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01 ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,
uplynul další rok a tradičně nastává čas pro malé bilancování, zhodnocení minulého roku. Všechny
zásadní informace o našich aktivitách v roce 2010 najdete jako vždy na dalších stránkách této výroční
zprávy.
Pokud mám některé momenty ze svého pohledu zvýraznit, pak se jedná o následující. Za důležité
považuji, že se ředitelkou nadace stala Ing. Alena Peštová, dlouholetá členka správní rady
a v minulých letech vedoucí ekonomického oddělení v JÚŠ. Za důležité rovněž považuji, že se nám
povedlo dotáhnout projekt Roku jinak a založit společnost Maturus o.p.s. Ta již v letošním roce
zaměstnává dva prima mladé lidi, jimž vozík v práci grafika či v oblasti marketingu není žádnou
překážkou a dva další lidi pro budoucí práci grafika trénuje. Za naprosto zásadní však vnímám,
že se nám povedlo společnými silami – členům SR a zaměstnancům Nadace JÚ - zvládnout období,
kdy jsme kompetence ředitele měli rozdělené mezi sebou. Díky všem za to, že svoji energii do této,
pro mnohé dobrovolné, práce dávají, velmi si toho vážím.
O tom, co jsme dělali a koho podpořili díky Vašim darům či příspěvkům formou kasičkové sbírky
či DMS v roce 2010, bych se také rád rozepsal, ale to se snadno dočtete dál, na to tu není dost místa.
Raději Vás pobídnu, podívejte se na WWW stránky Jedličkova ústavu a škol, Nadace Jedličkova
ústavu, o.s. Asistence, o.s. Borůvka, o.s. TAP, Sportovního klubu SCJÚ či Maturu o.p.s. a dozvíte se,
co děláme u nás na Vyšehradě. Aktuálně poznávejte smysluplnost naší vzájemné spolupráce v oblasti
boření bariér a stereotypů, v nalézání dobrých výchozích pozic do života pro mladé lidi, jejichž
startovní čára je prostě jen trochu jinde. Zjistěte, v čem působí naše synergie, dívejte se, co
plánujeme, chystáme. A když už si nás vyhledáte, zastavte se někdy na kulturní či sportovní akci,
kterou pořádáme nebo si zajděte posedět do „naší“ Takavárny.
Pro Vás, kdo přispíváte jakoukoliv formou, tímto vyslovuji na závěr za nás všechny VELKÉ DÍKY☺.
Moc se těšíme na další spolupráci.
No a ještě drobnost - Nadaci JÚ je již 20 let, další etapa začíná….
Vše dobré v roce 2011 Vám přeje
Mgr. Petr Hrubý
předseda správní rady
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2.1.

PROFIL NADACE

Nadace Jedličkova ústavu (dále též „nadace“) byla registrována v roce 1990. Zřizovatelem
nadace 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.
Nadace Jedličkova ústavu patří do volného seskupení nestátních neziskových organizací Centrum
služeb Vyšehrad, které společně rozšiřují, doplňují a podporují služby Jedličkova ústavu a škol.
Nadace Jedličkova ústavu je členem Asociace nadací Fóra dárců a řídí se principy Etického kodexu
Asociace nadací.
Statutárním orgánem nadace je dvanáctičlenná správní rada, polovinu členů tvoří zástupci
klientů Jedličkova ústavu a škol z řad rodičů případně zletilých studentů a druhou polovinu
zaměstnanci Jedličkova ústavu a škol. Kontrolním orgánem nadace je tříčlenná dozorčí rada.

Cíle Nadace Jedličkova ústavu:
-

podpora integrace mladých lidí s postižením do běžného života
zamezení sociální izolace a rozšiřování povědomí ve společnosti o potřebách mladých lidí
s postižením
konkrétní pomoc rodinám a organizacím zajišťujícím péči o mladé lidi s postižením
rozvíjení a podpora zejména v oblasti bezbariérové dopravy, osobní asistence, zajišťování
kompenzačních pomůcek a podpora volnočasových aktivit

Ve své činnosti se nadace hlásí k humanitnímu odkazu profesora Rudolfa Jedličky, zakladatele
Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s postižením.

Svých cílů dosahuje nadace prostřednictvím přímé finanční podpory určené jednotlivcům
a nestátním neziskovým organizacím, které realizují projekty v souladu s cíli a principy Nadace
Jedličkova ústavu.
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2.2.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

SPRÁVNÍ RADA
Předsednictvo:
RNDr. Nataša Hendrychová | předsedkyně správní rady | do 18. 2. 2010
Mgr. Petr Hrubý | předseda správní rady | od 15.4.2010
Mgr. Antonín Herrmann | místopředseda správní rady
Bc. Alice Kordíková | místopředsedkyně správní rady
Členové správní rady:
Mgr. Markéta Benoniová
Ing. Marie Dolejší
MUDr. Karin Malíčková | od 25.2.2010
Ing. Petr Macháček | od 25.2.2010
Ing. Alena Peštová | do 18.11.2010
Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.
PhDr. Hana Šuráňová | do 3.9.2010
Mgr. Taťána Waltrová
DOZORČÍ RADA
Pavel Toman | předseda dozorčí rady | do 3.9.2010
Ing. Ilona Borlová | členka dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kutnar | člen dozorčí rady

ZAMĚSTNANCI
Mgr. Ing. Šárka Jakoubková | výkonná ředitelka |do 30.4.2010
Ing. Lýdie Raszková | výkonná ředitelka |od 18.8.do 17.11.2010
Ing. Alena Peštová | výkonná ředitelka |od 19.11.2010
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky
Ludmila Paldusová | ekonomicko-administrativní pracovnice
Dana Bohuňovská | ekonomicko-administrativní pracovnice| od 1.9.do 17.11.2010
Šárka Šmerdová | koordinátorka marketingu a PR
Ing. Jitka Jechová | podpora správy nemovitostí

STÁLÍ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI v roce 2010
Tereza Vajtová | realizátorka projektu ROK JINAK
Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
Běla Svobodová | grafické a DTP práce
Jiří Zíka | IT podpora

