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Není jednoduché psát úvodní slovo ke zprávě, jako
je ta, kterou se právě chystáte číst. Snad je na místě
vzpomenout, jak šel čas a jak se vyvíjela Nadace do té
podoby, ve které se dnes nalézá.

pracovních komisí. Také dozorčí rada se stala velmi
důležitým pracovním orgánem Nadace. Bez dokonale fungující administrativy je dnešní rozsah činnosti
Nadace zcela nepředstavitelný.

Nadace byla registrovaná v roce 1990, působí tedy
již 28 let. Božena Němcová, když vzpomíná na svou babičku, užívá pro zhruba stejnou dobu termín… Dávno,
dávno již tomu. Já, když si vybavuji začátky Nadace,
kterým jsem byla přítomná, mám dojem, že to bylo
úplně nedávno. Sešla se tenkrát dosti nesourodá skupina lidí, která chtěla něco dobrého a nového vymyslet pro blaho dětí a jejich výchovného a vzdělávacího
zařízení, zvaného Jedličkův ústav. Možná, že někdo
měl konkrétní představu, co obnáší termín nadace.

A to jsme již v dnešní době. Nadace v posledních
letech dostala jasný řád, spolehlivě pracuje kancelář a členové správní rady nejsou jen do počtu. Každý
člen odpovídá za určitou oblast, které také rozumí,
poněvadž je blízká jeho profesi. Není jednoduché a ani
možné zde vyjmenovat celý rozsah širokého spektra
činností Nadace, proto odkazuji na předloženou výroční zprávu.

Já sama jsem věděla, že existují podobné instituce ve světě a u nás je stále funkční Hlávkova nadace.
Hnacím motorem byla tehdejší ředitelka Jedličkova
ústavu, které se podařilo Nadaci Jedličkova ústavu
ustavit. Po krátké období byla čestnou předsedkyní
Nadace i Olga Havlová.

Těší nás, že většina lidí, kteří se na činnosti Nadace
podílejí, má vřelý vztah k těm, pro které byla zřízena.
Naším hlavním cílem zůstává stálé rozvíjení a zlepšování integrace mladých lidí s tělesným postižením do
společnosti. Děkuji všem, kteří nám v tom pomáhají!

V průběhu let se vyvíjely i orgány Nadace. Původně byla většina práce, s tím dnešním rozsahem zcela nesrovnatelná, soustředěná v rukách výkonného
ředitele. Důležitou roli hrála pouze účetní. Několik
členů správní rady Nadace mělo podpisové právo. Jak
se rozvíjel rozsah činnosti Nadace, spektrum její práce se stále rozšiřovalo. Bylo tedy nezbytné vybudovat
pracovní a výkonné zázemí úřadu Nadace. Členové
správní rady postupně vytvořili několik důležitých

doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.
členka správní rady Nadace JÚ
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O NADACI
Nadace Jedličkova ústavu byla registrována 22. října 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. září 1998 Nadace
zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25.

POSLÁNÍ NADACE
Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za
účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti
a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích
aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních
a odborně terapeutických, a dále všestranná pomoc
v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti
s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. Pomoc
je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol, a také k neziskovým organizacím
v celé České republice, které mají podobné poslání
jako Nadace.
Pro naplnění svého poslání Nadace Jedličkova ústavu
zajišťuje, shromažďuje a pečuje o finanční i nemovitý majetek, jehož výnosy pak používá k uskutečnění
svých cílů. Poskytujeme přímou finanční podporu
jednotlivcům i nestátním neziskovým organizacím,
které realizují projekty v souladu s posláním a principy Nadace. Veškeré příjmy ze sbírek a darů používá
Nadace výhradně k vyplacení nadačních grantů a individuálních příspěvků žadatelům. Provozní náklady
jsou hrazeny z výnosů vlastní hospodářské činnosti
a nadačního majetku.
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Ve své činnosti se Nadace hlásí k odkazu profesora
MUDr. Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu,
který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného
života osob s postižením. Nadace Jedličkova ústavu je
členem Asociace nadací Fóra dárců a řídí se principy
Etického kodexu Asociace nadací.

Rok 2017 byl plný
zajímavých akcí a projektů.
Pojďme si ho společně projet
ještě jednou…

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE V ROCE 2017
Statutárním orgánem Nadace je
SPRÁVNÍ RADA

Výkonným orgánem Nadace je
VÝKONNÁ ŘEDITELKA A JEJÍ PRACOVNÍ TÝM

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

Irena Fodorová
výkonná ředitelka
Ing. Zuzana Minářová
asistentka Nadace, koordinátorka projektů
Alena Fellerová
koordinátorka veřejné sbírky
Jitka Skokanová
asistentka správy nemovitostí
Mgr. Veronika Schranková
koordinátorka PR a komunikace| od 19. 4. 2017

Členové správní rady:
Mgr. Iveta Kadlecová
Bc. Kamil Kroc
Ing. Petr Kubiče
Ing. Aleš Martinovský
Mgr. Kateřina Müllerová
doc. MUDr. Jana Süssová, CSc.

Kontrolním orgánem Nadace je
DOZORČÍ RADA
Mgr. Tomáš Kutnar
předseda dozorčí rady
Mgr. Kateřina Angelisová
členka dozorčí rady
PhDr. Michal Sroka
člen dozorčí rady | od 23. 5. 2017

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2017
Ing. Iva Lehningová
vedení účetnictví
Jan Mazoch
koordinátor fundraisingu a marketingu
Mgr. Tomáš Sušický
IT
Petr Baláž
webmaster a ozvučení akcí
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jaro

ABILYMPIÁDA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Celkem bylo uspořádáno 14 soutěžních disciplín.
Soutěžící předvedli své schopnosti a umění
například během aranžování květin, batikování,
cukrářství, korálkování, malování, práce se dřevem,
skládání lega nebo puzzle.

13. května se v areálu
Jedličkova ústavu a škol konal
už 16. ročník Abilympiády
pro děti a mládež.

I tento ročník byl tematický.
13. května to bylo přesně 300 let od narození
císařovny Marie Terezie, proto jsme se rozhodli,
že akci věnujeme připomínce tohoto výročí.
Abilympiáda proběhla za milé přítomnosti císařovny
Marie Terezie, která na akci všechny účastníky
a jejich přátele přivítala a na závěr předávala
oceněným medaile. Soutěžní klání a slavnostní
vyhlašování výsledků moderoval Martin Zach, který
je nejen velký profesionál, ale také může sloužit jako
vzor pro zúčastněné děti, že i z vozíku toho mohou
hodně zvládnout, když budou chtít.
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Soutěž jsme mohli realizovat díky daru z projektu
„Čtení pomáhá“ od Nadace Martina Romana,
Pojišťovny České spořitelny a dalším partnerům,
kteří věnovali věcné dary. Ceny pro soutěžící
darovala společnost Olymptoy. Akce přinesla
všem 125 dětem a mladým lidem se speciálními
potřebami ze všech koutů České republiky radost
nejen ze soutěžení, ale i společného setkání
a krásných cen a dárků, které za odměnu dostali.
Abilympiáda byla plná barev a radosti, víte co?
Přijďte se podívat zase v květnu, další ročník je již
v přípravě.
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PŘEKVAPENÍ OD FLEXI
Nadace obdržela
mimořádný dárek!
Moc děkujeme!

A protože sdílená radost je dvojnásobná radost, tak
se tento partner rozhodl, že se o ni s Nadací podělí
formou velmi štědrého příspěvku ve výši

2 500 000 Kč.
Náš dlouholetý partner životní pojištění Flexi
od Pojišťovny České spořitelny slavil výročí

25 let

svého působení.

