSKYTNUTÉ INDIVIDUÁLNÍ NADAčNÍ PŘÍSPĚVKY v roce 2014 - přehled:  
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

Příjemce Účel Finanční příspěvek v Kč
Aneta P. příspěvek na sportovní vybavení 4 500
Anežka V. příspěvek na vybavení domácnosti 2 541
Anna M. příspěvek na sportovní soustředění 21 000
Anna M. příspěvek na lyžařský kurz 4 000
Barbora J. příspěvek na sportovní soustředění 4 000
Barbora V. příspěvek na osobní asistenci 9 135
Dárius F. příspěvek na osobní asistenci v MŠ 31 140
Františka M. příspěvek na letní tábor 2 500
Františka M. příspěvek na hipoterapii 800
Františka M. příspěvek na náklady odlehčovací služby 4 504
Jakub Š. příspěvek na invalidní vozík 10 000
Jan a Michal F. příspěvek na volnočasové aktivity         5 300
Jan a Michal F. příspěvek na stravné v JÚŠ 7 691
Jan a Michal F. příspěvek na aktivity školy nebo školního klubu 4 240
Jan E. příspěvek na speciální držák i-Padu 4 800
Jan E. příspěvek na bezbariérové vybavení 12 000
Jan K. příspěvek na letní volnočasové aktivity 6 000
Jan K. příspěvek na ozdravný pobyt u moře 4 000
Jan M. příspěvek na ozdravný pobyt u moře 8 000

3�
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Příjemce Účel Finanční příspěvek v Kč
Jaroslav K. příspěvek na náklady spojené se studiem v JÚŠ 12 000
Josefína K. příspěvek na notebook 9 990
Kateřina C. příspěvek na vodácký tábor 3 500
Kateřina N. příspěvek na antidekubitní sedák 5 000
Kateřina Z. příspěvek na letní tábor 1 600
Kateřina Z. příspěvek na vodácký tábor 1 200
Klára V. příspěvek na pleny a léky 13 254
Kristýna M. příspěvek na invalidní vozík 12 000
Lenka R. příspěvek na invalidní mechanický vozík 12 000
Linda R. příspěvek na úhradu psychoterapie 5 000
Linda R. příspěvek na brýle 2 408
Lubomír M. příspěvek na osobní asistenci na VŠ 34 352
Lukáš J. příspěvek na ŠvP 951
Lukáš K. příspěvek na polohovací lůžko 12 000
Lukáš M. příspěvek na elektrický invalidní skútr 85 000
Martin V. příspěvek na invalidní vozík 3 000
Martin W. příspěvek na notebook 10 666
Martina V. příspěvek na elektrický pohon k invalidnímu vozíku 12 000
Matěj K. příspěvek na ozdravný pobyt u moře 8 000
Michal F. příspěvek na volnočasové aktivity           2 398
Michal N. příspěvek na notebook 10 000
Monika D. příspěvek na invalidní vozík 9 668
Ondřej Č. příspěvek na invalidní mechanický vozík 5 000
Petra J. příspěvek na dopravu na VŠ 2 358
Richard K. příspěvek na invalidní mechanický vozík 22 850
Robert D. příspěvek na lázeňský pobyt 3 799
Rozálie M. příspěvek na letní tábor 2 500
Sabina V. příspěvek na doplňky k mechanickému invalidnímu vozíku 6 155
Simona B. příspěvek na ozdravný pobyt u moře 4 000
Světlana H. příspěvek na notebook 8 000
Tereza H. příspěvek na náklady samostatného bydlení 2 645
Tereza H. příspěvek na invalidní vozík 12 000
Tereza P. příspěvek na notebook 10 000
Václav K. příspěvek na ozdravný pobyt u moře 4 000
Veronika K. příspěvek na ozdravný pobyt u moře 4 000
Vladimír Š. příspěvek na osobní asistenci 207 100
Vladimír Š. příspěvek na osobní asistenci na VŠ 33 894

CELKEM  740 439

Formou věcného nadačního příspěvku byl Monice T. poskytnut 
mini notebook v hodnotě 8 650 Kč pro domácí přípravu  
a práci ve škole.

