musím do
knihovny

7¬QNöMķYOQUA
9Ĕ'Ĕ/,-67(
Výroční zpráva
çHFKRGtPHGRåNRO\
;AQNJ
za rok 2015
LNG\çWDPMH]GtPH"
9iåSĥtVSĕYHNQiPSRPĭçHGĕODW
VWHMQpYĕFLMDNRY\'Ĕ.8-(0(

ZZZQDGDFHMXF]
ZZZIDFHERRNFRPQDGDFHMX

=DåOHWHWH[W'06352-('/,&.8
QHER'0652.352-('/,&.8
QDWHOHIRQQtĆtVOR

&HQD'06MH.Ć1DGDFH-HGOLĆNRYD~VWDYXREGUçt.Ć9tFHLQIRUPDFtQDZZZGDUFRYVNDVPVF]

7UDQVSDUHQWQt~ĆH
YHĥHMQpVEtUN\


Obsah
ÚVODNÍ SLOVO

2

1. O NADACI
Poslání Nadace
Organizační struktura

4
4
5

2. PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2015

6

3. PROJEKTY 2015
Rok 2015 v Nadaci

Hlavní nadační projekty:
●
●
●
●
●
●

Podpora žáků, studentů a klientů Jedličkova ústavu a škol
Sociální rehabilitace a pracovní rehabilitace
Bezbariérová doprava
Osobní asistence
Rozvoj volnočasových aktivit
Podpora léčebné terapie a pomůcek

Podpůrné nadační projekty:
● Veřejné sbírky

12
12
13
17
18
20
22
24
26
28
28

4. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY, GRANTY, DARY
● Individuální nadační příspěvky
● Nadační granty
● Poskytnuté dary

30
31
35
37

5. PŘIJATÉ DARY, PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ

38

6. FINANČNÍ ČÁST
● Úvod
● Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
● Doplňující informace

42
42
43
44

7. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené
k 31. 12. 2015 a výroční zprávy za rok 2015

46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
Přílohou výroční zprávy je plná účetní závěrka.

46
48

Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé Nadace Jedličkova ústavu,
jako člen správní rady z řad rodičů žáků a studentů škol Jedličkova ústavu vím
z vlastní zkušenosti, co obnáší péče o handicapované dítě, respektive mladého
člověka. Když srovnám podporu společnosti lidem s postižením okolo roku 2000
a nyní, je to obrovský rozdíl. Dle mého názoru je to především zásluha nadací,
které svým působením mění přístup veřejnosti k lidem s handicapem a získávají
nemalé finanční prostředky, které velmi pomáhají při začleňování těchto lidí
do společnosti a k jejich plnohodnotnému životu.
Ve správní radě Nadace Jedličkova ústavu jsem šestým rokem a jsem velmi
rád, že mohu být součástí unikátního propojení Nadace s Jedličkovým ústavem,
jeho školami a dalšími organizacemi z Vyšehradu, které pomáhají dětem
a mladým lidem s různými handicapy nejen v areálu Jedličkova ústavu a škol,
ale i v různých částech České republiky. Díky této spolupráci a dlouhodobé
činnosti se daří zapojit stále více firem a jednotlivců do programů podpory
a to nejen čistě finančních, ale i do společných aktivit s dětmi a mladými lidmi
s handicapem. Rok 2015, ve kterém jsme slavili 25. výročí založení Nadace
Jedličkova ústavu, byl ve znamení právě těchto aktivit, které mimo jiné i dále
posílily prestiž Nadace.
Děkuji všem, kteří nám pomáháte, a doufám, že na dalších stránkách najdete
vše, co očekáváte, a také něco navíc.

S úctou
Ing. Petr Macháček
místopředseda správní rady Nadace Jedličkova ústavu

o nadaci
Nadace Jedličkova ústavu byla registrována 22. 10. 1990, jejím zřizovatelem je
Jedličkův ústav a školy se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4. V roce 1997 byl přijat zákon
č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla 3. 9. 1998
Nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N,
vložka 25.

Poslání Nadace
Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků
a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé
lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích,
rehabilitačních a odborně terapeutických, a dále všestranná pomoc v integraci
mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské
izolaci. Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol,
a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání
jako Nadace.
Pro naplnění svého poslání Nadace Jedličkova ústavu zajišťuje, shromažďuje
a pečuje o finanční i nemovitý majetek, jehož výnosy pak používá k uskutečnění svých
cílů. Poskytujeme přímou finanční podporu jednotlivcům i nestátním neziskovým
organizacím, které realizují projekty v souladu s posláním a principy Nadace. Veškeré
příjmy ze sbírek a darů používá Nadace výhradně k vyplacení grantů a příspěvků
žadatelům. Všechny provozní náklady jsou hrazeny z výnosů vlastní hospodářské
činnosti a nadačního majetku.

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 2015
SPRÁVNÍ RADA

ZAMĚSTNANCI

Předsednictvo:
Mgr. Taťána Waltrová | předsedkyně správní rady
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady
Ing. Petr Macháček | místopředseda správní rady

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

Členové správní rady:
Ing. Marie Dolejší | do 2. 9. 2015
Mgr. Jiří Janoušek
Bc. Kamil Kroc
Ing. Petr Kubiče
Ing. Aleš Martinovský | od 15. 10. 2015
Mgr. Kateřina Müllerová
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.
DOZORČÍ RADA

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI v roce 2015
Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
Jan Mazoch | koordinátor fundraisingu a marketingu
Mgr. Tomáš Sušický | IT
Ing. Petr Hybský | koordinátor PR
Petr Baláž | webmaster a ozvučení akcí
Andrej Ostrihoň | podpora správy nemovitostí
Běla Houdková | grafické a DTP práce
Helena Kutnarová | výběr kasiček

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

Statutárním orgánem Nadace je správní rada. Část členů správní rady tvoří zástupci
klientů Jedličkova ústavu a škol z řad rodičů, případně zletilých studentů, a druhou
část zaměstnanci či osoby podporující činnost Jedličkova ústavu a škol. Správní
rada volí své tříčlenné předsednictvo (předsedu a dva místopředsedy). Nadaci řídí
předsednictvo správní rady a výkonná ředitelka.
Kontrolním orgánem Nadace je tříčlenná dozorčí rada, která je složená z nezávislých
osob. Správní rada a dozorčí rada společně zasedá 1x do měsíce.
Výkonným orgánem Nadace je výkonná ředitelka a její pracovní tým.
Nadace Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací Fóra dárců a řídí se principy
Etického kodexu Asociace nadací.




Příběhy Nadace roku 2015

PŘÍBĚH druhý
Rok ve znamení oslav 25 let Nadace Jedličkova ústavu
Pětadvacet let – to jsou zážitky. Pětadvacet let – to jsou
vzpomínky. Pětadvacet let – to je úctyhodné množství vybraných
finančních prostředků a jejich využití pro dobročinné účely.
Pětadvacet let – to je hlavně velký důvod k oslavě. Nadace
Jedličkova ústavu, jedna z nejdéle existujících nadací v České
republice, si v letošním roce právě toto výročí připomněla. Po
celý rok vzpomínala, hodnotila, bilancovala a také slavila.

PŘÍBĚH PRVNÍ 30. 4. 2015
Ukončení sbírky a křest nově zakoupeného bezbariérového autobusu
Říkává se, že na každém konci je krásné to, že něco nového začíná. Není výstižnějšího
a přiléhavějšího rčení pro ukončenou sbírku na bezbariérový autobus pro žáky,
studenty a klienty Jedličkova ústavu a škol. Její konec znamenal úspěšné dosažení
vytčeného cíle, který začal být realizován na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech v roce 2012 pod názvem „Jezdím pro Jedličkův ústav“. Ukončení
sbírky zároveň znamenalo začátek užívání bezbariérového autobusu. Nově pořízený
autobus Scania OmniExpress 360 byl slavnostně představen a pokřtěn 30. 4. 2015
v areálu Jedle. Společenskou akci podpořil bohatý doprovodný program včetně
vystoupení kouzelnického a hudebního v podání skupiny Z hecu a tanečního v podání
taneční školy Vavruška. Jelikož takový autobus nemůže zůstat beze jména – to přináší
smůlu - vybraly děti z Jedle jméno RUDOLF, kterým se bude jejich dopravní prostředek
honosit na počest zakladatele Jedličkova ústavu profesora MUDR. Rudolfa Jedličky.

Brožura 25 let Nadace Jedličkova ústavu
Historii Nadace hezky rok po roce si může každý prolistovat
v brožuře, která byla vydána u příležitosti vzpomínaného
výročí. Znovu se tak můžeme vrátit do počátku devadesátých
let, kdy se naše země začala vzpamatovávat z následků vlády
totalitního režimu. Vzpamatovávat se musel i Jedličkův ústav,
který byl na prahu novodobých dějin skutečným „ústavem“

v negativním smyslu tohoto slova. PhDr. Anežce Krčkové,
tehdejší ředitelce Jedličkova ústavu, se pro účely jeho rozvoje
a modernizace podařilo sehnat nemalé množství peněz
a založila tudíž Nadaci Jedličkova ústavu. Ta se v průběhu let
rozvíjela a zvětšovala svou oblast působení. V brožurce se
věnujeme významným událostem uplynulých 25 let, ale také
průběžnému vývoji podporovaných dlouhodobých projektů.

Nadace Jedličkova ústavu na pražském Majálesu
První máj je časem nejen lásky, ale i tradičního Majálesu.
Festivalu nejen hudby, ale i různorodých aktivit. Svou
troškou do mlýna zábavy letos přispěla i Nadace Jedličkova
ústavu. Připomínali jsme si výročí 25 let od založení Nadace
a sportovali. Na improvizovaném sportovišti se návštěvníci
utkávali v paralympijském sportu boccia se sportovci ze
Sportovního clubu Jedličkova ústavu. I přes chladnější
a místy i deštivé počasí, nálada rozhodně chladná nebyla.
Návštěvníci si setkání se sportem pro lidi s handicapem velmi
užívali, což dokazuje množství vzkazů a blahopřání, které
Nadaci k jejím pětadvacetinám zanechali.

