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Úvodní slovo

Start!
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Vyšehradem pro kolíček
Podnikáte procházky po
zajímavých místech?
Přispějete rádi na dobrou věc?
Pomáhejte hrou!
Právě pro vás jsme připravili
venkovní stopovací hru
kterou si můžete projít
kdykoliv a nezávisle na
epidemiologických nařízeních.

lí

Podo

12.

14.
Cíl!

13.

Vážení a milí přátelé Nadace Jedličkova ústavu,
dění roku 2021 se odehrávalo ve stínu covidové pandemie, která s sebou přinesla řadu bezprecedentních
změn a opatření. Důsledky nastalé situace se dodnes promítají do životů jedinců i jednotlivých
společností. V tomto ohledu byl rok 2021 mimořádný i pro Nadaci Jedličkova ústavu.
Některé dlouhodobé projekty jsme museli z důvodů nemožnosti osobního setkávání upozadit. Tato
složitá situace s sebou přinesla nové výzvy a úkolem Nadace Jedličkova ústavu bylo nutné hledat další
způsoby, jak se propojovat s novými dárci. Jednou ze snah flexibilně reagovat na nejrůznější omezení je
stopovací hra Vyšehradem pro kolíček. Mezi další významné projekty, které se dařilo úspěšně realizovat,
lze jmenovat 2. ročník Běhu pro Jedličku, 5. ročník sportovní akce Koloběžka DEN, charitativní dražbu
sportovních artefaktů českých sportovců a druhým rokem probíhající kampaň Zeleného kolíčku.
Díky Vám, našim dárcům a příznivcům, jsme rok 2021 překlenuli a pokračujeme dále v naší hlavní vizi,
kterou je rozvoj a podpora integrace dětí a mladých lidí s postižením do společnosti. Předně bych
proto ráda poděkovala všem jednotlivcům, firmám či společnostem, kteří činnost Nadace Jedličkova
ústavu podpořili a podíleli se tak na realizaci individuální pomoci. I letos hodláme udělat vše pro to,
abychom pomáhali dětem a mladým lidem s handicapem překonávat bariéry, kterým musí čelit.
Pevně věřím, že Nadace Jedličkova ústavu bude i nadále stabilní společností a bude hrdě čelit
i budoucím výzvám, které přijdou. Velmi si vážíme toho, že i v těchto těžkých časech pomáháte.
Děkujeme!
Mgr. Iveta Kadlecová
členka správní rady Nadace Jedličkova ústavu

www.nadaceju.cz
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O Nadaci

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Statutárním orgánem Nadace je správní rada.
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Předsednictvo správní rady
Mgr. Taťána Waltrová | předsedkyně správní rady
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady
Ing. Petr Macháček | místopředseda správní rady
Členové správní rady
Mgr. Iveta Kadlecová
Bc. Kamil Kroc
Ing. Petr Kubiče
Ing. Aleš Martinovský (do 31. 8. 2021)
Ing. Michal Novák (od 31. 8. 2021)
Mgr. Kateřina Müllerová
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.
Kontrolním orgánem Nadace je dozorčí rada.
Mgr. Tomáš Kutnar | předseda dozorčí rady
Mgr. Kateřina Angelisová | členka dozorčí rady
PhDr. Michal Sroka | člen dozorčí rady
Výkonným orgánem Nadace je výkonná ředitelka a její pracovní tým.
Irena Fodorová | výkonná ředitelka (do 15. 8. 2021)
Mgr. Michaela Gray | výkonná ředitelka (od 7. 6. 2021 do 22. 10. 2021)
Ing. Markéta Balvínová | výkonná ředitelka (od 1. 1. 2022)
Ing. Zuzana Minářová | asistentka Nadace, koordinátorka projektů
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky
Ing. Lucie Majerová | asistentka správy majetku (na mateřské dovolené)
BcA. Tereza Vojtová | koordinátorka PR a komunikace
Externí spolupracovníci v roce 2021
Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
PaedDr. Václav Scheiner | koordinátor fundraisingu a marketingu
Mgr. Tomáš Sušický | IT
Petr Baláž | webmaster
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Příběhy Nadace roku 2021

„My s Vámi, Vy s námi,
již více než 31 let.“

POMÁHÁME K SAMOSTATNOSTI
Zapojili jsme se do programu „Vy rozhodujete,
my pomáháme“ od Nadace rozvoje občanské
společnosti, díky kterému jsme získali 30 000 Kč
na osobní asistenci pro Michala. Příspěvkem jsme
Michalovi pomohli na cestě k samostatnosti.
Děkujeme!

Od Nadačního fondu IT people jsme dostali
počítače a notebooky pro studenty Jedličkova
ústavu v rámci projektu Počítače dětem. Našim
žákům usnadní studium a přístup k online výuce.
Velkou radost z notebooku měla i sedmiletá
Lucka. Bude pro ni důležitým pomocníkem při
vyučování. Děkujeme!

Uspořádali jsme velikonoční sbírku na svislou
zvedací plošinu pro Adélu. S pomocí našich
partnerů ČEPS a Globus Česko jsme Adéle mohli
přispět částkou 233 000 Kč. Díky nové plošině
se nyní Adéla dostane bez problémů do svého
nového bydliště. Děkujeme!
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Přispěli jsme Zuzce 20 000 Kč na přídavný pohon
k mechanickému vozíku, který se snadno ovládá
a zajistí jí tak výrazně větší samostatnost a možnost
pohybu bez pomoci druhé osoby. I díky příspěvkům
našich dárců Zuzka může jezdit naplno! Děkujeme!
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Naše akce

Pomáháme hrou!
VYŠEHRADEM PRO KOLÍČEK
Stejně jako v roce 2020, tak i v loňském roce naši činnost
ovlivnila epidemie Covid 19. Přemýšleli jsme, jakou aktivitu
na podporu dětí s handicapem můžeme v takové době
uspořádat. Tým Nadace Jedličkova ústavu proto připravil
venkovní stopovací hru Vyšehradem pro kolíček, kterou
si může projít nezávisle na epidemiologických nařízeních
kdokoliv a kdykoliv a zároveň zakoupením startovného
podpoří nadaci finanční částkou.
Hra je v provozu celoročně a je připravena ve dvou verzích:
 ro rodiny s dětmi cca od 6 let a 1. stupeň základních
p
škol
p ro dospělé nebo firemní týmy, 2. stupeň základních
škol a střední školy
Průvodcem hrou je Ruda, žák školy Jedličkova ústavu,
který je na vozíku a potřebuje vyřešit jeden velký
problém. Hra trvá v průměru necelé dvě hodiny a je celá
bezbariérová.

Výtěžek z akce: 29 049 Kč.

Více informací:
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I během se dá pomáhat!

BĚH PRO JEDLIČKU
Máme radost, když se můžeme potkat s lidmi, kteří
nám pomáhají, máme rádi zdravý pohyb a navíc
milujeme Vyšehrad! Tak jsme se to rozhodli všechno
spojit dohromady a uspořádali jsme 2. ročník sportovně
– charitativní akce „Běh pro Jedličku“, která se konala
17. 6. 2021 v Praze na Vyšehradě.
Jednotlivé běžecké trasy obsahovaly překážkové zóny,
které symbolizovaly bariéry, se kterými se denně
setkávají děti a mládež s tělesným postižením.
Tím, že závodníci uhradili 400 Kč startovného, nám
pomohli uhradit například 3 hodiny osobní asistence
jednomu z našich klientů. Děkujeme všem za podporu!