5

03

JEDLIČKŮV ÚSTAV A ŠKOLY

V současnosti Jedličkův ústav a školy (JÚŠ) poskytuje vzdělávání mladým lidem s tělesným postižením
v pěti typech základních a středních škol a provozuje speciální mateřskou školu pro děti s vadami řeči.
Svým žákům a studentům zajišťuje komplexní rehabilitaci včetně ergoterapie a hipoterapie a zároveň
lékařskou péči. JÚŠ dále poskytuje krátkodobé pobyty pro rodiny s malými dětmi, nácvikový
program samostatného bydlení pro absolventy škol JÚŠ a
řadu sportovních
a volnočasových aktivit (sportovní klub JÚ, hudební skupina The Tap Tap aj.). V rehabilitačním
bazénu nabízí plavání nejen svým žákům a klientům ale i předškolákům a batolatům z Prahy.
Jedličkův ústav a školy provozuje 2 domovy dětí a mládeže pro mimopražskou mládež a pro pobyty
svých žáků a studentů ale i jiných pečujících organizací využívá vlastní rekreační zařízení v Bukové
u Nových Hradů.
Počty žáků a zaměstnanců: 180 žáků a mladých lidí (od 6 do 26 věku) chodí do našich škol a střediska
praktického vyučování denně, z toho 5 klientů trénuje samostatné bydlení, 18 studentů jiných pražských škol
u nás bydlí, rehabilituje. Dalších 20 dětí chodí do nově zrekonstruované speciální mateřské školy v Sevřené ulici
v Praze 4.
148 učitelů, vychovatelů, rehabilitačních a sociálních pracovníků, psychologů, terapeutů, zdravotních sester
a asistentů je zapojených do rehabilitačních týmů kolem dětí. Podporuje je dalších 67 provozních zaměstnanců.

Činnost Jedličkova ústavu a škol je financována v rámci příspěvku zřizovatele, Magistrátu hl.m.Prahy.
V roce 2010 na celoroční činnost, na údržbu a rozvoj areálu JÚŠ obdržel příspěvek Kč 71,3 milionů.
Dotace od ministerstva školství ve výši Kč 19,5 milionů od MPSV ve výši 8,7 milionů. Vlastními výnosy
jsme získali dalších 7,2 milionů korun.
Peněžní dary a příspěvky v roce 2010 od jiných právnických a fyzických osob přijaté na účet
rezervního fondu JÚŠ činily Kč 1 319 tis.
Mnoho aktivit můžeme rozvíjet a zajišťovat jen díky tomu, že náš rozpočet doplňuje i Nadace JÚ,
nebo proto, že některé činnosti přímo hradí.
Vedle každodenní výuky a rehabilitace 200 mladých lidí jsme díky Vašim darům a podpoře uskutečnili
v roce 2010 či jsme pomáhali s následujícím:
•
•
•
•
•
•
•

9. ročník České abilympiády pro děti a mládež
„Prázdniny na nečisto“ aneb Zahradní slavnost ke konci školního roku s tradičním slaňováním
vyšehradských hradeb
Sportovní soustředění v Bukové
Účast na výstavě Schola Pragensis v listopadu v Kongresovém centru Praha
Turnaj v boccie s mezinárodní účastí
Vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ Praha v hotelu Holiday Inn na Pankráci
Vánoční trhy na „Staráku“ (historická budova JÚŠ)

Navíc jsme spolupracovali na uskutečnění následujících projektů:
•
•
•
•
•

Trhy chráněných dílen v květnu na Vyšehradě spolu s o.s. Borůvka
Vodácký tábor na Berounce
XVI. Mezinárodní šachový turnaj, který v říjnu v JÚŠ pořádalo sdružení PROTEBE
Vystoupení souboru The Tap Tap v ČR i v zahraničí.
Vydání knihy básní a drobné próza našich studentů i zaměstnanců Almanach Mezi palácem a
chrámem, JÚŠ, 2010

Jan Pičman, ředitel JÚŠ
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POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A GRANTY

4.1. ÚVOD
V roce 2010 Nadace Jedličkova ústavu rozdělila mezi fyzické a právnické osoby finanční prostředky
v celkové výši Kč 1 294 831,50 . Příspěvky nadace poskytuje z veřejné kasičkové sbírky , sbírky DMS
a z darů přijatých na darovací účet nadace . Granty určené pro organizace jsou hrazeny z přijatých
darů na darovací účet a z výnosů finančního majetku. Část příspěvků nebo dary neziskovým
organizacím jsou hrazeny z účelově případně i adresně vázaných darů, které nadaci poskytují fyzické
či právnické osoby. Nadace v těchto případech dohlíží na řádné využití svěřených prostředků.
Přehled poskytnutých příspěvků a grantů v roce 2010
nadační příspěvky klientům Jedličkova
Jedl
ústavu a škol Kč
granty NIF (vyplacené neziskovým organizacím )
Kč
ostatní nadační granty (neziskovým organizacím)
Kč
využití účelově a adresně vázaných darů organizacím Kč

301 627,50
460 000,460 886,72 318,-

poznámka: Nadace JÚ obdržela v roce 2010 Kč 1 064 800,- z Nadace Vodafone na vlastní projekt – založení
sociální firmy viz kapitola 5.2. výroční zprávy.
zprávy Z úspory v čerpání grantu mohla nadace koncem roku poskytnout
nadační příspěvky ve výši Kč 37 690,-.
690, Kč 1 027 110,- bylo využito pro
o vlastní založení sociální firmy.

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ 2010
6%

23%

36%
Nadační příspěvky
Granty NIF
Ostatní granty
Účelové adresné dary
35%

4.2. INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Individuální nadační příspěvky poskytuje nadace v rámci svého statutu žákům,, studentům
a absolventům (do 30 let věku) Jedličkova ústavu a škol. O příspěvky je možné žádat během celého
roku. Nadace v souladu se svým posláním podporuje zejména osobní asistenci,
asistenci, nákup mechanických,
elektrických vozíků a jiných kompenzačních pomůcek, pomáhá v řešení bezbariérovosti
v domácnostech, přispívá na rekreační či studijní pobyty
poby , dává příspěvky na počítače a software
sof
a
pomáhá v zajištění bezbariérové dopravy do škol. Přidělení příspěvků schvaluje příspěvková komise
složená z členů správní rady . Část nadačních příspěvků poskytuje nadace na základě účelově
7

případně i adresně vázaných darů a dohlíží na korektní využití těchto darů.