Kmotrami byly zástupkyně partnerů této sbírky Jarmila Baudišová z Nadačního fondu
Avast, Zuzana Tornikidis z Nadace Agrofert a Veronika Valentová z Pojišťovny České
spořitelny. Samotného křtu autobusu se ujala primátorka hlavního města Prahy Adriana
Krnáčová, která si této pocty náležitě považovala: „Je mi velkou ctí, že jsem jako
primátorka byla při příjezdu autobusu do areálu, radost dětí a žáků Jedličkova ústavu
a škol byla naprosto odzbrojující. Pevně věřím, že autobus dětem přinese spoustu
nových zážitků a bude jim na cestách spolehlivě sloužit.“
Do veřejné sbírky se zapojily firmy, organizace i jednotlivci a podařilo se nashromáždit
celkem 4 942 755 korun. Chybějící částku do celkové ceny autobusu, která činila
8 108 830 Kč, uhradila Nadace Jedličkova ústavu z vlastních zdrojů.



Radost po zdolaném TEPfaktoru



Nadace Jedličkova ústavu na Rock for people
Slovutné kapely Limp Bizkit nebo Faith No More si v rámci letního královéhradeckého
festivalu Rock for People mohli naplno užít také lidé s handicapem. Právě zmíněný
hudební svátek byl totiž zařazen do projektu „Festivaly bez zábran“, jehož cílem je
vybudování bezbariérových zařízení na velkých hudebních festivalech.
Projekt byl zahájen v loňském roce a generálně jej zastupuje Smíchovský pivovar
Staropramen. Ten spolupracuje s několika organizacemi, které zastupují lidi na
vozících. Jednou z těchto organizací byla na Rock for People i Nadace Jedličkova
ústavu.
Lidé s handicapem se mohli těšit nejen z hudební produkce, ale i z tzv. chill-out
zóny, kde si nejen oni mohli dopřát videoher, stolních fotbálků, nebo jen příjemného
chládku a vychlazených osvěžujících drinků v jinak parných dnech. Právě zde docházelo
k největšímu setkání vozíčkářů a lidí, kteří chodí po svých. Ti si mohli vyzkoušet jízdu
na vozíku či paralympijský sport boccia. V ní se mohli utkat například s paralympijským
reprezentantem České republiky Františkem Serbusem, který je dlouholetým členem
Sportovního clubu Jedličkova ústavu.

Narozeninová oslava v TEP faktoru, 24. 8. 2015

Dovednosti osvojeny máme,
nad handicapy vyhráváme

Populární televizní soutěží Pevnost Boyard se inspirovali tvůrci projektu TEP faktor.
Podobně jako ve francouzské předloze, i zde musí tým soutěžících plnit jednotlivé
úkoly, po jejichž úspěšném zdolání získá indicie pro dosažení pokladu.
TEP faktor nám jako dárek k narozeninám věnoval skvělý den v jejich aréně. Tuto
narozeninovou oslavu si Nadace Jedličkova ústavu užila společně se svými partnery
formou hry v pondělí 24. 8. 2015 ve zdejší pevnosti. Proti sobě soutěžily týmy složené
z profesionálních sportovců, lidí s handicapem, zástupců organizací z Centra služeb
Vyšehrad, sponzorů a sportovních novinářů. Všichni museli své úkoly plnit kolektivně
a každý člen měl tudíž v týmu důležité postavení. „Pomohli jsme zajímavé akci a
hlavně tělesně postiženým. Při plnění jednotlivých úkolů jsme někdy pomohli my jim,
jindy pomohli oni nám,“ vystihli smysl soutěžení hokejisté plzeňského klubu Ondřej
Kratěna a Petr Kadlec.
Druhý jmenovaný přidal i další postřeh ze soutěže: „Bylo to zajímavé. Součástí našeho
týmu byla soutěžící, která nemohla pohybovat celou dolní polovinou těla. Odhodlání,
které při hře projevila, to, že se nevzdala, je určitě pro nás inspirací před další
extraligovou sezónou.“
A jak jsme to zhodnotili? „Chceme všem zúčastněným umožnit, aby si vytvořili vlastní
pohled na to, jak je důležité sportovat s různými formami handicapů, navzájem si
pomáhat i inspirovat se“.


Ať vítězové či poražení,
každý si vydobyl ocenění


Po strhující hře, která zlákala všechny zúčastněné, se
o zábavu v rámci společenského večera postaral kouzelník
Richard Nedvěd, dynamiku přidal koncert skupiny The Tap
Tap a o bláznivý půlnoční dojezd se postaral DJ Patrik Rokl.

Narozeninová slavnost na Vyšehradě 22. 10. 2015
Své významné výročí oslavila Nadace Jedličkova ústavu
v areálu JÚŠ dne 22. 10. 2015. Tato slavnost byla věnována
především všem nejbližším, kteří jsou kolem nás v našem
sídle na Vyšehradě. A oslavy to nebyly jen tak ledajaké a
tuctové. Návštěvníci si užili nevšedního vystoupení rytmických
hudebních nástrojů, taneční představení stepařské skupiny
FOUR TAPS a hudební koncert kapely Z HECU.
Pokřtěn zde byl i kalendář pro rok 2016, který je složen právě
z fotografií z TEP faktoru. Křtu se dočkala i kronika fotografií
z akcí mapujících historii Nadace Jedličkova ústavu. Křest
byl doprovázen barmanskou show nealkoholických nápojů od
AnonymouS Concept a zakončen slavnostním ohňostrojem.

Adventní zklidnění a rozjímání
Letos bylo navíc adventní období spojeno i s akcí pořádanou
pražským Rádiem City „Rozsviťte s námi Prahu“. Formou
dárcovských textových zpráv mohl každý zájemce poslat
sponzorský dar, díky němuž přispěl na jednu ze žárovek,
která zdobila vánoční strom na Staroměstském náměstí.
Celkově byla vybrána částka 240 285 Kč. Zmíněná částka
byla v celé své výši použita na nákup kompenzačních a
ergoterapeutických pomůcek pro děti a mladé lidi s tělesným
handicapem. Zajištění těchto pomůcek je důležitou možností
jak dosáhnout zlepšení kvality života dětí a mladých lidí
s tělesným postižením. Závěr pro Nadaci jubilejního roku
již tradičně obstaral koncert v Betlémské kapli. Koncert je
vždy pojímán jako poděkování všem dárcům a sponzorům
v předvánoční době.
Program koncertu zajišťovala
sbormistryně Zdena Součková ze ZUŠ Šimáčkova Praha 7
společně se sbory Gaudium Praha a Pueri Gaudentes. Nesl
se v duchu připomínky výročí 25 let od založení Nadace, ale
také výročí chlapeckého souboru Pueri Gaudentes. Na počest
tohoto výročí byla čestným hostem zakladatelka Nadace
Jedličkova ústavu PhDr. Anežka Krčková, čímž se symbolický
kruh pětadvacetiletého bilancování uzavřel. Návštěvníci

koncertu opět přispívali dobrovolným vstupným do našich
kasiček veřejné sbírky a k našemu 25. výročí nám na naše
projekty darovali 25 025 Kč.

PŘÍBĚH TŘETÍ
Dražba hokejových a fotbalových dresů prvoligových klubů
Běžně stávají na opačných stranách hřišť svých disciplín jako
soupeři. Oděni do dresů svých klubů se v jednotlivých ligových
kolech utkávají fotbalisté Synot ligy a hokejisté Tipsport Extraligy
s cílem porazit jeden druhého. Nyní se však ze sportovních soků
stali spojenci se záměrem podpořit prostřednictvím Nadace
Jedličkova ústavu sportovce s handicapem. Tedy lidi, kteří se se
svým těžkým životním údělem vyrovnávají aktivně.

hodnotu dresu tím, že jej nechaly podepsat všemi členy týmu.
Mediální podpory tohoto projektu se ujala Česká televize
a internetový portál iSport.cz, na kterém elektronická
aukce probíhala. Všechny zapojené kluby vyzývaly na svých
webových stránkách a sociálních sítích své skalní fanoušky,
aby se dražby zúčastnili.
Dražba probíhala po dobu jednoho měsíce, zahájena byla
14. 9. 2015 a ukončena 14. 10. 2015. Výtěžek aukce 115 830 Kč
je určen na nákup vícemístného mikrobusu pro sportovce ze
Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha. A kromě dobrého
pocitu z odvedené práce jsme za realizaci komunikační
kampaně k tomuto projektu získali krásné ocenění. V rámci
Dárcovského summitu, který se konal 1. 12. 2015, probíhalo
vyhlášení Cen Fóra dárců a naše dražba získala 2. místo
v kategorii Integrovaná kampaň.
Děkujeme!

Dres je v podstatě tou největší symbolikou příslušnosti
k danému klubu. A právě dresy jsou artefaktem, který každý
klub nejprestižnějších sportovních lig v Čechách – fotbalové
Synot ligy a hokejové TipSport Extraligy – věnoval do
dobročinné aukce. A aby toho nebylo málo, rozhodly se zvýšit
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NADAČNÍ PROJEKTY 2015
ROK 2015 V NADACI
Rok 2015 se kromě tradičních a dlouhodobých projektů
nesl ve víru dvou zásadních událostí. Již na začátku roku
jsme realizovali všechny administrativní záležitosti spojené
s koupí nového bezbariérového autobusu pro žáky a studenty
škol Jedličkova ústavu a zároveň jsme se připravovali na
ukončení veřejné sbírky a jeho slavnostní předání budoucím
uživatelům. Připravovali jsme originální polep celého
autobusu a učitelé ze tříd škol Jedličkova ústavu mezi žáky
a studenty zorganizovali anketu na pojmenování nového
člena areálu na Vyšehradě. Prací kolem příprav slavnosti,
administrativních záležitostí, ukončení a vyúčtování veřejné
sbírky bylo opravdu mnoho. Ale výsledek stál určitě za
vynaložené úsilí, nádherný autobus dorazil, radost dětí
byla obrovská a celou akci spojenou se slavnostním křtem
autobusu jsme si moc užili. Následně nám také Magistrát
hlavního města Prahy potvrdil uzavření a vyúčtování veřejné
sbírky, takže v tuto chvíli již etapu tohoto samostatného
projektu máme za sebou.
Ale určitě jsme tím nekončili. Naopak měli jsme před sebou
další akce spojené s připomínkou výročí 25 let od založení
Nadace Jedličkova ústavu. Pečlivě jsme studovali historii
Nadace a připravili několik připomínkových akcí, o kterých
jsme psali hned v úvodu. Všechny naše aktivity byly spojené
s upozorněním na naši dlouholetou veřejnou sbírku na
poslání Nadace, které vede k pomoci hlavně tam, kde chybějí
finanční prostředky od státu, a k přímé podpoře v rodinách.
Hlavní snaha směřuje k tomu, aby mladí lidé, kterým vážné
zdravotní problémy brání v plnohodnotné životní realizaci,
měli možnost svou bariéru překonat. Chceme pomáhat tak,
aby mladí lidé se specifickými potřebami mohli také zaujmout
plnohodnotné místo ve společnosti.

