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Úvodní slovo
Milí přátelé Nadace Jedličkova ústavu,
ve svém pátém a posledním úvodním slově, bych vám všem chtěl velmi
poděkovat za důvěru a podporu naší Nadaci, kterou zhmotňujete
svými dary či spoluprací. Vše toto dál bezezbytku plyne směrem
k mladým lidem s postižením tam, kde se mění jejich životy
k lepšímu. Loňský rok byl u nás na Vyšehradě ve znamení 100. výročí
založení Jedličkova ústavu a škol, které jsme intenzivně prožili.
O mnohém, co se u nás událo, možná víte, pokud ne, pak se hodně
dozvíte na dalších stránkách této zprávy. Výroční zpráva je o práci
Nadace, souhrn všech těch příběhů a podpořených lidí je především
o vás, kteří vnímáte, že je dobré občas promíchat osudem rozdané
karty, podělit se o svůj zisk či energii s někým, kdo to potřebuje.
Letos si dovolím být výjimečně trochu osobnější. Ve správní radě NJÚ
jsem strávil dvanáct a půl roku. Potřebuji poděkovat ostatním členům
správní a dozorčí rady - této i těch minulých, kteří věnovali a budou
věnovat dobrovolně stovky hodin svého času činnosti, v kterou věří.
Děkuji. Poděkování patří rovněž zaměstnancům Nadace Jedličkova
ústavu, neboť vím, že pro většinu z nich to není jen „běžná práce“.
Pokud vše dopadne, jak nyní vypadá, budu vás, kteří podporujete
naše společenství na Vyšehradě, rád vítat a potkávat v jiné roli.
V tom případě se velmi těším na další spolupráci. Zachovejte Nadaci
a JUŠ přízeň, přeji příjemné čtení…

Mgr. Petr Hrubý
předseda SR NJÚ

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
Posláním Nadace Jedličkova ústavu je obnova a rozvoj Jedličkova
ústavu a škol, podpora sociální a pracovní rehabilitace, integrace dětí
a mladých lidí s tělesným a kombinovaným postižením do společnosti
a uspokojování a podpora jejich specifických potřeb a zájmů. Cílovou
skupinou jsou žáci a studenti, kteří navštěvují Jedličkův ústav a školy,
bývalí nebo současní klienti a také neziskové organizace poskytující
služby dětem a mládeži s tělesným handicapem.

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 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 Rudolfa
Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý
svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob
s postižením.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE v roce 2013
SPRÁVNÍ RADA

ZAMĚSTNANCI

Předsednictvo:
Mgr. Petr Hrubý | předseda správní rady
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady
Ing. Petr Macháček | místopředseda správní rady

Ing. Alena Peštová | výkonná ředitelka
do 31. 8. 2013
Irena Fodorová | výkonná ředitelka
od 1. 10. 2013
Eva Švehlová | asistentka Nadace, koordinátorka projektů
Veronika Kulíková | koordinátorka marketingu a PR
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky

Pro zajištění svého poslání Nadace shromažďuje a pečuje o finanční
a nemovitý majetek, z něhož realizuje své poslání.
Svých cílů Nadace dosahuje prostřednictvím přímé finanční podpory
určené jednotlivcům a nestátním neziskovým organizacím, které
realizují projekty v souladu s cíli a principy Nadace Jedličkova
ústavu. Příjmy ze sbírek a darů používá Nadace výhradně na vyplacení
nadačních příspěvků a grantů.

Členové správní rady:
Alena Augustinová
Ing. Marie Dolejší
Mgr. Jiří Janoušek
Mykola Shvab | do 31.12.2013
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.
Mgr. Taťána Waltrová

Statutárním orgánem Nadace je správní rada, která má 9 členů. Část
členů správní rady tvoří zástupci klientů Jedličkova ústavu a škol
z řad rodičů, případně zletilých studentů, a druhou část zaměstnanci
Jedličkova ústavu a škol a třetí část jsou zvolení členové bez jasné
vázanosti na Jedličkův ústav a školy. Správní rada volí své tříčlenné
předsednictvo (předsedu a dva místopředsedy). Nadaci řídí
předsednictvo správní rady a výkonná ředitelka.

DOZORČÍ RADA

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

Mgr. Tomáš Kutnar | předseda dozorčí rady
Ing. Naděžda Malichová | členka dozorčí rady
Ing. Michal Pullmann | člen dozorčí rady
do 16. 9. 2013
Mgr. Kateřina Angelisová | členka dozorčí rady
od 14. 11. 2013

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI v roce 2013
Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
Mgr. Radek Musílek | PR
Mgr. Tomáš Sušický | IT
Petr Baláž | webmaster
Andrej Ostrihoň | podpora správy nemovitostí
Běla Houdková | grafické a DTP práce
H. Kutnarová, J. Kudláčková, I. Moravcová, L. Paldusová
| výběr kasiček
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Příběhy Nadace roku 2013
Příběh první
Nadace slavila společně s JÚŠ
jeho 100. výročí založení

Rok 2013 byl především ve znamení oslav a připomenutí stého
výročí založení „Jedle“. Na řadě z nich měla Nadace JÚ svůj
podíl a byla patřičně pyšná, že Jedle během uplynulých 100
let překonala všechna zlá období, která ji ve finále posunula
a učinila silnější. Nyní je Jedličkův ústav a školy moderní
oázou, koncentrací snahy a porozumění. V březnu se
uskutečnila premiéra časosběrného dokumentárního filmu
Století Jedle. Dílo vytvořené Tomášem Škrdlantem Nadace
z části financovala a věnovala Jedličkovu ústavu a školám
jako krásnou vzpomínku na uplynulé roky a zachycení
důležitých momentů pro další generace.
Také v březnu navštívili „Jedli“ britský princ Edward se
svou manželkou Sophií a na počest stého výročí ústavu zde
zasadili malou jedličku a setkali se s dětmi s handicapem.
Princ byl také jmenován čestným členem Sportovního
clubu JÚ. Jako patron londýnských paralympijských her se
zde setkal i se studenty, kteří se jich loni zúčastnili.
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Tomáš Škrdlant během
natáčení snímku Století
Jedle, obal CD

Apríl je neoficiálně brán jako den založení Jedličkova
ústavu a škol. Dubnové narozeniny své školy žáci
i zaměstnanci oslavili dortem, hrami, filmy a muzikou.
Měsícem s nejbohatším programem byl však květen. Během
něj vysadila ředitelka Nadace Jedličkova ústavu Alena
Peštová společně s ředitelkou Konta BARIÉRY Boženou Jirků
a primátorem hlavního města Prahy Bohuslavem Svobodou
jubilejní stý strom – jedli, která završila osvětový projekt
„100 jedlí pro Jedli“. Stalo se tak v rámci speciálního dne
otevřených dveří pro bývalé žáky a zaměstnance.
V květnu se rovněž s naší podporou odehrál 1. ročník
hudebního festivalu Pojď dál. Skupina The Tap Tap a jejich
hosté přilákali tisíce návštěvníků do areálu školy. A byl to
festival v pravém slova smyslu naplněný výbornou hudbou,
dobrou náladou, tancem a hromadou dobrého jídla a pití.
Několik let připravovaným vrcholem oslav se stala výstava
Postiženi normalitou v Centru současného umění DOX. Od

Britský princ Edward se
svou manželkou Sophií na
návštěvě v Jedli

května do září mohli její návštěvníci shlédnout výtvarná
díla a instalace zkoumající fenomén normality skrze
handicap. Nešlo primárně o výstavu věnovanou samotnému
Jedličkovu ústavu. Na vzniku se výrazně podílel, výrazný
prostor dostal, ale neměl být hlavním tématem.
Hlavní tématem bylo zamyšlení nad pojmy „normální“
a „handicap“ a nad otázkou „Kde je vlastně ta hranice?“.
Vedení DOXu vytvořilo osobitý soubor exponátů, mezi
nimiž nechyběla ani díla kontroverzní.
Těsně před letními prázdninami přišli na nádvoří původní
budovy Jedličkova ústavu zahrát Bratři Ebenové.
Slavnostní připomínka se nevyhnula ani pravidelně
pořádané dovednostní dětské Abilympiádě a sportovním
Prázdninám nanečisto, které se konají v areálu Jedličkova
ústavu a škol.

Hlavní připomínkou 100letého výročí pro odbornou
veřejnost byla říjnová konference Cestou inspirace
a spolupráce. Za nemalého zájmu se uskutečnila na půdě
Pedagogické fakulty UK, se kterou Jedličkův ústav a školy
dlouhodobě spolupracuje.
Nadace JÚ se chtěla také zařadit mezi gratulanty.
Přemýšleli jsme, jaký dárek by byl tím nejvhodnějším.
Takový, který bude přímo pro děti a zároveň bude
oslavenci - „Jedli“ sloužit více let. Společně s vedením
školy jsme připravili projekt vybavení nové učebny
přírodovědy a biologie, kterou využívají žáci základní školy
i středoškolských oborů. Zároveň část podpory byla určena
Školnímu klubu JÚŠ jako podpora výtvarných aktivit dětí.
Nadace tak společně s projektem Čtení pomáhá v závěru
roku s radostí předala Jedli ke 100tým narozeninám svůj
100tisícový dárek.

Žáci Jedle v nové učebně
přírodovědy a biologie
podpořené Nadací Martina
Romana s projektem Čtení
pomáhá

The Tap Tap plní dobré
nálady v závěru 1. festivalu
Pojď dál

Festival Pojď dál v areálu
Jedle ke 100. výročí založení
Jedličkova ústavu

Příběh druhý
Velikonoce v Myslbeku
Velikonoční svátky strávila Nadace obklopena vrbovými proutky,
čerstvě vyřezanými píšťalkami a vajíčky malovanými voskem, přesto
však v centru Prahy. Díky naší partnerské agentuře Havas PR Prague
jsme získali možnost připojit se k oslavě Velikonoc v nákupní galerii
Myslbek. Návštěvníkům jsme nabízeli nadační trička, drobné sbírkové
předměty a hlavně kraslice, které speciálně pro tuto akci malovali
žáci „Jedle“ v rámci hodin výtvarné výchovy. Návštěvou nás poctily
a v oslovování zákazníků významně pomohly i zpěvačka Dáša
Zázvůrková a herečka Jana Malá. Celý výtěžek akce, který přesahoval
10 000 korun, putoval do sbírky na bezbariérový autobus, stejně jako
štědrý dar od provozovatele NG Myslbek, společnosti Myslbek a.s., ve
výši 100 000 korun. Děkujeme!

Dáša Zázvůrková a Jana
Malá na akci Velikonoce
v Myslbeku

Příběh třetí
Dětský den v DBK se SC JÚ
Dětský den se všeobecně slaví 1. června, my jsme však právě proto
udělali výjimku a děti pozvali až o několik dní později. 5. června
2013 se konal dětský den v OC DBK na podporu Nadace Jedličkova
ústavu. Děti si mohly díky vybavení Sportovního clubu Jedličkova
ústavu vyzkoušet netradiční sporty jako jízdu na handbike, bocciu
nebo střílení z luku, u kterého jim navíc „fandil“ český reprezentant
v lukostřelbě a držitel dvou paralympijských medailí David
Drahonínský. Nadšeným školákům se také trpělivě podepisoval a fotil
se s nimi. Za zvládnutí jízdy zručnosti na invalidním vozíku a splnění
sportovních úkolů čekaly na malé návštěvníky drobné odměny, které
pro tuto akci darovala firma DBK Praha a.s. a Storck Česká republika,
s.r.o. Dospělí příchozí mohli na místě přispět na sbírku na autobus.
Jim i partnerům akce moc děkujeme.
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David Drahotínský na
dětském dnu v OC DBK

Příběh čtvrtý

Naše nová kasička na
podporu poslání Nadace
Jedličkova ústavu

Něco končí, něco začíná
V červnu 2013 nás čekalo uzavření tříletého cyklu veřejné
sbírky určené ke shromažďování prostředků pro podporu
organizací i individuálních žadatelů v souladu s posláním
Nadace Jedličkova ústavu.
Jednou z možností, jak lze naši veřejnou sbírku podpořit,
je příspěvek do nadační kasičky, které díky vstřícnosti
mnoha obchodů a firem můžeme prezentovat na 56
místech ČR. Velmi si vážíme důvěry veřejnosti, která nám
svou náklonnost projevila tímto způsobem, a tak v období
16. 8. 2010 – 30. 6. 2013 jsme mohli podpořit aktivity mladých
lidí s handicapem či organizací věnujících se návazným
službám v celkové výši 2 280 749 Kč. K této částce patří
jednoznačný dík všem, kteří do kasiček přispěli!

Závěrečné vyúčtování bylo řádně schváleno, a tak
naše Nadace mohla sbírku znovuotevřít. Ve spolupráci
s agenturou Arnold Prague jsme se rozhodli pro nový
„design“ našich kasiček, a tak se od podzimu 2013
můžete setkávat s novými, zářivě zelenými kasičkami
s piktogramy vystihujícími jednotlivé oblasti podpory,
kam vybrané prostředky směřují.
Věříme, že naše zářivá kasička zaujme co nejvíce lidí,
kterým není lhostejný osud jiných, a společně se nám
podaří rozzářit co nejvíce tváří mladých lidí, kteří se
musejí potýkat se svým zdravotním omezením.