Výtěžek z akce: 294 987 Kč.

12

Vzpomínka na Běh
pro Jedličku 2021
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Jezdíme na koloběžkách
KOLOBĚŽKA DEN
Krásné počasí, pohodová atmosféra, skvělé výkony
a spousta koloběžek… V tomto duchu se nesla již tradiční
sportovně – charitativní akce Koloběžka DEN, kterou
pořádala Nadace Jedličkova ústavu. Akce se konala
v neděli 5. září v parku Ladronka.
Celkový výtěžek z akce a podpory našich partnerů byl
252 926 Kč. Nadace Jedličkova ústavu částku v plné výši
věnovala na podporu dětí a mladých lidí s postižením,
kteří jsou studenty nebo klienty škol Jedličkova ústavu.
Moc děkujeme našim partnerům, dobrovolníkům
a především všem účastníkům, kteří nám společnými silami
pomohli k tak krásné částce!

Výtěžek z akce: 252 926 Kč.

Koloběžka DEN 2021
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I hudba pomáhá!
BENEFIČNÍ KONCERT
A KUTNOHORSKÝ TÝDEN
AKORDEONU
Moc si vážíme toho, že sympatičtí mladí akordeonisté
z Check Accordion Trio – Marie Čejnová, Markéta
Laštovičková a Michal Karban s Nadací Jedličkova
ústavu spolupracují již třetím rokem a aktivně se
účastní a organizují akce na podporu naší Nadace.

PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
Kasičkové sbírky v současném digitálním světě jsou, možná překvapivě, stále
ještě významnou součástí sbírek nadací a charitativních organizací. Nadace
Jedličkova ústavu díky nim získává podstatnou část financí na podporu dětí
a mladých lidí s postižením.
Nadace Jedličkova ústavu tento rok kasičkovou sbírku ozvláštnila
doprovodnou akcí Prázdninové čtení a Čtení ke kávě, do kterých se mohl
zapojit každý. Za příspěvek do kasičky si dárce mohl vybrat povídkovou
knihu od českých autorů. Akci jsme během léta a podzimu s pozitivními
ohlasy zorganizovali v desítce restaurací a kaváren v České republice.

Výtěžek z akce: 29 327 Kč.

16

Jednou takovou akcí byl ve dnech 17. – 21. srpna
Kutnohorský týden akordeonu a další akcí byl
koncert k 31. narozeninám Nadace Jedličkova ústavu.
Akordeonový večer se konal 7. října v krásné atmosféře
Starého purkrabství na Vyšehradě a umělci akordeony
divákům představili ve všech možných polohách
a žánrech. Na obou akcích bylo vybíráno dobrovolné
vstupné na podporu Nadace Jedličkova ústavu.
Celkový výtěžek v hodnotě 29 244 Kč akordeonisté
věnovali pro potřeby dětí a mladých lidí s postižením.
Za takovou částku například pomůžeme uhradit 195
hodin osobní asistence našim klientům. Děkujeme!

Celkový výtěžek z obou akcí: 29 244 Kč.
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AUKCE MEDAILISTÉ

Dražíme sportovní předměty

U příležitosti Letních olympijských her v Tokiu jsme
se rozhodli pro aukci sportovních předmětů našich
reprezentantů.
Letní olympijské hry byly pro český reprezentační tým
velmi úspěšné a mnohdy to bylo napínavé… Drželi jsme
palce našim úspěšným tenistkám, radovali jsme se s
judistou Lukášem Krpálkem a v duchu jsme pádlovali
s Jiřím Prskavcem do poslední vteřiny jeho zlaté jízdy.
Překvapením byli i paralympijští reprezentanti, kteří
do sbírky českých úspěchů přidali osm medailí - dvakrát
zlato, třikrát stříbro a třikrát bronz.
Sportovní artefakty, převážně z LOH v Tokiu, nám
věnovala a podepsala více než desítka předních českých
sportovců a medailistů z letních olympijských her:
Judista Lukáš Krpálek, oštěpařka Barbora Špotáková,
vodní slalomář a kajakář Jiří Prskavec, tenistka Kateřina
Siniaková, střelci Jiří Lipták a David Kostelecký,
paralympijský lukostřelec David Drahonínský,
paralympijský koulař Aleš Kisý, paralympijský plavec
Arnošt Petráček, zápasnice Adéla Hanzlíčková
a zápasník Artur Omarov.
Děkujeme!

Celkový výtěžek: 105 000 Kč.
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Předáváme si štafety
ZELENÝ KOLÍČEK
A KOLÍČKOVÁ ŠTAFETA
Jedním z dlouhodobých charitativních aktivit Nadace
Jedličkova ústavu je Zelený kolíček. „Kolíček nás spojuje“
je hlavní motto a myšlenka kampaně, ve které se snažíme
zapojit lidi s postižením do běžného života. Chceme
veřejnost vyzvat, abychom se navzájem respektovali,
aby lidé neodvraceli hlavu, navázali kontakt s člověkem
s handicapem a bez předsudků udělali ten pomyslný
první krok.
Lidé se mohou do kampaně zapojit také tak, že si zakoupí
symbol kampaně - Zelený kolíček na našich akcích nebo
online. Zakoupením kolíčku přispějí Nadaci Jedličkova
ústavu na podporu dětí a mladých lidí s postižením.
V roce 2021 jsme zahájili sérii firemních kolíčkových štafet,
kdy si každý měsíc předávají naši kasičku firmy a instituce
a za příspěvek do ní rozdávají zelené kolíčky. Výtěžek
z kolíčkových štafet a prodeje kolíčků za rok 2021 je
60 601 Kč. Děkujeme!

Celkový výtěžek: 60 601 Kč.

A proč vlastně
kolíček?
Podívejte se na
příběh kolíčku:
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Už jste si
koupili svůj
kolíček?
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Hledáme svoji Cestu k radosti
PRODEJNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Fotoseminář, nazvaný „Cesta k radosti“, Nadace
Jedličkova ústavu pořádá pro studenty a přátele
Jedličkova ústavu a škol. Každý rok společně
hledáme motiv, který studenti fotosemináře dále
rozvíjejí a kreativně zpracovávají. Výsledkem
jsou fotografie, které prezentujeme v navazující
výstavě.
Tématem podzimního fotosemináře a prodejní
výstavy bylo „Kolíček spojuje“, které vychází
z kampaně na podporu Nadace Jedličkova ústavu
- Zelený kolíček. Jak si s úkolem naši studenti
poradili, si mohli zájemci prohlédnout od
1. do 31. listopadu 2021 v TA KAVÁRNĚ.