Tyto finanční prostředky zajistily celkem

25 000 hodin
osobní asistence pro lidi s tělesným
a kombinovaným postižením, kterou poskytuje
Asistence, o. p. s.
Značnou část klientů tvoří žáci a absolventi škol
Jedličkova ústavu.

Moc děkujeme!
8
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léto

VYŠEHRANÍ – HATTRICK PRO JEDLI

Součástí hlavního programu festivalu byl „Hattrick
pro Jedli“. Zakoupením vstupenky na představení
ve dnech 4., 11. a 18. června návštěvníci v plné výši
podpořili projekty naší Nadace.
Navíc po celou dobu festivalu mohli přispět i do
nadačních kasiček. Na závěr Vyšehraní nám
organizátoři akce předali úžasných

Aktivním účastníkem 14. ročníku byli také žáci
a studenti škol Jedličkova ústavu. Na hradbách
letní scény Vyšehrad se 30. května představilo PŠZŠ
divadlo s vlastní improvizační hrou„Jak bloudil
Honza cestou do školy“a Divadelní spolek Tapky
s moderním uchopením tradiční básně „Kytice“.
Následující den jsme mohli vidět novou hru „Divoký
západ“ v podání divadelního souboru „Ještě chvilku“.

V létě jsme byli už čtvrtým
rokem partnery festivalu
divadla a hudby Vyšehraní.

60 904 Kč.

Tyto finanční prostředky podpořily pracovní
trénink pro lidi se speciálními potřebami, který
realizuje Borůvka Praha, o. p. s. v Ta Kavárně.

Děkujeme!
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KOLOBĚŽKA CUP 2017
Nabídl veřejnosti možnost poznat nový trend –
jízdu na koloběžce a závod s profesionály.

17. června proběhl v Divoké Šárce
1. ročník sportovně-charitativního
projektu Koloběžka Cup.

Trať si projeli i patroni projektu –
pětibojař David Svoboda a reprezentační hokejový
brankář Dominik Furch.
Akce potěšila i rekreační sportovce a v neposlední
řadě i děti. Společně jsme si užili koncert dua Těžkej
Pokondr, velký zájem byl o tombolu a napínavá byla
dražba koloběžky od partnera akce Yedoo.
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Díky sponzorům a partnerům akce
vynesla téměř

542 000 Kč.

Finanční prostředky byly využity na financování
potřebných projektů, na které chybějí zdroje
od dárců.

Děkujeme všem,
kteří akci podpořili!

13

podzim
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VOZÍKY POMÁHAJÍ VOZÍKŮM – JEŠTĚRKA CUP 2017

Návštěvníci si například mohli vyzkoušet poznávací
aktivity, které jim aspoň na chvíli umožnily vžít se
do kůže lidí s postižením smyslů. A navíc si užili
oblíbené závody na invalidních vozících.

Jubilejní 10. ročník pořádal náš dlouholetý partner
Linde Material Handling. Jde o soutěž pro řidiče
vysokozdvižných vozíků a Nadace už tradičně
doplnila zajímavý doprovodný program.

První zářijovou sobotu
jsme se opět účastnili
Ještěrka Cupu.

Každý soutěžící s radostí přispěl do nadační kasičky
dobrovolným startovným, což vyneslo částku

5 065 Kč,

kterou společnost Linde Material Handling ještě
navýšila o

25 000 Kč.
Celkový výnos

30 065 Kč

byl použit na úhradu nákladů na osobní asistenci
pro klienty Jedličkova ústavu a škol. Jubilejní ročník
jsme společně zakončili nad výročním dortem, který
byl stylově servírován na vysokozdvižném vozíku.

Vozíky děkují vozíkům!
14
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MÁME NOVÉ LOGO

podzim

Hlavním motivem loga je odkaz k zakladateli,
kterým je Jedličkův ústav a školy. Zároveň se nové
logo a nový grafický koncept přiklání k modernímu
a jednoduchému designu.

A právě k této slavnostní příležitosti se Nadace
rozhodla, že je na čase jít s moderní dobou a změnit
vzhled nadačního loga.

Nadace oslavila v říjnu již
27. výročí svého založení.
Za dobu svého působení cíleně
rozdělila podporu ve výši

100 milionů Kč,

které pomohly tam, kde to
bylo potřeba.

Logo symbolizuje postavu jedoucí na invalidním
vozíku, která rukama roztáčí kola – jednoznačný
symbol klientů, kterým Nadace aktivně pomáhá.
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Autorem je naše grafické studio Maturus, o. p. s.,
kterému patří

velké díky!
17

podzim
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ICCA CONGRESS PRAGUE 2017

Grafické studio Maturus, o. p. s. speciálně pro
kongres vytvořilo veškeré vizuální materiály, které
byly k vidění například už v příletových halách
na letišti Václava Havla, ale i na propagačních
materiálech, které měli účastníci kongresu
k dispozici.

V Kongresovém centru jsme návštěvníky
informovali o aktivitách Nadace a byly zde ke
koupi fotografie, jejichž autory jsou účastníci
fotografického semináře.

Nadace byla ve dnech
12. – 15. 11. 2017
součástí velké akce!
Praha hostila 56. kongres
Mezinárodní kongresové asociace,
na který se sjeli účastníci
z celého světa.

Kongresmani si prohlédli areál JÚŠ, Ta Kavárnu,
zvukovou zkoušku skupiny The Tap Tap,
ale i trénink ve Sportovnímu clubu Jedličkova
ústavu Praha.

Poté Nadace od organizátorů dostala krásný dárek –
šek v hodnotě

6 000 €.
Veškerý výtěžek z prodaných fotografií
a obdrženého šeku putoval na grafický pracovní
trénink studia Maturus, které zaměstnává kreativní
lidi s handicapem.

Děkujeme za úžasnou spolupráci!
18
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ADVENTNÍ KONCERT V BETLÉMSKÉ KAPLI
Nadace zde uspořádala Adventní koncert, kde
vystoupil smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha
a mužský sbor Pueri Gaudentes.

Adventní atmosféru
jsme si již tradičně užili
v Betlémské kapli.

Společně jsme se s našimi partnery,
dárci, přáteli a klienty a jejich rodinami
v předvánočním shonu na chvilku zastavili
a vychutnali si nadcházející kouzlo Vánoc.

20

Do nadační kasičky vložili návštěvníci koncertu
úžasných

Za další příspěvek děkujeme společnosti
KPMG Česká republika, která Nadaci věnovala

21 671 Kč.

28 610 Kč.
21
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AUKCE PRO BARBORKU S KAPELOU KRYŠTOF
Před Vánoci Nadace zorganizovala
zajímavou dražbu, jejíž výtěžek putoval na
podporu malé Barborky
ze Základní školy Jedličkova ústavu.
Aukce proběhla ve dnech 13. – 17. prosince
a projekt zaštítila hudební skupina
Kryštof.

Dražil se originál velkoformátové fotografie
Richarda Krajča, který vynesl krásných

80 600 Kč.

Tento výtěžek pokryl náklady na osobního asistenta
přímo pro Barborku.

Barborka je žákyní šesté třídy, špatně se pohybuje
a na delší cesty využívá invalidní vozík. Neobejde se
bez pomoci osobního asistenta.
V souvislosti s jejím příběhem oslovila Nadace
s prosbou o spolupráci populární skupinu Kryštof
a podařila se tak skvělá věc.

Celkem aukce vynesla neuvěřitelných
297 957 Kč, které nakonec pomohly
nejen Barborce.

