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Přílohou výroční zprávy je plná účetní závěrka.

Milí přátelé Nadace JÚ,
  
píšu tato slova v době, kdy záplava vody postihla rozsáhlá území 
naší země. Tak nějak trochu cítím, že méně je někdy více… To 
rozhodně ale neplatí o síle poděkování všem těm, kteří se do našich 
aktivit zapojují podporou finanční či jakoukoliv jinou. Můžeme díky 
tomu realizovat množství smysluplné adresné pomoci mladým lidem  
s postižením v rozličných oblastech jejich životů. Díky!

Záplava vtrhne do života člověka náhle s velkou silou a odnese 
častokrát kus minulosti a dost představ o budoucnosti. Totéž se 
stane, pokud člověka potká úraz či zjistí, že u jeho miminka nebude 
vše fungovat tak, jak by mělo. V obou případech může být silným 
pomocníkem čas ve spojení s přáteli. Stejně tak je ale důležitá 
materiální či finanční pomoc v pravý čas na pravém místě. O té 
Vaší, kterou realizujeme prostřednictvím našich projektů a dalších 
činností, se dočtete na dalších stránkách… Věřím, že to bude pro 
Vás pěkné čtení. Ještě jednou díky za podporu, těší nás spolupráce 
s Vámi!

Mgr. Petr Hrubý
předseda SR Nadace JÚ

Úvodní slovo



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

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

Pro zajištění svého poslání Nadace shromažďuje a pečuje o finanční 
a nemovitý majetek, z něhož realizuje své poslání. 
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. Příjmy ze sbírek a darů používá Nadace výhradně na vyplacení 
nadačních příspěvků a grantů.

Statutárním orgánem Nadace je správní rada. Část členů správní rady 
tvoří zástupci klientů Jedličkova ústavu a škol z řad rodičů, případně 
zletilých studentů, a druhou část zaměstnanci Jedličkova ústavu  
a škol. Správní rada volí své 3 členné předsednictvo (předsedu  
a 2 místopředsedy). Nadaci řídí předsednictvo správní rady a výkonná 
ředitelka.

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

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

Členové správní rady:
Alena Augustinová
Ing. Marie Dolejší
Mgr. Jiří Janoušek
Ivana Kriglová | do 30. 9. 2012
MUDr. Karin Malíčková | do 3. 9. 2012
Mykola Schvab | od 19. 1. 2012
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.
Mgr. Taťána Waltrová 
Eva Zajíčková | od 19. 1. 2012 do 30. 9. 2012

V roce 2012 schválila Správní rada změnu 
počtu členů z původních 12 na 9. 

DOZORČÍ RADA

Mgr. Tomáš Kutnar | předseda dozorčí rady
Ing. Naděžda Malichová | členka dozorčí rady
Ing. Michal Pullmann | člen dozorčí rady

ZAMĚSTNANCI

Ing. Alena Peštová | výkonná ředitelka  
Eva Švehlová | asistentka Nadace
Veronika Kulíková | koordinátorka marketingu a PR 
Alena Fellerová | koordinátorka veřejné sbírky

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI v roce 2012

Ing. Iva Lehningová | vedení účetnictví
Mgr. Radek Musílek | PR
Mgr. Tomáš Sušický | IT
Petr Baláž | webmaster
Andrej Ostrihoň | podpora správy nemovitostí
Běla Houdková | grafické a DTP práce
H. Kutnarová, J. Kudláčková, I. Moravcová, L. Paldusová  
| výběr kasiček
Ondřej Hlas | produkce MFF Karlovy Vary

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE v roce 2012

Výkonným orgánem Nadace je výkonný ředitel a jeho 
pracovní tým.

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

Nadace Jedličkova ústavu patří do volného seskupení 
nestátních neziskových organizací Centrum služeb 
Vyšehrad působících v areálu Jedličkova ústavu a škol 
v Praze, které společně rozšiřují, doplňují a podporují 
služby Jedličkova ústavu a škol. Ve své činnosti se Nadace 
hlásí k odkazu profesora Rudolfa Jedličky, zakladatele 
Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu 
plnohodnotného života osob s postižením. 



Příběhy Nadace 
roku 2012 
PŘÍBĚH PRVNÍ
Nadace jako neziskový partner 
47. ročníku MFF Karlovy Vary 

Příběhem prvním a zároveň největším je bezesporu neziskové partnerství 
s 47. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Přípravy na festivalovou účast začaly již v roce 2011, kdy byla Nadace 
Jedličkova ústavu vedením MFF Karlovy Vary oslovena. Znamenalo to 
pro nás obrovskou příležitost k představení naší práce a propagaci 
nadační činnosti. Již v této době bylo rozhodnuto, že prezentace 
Nadace bude spojena s otevřením nové veřejné sbírky na nákup 
bezbariérového autobusu pro žáky a studenty Jedličkova ústavu  
a škol. Během zimních a jarních měsíců se připravoval konkrétní 
program akcí, kterými se Nadace chtěla návštěvníkům festivalu 
představit – a bylo jasné, že bez dalších organizací v rámci Centra 
služeb Vyšehrad by to nebylo ono! 

Hlavním bodem týdne se tak stalo Odpoledne s Nadací Jedličkova 
ústavu přímo na karlovarské kolonádě, na kterém se kromě Nadace 

Pohled na stánky během 
nadačního odpoledne

S Ivou Pazderkovou byla 
legrace!

Mluvčí Jedličkova ústavu Radek Musílek a předseda správní rady 
Nadace Petr Hrubý při přebírání mediálního balíčku z rukou 
prezidenta MFF Karlovy Vary pana Jiřího Bartošky
Foto ČTK/Šimánek Vít
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podílelo o.s. Asistence, Ta Kavárna, o.p.s. Maturus, 
Sportovní klub Jedličkova ústavu a Jedličkův ústav a školy. 
Společně s kapelou Ska’n’daal a „filmovým jukeboxem“  
v podání Ondry Hlase a Kateřiny Svobodové jsme 
vytvořili čtyři hodiny plné hudby a zábavy. Návštěvníci 
měli možnost vyzkoušet si „překážkovou dráhu“ na 
vozíku s asistenty, projet se na handbiku nebo soupeřit  
s paralympionikem Zdeňkem Krupičkou ve šplhu po laně,  
a také se občerstvit kávou a dobrotami u stánku tréninkové 
kavárny. Celou akci moderovalo duo Iva Pazderková  
a Radek Musílek. Dalšími částmi týdenního programu bylo 
pouliční představení divadla Půlnebí přímo na Mlýnské 
kolonádě, odpolední workshop skupiny The Tap Tap 
tamtéž a hlavně její večerní Koncert pro Nadaci s hostem 
Markem Ebenem, který proběhl v Poštovním dvoře.

Po celou dobu festivalu se měli hosté i turisté možnost 
informovat o činnosti Nadace ve stánku umístěném na 
Mlýnské kolonádě, kde jsme vybaveni nadační kasičkou  

a informačními plakáty od agentury Arnold Prague 
nabízeli k prodeji placky a pohlednice s motivem 
autobusu, a také trička, jejichž design pro nadaci 
zpracovala módní návrhářka Beata Rajská.

I díky celotýdennímu jezdění po karlovarských 
kolonádách se na příspěvcích do kasiček podařilo 
celkem vybrat 89 279 korun do nově zřízené sbírky 
na nákup bezbariérového autobusu. Nadaci rovněž 
finančně podpořili partneři MFF Karlovy Vary, a to 
Audi, B1, Moët & Chandon a Nadace ČEZ, během Media 
party byl také předán dar 1 460 000 korun ve formě 
inzertního prostoru od mediálních partnerů festivalu 
– České televize, Českého rozhlasu, deníku Právo, 
týdeníku Reflex a týdeníku Euro.

Podpory Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 
a jeho partnerů si velice vážíme a rádi bychom za ni 
touto cestou ještě jednou poděkovali.

Koncert The Tap Tap  
v Karlovarském Poštovním 
dvoře s hostem Markem 
Ebenem

Dobrovolné vstupné na 
koncert šlo, stejně jako 
všechny ostatní příspěvky 
během festivalu, do 
kasiček sbírky na nákup 
bezbariérového autobusu. 

Delegace snímku Polski  
Film navštívila Odpoledne  
s Nadací JÚ



Iva Pazderková a autorka 
designu Beata Rajská 

podepisují jedno z triček

Kolegovi Honzovi 
Mejsnarovi patří za řízení 

kasičky velký dík
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PŘÍBĚH DRUHý
Kinematograf a Pošli dobrý 
skutek s úsměvem dál 

Nadace zaštítila sbírku na nákup schodišťové plošiny pro Martina 
Zelinku z Žatce, který je kvůli onemocnění na vozíku, v rámci 
projektu Rádia Impuls Pošli dobrý skutek s úsměvem dál. Na plošinu 
mohli v létě 2012 přispívat návštěvníci představení Kinematografu 
bratří Čadíků, jejichž maringotky jezdily po celé České republice,  
a také posluchači Rádia Impuls zasláním finanční částky na účet 
Nadace Jedličkova ústavu. Na zdvihací plošinu určenou pro ZŠ v Žatci, 
kterou Martin navštěvuje, se vybralo celkem 680 338,32 korun, 
z toho 601 662 korun vhodili návštěvníci Kinematografu přímo do 
kasiček a 78 676,32 korun zaslali posluchači Rádia Impuls na darovací 
účet Nadace.

PŘÍBĚH TŘETÍ
Mediální balíček 

V rámci neziskového partnerství se 47. ročníkem MFF Karlovy Vary 
obdržela Nadace od mediálních partnerů festivalu dar ve formě tzv. 
mediálního balíčku, tedy inzertní a reklamní prostor zdarma. Do 
konce roku 2012 jsme využili celostránkové tištěné inzerce v deníku 
Právo, suplementu Právo Styl pro ženy, týdenících Euro a Reflex. Pro 
poskytnutý čas v Českém rozhlasu jsme v listopadu 2012 natočili spot 
na podporu DMS Pojeďte s námi, který pro Nadaci zdarma namluvil 
herec Jiří Dvořák. 
Spoty byly vysílány v listopadu a prosinci téhož roku, a budou nadále 
využívány až do konce sbírky na bezbariérový autobus. Posledním 
darem z mediálního balíčku byl prostor v České televizi v hodnotě 
500 000 korun. Za tuto částku Česká televize natočí dokument  
o Jedličkovu ústavu.

Předání symbolického šeku 
na plošinu Martinu Zelinkovi 
a jeho rodičům
Foto Jan Vraný, Deník

Pan Jiří Dvořák při 
namlouvání spotu v Českém 
rozhlasu
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PŘÍBĚH ČTVRTý
Betlémská kaple

DOBRÁ ZPRÁVA NA ZÁVĚR
Známka kvality Fóra dárců

Paní Eva Richtrová z KPMG 
předává šek ředitelce 
Nadace Aleně Peštové

Dětský sbor Radost Praha 
a smíšený pěvecký sbor 
Gaudium Praha

I v roce 2012 Nadace uspořádala benefiční koncert  
v Betlémské kapli, na který byli jako tradičně pozváni 
partneři, dárci a přátelé Nadace, členové správní rady  
a kolegové z Jedličkova ústavu a Centra služeb Vyšehrad.
 
Koncert smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha  
a dětského pěveckého sboru Radost Praha pod vedením 
sbormistrů Zdeny Součkové, Vladislava Součka a Jana 
Pirnera se konal v úterý 3. prosince 2012 a nesl se  
v příjemné adventní atmosféře. 

Nadaci opět podpořilo Oddělení auditu COM 1 společnosti 
KPMG Česká republika s.r.o., jehož zástupkyně paní Eva 
Richtrová během koncertu předala ředitelce Nadace 
Aleně Peštové šek na 28 000 korun. Polovinu z této částky 
vybrali sami zaměstnanci, společnost KPMG výši daru 
zdvojnásobila. Návštěvníci na dobrovolném vstupném 
Nadaci přispěli 19 116 korunami. Výtěžek akce putoval 
na transparentní účet sbírky na bezbariérový autobus.

Partnerovi koncertu a dobrovolníkům děkujeme za pomoc 
a podporu.

Na sklonku roku 2012 jsme obdrželi 
další velmi příznivou zprávu – Nadace 
Jedličkova ústavu získala jako jeden  
z prvních 16 subjektů Známku kvality 
od Fóra dárců pro nadace. 

Známku kvality uděluje Fórum 
dárců pouze prověřeným 

nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria 
hodnocení. Získat ji mohou organizace, které jsou 
členem Asociace nadací nebo Asociace nadačních 
fondů. Cílem projektu je přispět k posílení důvěry  
v odbornou a etickou profesionalitu držitelů známky. 
Nadace Jedličkova ústavu certifikát obdržela na základě 

splnění podmínek prokazujících transparentní nakládání 
s finančními prostředky, po posouzení vnitřních směrnic 
Nadace, výroční zprávy, účetnictví, plánu činnosti  
a celkově transparentního jednání Nadace. Známka 
kvality se všem subjektům uděluje na 2 roky.