Lásky s vůní Jedle – láska ve
všech podobách

Příběh pátý
Lásky s vůní Jedle, dárek od České televize
Spoluprací se 47. ročníkem MFF Karlovy Vary v roce 2012
získala Nadace tzv. mediální balíček, prostor v partnerských
médiích festivalu. Z tohoto daru České televize v hodnotě
500 000 korun vznikl dokumentární film Karla Kouly
„Lásky s vůní Jedle“, jehož premiérové uvedení v prosinci
2013 završovalo sté výročí Jedličkova ústavu a škol. Vtipný
i poetický film o láskách mezi lidmi, kteří už nemusí dělat, že
tady nejsou. Během necelé hodiny sledujeme a prožíváme
všední, úsměvné, směšné, trapné i extraordinérní situace
několika postav, jimž ani vozík nemusí bránit v rozletu.
Mikropříběhy z ústavu, kterému všichni přezdívají „Jedle“,
vrcholí svatbou a porodem. Láska kamarádská, partnerská,
rodičovská, láska k „Jedli“, láska k životu.
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Dokument je snímán z pohledu vozíčkáře. Historie
Jedličkova ústavu, která zrcadlí absurdní dobu
a společnost 20. století, je nazírána dětskou optikou. Ve
vtipné a místy i drsné koláži se smích prolíná s melancholií
a nostalgií.
Jako koření není použit sladkobol ani vydírání hluboce
lidskými příběhy, nýbrž humor a láska ve všech možných
podobách. (Připravili: režie Karel Koula, kamera Radka
Šplíchalová, dramaturgie Věra Krincvajová, kreativní
producentka Martina Šantavá.)

Příběh šestý
Koncertní adventní týden v Opeře a Betlémské kapli
V pondělí 2. a v úterý 3. prosince 2013 se konaly dva krásné
koncerty, díky kterým se Nadaci dostalo velké pomoci.
Mikulášský koncert The Tap Tap ve Státní opeře na podporu
nadační sbírky na autobus nejenže navštívilo téměř tisíc
lidí, mnoho dalších ho také sledovalo díky přímému přenosu
České televize a Českého rozhlasu 2. Během celého večera
moderátoři akce Ladislav Angelovič a Arnošt Goldflam
neúnavně vyzývali televizní diváky k aktivní účasti v podpoře
projektu nového autobusu pro „Jedli“ a výsledek byl opravdu
báječný – 11 794 DMS, což představuje 336 129 Kč,
které spolu s téměř 250 000 korunami za vstupné a dalšími
13 893 Kč, které diváci hodili přímo do autobusové kasičky
v Opeře, činí téměř 600 000 korun! Všem děkujeme, že tak
výrazně pomohli přiblížit nový autobus k branám „Jedle“.
Druhý den se konal již tradiční adventní koncert
Nadace Jedličkova ústavu, jako vždy ve spolupráci
s paní sbormistryní Zdenou Součkovou ze ZUŠ Šimáčkova,
Praha 7. Téměř čtyřem stovkám návštěvníků z řad
dárců a partnerů Nadace, kolegů a studentů z „Jedle“,

a také široké veřejnosti tentokrát zpívaly sbory Gaudium
Praha a Pueri gaudentes pod vedením Zdeny Součkové,
Vladislava Součka a Libora Sládka. Po slavnostním
zahájení večera přivítala ředitelka Nadace Irena Fodorová
na podiu zástupce společnosti Piatnik Ing. Pavla Černíka,
který kolegovi Janu Mejsnarovi z JÚŠ předal šek na věcný
dar – společenské hry v hodnotě 20 000 Kč pro školní
klub. Již tradičním partnerem naší Nadace na adventním
koncertu byla firma KPMG Česká republika s.r.o., jejíž
zaměstnanci přispěli částkou 9 200 Kč. Tento dar firma
každoročně zdvojnásobuje a tak se účet autobusové
sbírky navýšil o 18 400 Kč. Návštěvníci koncertu přispívali
vstupným v dobrovolné výši opět do autobusové kasičky
a celkově nám věnovali 21 105 Kč. Chtěli bychom všem
divákům, účinkujícím, dárcům a partnerům za jejich
významné dary a podporu srdečně poděkovat.

Příběhy pro Vás zaznamenali
Veronika Kulíková a Radek Musílek

Koncert The Tap Tap
Mikulášská v Opeře s hostem
Xindlem X

Arnošt Goldflam a ředitelka
Nadace Irena Fodorová na
koncertě Mikulášské v Opeře

Ing. Pavel Černík ze
společnosti Piatnik předal
šek Janu Mejsnarovi z JÚŠ

Nadační projekty

koncepčně a naplňovat dlouhodobý strategický plán
činnosti Nadace. V roce 2013 jsme se intenzivně
věnovali přípravě propagačních akcí, zlepšení systému
komunikace s veřejností a donátory, správě našeho
finančního a nemovitého majetku, který je zdrojem
financování nadační pomoci a nákladů na správu
Nadace.

ROK 2013 V NADACI

PROJEKTY 2013

Nadace Jedličkova ústavu patří mezi nejstarší nadace v novodobé
české historii. Od svého založení v roce 1990 plní své poslání, tj.
pomáhat rozvoji Jedličkova ústavu a škol a pomáhat dětem a mladým
lidem s tělesným handicapem. Od roku 2001, kdy se Nadace stala
příjemcem finančních prostředků z privatizace určených k rozvoji
neziskového sektoru v České republice, pomáhá i na celorepublikové
úrovni v rámci grantového řízení NIF (nadační investiční fond). Tato
pomoc je pak směřována na podporu projektů dalších neziskových
organizací. Nadace pomáhá tam, kde chybí finanční prostředky od
státu, pomáhá v rodinách. Hlavní snaha směřuje k tomu, aby mladí
lidé, kterým vážné zdravotní problémy brání v plnohodnotné životní
realizaci, měli možnost svou bariéru překonat. Některým se s naší
pomocí daří zapojit do pracovního procesu nebo aktivně působit
ve sportovních oddílech či jiných zájmových sdruženích. Osobní
realizace je nesmírně důležitá pro každého člověka a Nadace pomáhá
v tom, aby mladí lidé se specifickými potřebami mohli také zaujmout
své místo ve společnosti.

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, na co Nadace pomoc poskytuje, rozlišujeme projekty směřující k poslání Nadace – hlavní
projekty, a projekty, z jejichž realizace získáváme
finanční prostředky – podpůrné projekty.

PODPŮRNÉ NADAČNÍ PROJEKTY 2013
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
V roce 2013 se nám podařilo předat pomoc ve výši
4 069 418 Kč, což je o 1,335 tis. Kč více než v roce
předchozím.

Rozdělení pomoci dle hlavních projektů a formy předání:

PROJEKT / Forma předání

Neziskový sektor je dynamicky se rozvíjející součástí trhu České
republiky s tlakem na transparentní a kvalitní projekty. Díky
zdravému prostředí se rozšířily možnosti firemních i individuálních
dárců pro zapojení a pomoc lidem s handicapem. Dárci na toto
pozitivní prostředí reflektují, pečlivě se soustředí na výběr kvalitního
charitativního projektu a v rámci své společenské zodpovědnosti
zvyšují objem finančních prostředků přesunutých do neziskového
sektoru. Stále ale na mnoha místech chybí finanční prostředky. Proto
se i my snažíme najít nové cesty, jak zajistit a zvýšit finanční příjem
pro nadační pomoc. Rozšiřujeme komunikaci s veřejností a dbáme na
otevřenost a transparentnost našeho počínání. Snažíme se pracovat

HLAVNÍ NADAČNÍ PROJEKTY
Pomoc Jedličkovu ústavu a školám
Sociální rehabilitace
Pracovní rehabilitace
Bezbariérová doprava
Osobní asistence
Volnočasové aktivity
Léčebná terapie a kompenzační pomůcky

JÚŠ

Granty

Finanční dary

529 034

464 454

Granty NIF

Individuální
příspěvky

Věcné dary

CELKEM Kč

14 990

104 060

1 112 538

80 687

174 687

438 125

5 000

443 125

Bezbariérová doprava

517 000

10 000

527 000

Osobní asistence

238 000

40 000

69 172

347 172

Volnočasové aktivity

168 674

92 960

61 000

24 220

10 000

73 938

140 000

275 932

Sociální rehabilitace

35 000

Pracovní rehabilitace

Léčebná terapie a pomůcky
Sbírka kinematograf bří Čadíků
CELKEM

59 000

11 773

499 870
606 400

606 400
1 935 833

1 237 752

358 627

300 000

480 000

115 833

4 069 418

Jiří Suchý
Divadlo
provystupuje
děti JÚŠ na Koncertě proti konci světa
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17

27 %

JÚŠ

4%

Sociální rehabilitace

11 %

Pracovní rehabilitace

13 %

Bezbariérová doprava

9%

Osobní asistence

9%

Volnočasové aktivity

12 %

Léčebná terapie a pomůcky

15 %

Sbírka kinematograf bří Čadíků

Z výše uvedeného přehledu plyne, že v roce 2013 jsme největší
podporu směřovali do Jedličkova ústavu a škol, kterému jsme předali
pomoc v částce 1 112 538 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem
je to o téměř 440 tisíc Kč více. Další významná podpora souvisí
s 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 jako tradičně věnovala Nadace i v roce 2013
kolem půl milionu korun na podporu bezbariérové dopravy pro žáky
a studenty Jedličkova ústavu a škol.
O rozdělených prostředcích informuje Nadace Jedličkova ústavu
veřejnost v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. – zákon o nadacích
a nadačních fondech – 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 facebooku.
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PODPORA JEDLIČKOVU
ÚSTAVU A ŠKOLÁM
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. Nadace nezajišťuje financování činnosti
Jedličkova ústavu, pouze pomáhá v uspokojení dílčích
potřeb, na které upozorní vedení JÚŠ a které správní
rada Nadace považuje za podstatné a možné uhradit se
zřetelem k volným nadačním finančním prostředkům.
JÚŠ poskytuje vzdělávání dětem a mladým lidem
s tělesným postižením v šesti typech základních a
středních škol a provozuje také speciální mateřskou
školu pro děti s vadami řeči. Důraz klade na vhodné
vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou
rehabilitaci. Cílem je co nejlepší integrace absolventů
do běžného života a přirozeného sociální prostředí.
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.
V rehabilitačním bazénu nabízí JÚŠ plavání nejen svým
žákům a klientům, ale i předškolákům a batolatům z
Prahy. Jedličkův ústav a školy provozuje 2 domovy dětí
a mládeže pro mimopražskou mládež. Pro pobyty svých
žáků a studentů, ale i jiných pečujících organizací,
využívá vlastní rekreační zařízení v Bukové u Nových
Hradů. JÚŠ nabízí také odlehčovací (respitní) pobyty pro
lidi se zdravotním postižením. Pro naplnění mimoškolního
času klientů s denním pobytem funguje Školní klub.

Program Jedličkova ústavu zahrnuje
i pravidelné aktivity:
Č eská Abilympiáda pro děti a mládež (pro mládež z
celé ČR)
„Prázdniny na nečisto“ aneb Zahradní slavnost ke
konci školního roku
S portovní soustředění v Bukové
Účast na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém
centru Praha
Turnaj v boccie s mezinárodní účastí
Vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ Praha v hotelu
Holiday Inn na Pankráci
Jarní a Vánoční trhy na „Staráku“ (historická budova
JÚŠ)
V roce 2013 byla Nadací poskytnuta Jedličkovu ústavu
a školám podpora v celkové výši 1 112 538 Kč.
Nejvýznamnější
pomocí
byla
úhrada
úvazku
fyzioterapeuta, kterou Nadace předala formou
„Ostatní grant“ v částce 380 000,- Kč. Další podpora
byla směřována do vybavení JÚŠ. Tuto pomoc Nadace
kryla buď ze svých vlastních finančních prostředků,
nebo z darů, které získala od svých partnerů.
Forma podpory 2013
Granty NIF

Kč
0

Ostatní granty

529 034

Finanční nadační dary

464 454

Věcné dary

104 060

Skupinové příspěvky přímo dětem
Celkem

14 990
1 112 538
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PŘEHLED PŘEDANÉ POMOCI JEDLIČKOVU ÚSTAVU A ŠKOLÁM v roce 2013
Hodnota
věcného daru

Hodnota
finančního daru

Dárce

x

114 550

Nadace JÚ

2 130

x

Nadace JÚ

31 041

x

Nadace JÚ

x

110 000

Čtení pomáhá

36 000

x

Meyra ČR

437

x

Oplet 21

3 990

x

Nadace JÚ

x

102 134

Čtení pomáhá

20 000

x

Piatnik

Drobná spotřební elektronika

6 545

x

DBK Praha

JÚŠ

Kuchyňské potřeby

1 170

x

Litera

JÚŠ

Sprchovací židle Carino 2 ks

x

137 770

Nadace JÚ

JÚŠ

Potřeby pro výtvarnou výchovu

2 247

x

Oplet 21

JÚŠ

Ozdobné tašky na velikonční nadílku

500

x

Nadace JÚ

JÚŠ

Sportovně kompenzační pomůcky a vybavení
pro lyžování tělesně handicapovaných
klientů JÚŠ

x

149 034

Nadace JÚ

104 060

613 488

Příjemce daru

Účel daru

JÚŠ

Elektrický vakový zvedák Maxi Move

JÚŠ

Kuchyňské potřeby

JÚŠ

Toaletní vaky

JÚŠ - škola

Abilympiáda 2013

JÚŠ - fyzioterapie

3 ks mechanických vozíků

JÚŠ - domov Topolka

Výtvarné potřeby

JÚŠ - škola

Perkusní nástroj

JÚŠ - škola

Vybavení nové učebny + výtvarné
a kancelářské potřeby

JÚŠ - školní klub

Stolní hry pro Školní klub

JÚŠ

CELKEM DARY

JÚŠ - skupinové příspěvky

Příspěvky na akce pro skupiny
dětí a studentů

JÚŠ - fyzioterapie

Grant na úvazek fyzioterapeuta,
včetně zákonného pojistného

Celková podpora Jedličkovu ústavu
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„Jedle v roce 2013.