88 284 Kč

Celkem bylo poskytnuto
na osobní asistenty, kteří pomáhají i ostatním
klientům Jedličkova ústavu a škol.
Dražila se například i trsátka, která skupina do
aukce věnovala. Navíc dárci mohli posílat libovolné
částky na transparentní účet Nadace, na který sama
kapela přispěla částkou

50 000 Kč.
22

129 073 Kč

Dalších
bylo využito na pořízení
kompenzačních pomůcek, které děti a mladí lidé
s handicapem potřebují, nebo na uhrazení lyžařských
a tanečních kurzů, které navštěvují.
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI
PODPORU

Podíl rozdělení pomoci dle nadačních projektů v procentech:
1,25%
20,94%

Podpora zájmových skupin klientů JÚŠ

6,65%

Sociální a pracovní rehabilitace

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

Bezbariérová doprava
35,44%

25,91%

Osobní asistence

Dle jednotlivých oblastí specifického spektra života lidí s postižením se zaměřujeme na:

Volnočasové aktivity

Podporu zájmových skupin klientů Jedličkova ústavu a škol

Léčebné terapie a kompenzační pomůcky

9,81%

Sociální integraci do společenského života a pracovní rehabilitaci na pracovním trhu
Zabezpečení pravidelné bezbariérové dopravy pro klienty z Prahy a okolí
Osobní asistenci ve specifických i každodenních situacích
Širokou paletu volnočasových aktivit
Léčebné terapie, rehabilitační a kompenzační pomůcky

V roce 2017 jsme v rámci našeho poslání předali podporu v celkové výši

5 886 229 Kč.

Rozdělení pomoci dle nadačních projektů a formy předání:
PROJEKT /
Forma předání pomoci
Podpora zájmových skupin klientů JÚŠ
Sociální a pracovní rehabilitace
Bezbariérová doprava
Osobní asistence
Volnočasové aktivity
Léčebné terapie a kompenzační pomůcky
Celkem Kč

Nadační
granty

Nadační
příspěvky

Nadační
realizace
a financování

Nadační
dary

CELKEM

0

19 516

0

54 100

73 616

2 035 000

50 955

12

0

2 085 967

559 400

0

0

18 150

577 550

1 065 000

460 187

0

0

1 525 187

788 257

216 150

4 000

223 961

1 232 368

150 000

241 541

0

0

391 541

4 597 657

988 349

4 012

296 211

5 886 229
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Náš směr…

Transparentnost…

A navíc…

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

Abychom zabezpečili větší transparentnost použití finančních prostředků, jednoznačně se zaměřujeme na předání podpory formou
nadačních grantů a individuálních
příspěvků s požadavkem na závěrečné vyúčtování. O rozdělených
prostředcích informuje Nadace
Jedličkova ústavu veřejnost v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. –
Občanský zákoník – uveřejněním
výroční zprávy a účetní závěrky ve
Sbírce listin Nadačního rejstříku.
V souladu se svými smluvními povinnostmi a členstvím v Asociaci
nadací informujeme Fórum dárců,
dárce a sponzory. Široká veřejnost
je průběžně informována publikováním na internetových stránkách
Nadace a na nadačním facebookovém profilu.

Naše podpora směřuje především
na podporu organizací, které zabezpečují následnou péči o žáky
a studenty po ukončení školní docházky do škol Jedličkova ústavu.
Neformální sdružení těchto organizací nazýváme Centrum služeb
Vyšehrad, nicméně nezapomínáme na další organizace působící
na území České republiky, které
mají stejné poslání jako naše Nadace. Téměř 19 % z celkové výše
poskytnutých nadačních grantů
šlo právě mimo organizace Centra
služeb Vyšehrad.
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Sportovní club Jedličkova
ústavu Praha z. s.

Kdo je součástí Centra služeb Vyšehrad? Zde Vám je představujeme…

TO JSME MY VŠICHNI Z VYŠEHRADU!
Jedličkův ústav a školy

Borůvka Praha, o. p. s.

Maturus, o. p. s.

Naše Jedle je naše opora a navíc
funguje už více než jedno století.
Za tuto dlouhou dobu z ní vyrostlo
moderní bezbariérové zařízení,
které poskytuje komplexní služby
mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí
povolání, a to navíc v několika
oborech.
www.jus.cz

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

To je naše dítě. Nejmladší z nás
všech, ale určitě nejstatečnější.
Snaží se dokázat světu, že práce
lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce ostatních. A daří se
jim, graﬁcké práce dělali již pro
dlouhý seznam ﬁrem, zaučují na
počítačích nové graﬁky a dávají
tak lidem s postižením naději, že
mohou žít rovnocenný a samostatný život. Během podzimu místní
graﬁci vytvářejí náš barevný svět
kalendářů a novoročenek.
www.maturus.cz

Asistence, o. p. s.
Pořádná partička zkušených osobních asistentů, kteří se nezastaví
před žádnou bariérou. Mladým
lidem s tělesným postižením pomáhá při přechodu z dětství do
dospělosti, při hledání zaměstnání
a bojuje za boření bariér ve veřejné dopravě. Navíc aktivně lobbuje
za spravedlivý systém příspěvků
na péči pro všechny lidi se speciálními potřebami tak, aby mohli
svobodně žít.
www.asistence.org

Nadační stipendijní fond JÚ
Bez ﬁnančních prostředků lze
v moderním světě dosahovat cílů
jen těžko. Peníze jsou potřeba i pro
získání vzdělání a Nadační stipendijní fond je zprostředkovává
nadaným a šikovným studentům
všech škol Jedličkova ústavu.
www.nsfju.cz
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PROTEBE z. s.
Je spolek nadšených lidí, který
plánuje různé sportovní, kulturní
i vzdělávací aktivity pro děti a mládež s handicapem. Kromě táborů
a poznávacích víkendů jsou to
třeba Mezinárodní šachový turnaj
nebo Integrační ples. Spokojenost
a důvěra rodičů, nadšení a spontánnost účastníků jsou odměnou
široké skupině dobrovolníků,
kteří akce na podporu integrace
zabezpečují.
www.aktivity.protebe.org

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

Parta s velkým P. Vozík nevozík,
svaly se napínají a pot stříká. Překonávat limity, překonávat sám
sebe, být lepší než ostatní a prožívat radosti vítězství i strasti porážek, toto všechno lze. To jsou
pocity, které aktivním sportovcům s handicapem zprostředkovává Sportovní club JÚ Praha. A co
všechno je možné dělat na vozíku?
Atletiku, bocciu, curling, lyžování,
lukostřelbu, jachting, slaňování…
www.scjupraha.eu

www.nadaceju.cz

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

Země lidí, o. p. s.
Skupinka lidí, která dává volnému
času nový rozměr. Díky ní také
lidé s tělesným postižením mohou
dělat to, co je baví. Lyžování, rybaření, jízdu na raftech, dobrodružné tábory nebo nezapomenutelné
víkendy. Co víc si přát?
www.zemelidi.cz
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

PODPORA ZÁJMOVÝCH SKUPIN
KLIENTŮ JEDLIČKOVA
ÚSTAVU A ŠKOL

Pod

poř

eno

73 616

část

kou

Kč

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

Právě sdílení společných zážitků vnímáme jako kvalitní základ pro stabilitu a funkčnost kolektivů dětí
a mládeže, ze kterých si pak své zkušenosti odnášejí
do života. A to je důvod, proč jsme podpořili několik
aktivit menších kolektivů dětí a mládeže, ať už jednotlivých školních tříd, školního klubu nebo mládeže
z internátu v podobě výletů, vánočních dárků či mikulášských balíčků, které zajistili zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny.
Tento projekt finančně podpořili:

Děkujeme!
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ
REHABILITACE

Podpořeno částkou

2 085 967 Kč

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

Páteřním grantem podpory sociální a pracovní rehabilitace je projekt Asistence, o. p. s. nesoucí název „S Flexi do života“, který pokračuje již čtvrtým
rokem. Je to celoroční projekt, který se zaměřuje na
citlivé období, kdy studenti ukončili školu Jedličkova
ústavu a vrací se do místa trvalého bydliště. Koordinátoři a terapeuti studentům pomáhají najít cestu
zpět do komunity, prohloubit vztahy s rodinou, obnovit přátelství, ale také zařídit praktické záležitosti
jako kontakt s úřady a s potenciálními zaměstnavateli
v místě bydliště.