Velice si tohoto ocenění práce Nadace vážíme a Fóru 
dárců za něj děkujeme.
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PODPOŘENÉ PŘÍBĚHY 
Kromě Jedličkova ústavu a škol podporuje Nadace i jiné organizace, 
které mají podobné zaměření, tedy soustředí se na práci s dětmi  
a mladými lidmi s tělesným a kombinovaným postižením.

Například v rámci grantů kategorie NIF Nadace dlouhodobě přispívá 
organizaci KONTAKT bB. Toto občanské sdružení organizuje plavecké 
kurzy a pobyty pro lidi s tělesným postižením. V roce 2012 Nadace 
podpořila projekt Plavecké léto částkou 30 000 korun. 

Další hojně podporovanou oblastí je zooterapie, zejména hipoterapie 
pro děti a mladé s tělesným a kombinovaným postižením. Nadace 
Jedličkova ústavu přispěla v roce 2012, stejně jako v letech minulých, 
o.s. Ryzáček, které se zabývá hiporehabilitací dětí i dospělých. Druhá 
etapa projektu Můj přítel kůň byla podpořena částkou 30 000 korun. 
V grantovém řízení v kategorii NIF Nadace rovněž přispěla částkou  
10 000 korun občanskému sdružení Koníček na zooterapeutický 
projekt Učíme se se zvířátky.

Nadace dlouhodobě podporuje o.s. TAP, které organizuje činnost 
kapely The Tap Tap složené převážně ze studentů a absolventů 
Jedličkova ústavu a škol. V roce 2012 byla Nadace hlavním partnerem 
benefičního Koncertu proti konci světa, na kterém kromě The Tap 
Tap vystoupil Dan Bárta, Jiří Suchý, skupina Chinaski nebo Support 
Lesbiens. Koncert v rozbočeném přímém přenosu (z Prahy, Brna  
a Ostravy) vysílala Česká televize. 

Pořádáním a spoluprací na akcích a aktivitách různého typu 
představuje Nadace Jedličkova ústavu svou činnost i v roce 2013. 
Vážíme si podpory našich dárců, partnerů a spolupracovníků – i díky 
nim můžeme také v příštích letech pomáhat „Jedli“ a organizacím  
z celé České republiky naplňovat jejich poslání.

Příběhy pro Vás zaznamenala
Veronika Kulíková

Plavání s KONTAKTEM bB

Zooterapie o.s. KoníčekJiří Suchý vystupuje na Koncertě proti konci světa

16



Jiří Suchý vystupuje na Koncertě proti konci světa

Nadační projekty
ROK 2012 V NADACI 
Nadace Jedličkova ústavu patří mezi nejstarší nadace v novodobé 
české historii. Od svého založení v roce 1990 plní své poslání, tj. 
pomáhat rozvoji Jedličkova ústavu a škol a pomáhat mladým lidem  
s tělesným handicapem. Od roku 2001, kdy se Nadace stala příjemcem 
finančních prostředků z privatizace určených k rozvoji neziskového 
sektoru v České republice, pomáhá i na celorepublikové úrovni  
v rámci grantového řízení NIF (nadační investiční fond). Tato pomoc je 
pak směřována na podporu projektů dalších neziskových organizací. 
Nadace pomáhá tam, kde chybí finanční prostředky od státu, pomáhá 
v rodinách. Hlavní snaha směřuje k tomu, aby mladí lidé, kterým 
vážné zdravotní problémy brání v plnohodnotné životní realizaci, 
měli možnost svou bariéru překonat. Některým se s naší pomocí daří 
zapojit do pracovního procesu nebo aktivně působit ve sportovních 
oddílech či jiných zájmových sdruženích. Osobní realizace je 
nesmírně důležitá pro každého člověka a Nadace pomáhá v tom, aby 
mladí lidé se specifickými potřebami mohli také zaujmout své místo 
ve společnosti.
 
V posledních letech došlo k velkému rozvoji neziskového sektoru  
v ČR a díky tomu se rozšířily možnosti pro zapojení a pomoc lidem  
s handicapem. Stále však na mnoha místech chybí finanční prostředky. 
Proto jsme se i my snažili najít nové cesty, jak zajistit a zvýšit 
finanční příjem na nadační pomoc. V roce 2012 jsme vystoupili více na 
veřejnost. Přijali jsme nabídku MFF Karlovy Vary stát se neziskovým 
partnerem festivalu pro rok 2012. Od partnerů MFF se nám následně 
dostalo nemalé finanční pomoci a také mediální publicity v podobě 
„Mediálního balíčku“ v hodnotě 1,5 milionu korun. Další novou 
aktivitou byla spolupráce s rádiem Impuls, při níž Nadace pomohla 
zaštítit projekt „Pošli dobrý skutek s úsměvem dál“, v rámci kterého 

se díky Kinematografu bratří Čadíků během letních 
prázdnin vybralo do našich kasiček přes 600 tisíc korun.

V uplynulém roce jsme připravili nový dlouhodobý 
strategický plán činnosti Nadace, který kromě jiného 
počítá s vytvořením systému fundraisingu, což je 
náš program na roky 2013 a 2014. V roce 2012 jsme 
se intenzivně věnovali správě našeho finančního  
a nemovitého majetku, který je zdrojem financování 
nadační pomoci a nákladů na správu nadace.

PROJEKTY 2012
Poslání Nadace směřuje k integraci mladých lidí  
s tělesným handicapem do společnosti. Aby k integraci 
mohlo dojít, je třeba poskytnout komplex služeb, které 
spolu souvisí a vzájemně se doplňují. 

Podle toho, na co Nadace pomoc poskytuje, rozlišu-
jeme projekty směřující k poslání Nadace – hlavní 
projekty, a projekty, z jejichž realizace získáváme 
finanční prostředky – podpůrné projekty. 

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

PODPŮRNÉ NADAČNÍ PROJEKTY 2012
   Veřejná sbírka a DMS na poslání Nadace
    Veřejná sbírka a DMS na autobus pro Jedličkův 

ústav a školy
    Marketingové projekty (viz část výroční zprávy 

Nadační příběhy)

HLAVNÍ NADAČNÍ PROJEKTY
V roce 2012 se nám podařilo předat pomoc ve výši  
2 734 241,70 Kč, což je o 706 tisíc Kč více než v roce 
předchozím.

Rozdělení pomoci dle hlavních projektů a formy předání:

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

Podpora Jedličkovu ústavu a školám 0,00 300 000,00 372 939,20 0,00 672 939,20

Sociální rehabilitace 10 000,00 103 580,00 1 590,00 81 670,50 196 840,50

Pracovní rehabilitace 100 000,00 426 000,00  10 000,00 536 000,00

Bezbariérová doprava 0,00 489 410,00  15 000,00 504 410,00

Osobní asistence 55 000,00 165 000,00  90 373,00 310 373,00

Volnočasové aktivity 30 000,00 40 000,00 77 380,00 72 546,00 219 926,00

Léčebná terapie a pomůcky 105 000,00 0,00  188 753,00 293 753,00

CELKEM 300 000,00 1 523 990,00 451 909,20 458 342,50 2 734 241,70

Kateřina Cuřínová, členka SC JÚ při turnaji v boccie
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PODPORA JEDLIČKOVU 
ÚSTAVU A ŠKOLÁM
Jedličkův ústav a školy (dále také JÚŠ) je zřizovatelem 
Nadace. S ohledem na současnou právní úpravu je 
propojení na Nadaci zakotveno v jejím statutu tím, že 
část členů správní rady tvoří zaměstnanci Jedličkova 
ústavu a škol a část rodiče dětí a studentů z Jedličkova 
ústavu a škol. Nadace nezajišťuje financování činnosti 
Jedličkova ústavu, pouze pomáhá v uspokojení dílčích 
potřeb, na které upozorní vedení JÚŠ a které správní 
rada Nadace považuje za podstatné a možné uhradit se 
zřetelem k volným nadačním finančním prostředkům.  

Jedličkův ústav a školy poskytuje vzdělávání mladým 
lidem s tělesným postižením v šesti typech základních 
a středních škol, a provozuje také speciální mateřskou 
školu pro děti s vadami řeči. 

Po právní stránce se tedy jedná o školské zařízení. 
Svým žákům a studentům zajišťuje JÚŠ komplexní 
rehabilitaci včetně fyzioterapie a ergoterapie,  
a zároveň lékařskou péči. JÚŠ dále umožňuje krátkodobé 
pobyty pro rodiny s malými dětmi, nácvikový program 
samostatného bydlení pro absolventy škol JÚŠ a řadu 
sportovních a volnočasových aktivit.

V rehabilitačním bazénu nabízí JÚŠ plavání nejen svým 
žákům a klientům, ale i předškolákům a batolatům  
z Prahy. Jedličkův ústav a školy provozuje 2 domovy 
dětí a mládeže pro mimopražskou mládež. Pro 
pobyty svých žáků a studentů, ale i jiných pečujících 
organizací, využívá vlastní rekreační zařízení v Bukové 
u Nových Hradů. JÚŠ nabízí také odlehčovací (respitní) 
pobyty pro lidi se zdravotním postižením. Pro naplnění 
mimoškolního času klientů s denní službou funguje 
Školní klub.

PROGRAM JEDLIČKOVA ÚSTAVU ZAHRNUJE  
I PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

    Česká Abilympiáda pro děti a mládež (pro mládež  
z celé ČR)

    „Prázdniny nanečisto“ aneb Zahradní slavnost ke 
konci školního roku

    Sportovní soustředění v Bukové
    Účast na výstavě Schola Pragensis v Kongresovém 

centru Praha
    Turnaj v boccie s mezinárodní účastí 
    Vyhlášení nejlepších sportovců SC JÚ Praha v hotelu 

Holiday Inn na Pankráci
    Jarní a Vánoční trhy na „Staráku“ (historická budova 

JÚŠ)

V roce 2012 byla Nadací poskytnuta Jedličkovu ústa-
vu a školám podpora v celkové výši 672 939,20 Kč.  
Nejvýznamnější pomocí byla úhrada úvazku fyziotera-
peuta, kterou Nadace předala formou „Ostatní grant“ 
v částce 300 000,- Kč. Další podpora byla směřována do 
vybavení JÚŠ. Tuto pomoc Nadace kryla buď ze svých 
vlastních finančních prostředků, nebo z darů, které zís-
kala od svých partnerů. 

V roce 2013 si Jedličkův ústav připomíná 100 let 
od svého založení. Nadace k tomuto mimořádnému 
výročí zorganizovala veřejnou sbírku na zakoupení 
nového bezbariérového autobusu pro žáky a studenty 
Jedličkova ústavu a škol.

Z výše uvedeného přehledu plyne, že v roce 2012 jsme největší 
podporu směřovali do Jedličkova ústavu a škol, kterému jsme předali 
pomoc v částce 673 tisíc Kč. Ve srovnání s předchozím rokem je to  
o 500 tisíc Kč více. Druhá nejvýznamnější podpora souvisí s programy, 
které napomáhají zapojení mladých lidí do pracovního procesu,  
a jako tradičně věnovala Nadace i v roce 2012 kolem půl milionu 
korun na podporu bezbariérové dopravy.
 
O rozdělených prostředcích informuje Nadace Jedličkova ústavu 
veřejnost v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. – zákon o nadacích 
a nadačních fondech – uveřejněním výroční zprávy a účetní závěrky 
ve Sbírce listin Nadačního rejstříku. V souladu se svými smluvními 
povinnostmi a členstvím v Asociaci nadací informujeme Fórum 
dárců, Ministerstvo financí ČR, dárce a sponzory. Široká veřejnost 
je průběžně informována publikováním na internetových stránkách 
Nadace a Facebooku.

Podpora JÚŠ 

Sociální rehabilitace

Pracovní rehabilitace

Bezbariérová doprava

Osobní asistence

Volnočasové aktivity

Léčebná terapie

2120

25 % 
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V roce 2012 došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu ze strany podpory 
Nadace Jedličkova ústavu dětem JÚŠ. V systému pomáhání byla 
předána daleko větší autonomie a odpovědnost pedagogům zařízení, 
byla posílena důvěra v rozhodování lidí, kteří přímo pracují s klienty. 
Jedná se o možnost využití příspěvku pro skupinu určité třídy nebo 
skupinu na rozvoj tvořivé činnosti. Řada pomůcek, např. výtvarné, 
hudební potřeby či notebooky jsou využívány během vyučování např. 
v VIII. třídě u dětí často využívajících alternativní komunikace. 
Považuji tento vývoj za velmi slibný. Nadace JÚ tímto daleko více 
podporuje „budoucí tvoření“ v zařízení, kreativitu na všech stupních  
a pomáhá dětem i učitelům, aby se jim ve společné práci v zařízení 
líbilo. Přitom šťastná současnost a následně i budoucnost u dětí  
a dospívajících se speciálními potřebami je pro jejich schopnost 
obstát v reálném životě to zásadní.

A to se právě těmito kroky daleko více daří. Děkuji!