14 990

x

380 000
1 112 538

Byl to rok, kdy jsme si připomínali sté výročí od
založení této instituce, tedy Jedličkova ústavu a škol.
Chtěli jsme kulatého výročí využít především k tomu,
abychom veřejnosti představovali dnešní tvář zařízení,
které nabízí jak vzdělávání, tak rehabilitaci i sociální
služby. Podobných zařízení v republice mnoho není.
A když přidáme, že kolem Jedle již přes dvacet let
funguje Nadace JÚ a jen o něco méně let ještě několik
dalších občanských sdružení a obecně prospěšných
společností, bylo skutečně co představovat. Vznikly
dva hodinové televizní dokumenty, jeden z nich – „Lásky
s vůní Jedle“ jste mohli koncem roku na obrazovkách
České televize vidět. Uspořádali jsme dvě odborné
konference, uskutečnila se velká výstava v Centru
současného umění DOX. V areálu JÚŠ se konal hudební
festival, na kterém vystoupila i skupina The TAP TAP,
která již deset let patří k vlajkovým lodím celé Jedle.
Kdo měl možnost se účastnit i dalších akcí uvnitř JÚŠ,
kdo si v prosinci přečetl dvě čísla Jedlových novin,
ví, že se nedá vše zachytit na pár řádcích. Mnohé z
uvedených aktivit podpořila naše nadace. Finančně,
ale i spolupořádáním. Díky za to.

nákup nového autobusu pro studenty a nadále přispívala
mnoha studentům při zajišťování kompenzačních
pomůcek, vzdělávacích aktivit.
A mohl bych pokračovat ještě dlouho, jak se od ředitelů
očekává, byl to skutečně vydařený rok. Byl to i rok
něčím zcela výjimečný. V jeho závěru jsem se rozhodl
odstoupit z funkce ředitele a po dvaceti letech to
pomyslné kormidlo předat. Předat člověku mladšímu,
s novými nápady, s dostatečnou energií na to, aby
dobře „sunul Jedli (a celé společenství kolem ní) dál“.
Moc přeji Jedli, studentům i všem zaměstnancům,
aby se výběr povedl. Spolu s vámi se těším na nového
ředitele a na další dobré roky na Vyšehradě.“

PhDr. Jan Pičman
ředitel Jedličkova ústavu a škol

I v roce 2013 ukončily vzdělání čtyři desítky našich
žáčků, studentů a klientů a nastoupili zase noví žáci
a zájemci o naše služby. Jedle má stále přes dvě stě
klientů. Oni, ale i naši absolventi využívají následné
služby Asistence, Borůvky, Maturusu. A nelze nezmínit
víc než dvě stovky zkušených a odborně fundovaných
zaměstnanců. O tom všem si může člověk, který se
zajímá, přečíst na našich stránkách nebo může nasát
trochu atmosféry a dozvědět se víc, když navštíví naši
TAKAVÁRNU.
O čem si už nepřečtete a hned tak se nedozvíte, je
fakt, že rok 2013 přinesl také nové a svěží podněty pro
naši vzájemnou spolupráci v Centru služeb Vyšehrad.
Nová paní ředitelka nadace hned od počátku svého
fungování prokázala velký cit pro společnou týmovou
práci. Nadace pokračovala v úkolu sehnat peníze na
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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. Můžeme říci,
že všechny nadační projekty směřují k sociální rehabilitaci v tom
nejširším slova smyslu. Naše pomoc je zaměřena na to, aby se mladí
lidé s tělesným postižením mohli dopravit do školy, měli k dispozici
vozík či jinou kompenzační pomůcku, mohli se realizovat ve volném
čase nebo měli možnost a uměli používat počítač pro práci ve škole
nebo v přípravě na zaměstnání. Udělat hranici mezi našimi projekty
je někdy obtížné. Ve výroční zprávě Nadace za rok 2013 chápeme
projekt sociální rehabilitace poměrně vymezeně jako podporu
v hrazení nákladů, které nemohla organizace nebo rodina zaplatit ze
svých prostředků, tedy jako sociální pomoc.
V roce 2013 jsme do projektu sociální rehabilitace vložili 174 687 Kč,
finanční pomoc jsme předali formou grantů organizacím nebo formou
nadačních příspěvků konkrétním dětem a jejich rodinám:
Forma podpory 2013

Kč

Granty NIF

59 000

Ostatní granty

35 000

Finanční nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem

0
80 687
174 687

PROJEKT PRACOVNÍ
REHABILITACE
Za posledních 15 let došlo k přeměně Jedličkova
ústavu a škol v moderní a otevřenou organizaci,
která kromě vzdělávání zajišťuje i potřebné služby.
Prvotní poslání Nadace směřované k sociální pomoci
a osobní asistenci stále plníme, ale v posledních
letech se naše pozornost obrací k tomu, jak vypadá
život našich studentů poté, co ukončí docházku
do Jedličkova ústavu a škol. Proto se společně
s našimi partnerskými organizacemi z Centra služeb
Vyšehrad snažíme podpořit přípravu studentů na
přechod do samostatného života. Toto se projevilo
v roce 2013 podporou projektů pracovní rehabilitace ve
výši 443 125 Kč.
Projekt pracovní rehabilitace znamená přímou nadační
podporu určenou na získávání pracovních dovedností
a znalostí, pomoc při hledání budoucího uplatnění,
a pokud je to možné, i zajištění pracovního místa.
Podpora pracovní rehabilitace v roce 2013:
Forma podpory 2013
Granty NIF
Ostatní granty
Finanční nadační dary

Příkladem grantu je finanční pomoc 35 000 Kč předaná pražské
organizaci Asistence o.s. na realizaci projektu „Musicaid“. Jednalo se
o sérii benefičních koncertů pro podporu pro celkem čtyři neziskové
organizace (Nový Prostor, Cesta Domů, Resite a Asistence). Během
tohoto projektu se tak veřejnost mohla seznámit s činností jednotlivých
organizací a zároveň výtěžkem z koncertů podpořit jejich činnost.
V rámci individuální podpory žákům a bývalým klientům JÚŠ naše nadace
přispívala především na nákup PC vybavení, které často slouží jako
komunikační pomůcka pro studenty s handicapem a aktivně je podporuje
při jejich studiu na VŠ. V rámci kategorie sociální rehabilitace jsme dále
přispěli žákům na úhradu nákladů spojených se studiem.

Koncert ve skleníku Botanické zahrady v rámci festivalu MUSICaid 2013
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Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem

Kč
0
438 125
0
5 000
443 125

Příkladem pomoci v roce 2013 byl grant 95 625 Kč,
kterým Nadace podpořila Asistence o.s. s jeho projektem
„Jdu na praxi“. Jedná se o dlouhodobý projekt, na
kterém se podílí Asistence o.s. společně s JÚŠ. Pro
žáky posledních ročníků praktické, sociálně-správní a
obchodní školy Jedličkova ústavu hledá možnost praxe,
na které by si žáci i zaměstnavatelé mohli vyzkoušet,
zdali a jak je možné mladého člověka s handicapem
zaměstnat. Pro žáky smysl praxí spočívá nejen v získání
pracovních dovedností, seznámení se s pracovním

prostředím či orientaci ve vlastních možnostech,
ale také prohloubení vlastní sociální dovednosti při
zajišťování své vlastní asistence, včetně pomoci při
cestě na pracoviště. Studenti se během praxe mimo jiné
učí také vytvářet sociální kontakty. Realizace tohoto
projektu nás mimořádně oslovila a budeme se snažit ho
v následujících letech podporovat.

„Nadace JÚ podpořila Asistenci o.s. v uplynulém roce v
několika oblastech jejího působení.
Projekt Jdu na praxi se zaměřoval na zajištění praxí
studentům Jedličkova ústavu a škol, kteří jsou zároveň
uživateli služby Tranzitní program. Tato služba jim
předně pomáhá vyhledat a absolvovat studijní praxi na
otevřeném trhu práce za podpory pracovního asistenta,
je-li třeba.
Služba Tranzitní program byla podpořena na druhé
pololetí uplynulého roku částkou 135.000,- Kč. Vedle
zajištění praxí služba pomáhá s orientací v otázce
navazujícího studia, pracovního uplatnění, rozvoje
schopností a dovedností stejně jako samostatnosti,
obecně pomáhá služba řešit přechod ze školy do dalšího
života.
Částkou 35.000,- podpořila nadace JÚ akci Music Aid,
v rámci níž byl uspořádán benefiční koncert pro Asistenci,
o. s. s cílem upozornit na problematickou životní situaci
lidí s tělesným a kombinovaným postižením a seznámit
veřejnost se sociálními službami, které Asistence, o. s.
poskytuje.“
Pavlína Techlová
projektová manažerka a vedoucí
Tranzitního programu Asistence o.s.
Dalšími podpořenými projekty ze skupiny pracovní
rehabilitace byl koncert „Mikulášská v Opeře“, který
organizovalo o.s. TAP. Nadace tento projekt podpořila
částkou ve výši 187 500 Kč. Zařazení mezi projekty

pracovní rehabilitace je plně na místě, protože v
současné době již má hudební skupina The Tap Tap mezi
členy několik absolventů Jedličkova ústavu a škol, kteří
zde nachází své pracovní uplatnění. Současná činnost
hudební skupiny tedy jednoznačně přesahuje oblast
volnočasových aktivit. Další velký význam v činnosti
hudební skupiny a práce Šimona Ornesta, jenž skupinu
vede, spatřujeme ve velké odezvě od veřejnosti a ve
významné propagaci činnosti Jedličkova ústavu a škol a
možnosti života s postižením. 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 1 145.500,- Kč.

Podpora The Tap Tap v roce 2013
„Během roku 2013 nás Nadace JÚ významně podpořila ve
dvou projektech.
Prvním z nich byl startovní ročník festivalu Pojď dál, který
jsme založili u příležitosti 100. výročí vzniku Jedličkova
ústavu a škol. Akce spojená se slaňováním na mechanickém
invalidním vozíku z Kongresového centra se mimořádně
vydařila. U hudebního podia v areálu školy zahrály kapely
Tam Tam Batucada, Hradišťan a The Tap Tap. Návštěvnost
jsme střízlivě odhadli na 2000 lidí.
Další, již tradiční akcí byla Mikulášská s The Tap Tap ve
Státní opeře Praha. Operu jsme opět vyprodali, koncert
běžel v přímém přenosu na ČT 2 a na nový bezbariérový
autobus pro Jedličkův ústav se podařilo prostřednictvím
vstupného a dárcovských SMS vybrat cca 600 tisíc korun.
Obě akce účinným způsobem komunikovaly se širokou
veřejností význam vzdělávání lidí s hendikepem s ohledem
na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Za stálou
přízeň a podporu Nadace JÚ velký dík. „
Šimon Ornest
předseda o.s. Tap a kapelník souboru The Tap Tap

Naším vlastním nadačním projektem pracovní rehabilitace
je práce obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) MATURUS,
kterou Nadace mohla v roce 2010 založit díky podpoře
projektu „Rok jinak“ Nadace Vodafone. Jsme hrdí na to, jak
rychle si Maturus vybudoval samostatnost a nezávislost na
naší finanční podpoře. Úspěšně pokračuje v obchodní činnosti
v přípravě a realizaci tisku kalendářů a novoročenek
s obrázky dětí z Jedličkova ústavu a škol a dokazuje, že
práce lidí s tělesným postižením má stejnou hodnotu a šanci
na úspěch jako jakákoliv jiná. Navíc se jim podařilo rozšířit
i tréninkový – tranzitní program pro absolventy JÚŠ.

„Maturus, o.p.s. je hrdým členem Centra služeb Vyšehrad,
spolupracuje se všemi subjekty, které spolupracují se
studenty a absolventy Jedličkova ústavu a škol. V roce
2013 zakulatil Maturus počet zaměstnanců na 10, z toho
je 7 kolegů s těžkým zdravotním postižením. Zvýšil počet
objednávek jak novoročenek, tak ostatních grafických
služeb. Pracoval na grafických podkladech ke sto letům
Jedličkova ústavu a škol a pro Nadaci Jedličkova ústavu
vytvořil novoročenku na míru.
Závěr loňského roku jsme věnovali strategickému plánování.
Kromě jiného jsme společně formulovali naše poslání a vizi.
Co děláme – naše poslání:
Tvoříme a učíme grafiku. Dokazujeme, že práce lidí
s handicapem nemá handicap.
O jaký ideál usilujeme – naše vize:
Ve společnosti nejsou bariéry pro lidi se znevýhodněním
a ti mají stejné příležitosti jako ostatní lidé.
Existuje originální „postižená“ grafika a ti, kteří se
s ní naučí zacházet, prosazují její specifika v běžných
podmínkách grafických studií.
Děkujeme všem, kteří nám právě tato slova pomohli,
pomáhají a pomohou naplnit konkrétními skutky.“
Lenka Španihelová
ředitelka o.p.s. MATURUS
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Projekt Asistence o.s.
„Jdu na praxi“ je plný
porozumění, pochopení
a podpory

Mikulášská v Opeře
s The Tap Tap 2013

PROJEKT BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA
Od roku 1998 Nadace ve spolupráci s partnerem S-MOBIL
s.r.o. podporuje projekt bezbariérové dopravy pro žáky a
studenty Jedličkova ústavu a škol. Pro potřeby zajištění
tohoto projektu poskytuje S-MOBIL s.r.o. bezbariérové
speciálně upravené mikrobusy a Nadace hradí mzdové
náklady řidičů.
Všechna vozidla slouží nejen k denní dopravě žáků
a studentů JUŠ do škol, ale usnadňují jejich účast na
kulturních, sportovních, školních i mimoškolních akcích
a jejich pobyty ve škole v přírodě.
Vlastní organizaci dopravy nadačními mikrobusy
zajišťuje občanské sdružení Borůvka, 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.
Na konci školního roku 2012/2013 převzal JÚŠ od
partnera projektu dopravy nový Mercedes Benz Sprinter.