Skupinové nadační příspěvky byly vyplaceny žákům  
a studentům JÚŠ v celkové hodnotě 54 068 Kč především 
na společné aktivity v rámci školního klubu JÚŠ a domova 

TAP a TOPOLKA. Uvědomujeme si neocenitelnou zkušenost 
ze společných zážitků, které povznášejí dětství a dělají 
toto období nezapomenutelným. Zažít společnou radost a 
dobrodružství, ať už cestou do ZOO nebo třeba až do Itálie, 
boří bariéry mezi všemi lidmi bez rozdílů, a proto tyto 
aktivity rádi podporujeme.

Granty NIF znamenají pro Nadaci cílenou podporu 
organizacím neziskového sektoru působícím na území 
celé České republiky. Dle statutu Nadace to pak musí být 
organizace poskytující služby mladým lidem s tělesným či 
kombinovaným postižením. NIF (Nadační investiční fond) je 
označení pro finanční prostředky, které obdržela Nadace 
z výnosů privatizace Fondu národního majetku v letech 2002-
2006. Nadaci byly Ministerstvem financí ČR jako nástupcem 
Fondu národního majetku ČR svěřeny finanční prostředky, jež 

musí spravovat dle podmínek smlouvy s MF ČR. Podle těchto 
podmínek je Nadace odpovědná za řádnou správu a uložení 
prostředků u finančních investorů a je povinná v rámci 
otevřeného grantového řízení poskytnout z výnosů finančního 
majetku za uplynulý rok povinný objem prostředků ve výši, 
která je určená sazbou PRIBID za uplynulý kalendářní rok a dle 
určeného vzorce. Na základě tohoto výpočtu Nadaci vyplynula 
povinnost v roce 2014 rozdělit 72 585 Kč, avšak správní rada 
NJÚ rozhodla vyplatit pomoc ve výši 250 000 Kč.

GRanTY nIf 2014

Granty v kategorii NIF 2014 byly rozděleny v rámci otevřeného grantového řízení 12 nestátním neziskovým organizacím. 
Níže předkládáme kompletní přehled:

Příjemce grantu Název projektu Kč
CESTA SLUNCE o.s. Asistenční služby pro handicapované děti a mladé dospělé 25 000

KONTAKT bB o.s. XXII. Plavecké léto 20 000

HORNOMLÝNSKÁ o.p.s. Osobní asistence a odlehčovací služba v centru služeb Filipovka 28 000

SDRUŽENÍ PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN Rehabilitace pro Vlaštovku 20 000

KONÍČEK o.s. Učíme se na statku 23 000

BANETA o.s. Na koni pro zdraví 20 000

občanské sdružení rodičů a přátel dětí s 
handicapem ORION Hipoterapie pro děti Orionu 18 000

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Dovybavení půjčovny pomůcek 15 000

ALKA o.p.s. Hiporehabilitace s Alkou 25 000

o.s. RYZÁČEK Aktivity a hry pro každého 20 000
DANETA svépomocné sdružení rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí Rok v tradicích 16 000

Sdružení “PIAFA” ve Vyškově Terapie pomáhají 20 000

CELKEM  250 000
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Ostatní nadační granty představují průběžnou pomoc, o 
kterou mohou neziskové organizace Nadaci požádat kdykoli 
během roku. Svou podporu zaměřujeme především do dlouho-
dobých projektů následné péče o absolventy Jedličkova ústa-
vu a škol, ale rádi také podpoříme nové zajímavé projekty 
mimo  „vyšehradský“ region. Vzhledem k nepříznivé době ve 
vývoji úrokových sazeb uloženého nadačního kapitálu je výše 
poskytnuté pomoci závislá především na výši příjmu darů a 

na výnosu kasičkové sbírky.  Částečně může Nadace vyplácet 
granty z výnosů svého finančního majetku a ze svých rezerv, 
ale pouze v případě, pokud to schválí správní rada NJÚ.

V roce 2014 Nadace rozdělila v kategorii ostatní granty  
2 973 454 Kč, jsme rádi, že jsme mohli vyplatit o 1 037 621 
Kč více než v roce předchozím.