Uvádíme přehled poskytnutých příspěvků v roce 2010:
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

Příjemce
Petra S.
Pavla K.
Tereza B.
Michal N.
Vít F.
Petr S.
Lukáš J.
Václav K.
Petr P.
Alexandra G.
David K.
Gabriela M.
Lucie Š.
Natálie S.
Jana P.
Matěj N.
Kateřina Č.
Vít F.
Václav S.
Petr B.
Martin M.
Petra Š.
Kateřina M.
Barbora Č.
Celkem

předmět příspěvku
osobní asistence
sociální služby
invalidní mechanický vozík
SW
SW
SW
sportovní soustředění
výměnný pobyt Dánsko
invalidní mechanický vozík
kompenzační pomůcky
speciální tříkolka (z grantu Nadace Vodafone)
osobní asistence
balanční podložka
Chodítko (z grantu Nadace Vodafone)
zvedací systém
osobní asistence
vodácký tábor
English Camp
osobní asistence
invalidní mechanický vozík
invalidní mechanický vozík (z grantu Nadace
Vodafone)
kamerová zvětšovací lupa
notebook
bezbariérová úprava sociálního zařízení bytu

Kč
3 500,00
8 000,00
1 700,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 900,00
5 500,00
10 000,00
17 070,00
9 990,00
6 000,00
4 170,00
10 000,00
15 000,00
5 000,00
1 000,00
3 000,00
9 000,00
3 900,00
17 700,00
7 763,00
10 000,00
12 000,00
168 193,00

adresně vázané příspěvky (kryto z účelově adresně vázaných darů)
účel
dárce

finanční dar

Kristýna N.

transportní zařízení do bytu

Lesy ČR s.p.

100 000,00

Richard P.

oprava mech.inv.vozíku

Ferona a.s.

7 000,00

Vladimír Š.
Vladimír Š.
Celkem

osobní asistence
bezbariérová doprava

OMEGA Krijcos
s.r.o.

Věcné příspěvky
Zdeněk H.
fixační příbor s úchytem
Michal N.
stolní počítač
Vít F.
stolní počítač

24 206,50
1 428,00
132 634,50

800,00
neuvedeno
neuvedeno
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Petr S.

stolní počítač

neuvedeno

Celkem příspěvky nadace rok 2010 Kč

301 627,50

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PODLE ÚČELU

ICT celkem

5%

4%
37%

35%

kompenzační a
rehabilitační pomůcky
osobní asistence
bezbariérová úprava bytu
volnočasové a sportovní
aktivity

19%

4.3. NADAČNÍ GRANTY KATEGORIE NIF
Podle platných ustanovení smlouvy a následujících dodatků uzavřených s Ministerstvem financí ČR
jako nástupcem Fondu národního majetku ČR má nadace povinnost přidělit z výnosů finančního
majetku,, který byl nadaci poskytnut,
poskytnu povinný objem prostředků v rámci otevřeného grantového
řízení. Povinný objem je stanoven dle sazby PRIBID za uplynulý kalendářní rok a dle určeného vzorce.
Na základě výpočtu nadaci vyplynula povinnost v roce 2010 rozdělit Kč 460 000,-..
V roce 2010 Nadace přijala celkem 31 žádostí. Tyto žádosti posoudila grantová komise složená
ze členů správní rady a správní rada následně schválila přidělení grantů dne 10. června 2010.
Granty v kategorii NIF byly rozděleny (v souladu se smluvními povinnostmi) 8 nestátním neziskovým
organizacím:

NADAČNÍ GRANTY V KATEGORII NIF
Příjemce

účel

Částka Kč

Sportovní klub JÚ

sportovní vozíky

75 000

Ryzáček, o.s.
Borůvka, o. s.
Asistence, o.s.

hiporehabilitace
osobní asistence
osobní asistence

30 000
75 000
100 000

Klub Hornomlýnská, Centrum Filipovka
KONTAKT bB, o. s.

osobní asistence
rehabilitace

50 000
50 000

Arpida, o.s.

hiporehabilitace

30 000
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Alka, o.p.s.

rehabilitace

50 000

Celkem

460 000

NADAČNÍ GRANTY KATEGORIE NIFNIF ROZDĚLENÍ PODLE ÚČELU
16%
49%
13%
osobní asistence
rehabilitace
hiporehabilitace
ostatní
22%

4.4. OSTATNÍ NADAČNÍ GRANTY
Ostatní nadační granty představují podporu nadace neziskovým organizacím, které poskytují sociální
služby a podpůrnou péči osobám s tělesným postižením. Dále nadace přijímá dary od fyzických
či právnických osob, které jsou účelově a případně i adresně vázány
vázány na určitý účel. Nadace v těchto
případech dohlíží na řádné využití darovaných prostředků.
V roce 2010 nadace rozdělila v kategorii
kateg
ostatní granty Kč 460 886,- :

Příjemce

Účel

Jedličkův ústav a školy

tisk knihy "Almanach II" - literární a
výtvarné práce studentů JÚŠ

Borůvka o.s.

bezbariérová doprava

Tap o.s.

vydání CD skupiny The Tap Tap - rozvoj
talentu a podmínky pro integraci
i
osob
s TP

o.s. Sport relax handicap
Plzeň

Schválená částka
Kč

24 000
101 463

50 000

2 ks PC + finanční příspěvek na SW (cena
2 000

počítačů neuvedena)
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Společnost pro podporu
lidí s mentálním
postižením v ČR, Kr.org.
Praha

2 ks PC + finanční příspěvek na SW (cena
2 000

počítačů neuvedena)

Tap o.s.

propagace kapely The Tap Tap- rozvoj
integrace osob s TP do společnosti

SC JÚ Praha o.s.

Prázdniny nanečisto: sportovní
odpoledne

Tap o.s.

Koncert skupiny The Tap Tap ve Státní
opeře Praha

Tap o.s.

hudební nástroj:Buben Latino
Percussion

JÚŚ

speciální pomůcky pro přesun klientů

40 000
6 000
200 000
7 000

Celkem přiděleno Kč

28 423

460 886

OSTATNÍ NADAČNÍ GRANTY - ROZDĚLENÍ DLE ÚČELU

8%

2%

bezbariérová doprava

22%

podpora integrace osob s
TP do společnosti kulturní projekty
ostatní

pomůcky
68%

4.5. DARY – ÚČELOVĚ A ADRESNĚ VÁZANÉ DARY
V roce 2010 nadace obdržela účelově i adresně vázané finanční dary, které rozdělila určeným
organizacím:
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Dárce

Účel daru

VŠ LIGA o.s.

sportovní vozíky

International women´s
Association of Prague, o.s.

adresně vázaný

finančí dar Kč

Sportovní klub JÚ

13 180,00

didaktické pomůcky pro děti s
opožděným vývojem řeči

JÚŠ
mateřská škola

13 000,00

IHI Towers s.r.o.

vybavení a provoz sociální
firmy MATURUS

založení o.p.s.
MATURUS

12 788,00

Kateřinská hotel s.r.o.

vybavení sociální firmy
MATURUS

založení o.p.s.
MATURUS

33 350,00

Celkem adresně a účelově vázané dary

72 318,00

4.6. OSTATNÍ FORMY PODPORY
Bezplatný pronájem chráněné dílny v Eliášově ulici občanskému sdružení Dílna Eliáš
Nadace Jedličkova ústavu v roce 1997 zrekonstruovala a za symbolický nájem pronajala prostory
v Eliášově ulici č. 20, Praha 6. Tyto prostory bezplatně užívá již od r. 1998 o. s. Dílna Eliáš
a provozuje zde centrum sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, především pro absolventy Jedličkova ústavu a škol.