Nadace na bezbariérovou dopravu vynaložila v roce
2013 částku 517 000 Kč, a to na úhradu mzdových
prostředků a zákonného pojištění ke mzdám pro řidiče
mikrobusů. Pomoc byla poskytnuta formou grantu. Menší
příspěvek na dopravu pak byl zaplacen studentce, která
je upoutána na invalidní vozík a do školy ji rodina vozí
soukromým speciálně upraveným automobilem.
Forma podpory 2013
Granty NIF
Ostatní granty
Finanční nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem

„Služby dopravy jsou určeny mladým lidem a dětem,
které cestují za vzděláním do Jedličkova ústavu a
běžných škol v Praze. Doprava ulehčuje každodenní
život nejen samotným dětem, ale zároveň celým
rodinám klientů. K úspěšnému fungování projektu
přispívají dva zapůjčené mikrobusy od firmy S-Mobil
s.r.o., která zároveň hradí veškeré pohonné hmoty obou
automobilů. V loňském roce jsme podpořili skupinu
27 osob v rámci každodenních pravidelných jízd.

Kč
0
517 000
0
10 000
527 000

Nadace Jedličkova ústavu by touto cestou ráda
poděkovala firmě S-MOBIL s.r.o. za dlouhodobou
významnou pomoc. Níže uvádíme partnery firmy
S-MOBIL s.r.o., kteří v roce 2013 pronájmem reklamní
plochy na mikrobusech podpořili projekt bezbariérové
dopravy.
2N TELEKOMUNIKACE a.s. | AGROFERT HOLDING, a.s. |
ALTOMA spol. s r.o. | ANNONCE a.s. | AQUATEST a.s. |
ARCADIS CZ a.s. | AVERS, spol. s r.o. | AŽD Praha s.r.o.
| Blue Panther s.r.o. | CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. |
Creditreform s.r.o. | ČD - Telematika a.s. | ČEDOK a.s.
| Čermák a Hrachovec a.s. | České štěrkopísky spol.
s r.o. | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB |
D&Z spol. s r. o. | D.A.S. pojišťovna právní ochrany,
a.s. | Danfoss s.r.o. | DAP. a.s. | DEKRA CZ a.s. |
Delta Light Czech s.r.o. | Elektrizace železnic Praha
a. s. | Elektroline a.s. | ELTODO, a.s. | EUROPAPIERBOHEMIA, spol. s r.o. | Exportní garanční a pojišťovací
společnost,a.s. | Fabory CZ Holding s.r.o. | FACKELMANN
ČR, spol. s r.o. | Festo, s.r.o. | FREYSSINET CS, a.s.
| GAVLAS, spol. s r.o. | Generali Pojišťovna a.s. |
GlaxoSmithKline, s.r.o. | GORENJE spol.s r.o. | Henkel

Nejvíce požadavků na dopravu přichází z městských
částí Prahy 4, 5 a 6. Žádostí každoročně přibývá, ale
bohužel musíme přihlížet ke kapacitě dvou mikrobusů.
K úspěšnosti projektu přispívá profesionalita a empatie
dvou řidičů projektu a koordinátora projektu, který
tvoří harmonogram jednotlivých jízd.“
Lenka Nádvorníková
ředitelka o.s. Borůvka

ČR, spol. s r.o. | JCDecaux, Městský mobiliář, spol.
s r.o. | JÍŠA rent - car s.r.o. | Jungheinrich (ČR) s.r.o. |
KANZELSBERGER a.s. | Kolektory Praha, a.s. | LAUFEN
CZ s.r.o. | LIFTEC CZ spol. s r.o. | LINDAB s.r.o. | Linde
Gas a.s. | Linde Material Handling Česká republika
s.r.o. | LOVOCHEMIE 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 | PHOENIX - ZEPPELIN spol. s r.o. |
PRAGOIMEX a.s. | Pražská plynárenská, a.s. | Pražské
vodovody a kanalizace, 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. | Sdružení nájemců CENTRUM ČERNÝ MOST,PRAHA
| 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. | TBG
METROSTAV s.r.o. | Tetra Pak Česká republika s.r.o. |
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. | TOMMI - holding, spol.
s r.o. | TOPTRANS EU, a.s., organizační složka | TTC
MARCONI s. r. o. | ÚJV Řež, a. s. | UniControls a.s. |
UNILEVER ČR, spol. s r.o. | VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. |
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. | Zakládání staveb,
a.s. | ZEPRIS s.r.o. | Zumtobel Lighting s.r.o.

Denní odjezd od školní budovy partnerským
mikrobusem S-MOBIL
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PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence je základní službou, bez které se
neobejde většina lidí s tělesným handicapem, zejména
těch, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. Dnes se již
setkáváme s lidmi na vozíčku v metru, na ulicích nebo
na společenských akcích. Ale stále patříme mezi země,
kde se na pohyb lidí na vozíku často zapomíná. Pokud
si někdo nezkusil takový vozík tlačit po našich ulicích,
neví, s jak velkými překážkami se lze běžně setkat,
navíc na mechanickém vozíku není cesta po městě
mnohdy vůbec možná. Osobní asistence nepomáhá jen
při cestách, ale znamená i pomoc v osobní obsluze,
pomoc při jídle a při základních úkonech v závislosti na
stupni postižení daného člověka. Nadace pomáhá hradit
náklady na osobní asistenci v rodinách a také pečujícím
organizacím. V roce 2013 jsme poskytli podporu osobní
asistenci ve výši 347 172 Kč.
Forma podpory 2013
Granty NIF
Ostatní granty
Finanční nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem

Kč
40 000

člena rodiny s handicapem v jeho přirozeném prostředí
a snaží se podporovat jeho rozvoj a integraci. V rámci
tohoto projektu, který naše nadace spolufinancovala,
byla poskytnuta osobní asistence 13-ti klientům z
okresu Hodonín a Břeclav.
Největší částku na osobní asistenci ve výši 238 tisíc
Kč jsme věnovali na podporu projektu „Inkluzivní
vzdělávání“, který zajišťuje o.s. Borůvka. Jedná
se o osobní asistenci pro děti s vážným zdravotním
postižením v běžných školách ve Středočeském kraji.
Cílem projektu je zapojení klientů s handicapem
pomocí asistenta pedagoga do výuky mezi zdravými
vrstevníky a vytvořit jim tak pocit alespoň částečné
samostatnosti a nezávislosti.
A krátký šťastný příběh k tématu osobní asistence na
závěr:
Hráči Golf Challenge Tour podpořili
absolventy Jedličkova ústavu ve VŠ studiu

238 000
0
69 172
347 172

V rámci grantového řízení NIF Nadace podpořila osobní
asistenci ve dvou projektech. V částce 25 000 Kč to
byla pomoc pro o.s. Cesta slunce, které požádalo o
příspěvek na asistenční službu pro děti a mladé dospělé
s těžkým stupněm zdravotního postižení. V rámci
tohoto projektu byla poskytnuta asistence v domácím
prostředí, stacionáři i při doprovodu do školy.
Druhým grantem NIF ve výši 15 000 Kč jsme podpořili
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín o.s. Cílem
projektu bylo zajištění osobní asistence pro děti a
mladé lidi se zdravotním znevýhodněním ve věku 1 - 26
let. Osobní asistence napomáhá zajistit kvalitní péči o
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A co na to Luboš?

Snem Luboše a Vladimíra, dvou úspěšných absolventů
střední školy Jedličkova ústavu, bylo studovat vysokou
školu. Tento rok byli přijati ke studiu na Metropolitní
univerzitě v Praze, oba však potřebují služby osobního
asistenta, bez kterého by nemohli školu navštěvovat.
Díky ředitelce Golf Challenge Tour Gabriele Šulcové,
která stojí za nápadem podpořit mladé lidi se
znevýhodněním, mohli hráči Tour studentům pomoci.
Nákupem fotografií složili částku ve výši 35 500 korun,
která spolu s dalším nadačním příspěvkem umožňuje
oběma mladým mužům navštěvování prvního ročníku
univerzity. Lubošovi a Vladimírovi přejeme samé
studijní úspěchy a paní ředitelce a hráčům Golf
Challenge Tour moc děkujeme!

„Od dětství jsem vozíčkář, ale nikdy jsem nechtěl
zůstat „sedět doma“. Odjel jsem z rodného města Aše
studovat do pražského Jedličkova ústavu a škol. Po
úspěšné maturitě jsem pak díky programu Metropolitní
univerzity Praha „Škola bez bariér“ získal stipendium
pokrývající školné na celý její tříletý bakalářský
program.
Mé postižení ale omezuje i pohyblivost rukou, takže
jsem závislý na pomoci dalších osob při veškeré
sebeobsluze. V této situaci tedy musím mnoho
hodin denně využívat služeb osobní asistence. Státní
příspěvky přitom umožňují financovat pouze malou
část vysokých nákladů na tuto péči, takže jsem byl

Rozhovor s Lubošem M. v rámci Golf Challenge Tour

nucen prostřednictvím Nadace
hledat další možnosti pomoci.

Jedličkova

ústavu

To se pro první ročník povedlo, a tak cílené podpoře
vděčím za to, že už mi umožnila absolvovat první dva
semestry. Mé a Vláďovo studium by nebylo bez osobní
asistence uskutečnitelné. Studium samozřejmě není
jednoduché, ale baví mě, a tak doufám, že budu moci
nadále pokračovat. Obor Mediální studia mi totiž
odhaluje principy fungování médií, které mě vždy
zajímaly. Mým cílem je uplatnit vědomosti ze školy
ve vysněném zaměstnání a stát se tak více finančně
nezávislým.“
Luboš M.

PROJEKT VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Nadační podpora projektu volnočasových aktivit probíhá
ve všech formách pomoci, kterou Nadace poskytuje.
Podporujeme organizace i jednotlivce. Jedná se opět o
součást celkového zapojení do společenského života v
rámci mimoškolních aktivit klientů, které pomáhá k plné
integraci do běžného života. Na pomoc jsme předali
358 627 Kč, z toho část formou nadačních darů, jež
nám poskytli naši dárci, pro něž je toto téma prioritou.
Forma podpory 2013
Granty NIF
Ostatní granty

Cesta Slunce o.s. – Honzík
s asistentkou na cestě do
školy

XXI. Plavecké léto –
sportovní klání, které
tradičně pořádá o.s.
Kontakt bB
Foto: Jan Šilpoch

61 000
168 674

Finanční nadační dary

92 960

Věcné dary

11 773

Individuální příspěvky přímo dětem

24 220

Celkem

Centrum pro rodinu
a sociální péči Hodonín o.s.
– Tonda na kole s osobní
asistentkou

Kč

358 627

V rámci grantů NIF jsme již tradičně podpořili projekt
organizace KONTAKT bB, o.s. pro studium, rehabilitaci
a sport bez bariér. Přispěli jsme 30 000 Kč na akci
Plavecké léto, které se během třítýdenního sportovněrehabilitačního programu zúčastnilo 116 osob
s tělesným postižením.
Další pravidelnou podporu jsme předali Země lidí
o.p.s., která organizuje kvalitní volnočasové aktivity
pro děti a mladé lidi s handicapem. Jsme rádi, že jsme
mohli podpořit celkovou částkou 23 674 Kč dvě akce
z široké nabídky aktivit, jež Země lidí pořádá. Jednalo
se o letní tábor a vánoční adventní výlet do Vídně
a Bratislavy.

„Letní tábor Společenstvo prstenu
Zdravý vzduch, koupání, vůně lesa, stanování a
hledání nových kamarádů jsou hlavními důvody, proč
jezdí zdravé děti na letní tábory. Tuto možnost jsme
chtěli dát i dětem s postižením. Letní tábory jsou
ideální příležitostí k navazování nových přátelství
a kamarádství. U postižených dětí to platí úplně
stejně. Specializovaný tábor jim ukáže, že nejsou
na světě jediní, kdo má zdravotní problém, navíc
sdílí podobné životní osudy a zážitky. Tábor pomůže
dětem dodat zdravé sebevědomí, odbourat nejistotu a
strach z kolektivu. Na našem táboře je také dostatek
ošetřovatelů a vyškoleného personálu, který je dětem
vždy a za každé situace k dispozici.
Letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným
postižením se nesl v duchu Pána prstenů, zúčastnilo
se ho 30 dětí. Věkový rozptyl dětí byl od 6 do 25 let.
Tábor probíhal v chatové osadě Poslův Mlýn u Doks,
u Máchova jezera. Organizaci tábora, jako každý
rok, zajistil tým dobrovolníků občanského sdružení
Země lidí, hlavní vedoucí byla ředitelka sdružení,
Mgr. Kamila Chroboková.
V průběhu tábora probíhala předem připravená
celotáborová hra na téma „Společenstvo prstenu“,
která motivovala účastníky k získávání nových
zkušeností a dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti
a získávání nových poznatků o krajině a přírodě.
Součástí programu byly pohybové aktivity, sporty,
výlety, koupání a mnohé další. Program byl sestaven
speciálními pedagogy tak, aby podporoval práci v
kolektivu a propojil všechny skupiny účastníků ve
spolupracující celek tak, jako se to podařilo v minulých
ročnících.
Na táboře byl zaveden režim uzpůsobený individuálním
potřebám postižených dětí, program byl upravený tak,
aby měl význam a kouzlo pro všechny účastníky. Hlavní
cíl tábora byl nabídnout dětem možnost prožít část
letních prázdnin v přírodě, odreagovat se od starostí
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všedních dní a zažít čas plný zábavy, her a kolektivních
aktivit.
Rádi bychom poděkovali Nadaci Jedličkova ústavu za
finanční podporu úhrady ubytování a stravy pro naše
táborníky!