„Pokud lidé vidí fotografii,
nedokáží rozlišit,
zda ji zhotovil fotograf
s handicapem či bez něj.“
22

Kam zaměřujeme naši podporu
NÁŠ SMĚR…
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. Dle jednotlivých oblastí
specifického spektra života lidí s postižením se zaměřujeme na:
P
 odporu zájmových skupin klientů Jedličkova ústavu a škol
S ociální integraci do společenského života a pracovní rehabilitaci na pracovním trhu
Z
 abezpečení pravidelné bezbariérové dopravy pro klienty z Prahy a okolí
O
 sobní asistenci ve specifických i každodenních situacích
Š irokou paletu volnočasových aktivit
L éčebné terapie, rehabilitační a kompenzační pomůcky

V roce 2021 jsme v rámci našeho poslání předali podporu v celkové výši 4 387 668 Kč.
Rozdělení pomoci dle nadačních projektů a formy předání:
PROJEKT
/ Forma předání pomoci

Nadační
příspěvky

Nadační
dary

Nadační realizace
a financování

CELKEM

Podíl v %

0

26 000

0

69 617

95 617

2,18 %

1 199 776

372 580

59 500

0

1 631 856

37,19 %

718 860

6 177

0

43 560

768 597

17,52 %

7 200

501 409

0

0

508 609

11,59 %

Volnočasové aktivity

540 000

32 450

0

0

572 450

13,05 %

Léčebné terapie
a kompenzační pomůcky

225 000

585 539

0

0

810 539

18,47 %

2 690 836

1 524 155

59 500

113 177

4 387 668

100 %

Sociální a pracovní
rehabilitace
Bezbariérová doprava
Osobní asistence

Celkem Kč
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TRANSPARENTNOST…

Nadační
granty

Podpora zájmových skupin
klientů JÚŠ

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

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, dárce a sponzory. Široká
veřejnost je průběžně informována publikováním
na internetových stránkách Nadace a na nadačním
facebookovém profilu.

A NAVÍC…
Naše podpora směřuje především na podporu
organizací, které zabezpečují následnou péči o
žáky a studenty po ukončení školní docházky do
škol Jedličkova ústavu. Neformální sdružení těchto
organizací nazýváme Centrum služeb Vyšehrad,
nicméně nezapomínáme ani na další organizace
působící na území České republiky, které mají stejné
poslání jako naše Nadace. Téměř 44 % z celkové
výše poskytnutých nadačních grantů šlo právě mimo
organizace Centra služeb Vyšehrad.
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Kdo je součástí Centra služeb Vyšehrad?
JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY

BORŮVKA PRAHA, o. p. s.

PROTEBE z. s.

Z. s. TAP

Naše Jedle je naše opora a navíc funguje už více než
jedno století. Za tuto dlouhou dobu z ní vyrostlo
moderní bezbariérové zařízení, které 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.

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

Je spolek nadšených lidí, který plánuje různé
sportovní, kulturní i vzdělávací aktivity pro děti
a mládež s handicapem. 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.

To je ta kapela, co vytváří bohulibé rytmy a melodie
pro potěchu duše. Nečekejte žádné pianko, jde
o pořádný rachot. Tuto skupinu určitě nepřehlédnete
a rozhodně nepřeslechnete. Je už na takové úrovni,
že vyprodává koncertní síně a haly.

www.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
lobbuje za spravedlivý systém příspěvků na péči pro
všechny lidi se speciálními potřebami tak, aby mohli
svobodně žít. I když se odstěhovali na Žižkov, jsou
stále naší součástí.

www.asistence.org

www.boruvkapraha.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 ostatních.
A daří se jim! Graﬁcké práce dělali již pro dlouhý
seznam ﬁrem, zaučují na počítačích nové graﬁky
a dávají tak lidem s postižením naději, že mohou žít
rovnocenný a samostatný život.

www.maturus.cz

www.aktivity.protebe.org

SPORTOVNÍ CLUB JEDLIČKOVA
ÚSTAVU PRAHA z. s.
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. To jsou pocity, které
aktivním sportovcům s handicapem zprostředkovává
Sportovní club JÚ Praha. A co všechno je možné
dělat na vozíku? Atletiku, bocciu, curling, lyžování,
lukostřelbu, jachting, slaňování…

www.scjupraha.eu

www.thetaptap.cz

ZEMĚ LIDÍ o. p. s.
To je skupinka lidí, která dává volnému času nový
rozměr. Díky ní také lidé s tělesným postižením mohou
dělat to, co je baví. Lyžování, rybaření, jízdu na
raftech, dobrodružné tábory nebo nezapomenutelné
víkendy. Co víc si přát?

www.zemelidi.cz

A nakonec naše Nadace.
A co říci o nás? Víte co,
přijďte se za námi podívat!
www.nadaceju.cz

26

27

Koho podporujeme?
PODPORA ZÁJMOVÝCH SKUPIN
KLIENTŮ JEDLIČKOVA ÚSTAVU A ŠKOL
Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu
z Centra služeb Vyšehrad je:

Právě sdílení společných zážitků vnímáme jako kvalitní základ pro stabilitu
a funkčnost kolektivů dětí a mládeže, ze kterých si pak své zkušenosti odnášejí
do života. A to je důvod, proč jsme podpořili několik aktivit menších kolektivů
dětí a mládeže, ať už jednotlivých školních tříd, školního klubu nebo mládeže
z týdenního stacionáře v podobě výletů, realizací dlouhodobého cyklu
fotografických seminářů Cesta k radosti či vánočních a mikulášských balíčků.

Tento projekt finančně podpořili:

Podpořeno
částkou

95 617 Kč
DĚKUJEME!
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SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE
Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu
z Centra služeb Vyšehrad jsou:

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 i běžnou aktivitou. Pro mladé lidi
s handicapem tento stav není výjimkou. Mladí chtějí samostatně žít a chtějí
pracovat. Jsou to spojené nádoby. V rámci tohoto projektu nám jde především
o to, aby i děti ze sociálně slabých rodin měly stejné možnosti v přípravě ke
studiu a k následnému startu do života jako jejich vrstevníci, což samozřejmě
obnáší také možnosti uplatnění na pracovním trhu. Právě možnosti
zaměstnání dospělých studentů jsou silnou potřebou k tomu, aby nedošlo
ke ztrátě touhy a motivace. Studenti chtějí pracovat ve svých vysněných
zaměstnáních a my se snažíme jejich touhu podpořit.

Tento projekt finančně podpořili:

... a desítky individuálních dárců.
DĚKUJEME!
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no
Po dp o ř e
částkou

1 631 85

6 Kč

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA
Nadace Jedličkova ústavu děkuje firmě S-MOBIL s. r. o. za
dlouhodobou významnou pomoc při zabezpečení projektu.
V roce 2021 pronájmem reklamní plochy na mikrobusech
pro Nadaci a Jedličkův ústav a školy projekt bezbariérové
dopravy podpořili:

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

Po dp
Žáci a studenti na invalidních vozících se chtějí každý den bez problémů
dostat do školy, proto od roku 1998 realizujeme projekt bezbariérové
dopravy pro žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol ve spolupráci
s partnerem S-MOBIL s.r.o. Pro potřeby zajištění tohoto projektu
poskytuje S-MOBIL s.r.o. tři bezbariérové speciálně upravené mikrobusy.
Vozidla slouží nejen k denní dopravě žáků a studentů škol Jedličkova
ústavu do školy, ale usnadňují jejich účast na kulturních, sportovních
a dalších mimoškolních akcích. Nadace hradí mzdové náklady řidičů.
Organizaci dopravy zajišťuje zapsaný spolek Borůvka Vyšehrad
a náklady, související s nákupem a provozem vozidel včetně
pohonných hmot, hradí S-MOBIL s.r.o.

