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A n n u a l R e p o r t Ter e z a Ma xová Foundat ion

V ý r o č n í z p r á v a Nadace Ter e z y Ma xové dět em

Milí přátelé,
dovolte, abych Vás uvítala na stránkách Výroční zprávy Nadace Terezy Maxové
dětem, která předkládá výsledky naší práce v roce 2013.
Najdete zde podrobně zpracované dílčí oblasti nadačního života, které - složeny
dohromady - vytvoří pestrý obrázek různorodé činnosti s jedním společným
jmenovatelem. Tím je dlouhodobá konkrétní pomoc dětem, které neměly hned
na počátku života štěstí poznat lásku a bezpečí rodiny, pocit, že někomu patří
a znamenají pro něj vše, a také neměly místo, kterému říkají domov.
Není nic neobvyklého, že dítě, které je po narození umístěno do ústavu, jich za své
dospívání vystřídá 3-6. S tím jde ruku v ruce fakt zvykání si na nové lidi, děti
a prostředí, kde se musí zabydlet…. Když má to štěstí, pak zažívá nové začátky
v náhradní rodině. Když ne, pak rovněž dospívání a vstup do samostatného života
po odchodu z dětského domova je jeden velký nový začátek.
Nový začátek, který musí zvládnout sám za sebe. Bez toho, že by ho vlastní
rodina podpořila či stála při něm. V podstatě se dá říct, že jedinou jeho jistotou
je nejistota. A proto jsme zde. Abychom v těchto situacích a nelehkých chvílích
podali pomocnou ruku, dodali odvahu a naději.
Velký dík proto náleží vám všem za podporu, pomoc a důvěru, bez níž bychom
nemohli dělat to, čemu věříme a dává nám hluboký smysl.
S díky,
Tereza Maxová

Dear friends,
Welcome to the pages of the Tereza Maxová Foundation’s Annual Report, which
presents the results of our work in 2013.
You will find detailed information about different areas of the Foundation’s life,
which – put together – create a colourful image of diverse activities with one
common denominator. This is a long-term concrete assistance to children who
were not fortunate enough at the very beginning of their lives to be given the
love and security of family, a feeling that they belong and mean everything to
someone, and who did not have a place they could call “home”.
It is not unusual that children who are placed in an institution after they were
born have 3–6 “homes” as they grow up. This results in the necessity to get
used to new people, children and the environment where they have to stay ... If
they are lucky enough, they experience new beginnings in a substitute family.
If not, then their adolescence and start of an independent life after leaving the
children’s home are one big new beginning.
A new beginning that everyone has to go through without the help of others.
Without the help and support of their own family. In fact, we can say that the
only certainty is uncertainty. And that is why we are here. To lend a helping hand,
giving hope and courage in these situations and difficult moments.
We would really like to thank all of you for your support, help and trust, without
which we could not do what we believe in and what we consider truly meaningful.
With thanks,
Tereza Maxová

2013 Výroční zpráva
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Founders of the Foundation:
Tereza Maxová
Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová

Zakladatelé:
Tereza Maxová
Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová
Čestný výbor:
Kníže Albert II. Monacký
Kanadský zpěvák a fotograf Bryan Adams
Režisér Miloš Forman

Honorary Committee:
Prince Albert II of Monaco
Bryan Adams, Canadian singer and photographer
Miloš Forman, Czech film director

Správní rada:

Předsedkyně správní rady

Board of Directors:

Tereza Maxová

Místopředseda správní rady

Daniel J. Rosický, B.A., LL.B

Chairperson of the Board of Directors

Člen správní rady

Mgr. Pavel Nepala

Deputy Chairperson of the Board
of Directors

Daniel J. Rosický, B.A.,
LL.B

Member of the Board of Directors

Mgr. Pavel Nepala

Revizor:

Revizor

Mgr. Pavlína Drtinová

Tereza Maxová

Auditor:
Auditor

Tým zaměstnanců:

Mgr. Pavlína Drtinová

Ředitelka

Mgr. Terezie Sverdlinová

Manažerka pro provoz a granty

Ing. Monika Páleníková

Director

Mgr. Terezie Sverdlinová

Pracovník marketingu a provozu

Petra Zapletalová

Operations and Grants Manager

Ing. Monika Páleníková

Marketing & Operations

Petra Zapletalová

Team of Employees:

Početný tým dobrovolníků z řad jednotlivců i firem. Jmenovitě Michal Pávek, Eva Pipalová, Channel Crossings, ING Bank,
McCANN-ERICKSON, PRK Partners s.r.o. a mnoho dalších.

A large team of volunteers, both individuals and people
from various companies, in particular Michal Pávek, Eva
Pipalová, Channel Crossings, ING Bank,
McCANN-ERICKSON, PRK Partners s.r.o. and many others.

Mnohokrát děkujeme za nezištnou pomoc!

Thank you very much for your generous help!

2013 Výroční zpráva
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Název a sídlo nadace

Business Name and Registered Office

• Oficiálně používaný název je: Nadace Terezy Maxové dětem.
• V nadačním rejstříku registrována jako Nadace dětem Terezy
Maxové.
• Sídlo nadace je: Praha.
• IČ nadace: 285 14 319.

•Business name of the Foundation: Tereza Maxová Foundation.
•Registered office: Prague.
•Foundation registration number (IČ): 285 14 319.

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit
počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména prostřednictvím:
1. podpory prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické
rodiny,
2.podpory rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče,
3.adresné podpory dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče,
4. finanční podpory všech činností, které přispívají k účinnému
naplnění cílů nadace a jež jsou v souladu s jejím účelem,
5.programů iniciovaných nadací a zprostředkování odborných
informací a činností, které přispívají k účinnému naplnění nadace a jsou v souladu s jejím účelem.

The purpose of the Foundation is its overall support and help to
disadvantaged and abandoned children with the aim to enable
them to lead a healthy and safe life in the family environment.
The Foundation’s objective is to reduce the number of children
brought up in institutional care in the Czech Republic, particularly based on:
1. support to the prevention of unsubstantiated taking of
a child from his/her biological family,
2.support to the development of all existing and new
forms of a substitute family care,
3.direct individual support to children and young
people growing up outside their family environment with
primary focus on investments in their education and preparation for their independent life after institutional care, and
4. financial support to all activities that contribute to the effective fulfilment of Foundation’s objectives and that are in
compliance with its purpose.
5.programmes initiated by the Foundation and specialist information and activities that help the Foundation
to effectively fulfil its aims and are in accordance with its
purpose.

Nadace Terezy Maxové dětem poskytuje nadační příspěvky takovým subjektům, jejichž aktivity a činnosti naplňují statutární
poslání nadace – řešení problematiky opuštěných dětí, tedy
dětí vyrůstajících mimo rámec přirozeného prostředí své vlastní
rodiny. Nadační příspěvky jsou poskytovány prostřednictvím tří
směrů pomoci nadace, jimiž jsou:
• Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí.
Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.
• Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné
péče a profesionalizace pěstounské péče.
• Kompenzace nedostatků ústavní péče je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech
a dětských domovech. V této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto
dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní výchovy.

The Tereza Maxová Foundation provides grants to entities
whose activities comply with statutory mission of the Foundation - solution of the issue of abandoned children, i.e. children living outside the natural environment of their own families. Grants are given by three key pillars of the Foundation:
• Prevention of unnecessary removal of a child from its family. In this area the Foundation provides financial support
to non-governmental non-profit organizations that provide
consultancy and tailor-made assistance to families in crisis
or all sorts of therapies etc.
• Support of the substitute family care. This area covers
mainly support of widening the foster family care and its
professionalization.
• Compensation for the insufficiencies of institutional
care is an area where the Foundation gives direct individual
support to children and young people growing up outside
of their family with primary focus on investments in their
education and preparation for their independent life after
leaving the institution.

Kompletní a ucelená gr antová pr avidla
Nadace Terezy Maxové dětem naleznete
na webových str ánkách nadace –
w w w.terezamaxovadetem.cz v sekci „gr antové ř ízení “.

2013 Výroční zpráva
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ICON Prague podpořili projekt Helen Doron Early English
v dětských domovech

ICON Prague supported the Helen Doron Early English
project in children’s homes

8. 1.

8 January

Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům společnosti ICON Prague, kteří v roce 2012 uspořádali tři charitativní akce a díky nim vybrali ve prospěch nadace celkem
36 823 Kč. Peníze byly nadaci předány začátkem roku 2013
a byly využity k podpoře projektu Helen Doron Early English
v dětských domovech, který umožňuje dětem jazykovou výuku se speciální metodikou přímo v domově. Kromě osvojení
si angličtiny rozvíjí i praktické komunikační dovednosti, umění prosadit se a vést diskuzi. Každé takové pomoci si velice
vážíme!

We would like to use this opportunity to thank the employees of ICON Prague who organized three charity events in
2012, collecting a total of CZK 36,823 for the Foundation.
The money was handed over to the Foundation in early 2013
and was used to support the Helen Doron Early English project in children’s homes, which provides children with language teaching using a special methodology directly in the
children’s home. In addition to learning English, children also
develop practical communication skills, assertiveness and
discussion skills. We greatly appreciate any such help!

Hard Rock Cafe Praha podpořil nadaci

Hard Rock Cafe Prague supported the Foundation

15. 1.

15 January

Hard Rock Cafe vybral v rámci 2. ročníku Winter Rockability
Rumble pro nadaci částku ve výši 13.640 Kč. Získané finanční
prostředky podpořily projekt Dobrovolnictví v Dětském centru v Praze Krči. Projekt je postaven na principu pravidelného
docházení vyškolených dobrovolníků do tohoto ústavu. Malý
človíček tak má tetu či strýčka jen pro sebe, prožívá s ním
různé zážitky i mimo areál Dětského centra a do života si odnese deníček plný osobních vzpomínek. Děkujeme všem, kteří
se akce zúčastnili a podpořili tak tento velmi důležitý projekt!

Hard Rock Cafe collected CZK 13,640 for the Foundation in
the 2nd year of the Winter Rockability Rumble. The funds
raised supported the Volunteering project at the Children’s
Centre in Prague – Krč. The project is based on the principle of regular visits of trained volunteers to this institution.
Children have an aunt or uncle just for themselves to enjoy
a variety of experiences outside of the Children’s Centre, so
they have a diary full of personal memories for their life. We
would like to thank all who attended the event and supported this important project!

Ples v Opeře opět významně podpořil nadaci

Opera Ball again significantly supported the Foundation

2. 2.

Na začátku února 2013 se konal tradiční Ples v Opeře
a i v tomto roce nechyběla podpora dobré věci. Výtěžek
z charitativní aukce se vyšplhal na částku 580.000 Kč a pomohl tak podpořit talentované mladé lidi z dětských domovů,
kteří studují na vysoké škole. Touto cestou bychom rádi poděkovali společnosti C&B Communication Group s.r.o., která
celou akci organizovala a pak samozřejmě všem dárcům, kteří přispěli k celkovému výtěžku. Děkujeme mnohokrát za tak
významnou podporu!

The traditional Opera Ball was held at the beginning of February 2013, supporting a good cause again. The charity auction
raised CZK 580,000, helping to support talented young people from children’s homes who study at university. We would
like to use this opportunity to thank C&B Communication
Group s.r.o., which organized the entire event, as well as all
the donors who contributed to the overall proceeds. Thank
you very much for such an important support!

Megaton Fashion Show

Megaton Fashion Show

2 February

11. 3.

11 March

V průběhu března podpořil tým Megaton Production nadaci v rámci akce Megaton Fashion Show 2012, což je soutěž
o nejlepší hudební design roku. V souvislosti s vyhlašovacím ceremoniálem zorganizovali charitativní akci s výstavou, do nichž umělci přispěli speciálně výtvarně upravenými
hudebními nástroji. Tato akce spolu s dalšími dary nakonec
přinesla výtěžek ve výši 45.400 Kč. Děkujeme všem dárcům,
dražitelům, výtvarníkům i organizátorům celé akce. Každé takové laskavé pomoci si nesmírně vážíme!

In March, the Megaton Production team supported the
Foundation within Megaton Fashion Show 2012, which is
a contest for the best music design of the year. In connection with the award ceremony, the team organized a charity
event with an exhibition in which different artists contributed with their original designs of musical instruments. This
event, along with other gifts, eventually raised CZK 45,400.
We would like to thank all donors, auctioneers, artists and
organizers of the event. We are deeply grateful for any such
generous help!

Společnost Lindt v České republice podporuje naši nadaci

Lindt supports our Foundation in the Czech Republic

13. 3.

O Velikonocích se společnost Lindt Česká republika rozhodla podpořit nadaci tím, že jí věnovala 1 Kč z prodeje každého
z typických zajíčků Lindt a navíc ještě přispěla jednorázovým
darem. Celková suma byla poté využita k podpoře dobrovolnického projektu Malíček v Dětském centru v Praze-Krči. Každý z dobrovolníků projektu dochází za jedním konkrétním dítětem, věnuje se pouze jemu, zaznamenává jeho první krůčky
a úspěchy do osobního deníčku. Děkujeme za projevený zájem
a podporu!

2013 Výroční zpráva

13 March

At Easter, Lindt Czech Republic decided to support the Foundation by donating CZK 1 from the sale of each of the typical
Lindt bunnies and additionally contributed a one-time gift.
The total sum was then used to support the Pinkie volunteer
project at the Children’s Centre in Prague – Krč. The project
volunteers visit specific children, work only with them, and
record their first steps and achievements in their personal
diaries. Thank you for your interest and support!
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Grant procedure of the ING Bank Fund
of the Tereza Maxová Foundation

Grantové řízení ING Bank Fondu
Nadace Terezy Maxové dětem
20. 3.

20 March

20.3 proběhlo 1. kola grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, jež má za cíl podporu vzdělávání
a volnočasových aktivit dětí vyrůstajících v dětských domovech či v pěstounské péči. V rámci tohoto kola bylo podpořeno celkem 51 žádostí v celkové výši 852.026,-Kč. O konkrétní podpoře rozhodla společně grantová komise složená
z pracovníků nadace a ING Bank. Děkujeme za podporu!

On 20 March, the first round of the grant procedure organized by the ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation was held, which aimed to promote education and leisure
activities for children growing up in children’s homes or in
foster care. A total of 51 applications were supported within this round with the amount of CZK 852,026. Decisions
about specific help were made jointly by the grant committee comprised of the employees of the Foundation and ING
Bank. Thank you for your support!

Jarmark redakce OnaDnes.cz
8. 4.

OnaDnes.cz Editorial Staff Fair

První dubnovou sobotu se na pražském Výstavišti uskutečnil již tradiční Jarmark redakce OnaDnes.cz, který čtenářkám
nabídl možnost prodat či nakoupit si zajímavé módní kousky formou blešího trhu. Jarmark lámal rekordy a i tentokrát
byl prostorem pro charitu a podporu dobrých věcí. Kompletní výtěžek z Jarmarku OnaDnes.cz se vyšplhal na částku
65.890 Kč. Do akce se zapojila také společnost AmRest Coffee s.r.o., provozovatel kaváren Starbucks Česká republika,
která celý výtěžek z prodeje kávy čítající 23.815 Kč věnovala
naší nadaci. Finanční prostředky pomohly 8 dětem z pěstounské rodiny k tomu, aby mohly v létě odjet na integrační
tábor. Moc si vážíme spolupráce s týmem OnaDnes.cz a jejich zápalu, s jakým tuto báječnou akci organizují. A srdečně děkujeme také firmě AmRest Coffee s.r.o., provozovateli
kaváren Starbucks Česká republika, za jejich dlouhodobou
podporu.

8 April

On the first Saturday in April the traditional OnaDnes.cz Editorial Staff Fair was held at the Prague Exhibition Grounds,
offering the readers the opportunity to sell or buy interesting fashion pieces through a flea market. The fair broke
records and there was again room for charity and support
of good things. The entire proceeds from the OnaDnes.cz
Fair reached the amount of CZK 65,890. The event was also
joined by AmRest Coffee s.r.o., operator of Starbucks Czech
Republic, which donated the entire proceeds of CZK 23,815
from coffee sales to our Foundation. The funds helped eight
children from a foster family to go to a summer integration
camp. We very much appreciate our cooperation with the
OnaDnes.cz team and their fervour with which they organize
this wonderful event. We would also like to thank AmRest
Coffee s.r.o., operator of Starbucks Czech Republic, for their
continuing support.

Benefice pro Nadaci Terezy Maxové dětem
11. 4.

A charity show for the Tereza Maxová Foundation

Eventová agentura Art4Promotion připravila už poosmé
charitativní show s názvem Art For Kids, která se konala začátkem dubna v Českých Budějovicích. Díky výtěžku ve výši
389.785 Kč jsme mohli podpořit několik smysluplných projektů organizací působících v Jihočeském kraji. Srdečně poděkování patří jak agentuře Art4Promotion, tak také hejtmanovi Jihočeského kraje, panu Jiřímu Zimolovi, a panu Thalerovi
ze Sanatorium ART, s. r. o. za jejich dlouhodobou podporu.

11 April

The event agency Art4Promotion prepared the eighth charity show called Art for Kids, which was held in early April in
České Budějovice. With the proceeds of CZK 389,785 we
could support several meaningful projects of organizations
operating in the South Bohemian Region. We cordially thank
Art4Promotion, as well as Mr. Jiří Zimola, Governor of the
South Bohemian Region, and Mr. Thaler from Sanatorium
ART, s.r.o., for their continuing support.