Mgr. Jiří Šváb
zástupce ředitele škol JÚŠ

Nedílnou součástí v péči o žáky a studenty Jedličkova ústavu je 
fyzioterapie. Bohužel se úsporná opatření provedená v Jedličkově 
ústavu a školách z důvodu krácení rozpočtu veřejných financí dotkla 
v roce 2012 také úseku léčebné rehabilitace zrušením jednoho 
pracovního úvazku fyzioterapeuta. Péči o klienty jsme museli 
výrazně omezit.

Podařilo se nám však získat pomoc od Nadace Jedličkova ústavu, 
která pomohla finanční částkou na pokrytí ročního platu jednoho 
terapeuta. Tato pomoc nám umožnila obnovit standardní péči  
o naše klienty. Pravidelná a odborně vedená fyzioterapie umožňuje 
handicapovaným lépe zvládat studium i denní činnosti. 

Za podporu velice děkujeme.

Alena Váchalová
vedoucí fyzioterapeut Jedličkova ústavu a škol

PŘEHLED PŘEDANÉ POMOCI JEDLIČKOVU ÚSTAVU A ŠKOLÁM v roce 2012

Místo určení daru Účel daru Věcný dar Kč Finanční dar Kč Dárce

Domov dětí TOPOLKA Jídelní vozík x 1 750,00 Nadace JÚ

Škola JÚŠ Montessori pomůcky x 13 246,00 IWAP

Domov studentů TAP Abilympiáda 2012 x 110 000,00 Čtení pomáhá

Domov dětí TOPOLKA Polohovací lůžko x 30 882,60 IWAP

Škola JÚŠ Knihy 22 139,00 x Čtení pomáhá

Škola JÚŠ Kuchyňský nábytek SB x 116 793,00 Čtení pomáhá

Škola JÚŠ Knihy 12 027,00 X Čtení pomáhá

Domov dětí TOPOLKA Lednice 4 990,00 X Nadace JÚ

Domov studentů TAP Sedací vaky 14 980,00 X CEDR group

Domov studentů TAP Vánoční dekorace 808,00 X Horoskop s.r.o.

Domovy Topolka a TAP Elektro vybavení 10 326,60 X DBK Praha

Domovy Topolka a TAP Drobná elektronika 3 956,00 X DBK Praha

Domov dětí TOPOLKA Hygienické vaky x 31 041,00 Nadace JÚ

Škola JÚŠ Knihy 12 027,00 X Čtení pomáhá

CELKEM DARY  69 226,60 303 712,60

Oddělení fyzioterapie
Grant na úvazek 
fyzioterapeuta, včetně 
zákonného pojistného

x 300 000,00

CELKOVÁ PODPORA JEDLIČKOVU ÚSTAVU 672 939,20
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Projekt „Učíme se se 
zvířátky“ o.s. Koníček

Keramické práce v Dílně 
Eliáš o.s.

PROJEKT SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální rehabilitace v širším významu představuje činnosti, které 
směřují ke zlepšení integrace lidí s handicapem do společnosti  
s důrazem na osobní a osobnostní rozvoj jednotlivce. Můžeme říci, 
že všechny nadační projekty směřují k sociální rehabilitaci v tom 
nejširším slova smyslu. Naše pomoc je zaměřena na to, aby se mladí 
lidé s tělesným postižením mohli dopravit do školy, měli k dispozici 
vozík či jinou kompenzační pomůcku, mohli se realizovat ve volném 
čase nebo měli možnost a uměli používat počítač pro práci ve škole 
nebo v přípravě na zaměstnání. Udělat hranici mezi našimi projekty 
je někdy obtížné. Ve výroční zprávě Nadace za rok 2012 chápeme 
projekt sociální rehabilitace poměrně vymezeně jako podporu  
v hrazení nákladů, které nemohla organizace nebo rodina zaplatit ze 
svých prostředků, tedy jako sociální pomoc.

V roce 2012 jsme do projektu sociální rehabilitace vložili 196 840,50 
Kč, finanční pomoc jsme předali formou grantů organizacím nebo 
formou nadačních příspěvků konkrétním dětem a jejich rodinám:

Sociální rehabilitace Kč

Grant NIF 10 000,00

Ostatní granty 103 580,00

Nadační dary 1 590,00

Nadační příspěvky přímo dětem 81 670,50

Celkem 196 840,50

Příkladem grantu je finanční pomoc předaná o.s. Koníček  
z Jihočeského kraje, kterému jsme přispěli na realizaci projektu 
„Učíme se se zvířátky“. Do oblasti jednoznačné sociální pomoci šel 
nadační grant pro o.s. Dílna Eliáš, kterému Nadace poskytla 100 000,- 
Kč na úhradu nájemného za pronájem prostorů pro činnost sdružení. 
Malá pomoc ve výši 3 580,- Kč, která přinesla pěkné výsledky, 
byla podporou projektu výchovy JÚŠ „Tvorba kolekce návrhů na 
oblečení“, kterou si připravili naši studenti. Přímo konkrétním žákům 
jsme poskytli příspěvek na nákup počítače nebo jsme předali věcné 
dary - notebooky. V několika případech jsme žákům JÚŠ přispěli na 
úhradu nákladů na stravování a sociální služby spojené s pobytem  
v Jedličkově ústavu a školách, a pomohli jsme s úhradou nákladů na 
pobyt v azylovém domě.
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PROJEKT PRACOVNÍ REHABILITACE
Za posledních 15 let došlo k přeměně Jedličkova ústavu a škol  
v moderní a otevřenou organizaci, která kromě vzdělávání zajišťuje  
i potřebné služby. Prvotní poslání Nadace směřované k sociální 
pomoci a osobní asistenci stále plníme, ale v posledních letech se 
naše pozornost obrací k tomu, jak vypadá život našich studentů poté, 
co ukončí docházku do Jedličkova ústavu a škol. Proto se společně  
s našimi partnerskými organizacemi z Centra služeb Vyšehrad snažíme 
podpořit přípravu studentů na přechod do samostatného života. Toto 
se projevilo v roce 2012 podporou projektů pracovní rehabilitace ve 
výši 536 000,- Kč.
Projekt pracovní rehabilitace znamená přímou nadační podporu 
určenou na získávání pracovních dovedností a znalostí, pomoc 
při hledání budoucího uplatnění, a pokud je to možné, i zajištění 
pracovního místa.

Podpora pracovní rehabilitace v roce 2012:

Forma podpory Kč

Grant NIF 100 000,00

Ostatní granty 426 000,00

Nadační dary 0,00

Příspěvky 10 000,00

Celkem 536 000,00

Příkladem pomoci v roce 2012 byl Grant NIF ve výši 100 000,- Kč, 
kterým Nadace podpořila o.s. Asistence s jeho projektem „Jdu na 
praxi“. Jedná se o projekt, který běží již několik let a který připravuje 
občanské sdružení Asistence společně s JÚŠ. Pro žáky posledních 
ročníků praktické, sociálně-správní a obchodní školy Jedličkova 
ústavu hledá možnost praxe, na které by si žáci i zaměstnavatelé 
mohli vyzkoušet, zdali a jak je možné mladého člověka s handicapem 
zaměstnat. 
Pro žáky smysl praxí spočívá nejen v získání pracovních dovedností, 
seznámení se s pracovním prostředím či orientaci ve vlastních 
možnostech, ale také prohloubení vlastní sociální dovednosti 
při zajišťování své vlastní asistence, včetně pomoci při cestě na 
pracoviště. Studenti se během praxe mimo jiné učí také vytvářet 
sociální kontakty.

Nadace Jedličkova ústavu je spolehlivým a milým 
partnerem pro občanské sdružení Asistence od jeho 
vzniku. V tranzitním programu pro studenty Jedličkova 
ústavu už tradičně počítáme s finančním příspěvkem 
na praxe. Konzultantky pro studenty praktické školy 
JÚŠ pracují se studenty na výběru praxe podle zájmů 
a možností studentů, doprovázejí je na první návštěvy 
na pracoviště a na pravidelné praxe je pak doprovázejí 
asistenti. Studenti dalších středních škol, kteří si praxe 
zařizují samostatně, si přijdou domluvit asistenci na 
doprovod nebo i po dobu praxe. Tyto asistence si studenti 
neplatí, praxe jsou součástí tranzitního programu ve 
škole a finančně zajištěné příspěvkem NJÚ.

Mgr. Vlasta Stupková
ředitelka Asistence o.s.

Další pomoc na projekty pracovní rehabilitace byla 
v roce 2012 předána organizacím ve výši 426 000,- 
Kč. Tato částka pomohla dvěma projektům. Prvním 
byla podpora projektu „Pracuji, tedy jsem“ ve výši 
276 000,- Kč, který realizuje o.s. Borůvka. Nadace 

uhradila náklady na trenéry, kteří jsou zaměstnáni na 
tréninkových pracovištích v Ta Kavárně a v obchůdku 
Borůvka. O.s. Borůvka však mladé lidi nejen připravuje 
na budoucí povolání, ale také jim hledá možnosti praxe 
a snaží se pro ně najít i pracovní uplatnění.

Ředitelka o.s. Borůvka 
Lenka Nádvorníková k tomuto 
projektu uvádí:
 
Nejmladším projektem našeho sdružení je projekt 
„Pracuji, tedy jsem“. Zaměřujeme se na osoby s tělesným 
postižením, které mají jen velmi malou nebo dokonce 
žádnou praxi a nízké či nevyhovující vzdělání. Nabízíme 
jim možnost získání pracovních návyků a dovedností 
v Ta Kavárně a obchůdku Borůvka s tím, že si následně 
mohou vyzkoušet získané zkušenosti v praxi u běžných 
zaměstnavatelů. U mnohých z nich se několikatýdenní 
praxe změní v řádné zaměstnání. Během pěti let 
existence projektu jsme podpořili 43 klientů a 18 z nich 
dnes pracuje ve firmách po celé Praze.
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Obsluha v Ta Kavárně, 
projekt Pracuji, tedy jsem

Koncert proti konci světa 
2012

Druhým podpořeným projektem ze skupiny pracovní 
rehabilitace byl „Koncert proti konci světa“ uspořádaný 
o.s. TAP. Nadace koncert podpořila částkou ve výši 150 
tisíc Kč. Zařazení mezi projekty pracovní rehabilitace je 
plně na místě, protože v současné době již má hudební 
skupina The Tap Tap mezi členy několik absolventů 
Jedličkova ústavu a škol, kteří zde nachází své pracovní 
uplatnění. Současná činnost hudební skupiny tedy 
jednoznačně přesahuje oblast volnočasových aktivit. 
Další velký význam v činnosti hudební skupiny a práce 
Šimona Ornesta, jenž skupinu vede, spatřujeme ve 
velké odezvě od veřejnosti a ve významné propagaci 
Jedličkova ústavu a škol. The Tap Tap jsou skvělým 
příkladem, že i s těžkým tělesným handicapem lze 
nalézt cestu osobní plnohodnotné realizace. Nadace 
tuto hudební skupinu podporuje již řadu let, od roku 
2010 jí poskytla prostředky v celkové výši 1 043 000,- Kč. 

Úspěchy kapely The Tap Tap v roce 2012
Rok 2012 pro nás byl opět nabitý od začátku až do konce. 
Nejen, že jsme koncertovali v zahraničí, představili 
nové hity a podíleli se na spoustě skvělých akcí, ale 
také jsme jich pár pořádali a krom jiného i zachránili 
svět!
Jednou z prvních záchranných misí byl „Koncert proti 
rasismu“ na podporu všech menšin žijících nejen u nás. 
Dalším důležitým milníkem byl již jubilejní 10. ročník 
Párty na kolečkách, tentokrát v pirátském stylu, kde 
jsme pokřtili hymnu proti předpokládanému konci 
světa s názvem „Konec světa – zrušeno“. Zahraniční 
štaci jsme odstartovali v Bratislavě, kam jsme přivezli 
i nově nacvičený hit od Richarda Müllera - Po schodoch. 
Poté jsme reprezentovali Českou republiku na LOH 2012  
v Londýně, kde jsme představili i anglickou verzi písně 
„Konec světa – zrušeno“. Turné mimo ČR jsme zakončili 
dvěma koncerty v Moskvě, a protože záchranu světa je 
potřeba brát vážně, hymna se dočkala i ruské verze. 
V průběhu roku jsme se zúčastnili spousty dalších 
skvělých projektů, které stojí za zmínku a patří mezi ně 
třeba i benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu, 
který se konal v rámci MFF Karlovy Vary, Prague Pride 
nebo zahájení Open Air festivalu v Trutnově. Mayové 

nám předpověděli zkázu celého lidstva na 21. 12.,  
a jelikož jsme se rozhodli, že se tomu postavíme, závěr 
roku patřil benefiční akci s názvem Koncert proti konci 
světa. Konala se současně v Praze, Brně a Ostravě. 
Vysílala ji v rozbočeném přímém přenosu také ČT1  
a účelem nebylo jen zachránit svět, což se nám podařilo, 
ale také vybrat co nejvyšší částku na vybavení budovy.