Tento projekt podpořili:

... a desítky individuálních dárců.
DĚKUJEME!
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oř eno
č ástk
ou

768 5
97 Kč

AGROFERT, a.s.
AVERS, spol. s r.o.
Blue Panther s.r.o.
CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o.
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.
DAP. a.s.
DEKRA CZ a.s.
Delta Light Czech s.r.o.
Entry Engineering s.r.o.
ERTL GLAS, s.r.o.
Fa RENE a.s.
FACKELMANN ČR, spol. s r.o.
FREYSSINET CS, a.s.
Generali Česká Pojišťovna a.s.
GEOMINING, a.s.

JCDecaux, Městský mobiliář,
spol. s r.o.
JÍŠA rent - car s.r.o.
KANTAR CZ s.r.o.
KANZELSBERGER a.s.
KOMIX s.r.o.
Linde Gas a.s.
Marks and Spencer Czech Republic,
a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
Nokian Tyres s.r.o.
OKsystem a.s.
PRAGOIMEX a.s.
Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s.
SHERLOG Technology, a.s.
SG Geotechnika a.s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.

Stavební firma HOBST a.s.
SUEZ CZ, s.r.o.
TK Elevator Eastern Europe GmbH,
organizační složka
TOPTRANS EU, a.s.,
organizační složka
ÚJV Řež, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
www.prsuterie.cz
Zakládání staveb,a.s.
Zeppelin CZ s.r.o.

DĚKUJEME!
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OSOBNÍ ASISTENCE
Hlavním partnerem pro realizaci tohoto projektu
z Centra služeb Vyšehrad je:

Po d
č ás

50 8

poř

eno
tko
u

609

Kč

Osobní asistence je v podstatě základním pilířem pro realizaci všech dalších
aktivit dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Jedná se o službu, bez které
se neobejde většina těch, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Chodíme do školy,
jezdíme do práce, jíme, převlékáme se, sprchujeme se. Naprosto běžné aktivity,
které děláme snad až bezmyšlenkovitě a zcela automaticky. Pro lidi na vozíku to ale
mohou být aktivity, které jsou pro ně samostatně obtížně řešitelné a pro některé
bez osobního asistenta zcela nemožné. Osobní asistenti mimo jiné pomáhají svým
klientům žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání,
zaměstnání, kultury, sportu a zprostředkovávají kontakt s vrstevníky, s lidmi, se
kterými si mohou být vzájemně užiteční. Někdo je potřebuje pouze pár hodin za
měsíc, u jiných to může být i více než 12 hodin denně. Ale snaha žít rovnocenný
život jako zdraví vrstevníci je stále ústřední myšlenkou. Nadace pomáhá hradit
náklady na osobní asistenci v rodinách a také poskytujícím organizacím.

Tento projekt podpořili:

... a desítky individuálních dárců.
DĚKUJEME!
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Hlavními partnery pro realizaci tohoto projektu
z Centra služeb Vyšehrad jsou:

no
Po dp o ř e
částkou

Kč
572 4 5 0
Nadační podpora projektu volnočasových aktivit je
nejpestřejší. Je to v podstatě to, co dělá život životem.
Životem zajímavějším, zábavnějším a plnějším.
Podporujeme organizace i jednotlivce a je až neuvěřitelné,
co všechno je možné na invalidním vozíku zvládnout ve
volném čase. Mohou lidé na vozíku lyžovat? Ano! Mohou
lidé na vozíku sjíždět řeku? Samozřejmě! Mohou lidé na
vozíku plavat? Bezesporu! A my s radostí říkáme „ANO“
všem těmto aktivitám.

Tento projekt podpořili:

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

Tento projekt podpořili:

Po dp

oř en
o
č ástk
ou

... a desítky individuálních dárců.
DĚKUJEME!
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810 5
39 Kč
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Komu jsme pomáhali v roce 2021

NADAČNÍ GRANTY
V roce 2021 Nadace rozdělila v kategorii nadační granty 2 690 836 Kč.

Podpora plnohodnotného života dětí a mladých
lidí s postižením je naším základním posláním.
Pravidelně sledujeme aktuální potřeby jak
jednotlivých žadatelů, tak dalších organizací,
které realizují samostatné projekty se stejným
posláním jako naše Nadace. Podporu směřujeme do
neziskových organizací z Centra služeb Vyšehrad,
v rámci dlouhodobých projektů následné péče o
absolventy Jedličkova ústavu a škol, a také rádi
podporujeme nové i dlouhodobé zajímavé projekty
organizací v rámci celé České republiky. 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.
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Organizace

Název projektu

Částka v Kč

Asistence, o.p.s.

Ergoterapeutická rehabilitace

30 000

Asistence, o.p.s.

Instruktoři zacvičování osobních asistentů 2021

50 000

Asistence, o.p.s.

Skupinová aktivita ve Vídni na Moravě 2021

16 000

Asistence, o.p.s.

Ergoterapeutická rehabilitace 2021

30 000

Bílá holubice, z.s.

Divadlo handicapovaných žije

30 000

Borůvka Praha o.p.s.

Pracuji, tedy jsem!

200 000

Borůvka Praha o.p.s.

Zmírnění dopadu koronavirové pandemie 2021

150 000

Borůvka Vyšehrad, z.s.

Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením

718 860

Caballinus z.s.

Podpora hiporehabilitačních pobytů

30 000

Centrum Hájek z.ú.

Trénujeme mozkové závity

25 000

Centrum Hájek z.ú.

Na třech kolech do přírody

5 000

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Fyzioterapie ve stacionáři Vlaštovka

30 000

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Rehabilitační asistence - Rehast

20 000

Česká asociace paraplegiků-CZEPA, z.s.

BANAL FATAL!

39 369

Česká asociace paraplegiků-CZEPA, z.s.

Hvězdný bazar

252 427

Česká federace bocii, z.s.

ME v boccie, Sevilla

40 000

ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ z.ú.

Kemp Strakonice 2021

30 000

ČMELÁČEK, z.s.

Interaktivní výuka pro handicapované

10 000

Dílny tvořivosti, o.p.s.

Sociálně terapeutická dílna - bezpečná cesta
k větší samostatnosti

70 000
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Domov sv. Anežky, o.p.s.

Modernizace tělocvičny Domova sv. Anežky

10 000

Sportovní club JÚ Praha, z.s.

Sportovní příměstský tábor

ECJR, z.ú.

ECJR pokračuje "76"

35 980

Sportovní club JÚ Praha, z.s.

Celoroční činnost SC JÚ Praha, z.s.

Handicap Sport Club Havířov z.s.