PROJEKTY 2015
Poslání Nadace směřuje k integraci mladých lidí s tělesným
handicapem do společnosti. Aby k integraci mohlo dojít, je
třeba poskytnout komplex služeb, které spolu souvisejí a
vzájemně se doplňují.
HLAVNÍ NADAČNÍ PROJEKTY 2015
· Podpora žáků, studentů a klientů Jedličkova ústavu a škol
· Sociální a pracovní rehabilitace
· Bezbariérová doprava
· Osobní asistence
· Volnočasové aktivity
· Léčebná terapie a kompenzační pomůcky

PODPŮRNÉ NADAČNÍ PROJEKTY 2015
· 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 2015
V roce 2015 se nám vzhledem k daru bezbariérového
autobusu podařilo předat podporu ve zcela mimořádné výši
12 500 381 Kč.

Rozdělení pomoci dle hlavních projektů a formy předání:
PROJEKT / Forma předání pomoci v Kč

Nadační granty

Nadační dary

Příspěvky

0

8 108 830

56 089

8 164 919

1 691 694

87 862

56 981

1 836 537

Podpora žáků, studentů a klientů JÚŠ
Sociální a pracovní rehabilitace

CELKEM

Bezbariérová doprava

517 000

0

6 026

523 026

Osobní asistence

419 520

0

208 276

627 796

Volnočasové aktivity

281 500

156 207

159 020

596 727

Léčebná terapie a kompenzační pomůcky

204 460

0

546 916

751 376

3 114 174

8 352 899

1 033 308

12 500 381

Celkem Kč

PROJEKT

%

Podpora žáků, studentů a klientů JÚŠ

65,33%

Sociální a pracovní rehabilitace

14,69%

Bezbariérová doprava

4,18%

Osobní asistence

5,02%

Volnočasové aktivity
Léčebná terapie a kompenzační pomůcky

musím do
knihovny

4,77%

6,01%
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Vliv předaného daru bezbariérového autobusu z výše
uvedeného přehledu je zcela jednoznačný. Nicméně stále
zůstáváme zaměřeni na podporu projektů v následné péči
o žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol po ukončení školní
docházky. Jednoznačně směřujeme k podpoře integrace
mladých lidí do společnosti a zařazení na pracovní trh, tak
abychom předcházeli společenské izolaci a ztrátě motivace.
V roce 2015 jsme opět zvýšili podporu formou individuálních
příspěvků na volnočasové aktivity a příspěvky na léčebné
terapie a kompenzační pomůcky, kde výrazně dominují
individuální příspěvky konkrétním dětem a mladým lidem.
Toto vnímáme jako jasný důkaz cílené konkrétní pomoci těm,
kteří to opravdu potřebují. Tak abychom zabezpečili větší
transparentnost použití finančních prostředků, jednoznačně
se zaměřujeme na předání podpory formou nadačních grantů
a individuálních příspěvků s požadavkem na závěrečné
vyúčtování. O rozdělených prostředcích informuje Nadace
Jedličkova ústavu veřejnost v souladu se zákonem č. 89/2012

Sb. – Občanský zákoník – uveřejněním výroční zprávy a
účetní závěrky ve Sbírce listin Nadačního rejstříku. V souladu
se svými smluvními povinnostmi a členstvím v Asociaci
nadací informujeme Fórum dárců, Ministerstvo financí ČR,
dárce a sponzory. Široká veřejnost je průběžně informována
publikováním na internetových stránkách Nadace a na
nadačním facebookovém profilu.
Naše podpora směřuje především na podporu organizací,
které zabezpečují následnou péči o žáky a studenty po
ukončení školní docházky do škol Jedličkova ústavu.
Neformální sdružení těchto organizací nazýváme Centrum
služeb Vyšehrad, nicméně nezapomínáme na další organizace
působící na území České republiky, které mají stejné poslání
jako naše Nadace. Téměř 15% z celkové výše poskytnutých
nadačních grantů šlo právě mimo organizace Centra služeb
Vyšehrad.

Kdo je součástí Centra služeb Vyšehrad? Zde Vám je představujeme…
TO JSME MY VŠICHNI Z VYŠEHRADU!
Jedličkův ústav a školy – naše
Jedle je naše opora a navíc funguje
už více než jedno století. Za tuto
dlouhou dobu z ní vyrostla moderní bezbariérová škola,
která poskytuje komplexní služby mladým lidem s tělesným
postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na
budoucí povolání, a to navíc v několika oborech. www.jus.cz
Asistence o. p. s. – pořádná partička
zkušených osobních asistentů, kteří
se nezastaví před žádnou bariérou.
Mladým lidem s tělesným postižením
pomáhá při přechodu z dětství do dospělosti, při hledání
zaměstnání a bojuje za boření bariér ve veřejné dopravě.
Navíc aktivně lobuje za spravedlivý systém příspěvků na péči
pro všechny lidi se speciálními potřebami tak, aby mohli
svobodně žít. www.asistence.org
Borůvka o. p. s. – byli jsme s ní
téměř jedna duše, ale teď už je samostatná a dospělá. Tato skupinka
milých lidí už dělá velké věci.
Plánuje cesty šikovných řidičů bezbariérových mikrobusů,
aby se děti dostaly včas do školy, na kroužky a zase zpátky
k rodičům. Navíc trpělivě zacvičuje mladé kavárníky v Ta
Kavárně, kde se potkáváme my všichni z Jedle, ale také naši
příznivci a přátelé nad výbornou kávou a dobrotami. A ještě
mají obchůdek s krásnými věcmi. www.boruvkapraha.cz

Také mladí lidé s handicapem si
mohou užívat tanečních rytmů
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Nadační stipendijní fond JÚ – bez
ﬁnančních prostředků lze v moderním
světě dosahovat cílů jen těžko. Peníze
jsou potřeba i pro získání vzdělání
a Nadační stipendijní fond je zprostředkovává nadaným
a šikovným studentům všech škol Jedličkova ústavu.
www.nsfju.cz

Maturus o. p. s. – to je naše dítě.
Nejmladší z nás všech, ale určitě
nejstatečnější. Snaží se dokázat světu,
že práce lidí s postižením je stejně
kvalitní jako práce tzv. „zdravých“. A
daří se jim, graﬁcké práce dělali již pro
nekonečný seznam ﬁrem. Navíc zaučují
na počítačích nové graﬁky a dávají
tak naději lidem s postižením, že mohou žít rovnocenný a
samostatný život. Před Vánoci jejich graﬁci vytvářejí náš
barevný svět kalendářů a novoročenek. www.maturus.cz
PROTEBE z. s. – je spolek nadšených
lidí, který plánuje různé sportovní,
kulturní i vzdělávací aktivity
pro psychicky, fyzicky i sociálně
handicapované děti a mládež. Kromě
táborů a poznávacích víkendů jsou to třeba Mezinárodní
šachový turnaj nebo Integrační ples. Spokojenost a důvěra
rodičů, nadšení a spontánnost účastníků jsou odměnou
široké skupině dobrovolníků, kteří akce na podporu integrace
zabezpečují. www.aktivity.protebe.org
Sportovní
club
Jedličkova
ústavu Praha z.s. – tak a toto je
parta s velkým P. Vozík nevozík,
svaly se napínají a pot stříká.
Překonávat
limity,
překonávat
sám sebe, být lepší než ostatní a
prožívat radosti vítězství i strasti
porážek, toto všechno lze. Jsou to pocity, které aktivním
sportovcům s handicapem zprostředkovává Sportovní
club JÚ Praha. A co lze všechno dělat na vozíku? Atletiku,
bocciu, curling, lyžování, lukostřelbu, jachting, slaňování…
www.scjupraha.eu
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Z.s. TAP – tak to je ta kapela co vytváří
bohulibé rytmy a melodie pro potěchu
duše. Nečekejte žádné pianko, ale pořádný
rachot. Tuto skupinu určitě nepřehlédnete
a rozhodně nepřeslechnete. Jsou už tak
dobří, že vyprodávají koncertní síně
a haly. www.thetaptap.cz

Země lidí o. p. s. – to je skupinka
lidí, která dává volnému času
nový rozměr. Díky nim také lidé
s tělesným postižením mohou
dělat to, co je baví. Lyžování, rybaření, jízda na raftech,
dobrodružné tábory nebo nezapomenutelné víkendy. Co víc
si přát? www.zemelidi.cz

A NAKONEC NAŠE NADACE. A CO ŘÍCT O NÁS? VÍTE CO, PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT…

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

WWW.NADACEJU.CZ
O předaném bezbariérovém autobusu žákům, studentům
a klientům Jedličkova ústavu a škol jsme toho na těchto
stránkách napsali již mnoho. Nicméně za zmínku určitě ještě
stojí další dva projekty zaměřené na klienty Jedličkova ústavu
a škol, které se podařilo v roce 2015 realizovat. Významnou a
současně tradiční záležitostí je podpora realizace 14. ročníku
Abilympiády pro děti a mládež. Abilympiáda je tradiční
soutěž ve zručnosti a dovednostech, určená dětem a mládeži
se zdravotním postižením ve věku od 6 do 18 let z celé České
republiky. Jejím hlavním cílem je všestranná podpora dětí
s různým typem postižení v dovednostech pro praktický
život, setkání na celorepublikové úrovni, výměna zkušeností
a získání nových kontaktů. Na programu je 14 různých
disciplín, zaměřených na praktické dovednosti soutěžících.
Soutěž jsme mohli realizovat díky daru z projektu „Čtení
pomáhá“ od Nadace Martina Romana a cenám pro soutěžící
od společnosti Olymptoy.