ASISTENCE O. P. S.

Hranice mezi sociální podporou a pracovní integrací
je úzká a v dnešní době snad až neviditelná. Práce je
v dnešní společnosti součástí společenského života
a v rámci všech sociálních skupin je práce běžnou aktivitou. Pro mladé lidi s handicapem tento stav není
výjimkou. Mladí chtějí samostatně žít a chtějí pracovat. Jsou to spojené nádoby. V rámci tohoto projektu
nám jde především o to, aby i děti ze sociálně slabých
rodin měly stejné možnosti v přípravě ke studiu a k následnému startu do života jako jejich vrstevníci, což

samozřejmě obnáší také možnosti uplatnění na pracovním trhu. Právě možnosti zaměstnání dospělých
studentů jsou silnou potřebou k tomu, aby nedošlo
ke ztrátě touhy a motivace. Studenti chtějí pracovat ve
svých vysněných zaměstnáních a my se snažíme jejich
touhu podpořit. Díky daru od životního pojištění Flexi
od Pojišťovny České spořitelny ve výši 870 000 Kč jsme
v tomto projektu mohli pokračovat.

Tento projekt podpořili:

Důkazem, že uplatnění mladých lidí se zdravotním postižením na trhu práce je pro nás důležitým tématem,
je náš vlastní nadační projekt grafického studia, které
jsme založili v roce 2010. Maturus, o. p. s. se věnuje
veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s tělesným handicapem i bez
něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se
mohou také absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé
s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Rozvoj tohoto programu jsme v minulém roce podpořili
částkou 200 000 Kč.
Hodnota tohoto projektu se v podstatě nedá vyčíslit,
ale my jsme jednoduše rádi, že se to podařilo a že jsou
úspěšní na poli kreativity a obchodu. Důkazem jsou
získané ceny za kreativní zpracování výročních zpráv.
Pokud chcete opravdu originální výroční zprávu, obraťte se na ně. Umějí to!

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA –
JIŽ 20 LET!

Podpořeno

částkou

577 550 Kč

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

Žáci a studenti na invalidních vozících se chtějí každý den bez problémů dostat do školy, proto od roku
1998 realizujeme projekt bezbariérové dopravy pro
žáky a studenty Jedličkova ústavu a škol ve spolupráci
s partnerem S-MOBIL, s. r. o. Pro potřeby zajištění tohoto projektu poskytuje S-MOBIL, s. r. o. dva bezbariérové speciálně upravené mikrobusy. V roce 2018 jsme
oslavili krásné 20. výročí realizace tohoto projektu
a od společnosti S-MOBIL, s. r. o. jsme dostali mimořádný dárek v podobě nového mikrobusu a jeden z původních mikrobusů mohl odejít do automobilového
důchodu. Vozidla slouží nejen k denní dopravě žáků
a studentů JÚŠ do školy, ale usnadňují jejich účast
na kulturních, sportovních a dalších mimoškolních
akcích. Nadace plně hradí mzdové náklady řidičů.
Vlastní organizaci dopravy nadačními mikrobusy zajišťuje zapsaný spolek Borůvka Vyšehrad a náklady
související s provozem vozidel hradí S-MOBIL, s. r. o.,
a to včetně pohonných hmot.
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Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!

Nadace Jedličkova ústavu by touto cestou ráda poděkovala firmě
S-MOBIL, s. r. o. za dlouhodobou významnou pomoc. Níže uvádíme
partnery firmy S-MOBIL, s. r. o., kteří v roce 2017 pronájmem reklamní
plochy na mikrobusech podpořili projekt bezbariérové dopravy.

2N TELEKOMUNIKACE, a. s.
ABB, s. r. o.
AGROFERT, a. s.
ALTOMA, spol. s r. o.
AQUATEST, a. s.
ARCADIS CZ, a. s.
AVERS, spol. s r. o.
AŽD Praha, s. r. o.
Blue Panther, s. r. o.
COLAS CZ, a. s.
Creditreform, s. r. o.
ČEDOK, a. s.
Čermák a Hrachovec, a. s.
České štěrkopísky, spol. s r. o.
ČKV Praha, s. r. o.
ČSOB Pojišťovna, a. s.,
D & Z, spol. s r. o.
D.A.S. Rechtsschutz AG,
DAP. a.s.
DEKRA CZ, a. s.
Delta Light Czech, s. r. o.
Duktus litinové systémy, s. r. o.
ELTODO, a. s.
ERTL GLAS, s. r. o.
EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r. o.
Fabory CZ Holding, s. r. o.
FACKELMANN ČR, spol. s r. o.

Festo, s. r. o.
FREYSSINET CS, a. s.
Generali Pojišťovna, a. s.
GEOMINING, a. s.
JCDecaux, spol. s r.o.
JÍŠA rent - car, s. r. o.
Jungheinrich (ČR), s. r. o.
KANZELSBERGER, a. s.
KLENOTY AURUM, s. r. o.
Kolektory Praha, a. s.
KOMIX, s. r. o.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s.
Linde Gas, a. s.
LOM PRAHA, s. p.
Marks and Spencer CZ, a. s.
METROPROJEKT Praha, a. s.
Nokian Tyres, s. r. o.
Oberbank AG
OKsystem, a. s.
Papyrus Bohemia, s. r. o.
Parker Hannifin Czech
Republic, s. r. o.
PRAGOIMEX, a. s.
Pražská strojírna, a. s.
Pražská vodohospodářská
společnost, a. s.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

PROSPEKSA, a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
Saint-Gobain
Construction Products CZ, a. s.
SANDVIK CZ, s. r. o.
SCA Hygiene Products, s. r. o.
SECAR BOHEMIA, a. s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r. o.
SMP CZ, a. s.
SOLETANCHE Česká republika, s. r. o.
Stavební firma HOBST, a. s.
SUEZ Water CZ, s. r. o.
TBG METROSTAV, s. r. o.
ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o.
TOPTRANS EU, a. s.,
TTC MARCONI, s. r. o.
ÚJV Řež, a. s.
UniControls, a. s.
UniCredit Bank, a. s.
UNILEVER ČR, spol. s r. o.
VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.
Výzkumný Ústav Železniční, a. s.
Würth, spol. s r. o.
Zakládání staveb, a. s.
Zeppelin CZ, s. r. o.
ZEPRIS, s. r. o.

Děkujeme!
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

OSOBNÍ ASISTENCE

Podpořen

o částkou

1 525 187 Kč

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

ASISTENCE O. P. S.

Osobní asistence je v podstatě základním pilířem pro
realizaci všech dalších aktivit dětí a mladých lidí se
zdravotním postižením. Jedná se o službu, bez které
se neobejde většina těch, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Chodíme do školy, jezdíme do práce,
jíme, převlékáme se, sprchujeme se. Naprosto běžné
aktivity, které děláme snad až bezmyšlenkovitě a zcela
automaticky. Pro lidi na vozíku to ale mohou být aktivity, které jsou pro ně samostatně obtížně řešitelné
a pro některé bez osobního asistenta zcela nemožné.