Ve výjimečných případech a většinou na přání dárců, kdy 
mají zájem darovat peníze nebo věcný dar na konkrétní účel, 
tak nadace předává podporu formou darů. Vzhledem k naší 
snaze zajištění ještě větší transparentnosti v nakládání 

s finančními prostředky od dárců se snažíme tuto formu 
minimalizovat. Pokud ve specifických případech volíme tuto 
formu, tak dar je vždy předáván prostřednictvím písemné 
smlouvy.  

osTaTní nadaČní GRanTY 2014

Ostatní nadační granty 2014 – přehled

Příjemce grantu Název projektu Fin. příspěvek v Kč
JÚŠ Zajištění 1,0 úvazku fyzioterapeuta JÚŠ 380 000

JÚŠ Abilympiáda 2014 110 000

Borůvka Praha o.p.s. Inkluzivní vzdělávání v běžných školách 228 000

Borůvka Praha o.p.s. Bezbariérová doprava pro žáky a studenty JÚŠ 517 000

Asistence o.p.s. Cesta do komunity s Flexi podporou 863 044

Sportovní club JÚ Praha, o.s. Atletické soustředění 30 000

Sportovní club JÚ Praha, o.s. Mezinárodní turnaj v Boccie 40 000

o.s. TAP Pojď dál 2014 80 000

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem Centrum Hájek - zavedení léčebné metody PANat 35 000

Sportovní club JÚ Praha, o.s. Prázdniny nanečisto, XIV. ročník 140 000

Země lidí o.p.s. Letní tábor 15 000

o.s. SVÍTÁNÍ Hiporehabilitace pro děti se zdravotním postižením 10 000

Borůvka Praha o.p.s. Pracuji, tedy jsem 20 000

PROTEBE - spolek Vodácký tábor - expedice Ohře 20 000

Asistence o.p.s. Jdu na praxi 119 680

Asistence o.p.s. Osobní asistence pro studenty a absolventy JÚŠ 100 000

Sportovní club JÚ Praha, o.s. Mistrovství světa v Boccie, Čína 40 000

o.s. TAP Dokument TTT 30 000

Via Lucis Praha o.p.s. Administrativní asistent ve Via Lucis Praha - pracovní místo 
pro os. se zdravotním postižením 36 180

Maturus o.p.s. Grafické studio 40 000

PROTEBE - spolek Šach bez hranic 17 000

PROTEBE - spolek Integrační ples 10 000

AQUAMARINE, klub potápěčů I my pod vodu (potápění osob s handicapem) 22 550

Sportovní club JÚ Praha, o.s. Lyžařský kurz 30 000

o.s. TAP The Tap Tap v opeře 40 000

CELKEM  2 973 454

PosKYTnUTÉ daRY 2014

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DARŮ 2013

Příjemce daru Účel daru věcný dar finanční dar Celkem

Sportovní club JÚ Praha, o.s. vázaný finanční dar 0,00 10 200,00  

PROTEBE - spolek knihy, odměny do soutěží 5 179,00 0,00  

František S. věcný dar 25 990,00 0,00  

Kristýna M. vázaný dar - tablet 5 500,00 0,00  

Sportovní club JÚ Praha, o.s. vázaný dar  24 200,00 0,00  

Sportovní club JÚ Praha, o.s. vázaný dar - odměny do soutěží 3 000,00 0,00  

CELKEM  63 869 10 200 74 069

Odlehčovací služba a osobní 
asistence v centru služeb 
Filipovka
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poděkoVání dárcŮM 
a TěM, kTeří náM 
poMáhaJí
Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,

po náročném roce plném změn opět nastal čas výroční zprávy, čas bilancování a čas 
uvědomění. Jsou to chvíle, kdy nad všemi čísly, fotografiemi a texty je vidět především 
velký kus práce a nasazení celého týmu Nadace. Jsme tým v Nadaci a jsme tým  
s celým Centrem služeb Vyšehrad a společnými silami se nám daří naplňovat nadační 
poslání. Jsme hrdí, že jsme součástí tohoto jedinečného celku, který vznikl kolem škol 
Jedličkova ústavu.