Canisterapie pro klienty
Jedličkova ústavu a škol
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Druhým zajímavým projektem bylo vytvoření podmínek pro
realizaci canisterapie pro klienty Jedličkova ústavu a škol,
což je terapie za pomoci psa. Psi pomáhají dětem s tělesným
postižením tím, že jim prohřívají špatně pohyblivé končetiny.
Ty pak mohou spolu s fyzioterapeutkou dobře procvičovat.
Děti, které obtížně hledají kontakt s druhými osobami, pejskovi
svěří své bolístky, svůj smutek, svoje problémy a nacházejí
tak cestu k ostatním. Formou hry se děti učí rozpoznávat

barvy, učí se nová slova, získávají důvěru v sebe sama. Opět
díky daru z projektu „Čtení pomáhá“ od Nadace Martina
Romana jsme mohli zakoupit všechny pomůcky potřebné pro
realizaci canisterapie a společně s canisterapeuty ze spolku
„Tam, kde zvířata pomáhají“ byl během celého školního roku
realizován tento druh terapie.
V rámci skupinových příspěvků bylo podpořeno několik
aktivit menších kolektivů dětí a mládeže, ať už jednotlivých
školních tříd, školního klubu nebo z internátu mládeže
v podobě výletů nebo vánočních či mikulášských balíčků,
které zabezpečili zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny.

Forma podpory 2015
Nadační granty
Nadační dary
Skupinové příspěvky přímo dětem
Celkem

Kč
0
8 108 830
56 089
8 164 919

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!
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SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE

Důkazem, že uplatnění mladých lidí se zdravotním postižením
na trhu práce je pro nás důležitým tématem, je náš vlastní
nadační projekt grafického studia, které jsme založili v roce
2010. MATURUS, o.p.s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s tělesným
handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve
kterém se mohou také absolventi škol Jedličkova ústavu a
lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora
v grafických a počítačových dovednostech. Rozvoj tohoto
programu jsme v minulém roce podpořili částkou 163 510 Kč.

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

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Po letech jsme se opět vrátili ke sloučení projektu sociální a pracovní rehabilitace.
Hranice mezi sociální podporou a pracovní integrací je úzká a v dnešní době snad až neviditelná. Práce je v dnešní společnosti součástí společenského života a v rámci všech
sociálních skupin je práce běžnou aktivitou. Pro mladé lidi s handicapem tento stav
není výjimkou. Mladí chtějí samostatně žít a chtějí pracovat. Jsou to spojené nádoby.
V rámci tohoto projektu nám jde především o to, aby i děti ze sociálně slabých rodin
měly stejné možnosti v přípravě ke studiu a k následnému startu do života jako jejich
vrstevníci, což samozřejmě obnáší také možnosti uplatnění na pracovním trhu. Právě
možnosti zaměstnání dospělých studentů jsou silnou potřebou, tak aby nedošlo ke ztrátě
touhy a motivace. Studenti chtějí pracovat ve svých vysněných zaměstnáních a my se
snažíme jejich touhu podpořit. Díky daru od životního pojištění Flexi od Pojišťovny
České spořitelny v částce 863 044 Kč jsme v tomto projektu mohli pokračovat.
Páteřním grantem podpory sociální a pracovní rehabilitace je projekt Asistence o.p.s.
nesoucí název „S Flexi do života“, který pokračuje již druhým rokem. Je to celoroční
projekt, který se zaměřuje na to citlivé období, kdy mimopražští studenti ukončili školu
Jedličkova ústavu a vrací se zpět do svého rodného města. Koordinátoři a terapeuti
studentům pomáhají najít cestu zpět do komunity, prohloubit vztahy s rodinou, obnovit
přátelství, ale také zařídit praktické záležitosti jako kontakt s úřady a s potenciálními
zaměstnavateli v místě bydliště.
Forma podpory 2015
Nadační granty

Kč
1 691 694

Nadační dary

87 862

Individuální příspěvky přímo dětem

56 981

Celkem

1 836 537

V roce 2015 jsme do podpory projektů sociální a pracovní rehabilitace vložili
1 836 537 Kč.
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Návrhy kalendářů od Maturu
jsou každý rok jiné
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BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

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
2015 pronájmem reklamní plochy na mikrobusech podpořili
projekt bezbariérové dopravy.

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

Zabezpečení bezbariérové dopravy pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu
a škol bylo v roce 2015 díky zmíněnému bezbariérovému autobusu velkým tématem.
Nicméně faktem zůstává, že autobusem to nezačalo ani nekončí. Bezbariérovosti
veřejné dopravy do budoucnosti se věnuje Asistence o.p.s. již několik let. Nicméně
žáci a studenti na invalidních vozících se chtějí každý den bez problémů dostat do škol
již nyní. Tedy vlastně již několik let. Proto od roku 1998 realizujeme bezbariérovou
dopravu pro žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol ve spolupráci s partnerem
S-MOBIL s.r.o. Pro potřeby zajištění tohoto projektu poskytuje S-MOBIL s.r.o. dva
bezbariérové speciálně upravené mikrobusy. Vozidla slouží nejen k denní dopravě žáků
a studentů JÚŠ do školy, ale usnadňují jejich účast na kulturních, sportovních a dalších
mimoškolních akcích. Nadace plně hradí mzdové náklady řidičů. Vlastní organizaci
dopravy nadačními mikrobusy zajišťuje obecně prospěšná společnost Borůvka Praha
a náklady související s provozem vozidel hradí S-MOBIL s.r.o., a to včetně pohonných
hmot.
Nadace na bezbariérovou dopravu vynaložila v roce 2015 částku 523 026 Kč.
Forma podpory 2015
Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem
Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!
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Kč
517 000
0
6 026
523 026

2N TELEKOMUNIKACE a.s. • ABB s.r.o.
• AGROFERT, a.s. • ALTOMA spol. s r.o.
• AQUATEST a.s. • ARCADIS CZ a.s. •
AVERS, spol. s r.o. • AŽD Praha s.r.o. •
Blue Panther s.r.o. • CENTRUM ČERNÝ
MOST, a.s. • Creditreform s.r.o. • ČEDOK a.s. • Čermák a
Hrachovec a.s. • České štěrkopísky spol. s r.o. • ČKV Praha
s.r.o. • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB • D&Z spol.
s r. o. • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR • DAP. a.s.
• DEKRA CZ a.s. • Delta Light Czech s.r.o. • Duktus litinové
systémy s.r.o. • Elektrizace železnic Praha a. s. • Elektroline
a.s. • Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. • ELTODO, a.s.
• ERTL GLAS, s.r.o. • EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r.o. •
Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. • Fabory CZ
Holding s.r.o. • FACKELMANN ČR, spol. s r.o. • Festo, s.r.o. •
Flyboy s.r.o. • FREYSSINET CS, a.s. • Generali Pojišťovna a.s.
• GEOMINING, a.s. • GORENJE spol.s r.o. • JCDecaux, Městský
mobiliář, spol. s r.o. • JÍŠA rent - car s.r.o. • Jungheinrich
(ČR) s.r.o. • KLENOTY AURUM, s.r.o. • Kolektory Praha, a.s.
• KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. • Linde Gas a.s. • LOM
PRAHA s.p. • Marks and Spencer Czech Republic, a.s. •
METROPROJEKT Praha a.s. • Nokian Tyres s.r.o. • Oberbank
AG pobočka Česká republika • OKsystem a.s. • OSPAP a.s.
• Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. • PRAGOIMEX a.s. •
Pražská strojírna a.s. • Pražská vodohospodářská společnost
a.s. • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. • PROSPEKSA, a.s. •
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. • Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s. • SANDVIK CZ s.r.o. • SCA Hygiene Products,
s.r.o. • SECAR BOHEMIA, a.s. • SCHMACHTL CZ, spol. s r.o. •
SMP CZ, a.s. • SOLETANCHE Česká republika s.r.o. • Stavební
firma HOBST a.s. • SUEZ Water CZ, s.r.o. • Sweco Hydroprojekt
a.s. • TBG METROSTAV s.r.o. • ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. •
TOPTRANS EU, a.s., organizační složka • TTC MARCONI s. r.
o. • ÚJV Řež, a. s. • UniControls a.s. • UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. • UNILEVER ČR, spol. s r.o. • VSL
SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. •
Zakládání staveb, a.s.
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OSOBNÍ ASISTENCE
Hlavní partnerem pro realizaci tohoto projektu z Centra služeb Vyšehrad je:

Osobní asistence je v podstatě základním pilířem pro realizaci všech dalších aktivit dětí
a mladých lidí se zdravotním postižením. Většina námi realizovaných projektů nebo
projektů organizací, které podporujeme formou grantů, by bez osobní asistence byla
velice těžce, nebo spíše pravděpodobně vůbec nebyla, realizovatelná. Je službou, bez
které se neobejde většina dětí a mládeže se zdravotním postižením. Rozsah potřebné
pomoci osobních asistentů je velice individuální. Někdo ji potřebuje pouze pár hodin
za měsíc, u jiných to může být i více než 12 hodin denně. Ale snaha žít rovnocenný
život jako zdraví vrstevníci je stále ústřední myšlenkou. Běžné aktivity jako chodit
do školy, jezdit do práce, jíst, převléknout se, sprchovat se jsou pro některé lidi
s tělesným postižením bez osobního asistenta zcela nemožné. Osobní asistenti pomáhají
svým klientům žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech
vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu a zprostředkovávají kontakt s vrstevníky,
s lidmi, se kterými si mohou být vzájemně užiteční. Nadace pomáhá hradit náklady na
osobní asistenci v rodinách a také poskytujícím organizacím. V roce 2015 jsme poskytli
podporu ve prospěch služby osobní asistence ve výši 627 796 Kč, ale v podstatě
osobní asistence je zahrnuta v nákladech na realizaci všech ostatních projektů.
Forma podpory 2015
Nadační granty
Nadační dary
Individuální příspěvky přímo dětem
Celkem

Osobní asistenti pracují
třeba i v řece

Kč
419 520
0
208 276
627 796

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!
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Osobní asistence je kromě
fyzické činnosti také
o vztahu a důvěře
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu z Centra služeb Vyšehrad jsou:

Nadační podpora projektu volnočasových aktivit je nejpestřejší a je to v podstatě to,
co dělá život životem. Životem zajímavějším, zábavnějším a plnějším. Podporujeme
organizace i jednotlivce a je až neskutečné, co všechno je možné na invalidním vozíku
zvládnout ve volném čase. Mohou lidé na vozíku lyžovat? Ano! Mohou lidé na vozíku
sjíždět řeku? Ano! Mohou lidé na vozíku plavat? Ano! A my s radostí říkáme ano, všem
těmto aktivitám. Na podporu jsme předali 596 727 Kč.
Forma podpory 2015