Činnost Handicap Sport Clubu Havířov v roce 2021

30 000

Svaz TP v ČR Louny

Dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek

30 000

Hašle z.s.

Přístroje pro děti s DMO

30 000

z. s. TAP

Nefňuka 2021

60 000

Hiporehabilitace Baneta z.s.

Hipoterapie pro zdraví dětí

20 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s.

Létání v Bassanu 2021

35 000

Kaňkovské sedlo

Jedinečné taneční IV.

30 000

Země lidí o.p.s.

30 000

Kolpingova rodina Smečno

Pomůcky do rodin

25 000

Letní tábor pro děti s tělesným
a kombinovaným postižením

Země lidí o.p.s.

Víkendový pobyt - Rafty na Vltavě

30 000

KONÍČEK, o. p. s.

Aktivizační program

30 000

Země lidí o.p.s.

Cyklovíkend na Šumavě

30 000

Křižovatka handicap centrum, o.p.s.

Obnova počítačového vybavení

16 000

Křižovatka handicap centrum, o.p.s.

Pomůcky pro ergoterapii

30 000

Liga vozíčkářů, z. ú.

Provětrej kolečka

30 000

Ostravská organizace vozíčkářů

Vozka - magazín o životě a pro život na vozíku

20 000

PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s.

Pořádání závodů Strahovské sprinty

40 000

PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s.

Para Swimming Cup Prague 2021

20 000

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

Zdravotní péče na ParaCENTRU Fenix

30 000

PROINTEPO - SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o.

Herní prvek na hřiště pro imobilní děti

20 000

REHAFIT, o.p.s.

Rehabilitační centrum pro tělesně postižené

30 000

Sdružení CHEWAL, z.s.

S koníky za zdravím 2021

30 000

SMÁci, z.s.

Psychorehabilitační pobyt pro děti se spinální
svalovou atrofií

30 000

Spokojený domov, o.p.s.

Osobní asistence pro děti s postižením

Spolek Flor-in

Powerchair Hockey kemp 2021

15 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta

Volnočasové aktivity v Danetě 2021

20 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta

Hra = nástroj poznávání a učení
handicapovaných dětí

20 000

7 200

CELKEM

30 000
100 000

2 690 836

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. Vzhledem k faktu, že všechny naše žadatele osobně známe, je tato forma pomoci nejtransparentnější.
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

Příjemce

Účel příspěvku

Částka v Kč

Adéla K.

stipendium

12 000

Adéla M.

notebook

22 000

Adéla P.

svislá zvedací plošina

Adéla S.

stipendium

15 000

Alexandr B.

školné

23 900

233 000

43
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Alexandra K.

stravné v JÚŠ

1 085

Jan M.

mechanický vozík

Alexandra K.

doprava do a z JÚŠ

1 222

Jan P.

osobní asistence

Alexandra K.

osobní asistence

2 280

Jan P.

notebook včetně softwaru

Aneta J.

elektrický pohon k mechanickému vozíku

25 000

Jana K.

polohovací židlička

Anna K.

osobní asistence

8 689

Jana K.

letní tábory

10 000

Anna K.

kompenzační pomůcky

11 865

Janybek S.

mechanický vozík

25 000

Anna M.

fyzioterapie

5 000

Janybek S.

stravné v JÚŠ

Artur S.

rehabilitační pobyt

20 000

Karolína H.

osobní asistence

12 000

Artur S.

osobní asistence

9 000

Kateřina L.

osobní asistence

39 685

Barbora A.

stravné v JÚŠ

883

Kateřina S.

elektrický invalidní vozík FREEE

25 000

Barbora V.

osobní asistence

12 200

Kristýna K.

osobní asistence

40 000

Daniel M.

osobní asistence

40 000

Kristýna S.

léčebná terapie

10 000

David Š.

mechanický vozík

10 000

Linh Ngoc T.

stravné v JÚŠ

1 889

Dominik V.

stravné v JÚŠ

5 284

Linh Ngoc T.

doprava do a z JÚŠ

3 000

Eliška Č.

notebook

25 000

Lucie B.

osobní asistence

23 858

Eliška Č.

iPad

7 000

Lukáš K.

baterie do elektrického vozíku

-3 376

Eliška Z.

léčebná terapie

5 000

Lukáš K.

servis invalidního vozíku

2 500

Filip F.

notebook

25 000

Luke Peter P.

stravné v JÚŠ

4 310

Helena Anna K.

doprava do a z JÚŠ

2 653

Luke Peter P.

doprava do a z JÚŠ

3 000

Helena Anna K.

stravné v JÚŠ

11 549

Markéta Č.

stravné v JÚŠ

4 958

Jakub M.

stipendium

2 000

Markéta Č.

elektrický vozík

24 900

Jan H.

stravné v JÚŠ

4 043

Martin S.

atletické soustředění

-5 000

Jan H.

rehabilitace

20 000

Martin W.

stravné v JÚŠ

Jan M.

doučování

Matěj P.

přídavný elektrický pohon k lehotříkolce

250

12 000
7 102
25 000
2 650

1 736

851
25 000

45
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Michaela K.

mechanický vozík

Michaela K.

doprava do a z JÚŠ

Michal G.

osobní asistence

Michal K.

25 000

Veronika Y.

osobní asistence

1 080

8 354

Viktor L.

stipendium

15 000

40 000

Viktor L.

osobní asistence

20 000

doprava do a z JÚŠ

3 524

Vilém V.

osobní asistence

44 950

Michal K.

stravné v JÚŠ

2 546

Vladimír Š.

osobní asistence

240 000

Michal K.

školní pomůcky a aktivity

1 045

Zuzana G.

přídavný pohon k mechanickému vozíku

Miluše O.

stravné v JÚŠ

9 524

CELKEM

Miluše O.

doprava do a z JÚŠ

8 000

Miluše O.

vybavení domácnosti

Miluše O.

dioptrické brýle

Miluše O.

bezbariérová úprava

Miluše O.

stipendium

20 000
1 498 155

15 000
7 000
10 000
6 000

Nikol L.

hygienická židle

25 000

Nikola C.

notebook

20 000

Oldřich Č.

notebook

25 000

Ondřej Č.

letní tábor

3 000

Romana S.

šicí stroj

18 000

Simona B.

Mistrovství Evropy v boccie

20 000

Štěpán Marek N.

ergoterapeutická terapie

20 000

Štěpán U.

sportovní soustředění

3 500

Tomáš H.

stravné v JÚŠ

1 333

Tomáš H.

zájmový kroužek

Tomáš O.

stravné v JÚŠ

Veronika H.

přídavný pohon k mechanickému vozíku

SKUPINOVÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
V případě společných aktivit kolektivu několika dětí nebo mladých lidí poskytujeme skupinové nadační příspěvky,
protože si uvědomujeme neocenitelnou zkušenost ze společných zážitků, které povznášejí dětství a dělají toto
období nezapomenutelným. Společné sdílení zážitků vždy boří bariéry mezi všemi lidmi bez rozdílů, a proto tyto
aktivity rádi podporujeme.