Bezplatný pronájem budovy - statek v rekreačním zařízení Buková
Nadace Jedličkova ústavu zrekonstruovala část svého majetku - rekreačního komplexu v Bukové
na úpatí Novohradských hor, ve kterém zřídila školící prostory. Tyto prostory poskytuje bezplatně
k užívání Jedličkovu ústavu a školám.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O rozdělených prostředcích Nadace Jedličkova ústavu informuje veřejnost v souladu se zákonem
č. 227/1997 Sb. – zákon o nadacích a nadačních fondech – uveřejněním výroční zprávy a účetní
závěrky ve Sbírce listin Nadačního rejstříku. V souladu se svými smluvními povinnostmi
a členstvím v Asociaci nadací informujeme Fórum dárců, Ministerstvo financí ČR, dárce
a sponzory. Široká veřejnost je průběžně informována publikováním na internetových stránkách
nadace.
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05 PROJEKTY NADACE
5.1. VEŘEJNÁ SBÍRKA
Veřejná sbírka představuje významný zdroj financování nadačních příspěvků a části nadačních
grantů. Veřejnou sbírku provozuje nadace formou dárcovských pokladniček umístěných
ve vybraných obchodech a institucích po celé České republice.
Od roku 2008 byla sbírka rozšířena o formu dárcovských SMS zpráv, tzv. DMS.
Fórum dárců pro Nadaci Jedličkova ústavu zaregistrovalo heslo „PROJEDLICKU“.
V roce 2010 činil výtěžek z veřejné sbírky Kč 567 321,24

Forma veřejné sbírky
Pokladničky
DMS
Celkem

Výnos Kč
543 777,24
23 544,00
567 321,24

Výnos veřejné sbírky směřuje na nadační příspěvky, tedy dětem a mladým lidem s tělesným
postižením, kteří jsou klienty Jedličkova ústavu a škol, na podporu jejich osobní asistence,
na invalidní vozíky a kompenzační pomůcky, na rehabilitační a zdravotní pobyty, na podporu
práce s počítači, na sportovní aktivity , na bezbariérové úpravy bytů (koupelny, WC, transportní
plošiny) a na bezbariérovou dopravu.
Vybrané prostředky z kasičkové sbírky i DMS jsou převáděny na transparentní účet
u Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 350350/5500.
V rámci zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a povolení Magistrátu hlavního města
Prahy byla v červenci 2010 řádně sbírka po 3 letém cyklu ukončena. Pokračování sbírky bylo
zajištěno na základě nového povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod čj. S-MHMP/650705/2010
od 16. srpna 2010 a sbírka může pokračovat do 5. srpna 2013.

DĚKUJEME SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., ZA JEJÍ DLOUHOLETOU A VÝZNAMNOU
PODPORU VEŘEJNÉ SBÍRCE V PODOBĚ ZAPŮJČENÍ OSOBNÍHO VOZU.
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5.2. MATURUS a INOVAČNÍ PROGRAM „ROK JINAK“ NADACE VODAFONE Česká republika
Projekt „Sociální podnikání a tvorba nových pracovních příležitostí pro osoby s handicapem“
Koncem roku 2009 Nadace Jedličkova ústavu dosáhla významného úspěchu tím, že se stala
jedním ze čtyř vítězů v konkurenci 98 organizací soutěže, kterou vyhlásila Nadace Vodafone
Česká republika v inovačním programu „ROK JINAK“. Tento program dal příležitost 4 lidem
z podnikatelského sektoru strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru,
a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Nadace Jedličkova ústavu zvítězila
projektem „Sociální podnikání a tvorba nových pracovních příležitostí pro osoby
s handicapem“. Nositelkou projektu byla spolu s nadací paní Tereza Vajtová, která se stala
držitelkou „Divoké karty“, kdy o vítězství jednoho z 10 finalistů rozhodla svým
hlasováním veřejnost. Nadace Vodafone Česká republika v roce 2010 poskytla
Nadaci
Jedličkova
ústavu
na
realizaci
projektu
částku
Kč
1 064 800,-.
Výsledkem roční práce bylo založení sociální firmy o.p.s. MATURUS. Do vínku dostal MATURUS
od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci
a studenti Jedličkova ústavu a škol. Díky vzniku sociální firmy tak získali práci mladí lidé
s postižením a v následujícím v roce Maturus začíná s budováním tréninkových míst pro mladé
lidi s handicapem, a to především pro absolventy Jedličkova ústavu a škol. Mladí lidé s postižením
tak najdou - a již nacházejí - uplatnění a zároveň vytváří prostředky na rozvoj další pomoci pro své
mladší kolegy. MATURUS již koncem roku 2010 zaměstnal více jak 50% osob se zdravotním
postižením, a tudíž poskytuje náhradní plnění. Reálné zaměstnání mladých lidí s handicapem
v sociální firmě pod vedením trenéra přinese absolventům tolik potřebnou praxi a zvýší jejich
šance na uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Veškeré získané prostředky včetně zisku
z prodeje výrobků a služeb jsou použity na rozvoj sociální firmy a na rozvoj obecně prospěšných
služeb, tj. na další pomoc lidem mladým lidem s postižením. Společnost byla zapsána do rejstříku
obecně prospěšných společností a zaměstnala dva lidi z řad osob s postižením. Byly spuštěny
webové stránky společnosti a zahájena distribuce nabídkového katalogu výrobků firmy.
V roce 2010 MATURUS již nabízel novoročenky, nástěnné i stolní kalendáře a diáře. Celkový
obrat společnosti za rok 2010 činil cca 740 000,- Kč. Paní Tereza Vajtová dle podmínek Nadace
Vodafone koncem roku 2010 ukončila své hlavní angažmá v grantovém programu ROK JINAK,
nicméně s činností Maturus o.p.s. při Nadaci Jedličkova ústavu je spojena i nadále jako
předsedkyně správní rady o.p.s.
Více o obecně prospěšné společnosti Maturus na www.maturus.cz.