Kč

Nadační granty

281 500

Nadační dary

156 207

Individuální příspěvky přímo dětem

159 020

Celkem

Lyžařské vybavení pro
sportovce s postižením
v akci

596 727

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha je hned po Nadaci jednou z nejstarších
organizací zajišťujících následnou péči o minulé i současné studenty Jedličkova ústavu
a škol v rámci volného času. Ale nejen jim, protože v dnešní době má již přes 350 členů
z celé Prahy a okolí. Jejich zaměřením je samozřejmě sport, tedy spíše několik druhů
sportu, které realizují na několika úrovních od rekreačních až po ty paralympijské.
Motivace a touha je jejich dynamikou a radost neskrývaná. S držícími pěstmi je
každoročně podporujeme v několika pravidelných aktivitách a navíc jsme jim díky daru
Lesů České republiky zajistili další potřebné lyžařské vybavení pro lyžaře s handicapem
a jejich instruktory v hodnotě 153 207 Kč. A nyní již netrpělivě čekáme, co přinese
paralympijský rok 2016. Zlato, stříbro, bronz? Lukostřelba, cyklistika, atletika?
Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!
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Pohoda a spokojenost
u večerního táboráku
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LÉČEBNÉ TERAPIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Kompenzační pomůcky jsou to první, co si představíme, pokud se mluví o lidech s tělesným
postižením. A je to vlastně tak, první znamená základ a podstata. Bez nich bychom
nemohli realizovat žádný z dalších projektů, které vedou k zajištění plnohodnotného
života lidí s tělesným postižením. Důležitým doplňkem jsou ještě léčebné terapie, které
rozšiřují rehabilitační péči pro děti a mladé lidi s tělesným postižením a dávají naději
na zlepšení stavu. Nadační pomoc tohoto projektu v rekordní hodnotě 751 376 Kč byla
předána z velké části především do rodin formou individuálních nadačních příspěvků na
různé druhy invalidních vozíků a jejich vybavení.

„Děkuji Vám za příspěvek na handbike, který mi pomáhá zlepšovat můj zdravotní stav. Zlepšilo se mi držení zad, lépe sedím
na vozíku a zpevnily se mi paže. Kromě toho mám radost z rychlejšího a samostatného pohybu na vozíku. Již se nemohu
dočkat prázdnin, kdy se s handbikem zúčastním sportovního soustředění a potom se budu projíždět v okolí Sázavy a po jižních
Čechách. Ještě jednou děkuji.“
Natálie, studentka SŠ Jedličkova ústavu, která získala v rámci projektu „Rozsviťte s námi Prahu“ příspěvek na přídavný ruční
pohon k mechanickému vozíku

Výraznou podporu pro tento projekt jsme získali od posluchačů Rádia City, kteří formou
dárcovských SMS v rámci jejich předvánoční listopadové akce „Rozsviťte s námi Prahu“
podpořili celkem 19 mladých lidí s tělesným postižením v celkové částce 240 285 Kč.
Tímto ještě jednou děkujeme týmu Radia City za realizaci tohoto projektu v roce 2015
právě ve prospěch naší Nadace.
Forma podpory 2015
Nadační granty
Nadační dary

Kč
204 460
0

Individuální příspěvky přímo dětem

546 916

Celkem

751 376

Již v minulých letech jsme v rámci grantového řízení NIF podporovali kvalitní programy
k zajištění „rehabilitace na koňském hřbetě“ pro děti s tělesným postižením po celé
ČR. A letos jsme s tím pokračovali v rámci pravidelných nadačních grantů. Na vybrané
projekty s programem hiporehabilitace jsme poskytli částku 71 000 Kč. Tyto projekty
jsou určitě jedny z nejoblíbenějších, protože poskytují tento druh terapie pro stovky
dalších dětí z ostatních regionů.
Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců. Děkujeme!

Kompenzační pomůcky jsou důležitým pilířem pro plnohodnotný život lidí s tělesným postižením
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VEŘEJNÁ SBÍRKA 2015
Pojem veřejná sbírka pro nás v roce 2015 dosáhl výrazného
hmotného významu. Díky ukončení jednorázové sbírky na
bezbariérový autobus pro žáky, studenty a klienty Jedličkova
ústavu a škol (na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy
čj. S-MHMP/602106/2012, 607749/2012 ode dne 8. 6. 2012
do 20. 4. 2015.) a zakoupení autobusu jsme dosáhli
vytouženého cíle mnoha neziskových organizací. Cílem
byl naprosto transparentní a potřebný projekt, speciálně
upravený bezbariérový autobus, pro širokou skupinu mladých
lidí se speciálními potřebami, který bude využíván po mnoho
let a který jsme mohli financovat díky mnoha firemním a
tisícům individuálních dárců, kteří se do veřejné sbírky
zapojili.
Veřejná sbírka zůstává tradičním pilířem financování nadační
pomoci. Nadace kontinuálně provozuje veřejnou sbírku na
podporu poslání v souladu se Statutem Nadace na základě
povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod čj. S-MHMP/650705/201
na dobu neurčitou. Obě veřejné sbírky mají svůj vlastní bankovní účet, který je vedený u Raiffeisenbank, oba účty jsou
transparentní, což všem zájemcům dává možnost sledovat
přes internet stav sbírek a konkrétní formy jejich čerpání:
www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/
transparentni-ucty
Na oba sbírkové účty mohou dárci posílat přímé finanční dary,
jsou tam průběžně ukládány výběry z nadačních kasiček,
také tam jsou pravidelně převáděny výnosy z dárcovských
SMS (DMS) a nově tam míří dary z darovacích internetových
portálů www.modryzivot.cz a www.stedrynakup.cz, kde
prezentujeme naše nadační projekty s konkrétními cíli podpory.

Sbírka na bezbariérový autobus pro
žáky, studenty a klienty Jedličkova
ústavu a škol
PŘEHLED PŘÍJMŮ VEŘEJNÝCH SBÍREK 2015:
Sbírka na poslání Nadace
Kasičky
DMS
Přímé dary na sbírkový účet
Celkem
Sbírka na bezbariérový autobus

Výnos Kč
502 079
9 149
855 756
1 366 984
Výnos Kč

Kasičky, dary

25 604

DMS

47 909

Přímé dary na sbírkový účet
Celkem

75 973
149 486

CELKEM OBĚ SBÍRKY:
Zdroj příjmu
Kasičky nadační
DMS
Přímé dary na sbírkové účty
Celkem

Výnos Kč
527 683
57 058
931 729
1 516 470

Mimořádná jednorázová sbírka na bezbariérový autobus byla
slavnostně zahájena v průběhu Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech v roce 2012, a jak jsme již
několikrát zdůrazňovali, v roce 2015 byla slavnostně ukončena
a nový autobus byl předán jeho uživatelům. Celkový čistý
výnos veřejné sbírky za roky 2012 – 2015 činil 4 842 750 Kč,
což bylo 59,72 % z finální ceny nového autobusu. Celkové
vyúčtování sbírky bylo ověřeno Magistrátem hl. m. Prahy.
Veřejná sbírka na autobus byla podpořena
dárcovskými SMS (DMS) s heslem „DMS
POJEDTESNAMI“.
Ke sbírce v době jejího konání byl vázán transparentní účet
č. 350385/5500 vedený u Raiffeisenbank.

Veřejná sbírka na poslání Nadace
V roce 2015 jsme dokončili výměnu starých kovových kasiček za
nové dřevěné v zářivě zelené barvě. Díky reprezentativnějšímu
vzhledu se nám podařilo rozšířit počet umístění. Kasičky
jsou umístěné nejčastěji ve velkých prodejnách významných
obchodních řetězců či sportovištích. V celé České republice
máme umístěno celkem 60 kasiček. Naopak velký potenciál
v rozvoji individuálního dárcovství vidíme jak v mobilních
platbách formou DMS, tak především v on-line platbách mířících
přímo na transparentní účet nebo přes darovací portály.
Veřejná sbírka na poslání Nadace je podpořena
také dárcovskými SMS zprávami s heslem „DMS
PROJEDLICKU“ a „DMS ROK PROJEDLICKU“.
Ke sbírce je vázán transparentní účet
č. 350350/5500 vedený u Raiffeisenbank.

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 2015 byli našimi
partnery:
Aquapark Jičín • Aquapark Třebíč • Aquapark Šutka •
Aquapark Praha — Čestlice • Albert supermarket Hradec
Králové • Albert supermarket Liberec OC Nisa • Albert
hypermarket Mladá Boleslav • Albert hypermarket Olomouc
• Albert hypermarket Plzeň — Černice • Albert hypermarket
Praha — Galerie Butovice • Albert Hypermarket Praha —
Průhonice • Albert hypermarket Praha — Ruzyně • Albert
hypermarket Teplice • Bauhaus Brno • Bauhaus Praha
— Dolní Chabry • Bauhaus Praha — Pankrác • Bauhaus
Praha — Průhonice — Čestlice • Baumax České Budějovice
• Baumax Hradec Králové • Baumax Plzeň • Baumax Michle
• Billa Třebíč • Borůvka o.s. • Centrum učebnic Praha 1 •
Centrum Babylon Liberec • DBK Praha • HM Studio Hračky
— Novodvorská • Hračky Merkuria České Budějovice • Hrad
Karlštejn • Kaufland Praha — Michle • Kaufland Trutnov •
Lékárna IKEM Praha • Lékárna U Tří lvů České Budějovice
• Nuselská lékárna Praha • Lékárna Čáslav • OBI Hradec
Králové • OBI Kolín • OBI Litoměřice • OBI Mladá Boleslav
• OBI Plzeň • OBI Praha — Modřany • OBI Praha — Prosek
• OBI Praha — Roztyly • OBI Praha — Ruzyně • OBI Praha
— Štěrboholy • OBI Teplice • OBI Trutnov • OBI Jablonec nad
Nisou • OBI Králův Dvůr • OBI Písek • OBI Liberec • Plavecký
bazén Podolí Praha • Poliklinika Šustova • Poliklinika Zelený
Pruh • Starkl Zahradník • UNI HOBBY Brno • UNI HOBBY České
Budějovice • UNI HOBBY Pardubice • UNI HOBBY Jihlava •
Zámek Mníšek pod Brdy

DĚKUJEME společnosti Pražská plynárenská, a.s. a Auto
Jarov, s.r.o. za podporu veřejné sbírky formou zapůjčení
osobních vozů pro výběry z nadačních kasiček.
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POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY,
GRANTY a DARY 2015

Příspěvky fyzickým osobám - Individuální nadační příspěvky
Individuální nadační příspěvky vnímáme jednoznačně jako prioritní. Naší cílovou skupinou jsou současní a bývalí klienti
Jedličkova ústavu a škol a tato podpora je pro nás nejpřesnější, protože míří přímo do rodin žadatelů. Tato forma podpory
také nejvíce oslovuje naše dárce. Vzhledem k faktu, že naše žadatele všechny osobně známe, je tato forma pomoci
nejtransparentnější. Proto můžeme s radostí konstatovat, že jsme v tomto roce opět uspokojili větší počet žádostí ve vyšší
finanční hodnotě než v roce předchozím.
V roce 2015 jsme mladým lidem a jejich rodinám předali příspěvky v celkové výši 1 033 308 Kč.