Příjemce

Účel příspěvku

studenti JÚŠ

oslava a dárky na rozloučenou se základní školou

studenti JÚŠ

zážitkový pobyt v Itálii

10 000

děti ze školního klubu JÚŠ

vánoční dárky

10 000

Celkem

Finanční příspěvek v Kč
6 000

26 000

950
2 383
25 000
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NADAČNÍ DARY

PROJEKTY REALIZOVANÉ A FINANCOVANÉ NADACÍ

Formu nadačních darů využíváme pouze při specifických příležitostech, většinou jde o poskytnutí věcných darů.

Mimo tradiční nadační činnost, která obnáší především administraci přijaté a pokynuté podpory, jsme se rozhodli
také přiložit ruku k dílu a sami jsme zrealizovali a financovali několik aktivit určených přímo pro klienty škol
Jedličkova ústavu a další mladé lidi se specifickými potřebami s cílem podpořit společné zážitky a vzájemné
propojování různých skupin společnosti.

Příjemce daru

Účel daru

Andrea R.

sestava PC

6 500

Barbora V.

sestava PC

6 500

Eliška Z.

sestava PC

200

Christopher Š.

notebook

Christopher Š.

Přehled aktivit realizovaných a financovaných Nadací:

Příjemce

Účel

6 500

studenti a klienti JÚŠ

mikulášské balíčky

41 948

sestava PC

200

studenti a klienti JÚŠ

zajištění fotografického semináře Cesta k radosti

27 670

Jan M.

sestava PC

200

Borůvka Vyšehrad, z.s.

pronájem bezbariérových mikrobusů

43 560

Jan R.

sestava PC

6 500

Jana K.

notebook

6 500

Lucie S.

notebook

6 500

Martin W.

sestava PC

200

Michal K.

sestava PC

200

Nela H.

sestava PC

6 500

Petra L.

sestava PC

6 500

Valentýna B.

sestava PC

6 500

CELKEM
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Hodnota věcného daru v Kč

59 500

CELKEM

Výše nákladů v Kč

113 177

Od koho jsme získali prostředky
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Veřejná sbírka zůstává tradičním pilířem financování nadační pomoci. Nadace kontinuálně provozuje veřejnou
sbírku na podporu poslání v souladu se Statutem Nadace na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod čj.
S-MHMP/650705/201 na dobu neurčitou. Veřejná sbírka má svůj vlastní bankovní účet s číslem 350 350/5500, který
je transparentní, což všem zájemcům dává možnost sledovat přes internet stav sbírky a konkrétní formy jejího
čerpání. Na sbírkový účet mohou dárci posílat přímé finanční dary, jsou tam průběžně ukládány výběry z nadačních
kasiček, také tam jsou pravidelně převáděny výnosy z dárcovských SMS (DMS). Vyúčtování veřejné sbírky je každý
rok předkládáno ke kontrole odpovědným zástupcům Magistrátu hl. m. Prahy.

Sbírka na poslání Nadace

Výnos Kč

Kasičky nadační

731 610

DMS

104 063

Přímé dary na sbírkový účet

1 372 961

Celkem

2 208 634

DĚKUJEME společnosti Auto Jarov, s.r.o. za podporu veřejné sbírky formou
zapůjčení osobního vozu pro výběry z nadačních kasiček.
DĚKUJEME firmě MK Plexi s.r.o., panu Michalovi Krutilovi za dlouhodobou
pomoc a bezplatné zajištění plastové části kasiček pro veřejnou sbírku.
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DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost umístění kasiček v jejich
provozovnách. V roce 2021 byly našimi partnery tyto společnosti:
Aquapark a zimní stadion Benešov
Aquapark Hořovice
Aquapark Jablonec nad Nisou
Aquapark Jičín
Aquapark Lagoon Praha
Aquapark Praha – Šutka
Aquapark Třebíč
Albert hypermarket Liberec
Albert hypermarket Mladá Boleslav
Albert hypermarket Plzeň
Albert hypermarket Praha – Butovice
Albert hypermarket Praha – Ruzyně
Albert hypermarket Teplice
Auto Louda
Bambule Praha Chodov
Bazén Brno
Bazén Kutná Hora
Bazén Praha – Podolí
Bazén Praha - Radlice
Bazén Rokycany
Bazén Slaný / Bazén Tábor
Bazén Trutnov
Bazén Zlín
Bauhaus Brno
Bauhaus Čestlice
Baumax Hradec Králové
Bauhaus Praha – Dolní Chabry
Bauhaus Praha – Pankrác
Billa Třebíč
Centrum Babylon Liberec
Centrum učebnic Praha 1
D.A.S. Rechtsschutz AG
OC DBK Praha 4
Hello Bank
April hotel Panorama - Rychnov Nad Kněžnou
J&T Banka
Kaufland Trutnov
Kavárna Perdu – Praha 6

Kavárna u Tří Vran - Brandýs nad Labem
Kočárky Zlín
Kooperativa pojišťovna
Lékárna IKEM Praha
Lékárna U Tří lvů České Budějovice
Lékárna Čáslav
Obchůdek Borůvka Praha
OBI Hradec Králové
OBI Kolín
OBI Litoměřice
OBI Mladá Boleslav
OBI Plzeň
OBI Praha – Modřany
OBI Praha – Prosek
OBI Praha – Ruzyně
OBI Praha – Štěrboholy
OBI Teplice
OBI Trutnov
OBI Jablonec nad Nisou
OBI Králův Dvůr
OBI Písek
OBI Liberec
Pivovar Kytín
Pizzerie AL Capone Mníšek Pod Brdy
OC Westfield Chodov
Poliklinika Šustova Praha 12
Poliklinika Zelený Pruh Praha 4
Sportovní areál Monínec
Starkl zahradnictví
Státní hrad Karlštejn
Textil Pařík
UNI HOBBY Brno
UNI HOBBY České Budějovice
UNI HOBBY Pardubice
UNI HOBBY Jihlava
Vinařství sv. Voršily - Kutná Hora
Zámek Mníšek pod Brdy
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Děkujeme, že pomáháte s námi
Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,
společně se setkáváme nad výroční zprávou Nadace Jedličkova ústavu. Rok 2021, ovlivněný epidemií Covid 19, byl
těžký nejenom pro Nadaci Jedličkova ústavu, ale i pro každého z nás. Jeho podstatnou část jsme prožili doma,
odstřiženi od částí rodin i přátel. Díky této zkušenosti jsme poznali, jak může izolace negativně ovlivnit životy
a psychiku nejenom nás dospělých, ale především dětí. Izolace bez možnosti vyjít ven může být pro lidi
s handicapem každodenní realitou, pokud nemají potřebnou podporu. Díky Vašim příspěvkům a podpoře však
nezůstávají sami a mohou dokázat, že jejich postižení rozhodně není překážkou pro plnohodnotný život.
Rok 2021 byl pro Nadaci i rokem loučení s dlouholetou výkonnou ředitelkou Irenou Fodorovou, které bychom tímto
chtěli ještě jednou poděkovat za vše, co pro Nadaci a zejména pro její klienty udělala. Děkujeme!
I pro mne osobně byl rok 2021 rokem velkých změn, neboť jsem se v jeho závěru stala ředitelkou Nadace Jedličkova
ústavu. Velmi si přeji a doufám, že tato změna bude nejen pozitivní pro mne, ale především pro Nadaci a její
klienty. Vím, že pomoc lidem s handicapem je krásné poslání, za kterým je však mnoho těžké každodenní práce.
Nesmírně si vážím Vaší energie, kterou vkládáte do pomoci Nadaci a našim klientům a doufám, že se mi podaří
navázat na vše dobré, co se Nadaci Jedličkova ústavu v minulosti podařilo.
Závěrem mi dovolte ještě jednu myšlenku. Začátek roku 2022 nám přinesl něco, co dokázalo ze dne na den
odsunout koronavirus na druhou kolej – válka na Ukrajině. Pomoc lidem v nouzi považujeme za samozřejmou
součást lidské přirozenosti a je úžasné, jak velká vlna solidarity a pomoci se doslova valí Českem. Velmi si toho
vážíme a prosíme Vás, abyste neustali a spojili síly v pomoci všem, kteří Vaši pomoc potřebují. Naši klienti potřebují
podporu stále, i v této těžké době.
Děkujeme za úspěšný rok 2021, za Vaši podporu a spolupráci. Čeká nás další obtížný rok, ale věříme, že společně
s Vámi ho zvládneme!