Projekt Accenture Academy získal cenu
European CSR Award

The Accenture Academy project won
the European CSR Award

17. 4.

Dlouhodobý partner nadace, společnost Accenture, získala mezinárodní ocenění pro společensky odpovědnou firmu.
Cenu European CSR Award získala za program Accenture
Academy, na kterém Accenture a Nadace Terezy Maxové
dětem spolupracují od jara 2011. Program připravuje děti
z dětských domovů na samostatný život, neboť mají na prahu dospělosti často jen mlhavou představu, jak shánět zaměstnání nebo vlastní bydlení. Accenture Academy jim pomáhá zprostředkovat práci, získávat praktické zkušenosti,
prezentační schopnosti nebo finanční gramotnost. Děkujeme všem za podporu!

2013 Výroční zpráva

17 April

Accenture, a long-term partner of the Foundation, won
the international award for Corporate Social Responsibility
(CSR). The company earned the European CSR Award for its
Accenture Academy programme, on which Accenture and
the Tereza Maxová Foundation worked together from the
spring of 2011. The programme prepares children from children’s homes for independent living, because on the threshold of adulthood they often have only a vague idea of how to
look for a job or a home. Accenture Academy helps them find
a job and gain practical experience, presentation skills and
financial literacy. Thank you all for your support!
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AUKCE ke koncertu Lucie vynesla 828.000,- Kč!

An auction related to Lucie’s concert earned CZK 828,000!

30. 5.

30 May

Na konci května došlo ke speciální aukci ve prospěch naší nadace. Dražila se podepsaná kytara a 100 vstupenek na koncert skupiny Lucie, která se po devíti letech opět rozhodla
vyjet na turné. Výtěžek celé akce vynesl naprosto neuvěřitelnou částku 828.000 Kč. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli podpořit mladé lidi z dětských domovů v jejich studiu na vysoké škole. Výtěžek aukce byl nakonec ještě
navýšen díky laskavým dárcům nadace. 1.6 v klubu SaSaZu,
kde proběhl speciální koncert Lucie na podporu naší nadace,
jsme převzali šek na celkovou částku 1 919 360 Kč. Díky patří všem laskavým divákům, kteří si přišli užít tento jedinečný zážitek a zároveň podpořili dobrou věc. Nadace srdečně
děkuje také členům skupiny Lucie a všem účinkujícím, kteří
pro diváky připravili úžasnou atmosféru.

There was a special auction for our Foundation at the end of May.
People could bid for a signed guitar and 100 tickets to a Lucie
concert, as the band decided to go on tour after nine years. The
event raised an absolutely incredible amount of CZK 828,000.
With these funds, we were able to help young people from children’s homes in their university studies. The proceeds from the
auction were eventually even increased thanks to the kind donors of the Foundation. On 1 June at the SaSaZu club, where
Lucie’s special concert to support our Foundation was held, we
received a cheque for the total amount of CZK 1,919,360. Our
thanks go to all the kind people who came to enjoy this unique
experience and supported a good cause. The Foundation would
also like to thank Lucie members and all performers who prepared an amazing atmosphere for the audience.

TERIBEAR dětem!

TERIBEAR for Children

1. 6.

1 June

Začátkem června - na den dětí - jsme pod patronátem Magistrátu hlavního města Prahy uspořádali historicky první
dětský den na Petynce s názvem – TERIBEAR dětem. Akce
byla otevřená veřejnosti a zúčastnily se jí také děti z dětských domovů. Navzdory nepříznivému počasí si děti bohatý
program velmi užily. Děkujeme všem partnerům a dárcům
akce za podporu!

At the beginning of June – on Children’s Day – we organized the
first-ever Children’s Day at Petynka, under the patronage of the
Prague City Hall, called TERIBEAR for Children. The event was
open to the public and it was also attended by children from children’s homes. Despite bad weather, the children enjoyed a very
rich programme. We would like to thank all partners and donors
for supporting the event!

Nadace gratuluje „svému“ studentovi
k získání titulu inženýr

The Foundation congratulates “its” student on winning
the Graduate Engineer degree

11. 7.

11 July

Touto cestou nadace gratuluje Ondriku Troiakovi k získání
titulu inženýr v oboru finančních služeb na Vysoké škole finanční a správní. Jsme rádi, že jsme jej díky ING Bank Fondu
NTMd a dalším velkorysým dárcům mohli v této cestě podpořit. Jsme na Ondrikův úspěch velmi pyšní, neboť přes svoje
nelehké dětství šel vytrvale za svým snem o vzdělání a je
tak pozitivním vzorem pro další mladé lidi z dětských domovů. Přejeme Ondrikovi mnoho štěstí v jeho novém profesním
životě!

The Foundation would like to use this opportunity to congratulate Ondrik Troiak on winning the Graduate Engineer degree in
financial services at the University of Finance and Administration. We are happy to have been able to support him thanks to
the ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation and other
generous donors. We are really proud of Ondrik’s achievement,
because despite his difficult childhood he persistently followed
his dream of education and now is a positive role model for other
young people from children’s homes. We wish Ondrik the best of
luck in his new professional life!

Poděkování CARE Česká republika o.s.

Acknowledgement to CARE Česká republika o.s.

23. 7.

Rádi bychom touto cestou poděkovali občanskému sdružení
CARE Česká republika o.s. za opětovnou podporu projektu
„Cesta z pekla“, který realizuje Dětské krizové centrum v Praze. Tento program je zaměřen na detekci týraných a ohrožených dětí s následnou pomocí. Dětské krizové centrum je
největším zařízením v ČR, které se zaměřuje na léčbu psychosociálních a psychiatrických traumat u dětí. Občanské
sdružení CARE Česká republika projekt podpořilo dohromady
částkou již 700.000,- Kč. Děkujeme!

23 July

We would like to use this opportunity to thank the civic association CARE Česká republika o.s. for supporting again the “Journey
from Hell” project, implemented by the Children’s Crisis Centre
in Prague. This programme is focused on the detection of abused
and endangered children and on follow-up assistance. The Children’s Crisis Centre is the largest facility in the Czech Republic which provides treatment of psychiatric and psychosocial
traumas in children. The civic association CARE Česká republika
o.s. supported the project with a total amount of CZK 700,000.
Thank you!

Summer Party Emirates
22. 8.

Emirates Summer Party

Stejně jako minulý rok, tak i v roce 2013 byla nadaci nabídnuta možnost zapojit se do akce společnosti Emirates s názvem Summer Party, jež se uskutečnila 22. 8. 2013 ve vile
Kajetánka v Praze. Nadace získala výtěžek z tomboly, který
dosáhl částky 23.785,- a byl využit k podpoře konkrétního
mladého studenta (bývalého chovance dětského domova)
ve studiu na vysoké škole. Společnost Emirates spolupracuje s nadací od roku 2011 a za tuto dobu se podařilo získat
na podporu potřebným přes 100.000,- Kč. Děkujeme mnohokrát!

2013 Výroční zpráva

22 August

As last year, in 2013 the Foundation was again offered the opportunity to participate in the event organized by Emirates,
called Summer Party, which took place on 22 August 2013 at
the Kajetánka Villa in Prague. The Foundation received the proceeds from the raffle, which amounted to CZK 23,785 and which
was used to support a specific young student (a former resident
of a children’s home) to study at university. Emirates has been
working with the Foundation since 2011 and during that time we
have managed to collect over CZK 100,000 to support those
who need it. Thank you very much!
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ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem
a přehazovaná

ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation and catch
15 September

V neděli 15. 9. se v areálu beachklubu Praha Pankrác uskutečnil historicky první turnaj v přehazované pro děti z dětských
domovů. Akci připravil ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové
dětem v čele se zaměstnanci – dobrovolníky ING banky a nadace. Turnaje se zúčastnilo 14 dětských domovů z celé České
republiky a pro děti byly mimo jiné připraveny i doprovodné
aktivity ve formě různých disciplín. Akci podpořily i některé
finalistky České Miss – Tereza Chlebovská, Monika Leová,
Zuzana Juračková, Renata Langmannová a také Mr. Czech Republic – Milan Novosad.
Poděkování patří také společnosti FUJIFILM Europe GmbH,
která připravila speciální koutek s fotoaparáty Instax a dámám z www.prettypapers.cz, které s dětmi tvořily speciální
technikou scrapbooking. Děkujeme!!!

On Sunday, 15 September, the first-ever tournament in catch for
children from children’s homes was held at the beachclub in Prague
– Pankrác. The event was prepared by ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation, headed by the employees-volunteers
from ING Bank and from the Foundation. The tournament was
attended by 14 children’s homes throughout the Czech Republic,
and children could also attend additional activities in the form of
various disciplines. The event was also supported by some of the
finalists of the Czech Miss contest – Tereza Chlebovská, Monika
Leová, Zuzana Juračková and Renata Langmannová, as well as by
Mr. Czech Republic – Milan Novosad. Our thanks also go to FUJIFILM Europe GmbH, which prepared a special corner with Instax
cameras, and to the ladies from www.prettypapers.cz, who acquainted the children with a special technique called scrapbooking.
Thank you!!!

Emirates golfový den vynesl 51.250,- Kč!

Emirates Golf Day earned CZK 51,250!

15. 9.

20. 9.

20 September

V září nadaci opětovně podpořila společnost Emirates Czech
Republic, tentokrát v rámci golfového turnaje, který se uskutečnil v pátek 20. 9. v Plzni na Dýšině. Výtěžek golfového dne
vynesl částku 51.250 Kč a podpořil konkrétního studenta vysoké školy (bývalého chovance dětského domova) ve studiu
na Univerzitě Jana Ámose Komenského v oboru speciální pedagogika. Děkujeme!!!

In September, the Foundation was again supported by Emirates
Czech Republic, this time in the golf tournament which was held
on Friday, 20 September, in Pilsen – Dýšina. The Golf Day raised
CZK 51,250 and supported a specific student (a former resident
of a children’s home) to study special education at the Jan Amos
Komensky University. Thank you!!!

Grant procedure of the ING Bank Fund
of the Tereza Maxová Foundation

Grantové řízení ING Bank
Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

9 October

9. 10.

V rámci 2. kola grantového řízení ING Bank Fondu Nadace
Terezy Maxové dětem, které proběhlo 9.10, bylo podpořeno
celkem 48 žádostí neziskových organizací, ústavních zařízení
a pěstounských rodin v celkové výši 604.984,-Kč. O konkrétní podpoře rozhodla společně grantová komise složená z pracovníků nadace a ING Bank. Děkujeme za podporu!!!
Jarmark OnaDnes.cz opět lámal rekordy!
19. 10.

Podzimní Jarmark OnaDnes.cz, který se uskutečnil jako již
tradičně na pražském Výstavišti, lámal rekordy a to nejen
v počtu návštěvníků. Charitativní výtěžek dosáhl na neuvěřitelných 143 248 Kč! Tolik bylo vybráno díky prodeji občerstvení Starbucks, tomboly a z VIP dražby oblečení. Díky výtěžku jsme mohli zafinancovat nejen školné pro pěstounskou
holčičku s poruchami soustředění, ale také vzdělávání a volnočasové aktivity dalším 4 pěstounským rodinám a jednomu
dětskému domovu. Srdečné díky patří úžasnému týmu ona.
idnes.cz za podporu a všem návštěvníkům Jarmarku za jejich
ochotu pomoci znevýhodněným dětem.
Firmy nabídnou mladým z dětských domovů práci
23. 10.

Platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem pomáhá mladým lidem z dětských domovů získat pracovní zkušenosti a zaměstnání díky společnému
projektu New Job New Life, který byl slavnostně představen
23. 10. v Senátu ČR. Záštitu nad akcí převzala místopředsedkyně Senátu, odbornice na inkluzivní vzdělávání, Mgr. Miluše
Horská. Vzdělání a příprava mladých lidí z dětských domovů
na samostatný život, je jednou z klíčových priorit naší nadace. V rámci projektu New Job New Life je jim poskytnuta
pomoc při prvních krocích do zaměstnání, a to jak s přípravou
na pohovor a výběr povolání, tak i přímým zprostředkováním pracovního místa v partnerských firmách. Díky tomuto
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In the second round of the grant procedure organized by the ING
Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation, which was held on 9
October, a total of 48 applications filed by non-profit organizations,
institutional facilities and foster families were supported with
a total amount of CZK 604,984. Decisions about specific help were
made jointly by the grant committee comprised of the employees
of the Foundation and ING Bank. Thank you for your support!!!

OnaDnes.cz Fair broke records again!
19 October

The OnaDnes.cz Autumn Fair, which was held as usual at the
Prague Exhibition Grounds, broke records – not only in the number of visitors. The charity proceeds amounted to an incredible
amount of CZK 143,248! This sum was collected from the sale
of refreshments by Starbucks, raffle and VIP auction of clothing. With the proceeds we could finance not only tuition fees for
a foster girl with a concentration deficit disorder, but also education and leisure activities for four foster families and one children’s home. Our heartfelt thanks go to the wonderful team of
ona.idnes.cz for their support and to all visitors of the Fair for
their willingness to help disadvantaged children.
Companies will offer jobs to young people
from children’s homes
23 October

The Business for Society platform, in cooperation with the Tereza
Maxová Foundation, helps young people from children’s homes to
gain work experience and jobs thanks to a joint project called New
Job New Life, which was officially presented on 23 October in the
Senate of the Czech Republic. Patronage over the event was taken by Mgr. Miluše Horská – Vice-President of the Senate and an
expert on inclusive education. Education and preparation of young
people from children’s homes for independent living are two of
the key priorities of our Foundation. Within the New Job New Life
project, young people are provided with assistance in their first

Nadace Ter e z y Ma xové dět em

projektu se zvýší šance na zaměstnatelnost této znevýhodněné a velmi zranitelné cílové skupiny obyvatel. Projekt
tak umožňuje lidem z dětských domovů na prahu dospělosti
zprostředkovat pracovní uplatnění v celé řadě firem, které
tento projekt podporují. Spolupráce probíhá s firmami, které
chtějí dát šanci lidem, kteří odcházejí z dětských domovů,
opouštějí ústavní péči a mají chuť začít pracovat a osamostatnit se. Projekt v současné době podporují společnosti
Hilton Prague, Telefonica, LMC, Škoda Auto, Skanska, CPI
Hotels. Podle průzkumu, který pro projekt realizovala v roce
2013 Agentura Median, je 37% firem ochotno poskytnout
těmto mladým lidem práci. Projekt je komplexní, učí firmy
tyto mladé lidi zaměstnávat, a nabízí jim novou burzu práce ve spolupráci s pracovním portálem prace.cz. V neposlední
řadě také tuto problematiku zviditelňuje a zvyšuje povědomí
veřejnosti o problémech dospívajících při odchodu z dětského
domova. Více informací na www.newjobnewlife.cz
Návštěva obdarovaných - ING Bank Fond Nadace Terezy
Maxové dětem

steps in finding a job, i.e. in preparation for the job interview and
selection of their profession, or they are offered jobs in partner
companies. This project will increase the chances of employability
of this disadvantaged and highly vulnerable target group of people.
The project helps people from children’s homes on the threshold
of adulthood find jobs in a wide range of companies that support
this initiative. Cooperation has been established with companies
that want to give a chance to people who leave children’s homes,
i.e. institutional care, and who have a desire to start work and
become independent. The project is currently supported by Hilton
Prague, Telefónica, LMC, Škoda Auto, Skanska and CPI Hotels. According to the survey carried out for the project by Median agency
in 2013 37% of companies are willing to give these young people
a job. The project is comprehensive: it teaches companies how
to employ these young people, offering them a new job market
in cooperation with the job portal prace.cz. Last but not least, it
makes this issue more visible, increasing public awareness about
the problems of adolescents leaving children’s homes. More information can be found at www.newjobnewlife.cz.
ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation – visiting
those who deserve our help

25. 10.

V rámci aktivit ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, jež podporuje vzdělávání a volnočasové aktivity dětí
v dětských domovech a v pěstounské péči jsme v pátek
25.10 vyrazili na Moravu. Navštívili jsme děti z Dětského
domova ve Slezské Ostravě, který Fond podpořil s nákupem
pece na výrobu keramických předmětů. Zastavili jsme se
také v Dětském domově ve Fulneku. Tomuto domovu Fond
uhradil náklady spojené s projektem na podporu finanční gramotnosti dětí. V domově mimo jiné vyrůstá Zdeněk - vášnivý
fotbalista – kterého jsme zastihly na fotbalovém hřišti, kde
pravidelně trénuje. Měl velkou radost, že se nám podařilo sehnat mu dres a podepsanou kartu od jeho oblíbence Lionela
Messiho.
Škoda Rapid Spaceback presents:
„Fashion for kids 2013“ INSIGHT

25 October

Within the activities of the ING Bank Fund of the Tereza Maxová
Foundation, which supports education and leisure activities of
children in children’s homes and foster care, we went to Moravia
on Friday, 25 October. We visited the children from the Children’s
Home in Silesian Ostrava, which the Fund supported by purchasing a kiln for the production of ceramics. We also dropped into
the Children’s Home in Fulnek. The Fund paid this Home’s costs
associated with the project to support financial literacy of children. One of the residents of the Home is Zdeněk, a passionate
football player who we found on the football field where he has
his regular trainings. He was very happy that we managed to get
him a jersey and a signed card from his favourite football player
– Lionel Messi.
Škoda Rapid Spaceback presents: “Fashion for Kids 2013”
INSIGHT

18. 11.