Adventní Vídeň
Víte, jak slaví Vánoce naši sousedé ze Slovenska a
Rakouska? Ne? My jsme to jeli zjistit. V pátek 6.
prosince jsme vyrazili směr obec Moravský Svätý Ján,
která leží nedaleko českých hranic a kousek od Vídně.
V sobotu nás čekala hlavní část celého víkendu, a sice
výlet za vánoční atmosférou do rakouského hlavního
města. Atmosféru cítil úplně každý, vánoční trhy,
ozdobené město, příjemné procházky a všudypřítomná
pohoda. Ochutnali jsme místní speciality, poseděli
jsme u kávy a sachru a mnozí z nás si koupili i nějaké
ty dárky.

Země lidí o.p.s a jejich letní
tábor Společenstvo prstenu

V neděli jsme se zajeli podívat také k našim “nejbližším”
sousedům, do Bratislavy. Celková nálada ve městě byla
úplně jiná, než jsme zažili v sobotu - příjemné, maličké
domácí trhy, mnohem méně lidí, krásný vánoční strom
a samozřejmě nádherná procházka po památkách.
Celou akci pořádalo naše sdružení ve spolupráci
s Jedličkovým ústavem a Nadací Jedličkova ústavu.“
Mgr. Jan Janyška
předseda správní rady rady Země lidí o.p.s.

Volnočasové aktivity jsme podpořili také individuálně.
Nadace přispěla několika dětem na úhradu víkendových
pobytů v přírodě, lyžařských výcviků, letních táborů
nebo účasti na šachovém turnaji v zahraničí.
Při
podpoře
volnočasových
aktivit
nemůžeme
opomenout skvělý Sportovní club Jedličkova ústavu.
Sportovní club JÚ se svými svěřenci účastní v průběhu

Země lidí o.p.s. - táborová
hra byla napínavá až do
konce

roku mnoha závodů a soustřední. Nadace v tomto
roce podpořila částkou 30 000 Kč účast sportovců
s handicapem na ME v Boccie, které se uskutečnilo
v červnu 2013 v Portugalsku. SC JÚ pořádal v prosinci
lyžařský výcvik a kurs monoski, biski a kartski v Alpách,
Nadace pomohla částkou 30 000 Kč. Další podpora
Sportovnímu clubu JÚ byla předána formou finančních
i věcných darů.
Děkujeme za opakovanou pomoc o.s. VŠ LIGA, které na
naše sportovce nezapomnělo ani v roce 2013 a přispělo
na jejich potřeby částkou 67 960 Kč.
Děkujeme také panu Karlu Bláhovi, že na naše
sportovce pamatuje a každoročně společně se svými
přáteli, kteří se účastní tenisového klání – Memoriálu
Strýčka Jedličky, podporují činnost SC JÚ a v letošním
roce předali podporu ve výši 25 000 Kč.
„Sportovní club JÚ v roce 2013
Sport je fenoménem současného života celé naší
společnosti. Vedle vlivu životního prostředí a výživy
patří přiměřená pohybová aktivita k hlavním činitelům
ovlivňujícím zdraví a kvalitu života člověka, lhostejno,
jde-li o jedince intaktního (nepostiženého) nebo
jedince s určitým zdravotním defektem.
Sportovní club Jedličkova ústavu v Praze byl založen
v roce 1994 za účelem zajištění možností sportovního
vyžití jedinců se zdravotním postižením. Postupně se
stal přirozenou součástí Jedličkova ústavu a v současné
době i Centra služeb Vyšehrad. Od roku 1997 je náš
klub řádným členem České federace Spastic Handicap,
o. s., která organizuje soutěže především pro spasticky
postižené sportovce (nejčastěji s dg. DMO či po
vážných úrazech hlavy), ale na většině soutěží mohou
samozřejmě startovat i nespasticky tělesně postižení
jedinci. Velmi úzce spolupracujeme i s Asociací tělesně
handicapovaných sportovců.
V současné době je SC JÚ Praha jedním z nejaktivnějších
a nejúspěšnějších sportovních klubů v ČR, zajišťující
pravidelnou sportovní činnost zdravotně postižených.
Registrujeme 267 řádných členů. Jedná se většinou o
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klienty Jedličkova ústavu a škol, ovšem na tréninky
pravidelně dojíždějí další zájemci z celé Prahy i okolí.
Hlavní sporty, které SC JÚ Praha provozuje, jsou:
atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba a curling
vozíčkářů. Ve spolupráci s vychovateli JÚ dále
podporujeme tréninky stolního tenisu, florbalu,
plavání, závěsného kuželníku, fotbalu, šachu,
pořádáme též kurzy lyžování a jízdy na kartski, či biski.
Ve spolupráci s Outdoor aktivity nabízíme pro zájemce
kurz horolezectví a tandemové seskoky s padákem.
Především v atletice, curlingu, boccie a cyklistice
(včetně jízdy na tricyklu) dosahují naši svěřenci velmi
dobrých výsledků i na světových soutěžích. V neposlední
řadě má SC JÚ Praha úspěšný tým curlerů na vozíku,
který je úřadujícím Mistrem ČR a naši hráči tvoří
základ reprezentačního týmu ČR, který se pomalu, ale
jistě prosazuje i na mezinárodním poli.
Základním úkolem a posláním činnosti SC JÚ Praha
ovšem není jen podpora reprezentantů a dosahování
nejlepších výsledků na nejvyšších světových soutěžích,
ale nabídka možnosti zlepšit své pohybové schopnosti
a dovednosti a v neposlední řadě i zvýšení sociálního
cítění a sebedůvěry všech zájemců, kteří sport v SC
JÚ Praha pravidelně provozují…. medaile jsou spíše
pomyslnou třešničkou na „našem“ dortu a jsou zároveň
hnacím motorem pro nováčky.
Naše činnost se neobejde bez finanční a materiální
podpory, bez ní by výsledky naší činnosti nebyly na tak
vysoké úrovni.
Tradičním partnerem SC JÚ Praha je Nadace JÚ,
která v roce 2013 podpořila SC JÚ Praha finanční
dotací v celkové výši 147 690 Kč Jednalo se o dotaci
na sportovní materiál a částečné uhrazení nákladů
na akce: Prázdniny nanečisto, ME v boccia a lyžařský
kurz a kurz jízdy na kartski a biski. Děkujeme za
podporu a věříme, že spolupráce bude pokračovat i v
následujících letech.

I vozíčkáři můžou lyžovat!
Jednoduše biski … … a Jiří
Hölzel moderátor ČT 1

Mgr. Pavel Martínek
vedoucí Sportovního clubu JÚ
Florbalový turnaj v rámci
akce Prázdniny nanečisto
v areálu Jedle

PROJEKT LÉČEBNÁ TERAPIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Jednou z hlavních a tradičních forem nadační pomoci
je finanční přispění na kompenzační pomůcky a léčbu,
v roce 2013 Nadace vynaložila na tento projekt celkem
499 870 Kč, což je výrazně více než v předchozích
letech. Léčebné terapie a kompenzační pomůcky jsou
základním pilířem v životě lidí s tělesným postižením,
který bezprostředně ovlivňuje další vnímání života.
Nadační pomoc byla předána buď přímo rodinám formou
individuálních příspěvků, nebo prostřednictvím grantů
organizacím, které zajišťují kvalitní terapeutický
program. Přispění přímo do rodin šlo na doplatky
mechanických či elektrických vozíků a skútrů nebo
řečového procesoru, úhrady léčebných terapií nebo
jsme poskytli příspěvek na pleny či léky.

Zároveň
jsme
zastřešili
významnou
pomoc pro rodinu klienta JÚŠ, která tak
mohla získat významný dar od Nadace
ČEZ na pořízení nového bezbariérového
automobilu.
Forma podpory 2013

Kč
140 000

Granty NIF

10 000

Ostatní granty

73 938

Finanční nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem

275 932

Celkem

499 870

Podpora Nadace ČEZ na
bezbariérový automobil pro
klienta JÚŠ

Přehled podpořených grantů NIF v projektu léčebné terapie v roce 2013

DOBROMYSL o.p.s.

Alternativní
a augmentativní
komunikace

Nákup pomůcek pro alternativní
a augmentativní komunikaci

15 000

Beroun

KONÍČEK o.s.

Zvířátka nám
pomáhají

Hiporehabilitace – nákup krmiva pro koterapeuty

20 000

Adamov

BANETA o.s.

Baneta přináší
radost dětem

Hiporehabilitace – ustájení a krmení pro koně

20 000

Janov
u Litomyšle

o.s. SVÍTÁNÍ
JABLONEC
n. NISOU

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace – ustájení koní

20 000

Jablonec n. Nisou

OBLASTNÍ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ

Obnova pomůcek
pro ranou terapii

Nákup speciálních pomůcek

25 000

Hradec Králové

ALKA o.p.s.

Hiporehabilitace s
Alkou

Hiporehabilitace – úhrada nákladů na personální
zajištění terapie

40 000

Příbram

Hiporehabilitace
s Alkou o.p.s. 2013
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VEŘEJNÁ SBÍRKA 2013
Veřejná sbírka stále zůstává významným zdrojem pro
financování nadační pomoci. V roce 2013 pokračovala
naše tradiční kasičková sbírka, podpořená novými
způsoby moderního dárcovství, na zajištění potřeb
pro hlavní poslání Nadace a současně nově otevřená
sbírka na nákup bezbariérového autobusu pro žáky
a studenty Jedličkova ústavu a škol. Obě veřejné
sbírky mají svůj vlastní bankovní účet, který vede
Raiffeisenbank. Oba účty jsou transparentní, tedy
každý může přes internet sledovat aktuální stav
sbírky a všechny pohyby financí:
www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty.

PŘEHLED PŘÍJMŮ VEŘEJNÝCH SBÍREK 2013:
Sbírka na poslání Nadace
Kasičky
DMS
Ostatní dary na účet sbírky
Celkem

Sbírka na autobus pro JÚŠ

Na oba sbírkové účty mohou dárci posílat dary,
přispívat mohou také moderní formou dárcovských
SMS (DMS).

Kasičky, dary

V roce 2013 jsme prostřednictvím veřejné sbírky
na poslání Nadace získali 608 475,05 Kč a na nový
autobus 1 714 859,50 Kč. Celkově jsme na obou
sbírkách od dárců obdrželi 2 323 334,55 Kč, což
je téměř o 500 tis. Kč více než v předchozím roce.

Přímé dary hotovost

DMS
Přímé dary na sbírkový účet

Převod dalších prostředků na sbírku
Celkem

Výnos Kč
524 167,05
9 621,00
74 687,00
608 475,05

Výnos Kč
116 374,00
42 610,50
1 406 983,00
4 000,00
144 892,00
1 714 859,50

DĚKUJEME společnosti Pražská plynárenská, a.s.
za její dlouholetou a významnou podporu veřejné
sbírce v podobě zapůjčení osobního vozu.

Veřejná sbírka na poslání Nadace
Veřejnou sbírku na poslání Nadace zajišťujeme
zejména přes nadační kasičky, které máme 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 56 kasiček.
Veřejná sbírka na poslání Nadace je podpořena
také dárcovskými SMS zprávami, tzv. DMS s heslem
„PROJEDLICKU“. Vybrané prostředky z kasičkové
sbírky i DMS jsou převáděny na transparentní účet
u Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 350350 / 5500.
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CELKEM OBĚ SBÍRKY:
Zdroj příjmu
Kasičky nadační
DMS

Nadace provozuje veřejnou sbírku na podporu poslání
Nadace opakovaně. V první polovině roku 2013 to
bylo na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod
čj. S-MHMP/650705/201 konkrétně od 16. srpna 2010
do 5. srpna 2013. Sbírka byla provozována v souladu
s podmínkami zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných
sbírkách. V srpnu 2013 byla veřejná sbírka ukončena
a bylo předloženo vyúčtování. Na základě doložených
podkladů a nové žádosti byla sbírka 12. 8. 2013 znovu
otevřena pod čj. S-MHMP/755531/2013, tentokrát již
na dobu neurčitou.

Výnos Kč
640 541,05
52 231,50

Ostatní dary na účty sbírek

1 630 562,00

Celkem

2 323 334,55

DĚKUJEME firmě MK Plexi s.r.o., panu Michalovi
Krutilovi za dlouhodobou pomoc a bezplatné
zajištění plastové části kasiček pro veřejnou
sbírku.

DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost
umístění pokladniček v jejich provozovnách, v roce
2013 byli našimi partnery:
Aquapark Praha – Čestlice | Albert hypermarket Brno
– Modřice | Albert hypermarket Hradec Králové |
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 | Albert hypermarket Trutnov |
Bauhaus Brno | Bauhaus Praha – Dolní Chabry | Bauhaus
Praha – Pankrác | Bauhaus Praha – Průhonice – Čestlice
| Baumax České Budějovice | Baumax Hradec Králové
| Baumax Plzeň | Billa Třebíč – Smila Osovského | Billa
Třebíč – Táborská | Borůvka o.s. | Centrum Babylon
Liberec | Centrum Černý most Praha | DBK Praha |
HM Studio Hračky – Novodvorská | Hrad Karlštejn |
Kaufland Praha – Michle | Kaufland Trutnov Horní Staré
Město | Lékárna IKEM Praha | Lékárna U Tří lvů České
Budějovice | Nuselská lékárna Praha | OBI Brno | OBI
České Budějovice | 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 Trutnov | OBI Králův Dvůr | OBI Písek
| OBI Prostějov | OBI Liberec | Aquapark Špindlerův
Mlýn | Plavecký bazén Podolí Praha | Starkl Zahradník
| Tesco Plzeň Americká | Úřad MČ Praha 1
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Sbírka na autobus pro Jedličkův
ústav a školy
V roce 2013 jsme pokračovali v podpoře nové sbírky
tentokrát s přesně vymezeným účelem – zajistit nový
bezbariérový autobus pro žáky a studenty Jedličkova
ústavu a škol. Dosavadní autobus slouží již 18 let,
přes veškerou vzornou péči má stále více poruch a
studenty občas nechá někde na cestě stát. Autobus
je využíván během školního roku hlavně pro cesty na
školy v přírodě, na kulturní a sportovní akce, jezdí s
ním hudebníci ze skupiny The Tap Tap, Sportovní club
JÚ na turnaje a soustředění, výchova Jedličkova ústavu
a škol na letní tábory a akce.
Sbírka na autobus byla slavnostně otevřena v průběhu
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
začátkem léta 2012. V průběhu roku 2013 docházelo
k několika propagačním i mediálním akcím, které
měly veřejnosti tuto sbírku připomínat. Závěrem roku
podpora této sbírky vyvrcholila přímým televizním
přenosem ČT koncertu „Mikulášská v Opeře“ skupiny
The Tap Tap, jehož výtěžek byl věnován na podporu

této sbírky.
Děkujeme agentuře Arnold, jejíž kreativní tým pro
nás připravil krásnou velkou kasičku ve tvaru autobusu
a několik malých příručních kasiček – autobusů, zajistil
nám návrhy a realizaci plakátů a inzerce.

Veřejná sbírka na autobus je podpořena dárcovskými
SMS (DMS) s heslem „POJEDTESNAMI“.
Vybrané prostředky z kasičkové sbírky i DMS jsou
převáděny na transparentní účet u Raiffeisenbank,
a.s., č. účtu 350385/5500.
Veřejnou sbírku na autobus (vícemístný přepravní
prostředek) můžeme provozovat na základě povolení
Magistrátu hl. m. Prahy čj. S-MHMP/602106/2012,
607749/2012 ode dne 8. 6. 2012 do 20. 4. 2015.

XXI. Plavecké léto –
sportovní klání, které
tradičně pořádá o.s.
Kontakt bB
Foto: Jan Šilpoch

Země lidí o.p.s. – táborová
hra byla napínavá až do
konce
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Poskytnuté
příspěvky, granty
a dary 2013
Nadace předává finanční či věcnou pomoc v rámci jasně stanovených
pravidel. Pomoc je poskytována formou 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
na v souladu s vypsaným grantovým řízením 1x ročně a striktně se
řídí pravidly plynoucími ze smlouvy s Ministerstvem financí ČR, které
předalo Nadaci část výnosů z privatizace. Jiným typem grantu je tzv.
Ostatní nadační grant, o který mohou organizace požádat kdykoliv
během roku. 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.
V roce 2013 Nadace předala pomoc celkem ve výši 4 069 418,00 Kč,
což je o 1,335 tis. Kč více než v roce předchozím.
NADAČNÍ POMOC 2013
Granty NIF
Ostatní nadační granty
Příspěvky fyzickým osobám
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Kč
300 000,00
1 935 833,00
480 000,00

Nadační dary

1 353 585,00

Celkem

4 069 418,00

Příspěvky fyzickým osobám - Individuální nadační příspěvky
Individuální nadační příspěvky poskytuje Nadace dle
znění svého statutu žákům, studentům, klientům
a absolventům Jedličkova ústavu a škol. O příspěvky
mohou mladí lidé žádat během celého roku. Nadace v
souladu se svým posláním podporuje zejména osobní
asistenci, nákup mechanických, elektrických vozíků
a jiných kompenzačních pomůcek, pomáhá v řešení
bezbariérovosti v domácnostech, přispívá na rekreační
či zdravotní pobyty, na nákup počítače a softwaru a v
zajištění bezbariérové dopravy do škol. Část nadačních
příspěvků poskytuje Nadace z účelově i adresně vázaných
darů, a dohlíží na korektní využití těchto darů.

V roce 2013 jsme mladým lidem a jejich rodinám
předali příspěvky v celkové výši 480 000 Kč, což je
o více než 20 tisíc Kč více než v předcházejícím roce.
Příspěvek

Celkem Kč

Finanční příspěvky

277 585,50

Příspěvek z vázaných darů

202 405,00

Věcné příspěvky
Celkem

10,00
480 000,00

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY v roce 2013 - přehled:
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.
Příjemce

Účel

Rozálie V.

příspěvek na pleny a doplatky na léky, za 12/2012

Finanční příspěvek v Kč

Rozálie V.

příspěvek na pleny a doplatky na léky

Anna Helena K.

příspěvek na osobní asistenci

6 792,00

Lu L.

příspěvek na pobyt v azylovém domě

3 565,00

Jan a Michal F.

příspěvek na pobyt ve školním klubu JÚŠ+stravné, za 12/2012

Jan a Michal F.

příspěvek na pobyt ve školním klubu JÚŠ+stravné, za 1-3/2013

2 988,00

Jan a Michal F.

příspěvek na pobyt ve školním klubu JÚŠ+stravné, za 4/2013

1 199,00

Alice M.

příspěvek na odlehčený invalidní vozík

10 000,00

Kateřina Z.

příspěvek na opravu automobilu pro bezbariérovou dopravu

10 000,00

1 500,00
13 436,50

929,00

Jan a Michal F.

příspěvek na víkendový pobyt

1 300,00

Lu L.

příspěvek na stravné v JÚŠ, vyrovnání dluhu za 9-12/2012

1 590,00

Monika T.

příspěvek na osobní asistenci při školních praxích a exkursích

4 387,00

Matěj Š.

příspěvek na řečový procesor

12 000,00

Vladimír B.

příspěvek na lyžařský víkend

1 500,00

Vít F.

příspěvek na pobyt v lázních

4 500,00
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příspěvek na ŠvP - pobyt

Jan a Michal F.

příspěvek na ŠvP - kapesné

Veronika Y.

příspěvek na invalidní vozík

David D.

příspěvek na PC program

3 500,00

Jan E.

příspěvek na I-Pad (komunikační pomůcka)

9 000,00

Linda R.

příspěvek na osobní asistenci

7 000,00

skupinový nadační příspěvek

školní klub JÚŠ - ŠvP - výlety, ceny, občerstvení

5 000,00

Jaroslav K.

příspěvek na náklady spojené se studiem a pobytem v JÚŠ

300,00
27 103,00

20 000,00

skupinový nadační příspěvek

Domov mládeže JÚŠ Topolka - výlet parník

1 000,00

Johan J.

příspěvek na letní tábor

2 500,00

Vázané příspěvky (kryto z účelově a adresně vázaných darů)
Příjemce

Účel

Finanční příspěvek Kč

Dárce

Vladimír Š.

osobní asistence a služby JÚŠ

2 790,00

OMEGAKrijcos a.s.

Vladimír Š.

osobní asistence a služby JÚŠ

2 190,00

OMEGAKrijcos a.s.

Vladimír Š.

osobní asistence a služby JÚŠ

2 040,00

OMEGAKrijcos a.s.

Vladimír Š.

osobní asistence a služby JÚŠ

2 610,00

OMEGAKrijcos a.s.

Vladimír Š.

osobní asistence a služby JÚŠ

2 970,00

OMEGAKrijcos a.s.

Vladimír Š.

osobní asistence

15 640,00

OMEGAKrijcos a.s.

Petr B. - Praha

příspěvek na invalidní vozík

12 000,00

zaměstnanci Linde Gas

Jan E.

příspěvek na bezbariérový osobní
automobil

150 000,00

Nadace ČEZ

Robert D.

osobní asistence, odborné soc.
služby

12 165,00

Rydvalová Anna

370,00

Jan a Michal F.

příspěvek na školní výlet

Jan a Michl F.

příspěvek na stravné v JÚŠ, za 10-11/2013

Pavla Ř.

příspěvek na notebook

Natálie S.

příspěvek na ozdravný rehabilitační pobyt

Tereza H.

příspěvek na elektrický skútr

Michal F.

příspěvek na šachový turnaj v Maďarsku

1 000,00

Gabriela M.

příspěvek na mechanický vozík

9 392,00

Jan K.

příspěvek na letní volnočasové aktivity

7 000,00

Barbora Č.

příspěvek na lyžařský výcvik

4 000,00

Anna M.

příspěvek na lyžařský výcvik

4 000,00

Stanislav C.

příspěvek na notebook

5 000,00

Skupinový nadační příspěvek
žáci JÚŠ

příspěvek na hudební nástroj pro dramatický kroužek

3 990,00

Jan a Michal F.

příspěvek na školní výlety

320,00

Petr B. -Zásada

příspěvek na úpravu bytu - protihlukové prvky

Petr B. - Praha

2 506,00
10 000,00

Celkem

202 405,00

4 000,00
12 000,00

Nadační příspěvek - věcné dary
Příjemce

Předmět

Martin W.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Jan F.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Michal F.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Martin M.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Jana J.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Kristýna U.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Kateřina Z.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

10 000,00

Eva F.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

příspěvek na léčebný pobyt

10 000,00

Václav H.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Lubomír M.

příspěvek na osobní asistenci při studiu na VŠ

14 835,00

Matěj K.

notebook - symbolická hodnota daru

1,00

Skupinový nadační příspěvek
žáci JÚŠ

příspěvek na vánoční dárky Školní klub JÚŠ

Vladimír Š.

příspěvek na osobní asistenci při studiu na VŠ

11 153,00

Petra J.

příspěvek na notebook

10 000,00

Celkem
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1 930,00

Jan a Michal F.

5 000,00

Celkem

Hodnota daru Kč

10,00

277 585,50
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Členové příspěvkové komise jako zaměstnanci JÚŠ znají
naše děti a studenty, a proto mohou velmi kvalifikovaně
rozhodnout o tom, kterou žádost o příspěvek podpoří
či navrhnou k podpoře správní radě. V přehledu
poskytnutých příspěvků za rok 2013 se objevuje tzv.

skupinový příspěvek, což je příspěvek Nadace pro celou
třídu nebo skupinu studentů JÚŠ, např. na podporu
výuky hudební výchovy, výtvarné výchovy nebo určité
akce, kterou třída či výchova pořádá.

Pohled na rozdělení nadačních příspěvků dětem
z hlediska hlavních nadačních projektů:

3%
17 %

Směr pomoci

Celkem Kč

JÚŠ – skupinový příspěvek

14 990,00

Sociální rehabilitace

80 687,00

Pracovní rehabilitace

5 000,00

Bezbariérová doprava

10 000,00

Osobní asistence

69 172,00

Volnočasové aktivity

24 220,00

Léčebná terapie a pomůcky

275 932,00

CELKEM

480 000,00

1%
2%
57 %

14 %

5%

Žadatel

Název projektu

CESTA SLUNCE o.s.

Asistenční služba pro handicapované děti a mladé dospělé

Získaný grant NIF
25 000,00

LIMITY KADAŇ o.s.

Společný začátek

11 000,00

ALKA o.p.s.

Hiporehabilitace s Alkou

40 000,00

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Obnova pomůcek pro ranou terapii

25 000,00

SVÍTÁNÍ Jablonec n. Nisou o.s.

Hiporehabilitace

20 000,00

KONTAKT bB, občanské sdružení pro
studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Plavecké léto

30 000,00

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ o.s.
“KLUB HORNOMLÝNSKÁ”

Komplexní péče pro děti s tělesným a kombinovaným
postižením v "Klubu Hornomlýnská"

39 000,00

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
HODONÍN o.s.

Osobní asistence

15 000,00

RYZÁČEK o.s.

Čarovná síla koně

20 000,00

BANETA o.s.

Baneta přináší radost dětem

20 000,00

DĚTSKÝ KLÍČ ŠUMPERK o.p.s.

Asisteční služby pro handicapované děti a mladé dospělé

20 000,00

KONÍČEK o.s.

Zvířátka nám pomáhají

20 000,00

DOBROMYSL o.p.s.

Alternativní a augmentativní komunikace

15 000,00

Celkem

Pohled na granty 2013 NIF z pohledu
hlavních nadačních projektů:

GRANTY NIF 2013
Granty NIF znamenají pro Nadaci povinnou výplatu
pomoci 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. 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
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300 000,00

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 2013 rozdělit 72.585,- Kč, avšak správní
rada rozhodla vyplatit pomoc ve výši 300 000 Kč.
Granty v kategorii NIF 2013 byly rozděleny
v rámci otevřeného grantového řízení 13 nestátním
neziskovým organizacím. Informace o některých
podpořených projektech viz kapitola PROJEKTY.