Ing. Markéta Balvínová
výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu
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DARY A DÁRCI ROKU 2021
V roce 2021 jsme získali dary
v hodnotě 3 581 366 Kč.

Přehled dárců a darů nad 5 000 Kč roku 2021

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ V KČ
Dary nad 5 000 Kč
Drobné dary do 5 000 Kč
Finanční dary celkem

Dárce
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10 100

26 000

ČSOB, a.s.

10 000

ČEPS, a.s.

200 000

EPOS OK s.r.o.

25 000

Grecová Marcela

10 000

Pražská energetika, a.s.

200 000

NET4GAS, s.r.o.

25 000

Novák Michal, Ing.

10 000

Fichtner s.r.o.

150 000

Cihlář Stanislav

24 000

Suchánek Petr, JUDr.

10 000

Kirchen Václav MUDr.

101 225

Mačugová Dagmar

24 000

ÚMČ Praha 6

9 000

Machurek Tomáš, Mgr.

96 000

Toman Michal

24 000

Fyziobuddy s.r.o.

8 000

platební brána Daruj správně

93 637

Brindley Kamila

23 500

Auto Louda a.s.

6 037

ČSOB Asset Management

90 000

Rottmann Kolja

21 628

Běčák Ondřej, Mgr.

6 000

Conseq Investment Management

50 000

TU-usporadaci uc PT

21 160

Skřivánek Ondřej

5 200

Kovář Roman

48 900

BNP Paribas Personal Finance SA

20 000

Gajewski Lubos

5 000

Guerbet Czech Republic s.r.o.

45 500

Žemlička Jan

20 000

Hnilica Stanislav

5 000

Parma Pavel

42 400

Kunešová Martina

18 450

Karnold Radek

5 000

220 085

Nadace ČEZ

40 000

Strnad Vladimír

16 000

Křemenová Barbora

5 000

9 136

Finish, v.o.s.

36 000

Miller Miloň Ing.

15 600

Machová Zuzana

5 000

Adámková Kateřina

35 000

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

15 000

Silmax, s.r.o.

5 000

Service Charge Account

33 000

KPMG Česká republika

15 000

Španvirtová Nikol

5 000

D.A.S. Rechtsschutz

32 500

Rybenská Jana

15 000

Šťastný Karel

5 000

Černá Karin, MUDr.

30 000

Globus ČR, v.o.s.

12 925

CELKEM

Nadace rozvoje občanské společnosti

30 000

Frydrych David

12 000

Scott Bader Charity Fund

28 931

Jelínková Romana

11 000

Duben Michael

26 500

Hejduková Hana, DiS.

10 500

260 778
2 516 472

DMS

104 063

Celkem

835 673

CELKEM PŘIJATÉ DARY

Vraj Pavel

VANAP, s.r.o.

731 610

Kompenzační dary

26 000

300 000

Kasičky nadační

Věcné dary

Brindley James

Nadace pojišťovny Kooperativa

2 255 694

VEŘEJNÉ SBÍRKY 2021

Celkem finanční dary

Finanční dar Kč

3 352 145

3 581 366

2 255 694

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné
finanční dary v celkové výši 260 778 Kč.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PARTNERŮM

Přehled přijatých věcných darů 2021
Dárce

Věcný dar

PENAM, a.s.

občerstvení

Nadační fond IT people

výpočetní technika

Dr. Müller Pharma s. r. o.

dezinfekční gely

8 157

H.R.G. spol. s r.o.

tisk výroční zprávy NJÚ

9 000

Tesco Stores ČR a.s.

občerstvení

10 667

Nadace PRECIOSA

medaile

23 225

INTREA – PIKO, s.r.o.

Koloběžka DEN - lahve na pití

6 935

Kongresové centrum Praha, a.s.

použité PC sestavy

1 000

Activa spol. s r. o.

kancelářské potřeby

20 738

INTREA – PIKO, s.r.o.

koloběžka

20 247

MK PLEXI s.r.o.

plastové pokladničky

58 616

CELKEM

Hodnota daru v Kč
3 000
58 500

220 085

Na podporu organizace 5. ročníku Koloběžka DEN jsme obdrželi provozní dotaci od Městské
části Praha 6 ve výši 25 000 Kč a od Magistrátu hl. města Prahy ve výši 85 817 Kč.
Na podporu organizace 2. ročníku Běh pro Jedličku jsme obdrželi provozní dotaci od Městské
části Praha 2 ve výši 30 000 Kč a od Magistrátu hl. města Prahy ve výši 94 800 Kč.
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Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť poděkovat partnerům, kteří nám dlouhodobě pomáhají svou
specializací podporovat činnost Nadace:
M ediálním partnerům společnosti Médea a.s., Leo Express, City Digital, JCD Decaux a Metrozoom
za zprostředkování inzerce v médiích a veřejném prostoru pro podporu naší veřejné sbírky.
Panu Jakubovi Novákovi ze společnosti MEVIA za technické i grafické řešení webových stránek Nadace,
Abilympiády pro děti a mládež a Koloběžka DEN.
 anu Ing. Jiřímu Kepkovi, PhD. za pomoc k získání grantu z programu Google Ad Grants a nastavení inzerce
P
AdWords.
Nadace Jedličkova ústavu je příjemcem grantu z programu Google Ad Grants. Program Google Ad Grants podporuje
registrované neziskové organizace, které sdílejí filozofii společnosti Google pomáhat světu prostřednictvím
veřejných služeb v odvětvích, jako je například věda a technika, vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí, umění
či pomoc dětem a mládeži. Jedná se o jedinečný nepeněžní reklamní program, pomocí kterého získávají charitativní
organizace po celém světě zdarma přístup k inzerci AdWords.