V pondělí 18. listopadu se v Obecním domě konal již 9. ročník módní charitativní akce Nadace Terezy Maxové dětem Škoda Rapid Spaceback presents: „Fashion for kids 2013“.
Dosavadní ročníky přehlídky zajistily na pomoc dětem částku 37.000.000,- Kč, která byla opět významně navýšena
o částku přesahující 8 mil. Kč. Podtitul přehlídky se nesl
v duchu „Insight“ nebo-li vhledu, jež bylo možné vnímat dvojím způsobem: jednak coby vhled do problematiky znevýhodněných a opuštěných dětí, které se nadace již více než sedmnáct let intenzivně věnuje, ale též jako vhled do dětské duše,
jejích pocitů, snů a přání. Je to jistě pestrá paleta střípků,
zkušeností, příběhů a emocí, které se zde zrcadlí a zanechávají určitou stopu. Pojícím elementem těchto osudů je právě
porozumění „dětské duši“, plnění jejich přání a snů, ať už se
jedná o návrat k rodičům, individuální přístup k problému dítěte, rozvoj talentu, právě zahájené studium či vstup do nového zaměstnání. Na akci vystoupila například skupina Gipsy.
cz spolu s dětmi z dětských domovů, kapela Eddie Stoilow,
a další. Dále byla prezentována módní kolekce pod názvem
„The best of Czech fashion designers“, jejiž osobní výběr měl
na starosti tým módního časopisu VOGUE v čele s její šéfredaktorkou paní Francou Sozzani. Nadace Terezy Maxové
dětem děkuje všem partnerům přehlídky, jimiž byli: Škoda
Auto a.s., Accenture Central Europe a.s., ING Bank, Nadace
Agrofert Holding, Citi Foundation, Galileo Česká a Slovenská
republika, Oriflame, DSA, Ona dnes.cz, Máma a já, Universal Channel, Buddha-Bar Hotel Prague, Obecní Dům, Zátiší
Group, Bohemia Sekt.

2013 Výroční zpráva

18 November

On Monday, 18 November, the 9th annual fashion charity event
organized by the Tereza Maxová Foundation – Škoda Rapid Spaceback presents: “Fashion for Kids 2013” – was held at the Municipal
House. The previous years of the show provided CZK 37,000,000
to help children, and this amount was again significantly increased
by CZK 8 million. The subtitle of the show was “Insight”, which
could be viewed in two ways: as an insight into the issue of disadvantaged and abandoned children, i.e. an area that the Foundation
has intensively dealt with for more than seventeen years, but also
as an insight into children’s souls, i.e. their feelings, dreams and
desires. It is certainly a wide variety of small fragments, experiences, stories and emotions that are reflected here, leaving some
traces. It is the understanding of “children’s souls” that forms the
integrating element of these destinies, i.e. fulfilling their wishes
and dreams, whether it is about returning to their parents, an
individual approach to children’s problems, development of talents, studies that have just been started, or new jobs. The visitors to the event could see, for example, bands such as Gipsy.cz,
performing with children from children’s homes, or Eddie Stoilow,
and more. The event also presented “The Best of Czech Fashion
Designers” fashion collection, the content of which was chosen
by the Vogue fashion magazine team headed by its editor-inchief Franca Sozzani. The Tereza Maxová Foundation would like
to thank all partners of the show: Škoda Auto a.s., Accenture
Central Europe a.s., ING Bank, Agrofert Holding Foundation, Citi
Foundation, Galileo Czech and Slovak Republics, Oriflame, DSA,
Ona dnes.cz, Máma a já, Universal Channel, Buddha-Bar Hotel
Prague, Obecní Dům, Zátiší Group and Bohemia Sekt.

11

Nadace Ter e z y Ma xové dět em

Teribear e-shop

Teribear e-shop
20. 11.

20 November

V listopadu byl slavnostně spuštěn e-shopu v rámci projektu TERIBEAR – www.teribearshop.cz, kde je možné zakoupit
speciální designové výrobky se symbolem méďi TERIBEARa
jako např. obaly na iphone, dětská hra, kalendáře, zápisníky,
pláštěnky, záložky do knížky, dárkové tašky či mentolové
bonbóny. TERIBEAR pomáhá dětem vyrůstajícím v náhradní
rodinné péči, zejména pěstounské péči, ale také těm, kterým
hrozí odebrání z rodiny do dětského domova. Projekt reaguje na aktuální situaci a též fakt, že si Česká republika drží
smutné evropské prvenství v počtu dětí vyrůstajících mimo
rodinu (na počet obyvatel). V daném ohledu jsme na tom hůře
než Bulharsko, Ukrajina či Rumunsko. Hlavním a sledovaným
cílem projektu TERIBEAR je proto snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavní výchově a jejich návrat domů. Děkujeme partnerům projektu a všem kupujícím za podporu!

In November, an e-shop was officially launched as part of the
TERIBEAR project – www.teribearshop.cz, where people can
buy special design products with the TERIBEAR symbol, e.g.
iPhone covers, children’s games, calendars, notebooks, raincoats, bookmarks, books, gift bags and peppermint sweets.
TERIBEAR helps children growing up in substitute family care,
particularly foster care, as well as those who are at risk of removal from their family to the children’s home. The project responds to the current situation and to the fact that the Czech
Republic holds the sad first place in Europe in the number of
children growing up outside the family (per population). In this
regard, the Czech Republic is worse than Bulgaria, Ukraine and
Romania. Therefore, the main objective of the TERIBEAR project is to reduce the number of children growing up in institutional care and to return them home. We would like to thank
all project partners and customers for their support!

HALLA, a.s. podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem!
3. 12.

Český výrobce svítidel, společnost HALLA, a.s., podpořila
naši nadaci v rámci podpory prodeje a to tím, že uspořádala
na svém e-shopu v období od 3. – 31. 12. 2013 akci, kdy
z každého nákupu designových svítidel věnovala 20% z částky právě naší nadaci. Mimoto společnost darovala svítidla
do charitativní tomboly na 10. Jarmarku OnaDnes.cz, který
proběhl 7. 12. v Praze. Srdečně Děkujeme!
Poděkování Channel Crossings

HALLA, a.s., supports the Tereza Maxová Foundation!
3 December

HALLA, a.s., a Czech manufacturer of luminaires, has supported our Foundation in sales promotion by organizing an event at
its e-shop from 3 to 31 December 2013 and by donating 20%
from every purchase of designer luminaires to our Foundation.
Furthermore, the company has donated its luminaires for the
charity raffle at the 10th OnaDnes.cz Fair, which was held on
7 December in Prague. Thank you very much!
Acknowledgment to Channel Crossings

4. 12.

Rádi bychom touto cestou poděkovali jazykové agentuře
Channel Crossings s.r.o. za dlouhodobou podporu formou
bezplatného poskytování překladatelských a tlumočnických
služeb. Nadace je vděčná za to, že tímto způsobem může šířit
myšlenku pomoci opuštěným dětem i do zahraničí. Za celou
dobu spolupráce věnovala agentura nadaci služby v celkové
hodnotě 459.547,- Kč. Děkujeme!

4 December

We would like to use this opportunity to thank the language
agency Channel Crossings s.r.o. for its long-term support by
providing free translation and interpretation services. The
Foundation is grateful that it can also spread the idea of abandoned children abroad. Over the entire period of cooperation,
the agency has provided the Foundation with the services
worth CZK 459,547. Thank you!

TERIBEAR pop up shop v OC Chodov
4. 12.

U příležitosti zahájení charitativního e-shopu designových
produktů TERIBEAR na - www.teribearshop.cz – byl v nákupním centru CHODOV od 6. - 15. 12. 2013 umístěn TERIBEAR
POP-UP SHOP. Návštěvníci nákupního centra tak měli možnost zakoupit si produkty z nové kolekce, která si klade za cíl
pomoci dětem vrátit se zpět domů. Zákazníci si mohli vybrat
ze širokého sortimentu výrobků s oblíbeným logem medvídka,
které mají atraktivní design, přijatelnou cenu, ale především
pevný odvod na dobrou věc. Všem děkujeme za podporu!
Vánoční Jarmark OnaDnes.cz

TERIBEAR pop-up shop at Chodov Shopping Centre
4 December

On the occasion of the launch of the charity e-shop of TERIBEAR design products – www.teribearshop.cz – the TERIBEAR POP-UP SHOP was placed at the CHODOV Shopping
Centre from 6 to 15 December 2013. Visitors to the shopping centre had the opportunity to purchase products from
the new collection, which aims to help children return home.
Customers could choose from a wide range of products with
the popular teddy bear logo which not only have an attractive
design and reasonable prices, but which also offer a possibility
to donate a fixed amount to a good cause. Thank you all for
your support!

7. 12.

Poslední Jarmark roku 2013 se uskutečnil 7. prosince opět
na pražském Výstavišti. Celková částka se vyšplhala
na 150.402 Kč a skládala se z příspěvku od Starbucks ve výši
22.201 Kč, dále tombola vynesla 37.250 Kč a příspěvek z prodejních míst přidal 51.350 Kč. Zhruba 15.000 Kč se získalo
z prodeje osušek a žabek od mediálního partnera Prima love
a celkovou částku završila dražba věcí ze šatníků celebrit
a příspěvky prodávajících, které se vhazovaly rovnou do kasičky Nadace Terezy Maxové dětem, která vynesla více než
15.000 Kč. V rámci Jarmarku došlo k předání auta Škoda Citigo jedné z devíti pěstounských rodin, které byly zapojeny
do hlasovací soutěže na portálu OnaDnes.cz. Automobil byl
slavnostně předán rodině Jany Borkovcové, která sama vychovává 8 dětí. Výtěžek prosincového Jarmarku navíc pod-
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OnaDnes.cz Christmas Fair
7 December

The last Fair in 2013 was held on 7 December, again at the
Prague Exhibition Grounds. The total sum reached CZK
150,402 and consisted of a contribution from Starbucks in
the amount of CZK 22,201, the raffle proceeds of CZK 37,250
and a contribution from sales points in the amount of CZK
51,350. Approximately CZK 15,000 was raised from the sale
of bath towels and flip-flops from the media partner Prima
love, and the total amount was completed by the auction of
items from the wardrobes of celebrities and the contributions
of the sellers donated straight to the Tereza Maxová Foundation money box, raising more than CZK 15,000. Within the
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pořil pěstounskou rodinu paní Hlaváčkové, která v hlasování
získala nejméně hlasů. Finance pěstounka využila na nákup
nového auta Škoda Citigo.
Děkujeme všem partnerům akce za významnou podporu!!!
Nová brožura projektu Adopce.com
18. 12.

V prosinci byla ve spolupráci Nadace Terezy Maxové dětem
a společnosti Nestlé Česko vydána aktualizovaná a rozšířená tištěná brožura v rámci projektu Adopce.com - Průvodce náhradní rodinnou péčí. Brožura je zdarma distribuována
veřejnosti, je k dispozici na krajských úřadech a ke stažení
na www.adopce.com. Projekt Adopce.com pomáhá už 12
let dětem v ústavní výchově nalézt novou náhradní rodinu.
Zájemci o adopci a pěstounskou péči tak získávají ucelené
a praktické informace a rady co dělat, aby dítě získalo nový
domov. Projekt se skládá ze tří stěžejních částí - z informačního webového portálu www.adopce.com, z telefonní linky
s odborníky 233 356 701, kam zájemce může anonymně zavolat a z tištěné brožury. Realizaci projektu ADOPCE.com zajišťuje o.p.s. Spolu dětem a odborným garantem je Středisko
náhradní rodinné péče. Děkujeme srdečně společnosti Nestlé
Česko za dlouhodobou podporu!
Vánoční bazar v Mokré čtvrti
20. 12.

Závěr roku 2013 patřil jubilejnímu desátému ročníku populárního Vánočního bazaru v Mokré čtvrti - charitativní akce,
kterou pořádá umělecká trojice Aňa Geislerová, Táňa Vilhelmová a Peter Serge Butko. Celkový výtěžek akce v roce 2013
vynesl na pomoc potřebným prostřednictvím naší nadace
úžasných 433.359,- Kč! Všem, kteří se zapojili a přispěli k tomuto výsledku velmi děkujeme!

Fair, a Škoda Citigo car was handed over to one of the nine
foster families participating in the voting competition on the
OnaDnes.cz portal. The car was officially handed over to the
family of Jana Borkovcová, who raises eight children alone. The
proceeds of the December Fair were also used to support Mrs.
Hlaváčková’s foster family, who won the lowest amount of
votes. The foster mother used the money to buy a new Škoda
Citigo car.
We would like to thank all partners of the event for significant
support!!!
A new brochure of the Adopce.com project
18 December

In December, an updated and extended printed brochure was
published by the Tereza Maxová Foundation in partnership
with Nestlé Česko within a project organized by Adopce.com –
A Guide to Substitute Family Care. The brochure is distributed
free of charge to the public: it is available at regional authorities and it can also be downloaded at www.adopce.com. The
Adopce.com project has helped children in institutional care
for 12 years to find new substitute families. Those interested
in adoption and foster care can receive comprehensive and
practical information and advice on what to do to give children a new home. The project consists of three main parts:
the information web portal www.adopce.com, the telephone
line 233 356 701 offering professional help, where people can
call anonymously, and the printed brochure mentioned above.
The Adopce.com project is implemented by Spolu dětem o.p.s.
The professional guarantor is Středisko náhradní rodinné péče
o.s. Our heartfelt thanks go to Nestlé Česko for their continued support!
Christmas Jumble Sale in the Wet Quarter
20 December

The end of 2013 was the time of the tenth, jubilee year of the
popular Christmas Jumble Sale in the Wet Quarter – a charity
event organized by the artistic trio of Aňa Geislerová, Táňa
Vilhelmová and Peter Serge Butko. The total event proceeds
in 2013 reached an amazing amount of CZK 433,359, which
will be used by our Foundation to help those who need it. Our
thanks go to everyone who participated in this event and contributed to this result!
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In this section, we would like to present a selection

V této části bychom Vám rádi představili výběr
vlastních i partnerských projektů, které nadace
dlouhodobě realizuje či významně podporuje.

of both our own and partnership projects that the
Foundation has been implementing or providing with
significant support over a long period.

Accenture Academy
Výchozí situace:
Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné
zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními
vrstevníky. Tyto děti dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání. Navíc jsou často z praktických
důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich kmenového dětského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k jejich zájmům či předpokladům. Období dospívání je náročné pro
každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je pro
mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich
výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývá
mnoho těžkostí. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou
jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim
vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často
vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. V horším
případě je taková situace přivede k překročení zákona a na počátek kriminální dráhy.
Cíl projektu:
Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu
do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26
let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na odchod z něj. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání
a orientaci v této problematice. Je realizován v sedmi dětských
domovech – Frýdlant, Nové Strašecí, Příbor, Písek, Potštejn,
Ústí a Horní Krnsko – a je do něj zapojeno 80 mladých lidí.
Adopce.com

Initial situation:
Chances of children growing up in children’s homes for successful
participation in real life are not comparable with those of their
peers. These children mostly achieve only a relatively low level of
education. Moreover, for practical reasons, they are often sent
to vocational schools near their children’s home. This means that
their interests and expectations are not always fully taken into
account. The period of adolescence is difficult for every young person. However, it is even more difficult and complicated for young
people who spent their life in different institutions, who lack network of social relations, life experience and examples, and whose
initial position is generally disadvantaged. Consequently, they face
many difficulties. Children and young people come from the relatively safe environment of their children’s home, and real life situations pose something new to them. They have very distorted ideas about work, and they lack examples for their work habits. This
unpreparedness often leads to failure and spins a vicious cycle of
fluctuation, unemployment and dependence on the supporting social network. In the worst case, such a situation leads to violations
of law and the beginning of the criminal career.
Project objective:
The Accenture Academy project aims to help children enter independent life and prepare for future employment. The target group
includes children aged 15–19 years (possibly up to 26 years of
age) who have been growing up in children’s homes and who are
preparing to exit. The project offers them a wide range of ways
to prepare for a new stage of life, and helps them with vocational guidance and orientation in this field. It is implemented in
seven children’s homes – Frýdlant, Nové Strašecí, Příbor, Písek,
Potštejn, Ústí and Horní Krnsko – and currently helps 80 young
people.
Adopce.com

Výchozí situace:
Adopce.com je společný projekt Nadace Terezy Maxové dětem
a Nestlé Česko, realizovaný za podpory neziskových organizací
Spolu dětem, o.p.s., a Sdružení náhradní rodinné péče. Od roku
2001 projekt pomáhá – nejen webový informační portál, ale
i brožura a telefonní linka – podat pomocnou ruku zájemcům
o náhradní rodičovství, zejména pak o adopci a pěstounskou
péči.
Cíl projektu:
Primárním cílem projektu je vrátit co nejvíce dětí z ústavní výchovy zpět do rodinného prostředí, protože ČR je stále na jednom z předních míst v počtu dětí v ústavní péči na počet obyvatel. Projekt se skládá ze tří stěžejních částí: z informačního
webového portálu (www.adopce.com), z telefonní linky s odborníky (233 356 701), kam zájemce může anonymně zavolat,
a z tištěné brožury. Projekt patří k nejucelenějším informačním
zdrojům speciálně zaměřeným na problematiku náhradní rodinné péče v České republice.