Osobní asistenti mimo jiné pomáhají svým klientům
žít aktivním životem při zapojování se do společnosti v oblastech vzdělání, zaměstnání, kultury, sportu
a zprostředkovávají kontakt s vrstevníky, s lidmi, se
kterými si mohou být vzájemně užiteční. Někdo je potřebuje pouze pár hodin za měsíc, u jiných to může být
i více než 12 hodin denně. Ale snaha žít rovnocenný život jako zdraví vrstevníci je stále ústřední myšlenkou.
Nadace pomáhá hradit náklady na osobní asistenci
v rodinách a také poskytujícím organizacím.

Tento projekt podpořili:

a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Podpořeno částkou

1 232 368 Kč

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

ASISTENCE O. P. S.

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

Sportovní club Jedličkova ústavu Praha je hned po
Nadaci jednou z nejstarších organizací zajišťujících
následnou péči o bývalé i současné studenty Jedličkova ústavu a škol v rámci volného času. Ale nejen
jim, protože v dnešní době má již přes 350 členů z celé
Prahy a okolí. Jejich zaměřením je samozřejmě sport,
tedy spíše několik druhů sportu, které realizují na
několika úrovních od rekreačních až po ty paralympijské. Motivace a touha je jejich dynamikou a radost
neskrývaná.

KAM ZAMĚŘUJEME NAŠI PODPORU

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

Tento projekt podpořili:

Děkujeme!
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a desítky individuálních dárců.

Děkujeme!
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KOMU JSME POMÁHALI
V ROCE 2017
Podpora plnohodnotného života dětí a mladých lidí
s postižením je naším základním posláním. Pravidelně
sledujeme aktuální potřeby jak jednotlivých žadatelů,
tak dalších organizací, které realizují samostatné projekty se stejným posláním jako naše Nadace. Podporu
směřujeme do neziskových organizací z Centra služeb
Vyšehrad, v rámci dlouhodobých projektů následné
péče o absolventy Jedličkova ústavu a škol a také rádi
podporujeme nové i dlouhodobé zajímavé projekty
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organizací v rámci celé České republiky. Byť víme, že
je realizována spousta zajímavých aktivit, které by si
zasloužily podporu v maximální výši, jsme limitováni
objemem získaných prostředků a jasným vytyčením
podporované cílové skupiny. Finance jsou rozdělovány
podle příspěvkových a grantových pravidel.

NADAČNÍ GRANTY
V roce 2017 Nadace rozdělila v kategorii nadační granty 4 597 657 Kč.
Jsme rádi, že jsme opět mohli vyplatit více než v roce předchozím.

Organizace

NADAČNÍ GRANTY
Název projektu

Asistence, o. p. s.

S Flexi do života 2017

870 000

Asistence, o. p. s.

25 000 Flexi 2017 - 2019

900 000

Asistence, o. p. s.

Chodíme s Asistencí 2017

40 000

Asistence, o. p. s.

Letní putovní tábor po Orlicku

120 397

Částka v Kč

Asistence, o. p. s.

Instruktor osobní asistence 2017

15 000

Asistence, o. p. s.

Ergoterapeutická rehabilitace 2017

25 000

Asistence, o. p. s.

Děkujeme, pokračujeme 2017

50 000

Asistence, o. p. s.

Osobní asistence pro studenty a absolventy JÚŠ 2017/18

75 000

Asistence, o. p. s.

Kampaň Asistujeme.cz

25 000

Asistence, o. p. s.

Jdu na praxi 2017/2018

Borůvka Praha, o. p. s.

Pracuji, tedy jsem!

260 000

Borůvka Vyšehrad, z. s.

Doprava osob se zdravotním postižením

549 400

Centrum Hájek z. ú.

Schodišťová plošina pro klienty

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.

Banal Fatal!

Dílny tvořivosti, o. p. s.

Sociálně-terapeutická dílna

70 000

Domov pod hradem Žampach

Národní turnaj v přehazované

10 000

Epona z. s.

Léto na koňském hřbetu

10 000

Hašle z. s.

Robotický systém Gloreha

10 000

Jihočeské centrum rovných příležitostí z.ú.

Pomůckami k integraci do společnosti

15 000

Koníček, o. p. s.

Zážitky se zvířátky

15 000

Lenox, z. s.

Mezinárodní turnaj Prague Powerchair Open 2017

10 000

Liga vozíčkářů, z. ú.

Doprava pro osoby se zdravotním postižením

Maturus, o. p. s.

Tranzitní program - Grafický pracovní trénink

PROTEBE z. s.

XXIII. Šachové setkání

20 000

PROTEBE z. s.

8. integrační ples

30 000

PROTEBE z. s.

Pobytová akce Mozolov 2017

20 000

Sdružení SRAZ

Bezbariérová šatna pro klienty hiporehabilitace

20 000

SK Kontakt Praha

Výjezd SK KONTAKT Praha na XV. pohárek

15 000

SK Kontakt Praha

Výjezd SK KONTAKT Praha na XXII. Mistrovství ČR

10 000

SPMP ČR pobočný spolek Třebíč

Rehabilitační pobyt Krkonoše

SPMP ČR pobočný spolek Třebíč

Vánoční Brno - Divadlo Radost

Spokojený domov, o. p. s.

Osobní asistence ve škole pro děti s postižením

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta

Volnočasové aktivity v Danetě 2017

20 000

Spolek rodičů a přátel ZP dětí Daneta

Díky pane Vojto!

20 000

Sportovní club JÚ Praha, z. s.

Atletické soustředění Maspalomas

30 000

60 000

25 000
300 000
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10 000
200 000

6 000
6 000
15 000

Příjemce

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Účel příspěvku

Částka v Kč

Organizace

NADAČNÍ GRANTY
Název projektu

Sportovní club JÚ Praha, z. s.

Grand Prix Dubai (světový pohár v atletice)

Sportovní club JÚ Praha, z. s.

Prázdniny nanečisto 2017

Sportovní club JÚ Praha, z. s.

MS v atletice Londýn

70 000

Eliška Z.

víkendový pobyt

1 000

Sportovní club JÚ Praha, z. s.

Mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů

50 000

Eliška Z.

letní tábor

2 000

Sportovní club JÚ Praha, z. s.

Lyžařský kurz 2017

60 000

František L.

jazykové studium

Svaz TP v ČR, okr. organizace Louny

Doplnění kompenzačních pomůcek v půjčovně

20 000

Františka M.

lyžařský kurz

Svítání, z. s.

Hiporehabilitace pro děti se zdrav. znevýhodněním

15 000

Františka M.

letní tábor

1 400

Vedle Jedle z. s.

Divadelní festival Vedle Jedle

20 860

Františka M.

krátkodobý pobyt v domově pro osoby se ZP

2 000

z. s. TAP

Pojď dál 2017

60 000

Gabriela M.

osobní asistence

z. s. TAP

Bezbariérové nahrávací studio 2017

30 000

Helena K.

stravné a školní klub

5 1 52

z. s. TAP

Mikulášská s The Tap Tap ve Fóru Karlín

60 000

Jáchym S.

lyžařský kurz

3 000

Zážitkový klub ZP mládeže z. s.

Lyžařské kurzy 2017

35 000

Jáchym S.

vodácký tábor

Zážitkový klub ZP mládeže z. s.

Vodácký tábor

30 000

Jakub Š.

vratka příspěvku z roku 2016

Zážitkový klub ZP mládeže z. s.

Paraglidingový výlet Bassano 2017

15 000

Jakub U.

osobní asistence

Země lidí, o. p. s.