„Lidé se často ptají, proč sociální firma, nový přírůstek mezi subjekty Centra služeb Vyšehrad,
dostala jméno Maturus. Odpovídám: Maturus, přesně v duchu svého jména, je dospělý, zralý krok
svého zakladatele - Nadace Jedličkova ústavu - na cestě za naplňováním jejího poslání, jímž je
všestranná podpora začleňování lidí s postižením do běžného života. Zaměstnáváním lidí
s postižením a otevřením tranzitního programu právě na toto poslání navazuje. Takto vnímám
Maturus především a je mi ctí i potěšením přispívat spolu s kolegy k jeho dalšímu rozvoji.“
Tereza Vajtová,
předsedkyně správní rady o.p.s. MATURUS
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DĚKUJEME NADACI VODAFONE
VODA
ZA VELKORYSOU PODPORU.

Zvláštní poděkování za pomoc při založení o.p.s. MATURUS náleží:
nál
Znaleckému ústavu MBM – Hopet, s.r.o., panu Michalu Dohányosovi
Ing. Josefu Civínovi za ekonomické poradenství
Mgr. Petru Vítovi za právní poradenství
Accor hotels ČR | Corinthia hotel Prague | Arit s. r. o. | iStyle.cz | Kleva s. r. o. | ELP3-nábytek
ELP3
|
EKO Překlady s.r.o.

DĚKUJEME dále VŠEM,
KTEŘÍ V ROCE 2010 PODPOŘILI o.p.s. MATURUS NÁKUPEM NOVOROČENEK A KALENDÁŘŮ :
ACCOR – Ibis Old Down / ADVISA s.r.o. / Advokátní kancelář JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. / Advokátní
kancelář Hruška Klouček Sládek Topinka & Džmuráňová / Alfa systém s.r.o. / AMTEKO International
s.r.o. / AR Tour Prague s.r.o. / Argo d.t., s.r.o. / B a B Bohutín s.r.o. / BATIST s.r.o. / BDO TAX S.R.O. /
Beep s.r.o. / Biomedica ČS / BIO--PORT Europe s.r.o. / BLK Servis s.r.o. / BOR
OR Biotechnology s.r.o. /
CCA Group a.s. / ČEPS a.s. / Commservis.com / Corinthia Hotel Prague / CPI Hotels a.s. / CWE a.s. /
Czechtourism / Č.O.S. spol. s.r.o. / ČD – Telematika a.s. / Čepička Michal / Česká asociace
farmaceutických firem / Česká lékařská komora / DANIELSSON Logistics s.r.o. / ECOVIS blf s.r.o. /
Esatrade s.r.o. / EURONEWS a.s. / Farní sbor ČCE V Praze 5 / FINE DREAM s.r.o. / Geuss Erik / Graffiti
Networks Grafix s.r.o. / Honeywell s.r.o. / Charlton a.s. / IMMUNIA s.r.o. / Immunoflow s.r.o.
s.r.o /
Imperia Hotel / INC Research UK Limited o.s. / Ing. Dušan Olejár / ISS Facility Services s.r.o. / Jana
Špirudová / JANUS s.r.o. / Jitka Kolářová / JUDr. Radim Prášil, notář Praha / K+K Fenix / KALAHA a.s.
/ KENTLUCKY S.R.O. / KPMG Česká republika s.r.o.
s.r.o. / KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Středočeského
kraje / Lancomat s.r.o. / Louis Leger / Mattel Czech Republic s.r.o. / Mediaservis s.r.o. / Městská část
Praha 2 / Ministerstvo zdravotnictví / MIS s.r.o. / Motorola s.r.o. / MP Development a.s. / Nokia
Czech Republic s.r.o. / OLBRICH – CZ s.r.o. / OPTIMAL Engineering s.r.o. / Oxford University Press /
Perito s.r.o. / Phoenix communication a.s. / Pozemkový fond / Pravý Hradec o.s. / REXIM spol.s r.o. /
Ricardo Prague s.r.o. / Rychetsky&Partners s.r.o. / SCA PACKING
PACKING Česká republika s.r.o. / SECURITAS
ČR s.r.o. / Ségécé Česká republika s.r.o. / Seven Energy / Siemens Electric Machines s.r.o. / SIMACEK
FACILITY s.r.o. / S-MOBIL
MOBIL s.r.o. / SPEDIA s.r.o. / Sprinx Systems a.s. / STATUS stavební a.s. /Stejskalová
Martinaa / Syntactic Sugar s.r.o. / Škola Online / Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. / The Nielsen
Company / Mgr. Jiří Trunečka – advokát / Uti (CZ) s.r.o. / VELTEKO s.r.o. / VIDO SYSTEMS s.r.o. / VOX
CONSULT s.r.o. / Yoplait ČR / Zdravotní ústav se sídlem v Praze /.
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5.3. BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA
Projekt bezbariérové dopravy pro žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol je jedním
z dlouholetých a stálých projektů nadace. Tento náročný projekt by nadace nemohla plnit
bez podpory, kterou jí již 12 let poskytuje (podobně jako i Jedličkovu ústavu a školám) firma
S-MOBIL s.r.o. Žáci a studenti Jedličkova ústavu a škol tak mohou denně na cestu do školy
a zpět, na sportovní a kulturní akce mimo areál Jedličkova ústavu využívat dva mikrobusy
Mercedes Benz Sprinter a Ford Transit. Podpora S-MOBIL s.r.o. pro nadaci spočívá nejen
v zajištění těchto mikrobusů, ale také v úhradě nákladů na servis a provoz vozidla včetně PHM.
Vlastní organizaci a rozvoz žáků a studentů zajišťuje o.s.Borůvka, které je součástí „Centra
služeb Vyšehrad“ – volného seskupení neziskových organizací v areálu Jedličkova ústavu a škol.
Nadace v roce 2010 kromě podnájmu dvou mikrobusů od firmy S-MOBIL přispěla o.s. Borůvce
na mzdy řidičů částkou Kč 400 000,-. Tato částka byla vykryta v rámci ostatních grantů částkou
Kč 101 463,-. Kč 298 537,- byl výtěžek o.s. Borůvka z prodeje novoročenek a kalendářů, které
připravila Nadace Jedličkova ústavu společně se žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol.
„Občanské sdružení Borůvka je podporováno Nadací Jedličkova ústavu již od svého vzniku v roce
1998 a mnohé projekty by se bez této podpory nikdy neuskutečnily. V roce 2010 sdružení obdrželo
grant na projekt bezbariérové dopravy, do kterého bylo zařazeno 25 žáků a studentů Jedličkova
ústavu a škol. Pro mnohé z nich je jízda MHD nemožná nebo velmi obtížná a do školy se mohou
dostat právě jen díky tomuto projektu. Spolupráce s Nadací Jedličkova ústavu si velmi vážíme
a za finanční podporu děkujeme.“
Lenka Nádvorníková,
ředitelka o.s. Borůvka