Největší uznání ale patří Vám, vážení dárci a partneři. Velice si vážím, že kráčíte  
s hlavou vzpřímenou, otevřenýma očima a neuhýbáte pohledem před situacemi, kdy je 
potřeba pomoci.  Podpořit a pomoci překonávat překážky těm, kteří to potřebují. Je 
tu prostě handicap, ale také mnoho možností jak dosáhnout plnohodnotného života! 
Děkuji, že jim díky Vaší podpoře můžeme nabídnout možnosti a vize. Ujišťuji Vás, 
že všechny získané finanční i věcné dary pečlivě přerozdělujeme a předáváme dál 
v plné výši. Náklady na správu Nadace jsou hrazeny výhradně z výnosů finančního 
a nemovitého majetku, který Nadace získala v uplynulých dvaceti letech z dědictví 
a převodem financí z Fondu národního majetku na základě rozhodnutí Ministerstva 
financí. Tento majetek nám umožňuje plnit nadační poslání a je zárukou, že v něm 
můžeme pokračovat i v dalších letech.

Součástí našeho počínání je transparentní otevřené jednání tak, abyste měli jistotu, že 
svěřené finanční prostředky budou využity ke správným účelům. Jsme součástí celku 
a díky blízkému spojení se všemi organizacemi máme možnost identifikovat jasné cíle 
konkrétních potřeb jak u jednotlivců z řad dětí a studentů Jedličkova ústavu a škol, 
tak celých zájmových skupin. Pravidelný nezávislý účetní audit korunuje jasnost našich 
cílů a jednání.

Vážení dárci, partneři, spolupracovníci, děkuji Vám za Vaši lidskou i finanční oporu, 
která je naší hnací silou. Doufám, že sdílíte s námi tu radost a potěšení ze splněných 
cílů a věřím, že Vás naše projekty zaujmout i v dalších letech. 

S úctou 
Irena Fodorová, výkonná ředitelka 
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V roce 2014 jsme zaznamenali výrazný nárůst přijatých darů 
jak v celkové hodnotě, tak v počtu dárců, což je pro nás jas-
ným signálem velké důvěry firemních a individuálních dárců 
v naší práci, která je postavená především na transparent-
nosti, jasném určení nadačních projektů s konkrétním cílem 
podpory a na otevřené komunikaci s veřejností. Rok 2014 byl 
ovlivněn budováním nového silného partnerství s Pojišťovnou 
České spořitelny, ale také vrcholením veřejné sbírky na bez-
bariérový autobus, o kterém jsme psali na začátku této 
zprávy. Jsme rádi, že jsme mohli pokračovat v úspěšné spo-
lupráci s Nadací Martina Romana a jejich projektem Čtení 
pomáhá a velice si vážíme všech pravidelných dárců, kteří nás 
podporují již několik let. Novinkou letošního roku v přijímání 
darů je využívání kvalitní práce odborníků nebo jiné neh-
motné aktivity, které nabídli NJÚ bez nároku na finanční 
odměnu, kterou bychom běžně museli uhradit z nadačního 
rozpočtu. Tuto část darů jsme nazvali kompenzačními dary. 
Ušetřené finance opět můžeme použít pro navýšení nadační 
pomoci.

 

daRY a dáRcI RoKU 2014

V roce 2014 jsme získali dary v celkové  
hodnotě 5 956 682 Kč:

DARY 2014 Kč
Dary od 10 000 Kč výše 4 115 770

Dary od 2 000 Kč 178 103

Drobné dary 115 470

Finanční dary celkem 4 409 343
  
VEŘEJNÉ SBÍRKY 2014  
Kasičky nadační 562 021

DMS 376 514

Celkem 938 535
  
Celkem finanční dary 5 347 877
  
Věcné dary 151 779
Kompenzační dary 471 626

CELKEM PŘIJATÉ DARY 2014 5 971 282

Přehled největších dárců a darů roku 2014:

DÁRCE Finanční dar v Kč

POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY 1 347 490,00

NADAČNÍ FOND AVAST 1 000 000,00

NADACE MARTINA ROMANA 218 644,00

PROTEKTORY PRAHA s.r.o. 200 000,00

NADACE AGROFERT 150 000,00

o.s. TAP  146 500,00

MACHUREK Tomáš 96 000,00

NADAČNÍ FOND POMOCI KARLA JANEČKA 96 000,00

ČSOB Asset Management 70 000,00

OMEGA Krijcos a.s. 60 000,00

42 Financial Services 50 000,00

FERONA a.s. 50 000,00

SŮSSOVÁ Jitka 50 000,00

TRIVAL s.r.o. 50 000,00

FINISH, v.o.s. 48 000,00

DOČKAL Jaroslav 41 530,00

PARMA Pavel 40 000,00

MILLER Milon 30 210,00

LINDE Material Handling ČR 25 659,00

CONSEQ Investment 25 000,00

HAVLÍČEK Jan 25 000,00

I.S.C. Sports s.r.o. 25 000,00

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HRADEC 25 000,00

CIHLÁŘ Stanislav 24 000,00

CAPOUSEK Martin 20 000,00

SUKOVÁ Marie 20 000,00

ZAPLETAL Petr 20 000,00

EPOS OK s.r.o. 15 000,00

DBK Praha 12 537,00

KOLÁŘOVÁ Blanka 12 000,00

KRUPIČKA Jiří 12 000,00



Dárci a dary od 2 000 Kč do 9 999 Kč

DÁRCE Finanční dar v Kč

VESELÝ Matěj 10 200,00

NOVÁK Michal 10 000,00

PAVEL Jan 10 000,00

POLÁKOVÁ Alena 10 000,00

SCHRACK Technik s.r.o. 10 000,00

STAŇKOVÁ Alena 10 000,00

STRABAG a.s. 10 000,00

STRÁNSKÝ Jan 10 000,00

TOŠNER Stanislav 10 000,00

VANČUROVÁ Ivana 10 000,00

WILD Ondřej 10 000,00

CELKEM 4 115 770,00

DÁRCE Finanční dar v Kč
MOJŽÍŠOVÁ Alice 9 533

JELÍNKOVÁ Romana 7 000

BĚČÁK Ondřej 6 000

SILMAX, s.r.o. 6 000

SLOWIK David 6 000

BĚHOUNEK Jan 5 000

BOBED SERVICE 5 000

DIVÍNOVÁ Jitka 5 000

AUKCE VYŠEHRANÍ 5 000

FRIS Pavel 5 000

KOTOUČ Tomáš 5 000

MAARTEN WILLEMVAN 5 000

MALÍČKOVÁ Karin 5 000

OLYMPTOY s.r.o. 5 000

RIDVANOVÁ Alena 5 000

WÜRTH, spol. s r.o. 5 000

FOUKAL Petr 4 000

KŘEMENOVÁ Barbora 4 000

SLANINA František 4 000

SVOBODA Ludvík 4 000

BERKOVÁ Zlatica 3 996

PULLMANN Michal 3 600

DVOŘÁKOVÁ Marie 3 000

Felix 3 000

HURÁB Jaroslav 3 000

KRAUSOVÁ Gabriela 3 000

LANSKÝ Miroslav 3 000

MÁNEK Libor 3 000

MAREŠ František 3 000

PAPEŽ 3 000

RICHTROVÁ Eva 3 000

VIDLAŘOVÁ Šárka 3 000

VRAJ Pavel 3 000

KŘIVÁNEK Ivan 2 500

LANĚ Tomáš 2 500

HRALA Rene 2 400

ŠULC Stanislav 2 400

BOUŠKA Adam 2 174

BUDKOVÁ Alžběta 2 000

ČERNOCHOVÁ Iva 2 000

FRIDRICH Miriam 2 000

HORÁČEK Antonín 2 000

CHALUPKA Radovan 2 000

KRAJČOVIČ Ivan 2 000

PODAL Vojtěch 2 000

REALINVEST s.r.o. 2 000

RYBENSKÁ Jana 2 000

SVOBODA Antonín 2 000

CELKEM 178 103

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční dary 
v celkové hodnotě 115 470 Kč. 

Mediálním partnerům vydavatelství Mladá fronta a.s., společnosti BigBoard Praha, 
a.s. a společnosti Starcom MediaVest Group za zprostředkování inzerce v  médiích 
pro podporu naší veřejné sbírky.

Společnosti Pojišťovna české spořitelny a především jejímu produktu životnímu 
pojištění Flexi za velkorysou podporu mnoha projektů v rámci celého společenství 
Centra služeb Vyšehrad a také jejím zaměstnancům, kteří přispívali do firemní sbírky 
nebo se osobně účastnili realizace některého z projektů.