2013 Výroční zpráva

Accenture Academy

14

Initial situation:
Adopce.com is a joint project of the Tereza Maxová Foundation
and Nestlé Czech Republic, implemented with the support of nonprofit organizations Spolu dětem o.p.s. and the Substitute Family
Care Association. Since 2001, the project – not just the information web portal, but also the brochure and the telephone line –
has helped those interested in alternative parenting, especially in
adoption and foster care.
Project objective:
The primary objective of the project is to return as many children
from institutional care back to the family environment, because
the Czech Republic is still one of countries with the highest number of children in institutional care in proportion to its population. The project consists of three main parts: an information web
portal (www.adopce.com), a telephone line with expert operators
(+420 233 356 701) that can be used for anonymous calls, and
printed brochures. The project is one of the most comprehensive
sources of information specifically focusing on the issue of substitute family care in the Czech Republic.
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Centrum pro rodinu v Dětském domově Nové Strašecí
Výchozí situace:
Na půdě dětského domova vzniká Centrum pro rodiny. Jde
o typ zařízení, jež se stará o ohrožené děti, dále o ohrožené rodiny i o pěstounské rodiny. Preventivní prvek je zakotven v individuální a soustavné práci s dětmi, jejich biologickou rodinou
a pěstounskými rodinami, jež se bude snažit zabránit dlouhodobému pobytu dětí mimo rodinné prostředí.
Cíl projektu:
Cílem projektu je navrhnout a pilotně odzkoušet model transformace ústavního zařízení (Dětský domov Nové Strašecí)
do ambulantních a terénních služeb pro děti a rodiny. Důležitým předpokladem pro úspěšnost projektu je fakt, že žadatel byl požádán samotným Dětským domovem Nové Strašecí
o spolupráci na takovém typu projektu. Projekt je financován
společností Oriflame.
Dětské krizové centrum – projekt „Cesta z pekla“
Výchozí situace:
Tento projekt dlouhodobě realizuje Dětské krizové centrum
(DKC), což je u nás ojedinělé zařízení odborné a zdravotnické
pomoci zaměřené na problematiku dětí týraných, sexuálně
zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém
vývoji.
Cíl projektu:
Cílem odborných služeb DKC je v prvé řadě zajistit bezpečí
a ochranu ohrožených dětí před dalšími ataky fyzického, sexuálního či psychického násilí; dále poskytnout dětem a jejich rodinám psychickou podporu, stabilizaci emočního stavu
a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace; podporovat děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit
obtížnou situaci, rozvíjet jejich samostatnost a kompetence
pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace; minimalizovat míru
negativního dopadu nepříznivé situace na dítě, zachovat – pokud je to v zájmu dítěte – rodinné vazby a napomoct k začlenění rodiny zpět do společnosti.
Helen Doron Early English
Výchozí situace:
Jazyková výuka je nezbytnou součástí přípravy dětí na budoucí
život, proto jsme v r. 2011/2012 odstartovali pilotní program
Výuka angličtiny metodou Helen Doron v dětských domovech.
Na projektu se podílí Nadace Terezy Maxové dětem společně
se společností ANGLIČTINA pro DĚTI, s.r.o., která je držitelem
licence pro výuku Helen Doron Early English v ČR. Do výuky
bylo zapojeno celkem jedenáct dětí – pět dětí z Dětského domova v Mladé Boleslavi a šest z Dětského domova ve Vizovicích. Výuka probíhala pod vedením vyškolených lektorů HDEE,
p. Gabriely Balákové a Ing. Heleny Změlíkové. Děti byly nejprve
seznámeny s metodou výuky, která je založena na pravidelném
přehrávání CD, dále si musely zvyknout na to, že v hodinách se
opravdu mluví pouze anglicky. Všechny děti, které prošly programem Výuka angličtiny metodou Helen Doron v dětských
domovech, úspěšně absolvovaly závěrečnými testy.
Hodnocení výuky samotnými dětmi
V angličtině Helen Doron se mi nejvíc líbí hry, které v hodinách
hrajeme, a to, že se nemusíme učit slovíčka a mluvíme pořád
anglicky. Nebaví mě poslouchat CD, ale vím, že se tím učím.
Miroslav Hamala
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Centre for Family at the Nové Strašecí Children’s Home
Initial situation:
The Nové Strašecí children’s home has also become the home of
the new Centre for Family. It is a type of institution that takes
care of children and families at risk, as well as of foster families. The aim is to prevent long-term stay of children outside the
family, the preventive element being embedded in individual and
systematic work with children, their biological families and foster
families.
Project objective:
The objective of the project is to design and pilot test a model of
the institutional facility transformation (Nové Strašecí Children’s
Home) in “outpatient and field” services for children and families.
An important prerequisite for the success of the project is the
fact that the applicant was asked by the Nové Strašecí Children’s
Home for cooperation in this type of project. The project is funded by Oriflame.
Children’s Crisis Centre – the “Way from Hell” project
Initial situation:
This project has been implemented by the Children’s Crisis Centre
(Dětské krizové centrum – DKC) over a long period. The Centre
is a unique establishment offering both expert and medical assistance, helping mistreated, sexually abused and neglected children as well as children whose healthy development is otherwise
endangered.
Project objective:
The aim of professional services offered by DKC is primarily to
ensure the safety and protection of children from further attacks
of physical, sexual or psychological violence; to continue to provide children and their families with emotional support; to help
them stabilize their emotional condition and provide them with
guidance in dealing with difficult situations; to support children
and members of their families to develop abilities to actively deal
with difficult situations and to develop their independence and
competences to deal with long-term adverse situations; to minimize the degree of negative impact of adverse situations on children; and to maintain – if it is in the interest of the child – family
ties, and to facilitate the inclusion of families back into society.
Helen Doron Early English
Initial situation:
Language training is an essential part of preparing children for
their future life. That’s why we launched a pilot programme
“Teaching English in Children’s Homes Using Helen Doron Method”
in 2011/2012. The project is implemented by the Tereza Maxová
Foundation together with ANGLIČTINA pro DĚTI, s.r.o., a company holding a licence to use the Helen Doron Early English method
in the Czech Republic. The course was joined by eleven children
– five children from the Mladá Boleslav Chilren’s Home and six
from the Vizovice Children’s Home. The course was carried out by
trained HDEE instructors, Mrs. Gabriela Baláková and Ing. Helen
Změlíková. Children were first acquainted with the method of
teaching based on regular CD playback, and they had to get used
to the fact that the teacher only speaks English in class. All children who completed the “Teaching English in Children’s Homes
Using Helen Doron Method” programme passed the final tests.
Evaluation of the course by children
What I like most of all in the Helen Doron English course is games
that we play in class, and that we don’t have to learn vocabulary
and can speak English all the time. I don’t like listening to CDs, but
I know that it helps me learn new things. Miroslav Hamala
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Angličtina se mi líbí, protože se tam naučíme nové věci. Baví mě
hry, které hrajeme. Je pro mě lepší poslouchat CD než učit se
z učebnice. Dobré jsou i obrázky, které nosí paní učitelka. Vladimír
Kojetínský

I like English because we learn new things. I enjoy the games that
we play. It’s better for me to listen to CDs than learn from the
textbook. I also like pictures that our teacher brings to the classroom. Vladimír Kojetínský

Mně se Helen Doron líbí, jak máme balíček nádherných knížek a jak
se paní učitelka snaží, aby nás hodiny bavily. Ale pro mě by bylo
lepší, kdybychom probírali učivo jako ve škole, abychom si to procvičili a měli lepší známky. Nikol Valčíková

I like Helen Doron English because we have a package of great
books and because our teacher tries to make the lessons enjoyable. But for me it would be better if we learnt like at school – if we
practised everything to have better grades. Nikol Valčíková

New Job, New Life
Výchozí situace:
Děti, které strávily velkou část života v dětském domově, vstupují
do života s jinými zkušenostmi než děti vyrůstající v rodině. Umějí
se pohybovat v prostředí ústavní péče, která jim dává jasná pravidla, a vstup do samostatného života je pro ně obvykle náročnou
zkouškou. Z různých důvodů má 65 % těchto mladých lidí vzdělávací problém. Chybí jim sociální, komunikační, praktické a ekonomické dovednosti. Nejen to vede k tomu, že mají po opuštění
dětského domova problém se samostatným životem a úspěšným
nalezením zaměstnání. Na tyto mladé lidi navíc není trh práce připraven a zaměstnavatelé si často nevědí s jejich uplatnění rady.

New Job, New Life
Initial situation:
Children who spent much of their lives in the children’s home enter life with different experience than children raised in the family. They are able to live in the environment of institutional care,
which gives them clear rules, and the start of an independent life
is usually a challenging test for them. For various reasons, 65%
of these young people have educational problems. They lack social, communication, practical and economic skills. This and other
problems then cause that after leaving the children’s home they
find it difficult to live independently and find a job. In addition, the
labour market is not ready for these young people, and employers
often don’t know how to use their skills.

Cíl projektu:
Naším cílem je zlepšit situaci jedné z nejohroženějších skupin dětí,
rozšířit jejich pracovní zkušenosti a dovednosti a usnadnit jim
vstup do pracovního života. Chceme dát těmto mladým lidem
šanci. Proto jsme pro projekt New Job, New Life spojily síly mnoha
aktérů, neboť jedině tak bude mít potřebný dopad. Projekt pomůže
mladým lidem, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce. Cílem pomoci je rozvíjet pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější
skupiny na pracovním trhu v ČR – mladých (po dosažení 18 let
věku) s institucionální zkušeností (dětské domovy / azylové domy
/ sociální ústavy apod.). Projekt se zaměří na problémovou oblast
přípravy na práci, její získání a udržení, a to zcela inovativní formou
– s pomocí patronů a „supervizorů“, kteří budou daného mladého
člověka provázet, tak aby získal potřebné pracovní návyky a uspěl
na trhu práce. Cílem je individuálně zasáhnout 60–80 mladých
lidí po celé ČR.
Podpora vysokoškoláků z dětských domovů
Výchozí situace:
Mladí lidé odcházející z dětských domovů patří do té sociální skupiny, která je nejvíce ohrožena negativními společenskými jevy. Jejich pozice na startovní čáře produktivního života je v porovnání
s vrstevníky podstatně ztížená. Může za to omezená zkušenost
s pozitivními životními zážitky, snížená schopnost vyjadřovat se,
prosazovat se v dialogu apod. O životě „venku“ mají tyto děti často jen mlhavou a zkreslenou představu. Při studiu i při výběru kariéry postrádají přirozené vzory, které ostatní nacházejí v okruhu
svých blízkých. Často jim pak chybí motivace a vytrvalost, potřebná k dosažení vysněných cílů. Snad právě z těchto důvodů jen
1,2 % dětí v ústavní péči dosáhne středoškolského vzdělání s maturitou a mizivých 0,3 % nastoupí na vysokou školu.
Cíl podpory:
Dlouhodobou snahou nadace je podpořit co možná nejvyšší vzdělání a lepší šance pro mladé lidi z dětských domovů, doprovodit
je do bezpečného samostatného života a vynahradit jim ušlou
pozornost a možnosti, které by měli, kdyby vyrůstali ve funkční
rodině.
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Project objective:
Our objective is to improve the situation in one of the most endangered groups of children, expand their work experience and skills,
and facilitate their entry to working life. We want to give these
young people a chance. That’s why we joined forces with many
partners in the “New Job, New Life” project, because this is the
only way to ensure that it has the necessary impact. The project
will help young people who are disadvantaged in the labour market.
The aim is to help develop work experience and skills of the most
endangered groups in the labour market in the Czech Republic –
young people (after reaching 18 years of age) with institutional experience (children’s homes / reception centres / social institutions,
etc.). The project will focus on the problematic area of preparation
for work, its acquisition and retention in a completely innovative
way – with the help of patrons and “supervisors” who will guide
the young people to obtain the necessary work habits and succeed in the labour market. The aim is to provide individual help to
60–80 young people throughout the Czech Republic.
Supporting university students from children’s homes
Initial situation:
Young people leaving children’s homes fall in the social group
most at risk of negative social phenomena. In comparison with
their peers, their position on the starting line of productive life
is significantly more difficult. This is caused by their limited experience with positive life experiences, reduced ability to express
themselves and to assert themselves in the dialogue, etc. These
children often have only a vague and distorted idea about the life
“outside”. When studying and choosing their careers, they lack
natural examples that others can find among their loved ones.
Therefore, they often lack the motivation and perseverance needed to achieve their dream goals. Perhaps for these reasons, only
1.2% of children in institutional care achieve secondary school
education with the school leaving certificate (diploma), and only
0.3% go on to university.
Objective of the support:
The long-term aim of the Foundation is to support the highest
possible level of education and better opportunities for young
people from children’s homes, guide them to a safe independent
life, and compensate them for missed attention and opportunities
they would have had if they had grown up in functional families.
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Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je veřejná sbírka. Nadace Terezy Maxové dětem ji zřídila za účelem
rozšíření možností podpory opuštěných a znevýhodněných
dětí. Veřejná sbírka může mít mnoho podob – od pokladniček
po prodej výrobků.

One of the most widespread methods of financial support is
public collection. The Tereza Maxová Foundation has established it in order to expand the possibilities of supporting abandoned and underprivileged children. Public collections can take
place in various ways, ranging from money-boxes to product
sales.

V tuto chvíli nadace provozuje dvě veřejné sbírky. Sbírka s názvem „Nadace Terezy Maxové dětem“, je realizována na celostátní úrovni od 5.12.2012. V souladu s novým zákonem
o veřejných sbírkách je tato sbírka realizována na dobu neurčitou. K této veřejné sbírce (číslo: S-MHMP/1501799/2012)
je otevřen zvláštní bankovní účet číslo 2102710424/2700,
u UniCredit Bank, a. s. Další možnou formou podpory, na kterou se vztahuje tato sbírka, je příspěvek do pokladniček, které jsou pro ni zřízeny, prodej výrobků a dále dárcovská SMS
(neboli DMS). Její formát je: DMS TEREZADETEM. Odesláním
textu na tel. číslo 87 777 obdrží nadace 27 Kč. Druhý, dlouhodobý způsob je tzv. DMS roční podpora, kdy díky speciálnímu
heslu můžete automaticky poslat DMS každý měsíc. Toto heslo vychází ze standardního textu dárcovské SMS. Je doplněno
o klíčové slovo ROK, v našem případě tedy DMS ROK TEREZADETEM.
Druhá veřejná sbírka na dobu neurčitou (číslo: S-MHMP/1415135/2012), kterou má nadace zřízenou k 1. 12.
2012, se vztahuje k projektu „Vánoční bazar v Mokré čtvrti“
a je k ní přiřazen speciální bankovní účet, tzv. transparentní:
5835748028/5500, zřízený u Raiffeisenbank. I tato sbírka
má možnost využít příspěvků do pokladniček, prodej výrobků
a dárcovské SMS (neboli DMS). Její formát je: DMS BAZAREK
pro případ jednorázové podpory a DMS ROK BAZAREK pro celoroční podporu.
Od roku 2010 je nadace zapojena do projektu Fóra dárců s názvem „Darujspravne.cz“, který je určen všem prověřeným neziskovým organizacím se zaregistrovanou platnou veřejnou
sbírkou. Hlavním cílem projektu je rozvoj osobního dárcovství
a angažovanosti veřejnosti do neziskových projektů. Na portálu Darujspravne.cz nalezne každý zájemce seznam projektů
neziskových organizací, které může snadno a rychle podpořit
různými nástroji, jako je PaySec, internetové bankovnictví či
platba platebními kartami.
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At the moment, the Foundation operates two public collections.
On 5 December 2012, the Foundation opened a new collection called “Tereza Maxová Foundation for Children”, which
is implemented at the national level. Due to the new act
governing public collections, this collection will be carried
out for an indefinite period. A new bank account number (No.
2102710424/2700, UniCredit Bank, a. s.) was opened for
this collection (No. S-MHMP/1501799/2012). Other forms of
support related to this public collection include contributions
to special money-boxes, product sales and donor SMS (DMS)
messages. The SMS format is: DMS TEREZADETEM. By sending the text to the phone number 87 777, you donate CZK 27 to
the Foundation. The second, long-term way is year-round DMS
support: using a special password, you can automatically send
a DMS every month. The password is based on the standard
donor SMS text plus the keyword ROK (“year”), i.e. DMS ROK
TEREZADETEM.
The second public collection (No. S-MHMP/1415135/2012), set
up by the Foundation as of 1 December 2012, is related to the
“Christmas Bazaar in Skid Row” project, and it was assigned
a special (transparent) bank account: 5835748028/5500,
Raiffeisenbank. Other forms of support related to this public
collection include contributions to money-boxes, product sales
and donor SMS (DMS) messages. The SMS format is DMS
BAZAREK for one-time support and DMS ROK BAZAREK for
year-round support.
Since 2010 the Foundation has been involved in the Donors
Forum’s pilot project entitled “Darujspravne.cz” which is intended for all verified non-profit organisations with a valid
registered public collection. The main aim of the project is to
develop personal donations and to get the public involved in
non-profit projects. Anybody who is interested will find a list of
projects run by non-profit organisations on the Darujspravne.
cz website where they can easily and quickly provide support
in various ways, such as with PaySec, internet banking or by
credit card.
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V ý r o č n í z p r á v a Nadace Ter e z y Ma xové dět em

A n n u a l R e p o r t Ter e z a Ma xová Foundat ion

V této kapitole zhodnotíme činnost nadace pomocí přehledných grafů, a to v oblastech grantování, přijatých darů i mediální prezentace.
• Analýza grantové podpory nadace
• Analýza finančních zdrojů nadace a jejich dárců
• Mediální prezentace Nadace Terezy Maxové dětem v roce
2013

In this chapter we will evaluate activities of the Foundation
with the help of well-arranged graphs in the areas of granting,
accepted gifts and media presentation.
• Analysis of the Foundation Grant Support Structure
• Analysis of the Foundation Financial Resources and its
Donors
• Media Presentation of the Tereza Maxová Foundation in
2013

Nadace Terezy Maxové dětem v loňském roce poskytla nadační příspěvky v celkové výši 17 471 799,64 Kč. Žadatelé, kteří
dle statutu danou podporu mohou získat, jsou jak neziskové
organizace, ústavní zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy), děti a mladí lidé vyrůstající v prostředí
ústavní výchovy, tak pěstounské rodiny, resp. děti, které byly
do dané rodiny přijaty.