Lyžování 2017

30 000

Jan K.

volnočasové aktivity

Země lidí, o. p. s.

Letní pobyty a tábory

35 000

Jan M.

letní tábor

2 000

4 597 657

Jan M.

fotoaparát

4 000

Jan P.

osobní asistence

Johan J.

fotoaparát

Julie B.

pojízdná plošina a transportní pás

12 000

Kateřina C.

osobní asistence

34 1 1 8

Kateřina N.

atletické soustředění

15 000

Kateřina N.

netbook

12 000

Kateřina N.

sedák do vozíku

1 500

Kristýna K.

osobní asistence na víkendy

7 930

Lenka D.

osobní asistence

9 000

Linda R.

osobní asistence

2 500

Lubomír M.

osobní asistence

31 290
4 000

CELKEM

Barbora J.

atletické soustředění

15 000

Částka v Kč

Barbora V.

osobní asistence

18 263

120 000

Dagmar S.

street dance pro handicapované

4 500

70 000

Denisa J.

speciální rehabilitační terapie

6 000

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Individuální nadační příspěvky vnímáme jednoznačně jako prioritní. Naší cílovou skupinou jsou současní
a bývalí klienti Jedličkova ústavu a škol a tato podpora je pro nás nejpřesnější, protože míří přímo do rodin
žadatelů. Vzhledem k faktu, že naše žadatele všechny osobně známe, je tato forma pomoci nejtransparentnější.
Respektujeme právo na ochranu osobních údajů, proto jméno příjemce příspěvků uvádíme ve zkrácené podobě.

Příjemce

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Účel příspěvku

Částka v Kč

10 000
4 000

15 000

3 500
2 551
12 000

921
7 000

Adéla U.

mechanický vozík

25 000

Lukáš K.

rehabilitační pobyt

Aleš Ch.

stravné a kroužky v JÚŠ

7 414

Lukáš K.

bezbariérový nájezd do domu

Alžběta J.

street dance pro handicapované

4 500

Magdalena V.

sedací ortéza

Anna K.

osobní asistence

17 145

Markéta Č.

rehabilitační pobyt

Anna M.

atletické soustředění

15 000

Martin D.

atletické závody

Anna M.

atletické závody

10 000

Anna M.

lyžařský kurz

Artur K.

lyžařský kurz

Barbora Č.

atletické soustředění

Barbora Č.

street dance pro handicapované
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-3 079

5 000
12 000
3 500
10 000

Martin W.

odlehčovací služba a osobní asistence

4 000

Matěj Š.

kompenzační pomůcka

12 000

6 000

35 580

Michael V.

osobní asistence

15 000

Michaela K.

street dance pro handicapované

4 500

Michaela S.

elektrický vozík

256

4 500
50 000
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Příjemce

INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Účel příspěvku

Částka v Kč

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

Michal G.

osobní asistence

54 860

Michal N.

osobní asistence

15 000

Nicol B.

elektrický vozík

15 000

Nikol L.

notebook

Nikol Z.

příslušenství k elektrickému vozíku

Nikola O.

lyžařský kurz

6 000

Oliver M.

doplňky pro sportovní činnost

4 000

Příjemce

Oliver M.

lyžařský kurz

4 000

Ondřej Č.

oprava iPadu

2 900

děti školního klubu JÚŠ

slavnost k zakončení školního roku

Ondřej Č.

letní tábor

2 500

studenti JÚŠ

třídenní pobyt na Moravě

5 000

Ondřej Č.

víkendový pobyt

1 500

klienti TAP a TOP

společné vaření TAP a TOP

4 949

Ondřej D.

osobní asistence s přípravou k maturitě

3 024

klienti TAP a TOP

společná vánoční besídka TAP a TOP

Patrik B.

dva rehabilitační míče

Pavel C.

stravné a pobyt v domově pro osoby se ZP

2 233

Petr B.

klozetové křeslo

3 000

Romana S.

overlock k šicímu stroji

12 000

Rozálie M.

atletické soustředění

15 000

Rozálie M.

lyžařské tréninkové kempy

10 750

Rozálie M.

sportovní soustředění

2 000

Rozálie M.

lyžařský kurz

6 000

Rozálie V.

příspěvek na pleny a léky

6 000

Světla H.

street dance pro handicapované

Štěpán K.

osobní asistence a odlehčovací služba

18 000

Štěpán K.

bezbariérová úprava

12 000

Štěpán U.

rehabilitační pomůcka

Veronika S.

eliptický trenažer

Viktor L.

9 000
20 000

330

4 500

Skupinové nadační příspěvky
Účel příspěvku

Celkem

Částka v Kč
5 000

4 567
19 516

NADAČNÍ DARY
Formu nadačních darů využíváme při specifických příležitostech. Za zmínku určitě stojí opakovaný projekt
použitých notebooků od našich firemních dárců, které Nadace darovala klientům Jedličkova ústavu a škol.
Děti mají možnost rozšiřovat své schopnosti práce na PC, zkvalitnit si přípravu do školy a odložené notebooky
tak najdou ještě široké uplatnění.

12 000

Příjemce daru

Nadační dary
Účel daru

10 290

Aleš Ch.

věcný dar – použitý notebook

1

elektrický vozík

15 000

Eliška Z.

věcný dar – použitý mobilní telefon

1

Vladimír Š.

osobní asistence

195 005

Yaroslav R.

mechanický vozík

Kryštof H.

věcný dar – použitý notebook

1

Lukáš B.

věcný dar – použitý mobilní telefon

1

Martin W.

věcný dar – použitý notebook

1

Matěj K.

věcný dar – použitý notebook

1

Mykola V.

věcný dar – použitý notebook

1

Ondřej Č.

věcný dar – použitý notebook

1

Pavla S.

věcný dar – použitý notebook

1

Petr B.

věcný dar – použitý notebook

SC JÚ Praha, z. s.

drobné sportovní vybavení

Veronika Y.

věcný dar – použitý notebook

Vladimír B.

věcný dar – použitý notebook

CELKEM

20 000
968 833

Celkem
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Hodnota věcného daru v Kč

1
4 000
1
1
4 012
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PROJEKTY REALIZOVANÉ A FINANCOVANÉ NADACÍ
Mimo tradiční nadační činnost, která obnáší především administraci přijaté a pokynuté podpory, jsme se
rozhodli také přiložit ruku k dílu a sami jsme zrealizovali a financovali několik aktivit určených přímo pro
klienty škol Jedličkova ústavu a další mladé lidi se specifickými potřebami s cílem podpořit společné zážitky
a vzájemné propojování různých skupin společnosti.
Přehled aktivit realizovaných a financovaných Nadací:
Příjemce

Účel

Výše nákladů v Kč

děti školního klubu JÚŠ

věcný dar – vánoční dárky

9 000

účastníci Abilympiády 2017

zajištění Abilympiády 2017

198 041

účastníci fotosemináře

zajištění fotografického semináře Cesta k radosti

25 920

žáci a studenti JÚŠ

věcný dar – mikulášské balíčky

43 000

žáci a studenti JÚŠ

občerstvení při divadelním představení

Borůvka Vyšehrad, z. s.

pronájem bezbariérových mikrobusů

Celkem

2 100
18 150
296 211

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

Přehled příjmů veřejné sbírky 2017:
Sbírka na poslání Nadace

Výnos Kč

Kasičky

535 058

DMS

28 283

Přímé dary na sbírkový účet

2 159 514

Celkem

2 722 855

DĚKUJEME společnosti Auto Jarov, s. r. o. za podporu veřejné sbírky formou zapůjčení osobních
vozů pro výběry z nadačních kasiček.
DĚKUJEME firmě MK Plexi, s. r. o., panu Michalovi Krutilovi za dlouhodobou pomoc a bezplatné
zajištění plastové části kasiček pro veřejnou sbírku.
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DĚKUJEME obchodním společnostem za možnost umístění kasiček v jejich provozovnách,
v roce 2017 byly našimi partnery:

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A TĚM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ

Aquapark Jičín | Aquapark a zimní stadion Benešov | Aquapark Hořovice | Aquapark Třebíč | Aquapark České
Budějovice | Aquapark Praha – Šutka | Aquapark Praha – Čestlice | Aquapark Jablonec nad Nisou | Albert
hypermarket Liberec | Albert hypermarket Mladá Boleslav | Albert hypermarket Olomouc | Albert hypermarket
Plzeň | Albert hypermarket Praha – Butovice | Albert hypermarket Praha – Průhonice | Albert hypermaket
Praha – Ruzyně | Albert hypermarket Teplice | Bazén Praha – Podolí | Bazén Kutná Hora | Bazén Trutnov | Bazén
Slaný | Bazén Brno | Bauhaus Brno | Bauhaus Praha – Dolní Chabry | Bauhaus Praha – Pankrác | Bauhaus
Čestlice | Baumax Hradec Králové | Baumax Praha – Michle | Billa Třebíč | Centrum učebnic Praha 1 | Centrum
Babylon Liberec | OC DBK Praha 4 | Kaufland Praha – Michle | Kaufland Trutnov | Lékárna IKEM Praha | Lékárna
U Tří lvů České Budějovice | Nuselská lékárna Praha | Lékárna Čáslav | Merkuria České Budějovice | Obchůdek
Borůvka Praha | OBI Hradec Králové | OBI Kolín | OBI Litoměřice | OBI Mladá Boleslav | OBI Plzeň | OBI
Praha – Modřany | OBI Praha – Prosek | OBI Praha – Roztyly | OBI Praha – Ruzyně | OBI Praha – Štěrboholy | OBI
Teplice | OBI Trutnov | OBI Jablonec nad Nisou | OBI Králův Dvůr | OBI Písek | OBI Liberec | Poliklinika
Šustova Praha 8 | Poliklinika Zelený Pruh Praha 4 | Starkl Zahradnictví | Sportovní areál Monínec |
UNI HOBBY Brno | UNI HOBBY České Budějovice | UNI HOBBY Pardubice | UNI HOBBY Jihlava | Zámek
Mníšek pod Brdy

Vážení dárci, partneři a spolupracovníci,
znovu jsme se dostali k jednomu z důležitých mezníků v ročním kaleidoskopu činnosti Nadace, kterým je
účetní závěrka a příprava výroční zprávy. Účetnictví a nadační administrativa jsou překontrolované a očekávají
poslední verdikt auditora, přitom my jsme již plně ponořeni do plánů a aktivit dalšího roku. A já stojím před
nelehkým úkolem, jak vyjádřit tu míru vděčnosti a pokory, která stojí za slovem naplněným kouzlem. Děkuji.
Vážím si všech, kteří jsou zmíněni v této výroční zprávě i těch, kteří se sem nevešli a přesto nám pomohli jít
vstříc našim cílům. Dostávali jsme se do situací, které i po těch 27 letech činnosti byly pro nás nové nebo komplikované a vždy jsme potkali někoho, kdo nám pomohl posunout se vpřed. Spokojeně teď mohu ten uplynulý
rok zakončit myšlenkou, že jsme zase o kus dál. Vážím si všech lidí, ať už to jsou kolegové, spolupracovníci a
dobrovolníci nebo členové správní a dozorčí rady, kteří věnovali svůj um a znalosti našim cílům, věří v naše
poslání a podporují jasné a transparentní jednání. Děkuji.
Pevnou základnou pro naši činnost zůstávají dárci, kteří znají naši práci a dlouhodobě nás podporují. Mohu
Vás ujistit, že naším jednoznačným pravidlem zůstává, že všechny přijaté dary pečlivě přerozdělujeme na
prověřené projekty nebo na cílenou podporu do rodin pečujících o osoby se zdravotním postižením, které se
ocitly v nelehké situaci. Majákem pro směřování našich cílů zůstává vaše důvěra a velká míra sociální zodpovědnosti. Jsem vděčná za otevřený postoj všem našim trvalým i novým dárcům k našemu sociálnímu tématu,
jehož hodnotou není lesk, třpyt či počet lajků, ale lidskost. Děkuji.

S úsměvem a vděčností
Irena Fodorová
výkonná ředitelka Nadace Jedličkova ústavu
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DARY A DÁRCI roku 2017

Přehled největších dárců a darů nad 5 000 Kč roku 2017:

V roce 2017 jsme získali dary v mimořádné hodnotě

Dárce

9 448 355 Kč:

Pojišťovna ČS, a. s.

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ v Kč
Dary nad 5 000 Kč

8 228 844

Dary do 5 000 Kč

135 985

Celkem

8 364 829

VEŘEJNÁ SBÍRKA 2017
Kasičky nadační

535 058

DMS

28 283

Celkem

563 341

Celkem finanční dary

8 928 170

Věcné dary

382 785

Kompenzační (nehmotné) dary

137 400

CELKEM PŘIJATÉ DARY

9 448 355

Finanční dar Kč
4 020 000

BNP Paribas

600 000

Nadační fond pomoci

313 472

ČEPS, a. s.

273 150

42 Financial Services

203 678

Beznoska Josef

200 000

Česká spořitelna, a. s.

200 000

Pražská energetika, a. s.

200 000

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

200 000

Dárce

Finanční dar Kč

Pojišťovna ČS, a. s.,
VIG - sbírka zaměstnanců

35 800

Conseq Investment Management, a. s.

30 000

Adámková Kateřina

27 000

EPOS OK, s r.o.

25 000

GainingEdge

24 053

Cihlář Stanislav

24 000

Miller Miloň, Ing.

20 800

Bobed Service, s. r. o.

20 200

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

20 000

Lesy ČR

150 000

INTREA-PIKO, s. r. o.

20 000

Nadace Agrofert

129 000

Porta Medica, s. r. o.

20 000

Nadace Martina Romana

110 000

Brindley James C.A.

12 000

Zátiší Catering Group

103 000

Kučera Tomáš

12 000

ČSOB, a. s.

100 000

Jelínková Romana

11 000

Machurek Tomáš, Mgr.

96 000

AMO, spol. s r. o.

10 000

Finish, v. o. s.

88 000

Lopičič Siniša

10 000

Generali Investments

87 995

Novosad Petr

10 000

Ryvorová Jana, Ing.

80 600

Pohanka Petr

10 000

Linde Material Handling

60 000

Popelák Martin

10 000

Power, a. s.

60 000

Rybenská Jana

10 000

Olymptoy, s. r. o.

58 586

Linde Gas, a. s.

9 810

Zapletal Petr RNDr.

57 000

Běčák Ondřej

6 000

Prague Convention Bureau

50 029

Švenková Božena

6 000

DAQUAS, spol. s r. o.

50 000

Ježková Edita

5 000

Ferona, a. s.

50 000

Karnold Radek

5 000

Independent Richmond

50 000

Lanský Miroslav

5 000

Palladium

50 000

RESO, s. r. o.

5 000

Parma Pavel

47 171

Schrack Technik, spol. s r. o.

5 000

ČSOB Asset Management, a. s.

45 000

Silmax, s. r. o.

5 000

T-Mobile Czech Republic, a. s.

40 000

Tronic Control, s. r. o.