Jana Augustinová
členka kapely The Tap Tap 

a PR Manager projektu Studeo

Vlastním nadačním projektem pracovní rehabilitace je 
práce obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) MATURUS, 
kterou Nadace mohla v roce 2010 založit díky podpoře 
projektu „Rok jinak“ Nadace Vodafone. 
V roce 2012 velmi úspěšně pokračovala činnost naší o.p.s. 
v přípravě a realizaci tisku kalendářů a novoročenek  
s obrázky dětí z Jedličkova ústavu a škol a rozšířil se  
i tréninkový – tranzitní program. 

Maturus, o.p.s. oslavil v roce 2012 druhý rok své existence. 
Jeho nejvýznamnější krok bylo především rozšíření 
tranzitního programu. Tranzitní program zaměstnává  
4 osoby s těžkým zdravotním postižením na pozici grafik. 
Pod vedením zkušeného lektora se mohou tito lidé 
vzdělávat v grafických a počítačových dovednostech, 
pracovat na reálných zakázkách a získat tak potřebné 
zkušenosti pro uplatnění na otevřeném trhu práce. 
Projekt se podařilo zajistit až do roku 2014, zaměstnáno 
tedy bude 16 osob se zdravotním postižením. Maturus 
získal také zakázky na grafické práce i mimo novoročenky 
a kalendáře. Naplnilo se tedy poslání o grafické sociální 
firmě, která má šanci uspět v konkurenci ostatních firem 
a ukázat, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako 
práce lidí zdravých.Nadaci Jedličkova ústavu děkujeme za 
příležitost prezentovat se v Karlových varech a také za 
zakázky na grafické práce. Děkujeme za podporu a důvěru 
v naši práci!

Lenka Španihelová
ředitelka o.p.s. MATURUS
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Projekt bezbariérové dopravy podporuje Nadace již od 
roku 1998. Po celou dobu je partnerem projektu firma 
S-MOBIL s.r.o., která Nadaci poskytuje 2 mikrobusy 
se speciální bezbariérovou úpravou: Mercedes Benz 
Sprinter a Ford Tranzit. Společnost S-MOBIL hradí Nadaci 
náklady na pořízení mikrobusů, pojištění, pohonné 
hmoty a servis. Další 2 speciálně upravené mikrobusy 
Mercedes Benz Sprinter poskytuje firma S-MOBIL s.r.o. 
Jedličkovu ústavu a školám. 

Vlastní organizaci dopravy nadačními mikrobusy 
zajišťuje občanské sdružení Borůvka, patřící do 
volného seskupení neziskových organizací Centra 
služeb Vyšehrad.
Bezbariérová doprava umožňuje denní přepravu 
studentů do školy a zpět, účast klientů Jedličkova 
ústavu na kulturních, sportovních a pobytových akcích, 

školách v přírodě nebo na prázdninových aktivitách.
Nadace na bezbariérovou dopravu vynaložila v roce 
2012 částku 489 tisíc Kč, a to na úhradu mzdových 
prostředků a zákonného pojištění ke mzdám pro 
řidiče mikrobusů. Pomoc byla poskytnuta formou 
grantu. Menší příspěvek na dopravu pak byl zaplacen 
studentovi, který je upoután na invalidní vozík a do 
Prahy dojíždí.

Bezbariérová doprava Kč

Grant NIF 0,00

Ostatní granty 489 410,00

Nadační dary 0,00

Příspěvky 15 000,00

Celkem 504 410,00

Občanské sdružení Borůvka již čtrnáct let naplňuje 
svoje cíle dané stanovami ve svých projektech. Smyslem 
naší činnosti je integrace osob s tělesným postižením 
do běžné společnosti. K základním projektům patří 
„doprava osob se zdravotním postižením“. Dvěma 
speciálně upravenými mikrobusy denně vozíme žáky  
a studenty do škol. Pro mnohé je tato možnost dopravy 
jediným řešením, jak pravidelně školu navštěvovat.  
V roce 2012 bylo do projektu zařazeno 28 klientů a naši 

řidiči v rámci projektu najeli po velmi frekventovaných 
ulicích Prahy více než padesát tisíc kilometrů. Bez 
značné podpory Nadace Jedličkova ústavu by tento 
projekt nemohl existovat. Grant poskytnutý nadací 
slouží k financování mezd řidičů. 

Lenka Nádvorníková
ředitelka o.s. Borůvka

PROJEKT BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

Nadace Jedličkova ústavu by touto cestou ráda 
poděkovala firmě S-MOBIL s.r.o. za dlouhodobou 
významnou pomoc. Níže uvádíme partnery firmy 
S-MOBIL, kteří v roce 2012 pronájmem reklamní plochy 
na mikrobusech podpořili projekt bezbariérové dopravy.
 
Děkujeme partnerům firmy 
S-MOBIL, že podpořili projekt 
bezbariérové dopravy:

2N TELEKOMUNIKACE a.s. | AGROFERT HOLDING, a.s. 
| ALTOMA spol. s r.o. | ANNONCE a.s. | AQUATEST a.s. 
| ARCADIS Geotechnika a.s. | AVERS, spol. s r.o. | 
AŽD Praha s.r.o. | BETOSAN a.s. | Blue Panther s.r.o. 
| CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. | Creditreform s.r.o. | 
ČD - Telematika a.s. | ČEDOK a.s. | České štěrkopísky 
spol. s r.o. | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
| D&Z spol. s r. o. | D.A.S. pojišťovna právní ochrany, 
a.s. | Danfoss s.r.o. | DAP. a.s. | DEKRA Automobil a.s. 
| Delta Light Czech s.r.o. | Elektrizace železnic Praha 
a. s. | ELTODO EG a.s. | EUROPAPIER-BOHEMIA, spol.  
s r.o. | Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. 
| Fabory CZ Holding s.r.o. | FACKELMANN ČR, spol. s r.o. 
| Festo, s.r.o. | FREYSSINET CS, a.s. | GAVLAS, spol. 
s r.o. | Generali Pojišťovna a.s. | GlaxoSmithKline, 
s.r.o. | GORENJE spol.s r.o. | Henkel ČR, spol. s r.o. | 
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. | Jungheinrich 

(ČR) s.r.o. | KANZELSBERGER a.s. | Kolektory Praha, 
a.s. | KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o. | LIFTEC CZ 
spol. s r.o. | LINDAB s.r.o. | Linde Gas a.s. | Linde 
Material Handling Česká republika s.r.o. | LOVOCHEMIE 
a.s. | METROPROJEKT Praha a.s. | Metrostav a.s. | 
MODŘANY Power, a.s. | Nokian Tyres s.r.o. | OKsystem 
s.r.o. | OMV Česká republika, s.r.o. | ONDEO Services 
CZ, s.r.o. | OSPAP a.s. | OTIS a.s. | Panasonic Marketing 
Europe GmbH | Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. | 
PHOENIX - ZEPPELIN spol. s r.o. | Pražská plynárenská, 
a.s. | Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. 
| Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | Raiffeisen 
stavební spořitelna a.s. | Saint-Gobain Construction 
Products CZ a.s. | SANDVIK CZ s.r.o. | SCA HYGIENE 
PRODUCTS, s.r.o. | Sdružení nájemců CENTRUM ČERNÝ 
MOST,PRAHA | SECAR BOHEMIA, a.s. | SCHACHERMAYER 
spol. s r.o. | SCHMACHTL CZ, spol. s r.o. | Skanska 
a.s. | SOLETANCHE Česká republika s.r.o. | Stavební 
firma HOBST a.s. | TBG METROSTAV s.r.o. | Tetra Pak 
Česká republika s.r.o. | ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 
| TOMMI - holding, spol. s r.o. | TOPTRANS EU, a.s., 
organizační složka | TTC MARCONI s. r. o. | ÚJV Řež, 
a. s. | UniControls a.s. | UNILEVER ČR, spol. s r.o. | 
VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o. | Výzkumný Ústav Železniční, 
a.s. | Zakládání staveb, a.s. | ZEPRIS s.r.o. | Zumtobel 
Lighting s.r.o.

Denní odjezd od školní budovy speciálními 
mikrobusy firmy S-MOBIL
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Asistence v běžné školce, 
ARPZPD v ČR, o.s. – Klub 
„Hornomlýnská“

Osobní asistence v rámci 
projektu „Inkluzivní 
vzdělávání 2012“ o.s. 
Borůvka
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Osobní asistence je základní službou, bez které se 
neobejde většina lidí s tělesným handicapem, zejména 
těch, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. Dnes se již 
setkáváme s lidmi na vozíčku v metru, na ulicích nebo 
na společenských akcích. Ale stále patříme mezi země, 
kde se na pohyb lidí na vozíku často zapomíná. Pokud 
si někdo nezkusil takový vozík tlačit po našich ulicích, 
neví, s jak velkými překážkami se lze běžně setkat, 
navíc na mechanickém vozíku není cesta po městě 
mnohdy vůbec možná. Osobní asistence nepomáhá jen 
při cestách, ale znamená i pomoc v osobní obsluze, 
pomoc při jídle a při základních osobních úkonech  
v závislosti na stupni postižení daného člověka. Nadace 
pomáhá hradit náklady na osobní asistenci v rodinách a 
také pečujícím organizacím. V roce 2012 jsme poskytli 
podporu osobní asistenci ve výši 310 tisíc Kč.

Osobní asistence Kč

Grant NIF 55 000,00

Ostatní granty 165 000,00

Nadační dary 0,00

Příspěvky 90 373,00

Celkem 310 373,00

V rámci grantového řízení NIF Nadace podpořila osobní 
asistenci ve dvou projektech. V částce 35 tisíc Kč to 
byla pomoc pro o.s. Cesta slunce, které požádalo  
o příspěvek na asistenční službu pro děti a mladé 
dospělé s těžkým stupněm zdravotního postižení pro 
víkendové respitní pobyty, pobyty u moře či asistenci  
v denním programu. 

Druhým grantem NIF ve výši 20 tisíc Kč jsme podpořili  
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, o.s. – Klub „Hornomlýnská“. Cílem sdružení je 
zajistit dětem s tělesným a kombinovaným postižením 
rovné příležitosti v přístupu k běžným vzdělávacím  

a volnočasovým aktivitám, a to podporou osobní 
asistence v domácím prostředí, ve školách a při 
doprovodu na volnočasové aktivity.

Největší částku na osobní asistenci ve výši 165 tisíc 
Kč jsme věnovali na podporu projektu „Inkluzivní 
vzdělávání“, který zajišťuje o.s. Borůvka. Jedná se  
o osobní asistenci pro děti ve školách ve Středočeském 
kraji, jejichž rodinám chybí prostředky na zaplacení 
osobní asistence. Nadace zajistila 115 tisíc Kč a 50 tisíc 
Kč jsme získali darem.

Ředitelka o.s. Borůvka, 
Lenka Nádvorníková nám 
k projektu sdělila:

„Dlouhodobě realizujeme projekt „Inkluzivní vzdělávání 
v běžných školách.“ Je určen dětem s velmi vážným 
tělesným handicapem, které i přes své znevýhodnění 
docházejí do běžných škol Středočeského kraje (Mníšek 
p. Brdy, Votice, Kladno, Čáslav, Vlachovo Březí, Úvaly 
u Prahy). Snažíme se o vytvoření plnohodnotných  
a srovnatelných podmínek ke studiu, jako mají zdraví 
spolužáci těchto dětí. Hlavní podmínkou docházky do 
běžné školy je asistent. Díky asistentovi se školák zapojí 
do výuky, stává se méně závislým a více samostatným, 
posiluje se jeho sebevědomí a jistota. Finančními 
příspěvky navyšujeme plat asistentů pedagoga, kteří 
zároveň vzhledem k těžkým handicapům klientů 
vykonávají některé úkony asistenta osobního, jako jsou 
např. doprovody, odsávání, hygiena. Projekt probíhá 
ve spolupráci s rodiči dětí, speciálně pedagogickými 
centry jednotlivých škol a asistenty klientů. Hlavním 
kritériem zařazení do projektu je velmi vážné tělesné 
postižení, špatné finanční a sociální poměry rodiny  
a lokalita Středočeského kraje. V roce 2012 naše 
sdružení díky podpoře Nadace Jedličkova ústavu 
pomohlo 14 dětem.“

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE



KONTAKT bB a jeho sportovci

Letní tábor Země lidí

PROJEKT VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Nadační podpora projektu volnočasových aktivit probíhá ve všech 
formách pomoci, kterou Nadace poskytuje. Podporujeme organizace 
i jednotlivce. Jedná se opět o součást sociální rehabilitace, která 
pomáhá k plnému zapojení do života. Na pomoc jsme předali  
219 926 Kč, z toho část formou nadačních darů, které nám poskytli 
naši dárci. 

Forma podpory Kč

Grant NIF 30 000,00

Ostatní granty 40 000,00

Nadační dary 77 380,00

Příspěvky 72 546,00

Celkem 219 926,00

V rámci grantů NIF jsme podpořili projekt organizace KONTAKT bB, 
o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér. Přispěli jsme na akci 
Plavecké léto.