Podpora plnohodnotného života dětí a mladých lidí s postižením je naším základním
posláním. Pravidelně sledujeme aktuální potřeby jak jednotlivých žadatelů, tak dalších
podporujících organizací, které realizují samostatné projekty se stejným posláním jako
má naše Nadace. Byť víme, že je realizována spousta zajímavých aktivit, které by si
zasloužily podporu v maximální výši, jsme limitováni objemem získaných prostředků
a jasným vytyčením podporované cílové skupiny. Finance jsou rozdělovány podle
příspěvkových a grantových pravidel. Schvalováním příspěvků a grantů se zabývá
komise složená ze členů správní rady Nadace, výši grantů pak schvaluje na svém jednání
správní rada.
Poskytnutá podpora je předávána formou individuálních nadačních příspěvků fyzickým
osobám a v podobě grantů neziskovým organizacím, které mají podobné poslání jako
Nadace. Veškerá pomoc je předána na základě smluv o poskytnutí nadačního příspěvku
nebo nadačního grantu. Výraznou změnou v roce 2015 bylo zrušení samostatného
grantového řízení z výnosů NIF a granty žádajících organizací jsou posuzovány v průběhu
celého roku.

Příspěvek

Celkem Kč

Individuální nadační příspěvky - finanční

868 244

Individuální nadační příspěvky - věcné

74 975

Skupinové nadační příspěvky - finanční

37 971

Skupinové nadační příspěvky - věcné

52 118

Celkem

1 033 308

POSKYTNUTÉ INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY v roce 2015 - přehled:
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.
Příjemce

Účel příspěvku

Aleš P.

mechanický vozík

Naší prioritou je transparentnost a kontrola nad podpořenými projekty, proto nadační
dary poskytujeme pouze ve specifických případech.

Anna M.

kompenzační pomůcka

Anna M.

lyžařský kurs

Díky ukončení sbírky na bezbariérový autobus Nadace v roce 2015 předala pomoc
v rekordní výši celkem 12 500 381 Kč.

Anna M.

sportovní soustředění

10 000

Anna M.

notebook

10 000

Anna M.

kompenzační pomůcka

11 000

Kč

Artur K.

kompenzační pomůcka

10 000

Nadační granty

3 114 174

Artur K.

mechanický vozík

20 000

Nadační dary

8 352 899

Barbora Č.

lyžařský kurs

1 033 308

Barbora Č.

sportovní soustředění

12 000

12 500 381

Barbora Č.

zdvihací zařízení k elektrickému vozíku

20 000

Barbora J.

sportovní soustředění

15 000

Barbora V.

mechanický vozík

8 762

Barbora V.

osobní asistence

11 240

David P.

kompenzační pomůcka

Denis G.

příslušenství k elektrickému vozíku

Forma podpory 2015

Individuální nadační příspěvky
Celkem

30

Finanční příspěvek v Kč
45 884
3 100
4 000

4 000

1 900
20 000
31

32

Eliška Z.

mechanický vozík

7 000

Rozálie Niké M.

letní dětský tábor

2 000

Filip S.

bidet a držák na WC

Františka M.

škola v přírodě

15 000
1 000

Rozálie Niké M.

mechanický vozík

20 000

Rozálie V.

příspěvek na pleny a léky

14 705

Františka M.

letní dětský tábor

Jakub J.

kompenzační pomůcka

4 000

Simona B.

sportovní vybavení

7 549

Světla H.

kompenzační pomůcka

Jakub K.

dva rehabilitační míče

1 107

Světla H.

mechanický vozík

20 000

Jan a Michal F.

stravné v JÚŠ, volnočasové a školní aktivity

Ján F.

letní tábor

12 188

Tereza Z.

notebook

10 000

3 000

Václav K.

volnočasové aktivity

Jan K.

volnočasové aktivity

Jan M.

letní tábor a víkendový pobyt

10 000

Vladimír Š.

osobní asistence při studiu na VŠ

4 100

Vladimír Š.

osobní asistence

115 155

Jan P.

obal na basovou kytaru

10 000

Vojtěch M.

mechanický vozík

12 674

Jana D.

volnočasové aktivity

Jiří H.

kompenzační pomůcka

3 500

Walid A.

osobní asistence

3 060

10 000

Walid A.

mechanický vozík

20 000

Kateřina N.

mechanický aktivní vozík

20 000

Celkem

Kateřina N.

sportovní soustředění

24 000

Kateřina Š.

polohovací lůžko

12 000

Kateřina Z.

elektrický rošt a matrace

9 974

Kristýna B.

ozdravný pobyt

2 000

Kristýna U.

kompenzační pomůcka

Lenka R.

volnočasové aktivity

Lubomír M.

osobní asistence při studiu na VŠ

45 359

Lukáš K.

bezbariérová úprava koupelny

12 000

Marek N.

notebook

Martin W.

odlehčovací služba a osobní asistence

Matěj Š.

elektrický pohon k mechanickému vozíku

Michael J.

PC sestava

Michaela S.

mechanický vozík

20 000

Michal P.

sportovní vybavení

10 000

Monika S.

mechanický vozík

12 000

Natálie L.

přídavný pohon k mechanickému vozíku

20 000

Oliver M.

mechanický aktivní vozík

10 000

Ondřej K.

mechanický vozík

20 000

Patrick S.

kompenzační pomůcka

Pavel Š.

sportovní elektrický vozík

20 000

Petr B.

náklady na léčebný pobyt

10 000

Petra J.

příspěvek na dopravu na VŠ

Richard K.

volnočasové aktivity

5 370

Richard K.

bezbariérová úprava kuchyně

7 500

12 000
3 500

7 000
3 894
10 900
6 000

595

6 026

Někteří žáci, studenti a klienti JÚŠ mají v rámci svého
postižení problémy s vyjadřováním v mluvené řeči. Naštěstí
v dnešní době existuje pomůcka, jež jim komunikaci velmi
usnadní.
Je to aplikace Grid Player, vytvořená pro lidi, kteří nemohou
mluvit nebo pro ty, jejichž řeč není dostatečně srozumitelná
pro komunikaci. Program se nainstaluje na iPad a klient pak
může skládat věty pomocí symbolů, obrázků nebo slov, ale
i psát na klávesnici. iPad hlasovým výstupem vyslovuje, co
mají děti na mysli, co potřebují, co chtějí okolí sdělit a slouží
tak jako komunikační pomůcka pro vzdělávání i pro běžnou
komunikaci s okolím.
Díky sponzorskému daru v předchozích letech mohl být
zakoupen operační systém Grid Player a odborníci JÚŠ mají
možnost vybraným dětem vytvářet aplikace „ušité na míru“
– obrázkové tabulky pro mladší děti a psací tabulky pro starší
děti, to vše přiměřeně k jejich věku, schopnostem a potřebám.
Na základě metodiky vycházející z pedagogiky podle Marie
Montessori byl vytvořen psací program červeno-modré psaní
(píše samohlásky červeně, souhlásky modře), který pomáhá
dítěti vybavovat si, jaká písmena ve slově jsou, a pomáhá
tedy srozumitelnějšímu psaní. V i-Padech jsou právě červenomodré psací tabulky.

5 000
3 190

3 550
33 462

868 244
V roce 2015 zakoupila Nadace za přispění sponzorských
darů zaměstnanců Linde Gas a.s. a žáků Základní školy
Jiřího z Poděbrad z Prahy 3 sedm iPadů pro děti s problémy
v komunikaci a s rozvojem tohoto projektu určitě budeme
pokračovat i v dalších letech.
Zde jsou příběhy dvou z nich, Jakuba a Jonáše.
“Jakub má dětskou mozkovou obrnu a bohužel není schopen
mluveného slova, ačkoli mluvené řeči rozumí. O to více je
pro něho frustrující, že svému okolí rozumí, ale bohužel
není schopen verbálně odpovědět. Získaný iPad Jakubovi
umožní se dorozumět a tím i navázat bližší vztah se svými
spolužáky a lidmi v okolí. Pro Jakuba je iPad neocenitelnou
pomůckou.“
„Jonáš je třináctiletý chlapec, který má dětskou mozkovou
obrnu. Důsledek této diagnózy je že, nemluví a nechodí.
Jeho největším problémem je komunikace s lidmi a hlavně se
svými vrstevníky. Díky tomu má omezený počet přátel. Učí
se znakovou řeč, a do dnes komunikoval jen přes natištěnou
papírovou tabulku písmen. iPad mu umožní se lépe seznámit,
lépe komunikovat a také mu pomůže ve škole při vyučování.
Když přišel ze školy, byl velice nadšený, že konečně mohl říci
panu řediteli DOBRÝ DEN.“
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH VĚCNÝCH INDIVIDUÁLNÍCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Příjemce

Účel příspěvku

NADAČNÍ GRANTY 2015

Věcný příspěvek v Kč

Barbora V.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

10 346

Jakub Š.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

10 346

Jonáš P.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

10 346

Ondřej Č.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

10 346

Patrick S.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

10 346

Pavel. H.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

12 899

Tomáš H.

kompenzační pomůcka (iPad s komunikátorem)

Celkem

10 346

Nadační granty směřujeme na podporu neziskových organizací z Centra služeb Vyšehrad, jak v rámci dlouhodobých projektů
následné péče o absolventy Jedličkova ústavu a škol, tak rádi podporujeme nové i dlouhodobé zajímavé projekty organizací
v rámci celé České republiky, které se zaměřují na podporu plnohodnotného života dětí a mladých lidí s tělesným postižením.
Výše grantů je přímo závislá na výnosu naší kasičkové sbírky a přijatých darech od našich dárců.
V roce 2015 Nadace rozdělila v kategorii ostatní granty 3 114 174 Kč, jsme rádi, že jsme mohli vyplatit o 140 720 Kč více než
v roce předchozím.

Ostatní nadační granty 2015 – přehled

74 975
PODPOŘENÉ PROJEKTY V KATEGORII NADAČNÍ GRANTY V ROCE 2015

Příspěvky fyzickým osobám - skupinové nadační příspěvky

Organizace

Název projektu

Borůvka Praha o.p.s.