Nadačnímu fondu Avast, nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, Nadaci Agrofert 
a společnosti Protektory Praha s.r.o. za  významný finanční příspěvek do veřejné 
sbírky na bezbariérový autobus pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu a škol.

dáRcI – VěcnÉ daRY

Dárce Věcný dar Hodnota v Kč
BIKE 3000 o.s. věcné odměny do soutěží 3 000

COPYMAT spol. s r.o. repas tiskárny a spotřební materiál 42 810

MEYRA ČR s.r.o. 2 mechanické invalidní vozíky 29 566

Miroslava Balounová občerstvení pro Adventní koncert 4 737

MK PLEXI s.r.o. plastová část nadačních kasiček 21 600

netmail s.r.o. tablet 5 500

OK Systém s.r.o. tiskárna 15 000

RÁMY A PASPARTY s.r.o. věcné odměny do soutěží 29 566

CELKEM  151 779

PoděKoVání dáRcŮM, PaRTneRŮM 

Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť poděkovat dárcům a partnerům, kteří nám významným způsobem 
pomohli naplnit v roce 2014 poslání Nadace:

�� ��



�� ��

Nadaci Martina Romana a paní Lucii Dickové za pomoc věnovanou projektem čtení 
pomáhá. 

Za dlouholetou pomoc a podporu společnosti DBK PRAHA a.s., zejména jejímu řediteli 
Mgr. Miroslavu Velflovi.

Panu Zdeňku Trejbalovi z firmy S-MOBIL s.r.o. za dlouholetou pomoc při zajištění 
bezbariérové dopravy pro žáky Jedličkova ústavu a škol.

Fóru dárců za odbornou podporu a spolupráci během celého roku.

Panu Michalu Krutilovi, firma MK PLEXI s.r.o. za opakovanou a dlouholetou pomoc při 
zajištění kasiček pro naši sbírku.

Vydavatelské společnosti MEDUŇKA, která nám bezplatně poskytuje již několik let 
možnost inzerce na naši veřejnou sbírku.

Zaměstnancům firmy Linde Gas za osobní angažovanost a realizaci zaměstnanecké 
sbírky ve prospěch projektů NJÚ.

Taneční škole Vavruška a slečně Tereze Bufkové za přípravu benefiční části jejich 
vánoční taneční akademie ve prospěch veřejné sbírky na bezbariérový autobus pro 
žáky, studenty a klienty JÚŠ.

Sborům Gaudium Praha a Radost Praha pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava 
Součka a Jana Pirnera za adventní koncert a příjemnou vánoční atmosféru v Betlém-
ské kapli.

Panu Jaroslavu Dočkalovi za výraznou osobní i finanční po-
moc při organizaci děkovného koncertu pro dárce a partnery 
NJÚ a JÚŠ v prostorech Senátu Parlamentu ČR.

Panu Jakubovi Novákovi za technické i grafické řešení 
nových webových stránek Nadace.

Paní Běle Houdkové za přípravu grafických vizuálů.

I.S.C. Sport - Memoriál strýčka Jedličky 2014 Nadace Martina Romana s projektem „Čtení pomáhá“ 
předala dětem z Jedle nové lyžařské vybavení
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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 
provozuje nadace pronájem nemovitostí, které v minulosti nabyla dědictvím či 
darem. 

Dle znění Statutu NJÚ je základním posláním Nadace 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. Nadace v roce 2014 realizovala své záměry v oblasti správy finančního 
a nemovitého majetku. Byli jsme v časté komunikaci s našimi finančními investory, 
udělali jsme několik zásadních změn v rozložení finančního portfolia a netrpělivě jsme 
sledovali vývoj na finančních trzích a reakci trhů na krizi vyvolanou konfliktem mezi 
Ukrajinou a Ruskem. Rok 2014 nepřinesl na finančních trzích žádný zásadní zvrat, 
úrokové sazby se stále drží u minimální hranice, nicméně díky změnám v portfoliu náš 
benefit byl vyšší než v roce 2013. Pozitivně se také vyvíjela situace v oblasti správy 
nemovitého majetku, kde jsme do majetku získali z dědictví po paní Ing. Jarmile 
Walachové byt v osobním vlastnictví v ulici Kukučínova v Praze 4. Díky změnám 
v rozložení finančního a nemovitého majetku v předchozích letech v druhé polovině 
roku 2014 správní rada NJÚ souhlasila s navýšením nadačního kapitálu zapsaného 
v nadačním rejstříku. Navýšení nadačního kapitálu bylo zapsáno do NR 21.1.2015. 