DĚKUJEME PARTNERŮM PROJEKTU BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY V ROCE 2010:
AGROFERT HOLDING, a. s. | Agropol Group, a. s.| ANNONCE Publishing s.r.o. |ANNONCE, k. s. |
AVERS spol. s r. o. | AŽD Praha s. r. o. | Blue Panther s. r. o. | CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. | ČD Telematika a. s. | ČEDOK a. s. | ČKV Praha s. r. o. | D&Z s. r. o. | DEKRA Automobil a. s. |
Elektrizace železnic Praha a. s. | ELTODO EG a. s.| EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r. o. | Generali
Pojišťovna a. s. | GlaxoSmithKline, s. r.o.| Henkel ČR, spol. s r. o. | Jungheinrich (ČR) s. r. o. |
KANZELSBERGER a. s. | Kolektory Praha, a. s.| LOVOCHEMIE a. s. | METROPROJEKT Praha a. s. |
OKsystem s. r. o. | Pražská plynárenská, a. s.| Raiffeisen stavební spořitelna a. s. | SANDVIK CZ
s.r.o.| SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o. | SECAR BOHEMIA, a. s. | SCHACHERMAYER spol. s r. o. |
SCHMACHTL CZ, spol. s r. o.| SMP CZ, a. s.| TBG Metrostav s. r. o. | Tetra Pak Česká republika s. r.
o. | ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. | TTC MARCONI, s. r. o. | UniControls a. s. | Ústav jaderného
výzkumu Řež a. s. | VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o. | Zentiva, a. s. | ZEPRIS s. r. o. | Zumtobel Lighting
s. r. o.
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5.4. PROJEKT INTEGRACE A ZAMEZENÍ SOCIÁLNÍ IZOLACE
Mezi hlavní poslání Nadace Jedličkova ústavu patří podpora takových aktivit mladých lidí
s handicapem, které vedou k jejich rovnoprávnému uplatnění ve společnosti. Nadace se snaží
tento cíl realizovat podporou projektů, které umožňují rozvoj talentu a dovedností . Nemalou
měrou se nadace také snaží o zviditelnění výsledků jejich práce a zájmových či sportovních aktivit
a tím nadace pomáhá zprostředkovat informace širší veřejnosti a bořit hranice mezi světem lidí
zdravých a lidí s postižením.
Právě z těchto principů plyne podpora hudební skupině The Tap Tap, která na půdě Jedličkova
ústavu a škol již působí řadu let pod vedením pana Šimona Ornesta a o.s. Tap, které organizuje
a zajišťuje činnost hudební skupiny.
Nadace Jedličkova ústavu patří k významným partnerům skupiny The Tap Tap. V roce 2010 jí
nadace poskytla granty ve výši celkem 297 tisíc Kč. Podpora směřovala na vydání nového CD
Kč 50 000,-, na propagaci vysílání spotu o činnosti kapely v multiplexech v celé České republice
během měsíce března Kč 40 000,-. Částkou Kč 200 000,- nadace podpořila Velký mikulášský
koncert v Opeře (Státní opera Praha 6.12.2010) a Kč 7 000,- nadace přispěla na nákup bubnu
Latino Percussion.
Význam podpory hudební skupiny The Tap Tap vidíme v realizaci jednoho ze základních poslání
nadace , tedy podpory integrace mladých lidí do běžného života, odbourávání sociální izolace
a rozšiřování povědomí o možnostech a schopnostech mladých lidí s těžkým životním
handicapem. Nemalý význam spatřujeme v naději, kterou přináší činnost hudebníků
s handicapem pro podobně postižené mladé mladě a pro budování sebedůvěry ve své
schopnosti.

5.5. ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Dne 28. Listopadu 2010 se v Betlémské kapli uskutečnil benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova
ústavu, na kterém dobrovolně vystoupil
Chlapecký sbor PUERI GAUDENTES
pod vedením sbormistryně Zdeny Součkové.
jako host vystoupila harfistka paní Ivana Pokorná-Žižková
na klavír doprovázela paní Monika Šebestová
večerem provázel Mgr. Radek Musílek
Zvláštní poděkování patří společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., jejíž zaměstnanci přispěli
nadaci částkou 18 900 Kč. Společnost KPMG pak tuto částku zdvojnásobila a celkově věnovala
na podporu služeb osobních asistentů a bezbariérové dopravy částku 37 800 Kč!
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši Kč 33 095,- byl věnován projektu bezbariérové
dopravy a osobní asistence pro děti a mladé lidi s tělesným z Jedličkova ústavu a škol.

Všem účinkujícím, hostům, dárcům, partnerům, dobrovolníkům a příznivcům nadace
děkujeme!
17

06 DÁRCI A SPONZOŘI

Vážení dárci, sponzoři, partneři, dobrovolníci a příznivci Nadace JÚ a Jedličkova ústavu a škol,
Někteří z nás mají již startovní čáru trochu posunutou.
Možná proto, že příliš spěchali na tento svět, jelikož se báli, aby o něco nepřišli.
A právě proto, že tak moc spěchali, museli o svůj život hned na počátku bojovat.
V očích jejich rodičů se střídal strach a beznaděj, víra a naděje.
Mám i jiné příběhy. Příběhy o těch, kteří také spěchali, a nerozhlédli se při přecházení silnice, o těch,
kteří objevovali svět a zapomněli, jak nebezpečný může být elektrický proud, o těch, kterým do života
z nenadání vstoupila zlá nemoc, o těch, kterým svět ležel u nohou, a jedna vteřina všechno změnila. A
věci, které uměli, najednou umět přestali, museli se je znovu učit. Strach, beznaděj, víra a naděje.
A mám i další příběhy. Příběhy o dětech a mladých lidech, kteří chodí do školy, učí se, studují,
sportují, jezdí na výlety, případně zkouší pracovat či samostatně bydlet. Běžné, řeknete si. Ne tak
docela. Příběhy jsou o těch samých, jen díky vám, díky Nadaci JÚ, Jedličkovu ústavu a školám a dalším
organizacím sdruženým v Centru služeb Vyšehrad, kterým vy, prostřednictvím naší nadace pomáháte,
je možná v jejich očích a v očích jejich rodičů víc naděje a víry.

Nemám ráda příliš velká slova. Nešla jsem do pomáhající profese proto, abych spasila svět.
I já měla startovní čáru trochu posunutou.
I moje matka stála vedle inkubátoru s otázkou v očích.
Proto vám patří i můj dík.