Doprava osob se zdravotním postižením

517 000

V případě společných aktivit kolektivu několika dětí nebo mladých lidí poskytujeme skupinové nadační příspěvky, protože si
uvědomujeme neocenitelnou zkušenost ze společných zážitků, které povznášejí dětství a dělají toto období nezapomenutelným. Sdílení zážitků na společné cestě, ať už na exkurzi do Osvětimi nebo do krásné přírody v oblíbené vesničce Líchovy boří
bariéry mezi všemi lidmi bez rozdílů, a proto tyto aktivity rádi podporujeme.

Borůvka Praha o.p.s.

Inkluzivní vzdělávání v běžných školách

200 000

Země lidí o.p.s.

Instruktoři pro lyžování bez bariér

29 760

Borůvka Praha o.p.s.

Pracuji, tedy jsem …

25 500

MATURUS, o.p.s.

Mzdové náklady grafici Maturus, o.p.s.

25 500

Asistence, o.p.s.

S Flexi do života

Liga vozíčkářů

Pořízení pomůcek pro klienty

15 000

Sportovní Club JÚ Praha, o.s.

Specializované atletické soustředění

40 000

Borůvka Praha o.p.s.

Pracuji, tedy jsem …

100 000

MATURUS, o.p.s.

Tranzitní program - intenzivní pracovní trénink

138 010

Ostravská organizace vozíčkářů o.s.

VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku

20 000

Spokojený domov, o.p.s.

Osobní asistence ve škole pro děti s postižením

15 000

Asistence, o.p.s.

Příprava festivalu Děkujeme, pokračujeme

50 000

Asistence, o.p.s.
Asociace pro pomoc handicapovaným
dětem
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
okresní organizace Louny
Asistence, o.p.s.

Jedeme v tom s vámi 2015
Zavedení a vybavení ergoterapie v denním stacionáři CENTRUM
HÁJEK

75 000

Obnova pomůcek v půjčovně kompenzačních pomůcek

38 460

Letní pobyt pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením

43 000

z. s. TAP

Pojď dál

80 000

ALKA, o.p.s.

Hiporehabilitace s ALKOU

25 000

PROTEBE

Vodácký tábor

30 000

Asistence, o.p.s.

Příprava akce Chodíme s Asistencí

50 000

Občanské sdružení CHEWAL

Prázdniny s Chewalem

20 000

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH SKUPINOVÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2015
Příjemce

Účel příspěvku

žáci 6. a 7. třídy UZŠ JÚŠ

volnočasové a vzdělávací aktivity

5 000

žáci 7. a 8. třídy UZŠ JÚŠ

volnočasové a vzdělávací aktivity

4 000

klienti DM TAP a Topolka

volnočasové aktivity

děti školního klubu JÚŠ

vánoční dárky

Celkem

Finanční příspěvek v Kč

25 000
3 971
37 971

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH SKUPINOVÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2015
Příjemce

Účel příspěvku

děti školního klubu

pomůcky na kroužek vaření

jednotlivé třídy JÚŠ

mikulášské balíčky

15 060

jednotlivé třídy JÚŠ

vánoční dárky

34 466

Celkem

34

Věcný příspěvek v Kč
2 592

52 118

Částka

863 044

35 000

35

Asistence, o.p.s.

Festival amatérského divadla Vedle Jedle

20 000

Sportovní Club JÚ Praha, o.s.

Prázdniny nanečisto, alias Zahradní slavnost

90 000

Země lidí o.p.s.

Letní tábor - Kouzelnická akademie

15 000

Země lidí o.p.s.

Letní tábor - Kdo přežije Cadan

15 000

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Občanské sdružení Svítání Jablonec nad
Nisou
Spolek rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí DANETA
Integrační centrum Zahrada

Autosedačka pro Človíčka

5 880

NADAČNÍ DARY 2015
Poskytnuté nadační dary byly v roce 2015 zcela výjimečné svým objemem především díky již zmiňovanému ukončení
samostatné sbírky na bezbariérový autobus pro žáky, studenty a klienty Jedličkova ústavu a škol, který jsme jim mohli
darovat. Za zmínku určitě také stojí opakovaný projekt použitých notebooků od našich firemních dárců, které Nadace darovala
klientům Jedličkova ústavu a škol. Děti tak mají možnost rozšiřovat své schopnosti práce na PC, zkvalitnit si přípravu do školy
a odložené notebooky tak najdou ještě široké uplatnění.

Hiporehabilitace

10 000

Pohybem ke zdraví

16 000

Příjemce daru

Účel daru

Letní tábor

11 000

Borůvka Praha o.p.s.

vázaný finanční dar

Oblastní charita Hradec Králové

Doplnění souboru pomůcek pro Středisko rané péče Sluníčko

15 000

Jedličkův ústav a školy

věcný dar - bezbariérový autobus

ŽIVOT 90 - Jihlava
KONTAKT bB - občanské sdružení pro
studium, rehabilitaci a sport bez bariér
PROTEBE

Jedem spolu ŽIVOTem

10 000

Asistence, o.p.s.

věcný dar - mobilní telefony, tablet

XXIII. Plavecké léto

20 000

Borůvka Praha o.p.s.

věcný dar - PE tašky

Integrační plesové setkání

10 000

Marek B.

PROTEBE

Mezinárodní šachový turnaj

23 000

Lenka R.

Asistence, o.p.s.

Osobní asistence pro studenty a absolventy JÚŠ

50 000

z. s. TAP

The Tap Tap ve Státní opeře 2015

Hornomlýnská, o.p.s.

Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s postižením

27 000

Asistence, o.p.s.

Jdu na praxi 2015/16

59 520

Asistence, o.p.s.

Film Jedeme2015.cz

39 000

Sportovní club JÚ Praha, o.s.

Lyžařský kurs

37 500

PONTIS Šumperk

Dětské kompenzační pomůcky

30 000

Cesta slunce o.s.

Osobní asistence pro děti a mladé dospělé

25 000

Celkem

150 000

3 114 174

PŘEHLED NADAČNÍCH DARŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2015
Hodnota věcného daru

Hodnota finančního daru

x

37 000

8 108 830

x

37 400

x

1 452

x

věcný dar - použitý notebook

1

x

věcný dar - použitý notebook

1

x

Radek M.

věcný dar - použitý notebook

1

x

David K.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Lukáš K.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Jakub K.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Jesika P.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Jana D.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Zdeněk S.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Václav K.

věcný dar - použitý notebook

1

x

Jan K.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Barbora Č.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Jaroslava M.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Pavel P.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Jitka R.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Daniela D.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Karin M.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Leona V.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Petra K.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Adam B.

věcný dar - použitý notebook

1 200

x

Sportovní club JÚ

věcný dar - drobné sportovní vybavení

3 000

x

Sportovní club JÚ

věcný dar - sportovní lyžařské vybavení

153 207

x

8 315 899

37 000

Celkem

36

37

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A TĚM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ
Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,

V roce 2015 jsme získali dary v celkové hodnotě 5 181 790 Kč:
PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ 2015 v Kč

máme za sebou zcela mimořádný rok, který se nesl ve znamení dvou hlavních událostí.
První bylo ukončení veřejné sbírky na bezbariérový autobus pro žáky, studenty
a klienty Jedličkova ústavu a škol a druhou byla připomínka 25 let od založení Nadace.
Náš malý tým Nadace do toho vkládal mimořádné úsilí a mám velkou radost, že jste
s námi u toho byli. Výrazně si uvědomujeme, že bez Vás by se nám to nepodařilo.
Nicméně, i v tomto mimořádném roce, jsme kromě zmíněných událostí opět podpořili
mnoho dlouhodobých i jednorázových projektů, které zlepšují kvalitu života dětí a
mladých lidí s tělesným postižením. Vážíme si Vás, že jste i v této rušné době plné
změn nezapomněli podpořit a pomoci překonávat překážky těm, kteří to potřebují.
Naší hlavní snahou je podporovat projekty, které umožňují mladým lidem s handicapem
jak jejich začlenění do společnosti, tak realizaci jejich osobních přání a cílů, které
jsou pro každého z nás automatickou součástí plnohodnotného života. Děkuji jménem
všech podpořených za Vaše dary a příspěvky a ujišťuji Vás, že všechny získané
finanční i věcné dary jsme dál předali v plné výši. Náklady na správu Nadace jsou
hrazeny výhradně z výnosů finančního a nemovitého majetku, který Nadace získala
v uplynulých letech. Pečlivá správa našeho majetku nám již 25 let umožňuje plnit cíle
nadačního poslání a věříme, že náš zodpovědný přístup nám pomůže rozvíjet naše cíle
i v dalších letech.
K podpoře si vybíráme projekty, o kterých jsme přesvědčeni, že mají svůj dlouhodobý
význam, současně mají jasnou strukturu a plán realizace včetně zdrojů financování.
Právě transparentnost na všech úrovních realizovaných projektů je pro nás jedním
z nejdůležitějších aspektů a smyslů celého neziskového sektoru. Věřím, že právě
naše transparentní jednání umocňuje Vaši solidárnost a především je jednou z našich
priorit. Uvědomujeme si, že prezentujeme činnost celého celku v rámci Centra služeb
Vyšehrad a právě díky blízkému spojení se všemi organizacemi jsme schopni zacílit na
aktuální nezbytné potřeby mladých lidí s tělesným postižením. Veškerá naše činnost
jak nadační, tak hospodářská je ověřena nezávislým auditem, který naší Nadaci
pomáhá zachovat si čistý štít, otevřenost a transparentnost našeho jednání.
Vážení dárci, partneři, spolupracovníci, děkuji Vám za Vaši lidskou i finanční oporu.
Vaše důvěra se dlouhodobě stává naší motivací. Přeji si ať se Vám i nám daří a ať se
také v dalších letech rozhodnete podpořit naše projekty.
S úctou
Irena Fodorová, výkonná ředitelka
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DARY A DÁRCI roku 2015

Dary nad 5 000 Kč
Drobné dary do 5 000 Kč
Finanční dary celkem

3 714 701
206 192
3 920 893

VEŘEJNÉ SBÍRKY 2015
Kasičky nadační
DMS
Celkem
Celkem finanční dary
Věcné dary
Kompenzační dary
Celkem přijaté dary 2015

536 420
57 513
593 933
4 514 826
621 964
45 000
5 181 790

Přehled největších dárců a darů roku 2015:
Dárce
Pojišťovna České spořitelny, a. s.
BNP Paribas
42 Financial Services a.s.
Lesy České republiky, s. p.
Nadace Martina Romana
Schrack Technik spol. s r.o
Machurek Tomáš Mgr.
Vaše liga, z.s.
ČSOB Asset Management
Pojišťovna ČS - sbírka zaměstnanců
Miller Milon Ing.
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Omega Krijcos, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Ferona, a.s.