5 000

D.A.S. Rechtsschutz AG

37 500

Celkem 8 228 844 Kč
Od řady dalších dárců jsme přijali drobné finanční dary v celkové výši:
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135 985 Kč.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PARTNERŮM

Přehled přijatých věcných darů 2017:
Dárce

Věcný dar

Hodnota daru v Kč

Independent Richmond

den s kapelou do Aukce pro Barborku

89 096

Olymptoy, s. r. o.

odměny pro účastníky Abilympiády

50 000

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

LED TV a soundbar

49 1 00

Pojišťovna České spořitelny, a. s.

Mikulášské balíčky

43 000

Schindler CZ, a. s.

notebook

30 000

Crocodille ČR, spol. s r. o.

občerstvení pro Koloběžka Cup

21 758

Vinum Moravicum, a. s.

občerstvení pro adventní koncert

20 520

ALPINE PRO, a. s.

dárkové poukazy pro Koloběžka Cup

20 000

ACTIVA, spol. s r. o.

kancelářské potřeby

1 5 117

Nadace PRECIOSA

medaile pro Koloběžka Cup

12 850

Milan Škoda - Foto

fotografické služby

6 700

Bauhaus, k. s.

materiál pro Abilympiádu

5 410

BIKE3000, o. s.

drobné sportovní vybavení

4 000

RADEV, s. r. o.

suroviny pro Abilympiádu

3 952

PENAM, a. s.

občerstvení pro Abilympiádu

3 000

NOVICOM Praha, spol. s r. o.

materiál pro Abilympiádu

2 962

Papírnictví AKM, a. s.

materiál pro Abilympiádu

2 297

RADEV, s. r. o.

občerstvení pro Prázdniny nanečisto

2 219

Hájek a Boušová, spol. s r. o.

suroviny pro Abilympiádu

804

Celkem 382 785 Kč
Na podporu organizace 1. ročníku Koloběžka Cup jsme obdrželi od Městské části Praha 6
provozní dotaci ve výši

15 000 Kč.

Dovolte nám na tomto místě naší výroční zprávy zvlášť poděkovat partnerům, kteří nám dlouhodobě
pomáhají svou specializací podporovat činnost Nadace:

Mediálním partnerům společnosti Starcom MediaVest Group, Leo Express a Meduňka
za zprostředkování inzerce v médiích pro podporu naší veřejné sbírky.

Smíšenému sboru Gaudium Praha pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových, mužskému
pěveckému sboru Pueri Gaudentes pod vedením Libora Sládka, Serveru Abkerimovi za adventní
koncert a příjemnou vánoční atmosféru v Betlémské kapli.
Panu Jakubovi Novákovi ze společnosti MEVIA za technické i grafické řešení webových stránek
Nadace, Abilympiády pro děti a mládež a Koloběžka Cup.
Panu Ing. Jiřímu Bolomskému za odborné konzultace při řešení technických záležitostí
správy nemovitostí.
Panu Ing. Jiřímu Kepkovi, PhD. za pomoc k získání grantu z programu Google Ad Grants
a nastavení inzerce AdWords.
Nadace Jedličkova ústavu je příjemcem grantu z programu Google Ad Grants. Program Google Ad Grants
podporuje registrované neziskové organizace, které sdílejí filozofii společnosti Google pomáhat světu prostřednictvím veřejných služeb v odvětvích, jako je například věda a technika, vzdělávání, zdravotnictví, životní
prostředí, umění či pomoc dětem a mládeži. Jedná se o jedinečný nepeněžní reklamní program, pomocí kterého
získávají charitativní organizace po celém světě zdarma přístup k inzerci AdWords.
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FINANČNÍ ČÁST

NADAČNÍ KAPITÁL
Nadační kapitál zapsaný v nadačním rejstříku celkem:

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

VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017
Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je
zveřejněna ve sbírce listin nadačního rejstříku.
ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2017

Stav k 31. 12. 2017

105 404

105 350

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

43 858

43 553

Dlouhodobý finanční majetek celkem

69 105

70 091

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

−7 559

−8 294

3 400

6 490

Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

623

602

Pohledávky celkem

433

882

2 290

4 910

Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
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96

108 804

111 840

Stav k 1. 1. 2017

Stav k 31. 12. 2017

Vlastní zdroje celkem

108 206

111 292

Jmění celkem

109 582

109 012

−1 376

2 280

Cizí zdroje celkem

598

548

Krátkodobé závazky celkem

528

479

Výsledek hospodaření celkem

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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70

69

108 804

111 840

94 342 088 Kč

DLOUHODOBÝ MAJETEK k 31. 12. 2017

Nemovitý majetek:

•
•
•
•
•
•
•

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

Finanční majetek:

•
•
•
•
•

Investiční portfolio spravované společností Pioneer investiční společnost, a. s.,
Investiční portfolio spravované společností J & T Banka, a. s.
Investiční portfolio spravované společností Conseq Investment Management, a. s.
Investiční portfolio spravované společností Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
Státní dluhopisy
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU (v tis. Kč)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Činnosti
NÁKLADY

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřebované nákupy a služby celkem

1 788

627

2 415

Osobní náklady celkem

1 377

592

1 969

14

14

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

33

243

276

23 574

335

23 909

Daň z příjmu

24

Poskytnuté příspěvky celkem

15

Náklady celkem

15

26 787

1 835

28 622

Činnosti
VÝNOSY

Hlavní

Provozní dotace celkem
Přijaté příspěvky celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Hospodářská

15

705

705

21

3 612
1 645

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
Nadace ve svém statutu stanovila pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace
v následujícím znění:
1.

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

2.

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

3.

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

Celkem

15

Ostatní výnosy celkem

Členům správní a dozorčí rady nevyplatila Nadace v roce 2017 žádné odměny spojené
s výkonem funkce. Auditorské firmě 22 Hlav, s. r. o. byla vyplacena odměna za zpracování
auditu ve výši 52 030 Kč.

3 633
1 645
24 904

Tržby z prodeje majetku celkem

24 904

Výnosy celkem

25 645

5 257

30 902

Výsledek hospodaření před zdaněním

−1 142

3 446

2 304

Výsledek hospodaření po zdanění

−1 142

3 422

2 280

V roce 2017 bylo toto pravidlo dodrženo:
Náklady NJÚ k 31. 12. 2017 celkem v Kč

28 621 810,76

– z toho náklady na prodej cenných papírů

−23 483 153,60

– z toho náklady na správu a opravy nemovitého majetku

−650 610,77

– z toho odpisy nemovitostí k pronájmům

−714 703,00

Náklady na správu Nadace

3 7 73 3 4 3,41

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

8 490 788,00

Skutečný podíl správních nákladů na nadačním kapitálu
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4,00%
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VÝROK AUDITORA

PODPOŘTE NÁS
Nadace Jedličkova ústavu patří k organizacím,
které Fórum dárců vybralo a zapojilo do projektu
Darujsprávně.cz. Podpořte naše projekty prostřednictvím online platebního systému. Za platbu prostřednictvím www.darujspravne.cz neplatíte
žádné dodatečné poplatky a Váš dar dostaneme
okamžitě. Platební bránu můžete využívat kdykoli,
nezáleží na tom, u jaké banky máte účet. Darování
je bezpečné.
Projekt podporuje odpovědné dárcovství a doporučuje prověřené, důvěryhodné neziskové organizace. Je nám ctí právě k takovým patřit. Podrobnosti
o projektu naleznete na stránkách:
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DĚKUJEME ZA PODPORU

DMS TRV PROJEDLICKU 90
Více informací na
darcovskasms.cz

transparentní účet veřejné sbírky
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