Last year the Tereza Maxová Foundation redistributed
17 471 799,64 CZK in grant proceedings. Applicants that, according to the statute, can receive support include both nonprofit organisations, institutional facilities (infant care facilities,
children’s homes, diagnostic institutions), children and young
people growing up in institutional care, and also foster families
and the children taken into their care.
The Foundation’s funds were redistributed in various types
of grant proceedings, as part of:

Rozdělování nadačních příspěvků probíhalo v různých
typech grantového řízení v rámci:

• Open grant proceedings which include:
1. Standard proceedings which are carried out once a year and are
open to all business entities whose activities involve general
support for abandoned and underprivileged children. Money
from regional and corporate funds has also been redistributed
as part of these proceedings.
2.The Tereza Maxová Foundation ING Bank Fund, which has
special rules and which provided grants two times during the
year.
3.The grant procedure of the Fund for University Students takes
place once a year and is intended to support the studies of
young people growing up in institutional care.
4. The Crisis Fund which is intended to provide support in
exceptional or urgent cases that require an immediate solution.

• Otevřeného grantového řízení, které zahrnuje:
1. Standardní grantové řízení, jež bylo realizováno jednou ročně
pro organizace, jejichž činnost je spjata s všestrannou podporou
opuštěných či znevýhodněných dětí. V rámci tohoto řízení byly
také rozdělovány prostředky z regionálních a korporátních
fondů a Fondu Teribear.
2.Grantové řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem,
jenž má stanovena speciální pravidla a probíhá dvakrát za rok.
3.Grantové řízení Fondu pro vysokoškoláky probíhá jednou
ročně a je určeno pro podporu studia mladých lidí vyrůstající
v prostředí ústavní výchovy.
4. Grantové řízení Krizového fondu pomoci, jenž je určen k udělení
podpory v mimořádných či naléhavých případech, které vyžadují
okamžité řešení.

• Closed grant proceedings which include:

• Uzavřeného grantového řízení, které zahrnuje:
1. Partnerské projekty
2.Korporátní fondy - ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem a Oriflame Fond
3.Regionální fondy - v roce 2013 spravovala nadace čtyři regionální fondy - Fond pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj
• Nefinanční podpory – materiální pomoci
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1. Partnership projects
2.Corporate funds – ING Bank Fund of Tereza Maxová Foundation and Oriflame Fund
3.Regional funds – in 2013 the Foundation managed 4 regional funds – Funds for the South Bohemia Region, the South
Moravia Region, the Moravia-Silesia Region and the Zlín Region
• Non-financial support – material aid
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Graf znázorňující rozdělení
nadačních příspěvků (v %):

Graph showing the redistributed funds
according to the volume of finances distributed:

Otevřené grantové řízení (34,08%)
Uzavřené grantové řízení (63,07%)
Nefinanční dary (2,85%)

Open grant proceedings (34,08%)
Closed grant proceedings (63,07%)
Non-financial gifts (2,85%)

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků dosáhla
částky 17 471 799,64 Kč, která byla rozdělena ve třech grantových programech:

The total amount of redistributed funds was 17 471 799,64 CZK.
This was distributed in three grant programmes:
• GP 1 – PREVENTION

• GP 1 – PREVENCE

• GP 2 – FOSTER FAMILY CARE

• GP 2 – NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

• GP 3 – COMPENSATION OF THE FLAWS IN
INSTITUTIONAL CARE

• GP 3 – KOMPENZACE NEDOSTATKŮ ÚSTAVNÍ
VÝCHOVY
Níže jsou uvedeny jednotlivé výše příspěvků
v rámci daných směrů podpory.

Below are the individual amounts of the contributions in the
various areas of support.

Grantový program/Grant programme

Částka/Amount

GP 1 – Prevence/GP 1 – Prevention

3 718 666.60,- Kč/CZK

GP 2 – Náhradní rodina/GP 2 – Foster family

3 285 097.00,- Kč/CZK

GP 3 – Kompenzace/GP 3 – Compensation

7 178 878.04,- Kč/CZK

Kombinace GP 1 + GP 2/Combination of GP 1 + GP 2

586 840.00,- Kč/CZK

Kombinace GP 1 + GP 3/ Combination of GP 1 + GP 3

500 000.00,- Kč/CZK

Kombinace GP 2 + GP 3/Combination of GP 2 + GP 3

600 000.00,- Kč/CZK

Kombinace GP 1 + GP 2 + GP 3/Combination of GP 1 + GP 2 + GP 3

1 602 318.00,- Kč/CZK

Graf znázorňující rozdělení nadačních příspěvků
na jednotlivé grantové programy (v %):

Graph illustrating the distribution of funds for the
individual grant programmes (in %):

GP 1 – Prevence (21,28%)
GP 2 – Náhradní rodina (18,80%)
GP 3 – Kompenzace (41,09%)
Kombinace GP 1 + GP 2 (3,36%)
Kombinace GP 1 + GP 3 (2,86%)
Kombinace GP 2 + GP 3 (3,43%)
Kombinace GP 1 + GP 2 + GP 3 (9,17%)
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GP 1 – Prevention (21,28%)
GP 2 – Foster family (18,80%)
GP 3 - Compensation (41,09%)
Combination of GP 1 + GP 2 (3,36%)
Combination of GP 1 + GP 3 (2,86%)
Combination of GP 2 + GP 3 (3,43%)
Combination of GP 1 + GP 2 + GP 3 (9,17%)
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V dané kapitole zanalyzujeme typologii dárců a celkovou strukturu dárcovské podpory v roce 2013.

In this part we analyse the typology of the donors and the overall structure of donor support in 2013.

Základní členění dárců:

Basic division of donors:

Zcela základní a nejjednodušší členění dárců je dle povahy – tzv.
fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO) a veřejné sbírky (VS).
Za období leden – prosinec 2013 byl stav a poměr mezi objemem získaných finančních darů u výše zmíněných základních
skupin následující:

The basic and simplest way of dividing donors is according to
their character – physical entities (PE), legal entities (LE) and
public collections (PC). In the period January – December 2013
the state and relation between the volume of financial donations received from these basic groups was as follows:

Základní členění dárců – fyzické osoby,
právnické osoby a veřejné sbírky

FO = fyzické osoby (16,3%)

Basic divisions of donors – physical entities,
legal entities and public collection

PE = physical entities (16,3%)
PC = public collection (3,6%)

Z grafu vyplývá, že 80,1 % z celkového objemu přijatých darů
poskytly právnické osoby. Fyzické osoby poskytly 16,3 % finančních darů a 3,6 % z celkového objemů přijatých darů nadace získala v rámci veřejné sbírky.

The graph shows that 80,1% of the total volume of donations received were provided by legal entities 16,3% of financial donations
were provided by physical entities and 3,6% of the total volume of
donations received by the Foundation came from a public collection.

Typologie dárců:

Typology of donors:

Druhé, podrobnější členění, znázorňuje rozvrstvení dárců dle
objemu přijatých darů v různých kategoriích. Zde jsou kromě
firem zahrnuty i příspěvky zaměstnanců a nadací.

The second, more detailed breakdown shows the differentiation of
donors according to the volume of donations received in various
categories. As well as companies, contributions from employees
and foundations are included here.

Z grafu vyplývá, že zcela převažující je podpora jednotlivých
firem (67,8 %). Druhou skupinu tvoří fyzické osoby (15,2 % ).

The graph shows that support from individual companies (67,8%) dominates completely and in second place is physical
entities - (15,2%).

Následuje podpora od nadací (14,4 %) a dále příspěvky zaměstnanců korporátních firem (2,6 %).

Then comes support from foundations - (14,4%), followed by
contributions from employees of corporate companies (2,6%).

korporace (67,8%)
nadace (14,4%)
fyzické osoby (15,2%)
zaměstnanci (2,6%)
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corporations (67,8%)
foundations (14,4%)
physical entities (15,2%)
employees (2,6%)
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Celková struktura dárcovské podpory:

Overall structure of donor support:

Následující grafy ukazují rozvrstvení dárců dle devíti specifikovaných finančních kategorií. Dané kategorie jsou pro přehlednost stanoveny následovně:

The following graphs show the breakdown of donors, according
to nine specific financial categories. In order to make it clear the
categories are set as follows:

Dary do
Dary do
Dary do
Dary do
Dary do
Dary do
Dary do
Dary do
Dary nad

10.000 Kč
50.000 Kč
100.000 Kč
200.000 Kč
300.000 Kč
500.000 Kč
1.000.000 Kč
2.000.000 Kč
2.000.000 Kč

Donations up to
Donations up to
Donations up to
Donations up to
Donations up to
Donations up to
Donations up to
Donations up to
Donations over

První graf znázorňuje rozvrstvení dárců dle výše
věnovaných prostředků. Členění je následující:

The first graph illustrates the breakdown of donors according
to the amount of funds donated. The breakdown is as follows:

Kč (0,9%)
Kč (5,4%)
Kč (5,8%)
Kč (11,1%)
Kč (8,6%)
Kč (4,7%)
Kč (26,3%)
Kč (19,3%)
nad 2.000.000 Kč (17,9%)

up to
up to
up to
up to
up to
up to
up to
up to
over 2.000.000 CZK (17,9%)

Druhý graf pak přibližuje dělení dle počtu dárců
:

The second graph shows the breakdown according
to the number of donors in the individual categories:

K č (3 2 ,3 %)
Kč (31,5%)
Kč (10,8%)
Kč (10,0%)
Kč (4,6%)
Kč (1,5%)
Kč (6,2%)
Kč (2,3%)
nad 2.000.000 Kč (0,8%)

up to
up to
up to
up to
up to
up to
up to
up to
over 2.000.000 CZK (0,8%)

Dalším zajímavým kritériem dělení je preference dárců ve výběru zacílení jejich finančních prostředků. Dárci si mohou vybrat mezi čtyřmi základními kategoriemi: Fondem, který má
vždy strategický cíl podpory a je doprovázen dlouhodobou
intenzivní společnou činností, Projektem, jenž řeší vybranou
úzkou oblast nadačních priorit, dále charitativní Akcí, kterou
nadace pořádá s cílem získat finanční prostředky ke své činnosti, a Neúčelovým darem, jejž nadace smí použít libovolně v rámci svého statutu na podporu a pomoc dětem. V roce
2013 byla nejoblíbenější investice do Neúčelových darů, následovaly Akce, Fondy a Projekty.

Another interesting way of breaking down the data is according to the donors’ preference for where their donations should
be directed. Donors can choose between four basic categories –
Fund, the strategic aim of which is always support and is accompanied by long-term, intensive, joint activities, Project – which
deals with a specific, chosen area of the Foundation’s priorities,
also charity Events – which the Foundation organises in order
to raise money for its activities and Non-specific Donation
– which the Foundation may use in any way it chooses within
its statute to support and help children. In 2013 most popular
were investments in Non-specific Donations, followed by Events,
Funds and Projects.

Fond (16,9%)
Projekt (16,9%)
Neúčelový dar (34,6%)
Akce (31,5%)
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10,000 CZK
50,000 CZK
100,000 CZK
200,000 CZK
300,000 CZK
500,000 CZK
1,000,000 CZK
2,000,000 CZK
2,000,000 CZK

Fund (16,9%)
Project (16,9%)
Non-specific Donation 34,6%)
Events (31,5%)
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V této kapitole bychom vám
rádi shrnuli mediální prezentaci
nadace v roce 2013.

This section summarises
the Foundation’s media
presentation in 2013.

• Dle analýzy mediálních výstupů od Newton Media zpracované pro Fórum dárců se
stala Nadace Terezy Maxové
dětem jednou z nejlépe medializovaných nadací v roce 2013.
V médiích se objevilo 660 příspěvků, které dosáhly vysokého hodnocení AVE (finanční
zhodnocení mediálních aktivit).
Ty by v přepočtu dosáhly částky 40.416.020 Kč, přičemž
nadace daný prostor získala
zdarma.
• Podíváme-li se na strukturu
PR článků v roce 2013, dominantní je komunikace činnosti
a aktivit Nadace Terezy Maxové dětem (94,2%).
• Rozhovory a články s patronkou nadace zaobírají 5,8%
z celkové komunikace nadace.

• According to an analysis of
media coverage prepared by
Newton Media for the Donors
Forum, the Tereza Maxová
Foundation has become one of
the foundations with the best
media coverage in 2013. A total
of 660 articles, which attained
a high AVE (financial value of
PR activities), appeared in the
media. The articles would have
been valued at CZK 40.416.020,
yet the Foundation received the
media space for free.
• If we look at the structure
of PR articles in 2013 these
are dominated by articles
reporting on the Tereza Maxová
Foundation’s activities (94,2%).
• Interviews with and articles
about
the
Foundation’s
patron account for 5,8% of
the Foundation’s total media
communication.

Nadace Terezy Maxové dětem (94,2%)
Tereza Maxová (5,8%)

Tereza Maxová Foundation (94,2%)
Tereza Maxová (5,8%)
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A n n u a l R e p o r t Ter e z a Ma xová Foundat ion

V ý r o č n í z p r á v a Nadace Ter e z y Ma xové dět em

1. Informace o vývoji výkonnosti

1.Information about productivity development

Nadace dětem Terezy Maxové eviduje jako jeden z hlavních výkonnostních parametrů objem získaného majetku – a to formou přijatých darů, veřejných sbírek, výnosů z vlastních investic, atd. V roce 2013 činil objem těchto získaných prostředků
21 935 402,32 Kč. Získávání zdrojů je však samozřejmě pouze
nezbytným nástrojem pro naplňování poslání a cílů Nadace,
kterými je řešení problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec
harmonického prostředí biologické rodiny. Získané prostředky
se snažíme včas a zároveň efektivně využít na podporu takových činností, které by měly v konečném důsledku pomáhat
řešit tuto problematiku. V roce 2013 podpořila Nadace dětem Terezy Maxové 345 projektových záměrů v celkové výši
17 471 799,64 Kč.

One of the main productivity parameters that the Tereza
Maxová Foundation records is the volume of property acquired - whether it be in the form of donations received, public
collections, revenue from own investments, etc. In 2013 the
volume of assets acquired in this way was 21,935,402.32
CZK. However, the acquisition of resources is of course only
a necessary tool in order to fulfil the Foundation’s mission and
aims which are resolving the problem of children growing up
outside the harmonious environment of a biological family. We
try to use the funds received in time and also effectively to
support such activities which should eventually help to resolve this problem. In 2013 the Foundation supported 345 project schemes worth a total value of 17,471,799,64 CZK.

Základní struktura všech hodnotových přínosů za rok 2013/
Basic structure of all value contributions for 2013
Úroky z termínovaných vkladů / Current bank account interest
Úroky z nadačního jmění / Interest on Foundation assets
Ostatní výnosy / Other revenue
Příjem z veřejných sbírek / Public collection income
Přijaté finanční dary / Financial donations received
Přijaté nefinanční dary / Non-financial donations received
CELKEM /TOTAL

11 500,00 Kč / CZK
20 054,79 Kč / CZK
15 000,00 Kč / CZK
680 800,74 Kč / CZK
18 407 435,79 Kč / CZK
2 800 611,00 Kč / CZK
21 935 402,32 Kč / CZK

2.Informace o vývoji činnosti

2.Information about the development of activities

Nadace Terezy Maxové dětem v roce 2013 vyvíjela činnost
v souladu se svou strategií a posláním, jímž je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.
K tomu, aby nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, zaměřuje se její činnost na tři konkrétní pilíře podpory:

In 2013 the Tereza Maxová Foundation carried out activities in accordance with its strategy and mission which is to enable every
child to grow up in a family.
In order for the Foundation to be able to gradually fulfil this mission,
it focuses its activities on three specific pillars of support:

• Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí: věříme, že dítěti je nejlépe v jeho vlastní biologické rodině,
proto nadace nabízí ohroženým rodinám konkrétní pomoc
prostřednictvím odborných neziskových organizací. V dané
oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se
o změnu systému péče o dítě, atp.
• Podpora náhradního rodičovství: Pokud selžou mechanismy prevence a dítě je odebráno z rodinného prostředí, pak
nadace usiluje o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní
výchově. Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné
péče a profesionalizací pěstounské péče se nadace snaží dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní
mámy a táty.
• Kompenzace nedostatků ústavní výchovy: je oblast úzce
spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Mladý člověk, který strávil většinu svého dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje
pomoci se začleněním do samostatného života. V této oblasti je proto především podporováno vzdělání, všestranný
rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti
k zapojení se do samostatného života po opuštění dětského
domova.