S úctou

Mgr. Taťána Waltrová
členka správní rady Nadace JÚ
členka grantové a příspěvkové komise
vedoucí pracovník Jedličkova ústavu a škol
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V ROCE 2010 PŘIJALA NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU DARY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH
OSOB V CELKOVÉ HODNOTĚ Kč 2 287 757,76

Finanční dary nad 10 tisíc Kč
Finanční dary do 10 tisíc Kč
Věcné dary, hodnota Kč

1 952 261,00
182 059,90
153 436,86

Celkem dary

2 287 757,76

6.2. PŘEHLED DÁRCŮ A SPONZORŮ 2010
Děkujeme dárcům a sponzorům, kteří věnovali Kč 10 000 a více :

Z toho
ADRESNĚ
DARY :

Název Dárce
Nadace Vodafone Česká republika
paní Jarmila Choutková
Omega Krijcos spol. s r.o.
Lékarny Lloyds s.r.o.
ČSOB Investiční spol., a.s.
MEGABOOKS s.r.o.
pan Vlastimil Brabec
KMPG Česká republika,s.r.o.
Kateřinská hotel s.r.o.
Kolektory Praha a.s.
Nadace Charty 77
paní Helena Kašová
pan Jindřich Jílek
KMPG Česká republika,s.r.o.
Kaufland Česká republika v.o.s.
Immuno-flow, s.r.o.
ADORE s.r.o.
Ing. Miloň Miler
IHI Towers s.r.o.
Fimex spol. s r.o.
Conseq Investment Management, a.s.
pan Stanislav Cihlář
VŠ LIGA o.s.
International women´s Association of Prague
Nadační fond GSK
Internet Info s.r.o.
PhDr. Tomáš Laně
Ing. Jiří Krupička - Geodetická kancelář
JUDr. Karel Vrzáň
celkem

finančí dar Kč
1 064 800,00
200 000,00
60 000,00
ÚČELOVĚ A
50 000,00
VÁZANÉ
50 000,00
50 000,00
50 000,00
37 800,00
35 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
25 000,00
23 400,00
22 989,00
20 000,00
20 000,00
16 380,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
13 000,00
13 180,00
13 000,00
12 500,00
10 212,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 952 261,00
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Dárce

Účel daru

Nadace Vodafone Česká
republika

Rok Jinak -invační program

VŠ LIGA o.s.

sportovní vozíky

International women´s
Association of Prague, o.s.

adresně vázaný
projekt ROK JINAK založení
o.p.s.MATURUS

finančí dar Kč

1 064 800,00

Sportovní klub JÚ

13 180,00

didaktické pomůcky pro děti s
opožděným vývojem řeči

JÚŠ
mateřská škola

13 000,00

IHI Towers s.r.o.

vybavení a provoz sociální
firmy MATURUS

založení o.p.s.
MATURUS

15 000,00

Kateřinská hotel s.r.o.

vybavení sociální firmy
MATURUS

založení o.p.s.
MATURUS

35 000,00

Celkem adresně a účelově vázané dary

1 140 980,00

Děkujeme dárcům, kteří věnovali dary do Kč 10 000 :
Abas – sbírka zaměstnanci / Bartoň Pavel / Bečák Ondřej / Bělohlav Jiří Ing. / Beneš Ivan RNDr. /
BOBED sevice s.r.o. / Brázdil Jaroslav Ing. / Brůžková Helena / Bujáková Alice / City production /
Čiháková Pavla / Farkaš Miroslav / Fleischmanová Ivana / Hab Josef / Hanák Martin / Herudek Kamil /
Hilerová Sylva / Hnilica Stanislav / Horáková Lenka / Hornádezová Eva / Hrabánek Jiří Ing. / Hradecká
Eva / Hrádek Jiří MUDr. / Hubáček Vladimír / Chmelík Josef / Chudý Karel Ing. / p. Jech / Jirečková
Hana / Jirmásek Jan Mgr. / Jiříček Jaroslav Ing. / JIVIS s.r.o. / Kadadová Michaela - Chov koní Svrzno /
Kapralčíková Lenka / Karnold Radek / Klímová Jana / Klusoň Jan / Knoppová Kamila / Kočí František /
Kotouč Tomáš / Kozová Irena / Krupička Jiří Ing. – Geodetická kancelář / Křemencová B. / Kulisanová
Lenka / Kusta Marcel / Laně Tomáš PhDr. / Legat David / Lehoveka Jaroslav / Lišková Jitka / Lukešová
Eva / Malý Vladimír / Masopustová Cecílie / Mečiar Ondřej / Milerová Sylva / Mullerová Jana / Mrňák
Ivan / Musilová L. / Pavel Jan / Peé Migal / Pesata Petr / Podal Vojtěch / Pullmann Michal Ing. /
Realinvest s.r.o. / Roman David / Ruttnerová Olga / Řezníčkovi / Říha Petr / Silmax s.r.o. / Slováková
Jana / Spirudová Jana / Staněk Karel / Studeník Robert / Šulc Stanislav / Švenková Božena / Ticketpro
s.r.o. / Tomášková Jana / Totová Růžena / Vančura Pavel Mgr. / Varmuža Radek / Veselý Jaroslav /
Vlasák Vladimír JUDr. / Vodičková Hana / Voženílková Hana / Vraj Pavel / Vrzáň Karel JUDr. /
Wachtlová Eva / Zakládání staveb / Zaksevicka Eva / Zítková Monika

Děkujeme dárcům, kteří poskytli VĚCNÉ DARY

Dárce

Účel daru

hodnota daru Kč

Nakladatelství Listen

1.200 ks beletr.povídkových
titulů

55 850,86

Internet Info s.r.o.

Mbook 13 White, Appel
klavesnice a iMac 20 Core 2
Duo

46 788,00
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GlaxoSmithKline, s.r.o.

Chladící box 281 Deluxe

Pemar, spol. s r.o.

100ks PE bílých tašek

Dílna Eliáš

60ks dárkových balíčků

3 900,00

Společenství pro dům
Hrabákova, Praha 4Chodov

mininotebook Acer Aspire
One a mobilní telefon LG

9 200,00

Oplet 21 s.r.o.