Další pomocí v rámci projektu volnočasových aktivit byl nadační 
grant na velmi pěkný program, který připravilo v červenci o.s. Země 
lidí. Jednalo se o Letní tábor, tedy zajištění prázdninového pobytu 
v přírodě, na kterém organizátoři připravili pro děti celotáborovou 
hru Cestování časem. Tábor se konal v Bělé pod Bezdězem. Děti 
byly velmi spokojené, to je vidět i na fotkách z akce. Těší nás, že 
jsme podpořili užitečný projekt, pomohli jsme konkrétně s úhradou 
pronájmu ubytovacích chatiček v částce 10 tisíc Kč.

Volnočasové aktivity jsme podpořili také individuálně. Nadace 
přispěla několika dětem na úhradu pobytu ve školním klubu JÚŠ, 
další pomoc jsme zaslali na účet našeho studenta jako příspěvek na 
vodácký tábor nebo několika studentům na letní a víkendové pobyty.

Při podpoře volnočasových aktivit nemůžeme opomenout skvělý 
Sportovní klub Jedličkova ústavu. Sportovní klub JÚ pořádal  
v prosinci lyžařský kurs a kurs monoski v Alpách, Nadace pomohla 

Lyžařský kurs a kurs monoski, Alpy prosinec 2012
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Ředitelka Nadace Alena 
Peštová přebírá šek na  
25 tisíc korun z rukou 
Martina Chalupského z RWE 
a starosty MČ Praha 7 
Marka Ječménka

Zleva: František Serbus, 
úspěšný sportovec SC JÚ, 
a Pavel Martínek, vedoucí 
klubu, při tréninku boccie

částkou 30 tisíc Kč na úhradu ubytování, stravy, 
skipasů, dopravy a vybavení pro žáky JÚŠ, kteří se 
kurzu účastnili. Další podpora Sportovnímu klubu JÚ 
byla předána formou darů od dárců.
  
Děkujeme za opakovanou pomoc o.s. VŠ LIGA, která 
na naše sportovce nezapomněla ani v roce 2012  
a přispěla na jejich potřeby částkou ve výši 42 380,- 
Kč, a děkujeme také panu Karlu Bláhovi, že na naše 
sportovce pamatuje, a každoročně společně se svými 
přáteli, kteří se účastní tenisového klání – Memoriálu 
Strýčka Jedličky – našemu Sportovnímu klubu předává 
dar, v roce 2012 to bylo 25 tisíc Kč.

sporTovní klub JÚ v roce 2012       

Sportovní klub Jedličkova ústavu v Praze byl založen 
v roce 1994 za účelem zajištění možností sportovního 
vyžití jedinců se zdravotním postižením. Od roku 1997 
je náš klub řádným členem České federace Spastic 
Handicap, o. s., která organizuje soutěže především 
pro spasticky postižené sportovce (nejčastěji s dg. 
DMO, či po vážných úrazech hlavy). Na většině soutěží 
mohou samozřejmě startovat i nespasticky tělesně 
postižení sportovci. 
V současné době je SC JÚ Praha jedním  
z nejaktivnějších a nejúspěšnějších sportovních klubů 
v ČR, zajišťujících pravidelnou sportovní činnost ZP 
jedinců. Registrujeme 253 řádných členů. Jedná se 
většinou o klienty Jedličkova ústavu a škol, ovšem na 
tréninky pravidelně dojíždějí další zájemci z celé Prahy 
i okolí. V SC JÚ Praha provozujeme: atletiku, florbal, 
boccia, cyklistiku, lukostřelbu, curling, stolní tenis, 
plavání, závěsný kuželník, fotbal, šachy, pořádáme též 
kurzy jízdy na monolyži a pro odvážné zájemce kurz 
horolezectví a tandemové seskoky s padákem. 
Především v atletice, curlingu, boccie a cyklistice 
(včetně jízdy na tricyklu) dosahují naši svěřenci 
velmi dobrých výsledků i na světových soutěžích 
(nejúspěšnějšími sportovci SC JÚ Praha jsou: Jiří 
Bouška (cyklistika, div. C4, 3. místo PH Londýn 2012, 

mistr světa MS 2009, 3. m. 2011), František Serbus 
(atlet, kat. F32 – vozík, disk: 2. místo MS 2011, 1. místo 
ME 2012, 5. m. PH2012), Petr Vrátil (atlet, kat. F38, 
oštěp 3. místo MS 2011), Anna Luxová (atlet T35 100m 
1. místo MSJ 2012, 5. m. PH 2012), Daniela Vrátilová 
(atlet, kat. F38, oštěp 5. m. MS 2011, 6. m. PH 2012), 
Barbora Čelanská (F32 2. m. kuželka MSJ 2012), Anna 
Vocelová (2x 2. místo MSJ 2010 oštěp, disk).
V neposlední řadě má SC JÚ Praha úspěšný tým curlerů 
na vozíku, který je úřadujícím Mistrem ČR a naši 
hráči tvoří základ reprezentačního týmu ČR, který se 
pomalu, ale jistě prosazuje i na mezinárodním poli,  
a má reálné šance se nominovat na PH Soči 2014.

Ideálním sportem pro lidi s nejtěžším stupněm postižení 
je boccia (hra pravidly podobná petanque), která je  
v Jedli velmi populární. V boccie máme v současné 
době 4 reprezentanty ČR. 
Tradičně jsme pořadateli Mezinárodního mistrovství ČR 
v boccia a curlingu vozíčkářů, v roce 2011 jsme úspěšně 
spolupořádali MS v curlingu vozíčkářů a každoročně 
pořádáme Mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů, na 
kterém startují nejlepší týmy světa.

Mgr. Pavel Martínek
vedoucí Sportovního klubu JÚ
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Jednou z hlavních a tradičních forem nadační pomoci 
je finanční přispění na kompenzační pomůcky a léčbu, 
v roce 2012 Nadace vynaložila na tento projekt celkem 
293 753 Kč. Nadační pomoc byla předána buď přímo 
rodinám formou příspěvků, nebo prostřednictvím 
grantů organizacím, které zajišťují terapeutický 
program. Přispění přímo do rodin šlo na doplatky 
mechanických či elektrických vozíků, pomohli jsme  
v zajištění stropního závěsného systému do bytu nebo 
jsme poskytli příspěvek na pleny či léky.

Forma podpory 2012 Kč

Grant NIF 105 000,00

Ostatní granty 0,00

Nadační dary 0,00

Příspěvky dětem 188 753,00

Celkem 293 753,00

PROJEKT LÉČEBNÁ TERAPIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

PŘEHLED PODPOŘENýCH GRANTŮ NIF V PROJEKTU LÉČEBNÉ TERAPIE V ROCE 2012

Daneta o.s.      
Terapie pro 
zdravotně 
postižené

Alternativní terapie, které poskytují maximální využití 
zdravotních, výchovných a relaxačních účinků např. 
animoterapie, canisterapie, aromaterapie, arteterapie aj.

25 000 Hradec Králové

RYZÁČEK o.s. Můj přítel kůň, 
II. etapa

Hipoterapie podporuje zlepšení fyzické i psychické kondice, 
samostatnost, zlepšení manuálních dovedností. II. etapa 
projektu je spojena s tvorbou metodiky a uspořádáním 
workshopů zaměřených na hipoterapii. 

30 000 okres Šumperk

NÁRUČ o.s.
Arteterapeutický 
vzdělávací 
program 

10 měsíční program, který využívá práci s výtvarnými  
a arteterapeutickými metodami, např. používání barev, 
imaginace, animace. 

10 000 Praha - západ

Centrum 
pro rodinu 
a sociální péči 
Hodonín

Rehabilitace pro 
Vlaštovku

Zajištění fyzioterapeutické péče pro děti, které navštěvují 
Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka. 20 000 Hodonín

o.s. hipore-
habilitace 
BANETA

Hipoterapie 
pro zdraví                                 
a radost dětí

Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění péče tím, že 
využívá koně jako léčebného prostředku. Klient se při  
terapii přizpůsobuje krokovému mechanismu koně, dochází 
ke zlepšení rovnováhy, koordinace. 

20 000 Svitavy

Veřejná sbírka je významným zdrojem pro 
financování nadační pomoci. V roce 2012 
pokračovala naše tradiční kasičková sbírka na 
zajištění potřeb pro hlavní poslání Nadace a otevřeli 
jsme poprvé další sbírku s konkrétním účelem 
– na nákup bezbariérového autobusu pro žáky  
a studenty Jedličkova ústavu a škol. Obě veřejné 
sbírky mají svůj vlastní bankovní účet, který vede 
Raiffeisenbank, oba účty jsou transparentní, tedy 
každý může přes internet sledovat stav sbírky:
http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty

Na oba sbírkové účty mohou dárci posílat dary, 
přispívat mohou také formou dárcovských SMS 
(DMS). 
V roce 2012 jsme prostřednictvím veřejné sbírky 
na poslání Nadace získali 1 382 266,13 Kč a na 
nový autobus 442 783,- Kč. Celkově jsme na obou 
sbírkách od dárců obdrželi 1 825 049,13 Kč.
 
   

Veřejná sbírka na poslání Nadace

Veřejnou sbírku na poslání Nadace zajišťujeme 
zejména přes nadační kasičky, které máme umístěné 
nejčastěji ve velkých prodejnách významných 
obchodních řetězců na řadě míst v České republice. 
Jedná se o jeden z nejstarších způsobů podpory, 
jehož výnosy však s ohledem na změnu v systému 
a nárůstu možností přispívat postupně klesají.  
V České republice máme umístěno celkem 55 
kasiček. V roce 2012 jsme naši sbírku rozšířili  
o konkrétní pomoc, když jsme se připojili k realizaci 
užitečného záměru, který si vybrali posluchači 
rádia Impuls v rámci projektu „Pošli dobrý skutek 
s úsměvem dál“. Prostřednictvím příručních 
nadačních kasiček vybral náš partner, Kinematograf 
bratří Čadíků, přes 600 tisíc Kč na výstavbu plošiny 
v Základní škole v Žatci pro Martina Zelinku.  

PŘEHLED PŘÍJMŮ VEŘEJNÝCH SBÍREK 2012:

Sbírka na poslání Nadace Výnos Kč

Kasičky 499 823,00

DMS 19 305,00

Dary přes Fórum dárců 214 844,13

Kasičky - partner Kinematograf 601 896,00

Ostatní dary na účet sbírky 46 398,00

Celkem 1 382 266,13

Sbírka na autobus pro JÚŠ Výnos Kč

Kasičky, dary 118 910,00

DMS 2 673,00

Přímé dary na sbírkový účet 38 900,00

Celkem 160 483,00

Převod dalších prostředků na sbírku 282 300,00

Celkem 442 783,00

CELKEM OBĚ SBÍRKY:

Zdroj příjmu Kč

Kasičky nadační 618 733,00

Kasičky – partner Kinematograf 601 896,00

Dary Fórum dárců 214 844,13

Dary ostatní 367 598,00

DMS 21 978,00

Celkem 1 825 049,13

VEŘEJNÁ SBÍRKA 2012
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Veřejná sbírka na poslání Nadace je podpořena 
také dárcovskými SMS zprávami, tzv. DMS, s heslem 
„PROJEDLICKU“. 

Vybrané prostředky z kasičkové sbírky i DMS jsou 
převáděny na transparentní účet u Raiffeisenbank, 
a.s., č. účtu 350350/5500. 

Nadace provozuje veřejnou sbírku na podporu poslání 
Nadace opakovaně. V současné době běží veřejná 
sbírka na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy pod 
čj. S-MHMP/650705/2010 od 16. srpna 2010 do 5. srpna 
2013 dle podmínek zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných 
sbírkách.

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

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

DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost 
umístění pokladniček v jejich provozovnách, v roce 
2012 byli našimi partnery: 

Aquapark Praha – Čestlice | Albert hypermarket Brno 
– Modřice | Albert hypermarket Hradec Králové | 
Albert supermarket Hradec Králové | Fráni Šrámka | 
Albert hypermarket Králův Dvůr | Albert supermarket 
Liberec – Hrádek n. Nisou | Albert hypermarket Mladá 
Boleslav | Albert hypermarket Olomouc | Albert 
hypermarket Plzeň – Černice | Albert hypermarket 
Praha – Galerie Butovice | Albert Hypermarket Praha – 
Průhonice | Albert hypermarket Praha – Ruzyně | Albert 

hypermarket Teplice | Albert hypermarket Trutnov | 
Bauhaus Brno | Bauhaus Praha – Dolní Chabry | Bauhaus 
Praha – Pankrác | Bauhaus Praha – Průhonice – Čestlice 
| Baumax České Budějovice | Baumax Hradec Králové 
| Baumax Plzeň | Billa Třebíč – Smila Osovského | Billa 
Třebíč – Táborská | Borůvka o.s. | Centrum Babylon 
Liberec | Centrum Černý most Praha | DBK Praha | 
HM Studio Hračky – Novodvorská | Hrad Karlštejn | 
Kaufland Praha – Michle | Kaufland Trutnov Horní Staré 
Město | Lékárna IKEM Praha | Lékárna U Tří lvů České 
Budějovice | Nuselská lékárna Praha | OBI Brno | OBI 
České Budějovice | OBI Hradec Králové | OBI Kolín | OBI 
Litoměřice | OBI Mladá Boleslav | OBI Most | OBI Plzeň 
– Borská pole | OBI Plzeň – Jižní předměstí | OBI Praha 
– Modřany | OBI Praha – Prosek | OBI Praha – Roztyly 
| OBI Praha – Ruzyně | OBI Praha – Štěrboholy | OBI 
Teplice | Obi Králův Dvůr | Obi Písek | Obi Prostějov 
| Obi Liberec | Aquapark Špindlerův Mlýn | Plavecký 
bazén Podolí Praha | Starkl Zahradník | Tesco Plzeň 
Americká | Úřad MČ Praha 1

Sbírka na autobus pro Jedličkův 
ústav a školy

Rok 2012 nám přinesl nutnost otevřít další veřejnou 
sbírku. Tentokrát s přesně vymezeným účelem – zajistit 
nový autobus pro žáky a studenty Jedličkova ústavu  
a škol. Dosavadní autobus slouží již 17 let, přes veškerou 
vzornou péči má stále více poruch a studenty občas 
nechá někde na cestě stát. Autobus je využíván během 
školního roku hlavně pro cesty na školy v přírodě, na 
kulturní a sportovní akce, jezdí s ním hudebníci ze 
skupiny The Tap Tap, Sportovní klub JÚ na turnaje  
a soustředění, výchova Jedličkova ústavu a škol na 
letní tábory a akce.