Směr pomoci
JÚŠ
Sociální rehabilitace

20 %
Celkem Kč
0
59 000,00

Pracovní rehabilitace

0

Bezbariérová doprava

0

Osobní asistence

40 000,00

Volnočasové aktivity

61 000,00

Léčebná terapie a pomůcky

140 000,00

CELKEM

300 000,00

47 %

13 %

20 %
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OSTATNÍ NADAČNÍ GRANTY 2013
Ostatní nadační granty představují průběžnou pomoc,
o kterou mohou neziskové organizace Nadaci požádat
kdykoli během roku. Výše pomoci, jež může Nadace
předat, je v prvé řadě závislá na výši příjmu darů a na
výsledku kasičkové sbírky. Další pomoc Nadace může
proplácet z výnosů svého finančního majetku a ze svých
rezerv, pokud to správní rada schválí. Ostatní nadační
granty podporují dlouholeté nadační projekty, ale
také pomáhají v řešení aktuálních potřeb. Příkladem
dlouhodobé podpory je doprava žáků a studentů

Pohled na ostatní granty 2013 z hlediska
hlavních nadačních projektů:
mikrobusy do škol Jedličkova ústavu, příkladem řešení
akutního problému byla podpora Jedličkova ústavu
a škol na úvazek fyzioterapeuta. Veškeré informace
o možnosti požádat o grant jsou uvedeny na webových
stránkách: www.nadaceju.cz.
V roce 2013 Nadace rozdělila v kategorii ostatní granty
1 935 833,- Kč, jsme rádi, že jsme mohli vyplatit o 411
tisíc Kč více, než v roce předchozím.

48

Celkem Kč
529 034,00

JÚŠ

Pracovní rehabilitace

438 125,00

Bezbariérová doprava

517 000,00

Osobní asistence

238 000,00

Volnočasové aktivity

168 674,00
10 000,00
1 935 833,00

CELKEM

Organizace

Název projetku

JÚŠ - domov mládeže TAP

Kurz monoski a biski

25 000,00

o.s. SVÍTÁNÍ - Jablonec n. Nisou

Hiporehabilitace

10 000,00

o.s. Borůvka

Inkluzivní vzdělávání v běžných školách

138 000,00

o.s. Borůvka

Doprava osob se zdravotním postižením

517 000,00

JÚŠ

Zajištění úvazku fyzioterapeuta

380 000,00

Sportovní club JÚ

Účast sportovců klubu na ME v Boccie 2013

1%
27 %

12 %

35 000,00

Sociální rehabilitace

Léčebná terapie a pomůcky

Ostatní nadační granty 2013 – přehled

2%
27 %

23 %

Částka

30 000,00

JÚŠ - školní klub

Hory - školní klub

10 000,00

o.s. Asistence

MusicAid

35 000,00

o.s. TAP

Pojďte dál

30 000,00

Sportovní club JÚ

Prázdniny nanečisto

20 000,00

POSKYTNUTÉ DARY 2013
Další cestou, jak Nadace pomáhá, je zajištění nebo
předání daru. Někteří z našich dárců projevují zájem
darovat peníze na konkrétní účel. Takový dar je pak
po dohodě s dárcem účelově či adresně nebo současně

účelově i adresně vázán. Dar je předáván vždy
prostřednictvím písemné darovací smlouvy, Nadace
následně prověřuje řádné využití daru v souladu se
smlouvou.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DARŮ 2013
Příjemce daru

Účel daru

95 625,00

JÚŠ

Elektrický vakový zvedák Maxi Move

100 000,00

JÚŠ

Kuchyňské potřeby

10 000,00

JÚŠ

Toaletní vaky

o.s. PRO DOTYK,
Zábřeh

Canisterapie a hipoterapie pro
konkrétního klienta

44 000,00

Kinematograf bří Čadíků

HYPOCENTRUM
KORYČANY v.o.s.

Hipoterapie pro konkrétního klienta

29 938,00

Kinematograf bří Čadíků

JÚŠ

Abilympiáda 2013

110 000,00

Nadace Martina Romana

Sportovní club JÚ

Sportovní pomůcky

67 960,00

VŠ Liga, o.s.

135 000,00

o.s. Asistence

Tranzitní program II. pololetí 2013

o.s. Asistence

Jdu na praxi

o.s. Borůvka

Inkluzivní vzdělávání v běžných školách

o.s. Země lidí

Letní tábor "Společenstvo prstenu"

o.s. Tap

Mikulášská v opeře

Sportovní club JÚ

Lyžařský výcvik monosti, biski, kartski

JÚŠ - školní klub

Sportovně kompenzační pomůcky a vybavení pro lyžování
tělesně handicapovaných klietnů JÚŠ

o.s. Země lidí

Adventní Vídeň/Bratislava

13 674,00

o.s. Tap

Hudební vybavení

20 000,00

Celkem granty ostatní

Směr pomoci

9%

187 500,00
30 000,00
149 034,00

1 935 833,00

Věcný dar Kč

Finanční dar Kč

Dárce

114 550,00

NJÚ

2 130,00

Litera dp s.r.o.

31 041,00

Adore s.r.o. + NJÚ
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JÚŠ

3 ks mechanických vozíků

Meyra ČR s.r.o.

437,00

Oplet 21 s.r.o.

3 990,00

NJÚ

Výtvarné potřeby

JÚŠ

Perkusní nástroj

Sportovní club JÚ

Podpora činnosti klubu

JÚŠ

Vybavení nové učebny + výtvarné
a kancelářské potřeby pro Školní klub

JÚŠ

Stolní hry pro Školní klub

ZŠ Žatec

Schodišťová plošina

JÚŠ

Drobná spotřební elektronika

6 545,00

DBK Praha a.s.

JÚŠ

Kuchyňské potřeby

1 170,00

Litera dp s.r.o.

JÚŠ

Sprchovací židle Carino 2 ks

JÚŠ

Potřeby pro výtvarnou výchovu

JÚŠ

Ozdobné tašky na velikonoční nadílku

Sportovní club JÚ

Dárkové předměty (knížky, trička)

CELKEM

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že většina nadačních
darů je směřována na pomoc pro Jedličkův ústav a
školy. V roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s
Nadací Martina Romana – Čtení pomáhá, obdrželi
jsme celkem prostředky ve výši 212 134 Kč. Z této
pomoci jsme uhradili náklady na celorepublikovou
soutěž ABILYMPIÁDA, kterou již po dvanácté organizoval
Jedličkův ústav a školy, a navíc se nám díky této pomoci
podařilo zajistit nové vybavení učebny včetně pomůcek
pro žáky JÚŠ.
Před Vánoci nás již opakovaně pozvala společnost DBK
Praha a.s. na svou charitativní akci „Strom splněných
přání“, v rámci které jsme získali pěkné vánoční dárky
pro školu i domovy mládeže. Těší nás, že naši dárci
pamatují i na Sportovní club JÚ, který jsme opět mohli
podpořit dvěma dary na vybavení a činnost klubu od
o.s. VŠ LIGA a z Memoriálu Strýčka Jedličky.
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36 000,00

JÚŠ

25 000,00

I.S.C. Sports, s.r.o.

102 134,00

Nadace Martina Romana

20 000,00

Piatnik Praha s.r.o.
606 400,00

137 770,00

Kinematograf bří Čadíků

NJÚ

2 247,00

Oplet 21, s.r.o.

910,00

Pemar, spol. s r.o.

11 362,70
115 832,70

NJÚ
1 237 752,00

1 353 584,70

V roce 2013 jsme navázali příjemnou spolupráci
s firmou Meyra ČR s.r.o., jejíž zástupci se zúčastnili
dvou nadačních akcí, na kterých ochotně informovali
rodiče a klienty o nabízených kompenzačních
pomůckách a poskytovali drobný servis, což rodiče
uvítali.
Firma Meyra ČR s.r.o. zároveň podpořila klienty JÚŠ
třemi novými mechanickými vozíky (v celkové hodnotě
36 000 Kč), které budou aktivně využívat na oddělení
fyzioterapie a finančním darem 20 000 Kč.
Naše poděkování patří především Ing. Vladimíru
Kopačkovi MBA, jednateli společnosti, a paní Lence
Cisárikové, obchodní referentce, která nám ve všem
vychází vstříc.

Radost během adventního
zájezdu do Vídně 2013
organizovaném sdružením
Země lidí o.p.s

Zápal pro hru na akci
Prázdniny nanečisto 2013
v areálu JÚŠ

Poděkování dárcům
a těm, kteří nám pomáhají

DARY A DÁRCI roku 2013

Dárce
DARY 2013
Dary od 10 000 Kč výše
Dary od 2 000 Kč

Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,

Drobné dary

nyní mám tu čest poprvé připravit výroční zprávu pro Nadaci Jedličkova ústavu za uplynulý rok. Jsem hrdá, že
jsem se mohla stát členem týmu Nadace, partnerem Jedličkova ústavu a škol a součástí jedinečného Centra služeb
Vyšehrad. Psaní a příprava podkladů není jenom o slovech a číslech, ale je to především o uvědomění si, kolik
práce se v uplynulém roce podařilo. Není to vždy jednoduché a cesty k cíli jsou někdy klikaté, ale všichni členové
týmu Nadace jsme hrdí, že můžeme naplňovat nadační poslání.
Do Nadace jsem nastoupila až na poslední čtvrtinu roku 2013, která je současně jednou z nejkrásnějších, ale
i nejtěžších. Dostalo se mi krásného přijetí od všech „ z Vyšehradu“ a díky tomu jsem se mohla pustit do práce
na plno a s nadšením. Postupně jsem se seznamovala s dárci a jejich cílenými záměry konkrétní pomoci, se
systémem spravedlivého rozdělování pomoci, s nároky na transparentní vykazování finančních toků získaných darů
a poskytnutých příspěvků, s péčí o zabezpečení finančního majetku a zodpovědnou péčí o nemovitý majetek. A to
vše s důkladnou administrativní evidencí a vedením účetnictví pod dohledem auditora. Bylo to jako filharmonie,
která nádherně zní. Ale víte, co bylo nejkrásnějším zjištěním? Když jsem potkala „naše“ děti a viděla jsem zářivý
úsměv nebo jsem slyšela radostný smích. V tu chvíli celé moje tělo cítilo, že to jednoduše stojí za to!
Vážím si, že jste ve svém životě nezapomněli na ty, kterým život připravil těžší zkoušku a nemají tak stejné
možnosti. Je tu prostě handicap! Jsem ráda, že jste s námi a můžeme jim společně pomáhat překonávat překážky
a pomáhat jim k jejich plnohodnotnému životu. Děkujeme Vám, že pamatujete právě na naši Nadaci, a ujišťuji
Vás, že všechny dary a veškerou pomoc, kterou nám poskytujete, pečlivě přerozdělujeme a předáváme dál v plné
výši. Navíc Nadace Jedličkova ústavu svým dárcům i dlouhodobým partnerům přesně dokladuje, na jaký účel byly
jejich prostředky použity. Klademe důraz na transparentnost našeho počínání. 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.
Vzhledem k faktu, že jsme pevnou součástí celého dění areálu na Vyšehradě, a díky blízkému spojení s Jedličkovým
ústavem a jeho školami dokážeme velice přesně identifikovat konkrétní potřeby jak jednotlivých lidí s tělesným
postižením, tak celých zájmových skupin. A díky tomu můžeme rozdělení pomoci velmi dobře směřovat, aby Vaše
pomoc byla využita tam, kde jí je nejvíce zapotřebí.
Vážení dárci, partneři, spolupracovníci, děkuji Vám za Vaši lidskou i finanční oporu, která je naším motorem.
Doufám, že i Vy cítíte tu radost a potěšení ze svého počínání, které se současně odráží zde na Vyšehradě.
S úctou
Irena Fodorová, výkonná ředitelka
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Přehled největších dárců a darů roku 2013:

V roce 2013 jsme získali dary v celkové hodnotě
3 264 899,55 Kč:

Finanční dary celkem
Veřejné sbírky
Kasičky nadační
DMS
Celkem
Celkem finanční dary
Věcné dary
Celkem přijaté dary 2013

Kč
2 361 335,00
132 966,00
77 826,00
2 572 127,00
Kč
640 541,05
52 231,50
692 772,55
3 264 899,55
71 303,00
3 336 202,55

Jsme rádi, že se nám podařilo udržet pozitivní vývoj
nárůstu obdržených darů z roku 2012 a dosáhnout stejné
úrovně i v roce 2013. Toto vnímáme jako zúročení naší
práce vložené do transparentnosti naší činnosti, jasně
definovaných nadačních projektů s konkrétním cílem
podpory podpořených rozvojem komunikace s veřejností
a propagačních aktivit. V roce 2013 jsme pokračovali
ve velmi úspěšné spolupráci s Nadací Martina Romana
a jejím projektem Čtení pomáhá. Současně jsme
potěšeni pokračující spoluprácí s Nadací ČEZ.

Finanční dar v Kč

Anonymní dárce

797 609,00 Kč

NADACE MARTINA ROMANA

212 134,00 Kč

NADACE ČEZ

150 000,00 Kč

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

144 892,00 Kč

MYSLBEK a.s.

100 000,00 Kč

DONATH BUSINNES

100 000,00 Kč

ČSOB Asset Management a.s.

70 000,00 Kč

VŠ LIGA o.s.

67 960,00 Kč

OMEGA Krijcos a.s.