• Prevention of the unnecessary removal of a child from its
family: we believe that children fare best in their own biological
families which is why we offer specific help to endangered
families via professional non-profit organisations. In this area
the Foundation provides field work, assistance and consultation
services for families in crisis, and various types of therapy and
it tries to change the child care system, etc.
• Support for substitute family care: If the prevention
mechanisms fail and a child is taken out of the family environment,
we then try to ensure that his or her stay in institutional care
is as short as possible. By supporting the extension of all forms
of alternative family care and the professionalisation of foster
care we strive to secure the safety and loving arms of a foster
mother and father as quickly as possible.
• Compensation for the insufficiencies of institutional care is
an area closely connected with support for children growing up
in infant care facilities and children’s homes. A young person
who has spent the majority of his or her life in institutional
care needs help in entering into independent life. Therefore
in this area support is provided for their education and
general development and we try to give these children equal
opportunities to embark an independent life after leaving the
children’s home.
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3.Informace o stávajícím hospodářském postavení

3.Information about the current economic standing

Nadace dětem Terezy Maxové vykazuje ve čtvrtém roce své
činnosti stabilitu a finanční sílu. O tom svědčí i roční výše přijatých darů přesahující 20 000 000,- Kč. Za tento úctyhodný objem prostředků je Nadace vděčná desítkám svých dárců
z řad firem a občanů. Z pohledu srovnání provozních nákladů
a výnosů bylo hospodaření Nadace vyrovnané.

In the fourth year of its activities the Tereza Maxová Foundation is already showing stability and financial strength. This
can also be seen in the annual amount of donations received
which is more than 20,000,000.00 CZK. The Foundation is
grateful to its dozens of donors, both companies and individuals, for this impressive amount. A comparison of costs and
revenue shows that the Foundation’s economic management
was balanced.

4. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Nadace dětem Terezy Maxové považuje také za jeden z hlavních
cílů vytváření či podporu realizování rešerší týkajících se problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec harmonického prostředí biologické rodiny a analýz systému péče o dítě v České
republice. Jedná se přitom o zajištění co nejaktuálnějších informací, aby pomoc Nadace mohla být maximálně efektivní v čase.
5.Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztazích

The Tereza Maxová Foundation also considers one of its main
aims to be the creation or support for research into the problem
of children growing up outside the harmonious environment of
a biological family and analysis of the child care system in the
Czech Republic. This involves obtaining the most up-to-date information so that the Foundation’s help can be as effective as
possible in time.
5.Information about environmental protection activities
and labour-law relations

a. aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Grantové řízení Nadace Terezy Maxové dětem je otevřeno také
pro žádosti podporující kladný a zdravý vztah k přírodě a jiné
ekologické aktivity.
b. aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů
Nadace Terezy Maxové dětem zaměstnávala k 31.12.2013 celkem 3 pracovníky na pracovní poměr. V některých případech
byly sjednávány, zejména k plnění krátkodobých pracovních
úkolů, dohody o provedení práce. Vedle těchto pracovníků se
na činnosti nadace podílí značné množství dobrovolníků, stážistů a externích konzultantů.
6.Informace o existenci organizační složky
v zahraničí

a. Environmental protection activities
The grant proceedings of the Tereza Maxová Foundation are also
open to applications promoting a positive and healthy regard for
nature and other ecological activities.
b. Labour-law relations
As of 31.12.2013 the Tereza Maxová Foundation employed
a total of 3 workers. In certain cases, especially in order to
fulfil short-term work tasks, work agreements were arranged.
In addition to these workers a considerable number of volunteers, trainees and external consultants contributed to the
Foundation’s activities.
6.Information about the existence of an association abroad

Nadace Terezy Maxové dětem neměla k 31.12.2013 žádnou
složku v zahraničí.
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As of 31.12.2013 the Tereza Maxová Foundation did not have any
association abroad.
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Přehled majetku a závazků/Overview of Assets and Liabilities
2013
(v tis. Kč/in CZK thousands)
14 436
0
14 435
282
14 153
1
14 436
14 210
500
13 516
194
226
49
99
57
21
0

STRUKTURA AKTIV A PASIV/ASSET AND LIABILITY STRUCTURE
AKTIVA/ASSETS
STÁLÁ AKTIVA/ FIXED ASSETS
OBĚŽNÁ AKTIVA/CURRENT ASSETS
Finanční hotovost/Cash
Peníze na běžných účtech/Bank accounts
OSTATNÍ AKTIVA/ OTHER ASSETS
PASIVA/LIABILITIES
VLASTNÍ KAPITÁL/EQUITY
Nadační jmění/Foundation equity
Fondy z přijatých darů/Funds created from donations
Nerozdělený zisk minulých let /Retained earnings
CIZÍ ZDROJE/NON-OWN RESOURCES
Závazky k dodavatelům/ Liabilities to suppliers
Závazky k zaměstnancům/Liabilities to employees
Závazky k institucím/Liabilities to institutions
Ostatní závazky/ Other liabilities
OSTATNÍ PASIVA

List of Donations from Legal Entities and Individuals

Přehled darů právnických a fyzických osob

The total value of donations from legal entities amounted to
CZK 15,313,013.50
The total value of donations from individuals amounted to
CZK 3,094,422.29
The total amount of financial donations to the public collection was CZK 680,800.74 Kč
The total value of donations from non-financial donations
amounted to CZK 2,800,611.00
The total value of all donations amounted to CZK
21,888,847.53

Celková výše finančních darů od právnických osob činila
15 313 013,50 Kč
Celková výše finančních darů od fyzických osob činila
3 094 422,29 Kč
Celková výše finančních darů do veřejné sbírky činila
680 800,74 Kč
Celková výše nefinančních darů činila 2 800 611,00 Kč.
Celková výše přijatých darů činila 21 888 847,53 Kč

a) výčet darů právnických osob (uvedeny jsou všechny dary bez omezení jejich výše)
a) List of donations from legal entities (all donations regardless of their value are listed)
1/K+C PARTNERS LTD.
1/SPINNEY PROPERTIES LTD
10:15 Entertainment s.r.o.
Accenture Central Europe B.V.
Accenture Services, s.r.o.
ACE European Group Ltd, organizační složka
ACTAVIS CZ a.s.
ACTHERM s.r.o.
Advanced World Transport a.s.
AEGON Pojišťovna, a.s.
AMJ Trade spol. s r.o.
AmRest Coffee s.r.o
BLUE 88, s.r.o
BRAND CONCEPT s.r.o.
Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem
C&B Communication Group s.r.o.
CARE Česká republika o.s.
CENTRA a.s.
CIV Advisory s.r.o.
COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.
Český národní podnik, s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
Datank, s.r.o.
DE LA BARRE D ERQUEL
DEK a.s.
Diplomatic spouses association
Dobro o.s.
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49 335,65 Kč
133 696,50 Kč
25 000,00 Kč
1 279 107,00 Kč
119 800,00 Kč
950,00 Kč
95 936,00 Kč
250 000,00 Kč
7 140,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
61 777,00 Kč
300,00 Kč
48 515,00 Kč
703 994,00 Kč
580 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 300,00 Kč
12 500,00 Kč
8 635,00 Kč
14 940,00 Kč
19 500,00 Kč
600,00 Kč
20 000,00 Kč
200 000,00 Kč
520 200,00 Kč
400 000,00 Kč
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DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
ELPEGE s.r.o.
Emirates, organizační složka
ENESA a.s.
FARMAK - GASTRO, s.r.o.
FARMAK MORAVIA, a.s.
FARMAK, a.s.
FoodNavi s.r.o.
FSHP, a.s. (Hotel Four Seasons)
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka Česká republika
GARFL s.r.o.
Global Blue Czech Republic, s.r.o.
GravoTech s.r.o.
Hard Rock Cafe (Czech Republic) s.r.o.
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
ICON Communication Centres s.r.o.
ING Bank N.V.
Interhotel Olympik, a.s.
International Bartenders Association
INTERNATIONAL POLICE FEDERATION EU
J-Rival, s.r.o
JH Consulting s.r.o.
Jihočeský kraj
Kanadská obchodní komora v České republice - tichá aukce/
Canadian Chamber of Commerce in the Czech Republic- silent auction
Karned Tools s.r.o.
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Lafarge Cement, a.s.
Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o.
MAFRA, a.s.
Median s.r.o.
MEGATON PRODUCTION, o.s.
MyMedia s.r.o.
Nadace AGROFERT HOLDING
Nadace Martina Romana
Nadace Naše dítě (z nadačního daru od RWE Transgas, a. s.)
Nestlé Česko s.r.o.
NEVERLAND s.r.o.
New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.
Občanské sdružení EducationTalentCulture
Obec Krásensko
Oriflame Czech Republic spol. s r.o.
Pražské hotely Hilton/Prague Hilton Hotels
PRESCO GROUP, a.s.
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o
Raiffeisenbank a.s.
Reader´s Digest VÝBĚR s.r.o.
Redakce OnaDnes.cz
RENOMIA, a.s.
Sanatorium ART, s. r. o.
Sport Academy Czech Republic, s.r.o.
STEM/MARK, a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.
United Registrar of Systems Czech, s.r.o.
United Way Worldwide
VesKa, s.r.o.
Y&T Property Investment s.r.o.
Základní škola německo-českého porozumění/ Elementary School of Czech-German Understanding
ZODIAX a.s.
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10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
95 035,00 Kč
65 000,00 Kč
900,00 Kč
600,00 Kč
400,00 Kč
4 029,00 Kč
16 350,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
4 275,00 Kč
150,00 Kč
13 640,00 Kč
4 300,00 Kč
19 300,00 Kč
3 422 150,00 Kč
150,00 Kč
75 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
100 000,00 Kč
29 230,00 Kč
5 000,00 Kč
300 000,00 Kč
8 550,00 Kč
200 000,00 Kč
126 838,00 Kč
55 000,00 Kč
25 900,00 Kč
75 479,00 Kč
1 250 000,00 Kč
100 000,00 Kč
250 000,00 Kč
500 000,00 Kč
6 000,00 Kč
300 000,00 Kč
450,00 Kč
3 487,00 Kč
700 000,00 Kč
270 310,37 Kč
21 916,98 Kč
10 050,00 Kč
29 543,00 Kč
124 200,00 Kč
1 210,00 Kč
12 580,00 Kč
583 000,00 Kč
150 000,00 Kč
8 000,00 Kč
1 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 850,00 Kč
7 650,00 Kč
1 250,00 Kč
1 156 152,00 Kč
18 722,00 Kč
10 000,00 Kč
8 140,00 Kč
25 000,00 Kč

b) výčet darů fyzických osob
b) List of donations from individuals
Bedřich Steinbauer
Bořek Votava
Eva Merxbauerová
František Kožíšek
Hradní stráž Praha - soukromá sbírka/Prague Castle Guard - private collection
Christian Koller
Ing. Karel Miko
Jan Sedlák
Jaroslav Pavlíček - aukce kytary - koncert Lucie/ Auction of guitar - Concert Lucie
Jiří Pacherník
Jurgen Stackmann
Karim Ivan Belga
Lenka Ďurišová
Lukáš Randa
Maria Denk
Martin Páv
Martin Roman
Ostatní dárci /Other contributions
Ostatní dárci – dary nad 10 tis. Kč poskytli nadaci dárci, kteří si přáli zůstat v anonymitě/
Other contributions exceeding CZK 10,000 provided by one individual who wish to remain anonymous
Petr Nedoma
Simona Valentová
Václav Bartoněk
Výtěžek koncert Lucie/ Yield of Concert Lucie
Zaměstnanci ING Bank N.V./ Employees of ING Bank N.V./
Zaměstnanci Orsay - Ordiczech s.r.o./Employees of Orsay - Ordiczech s.r.o./
Zaměstnanci společností Accenture v České Republice/Employees of Accenture companies in the Czech Republic

20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
33 000,00 Kč
12 345,00 Kč
12 000,00 Kč
180 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 327,12 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 528,91 Kč
20 000,00 Kč
91 520,00 Kč
546 407,79 Kč
616 546,25 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 038,00 Kč
774 641,22 Kč
170 068,00 Kč
55 000,00 Kč
278 000,00 Kč

* The list of donations from individuals was drawn up in accordance with
the Data Protection Act 101/2000 Coll. and the Foundation´s and Endowment Funds Act 227/1997 Coll.

* Seznam darů fyzických osob byl vypracován v souladu s požadavky
Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Zákona o nadacích
a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.

c) výčet darů do veřejné sbírky / c) List of donations to the public collection
Veřejná sbírka - NTMd - Čarodějnice na Ladronce/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Witches on Ladronka
Veřejná sbírka - NTMd – Dětský den na Petynce/Public collection – Tereza Maxová Foundation - Children´s day on Petynka
Veřejná sbírka - NTMd - Hotel President/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Hotel President
Veřejná sbírka - NTMd - Jarmark portálu OnaDnes.cz/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Fairs of OnaDnes.cz Portal
Veřejná sbírka - NTMd – Ladronka Fest/Public collection – Tereza Maxová Foundation - Ladronka Fest
Veřejná sbírka - NTMd - Megapixel/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Megapixel
Veřejná sbírka - NTMd - nesmluvní dary/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Non-contracted donations
Veřejná sbírka - NTMd - příjmy z DMS/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Income from DMS
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - ALO jewelry s.r.o./Public Collection - Christmas Bazaar – ALO jewelry s.r.o.
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - Buzz s.r.o./Public Collection - Christmas Bazaar - Buzz s.r.o.
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti – Divadlo Disk/Public Collection - Christmas Bazaar – Theatre Disk
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - nesmluvní dary/Public collection - Christmas Bazaar - Non-contracted donations
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - platby kartou/Public Collection - Christmas Bazaar - Credit Cards Payment
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - PROFIMED s.r.o./Public collection - Christmas Bazaar - PROFIMED s.r.o.
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - příjmy z DMS/Public collection - Christmas Bazaar - Income from DMS
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - ZOOT, a.s./Public collection - Christmas Bazaar - ZOOT, a.s.

1 103,00 Kč
1 106,00 Kč
3 928,00 Kč
154 374,00 Kč
6 033,00 Kč
1 341,00 Kč
29 665,00 Kč
49 891,50 Kč
79 824,00 Kč
152 717,14 Kč
1 208,00 Kč
12 667,76 Kč
31 854,14 Kč
89 638,70 Kč
1 678,50 Kč
63 771,00 Kč

d) výčet nefinančních darů / d) list of non-financial donations
ACTIVA spol. s r.o. – kancelářské potřeby/Office supplies
České dráhy a.s. – kilometrické banky českých drah/Kilometric banks for Czech Railways
David Koller - koncertní vystoupení/Concert performances
Channel Crossings, s.r.o. – překlady/Translation services
KANGAROO PRODUCTION s.r.o. - koncertní vystoupení/Concert performances
Karel Polášek - dětské ponožky/Children´s socks
MAFRA, a. s. - Škoda CityGo/Škoda CityGo Car
Nadační fond LASVIT - cena zlatého srdce/Price of golden heart
Petr Chovanec - koncertní vystoupení/ Concert performances
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář – právní služby/Law services
RENOMIA, a.s. - mzdové a účetní služby/Payroll and accounting services
Reticulum, a. s. – jazykové pobyty v UK/Language stays in the UK
Robert Kodym - koncertní vystoupení/Concert performances
SWS a.s. - notebook/Notebook
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34 642,36 Kč
21 000,00 Kč
500 000,00 Kč
36 858,00 Kč
500 000,00 Kč
106 779,60 Kč
230 303,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
121 000,00 Kč
10 781,00 Kč
120 623,40 Kč
500 000,00 Kč
18 623,64 Kč

Přehled obdarovaných nadačními příspěvky
a zhodnocení jejich použití

List of Recipients Who Were Granted Contributions
and Evaluation of Their Use

(uvedeny jsou všechny příspěvky bez omezení jejich výše)

(all contributions regardless of their value are listed)

Hodnocení nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2013
probíhalo dle standardních pravidel grantového řízení – tedy
vždy bylo posuzováno skutečné a konkrétní naplnění projektových záměrů a cílů, které obdarovaní deklarovali ve svých
žádostech. Z obdržených materiálů dokumentujících použití
nadačních příspěvků obdarovanými nebylo zjištěno žádné jejich
zneužití ani pochybení obdarovaných při jejich správě a nakládání s nimi.

The evaluation of contributions provided by the Foundation
in 2013 was carried out according to the standard rules of
the grant proceedings – i.e. the actual and specific fulfilment
of project goals and objectives as declared by donees in their
applications was evaluated. The documents presented by donees documenting the use of contributions provided by the
Foundation did not indicate any abuse of funds granted or any
faults of donees upon their administration and disposal.

Celková výše přidělených
17 471 799,64 Kč.