Sbírku na autobus jsme slavnostně otevřeli v průběhu 
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 
začátkem léta 2012. Díky panu Jiřímu Bartoškovi a jeho 
skvělému týmu jsme získali dary v hodnotě kolem 500 
tisíc Kč a za festivalový týden se do naší autobusové 
kasičky podařilo vybrat 90 tisíc Kč.

Děkujeme agentuře Arnold Prague, jejíž kreativní 
tým pro nás připravil krásnou velkou kasičku ve 
tvaru autobusu a několik malých příručních kasiček 
– autobusů, zajistil nám návrhy a realizaci plakátů  
a inzerce na MFF, a také nám předal cenné podněty  
k propagaci naší sbírky.
  
Veřejná sbírka na autobus je podpořena dárcovskými 
SMS (DMS) s heslem „POJEDTESNAMI“. 
Vybrané prostředky z kasičkové sbírky i DMS jsou 
převáděny na transparentní účet u Raiffeisenbank, 
a.s., č. účtu 350385/5500.

Veřejnou sbírku na autobus (vícemístný přepravní 
prostředek) můžeme provozovat na základě povolení 
Magistrátu hl. m. Prahy čj. S-MHMP/602106/2012, 
607749/2012 ode dne 8. 6. 2012 do 20. 4. 2015.
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Poskytnuté 
příspěvky, granty 
a dary 2012 
Nadace předává finanční či věcnou pomoc v rámci jasně stanovených 
pravidel. Pomoc je poskytována formou nadačních příspěvků fyzickým 
osobám a v podobě grantů neziskovým organizacím, které mají 
podobné poslání jako Nadace. Veškerá pomoc je předána na základě 
smluv o poskytnutí nadačního příspěvku nebo nadačního grantu.  
Nadace poskytuje dva druhy grantů. Granty NIF jsou poskytovány 
v souladu s vypsaným grantovým řízením 1x ročně a striktně se řídí 
pravidly plynoucími ze smlouvy s Ministerstvem financí ČR, které 
předalo Nadaci část výnosů z privatizace. Jiným typem grantu je tzv. 
Ostatní nadační grant, o který mohou organizace požádat kdykoliv 
během roku. Schvalováním příspěvků a grantů se zabývá příspěvková 
a grantová komise složená ze členů správní rady Nadace, výši grantů 
pak schvaluje na svém jednání správní rada. 

V roce 2012 Nadace předala pomoc celkem ve výši 2 734 241,70 Kč, 
což je o 706 tisíc Kč více než v roce předchozím.

NADAČNÍ POMOC 2012 Kč

Granty NIF 300 000,00

Ostatní nadační granty 1 523 990,00

Příspěvky fyzickým osobám 458 342,50

Nadační dary 451 909,20

Celkem 2 734 241,70

PŘÍSPĚVKY FYZICKýM OSOBÁM - INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

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

V roce 2012 jsme mladým lidem a jejich rodinám 
předali příspěvky v celkové výši 458 342,50 Kč, což je 
o 44 tisíc Kč více než v předcházejícím roce.

Příspěvek Celkem Kč

Finanční příspěvky 269 587,00

Příspěvek z vázaných darů 186 254,50

Věcné příspěvky 2 501,00

Celkem 458 342,50

POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY v roce 2012 - přehled: 
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

PŘÍJEMCE Předmět příspěvku Finanční příspěvek v Kč

Jaroslav K. Studium a služby JÚŠ 25 000,00

Simona B. Příspěvek na MOTOmed 15 000,00

Lubomír M. Pomoc s bezbariérovou dopravou do školy 15 000,00

Robert D. Asistenční služby 12 000,00

Vladimír Š. Příspěvek na plošinu do bytu 12 000,00

Štěpán B. Příspěvek na vozík 12 000,00

Lukáš K. Příspěvek na sportovní vybavení 12 000,00

Světla H. Příspěvek na elektr. skútr 11 411,00

Richard P. Notebook 10 000,00

Veronika N. PC 10 000,00

Jana M. Notebook 10 000,00

Jakub N. Příspěvek na elektr. skútr 10 000,00

Simona B. Sportovní vybavení 9 500,00

Jan K. Letní pobyty 9 000,00

Rozálie V. Příspěvek na pleny a léky 8 421,00
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Zuzana G. Příspěvek na lyžařský kurz 8 000,00

Filip H. Osobní asistence v rámci rekondičního pobytu 7 099,00

Antonie R. Osobní asistence v rámci rekondičního pobytu 7 099,00

Nataša H. Závěsný transportní systém do bytu 6 900,00

Vít F. Letní pobyt 6 799,00

Michal, Jan F. Školní pobyt u moře 5 900,00

Li L. Příspěvek na pobyt v azylovém domě 5 290,00

Alena S. Příspěvek na ozdravný pobyt 5 000,00

Kristýna B. Osobní asistence v rámci rekondičního pobytu 5 000,00

Skupinový př. Školní klub JÚŠ - vánoční dárky 5 000,00

Alžběta J. Letní pobyt 4 000,00

Anna M. Příspěvek na lyžařský kurz 4 000,00

Helena Anna K. Příspěvek na osobní asistenci 3 205,00

Lucie Š. Kompenzační pomůcka 3 031,00

Jan a Michal F. Úhrada stravného, pobyt ve školním klubu 2 650,00

Lukáš J. Školní klub 2 600,00

Skupinový př. Podpora výtvarné soutěže - výstava 1 019,00

Michal F. Příspěvek na zahraniční šachový turnaj 1 000,00

Lukáš M. Vodácký tábor 1 000,00

Aleš P. Příspěvek na zvětš. lupu 810,00

Skup.příspěvek Podpora výtvarné soutěže - výstava 796,00

Daniel S. Víkendový pobyt 700,00

Li L. Seznamovací pobyt studentů 632,00

Daniel S. Víkendový pobyt 600,00

Aleš P. Drobná oprava vozíku 125,00

CELKEM 269 587,00

VÁZANÉ PŘÍSPĚVKY (kryto z účelově a adresně vázaných darů) 

Příjemce Účel Finanční dar Kč Dárce

Simona B. Závěsný stropní systém 64 990,00
KS Motor Servis s.r.o.                           

VANEP s.r.o.               
MOTORENA s.r.o.

Martina V. Invalidní vozík 39 065,00 MOD PLAY s.r.o.

Robert D. Osobní asistence 8 385,00 Paní Anna Rydvalová

Vladimír Š. Osobní asistence, služby JÚŠ 73 814,50 OMEGA Krijcos, s.r.o.

CELKEM 186 254,50

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK - VĚCNÉ DARY 

Příjemce Předmět Hodnota daru Kč

Tomáš H. Notebook 2 500,00

Martin W. Notebook (symbolická hodnota daru) 1,00

CELKEM 2 501,00 

Členové příspěvkové komise jako zaměstnanci JÚŠ znají 
naše děti a studenty, a proto mohou velmi kvalifikovaně 
rozhodnout o tom, kterou žádost o příspěvek podpoří 
či navrhnou k podpoře správní radě. V přehledu 
poskytnutých příspěvků za rok 2012 se nově objevuje 
tzv. skupinový příspěvek, což je příspěvek Nadace 
pro celou třídu nebo skupinu studentů JÚŠ, např. na 
podporu výuky hudební výchovy, výtvarné výchovy nebo 
určité akce, kterou třída či výchova pořádá.

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

Směr pomoci Celkem Kč

Sociální rehabilitace 81 670,50

Pracovní rehabilitace 10 000,00

Bezbariérová doprava 15 000,00

Osobní asistence 90 373,00

Volnočasové aktivity 72 546,00

Léčebná terapie a pomůcky 188 753,00

Celkem 458 342,50

18 % Sociální rehabilitace

2 % Pracovní rehabilitace

3 %  Bezbariérová doprava

20 %  Osobní asistence

16 %  Volnočasové aktivity

41 %  Léčebná terapie a pomůcky
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GRANTY NIF 2012

OSTATNÍ NADAČNÍ GRANTY 2012

Pohled na granty 2012 NIF z pohledu hlavních 
nadačních projektů:

Projekty NJU Kč

Sociální rehabilitace 10 000,00

Pracovní rehabilitace 100 000,00

Osobní asistence 55 000,00

Volnočasové aktivity 30 000,00

Léčebná terapie a pomůcky 105 000,00

Celkem 300 000,00

Granty NIF znamenají pro Nadaci povinnou výplatu 
pomoci organizacím neziskového sektoru působícím na 
území celé České republiky. Dle statutu Nadace to pak 
musí být organizace poskytující služby mladým lidem 
s tělesným či kombinovaným postižením. NIF (nadační 
investiční fond) je označení pro finanční prostředky, 
které obdržela Nadace z výnosů privatizace. Nadaci 
byly Ministerstvem financí ČR jako nástupcem Fondu 
národního majetku ČR svěřeny finanční prostředky, 
které musí spravovat dle podmínek smlouvy s MF ČR. 
Podle těchto podmínek je Nadace odpovědná za řádnou 
správu a uložení prostředků u finančních investorů, 
a je povinná v rámci otevřeného grantového řízení 

poskytnout z výnosů finančního majetku za uplynulý 
rok povinný objem prostředků ve výši, která je určená 
sazbou PRIBID za uplynulý kalendářní rok, a dle 
určeného vzorce. Na základě tohoto výpočtu Nadaci 
vyplynula povinnost v roce 2012 rozdělit 267 599,86 
Kč, avšak správní rada rozhodla vyplatit pomoc ve výši 
300 000,- Kč.

Granty v kategorii NIF 2012 byly rozděleny  
v rámci otevřeného grantového řízení 10 nestátním 
neziskovým organizacím. Informace o některých 
podpořených projektech viz kapitola PROJEKTY.

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

mikrobusy do škol Jedličkova ústavu, příkladem řešení 
akutního problému byla podpora Jedličkova ústavu  
a škol na úvazek fyzioterapeuta. Veškeré informace  
o možnosti požádat o grant jsou uvedeny na webových 
stránkách: www.nadaceju.cz.

V roce 2012 Nadace rozdělila v kategorii ostatní granty 
1 523 990,- Kč, jsme rádi, že jsme mohli vyplatit  
o 478 tisíc Kč více, než v roce předchozím.