60 000,00 Kč

DAVIDOVÁ Věra

60 000,00 Kč

PRESTIMA spol. s r.o.

57 750,00 Kč

LINDE MATERIAL HANDL

52 659,00 Kč

SŮSOVÁ Jitka

50 000,00 Kč

FREIMANOVÁ Veronika

40 000,00 Kč

ŠULCOVÁ Gabriela

35 500,00 Kč

MILLER Milon

31 620,00 Kč

ZAPLETAL Petr

26 770,00 Kč

ADORE s.r.o.

25 769,00 Kč

I.S.C. SPORTS s.r.o.

25 000,00 Kč

CONSEQ Investment Management a.s.

25 000,00 Kč

CIHLÁŘ Stanislav

24 000,00 Kč

POKORNÝ Karel

20 000,00 Kč

PARMA Pavel

20 000,00 Kč

MEYRA ČR s.r.o.

20 000,00 Kč

KPMG Česká republika s.r.o.

18 400,00 Kč

EPOS O.K. s.r.o.

15 000,00 Kč

zaměstnanci Linde Gas

13 772,00 Kč

SCHWARZ Pavel

13 000,00 Kč
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12 500,00 Kč

SVOBODA Ludvík

3 000,00 Kč

KRUPIČKA Jiří

12 000,00 Kč

VRAJ Pavel

3 000,00 Kč

SILMAX s.r.o.

10 000,00 Kč

BERKOVÁ Zlatica

2 997,00 Kč

Dárce

Věcný dar

SEVERÍNOVÁ Vendula

10 000,00 Kč

PETŘÍK Jiří

2 500,00 Kč

OPLET 21, s.r.o.

statut

RYBENSKÁ Jana

10 000,00 Kč

ZADROBÍLEK Milan

2 500,00 Kč

PEMAR, spol. s r.o.

Igelit. tašky - marketing

POŠVIC Vladimír

10 000,00 Kč

RAJSKÁ BEATA

2 450,00 Kč

Meyra ČR s.r.o.

3 ks mech. vozíků

Pole Position s.r.o.

10 000,00 Kč

ŠULC Stanislav

2 400,00 Kč

DBK Praha a.s.

elektronika

6 545,00 Kč

E.C.D. s.r.o.

10 000,00 Kč

HRABÁNEK Jiří

2 200,00 Kč

BIKE 3000 o.s.

drobné sportovní vybavení

2 000,00 Kč

2 361 335,00 Kč

ROUBÍČEK Jiří

2 131,00 Kč

OPLET 21, s.r.o.

výtvarné potřeby

2 247,00 Kč

MOTÁŇOVÁ Petra

2 088,00 Kč

Litera dp s.r.o.

statut

1 170,00 Kč

BERTOVA Barbora

2 000,00 Kč

Piatnik Praha s.r.o.

stolní hry

HERMANN Petr

2 000,00 Kč

Celkem

KOTRČ Josef

2 000,00 Kč

Celkem

Dárci a dary od 2 000,- Kč do 9 999,- Kč
Dárce
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DÁRCI – VĚCNÉ DARY

KREJČÍ Daniel

Finanční dar v Kč

DOBRÁ Blanka

8 000,00 Kč

REALINVEST s.r.o.

2 000,00 Kč

RESO s.r.o.

7 500,00 Kč

SLANINA František

2 000,00 Kč

BECAK Ondřej

6 000,00 Kč

SOHROVÁ Hana

2 000,00 Kč

LOUNKOVÁ Anna

5 600,00 Kč

Celkem

BENEŠOVÁ Radka

5 000,00 Kč

HOCHMANNOVÁ Dana

5 000,00 Kč

KUBÍČKO Helena

5 000,00 Kč

LANĚ Tomáš

5 000,00 Kč

PAVEL Jan

5 000,00 Kč

RŮŽIČYN Jan

5 000,00 Kč

RYBÁR Ivan

5 000,00 Kč

SPRINZL Josef

5 000,00 Kč

ŠKODOVÁ

5 000,00 Kč

TURK Josef

5 000,00 Kč

GOMOI Alexandra

4 000,00 Kč

HNILICA Stanislav

4 000,00 Kč

SLOWIK David

4 000,00 Kč

PULLMANN Michal

3 600,00 Kč

NOVOTNÝ Miroslav

3 000,00 Kč

132 966,00 Kč

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční
dary: celkem 77 826,00 Kč

Hodnota v Kč
437,00 Kč
2 904,00 Kč
36 000,00 Kč

20 000,00 Kč
71 303,00 Kč

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, PARTNERŮM
Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť
poděkovat dárcům a partnerům, kteří nám významným
způsobem pomohli naplnit v roce 2013 poslání Nadace:
Nadaci ČEZ za významnou finanční pomoc při realizaci
konkrétní pomoci pro klienta JÚŠ.
Mediálnímu partnerovi České televizi a jejímu týmu
za přípravu a realizaci dokumentu „Lásky s vůní Jedle“
konkrétně za režii v podání Karla Kouly, kameru Radky
Šplíchalové, dramaturgii Věry Krincvajové a kreativní
produkce Martiny Šantavé a dalším, kteří se na projektu
podíleli.

Panu Martinu Romanovi 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.
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Fóru dárců za odbornou podporu a spolupráci během
celého roku.

Agentuře ARNOLD za vytvoření designu a realizaci
kasiček na sbírku pro autobus, a také náměty, jak
prezentaci připravit.

PRAGUE

Agentuře Havas PR, paní Lindě Hodíkové a Nině Černé
za pomoc s propagací Nadace a PR.

Vydavatelské společnost MEDUŇKA – časopis Meduňka,
která nám bezplatně poskytuje již několik let možnost
inzerce na naši veřejnou sbírku.
Zaměstnancům firmy Linde Gas a KPMG za osobní
angažovanost a realizaci zaměstnanecké sbírky ve
prospěch projektů NJÚ.
Sborům Gaudium Praha a Pueri gaudentes pod vedením
Zdeny Součkové, Vladislava Součka a Libora Sládka za
adventní koncert a příjemnou atmosféru v Betlémské
kapli.
Paní Běle Houdkové za opakované grafické zpracování
naší výroční zprávy a dalších propagačních materiálů
zdarma.

Adventní koncert v Betlémské
kapli jako poděkování všem
našim dárcům

Panu Ing. Luboši Jílkovi ze společnosti Fincentrum
a.s., který nám poskytuje bezplatné finanční
poradenství.
Společnosti Starcom MediaVest Group za opakované
zprostředkování inzerce v tištěných médiích za
symbolickou cenu.

Zvláštní poděkování patří Ing. Aleně Peštové, která
zodpovědně pracovala jako výkonná ředitelka nadace
od 19. 11. 2010 do 30. 8. 2013.

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

Společnosti ISTA za opakovanou rozesílku letáků a tisk
této výroční zprávy zdarma.
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Ředitel DBK PRAHA a.s. Mgr.
Miroslav Velfl při předání
věcných darů v rámci jejich
projektu „Strom splněných
přání“

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 nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Nadace vede účetnictví ve dvou okruzích – pro hlavní činnost a pro
činnost doplňkovou (hospodářskou). Na základě zákona č. 227/1997
Sb. zákona o nadacích a nadačních fondech, §23 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 obnovy a rozvoje JÚŠ
a za účelem uspokojování potřeb mladých lidí s tělesným postižením.
Nadace v roce 2013 realizovala své záměry v oblasti správy finančního
a nemovitého majetku. Byli jsme v časté komunikaci s našimi
finančními investory, sledovali jsme vývoj na finančních trzích. Rok
2013 nepřinesl na finančních trzích zvlášť dobré výsledky. Naopak
v oblasti správy nemovitého majetku došlo k zásadnímu soudnímu
rozhodnutí v dlouholetém soudním sporu týkající se dědictví po paní
Marii Kaprálkové a Nadace získala podíl 45,25% na finančním, movitém
i nemovitém majetku z celého obsahu obsáhlého dědictví. Následně
se nám podařilo realizovat směnu podílů na nemovitém majetku s
jedním z okruhu dědiců, čímž jsme nadaci zajistili většinový podíl na
bytovém domě v ulici Bělohorská, a postupně tak naplňovat původní
záměr týkající se majetku v závěti paní Marie Kaprálkové. Dále došlo
k rozhodnutí o prodeji družstevního podílu na byt v domě v ulici
Africké v Praze 6. Tyto velké pohyby v nemovitém majetku výrazně
ovlivnily rozložení majetku a finální hospodářský výsledek.

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

Stav
k 1.1.2013

Stav
k 31.12.2013

67 169

89 081

Dlouhodobý nehmotný
majetek celkem
Dlouhodobý hmotný
majetek celkem

10 782

33 980

Dlouhodobý finanční
majetek celkem

61 179

60 479

Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem

-4 792

-5 378

25 377

25 897
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Pohledávky celkem

2 308

4 107

Krátkodobý finanční
majetek celkem

23 005

21 702

10

26

92 546

114 978

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

89 956

111 125

Jmění celkem

69 071

95 767

Výsledek hospodaření celkem

20 885

15 358

Cizí zdroje celkem

2 590

3 853

2 498

3 738

92

115

92 546

114 978

Rezervy celkem

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU
A ZTRÁTY K 31. 12. 2013
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.
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Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA celkem

Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku
Celkem
61 971 800 Kč
N adační jmění prostředky NIF
38 971 800 Kč
N adační jmění
23 000 000 Kč
OSTATNÍ MAJETEK Nadace je tvořen finančními vklady,
dary, nemovitým a movitým majetkem. Nemovitý
majetek je používán k ekonomické (hospodářské)
činnosti.

DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31.12.2013
Nemovitý majetek:
bytový dům v Praze 6, ul. Na Petřinách
většinový podíl na bytovém domě v Praze 6,
ul. Bělohorská
stodola Buková, Buková u Nových Hradů
byt Prosek (dědictví, osobní vlastnictví)
menšinový podíl na pozemcích v Činěvsi
menšinový podíl na pozemku v Těchenicích
Finanční majetek Nadace
(viz zápis v nadačním rejstříku):

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

NADAČNÍ JMĚNÍ

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.
termínovaný vklad u UniCredit Bank Czech
Republic, a.s.
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Doplňující informace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2013 (v tis. Kč)

NÁKLADY

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřebované nákupy celkem

232

71

303

Služby celkem

732

421

1 153

Osobní náklady celkem

957

287

1 244

363

363

25

17

42

16 284

509

16 793

Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

10

10

Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2013
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.

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

18 240

1 668

19 908

2 214

2 214

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

V roce 2013 bylo toto pravidlo dodrženo:

Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

542

15

557

18 564

16 880

35 444
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Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

Dle statutu Nadace je stanoveno:
„Celkové roční náklady Nadace, související se správou Nadace nesmí
převýšit 9% nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož
roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze měnit nejméně po
dobu pěti let. Rozhodným obdobím je kalendářní rok“.

19 161

19 109

38 270

Výsledek hospodaření před zdaněním

921

17 441

18 362

Výsledek hospodaření po zdanění

921

14 437

15 358

Náklady NJÚ k 31.12.2013 celkem
22 912 093,62
z toho náklady na prodej cenných papírů
-16 192 923,06
z toho zůstatková cena prodaného hmotného majetku
-950 251,00
z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku -262 592,58
z toho odpisy nemovitostí k pronájmům
-494 314,00
daň z příjmů
-3 003 710,00
daň z převodu nemovitostí a z nemovitostí
-362 743,00
Náklady na správu Nadace

1 645 559,98

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 9 % z nadačního jmění
9 % z 61 971 800 Kč

5 577 462,00

Skutečný podíl správních nákladů na nad. jmění
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2,66 %
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Nadace Jedličkova ústavu
Sídlo nadace
Kancelář nadace
IČ
DIČ

|
|
|
|

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
25691872
CZ25691872

Datum registrace nadace: 22. 10. 1990 pod č. j. 861/90 u Obvodního úřadu 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
se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4, IČO 70873160

Tel.
E-mail
Webové stránky

Darovací účet
ČSOB, a. s.

|
|
|
|

+420 241 406 886
info@nadaceju.cz
www.nadaceju.cz
www.facebook.com/nadaceju

| 171103741/0300

Sbírkové konto (transparentní účet) – projekty nadace
Raiffeisenbank, a.s. | 350350/5500
Sbírkové konto (transparentní účet) – sbírka na bezbariérový autobus (od června 2012)
Raiffeisenbank, a.s. | 350385/5500
Provozní účet
ČSOB, a. s.

| 108443145/0300

Text: Nadace Jedličkova ústavu
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Tisk: TRIA, v.o.s.
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Jednorázová DMS na poslání Nadace – nadační projekty
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PROJEDLICKU na telefonní
číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Nadace Jedličkova ústavu
obdrží 28,50 Kč.
Jednorázová DMS na sbírku na nákup bezbariérového autobusu
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS POJEDTESNAMI na číslo
87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Nadace Jedličkova ústavu obdrží
28,50 Kč.
DMS Roční podpora
Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PROJEDLICKU nebo
DMS ROK POJEDTESNAMI na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude
automaticky odečtena částka 30 Kč. Nadace obdrží 28,50 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Podpořte naše projekty prostřednictvím online platebního systému
PaySec. Za platbu prostřednictvím konta PaySec neplatíte žádné
dodatečné poplatky. Váš dar dostaneme okamžitě. Konto PaySec
můžete využívat kdykoli, nezáleží na tom, u jaké banky máte účet.
Darování prostřednictvím konta PaySec je bezpečné. Nově lze
darovat částky již od 2 Kč výše!

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.