Finanční dar Kč
1 300 000
650 000
148 937
140 000
110 000
100 000
96 000
83 040
70 000
68 197
63 850
60 000
60 000
58 000
50 000

Finish, v.o.s.
Parma Pavel
Vošmera Jiří Ing.
ČEPS, a.s.
Bosped, spol. s r.o.
KPMG Česká republika
Conseq Investment
I.S.C. SPORTS, s.r.o.
Cihlář Stanislav
EPOS OK s.r.o.
Maslankovi
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Linde Gas a.s.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Ordinace u Esterky
Český Aeroholding, a.s.
Pavel Jan
Rybenská Jana
Modrý život
Benka Jan
AMO, spol. s r.o.
Bonavita, spol. s r.o.
Dorland, spol. s r.o.
Kříženecký František
Generali pojišťovna
Portál Modrý život
Laně Tomáš
Hnilica Stanislav
Běčák Ondřej
Milerský Martin
PRO SVJ s.r.o.
ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
ČSOB, a.s.
Grosser Jan
Novotný Tomáš

48 000
47 400
45 884
37 500
30 000
28 100
27 500
25 000
24 000
20 000
20 000
20 000
16 660
16 300
16 000
15 000
15 000
15 000
14 196
11 000
10 000
10 000
10 000
10 000
9 000
8 997
8 000
7 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 640
5 500
5 500

Samiecová Gabriela

5 500

Aquacentrum Praha spol. s r.o.

5 000

Bobed service s.r.o.

5 000
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Kouřilová Eliška

5 000

Kysela Václav

5 000

Silmax, s.r.o.

5 000

Tronic Control s.r.o.

5 000

Vančurová Ivana Ing. arch.

5 000

Weber Adam

5 000

Würth, spol. s r.o.
Celkem

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, PARTNERŮM
Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť poděkovat partnerům, kteří nám dlouhodobě pomáhají svou specializací
podporovat činnost Nadace:
Mediálním partnerům společnosti BigBoard Praha, a.s., společnosti Starcom MediaVest Group,
Leo Express a Meduňka za zprostředkování inzerce v médiích pro podporu naší veřejné sbírky.

5 000

Společnosti TEPfaktor za realizaci narozeninové oslavy a týmové hry pro organizace Centra
služeb Vyšehrad a partnery Nadace v jejich herní aréně v Chotilsku u Příbrami.

3 714 701

Taneční škole Vavruška a slečně Tereze Bufkové za přípravu tanečního vystoupení v rámci
slavnostního křtu bezbariérového autobusu pro žáky, studenty a klienty JÚŠ.

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční dary
v celkové výši: 206 192 Kč

Smíšenému sboru Gaudium Praha a mužskému sboru Pueri gaudentes pod vedením Zdeny
Součkové, Vladislava Součka a Libora Sládka za adventní koncert a příjemnou vánoční atmosféru
v Betlémské kapli.

DÁRCI – VĚCNÉ DARY
PŘEHLED PŘIJATÝCH VĚCNÝCH DARŮ 2015
Dárce

Věcný dar

různí

provozní spotřební materiál

111 484

různí

umělecké fotografie

109 500

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

mobilní telefony, tablety

100 000

MK PLEXI s.r.o.

výroba kasiček

Paní Běle Houdkové za přípravu grafických návrhů k propagaci veřejné sbírky.

96 630

Miroslava Balounová

občerstvení

60 821

Olymptoy s.r.o.

odměny – Abilympiáda 2015

50 000

Karlovarské minerální vody

nápoje Mattoni, Aquila

16 019

Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

odměny - Abilympiáda 2015

15 652

Pojišťovna ČS, a.s.

mikulášské balíčky

15 060

Raiffeisenbank a.s.

použité notebooky

12 000

ACTIVA spol. s r. o.

kancelářské potřeby

Radev s.r.o.

občerstvení

6 935

LASSELSBERGER, s.r.o.

keramické obklady

6 780

Bauhaus k.s.

materiál - Abilympiáda 2015

5 248

BIKE3000 o.s.

doplňky pro cyklistiku

3 000

NOVICOM Praha spol. s r.o.

suroviny - Abilympiáda 2015

2 562

Hájek a Boušová spol. s r.o.

suroviny - Abilympiáda 2015

2 000

Celkem
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Hodnota daru v Kč

Panu Jakubovi Novákovi za technické i grafické řešení webových stránek Nadace
-a Abilympiády.

8 273

621 964

Irena Fodorová a moderátoři Iva Lecká a Vojtěch Efler při předání šeku z akce Radia City „Rozsviťte s námi Prahu“
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FINANČNÍ ČÁST
Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání. Nadace vede účetnictví ve dvou okruzích – pro hlavní činnost a pro činnost
doplňkovou (hospodářskou). Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
provozuje Nadace pronájem nemovitostí, které v minulosti nabyla dědictvím či
darem.
Dle znění Statutu NJÚ je základním posláním Nadace shromažďování finančních
prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a
mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích,
rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých
lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc
je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol a také k neziskovým
organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace. Nadace
v roce 2015 realizovala své záměry v oblasti správy finančního a nemovitého majetku.
Sledovali jsme společně s našimi správci vývoj na finančních trzích, které nepřinesly
žádné zásadní změny, úrokové sazby se stále drží na nízkých hodnotách a celkový
výnos z našeho finančního portfolia byl nižší než v roce 2014. Vzhledem k ukončení
sbírky na bezbariérový autobus a zakoupení autobusu, jehož rozdíl mezi výnosem
sbírky a konečnou cenou autobusu bylo potřeba doplatit, koupě spoluvlastnických
podílů v BD Bělohorská a současně zahájení rozsáhlé rekonstrukce BD Bělohorská a bytu
v ulici Kukučínova v Praze 4, správní rada rozhodla o prodeji části finančního portfolia,
konkrétně finančního majetku ve správě České spořitelny. Současně došlo k prodeji
menšinového podílu na pozemku v Těchnicích. Na základě provedených změn došlo
k úpravě zápisu hodnoty a složení nadačního kapitálu zapsaného v nadačním rejstříku.

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný
majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
Dlouhodobý finanční majetek
celkem
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Stav
Stav
k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015
101 433
102 791

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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Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku
94 342 088 Kč
celkem:				
OSTATNÍ MAJETEK Nadace je tvořen finančními vklady,
dary, nemovitým a movitým majetkem. Nemovitý majetek
je používán k ekonomické (hospodářské) činnosti.

36 215

41 832

DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31. 12. 2015

71 262

67 730

Nemovitý majetek:

-6 044

-6 771

15 022

4 457

199

308

2 755

1 378

12 056

2 745

12

26

116 455

107 248

● bytový dům v Praze 6, ul. Na Petřinách (dědictví)
● většinový podíl na bytovém domě v Praze 6, ul. 		
Bělohorská (dědictví)
● stodola Buková, Buková u Nových Hradů
● byt v Praze 9, ul. Jablonecká (dědictví, osobní vlast
nictví)
● byt v Praze 4, ul. Kukučínova (dědictví, osobní 		
vlastnictví)
● menšinový podíl na pozemcích v Činěvsi

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
celkem
Cizí zdroje celkem

Stav
Stav
k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015
115 510
106 784
115 958

106 853

-448

-69

945

464

Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2015

NADAČNÍ KAPITÁL

Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

846

406

99

58

116 455

107 248

Finanční majetek Nadace (viz zápis v nadačním
rejstříku):
● Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer
investiční společnost, a.s.,
● Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s.,
● Podílové listy Fondu korporátních dluhopisů, Generali In
vestments CEE, investiční společnost, a.s.
● Státní dluhopisy
● Investiční portfolio spravované společností J&T Banka, a.s.
● Investiční portfolio spravované společností Conseq
Investment Management, a.s.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Dle statutu Nadace je stanoveno:

Činnosti
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem

Hlavní Hospodářská
86

906

Služby celkem

1145

1495

2640

Osobní náklady celkem

1220

523

1743

Daně a poplatky celkem

15

26

41

Ostatní náklady celkem

53

27

80

37 399

729

38 128

Poskytnuté příspěvky celkem

10

10

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

0
40 662

2 886

43 548

Činnosti
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

Hlavní Hospodářská
2 710

2 724

2

394

396

39 573

Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

Celkem

14

664
40 253

„Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace jako nadační
příspěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a k úhradě nákladů na správu Nadace.

2)

Celkové roční náklady Nadace, související se správou Nadace, nesmí převýšit 9 % z nadačního kapitálu podle jeho stavu
k 31. prosinci téhož roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze změnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným
obdobím podle věty první je kalendářní rok.

3)

Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace se vypočtou tak, že od celkových nákladů Nadace se odečtou
náklady zvlášť evidované a vykázané náklady na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a náklady na změnu uložení
nadačního kapitálu či ostatního majetku (zejména náklady na prodej cenných papírů, zůstatková cena nemovitostí).
Náklady na ostatní činnosti jsou zejména náklady související se správou nemovitého majetku.“

Celkem

820

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

1)

39573
72

736

50

50

3 226

43 479

V roce 2015 bylo toto pravidlo dodrženo:
Náklady NJÚ k 31. 12. 2015 celkem

43 547 820,32

- z toho náklady na prodej cenných papírů

- 37 308 349,77

- z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku
- z toho odpisy nemovitostí k pronájmům
- daň z převodu nemovitostí
Náklady na správu Nadace

-409

340

-69

Výsledek hospodaření po zdanění

-409

340

-69

- 635 075,00
- 14 887,50
4 580 092,99

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

Výsledek hospodaření před zdaněním

- 1 009 415,06

8 490 788 Kč
4,85%

Doplňující informace
Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2015 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.
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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.
DMS Roční podpora
Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PROJEDLICKU 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!
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Nadace Jedličkova ústavu patří k organizacím, které Fórum dárců
vybralo a zapojilo do projektu DARUJ SPRÁVNĚ. Projekt podporuje
odpovědné dárcovství a doporučuje prověřené, důvěryhodné
neziskové organizace. Je nám ctí právě k takovým patřit.
Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách:
www.darujspravne.cz.
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