Contributions provided by the Foundation reached a total
of CZK 17,471,799.64.

nadačních

příspěvků

činila

Výčet finančních nadačních příspěvků/List of Foundation’s financial contributions
Obdarovaný/
Donee

Popis projektu/Project Description

Projekt “Na čtvrt cesty” nabízí pomoc dětem v ústavní výchově a pěstounské péči v rámci
osamostatňování. Náplní je uspořádání pobytu zaměřeného na osobnostní rozvoj v oblasti
zvýšení finanční gramotnosti a v oblasti posílení povědomí o nákladech na bydlení a péči
Academia
o domácnost./The goal of the project „How to go on?“ is to help young people from children’s
Via Familia/
homes
and foster families to live on their own in a form of organizing a weekend stay where
Civil Association
the participants take care of themselves. The kids learn about home economics - how to put
together a budget, fill out payment order etc. They also gain a legal awareness - where to turn
to in case of need and a help with future employment.
Alena Michalčáková/ Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution for a leisure
Foster Family
activities for 4 children in foster care.
Alena Rejsová/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
Foster Family
for 3 children in foster care.
Alexandr
Příspěvek
na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
Štěpánovský/Foster for 2 children
in foster care.
Family
Alžběta Schäferová/ Příspěvek na náklady spojené s bydlením ve startovacím bytě./Support to cover expenses
Student
related to living in a start apartment.
Projekt „Na začátku II.“ (síťování služeb pro těhotné ženy) pokračuje v poskytování služeb
pro těhotné ženy v obtížné situaci a vytváření regionální sítě služeb pro tuto cílovou skupinu
a upozorňování na její potřeby./The purpose of the project „At the beginning“ is to support
Amalthea o.s. /Civil mothers that are in a difficult life situation during pregnancy and their preparation for taking
Association
care of the child. When it is not possible for the mother to take care of her child after the birth
there will be a plan established with details of the follow up care and support for the child and the
mother. The project wants to minimize the risk of traumatizing the child including the potential
placement in infant institution.
Amare Čhmave dvou talentovaných studentů Dance Academy Prague. Chlapci pocházejí ze sociálně
Asociace romských Podpora
rodin./A financial support of two talented students at Dance Academy Prague. Boys are
občanských iniciativ/ slabých
from socially weak families.
Civil Association
Andrea Lazarčíková/
Foster Family
Andrea Lazarčíková/
Foster Family
Armáda spásy v ČR/
Civil Association
Azylový dům pro
ženy a matky
s dětmi, o.p.s./
Shelter House

Azylový dům pro
ženy a matky
s dětmi, o.p.s. /
Shelter House

Barbora Flegelová/
Student
Bc. Daniela Majetna/
Foster Family
Bc. Daniela Majetna/
Foster Family
Bc. Daniela Majetna/
Foster Family
Bc. Daniela Majetna/
Foster Family
Bc. František
Konečný/Student
Bc. Ivana Temiaková/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for 3 children growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for 3 children growing up in a foster care.
Příspěvek na podporu a pomoc ohroženým rodinám v sociálně vyloučené lokalitě Havířově –
Šumbarku, která vede k prevenci odebrání dětí do ústavní výchovy./The purpose of the project
is the support of endangered families in a socially isolated location of Havířov - Šumbark which
will prevent placing the children in an institution.
Příspěvek bude v rámci projektu „Made by…“ poskytnut na volnočasové aktivity a na řešení
aktuálních problémů konkrétních klientek spojených s tíživou situací, ve které se ocitly./The
support will be used for free time activities and to solve actual problems of specific mothers in
a difficult situation they have gotten into.
Společným problémem žen v azylových domech je mimo jiné citelný nedostatek finančních
prostředků či dluhy. Program finanční gramotnosti má teoretickou a praktickou část. Cílem
je napomoci změně chování klientek v otázce osobních financí, zajištění finanční rezervy
a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání./ The common problem of women in asylum
homes is among others significant lack of finances or even debt. Due to this reason, the goal of
the project is an individual care and improvement in finance management. The tailored finance
literacy course, which will take place in the asylum home for 10 months has 2 parts - theoretical
and practical. The monitored goal is to help the participants change their behavior in managing
their finances and assuring a certain amount of finances as a back-up fund. Last but not least,
there is also an access to a better employment.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for leisure
activities for 2 children growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti. v pěstounské péči./Contribution to leisure
activities for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for education for 2
children growing up in a foster care.
Přímá podpora studenta - příspěvek na školné na vysoké škole pro studenta z dětského
domova./A financial support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
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Výše přiděleného
nadačního
příspěvku/
Volume of the
Foundation´s
contribution

Vyplaceno
v roce 2013/
Paid in 2013

152 200,00

152 200,00

20 000,00

20 000,00

11 500,00

11 500,00

10 000,00

8 000,00

9 000,00

9 000,00

300 000,00

240 000,00

15 000,00

12 000,00

5 000,00

5 000,00

7 150,00

5 720,00

257 280,00

0,00

18 500,00

14 800,00

177 500,00

177 500,00

39 000,00

31 200,00

3 000,00

3 000,00

7 000,00

7 000,00

10 000,00

10 000,00

6 810,00

6 810,00

40 000,00

40 000,00

9 580,00

7 664,00

Běla Petrásková/
Foster Family
Blanka Nováková/
Foster Family
Bohumil Běloch/
Foster Family
Bohumír Bohatec/
Foster Family
Bronislava Mokrá/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support
for free time activities and education for three children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support to leisure
activities for 1 child growing up in a foster care.
Projekt je zaměřen na práci s dětmi ve věku 14-19 let, které vyrůstají v zařízeních ústavní
Centrum Don
výchovy. Jde o sérii víkendových setkání, kde se děti učí dovednostem potřebným pro zvládnutí
Bosco Salesiánský
přechodu z ústavní výchovy do samostatného života./ The project is focused on a work with
klub mládeže/Civil
children who are 14 - 19 years old and are growing up in an institutional care. It is a series of
Association
weekend stays where children learn skills necessary to manage the pass from the institution
to an independent life.
Projekt “Na cestě do života” má za cíl předávat dětem a mladým lidem potřebné sociální
dovednosti a rozvíjet a podporovat jejich osobnost, dále v rámci doprovázení vytvořit
s mladým člověkem vztah, který dodává pocit zázemí, bezpečí i vlastní sebehodnoty, s cílem
Centrum Don
pomoci mladým lidem z ústavní výchovy zvládnout přechod do samostatného života./The
Bosco Salesiánský
purpose of the project “On the journey of life” is to establish a long-term relationship with
klub mládeže/Civil
the clients (young people from children’s homes) which is based on mutual trust and help at
Association
the moment when they leave the children’s home and enter a daily life with the need to solve
practical problems of independent life (accommodation, institutions/offices, job, social system),
and to solve with them in advance potential risks (addictions, debts, potential pathological
relationships, return to the original family etc.).
Náplní projektu je poskytování poradenství, výchovně vzdělávacích a sociálně terapeutických
činností ohroženým dětem z výchovných zařízení převážně z Pardubického kraje. Smyslem je
dlouhodobá a systematická činnost na celkovém rozvoji osobnosti dětí v podmínkách mimo ústavní
výchovu. Dochází ke kontaktu s realitou života, smysluplnému trávení času, získání dovedností,
Centrum J. J.
větší samostatnosti./This project consists of providing advice, educational, and
Pestalozziho, o.p.s./ vědomostí,
social therapeutic services to children who have been placed in an institutional care in Pardubice
Civil Association
region. The goal is to systematically work on the childrens’ personal development outside the
institution where the children spend most of the time. There is a contact between those children
and the outside environment, the reality of life, sensible spending of free time, acquiring of
various skills and knowledge, and preparation for the independent life.
Cílem projektu je poskytnout komplexní odbornou pomoc rodinám s dětmi, které byly OSPOD
vyhodnoceny jako ohrožené. Jedná se o rodiny mnohdy problémové, jejichž dětem hrozí umístění
do výchovného zařízení. Cílem je podpora fungování rodiny v jejím přirozeném prostředí
a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny. Při poskytování odborné pomoci je preferován
přístup./The goal of the project is to provide a complex expert aid for families
Centrum MATÝSEK/ multidisciplinární
with children who have been identified by the OSPOD as endangered. Those families have many
Civil Association
issues and the children are at risk of being placed in an institution. The goal is to support the right
function of the family in its natural environment and keeping the child with his or her functional
biological family. When providing the expert aid the workers practice a multidisciplinary
approach. The financial support was provided to cover the salaries of expert workers - family
therapist, social worker, and a psychologist.
Projekt poskytuje odbornou psychosociální podporu týraným, zneužívaným a zanedbávaným
dětem a jejich rodinám s cílem vytvořit stabilní a vřelé rodinné prostředí pro zdravý
vývoj dítěte. Za tím účelem poskytuje sanaci rodiny (stabilizace rodinného zázemí dítěte)
Cestou necestou
a psychoterapeutickou intervenci pro děti, rodiče i rodinný systém./The project provides an
o.s. /Civil
expert psychosocial support to children who have been manhandled, abused psychologically
Association
or physically and aims to create a stable and warm family environment for health future
development of the child. To reach this goal, we are 1. redeveloping family unit (stabilizing the
family environment) and 2. providing psychotherapeutic intervention for children, parents, and
the family unit.
Projekt “Accenture Academy” má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a přípravě
na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15 až
19 let (26 let), které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim přípravu na novou
Člověk hledá
etapu života a pomáhá při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován
člověka, o.s. /Civil
v 8 dětských domovech v ČR./The project “Accenture Academy” is designed for children
Association
from 8 children’s homes in the Czech Republic and aims to motivate these children to improve
education, help them find a suitable profession, practice or a short-time job. In short, it prepares
them in general for independent life and supports them in learning about the world and society.
Cílem projektu “Centrum pro rodiny” je navrhnout a pilotně odzkoušet model transformace
ústavního zařízení (Dětský domov Nové Strašecí) do ambulantních a terénních služeb pro děti
a rodiny. V dětském domově vzniká Centrum pro rodiny. Jde o typ zařízení, jež se bude starat
o ohrožené děti, ohrožené rodiny a pěstounské rodiny. Preventivní prvek je zakotven v individuální
a soustavné práci s dětmi, jejich biologickou rodinou a pěstounskými rodinami, jež se bude snažit
zabránit dlouhodobému pobytu dětí mimo rodinné prostředí. Důležitým předpokladem pro
úspěšnost projektu je fakt, že žadatel byl požádán samotným Dětským domovem Nové Strašecí
Člověk hledá
o spolupráci na tomto typu projektu./The purpose and aim of the project “Center for families” is
člověka, o.s. /Civil
to design and test as a pilot version a model of transformation of institutional care (Children’s
Association
Home Nové Straecí) into outpatient and field services for children and families. A new Center
for families is being established within the children’s home. It will be a type of institution that
will service endangered children, endangered families and last but not least foster families. The
factor of prevention is embedded in individual and continuous work with children, their biological
families, and foster families, which will try to prevent a long-term stay of children outside their
family environment. An important pre-requisite for the success of the project is the project
provider was asked by the Children’s Home Nové Straecí to work with them on such a project.
Dagmar Lipowská/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for leisure
Foster Family
activities for one child in foster care.
Dagmar Lipowská/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for leisure
Foster Family
activities for one child in foster care.
Dagmar Seitlová/
Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for education for two
Foster Family
children growing up in a foster care.
Dagmar Seitlová/
Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for education for two
Foster Family
children growing up in a foster care.
Daniela Dolejšová/
Příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./ Contribution to
Foster Family
education and leisure activities for 3 children in foster care.
David Barák/
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
Student
support for a University student.
David Macháč/
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta střední školy./A financial
Student
support for a secondary grammar school student.
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s ubytováním na internátu, cestovným, nákupem
Dejme dětem
školních pomůcek, kurzovným a s prospěchovým stipendiem pro 2 studentky SŠ z DD Dolní
šanci o. s. /Civil
Čermná a DD Horní Čermná./Financial support to cover housing fees, travel costs, purchase of
Association
school supplies, course costs and a scholarship for two students from children’s home Horní
and Dolní Černá.
Denisa Mikulová/
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
Student
support for a University student.
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9 300,00

7 440,00

11 300,00

11 300,00

10 500,00

10 500,00

12 000,00

9 600,00

3 600,00

2 880,00

80 000,00

64 000,00

200 000,00

160 000,00

100 000,00

0,00

80 000,00

0,00

280 000,00

224 000,00

428 860,00

428 860,00

211 798,00

192 461,00

1 000,00

1 000,00

4 000,00

4 000,00

9 500,00

9 500,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00

9 600,00

10 000,00

10 000,00

4 500,00

3 600,00

12 000,00

9 600,00

42 000,00

42 000,00

Denisa Rút
Kolingerová/Foster
Family

Příspěvek na letní tábory pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities for 3
children in foster care.

11 200,00

11 200,00

322 368,00

257 894,00

177 000,00

141 600,00

Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek na školné pro studentku z dětského
domova./Direct support of a student from children home.

3 600,00

2 880,00

Příspěvek na úhradu nákladů spojených se zajištěním a organizací letních rekreačních pobytů
pro děti z dětského domova./The support is to cover the expenses linked organizing summer
recreational stays for children living in the children’s homes.

100 000,00

80 000,00

Dětský domov
a Školní jídelna Nový
Jičín/Children´s
Home

Projekt „Barevné prázdniny“ je určen dětem vyrůstajícím v ústavní péči, které ne vlastní vinou
mají ztížený start do života. Domov pro děti připravil pobyty na letních dětských táborech./The
project „Colorful holidays“ is intended for children growing up in an institutional care who, not to
any fault of their own, have a more difficult start into the real life. The home has organized a fun
holidays full of games, sports, and entertainment during summer camps.

26 000,00

26 000,00

Dětský domov
a Školní jídelna
Olomouc/Children´s
Home
Dětský domov
a Školní jídelna
Ostrava-Slezská
Ostrava/Children´s
Home
Dětský domov
a školní jídelna,
Černá Voda 1/
Children´s Home
Dětský domov
a Školní jídelna,
Opava/Children´s
Home
Dětský domov
a školní jídelna,
Sedloňov 153/
Children´s Home
Dětský domov
a Školní jídelna,
Solenice 42/
Children´s Home
Dětský domov
Bojkovice/Children´s
Home
Dětský domov
Bojkovice/Children´s
Home
Dětský domov
Husita o.p.s. /
Children´s Home
Dětský domov
Husita o.p.s. /
Children´s Home
Dětský domov
Husita, o.p.s. /
Children´s Home

Přímá podpora studentky z dětského domova - příspěvek na část poplatku za bydlení ve 2.
semestru akademického roku 2012/2013./A financial support to cover a part of the housing
fees for a second semester of 2012/2013 for a college student from children home.

8 370,00

8 370,00

Příspěvek na zařízení malé keramické dílny. Tato volnočasová aktivita pomůže při výchově,
vzdělávání a hlavně bude pro děti něčím novým při vyplnění volného času./A financial support to
equip a small ceramics craft room. This free time activity will help educate children, fill up their
free time and become something new to learn.

40 000,00

40 000,00

Finanční příspěvek na poznávací zájezd do Anglie pro 3 děti z dětského domova./ Financial
support for an educational trip to England for 3 children from children’s home.

19 770,00

19 770,00

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na úhradu nákladů za plavecký
výcvik./A prize in an ING Bank Fund TMF drawing competition - a support to cover swimming
lessons.

5 000,00

5 000,00

Příspěvek na samostatné bydlení pro 5 studentek z dětského domova./A support for an
independent living facility for five students from the children’s home.

90 000,00

72 000,00

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na nákup výtvarných potřeb./A prize
in an ING Bank Fund TMF drawing competition - a support to cover drawing supplies.

5 000,00

5 000,00

12 000,00

9 600,00

15 000,00

15 000,00

Příspěvek na úhradu nákladů na sportovně-ozdravné zimní pobyty dětí z dětského domova./A
support to cover expenses for athletic/curative winter stay for children from children’s homes.

12 000,00

9 600,00

Příspěvek na volnočasové sportovní aktivity pro děti z dětského domova./A support for free time
activities for children from children’s homes.

20 000,00

16 000,00

Příspěvek na jazykový pobyt ve Velké Británii pro dívku vyrůstající v domově./ Financial support
for a stay in Great Britain for a girl growing up in a children’s home.

35 000,00

35 000,00

150 000,00

120 000,00

17 000,00

17 000,00

Přímá podpora dítěte z dětského domova./A financial support for an iPad for one autistic child
permanently placed in a children’s home.

15 000,00

13 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí z dětského domova./Financial support for a leisure
activities for children from children’s home.

60 000,00

60 000,00

Dětské krizové
centrum, o.s. /Civil
Association

Dětské krizové
centrum, o.s. /Civil
Association

Dětský domov
a Školní jídelna
Budišov nad
Budišovkou/
Children´s Home
Dětský domov
a Školní jídelna
Mašťov/Children´s
Home

Dětský domov
Husita, o.p.s. /
Children´s Home

Dětský domov
Husita, o.p.s. /
Children´s Home
Dětský domov
Karlovy Vary
a Ostrov/Children´s
Home
Dětský domov
Lipová u Šluknova/
Children´s Home

Příspěvek na projekt “Cesta z pekla” poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným,
zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším atakováním,
následná terapie atd./The project “The journey from hell” provides an assistance to abused,
harassed, and neglected children who are in difficult situations. The goal is to protect the child
from further atacks following with special therapy etc.
Cílem projektu „Preventivní příběhy - poučenost chrání děti“ je tvorba a distribuce cyklu
preventivních letáků pro děti ve formě komiksových příběhů. V podobě devíti samostatně
zpracovaných jednoduchých příběhů jsou dětem nabídnuta stěžejní kritéria pro identifikaci
patologických jevů (fyzické týrání, sexuální zneužívání, citové nepřijetí dítěte v rodině, domácí
násilí, rozpad rodiny, nebezpečí internetu, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, poruchy
chování), včetně podpory k řešení těchto situací - kontaktování krizového centra./ The goal
of the project “Preventive stories” - preparation protects children is to print and distribute
prevention fliers for children in a form of comics - which is an effective and an attractive
way to share information that will be understood by children. There will be nine separate and
independent stories which will cover the key criteria to recognize pathological behavior (physical
abuse, sexual abuse, emotional dysfunction within a family, violence within the home, family
dissolution, danger from the internet, self-abuse, food intake defects, behavioral deficiencies)
including the support to solve these situations - the crisis center contacts.