Podpořená organizace Název projektu Získaný grant v Kč

Cesta slunce o.s. Asistenční služba pro handicapované děti a mladé dospělé 35 000,00

Daneta o.s.      Terapie pro zdravotně postižené 25 000,00

KONTAKT bB o.s. Plavecké léto 30 000,00

RYZÁČEK o.s. Můj přítel kůň, II. etapa 30 000,00

ARPZPD v ČR, o.s. Klub "Hornomlýnská" 
Osobní asistence pro děti s tělesným a kombinovaným 
postižením

20 000,00

NÁRUČ o.s. Arteterapeutický vzdělávací program 10 000,00

BANETA o.s. Hipoterapie pro zdraví a radost dětí 20 000,00

ASISTENCE o.s. Jdu na praxi 100 000,00

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Rehabilitace pro Vlaštovku 20 000,00

KONÍČEK o.s. Učíme se se zvířátky 10 000,00

CELKEM 300 000,00

Příjemce grantu Podpořený projekt Výše grantu Kč

Borůvka o.s. Bezbariérová doprava žáků Jedličkova ústavu do školy 489 410,00

Jedličkův ústav a školy Úhrada pracovního úvazku fyzioterapeuta 300 000,00

Borůvka o.s. Tréninkový program "Pracuji, tedy jsem" 276 000,00

TAP o.s. Koncert proti konci světa (hudební skupina The TAP TAP) 150 000,00

 

 

  

 

3 % Pracovní rehabilitace 

33 % Pracovní rehabilitace 

18 % Osobní asistence

10 % Volnočasové aktivity

35 %  Léčebná terapie
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Borůvka o.s. Inkluzivní vzdělávání 165 000,00

Dílna Eliáš o.s. Pomoc s úhradou nájemného dílny 100 000,00

SC JÚ Praha o.s. Lyžařský kurz a kurs monoski (Alpy) 30 000,00

Země lidí o.s. Letní tábor 10 000,00

Jedličkův ústav a školy Tvorba kolekce návrhů oblečení žáky a studenty 3 580,00

CELKEM GRANTY OSTATNÍ 1 523 990,00

Pohled na ostatní granty 2012 z hlediska hlavních 
nadačních projektů:  

PROJEKT NJÚ Kč

Pomoc Jedličkovu ústavu a školám 300 000,00

Sociální rehabilitace 103 580,00

Pracovní rehabilitace 426 000,00

Bezbariérová doprava 489 410,00

Osobní asistence 165 000,00

Volnočasové aktivity 40 000,00

Celkem 1 523 990,00

S finančním pokrytím ostatních grantů v roce 2012 nám 
pomohla Nadace ČEZ, která nám z projektu Oranžového 
kola, do kterého jsme byli zařazeni na MFF Karlovy 
Vary, předala 244 892,- Kč, z toho 200 tisíc Kč bylo 
použito na projekt pracovní rehabilitace „Pracuji, tedy 
jsem“ a 44 892,- Kč na pomoc v bezbariérové dopravě. 
Více informací k některým podpořeným projektům viz 
kapitola PROJEKTY nebo PŘÍBĚHY.

POSKYTNUTÉ DARY 2012

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

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

Obdarovaný Účel daru Věcný dar Kč Finanční dar Kč Dárce

Žák JÚŠ Obuv 1 590,00 x Rock Point a.s.

Sportovní klub JÚ Sportovní oblečení 2 000,00 x o.s. Archimedes

Sportovní klub JÚ
Nákup sport. potřeb 
a činnost klubu

x 42 380,00 VŠ LIGA

Sportovní klub JÚ
Oprava vybavení SC, služby 
pro sportovce

0,00 25 000,00
I.S.C. Sports, pan Karel Bláha z 

Memoriálu Strýčka Jedličky

Sportovní klub JÚ
Tříkolka Loped 
-kompenzační pomůcka

8 000,00 x pan Zdeněk Procházka

JÚŠ Jídelní vozík x 1 750,00 Nadace JÚ

JÚŠ Montessori pomůcky 0,00 13 246,00 IWAP

JÚŠ Abilympiáda 2012 x 110 000,00 Čtení pomáhá – pan Martin Roman

JÚŠ Polohovací lůžko  30 882,60 IWAP

JÚŠ Knihy 34 166,00 x Čtení pomáhá – pan Martin Roman

JÚŠ Kuchyňský nábytek SB  116 793,00 Čtení pomáhá – pan Martin Roman

JÚŠ Lednička 4 990,00 x Nadace JÚ

JÚŠ Sedací vak 14 980,00  CEDR Group

JÚŠ Vánoční dekorace 808,00 x Horoskop s.r.o.

JÚŠ Elektro vybavení 10 326,60 x DBK Praha

JÚŠ Drobná elektronika 3 956,00 x DBK Praha

JÚŠ Hygienické vaky 0,00 31 041,00 Nadace JÚ

CELKEM  80 816,60 371 092,60 451 909,20

 

 

 

 

  

20 % Pomoc JÚŠ

7 % Sociální rehabilitace

28 % Pracovní rehabilitace

32 % Bezbariérová doprava

11 %  Osobní asistence

3 %  Volnočasové aktivity
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Návštěva IWAP v Jedličkově 
ústavu a školách, ukázková 
hodina se zakoupenými 
pomůckami Montessori

Cvičná kuchyň pro žáky 
praktické školy na Staré 
budově JÚŠ

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že většina nadačních 
darů je směřována na pomoc pro Jedličkův ústav  
a školy. V roce 2012 jsme pokračovali ve spolupráci  
s projektem pana Martina Romana – Čtení pomáhá, 
www.ctenipomaha.cz , obdrželi jsme celkem prostředky 
ve výši 260 959,- Kč. Z této pomoci jsme uhradili 
náklady na celorepublikovou soutěž ABILYMPIÁDA, 
kterou již počtrnácté organizoval Jedličkův ústav  
a školy, předali jsme krásné knihy do školní knihovny,  
a navíc se nám díky této pomoci podařilo zajistit 
cvičnou kuchyň pro žáky naší praktické školy, která se 
neobejde bez speciálně nastavitelných skříněk a stolů.

IWAP (International Women Asociation of Prague) 
nám předala pomoc ve výši 44 128,60 Kč. Z daru jsme 
pořídili Montessori pomůcky pro III. třídu naší základní 
školy a speciální nastavitelné lůžko od firmy Linet 
do domova mládeže Topolka. Firma CEDR Group nám 
pomohla v zakoupení speciálních sedacích vaků pro 

domov mládeže TAP.

Před Vánoci nás již opakovaně pozvala společnost DBK 
Praha a.s. na svou charitativní akci „Strom splněných 
přání“, v rámci které jsme získali pěkné vánoční dárky 
pro školu i domovy mládeže. Těší nás, že naši dárci 
pamatují i na Sportovní klub JÚ, který jsme opět mohli 
podpořit dvěma dary na vybavení a činnost klubu od 
o.s. VŠ LIGA a z Memoriálu Strýčka Jedličky.

Abilympiáda 2012



Poděkování dárcům 
Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,

při psaní výroční zprávy za uplynulý rok si vždy znovu uvědomuji, kolik práce a někdy klikaté cesty vedou k tomu, 
abychom naplnili své poslání. Skládáme k sobě jako ve stavebnici všechny díly naší činnosti – pomoci tam, kde je 
třeba, zajistit finanční prostředky, dávat o sobě vědět, pečovat o majetek nemovitý a finanční a předat zprávu  
o tom, jak s Vaší pomocí bylo naloženo. Věřím, že se nám naše poslání v roce 2012 podařilo, a to zejména díky 
Vám, našim dárcům, partnerům a spolupracovníkům.
 
Vážíme si, že Vás zajímá osud mladých lidí, kterým život nadělil těžší zátěž než většině z nás. Bez Vašeho přispění 
by Nadace nemohla napomáhat k jejich plnohodnotnému životu. Děkujeme Vám, že v době stálého chvatu, 
všudypřítomné reklamy a velké konkurence i v neziskovém sektoru pamatujete právě na naši Nadaci. Všechny 
dary, veškerou pomoc, kterou nám poskytujete, předáváme dál v plné výši. Správa Nadace je hrazena výhradně 
z příjmů ze správy finančního a nemovitého majetku, který Nadace v minulosti získala od Vás z darů a dědictví. 
Tento majetek nám umožňuje plnit nadační poslání, je pilířem naší činnosti a zárukou, že budeme moci pomáhat 
i v budoucnosti. Tím, že naše Nadace přispívá žákům, studentům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, může 
udělení pomoci velmi dobře směřovat. Známe své studenty a jejich rodiny, víme, proč je třeba pomoci právě jim, 
a známe potřeby Jedličkova ústavu a škol a neziskových organizací z Centra služeb Vyšehrad. Vaše pomoc, kterou 
jste nám v roce 2012 předali, byla využita tam, kde jí bylo nejvíce zapotřebí. 

Domníváme se, že i pro naše dárce a partnery může být důležité sdělení, že jsme v roce 2012 jako člen Asociace 
nadací při Fóru dárců obdrželi „Známku kvality“, což je nově udělované hodnocení, které jsme získali na základě 
splnění kritérií zaměřených na nastavení vnitřního kontrolního systému Nadace, na transparentnosti nakládání  
s finančními prostředky, a na otevřenosti předávání informací o činnosti Nadace směrem k veřejnosti. Je to 
ocenění důvěryhodnosti a etické profesionality Nadace.

Vážení dárci, partneři, spolupracovníci, jste nám oporou, bez které bychom nemohli pomáhat. Děkujeme Vám 
všem za Vaši účast, kterou cítíte, a za to, že ji projevujete konkrétní pomocí. 

V úctě
Ing. Alena Peštová
výkonná ředitelka

V roce 2012 jsme získali dary v celkové hodnotě 
3 260 259,44 Kč:

DARY 2012 Kč

Dary od 10 000 Kč výše 1 748 327,12

Dary od 2 000 Kč 127 317,00

Drobné dary 52 336,32

Finanční dary celkem 1 927 980,44

Veřejné sbírky Kč 

Sbírka na poslání Nadace-kasičky 1 101 719,00

Sbírka na autobus 118 910,00

DMS poslání Nadace 19 305,00

DMS na autobus 2 673,00

Celkem finanční dary 3 170 587,44

Věcné dary 89 672,00

Celkem přijaté dary 2012 3 260 259,44

Pro srovnání můžeme uvést, že v roce 2011 jsme 
obdrželi dary v celkové hodnotě 1 809 766,60 Kč, tedy 
nárůst v roce 2012 představuje 180 %. Důvod, proč 
se nám podařilo získat významný nárůst částky darů, 
spočívá v rozvoji marketingových aktivit. Pro nás je 
velmi důležité, že se nám podařilo oproti předchozímu 
roku navýšit dary od největších dárců, u této skupiny 
dárců jsme oproti roku 2011 zaznamenali nárůst o 600 
tisíc Kč. Většinu nových dárců jsme získali právě díky 
možnosti stát se neziskovým partnerem 47. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 
(viz např. podpora od Nadace ČEZ nebo dar od Möet 
Hennessy či B1 a.s.). Dalším významným příjmem 
byla spolupráce s Rádiem Impuls, kdy prostřednictvím 
našich kasiček Kinematograf bratří Čadíků vybral 
po celé České republice 601 896,- Kč. Mezi největší 

finanční dary patří i zajištění pomoci Fóra dárců, které 
nám zprostředkovalo účast v charitativním vánočním 
projektu firmy Datart International a.s. V roce 
2012 jsme pokračovali ve velmi úspěšné spolupráci  
s projektem pana Martina Romana – Čtení pomáhá. 
V rámci tohoto projektu jsme obdrželi významnou 
finanční pomoc a také věcný knižní dar. Detail k využití 
darů viz kapitola – Nadační pomoc, DARY.

Přehled největších dárců a darů roku 2012:

Dárce Finanční dar v Kč

NADACE ČEZ 244 892,00

FÓRUM DÁRCŮ o.s.
+ Datart International a.s. 214 844,13

Martin Roman - Projekt Čtení pomáhá 210 000,00

MÖET HENNESSY Czech Republic 100 000,00

ČSOB Investments Management, a.s. 70 000,00

OMEGA Krijcos a.s. 65 000,00

B 1, a.s. (Import Volkswagen Group) 50 000,00

STENO CZ s.r.o. 50 000,00

SŮSOVÁ Jitka 50 000,00

TOŠNER Stanislav 50 000,00

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ŽEN V PRAZE 
(IWAP) 44 038,00

VŠ LIGA o.s. 42 380,00

MODPLAY a.s. 40 273,00

B 1, a.s. 30 000,00

CONSEQ Investment Management a.s. 30 000,00

KAŠOVÁ Helena 30 000,00

KS MOTOR SERVIS s.r.o. 30 000,00

PRONIX s.r.o. 30 000,00

DARY A DÁRCI roku 2012
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Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť 
poděkovat dárcům a partnerům, kteří nám významným 
způsobem pomohli naplnit v roce 2012 poslání Nadace:

NAŠE MIMOŘÁDNÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:

Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary, 
zejména panu Jiřímu Bartoškovi, panu Kryštofu 
Muchovi a paní Janě Gabrielové.

Mediálním partnerům MFF Karlovy Vary – České televizi, 
Českému rozhlasu, týdeníku Reflex, časopisu EURO  
a deníku Právo a mediálnímu partnerovi Nadace 
serveru neziskovky.cz.

 

Panu Martinu Romanovi a paní Lucii Dickové za pomoc 
věnovanou projektem Čtení pomáhá. 

Za opakovanou pomoc společnosti DBK PRAHA a.s., 
zejména panu řediteli Mgr. Miroslavu Velflovi.

Nadaci ČEZ za finanční pomoc a krásnou akci, na kterou 
nás přizvala – projekt Oranžové kolo.