účební pomůcky

2 351,00

MICROSOFT s.r.o.

herní konzole Xbox360 a 3ks
her pro Xbox

10 000,00

MK Plexi s.r.o.

kasička + plastové doplňky ke
kasičkám

10 800,00

1 500,00
547,00

Celkem dary v hodnotě Kč

140 936,86

Reklama

hodnota reklamy Kč

Július Korec

reklamní prostor na stránkách
www.pramenyzdravi.cz

Jiří Schmidt

inzertní prostor na koncert
v Betlémské kapli

10 000,00
2 500,00
12 500,00

153 436,86

Celkem věcné dary a reklama Kč

6.3. ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU NADACE:
Děkujeme tímto společnosti DBK Praha, a.s., a jejímu řediteli Mgr. Miroslavu Velflovi za podporu
nadace formou věcných darů pro školu a výchovu Jedličkova ústavu škol, kdy jsme na
předvánoční akci „Strom splněných přání“ obdrželi potřeby pro výtvarnou výchovu a sportovní
hry.
Děkujeme členům Rotary klubu Praha, který nás svou vánoční akcí na Staroměstském náměstí
ve dnech 11-12.12. 2010 podpořil částkou Kč 17 167,--.
Děkujeme znaleckému ústavu MBM – Hopet, s.r.o., panu Michalu Dohányosovi za významnou
pomoc při zakládání o.p.s. MATURUS.
Zvláštní
poděkování
náleží
Mgr.
Ing.
Šárce
jako výkonná ředitelka nadace od 17.9.2007 do 30.4.2010.

Jakoubkové,

Děkujeme tiskárně H. R. G. spol. s r. o. za tisk této výroční zprávy zdarma.
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která

pracovala

Děkujeme Běle Svobodové za celoroční dobrovolnou spolupráci v oblasti grafického designu
a polygrafie.

Dále děkujeme:
Pražské plynárenské, a. s. | za poskytnutí osobního automobilu pro projekt veřejné sbírky
Tiskárně FLORA, s. r. o. | za partnerství v oblasti polygrafických a tiskařských služeb
MK Plexi s.r.o., Michalovi Krutilovi |za bezplatnou opravu kasiček pro veřejnou sbírku
Děkujeme společnostem Palace media a Bontonfilm za zrealizování filmové projekce filmu Avatar
dětem z Jedličkova ústavu a škol v prostorách kina Palace Cinemas Slovanský dům.
Děkujeme hotelu Corinthia Prague za připravení a zrealizování oslavy dne dětí pro děti z JÚŠ
a catering na oslavu 20. výročí založení Nadace JÚ.
Ludmile Paldusové, Ludmile Paldusová ml., Jarmile Vágnerové, Miroslavu Žáčkovi, Ing. Michalovi
Pullmannovi, Michalovi Pullmannovi ml.|za pomoc při organizaci benefičního koncertu
Šárce Joklové | za fotodokumentaci benefičního koncertu v Betlémské kapli

6.4. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Děkujeme mediálním partnerům nadace:
Grand Princ – časopisy Houser, Grand Expres, Grand Biblio, Listy hl. m. Prahy | Regenerace s. r. o. –
časopis Regenerace | Suchánková Jana – JORMA, Co, kdy v Praze | Vydavatelská společnost Meduňka
– časopis Meduňka | Lobby Česká republika, s. r. o. – časopis Lobby | |Učitelské noviny |EURONEWS,
a. s. – časopis EURO| BAUER MEDIA v.o.s – časopis Žena a život |Mediacop s.r.o. – časopis
Týden|Časopisy 2005 – časopis Zdraví | Korec Július – www.pramenyzdravi.cz |Jiří Schmidt –
www.televiznireklamy.cz, www.golfczechtours.cz
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07 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.
Jmění nadace tvoří:
I.

II.
III.

nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku:
• vlastní jmění
• finanční prostředky, které nadace
získala převodem prostředků z NIF:
nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku:
nemovitosti:
• bytový dům v Praze, ul. Na Petřinách
• ideální polovina domu v Praze, ul. Eliášova
• stodola Buková
• pozemek Hostivař
• byt Prosek (dědictví)
• byt Africká

23 000 000 Kč
38 971 800 Kč
2 272 184,20 Kč

Výnosy z nadačního jmění nadace používá pro grantovou činnost, na realizaci vlastních projektů a
k zajištění chodu organizace. Získané dary od soukromých osob, organizací a z výtěžku veřejné sbírky
jsou průběžně rozdělovány mezi individuální žadatele o příspěvek nebo jako granty neziskovým
organizacím.

Hospodaření nadace
Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu
nadace 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
Statut Nadace Jedličkova ústavu stanoví pravidlo pro omezení nákladů na správu nadace takto:
„Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 20 % nadačního jmění 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. Základ pro výpočet nákladů
souvisejících se správou nadace je tvořen částkou rovnající se rozdílu mezi celkovým nadačním
jměním a výší příspěvků poskytnutých nadaci v rámci II. etapy dělení Nadačního investičního fondu.“
Toto pravidlo bylo Nadací Jedličkova ústavu v roce 2010 dodrženo.
Členům správní a dozorčí rady nevyplatila nadace v roce 2010 žádné odměny ani náhrady nákladů
spojených s výkonem funkce.
Účetní i ostatní doklady týkající se hospodaření nadace jsou archivovány v kanceláři nadace.
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09 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

Nadace Jedličkova ústavu
Sídlo nadace:
Kancelář nadace:
IČ:
DIČ:

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
25691872
CZ25691872

Datum registrace nadace: 22. 10. 1990 pod č. j. 861/90 u Obvodního úřadu pro Prahu 2
Datum zápisu do nadačního rejstříku: 3. 9. 1998 u Městského soudu v Praze, odd. N,
vložka 25
Zřizovatel nadace: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
(název ke dni zřízení: Jedličkův ústav) se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4, IČ 70873160
Tel.:

+420 241 406 886

Tel.:

+420 241 083 554

E-mail:

nadaceju@centrum.cz, info@nadaceju.cz

Internetové stránky:

www.nadaceju.cz

Darovací účet:

ČSOB, a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4, účet č. 171103741/0300

Sbírkové konto (transparentní účet):

Raiffeisenbank, a. s., účet č. 350350/5500

Provozní účet:

ČSOB, a. s., Na Pankráci 310/60, Praha 4, účet č. 108443145/0300
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Grafická úprava:
Vydala:
Tisk:

Nadace Jedličkova ústavu
Běla Svobodová
Nadace Jedličkova ústavu, Praha, 2011
H. R. G. spol. s. r. o.

Děkujeme tiskárně H. R. G. spol. s r. o. Litomyšl za vytištění výroční zprávy zdarma.
Nadace Jedličkova ústavu – Výroční zpráva 2010
© Nadace Jedličkova ústavu
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Jednorázová DMS
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PROJEDLICKU na telefonní číslo 87 777.

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 27 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Podpořte naše projekty prostřednictvím on-line platebního systému PaySec. Za platbu
prostřednictvím konta PaySec neplatíte žádné dodatečné poplatky. Váš dar dostaneme okamžitě.
Konto PaySec můžete využívat kdykoliv, nezáleží na tom, u jaké banky máte účet. Darování
prostřednictvím konta PaySec je bezpečné.

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