VYbRanÉ ÚdaJe Z RoZVahY a VýKaZU ZIsKU  
a ZTRáTY K 31. 12. 2014

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) NADAčNÍ KAPITÁL

Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku  
celkem:     61 971 800 Kč

OSTATNÍ MAJETEK Nadace je tvořen finančními vklady, 
dary, nemovitým a movitým majetkem. Nemovitý majetek 
je používán k ekonomické (hospodářské) činnosti.

 
DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31. 12. 2014

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 vlast 
 nictví)
• byt v Praze 4, ul. Kukučínova 
 (dědictví, osobní vlastnictví)
• menšinový podíl na pozemcích v Činěvsi (dědictví)
• menšinový podíl na pozemku v Těchnicích (dědictví)

Finanční majetek nadace (viz zápis v nadačním rejstříku):

• Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční  
 společnost, a.s., otevřený podílový fond 
• Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,  
 otevřený podílový fond 
• Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST (FKD) SIN   
 CZ0008471786, ČP INVEST investiční společnost, a.s. 
• investiční portfolio spravované společností  
 Česká spořitelna, a.s. 
• investiční portfolio spravované společností  
 J&T Banka, a.s. 
• investiční portfolio spravované společností  
 Conseq Investment Management, a.s.

AKTIVA Stav 
k 1.1.2014

Stav  
k 31.12.2014

Dlouhodobý majetek celkem 89 081 101 433

Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem   

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 33 980 36 215

Dlouhodobý finanční majetek celkem 60 479 71 262

Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -5 378 -6 044

Krátkodobý majetek celkem 25 897 15 022

Zásoby celkem 62 199

Pohledávky celkem 4 107 2 755

Krátkodobý finanční majetek celkem 21 702 12 056

Jiná aktiva celkem 26 12

Aktiva celkem 114 978 116 455

PASiVA Stav  
k 1.1.2014

Stav  
k 31.12.2014

Vlastní zdroje celkem 111 125 115 510

Nadační kapitál celkem 95 767 115 958

Výsledek hospodaření celkem 15 358 -448

Cizí zdroje celkem 3 853 945

Rezervy celkem   

Dlouhodobé závazky celkem   

Krátkodobé závazky celkem 3 738 846

Jiná pasiva celkem 115 99

Pasiva celkem 114 978 116 455
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doPlňUJící InfoRMace

členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2014 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
Na základě zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, § 22, odst. 1, písmeno c)  stanovila nadace ve svém 
statutu pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace.
 
Dle statutu Nadace je stanoveno:
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 2014 bylo toto pravidlo dodrženo:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

 NÁKLADY činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem
Spotřebované nákupy celkem 209 82 291

Služby celkem 1258 649 1907

Osobní náklady celkem 1255 420 1675

Daně a poplatky celkem 2 6 8

Ostatní náklady celkem 71 21 92

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 54 894 576 55 470

Poskytnuté příspěvky celkem 10  10

Daň z příjmů celkem   0

Náklady celkem 57 699 1 754 59 453

 VÝNOSY činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem  2 316 2 316

Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem   0

Aktivace celkem   0

Ostatní výnosy celkem 134 1 135

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 55 820  55 820

Přijaté příspěvky celkem 724  724

Provozní dotace celkem  10 10

Výnosy celkem 56 678 2 327 59 005

Výsledek hospodaření před zdaněním -1 021 573 -448

Výsledek hospodaření po zdanění -1 021 573 -448

Náklady NJÚ k 31. 12. 2014 celkem 59 453 062,38
 -z toho náklady na prodej cenných papírů -54 803 401,64

 -z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku -1 178 553,59

 -z toho odpisy nemovitostí k pronájmům -575 721

 -daň z příjmů -0,00

 -daň z převodu nemovitostí -755,00

Náklady na správu nadace 2 894 631,15

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 9 % z nadačního kapitálu

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 9 % z nadačního kapitálu

9 % ze 61 971 800 Kč 5 577 462 Kč

Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu 4,67%
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