Uni Controls a.s. 30 000,00

KPMG Česká republika s.r.o.
+ jeho zaměstnanci 28 000,00

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

RYDVALOVÁ Anna 25 000,00

STAVOV Marcela 25 000,00

CIHLÁŘ Stanislav 24 000,00

MILLER Milon 23 900,00

ADORE s.r.o. 20 000,00

MOTORENA s.r.o. 18 500,00

VANEP s.r.o. 18 500,00

JEDLIČKA Josef 15 000,00

KULHAVÝ Petr 15 000,00

PARMA Pavel 15 000,00

Anonymní dárce 12 000,00

KRUPIČKA Jiří - Geodetická kancelář 12 000,00

HOŠEK Miroslav 10 000,00

KAROUS Miloš 10 000,00

KOCOUR PAVEL 10 000,00

SMP CZ a.s. 10 000,00

ŠILHAVÝ Michal 10 000,00

ŠŤOVÍČEK Petr 10 000,00

Celkem největší dárci 1 748 327,13

Dárci a dary od 2 000,- Kč do 8 000,- Kč

Dárce Finanční dar v Kč

PAVEL Jan 8 000,00

PACHOLÍKOVÁ Olga 7 900,00

BOBED SERVICE s.r.o. 7 500,00

BOSCH Termotechnika s.r.o. 6 617,00

BEČÁK Ondřej 6 000,00

EIBICHIT Kamil 5 000,00

HNILICA Stanislav 5 000,00

CHMELÍK Josef 5 000,00

JANKŮ Martin 5 000,00

POLIKLINIKA MICHNOVA 5 000,00

POSPÍŠIL Petr 5 000,00

RESO s.r.o. 5 000,00

RYBÁR Ivan 5 000,00

RYBENSKÁ Jana 5 000,00

ŠABATOVÁ Anežka 5 000,00

PULLMANN Michal 3 600,00

KŘIVÁNEK Ivan 3 500,00

HIMLAROVÁ Julie 3 000,00

HORÁČEK Antonín 3 000,00

SLOWIK David 3 000,00

VRAJ Pavel 2 700,00

PARDO Andrej 2 500,00

LANĚ Tomáš 2 500,00

ŠINDELÁŘ Roman 2 500,00

HRABÁNEK Jiří 2 400,00

ŠULC Stanislav 2 400,00

HLAS Ondřej 2 100,00

WASSERBAUER Jan 2 100,00

MRKVA Jiří 2 000,00

REALINVEST s.r.o. 2 000,00

SLANINA František 2 000,00

Celkem dary od 2000,- Kč do 8000,- Kč 127 317,00

Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční 
dary: celkem 52 336,32 Kč

DÁRCI – VĚCNÉ DARY

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM, PARTNERŮM

Dárce Věcný dar Hodnota v Kč

RWE Notebooky (symbolická hodnota 1 PC = 1 Kč) 10,00

Martin Roman - Čtení pomáhá Knihy (pro školní knihovnu) 40 069,00

Rock Point a.s. Obuv (adresný dar) 1 590,00

Zdeněk Procházka Loped - speciální kolo 8 000,00

MK Plexi s.r.o. Plastové kasičky 11 758,00

CEDR Group Sedací vak fatboy 14 980,00

Horoskop s.r.o. Vánoční dekorace 808,00

DBK Praha a.s. Elektro vybavení pro kuchyň 10 327,00

Litera dp s.r.o. Kuchyňské potřeby 2 130,00

CELKEM VĚCNÉ DARY 89 672,00
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Jiří Janoušek ze správní 
rady Nadace přebírá šek od 
vedení Polikliniky Michnova

Návštěva IWAP na ukázkové 
hodině v JÚŠ

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

Fóru dárců za možnost zapojit Nadaci do vánočních 
sbírek a za odbornou podporu a spolupráci během 
celého roku.

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

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

Společnosti Starcom MediaVest Group za opakované 
zprostředkování inzerce v tištěných médiích za 
symbolickou cenu.

Paní Beatě Rajské za návrh designu triček pro sbírku na 
autobus a také za laskavou účast na našem stánku na 
MFF Karlovy Vary.

Paní Ivě Pazderkové za přátelskou pomoc a skvělé 
průvodní slovo naší prezentace v Karlových Varech na 
nadačním odpoledni a na koncertu v Poštovním dvoře.

Panu Jiřímu Dvořákovi z Divadla na Vinohradech, který 
nás podpořil přímo během prezentace v Karlových 
Varech a namluvil pro Nadaci propagační spot na 
podporu sbírky na autobus.

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

Panu Ing. Luboši Jílkovi ze společnosti Fincentrum 
a.s., který nám poskytuje bezplatné finanční 
poradenství.

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

Paní Běle Houdkové-Svobodové za opakované grafické 
zpracování naší výroční zprávy zdarma.

Tiskárně H.R.G., že nám poskytla tisk této výroční 
zprávy zdarma.

PRAGUE
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Finanční část
Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede 
účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 
Nadace vede účetnictví ve dvou okruzích – pro hlavní činnost a pro 
činnost doplňkovou (hospodářskou). Na základě zákona č. 227/1997 
Sb. o nadacích a nadačních fondech, §23 provozuje Nadace pronájem 
nemovitostí, které v minulosti nabyla dědictvím či darem. 

Dle znění Statutu NJÚ je základním posláním Nadace shromažďování 
finančních prostředků a jiných hodnot za účelem obnovy a rozvoje JÚŠ 
a za účelem uspokojování potřeb mladých lidí s tělesným postižením. 
Nadace v roce 2012 realizovala své záměry v oblasti správy finančního 
a nemovitého majetku. Byli jsme v časté komunikaci s našimi 
finančními investory, sledovali jsme vývoj na finančních trzích. 
Rok 2012 přinesl na finančních trzích velmi dobré výsledky, což se 
projevilo na růstu hodnoty našeho majetku ke konci roku a následně 
na vyplacených výnosech. Odrazem toho je i hospodářský výsledek 
Nadace v hlavní činnosti ve výši 1 653 tisíc Kč. V oblasti správy 
nemovitého majetku došlo k zásadnímu rozhodnutí – prodat ideální 
polovinu domu na Praze 6. Finanční prostředky z prodeje ideální 
poloviny domu jsou uloženy na spořicím účtu, a jsou připraveny jako 
zdroj financování nemovitého majetku. Prodej ideální poloviny domu 
se projevuje vysokým ziskem v hospodářské činnosti ve výši 10 584 
tisíc Kč. V roce 2012 jsme realizovali celkový zisk po zdanění ve výši 
12 237 tisíc Kč. 

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VýKAZU ZISKU 
A ZTRÁTY K 31. 12. 2012

Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku  
a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy, 
a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin nadačního rejstříku.

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

AKTIVA Stav 
k 1.1.2012

Stav 
k 31.12.2012

Dlouhodobý majetek celkem 66 321 67 169

Dlouhodobý nehmotný 
majetek celkem

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 14 647 10 782

Dlouhodobý finanční 
majetek celkem

58 581 61 179

Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem -6 907 -4 792

Krátkodobý majetek celkem 8 933 25 377

Zásoby celkem 45 54

Pohledávky celkem 987 2 308

Krátkodobý finanční 
majetek celkem

7 886 23 005

Krátkodobý finanční 
majetek celkem 15 10

AKTIVA CELKEM 75 254 92 546

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 74 928 89 956

Jmění celkem 66 280 69 071

Výsledek hospodaření celkem 8 648 20 885

Cizí zdroje celkem 326 2 590

Rezervy celkem

Dlouhodobé závazky celkem 5

Krátkodobé závazky celkem 276 2 498

Jiná pasiva celkem 45 92

PASIVA CELKEM 75 254 92 546

NADAČNÍ JMĚNÍ

Nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku  
   Celkem 61 971 800 Kč
    Nadační jmění prostředky NIF 38 971 800 Kč  
    Nadační jmění 23 000 000 Kč

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

DLOUHODOBý MAJETEK k 31.12.2012

Nemovitý majetek:

    bytový dům v Praze 6, ul. Na Petřinách 
     stodola Buková, Buková u Nových Hradů 
     byt Prosek (dědictví, osobní vlastnictví)
    byt Africká, Praha 6 (družstevní vlastnictví)

Finanční majetek Nadace 
(viz zápis v nadačním rejstříku):

    Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond 

     Růstový fond nadací, Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond 

    Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST (FKD) SIN 
CZ0008471786, ČP INVEST investiční společnost, a.s. 

    investiční portfolio spravované společností Česká 
spořitelna, a.s. 

     investiční portfolio spravované společností J&T 
Banka, a.s. 

    investiční portfolio spravované společností Conseq 
Investment Management, a.s.

     termínovaný vklad u Raiffeisenbank a.s.
     termínovaný vklad u UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. 
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VýKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2012 (v tis. Kč)

NÁKLADY
             Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřebované nákupy celkem 248 78 326

Služby celkem 668 679 1 347

Osobní náklady celkem 846 417 1 263

Daně a poplatky celkem 3 452 455

Ostatní náklady celkem 36 36 98

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 10 768 10 768 12 426

Poskytnuté příspěvky celkem 10 10

Daň z příjmů celkem

NÁKLADY CELKEM 12 579 3 346 15 925

VýNOSY

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 149 1 149

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   

Aktivace celkem   

Ostatní výnosy celkem 296  296

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 12 069 15 000 27 069

Přijaté příspěvky celkem 1 867  1 867

Provozní dotace celkem    

VýNOSY CELKEM 14 232 16 149 30 381

VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 1 653 12 803 14 456

VýSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 653 10 584 12 237

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2012 
žádné odměny spojené s výkonem funkce. 

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

Pravidlo stanovené pro omezení nákladů na správu Nadace 
Na základě zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, 
§ 22, odst. 1, písmeno c) stanovila Nadace ve svém statutu pravidlo 
pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace.

Dle statutu Nadace je stanoveno:
 „Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace nesmí 
převýšit 20 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož 
roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze měnit nejméně po 
dobu pěti let. Rozhodným obdobím je kalendářní rok. Základ pro 
výpočet nákladů souvisejících se správou Nadace je tvořen částkou 
rovnající se rozdílu mezi celkovým nadačním jměním a výší příspěvku 
poskytovaného Nadaci v rámci II. etapy dělení Nadačního investičního 
fondu“.

V roce 2012 bylo toto pravidlo dodrženo:
 
Náklady NJÚ k 31.12.2012 celkem 18 143 944,07
  z toho náklady na prodej cenných papírů -9 519 739,25
  z toho zůstatková cena prodaného hmotného majetku -1 248 920,33
  z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku -571 013,90
  z toho odpisy nemovitostí k pronájmům -409 362,84
  daň z příjmů -2 219 276,00
  daň z převodu nemovitostí -450 000,00

Náklady na správu Nadace 3 725 631,75

Pravidlo dle Statutu NJÚ: 20 % z nadačního jmění
20 % z 23 000 000 Kč 4 600 000,00
 
Skutečný podíl správních nákladů na nad. jmění 16,20 %
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NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Sídlo nadace  | V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Kancelář nadace  | Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
IČ | 25691872
DIČ  | CZ25691872

Datum registrace nadace: 22. 10. 1990 pod č. j. 861/90 u Obvodního úřadu pro Prahu 2
Datum zápisu do nadačního rejstříku: 3. 9. 1998 u Městského soudu v Praze, odd. N, vložka 25

Zřizovatel nadace:  Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola 
se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4, IČO 70873160

Tel.  | +420 241 406 886
E-mail  | info@nadaceju.cz
Webové stránky  | www.nadaceju.cz
 | www.facebook.com/nadaceju

Darovací účet
ČSOB, a. s. | 171103741/0300

Sbírkové konto (transparentní účet) – projekty nadace
Raiffeisenbank, a.s. | 350350/5500

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

Provozní účet 
ČSOB, a. s. | 108443145/0300
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Jednorázová DMS na poslání Nadace – nadační projekty
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS PROJEDLICKU na telefonní 
číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Nadace Jedličkova ústavu 
obdrží 27 Kč.

Jednorázová DMS na sbírku na nákup bezbariérového autobusu
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS POJEDTESNAMI na číslo 
87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Nadace Jedličkova ústavu obdrží 
27 Kč.

DMS Roční podpora
Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho 
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK PROJEDLICKU nebo 
DMS ROK POJEDTESNAMI na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč. Nadace obdrží 27 Kč. 
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

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

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



Widle – Při naší práci se snažíme 
používat selský rozum, 
tzv. kvalita + rychlost = hodně práce:-)

FSC – podporujeme odpovědné, sociálně 
přínosné a ekonomicky životaschopné 
obhospodařování lesů celého světa a tím 
napomaháme chránit světové lesy.

PEFC – Certifikace lesů směřující 
k dosažení trvale udržitelného 
hospodaření v lesích a zlepšení všech 
funkcí lesů.

Recycling – sledujeme zda tříděný odpad 
z naší výroby putuje k dalšímu zpracování 
popř. k řádné likvidaci.

Sorting – dbáme důsledně na roztřídění 
odpadů: papír, laminem, použitou 
vývojku, odpad z mytí tiskových gum

ISO 14001 – dodržujeme tuto normu, 
jejím největším přínosem je zavedení 
důsledného třídění odpadů a s tím 
spojené zodpovědné chování životnímu 
prostředí.

Alcohol low – snižujeme obsah 
Izopropylalkoholu v tisku, jako těkavé 
organické rozpouštědlo výrazným 
způsobem zatěžuje životní prostředí a 
negativně působí na lidské zdraví.

Solar power – Využíváme slunce k výrobě 
elektrické energie pro naše tiskové 
a knihárenské stroje (120 kW)

Zelená tiskárna
www.hrg.cz

Kvalitní péči
umíme i my.