Finanční část

PASIVA

Stav k 1. 1. 2021

Stav k 31. 12. 2021

Vlastní zdroje celkem

119 410

120 124

Jmění celkem

117 945

118 978

1 465

1 146

Cizí zdroje celkem

714

684

Krátkodobé závazky celkem

618

595

96

89

120 124

120 808

Výsledek hospodaření celkem
Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání. Nadace vede účetnictví ve dvou okruzích – pro hlavní činnost a pro činnost
doplňkovou (hospodářskou). Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník jako doplňkovou činnost
provozuje Nadace pronájem nemovitostí, které v minulosti nabyla dědictvím či darem.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021
Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je zveřejněna
ve sbírce listin nadačního rejstříku.

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

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)

DLOUHODOBÝ MAJETEK K 31. 12. 2021

AKTIVA

Stav k 1. 1. 2021

Stav k 31. 12. 2021

111 123

113 743

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

47 023

47 023

Dlouhodobý finanční majetek celkem

75 014

78 479

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-10 914

-11 759

9 001

7 065

Zásoby celkem

563

563

Pohledávky celkem

517

589

7 843

5 839

78

74

120 124

120 808

Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
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NADAČNÍ KAPITÁL

Nemovitý majetek:
bytový dům v Praze 6, ul. Na Petřinách (dědictví)
většinový podíl na bytovém domě v Praze 6, ul. Bělohorská (dědictví)
s todola Buková, Buková u Nových Hradů
byt v Praze 9, ul. Jablonecká (dědictví, osobní vlastnictví)
byt v Praze 4, ul. Kukučínova (dědictví, osobní vlastnictví)
byt v Praze 2, ul. Milešovská (dědictví, osobní vlastnictví)
m enšinový podíl na pozemcích v Činěvsi (dědictví)
Finanční majetek:
Investiční portfolio
Investiční portfolio
Investiční portfolio
Investiční portfolio
Investiční portfolio

spravované
spravované
spravované
spravované
spravované

společností
společností
společností
společností
společností

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.,
J&T Banka, a.s.
Conseq Investment Management, a.s.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč)

Členům správní a dozorčí rady vyplatila Nadace v roce 2021 odměny spojené s výkonem funkce ve výši 40 000 Kč.
Auditorské firmě 22 Hlav, s.r.o. byla vyplacena odměna za zpracování auditu ve výši 52 030 Kč.

Činnosti
NÁKLADY

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřebované nákupy a služby celkem

1 667

1 153

2 820

Osobní náklady celkem

1 713

370

2 083

Daně a poplatky celkem

1

5

6

Ostatní náklady celkem

47

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

94 440

841

40

Daň z příjmu
Náklady celkem

47

97 908

95 281
40

Provozní dotace celkem
Přijaté příspěvky celkem

109

2 478

100 386

2) C
 elkové 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.

Celkem

3) C
 elkové 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.“

Hospodářská

236

236

1 425

1 425

1

3 970

3 971

39

530

569

95 331

0

95 331

97 032

4 500

101 532

Výsledek hospodaření před zdaněním

-876

2 131

1 255

Výsledek hospodaření po zdanění

-876

2 022

1 146

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku celkem
Výnosy celkem
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Hlavní

Pravidlo stanovené pro omezení nákladů na správu Nadace
Nadace ve svém statutu stanovila pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace v následujícím znění:
1) „Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace jako
nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů na ostatní činnosti k naplnění účelu Nadace a k úhradě nákladů na
správu Nadace.
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Činnosti
VÝNOSY

Pravidla pro nakládání s majetkem
Majetek Nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace Jedličkova ústavu a k úhradě nákladů souvisejících se správou Nadace. Náklady související se správou Nadace jsou vedeny
odděleně od nadačních příspěvků.

V roce 2021 bylo toto pravidlo dodrženo:
Náklady NJÚ k 31. 12. 2021 celkem v Kč
z toho náklady na prodej cenných papírů
z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku
z toho odpisy nemovitostí k pronájmům

100 386 347
-94 435 840
-1 527 363
-840 995

Náklady na správu Nadace

3 582 148

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 9 % z nadačního kapitálu
9 % z 94 342 088 Kč

8 490 788

Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu

3,80 %
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Zpráva nezávislého auditora
ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
VÝROK AUDITORA
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace
Nadace Jedličkova ústavu (dále také „Organizace“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která
se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za
rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod
a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou
uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nadace Jedličkova
ústavu k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými
účetními předpisy.
ZÁKLAD PRO VÝROK
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech,
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014
a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA),
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme
shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.
OSTATNÍ INFORMACE UVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona
o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo
účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace
odpovídá správní rada Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím
nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se
s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace
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nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými
během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních
předpisů na formální náležitosti a postup vypracování
ostatních informací v kontextu významnosti (materiality),
tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by
bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních
informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme
posoudit, uvádíme, že
o
 statní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou
též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s účetní závěrkou a
o
 statní informace byly vypracovány v souladu s právními
předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků
a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
ODPOVĚDNOST SPRÁVNÍ RADY A DOZORČÍ RADY
ORGANIZACE ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní
závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace
povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení

účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada
plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti,
respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci
odpovídá dozorčí rada.
ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat
zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit
provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech
případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že
by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě
přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy
je naší povinností uplatňovat během celého auditu
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále
je naší povinností:
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální)
nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy
reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou.

trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda
s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí
nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v
naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry
týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali
do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.
V
 yhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní
závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem,
který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu
mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve
vnitřním kontrolním systému.
22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem Ing. Filip Konětopský
evidenční číslo KAČR 277 evidenční číslo KAČR 2449

S eznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace
relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
P
 osoudit vhodnost použitých účetních pravidel,
přiměřenost provedených účetních odhadů a informace,
které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla
v příloze účetní závěrky.
P
 osoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého
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Nadace Jedličkova ústavu

Neboj se udělat první
krok, jsi jeden z nás.
My s vámi, vy s námi.

Sídlo nadace: Na Topolce 1 713/1a, 140 00 Praha 4
IČ: 25691872
DIČ: CZ25691872
Datum registrace nadace:
22. 10. 1990 pod č. j. 861 / 90
u Obvodního soudu pro Prahu 2
Datum zápisu do nadačního rejstříku:
3. 9. 1998 u Městského soudu
v Praze, odd. N, vložka 25
Zřizovatel nadace:
Jedličkův ústav a Mateřská škola
a Základní škola a Střední škola
Kontakt:
Tel.: +420 241 083 554
E‑mail: info@nadaceju.cz
Webové stránky: www.nadaceju.cz
Facebook: www.facebook.com/nadaceju
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Tisk: H. R. G. spol., s. r. o.
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Podpoř nás dárcovskou SMS ve tvaru
DMS PROJEDLICKU 30 nebo 60 nebo 90
na číslo 87 777
Sbírkové konto (transparentní účet):
Raiffeisenbank, a. s. 350350/5500
Darovací účet:
ČSOB, a. s. 171103741/0300
Provozní účet:
ČSOB, a. s. 108443145/0300

Nadace Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací
Fóra dárců a od roku 2012 je držitelem známky kvality.
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Děkujeme za podporu!
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