Příspěvek na pořízení sportovního oblečení a obutí pro sportovně nadané děti z dětského
domova./A support to purchase sport apparel and shoes for talented children from children’s
homes.
Příspěvek na realizaci 14–ti denního tábora pro děti, které by jinak trávily celé prázdniny
v dětském domově./A financial support to realize a 2-week summer camp for children who would
otherwise spend the entire summer in the children’s home.

Projekt navazuje na systematickou sociální práci s biologickými a hostitelskými rodinami dětí,
které jsou dlouhodobě umístěné v dětském domově. V rámci projektu se dětský domov věnuje
sociálně aktivizační práci, posílení rodičovských kompetencí, podpoření vztahů dětí a jejich
rodičů, které byly většinou narušeny historií rodiny či nařízením ústavní výchovy./The project
follows the systematic social work with biological and host families of children who have been
permanently placed in children’s home. Within this project, the children’s home focuses on social
work, improvement of parental competencies, support of the parent/child relationship which
has been damaged by the family history and the institutional care.
Příspěvek napomůže dětem umístěným v dětském domově k aktivnímu trávení volného času
mimo dětský domov (pobyt na horách během jarních prázdnin, sportovní aktivity pořádané
školou, tábory během letních prázdnin)./The financial support will help children placed in the
children’s home in active spending of their free time outside of the children’s home (trip to the
mountains during spring break, athletic activities organized by the school, camps during summer
vacation).
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Dětský domov
Loreta a Školní
jídelna Fulnek/
Children´s Home
Dětský domov
Loreta a Školní
jídelna Fulnek/
Children´s Home

Pětidenní zimní pobyt pro děti z dětského domova - jde o zábavně edukační program věnovaný
finanční gramotnosti s názvem „Peníze jsou mým přítelem II. aneb jedeme dál“./A five-day winter
stay for children from children’s homes - it is a fun and educative program focused on finance
management.
Příspěvek na šestidenní pobyt pro děti z DD, na kterém si děti prostřednictvím zážitkové
pedagogiky přiblíží téma finanční zodpovědnosti, seznámí se s problematikou a možnými riziky./A
financial support for a six-day long stay for children from children’s home where the children
learn possible risks and how to responsibly deal with finances via learning from experiences.
Náplní projektu je poskytnutí výuky angličtiny Helen Doron, která bude probíhat v Dětském
domově Mladá Boleslav. Program Helen Doron Early English děti baví – zábavnou, hravou
a zážitkovou formou imituje princip, kterým si osvojují svůj mateřský jazyk. Díky opakovanému
poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglicky
stejně přirozeně, jako se učí svou mateřštinu. Navzdory hravosti je Helen Doron Early English
Dětský domov Mladá sofistikovanou a strukturovanou formou učení./The goal of the project is to provide Helen
Boleslav/Children´s Doron English language courses within the children’s home in Mlada Boleslav. Helen Doron
Home
Early English is a specially designed course for children to entertain them and teach them the
language via an experiential form which imitates the principle of learning own primary language.
Thanks to repetitive listening and a positive support when learning English, the child learns very
naturally as if he or she learns the first language. Even though the course is playful, it is also very
structured. The children first learn the basics which are the core for future courses. They learn
within a context and full sentences and situations so everything can later be applied in a real life.
Příspěvek na nájemné cvičného bytu pro mladé lidi z dětského domova. Jedná se o městský byt
o velikosti 3+1, který poskytuje zázemí dospívajícím i dospělým jedincům, kteří zůstali v dětském
domově, aby mohli řádně dostudovat a současně se kvalitněji připravili na samostatný, reálný
život. Provoz “cvičného” bytu funguje v rámci transformace péče o ohrožené děti a jeho cílem
Dětský domov
je zkvalitnit přípravu mladých dospělých na samostatný život./The support is to cover costs
Moravská Třebová/ associated with the training home for young adults leaving the children’s home. It is a city
Children´s Home
apartment with two bedrooms (three rooms, kitchen and a bathroom) providing space for young
adults and even adults who stayed in the children’s homes to properly finish school and prepare
well for an independent life. The operation of the training apartment works as a transformation
care for endangered children and the goal is to better prepare those young adults for an
independent life. The financial support will be used to cover the apartment’s rent.
Dětský domov
Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity dětí
Moravská Třebová/ z dětského domova, konkrétně plavání./A prize in an ING Bank Fund TMF drawing competition Children´s Home
a support to cover free time activities, specifically swimming lessons.
Dětský domov
Příspěvek na pořízení kláves pro 1 dítě z dětského domova./Financial support to purchase
Rovečné 40/
a keyboard for one child growing up in a children’s home.
Children´s Home

38 000,00

30 400,00

46 000,00

46 000,00

36 720,00

36 720,00

30 000,00

30 000,00

3 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

60 000,00

60 000,00

20 000,00

20 000,00

3 000,00

3 000,00

1 000,00

1 000,00

54 800,00

54 800,00

62 000,00

49 600,00

80 544,00

64 435,00

15 000,00

15 000,00

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s dopravou dětí na akci k Mezinárodnímu dni dětí,
pořádanou nadací./Financial support to cover travel expenses for children going to an event
organized by the Foundation during the International children’s day.

6 127,00

6 127,00

Příspěvek na výuku anglického jazyka pro 2 děti z dětského domova./A support to cover English
language lessons for 2 children from children’s home.

3 200,00

2 560,00

Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek na kurz pro asistenty pro 1 dítě
z dětského domova./A support for a course for assistant for one child from the children’s home.

4 000,00

3 200,00

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s dopravou dětí na akci k Mezinárodnímu dni dětí,
pořádanou nadací./Financial support to cover travel expenses for children going to an event
organized by the Foundation during the International children’s day

11 973,00

11 973,00

Dětský domov se
školou, základní
Letní prázdninová zážitková činnost - příspěvek na prázdninový pobyt v Dolní Malé Úpě pro 25
škola a školní jídelna, dětí z domova./Financial support for a summer camp in Dolní Malá Úpa for 25 children from
Jiříkov, Čapkova 5/
children’s home.
Children´s Home
Příspěvek na náklady spojené s realizací celostátní přehlídky zájmové umělecké tvorby dětí
z dětských domovů z ČR „Nejmilejší koncert“. Závěrečné celostátní přehlídce uměleckých aktivit
předcházejí tzv. regionální kola, kde děti dle věkových kategorií soutěží v oboru pěveckém,
hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Do celostátního kola postupují dále na základě
rozhodnutí odborné poroty. Vzhledem k dlouholeté tradici není celostátní přehlídka jen
Dětský domov
výhradně soutěží. Jedná se o společenskou zábavnou akci pro děti, prostřednictvím které se
Uherské Hradiště/
děti z dětských domovů setkávají, vzájemně se poznávají, navazují nová přátelství./The support
Children´s Home
is for the realization costs of the show by children from children’s homes within the Czech
republic. The final countrywide show of artistic activities that were preceded by the regional
rounds where the children of various age groups competed in singing, music performance,
artistic performance, and literally dramatic. The winners of the regional rounds are chosen by
an expert jury. Considering the long time tradition isn’t the national round just a competition, it
is an entertaining event for children from children’s homes to meet and create new friendships.
Dětský domov
Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na nákup výtvarných potřeb
Veselíčko/Children´s a pomůcek pro rukodělné činnosti./A prize in an ING Bank Fund TMF drawing competition Home
a support to cover drawing and crafting supplies.
Dětský domov
Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na úhradu poplatku za vleky
Vizovice/Children´s na lyžařském kurzu./ A prize in an ING Bank Fund TMF drawing competition - a support to cover
Home
payment for ski lift costs.
Dětský domov
Pokračování
ve výuce anglického jazyka pro 7 dětí z dětského domova./Continuing in English
Vizovice/Children´s language courses for 7 children from children’s home.
Home
Dětský domov
Vizovice/Children´s
Home
Dětský domov
Vizovice/Children´s
Home
Dětský domov
Znojmo/Children´s
Home
Dětský domov,
Základní škola
a Střední škola
Žatec/Children´s
Home
Dětský domov,
Základní škola
a Školní jídelna,
Horní Planá/
Children´s Home
Dětský domov,
Základní škola
a Školní jídelna,
Horní Planá/
Children´s Home
Dětský domov,
Základní škola
praktická, Praktická
škola a školní
jídelna Dlažkovice/
Children´s Home

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje - smyslem projektu je
poskytnout dětem víkendový ozdravný pobyt, přispět ke zlepšení sportovních dovedností
a motivovat je tím ke kvalitnímu využívání volného času./Skiing and downhill run on a shovel for
children from children’s homes in Zlín region - the goal of the project is to provide the children
with a weekend curative stay to improve their athletic abilities and to motivate them to use
their free time well.
Výuka anglického jazyka Helen Doron - příspěvek na pokračování výuky anglického jazyka dětí
z dětského domova./Support to continue the English language courses for the children from
children’s home.
Příspěvek na týdenní turistický ozdravný pobyt v Jeseníkách pro 15 dětí z DD. Po dobu pobytu
budou s dětmi zkušení pedagogičtí pracovníci, kteří připraví zajímavý program./Financial support
for a week long recreational stay in Jeseníky for 15 children from children’s homes. Experienced
educators will be present the entire time and will prepare an interesting program for the children.
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Diagnostický
ústav pro mládež/
Children´s Home

Diakonie ČCE –
středisko Západní
Čechy/Diaconate

DOMINO cz, o. s./
Civil Association

Příspěvek na realizaci tří víkendových a dvou týdenních zážitkových pobytů pro 15 klientů
výchovné skupiny, které umožní pokračovat během výjezdů v terapeutické práci s klienty, kteří
jsou ohroženi sociálně patologickými jevy, respektive je ve většině případů již vykazují. Během
těchto pobytů se chlapci dostanou do jiného prostředí a program vycházející z principů zážitkové
pedagogiky jim umožní lepší integraci do skupiny./The financial support to realize three weekend
and two two-week stays for 15 clients of a special group. This will allow therapeutic work
with clients who are endangered by sociopathic events, respectively already show signs. Boys
will be in a different environment and the principle of experiential teachings will help them get
integrated into the group.
Náplní projektu „Archa pro rodiny s dětmi pluje do Domažlic„ je realizace sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi ve smyslu zákona o sociálních službách v regionu Domažlicka. Služba
pro ohrožené rodiny s dětmi zde není dostupná a Diakonie reaguje na poptávku obce./The project
„The arch goes to Domažlice“ focuses on realization of socially activation services for families
with children in a sense of the social law within the Domažllice region. Those services for the
endangered families with children are not provided in this region and Diakonie stepped in to
fill unmet demand. The sense of the service is to solve the difficult situation and help sort the
difficult situation within the family in order for the family to function properly towards the child
and its other members.
Projekt „Pavučina“ je zaměřený na komplexní a systematickou pomoc pěstounským rodinám
v rámci Zlínského kraje. Orientuje se na posilování hodnot pěstounské rodiny, úlohu rodičůpěstounů a jejich doprovázení v systému pomoci, podporu právní ochrany rodiny, dětí a mládeže./
The project „Spiderweb“ focuses on a complex and systematic help for foster families in the Zlín
region. It is devoted to strengthen foster family values, the role of foster parents, and their
guidance through the system of legal protection of the family, children, and young adults.

20 500,00

16 400,00

200 000,00

0,00

100 000,00

80 000,00

Duha Jasmín,
sdružení dětí
a mládeže pro
volný čas, přírodu
a recesi/Civil
Association

Duha Jasmín se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých a dysfunkčních rodin
z Prahy. Příspěvek byl poskytnut na realizace zimního a letního tábora./Duha Jasmín focuses on
free time activities for children from socially unstable or dysfunctional families from Prague. The
support was provided to realize a winter and a summer camp.

30 000,00

0,00

Duha Jasmín,
sdružení dětí
a mládeže pro
volný čas, přírodu
a recesi/Civil
Association

Duha Jasmín se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých a dysfunkčních rodin
z Prahy. Důležitou aktivitou je individuální doučování vybraných dětí v rámci projektu Pampeliška
v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8. Projekt Slunečnice je zaměřen
na výuku sociálních dovedností. Program vede děti k vlastní zodpovědnosti./Duha Jasmín focuses
on free time activities for children from socially unstable or dysfunctional families from Prague.
One of its important activities is an individual tutorage of selected children placed in the
Dandelion project in the space of Pedagogically-psychological center at Prague 7 and 8. The
sunflower project focuses on social skills. The program leads children to develop the sense of
one’s own responsibility and is always tailored. The meetings are separate for younger and older
children.

50 000,00

0,00

Duha Jasmín,
sdružení dětí
a mládeže pro
volný čas, přírodu
a recesi/Civil
Association

Příspěvek na letní a zimní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin./Financial support to cover
fees for summer and winter camp for children from socially weak families.

9 841,00

9 841,00

200 000,00

160 000,00

140 000,00

112 000,00

9 697,00

9 697,00

Dům tří přání o.s./
Civil Association

Dům tří přání o.s./
Civil Association

Emil Horák/Foster
Family
Emil Morav/Foster
Family
Emil Morav/Foster
Family
Ester Judová/
Institutional Care

Cílem projektu je provázet rodinu během krizové situace, ve které hrozí odebrání dítěte
do ústavní péče a poskytovat jí profesionální pomoc během dočasného umístění dítěte v Domě
P. Pittra pro děti. Finanční prostředky umožní financovaní mzdových nákladů za sociálního
pracovníka a psychologa./The goal of the project is to guide the family during the crisis situation
where there is a risk of placing the child into an institutional care and provide the family with
an expert aid during the temporary placement of the child in a House of P. Pittr for children. The
finances will cover salary expenses for the social worker and a psychologist.
Obsahem projektu je zajištění individuální pedagogicko-výchovné podpory dětí, pobývajících
v zařízení Dům Přemysla Pittra pro děti, při jejich přípravě do školy. Cílem pobytu v zařízení
je umístění ohrožených dětí v neutrálním prostředí a snaha pracovat s jejich rodinou tak, aby
se dítě mohlo vrátit do stabilního prostředí a nemuselo být umístěno do ústavní výchovy.
V podporované skupině jsou děti různého věku, s různými vzdělávacími a výchovnými problémy
a s odlišným rodinným zázemím - proto je individuální podpora velmi efektivním způsobem
práce./The goal of the project is to assure individual training - educational support of children
living in an institution “House of Přemysl Pittr for children” during their preparation for school.
The aim of the institution is to place the endangered children in a neutral surroundings and
a targeted work with the family so the child can come back to a stable environment and wouldn’t
have to be placed in an institutional care. The children in the group are in a different age groups
with different educational issues and different family backgrounds - that is why this type of
support is very effective.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for a leisure
activities for one child growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for a leisure
activities for one child growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for a leisure
activities for one child growing up in a foster care.
Přímá podpora dívky z dětského domova - příspěvek pro talentovanou dívku z dětského domova.
Odměna v rámci pěveckého vystoupení./A support of a talented girl from a children’s home.
A reward during a music show.
Finanční příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě
v pěstounské péči./Financial support for an education for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči./Financial support for an education for 1
child in foster care.

Eva Kábrtová/Foster
Family
Eva Kábrtová/Foster
Family
Eva Kábrtová/Foster
Family
Eva Kábrtová/Foster
Family
Eva Ligocká/Foster Příspěvek pro chlapce v pěstounské péči./ Support for a boy in foster care.
Family
Eva Ptáčková/
Příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial support for a University student.
Student
Projekt
“Pěstouni sobě” je zaměřen na podporu vzájemné pomoci náhradních rodin v třineckém
Filadelfie - Přístav
regionu v oblastech poradenství, vzdělávání a organizace společných setkání./This project
Oldřichovice/Civil
„Foster parents for themselves„ focuses on reciprocal help of substitute families in Trinec region
Association
especially in the areas of guidance, education, and joint meetings.
Projekt “Pěstouni sobě” je zaměřen na podporu vzájemné pomoci náhradních rodin v třineckém
Filadelfie - Přístav
regionu v oblastech poradenství, vzdělávání a organizace společných setkání./The project
Oldřichovice/Civil
“Foster families for themselves” is focused on a reciprocal support of foster families living in
Association
Třinec region in the area of counseling, education, and joint meetings.
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5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

6 000,00

2 400,00

2 400,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

25 600,00

20 480,00

100 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

Fond ohrožených
dětí/Civil
Association

V rámci projektu “Společně sportujeme a tvoříme” bude zorganizováno deset akcí, které přispějí
k posílení sebevědomí dětí v náhradní rodinné péči a také ke zpevnění vztahů mezi rodiči a dětmi.
Projekt klade důraz na rozvoj sportovních a tvůrčích činností dětí a přispívá k smysluplnému
a aktivnímu trávení volného času./The project “Sports and creating together” will be composed
of ten events which will help strengthen self confidence of the children living in substitute care
and also to strengthen the relationship between parents and children. The project emphasis the
development of sports and artistic activities and helps with a active and meaningful spending
of free time.

20 000,00

16 000,00

Fond ohrožených
dětí/Civil
Association

Letní integrační tábor pro 5 dětí z Klokánku ve Sloupu v Čechách./A summer integaration stay
for five children from an institution in Sloup.

32 500,00

32 500,00

50 000,00

50 000,00

220 000,00

220 000,00

20 000,00

20 000,00

12 000,00

12 000,00

Fórum dárců/Civil
Association

Fórum dárců/Civil
Association

Fórum dárců/Civil
Association
František Berger/
Student
František Berger/
Student
Gracián Svačina/
Student
Hana Ježová/Foster
Family
Hana Ježová/Foster
Family

HoSt - Home-Start
Česká republika/Civil
Association

Ilona Kovářová/
Foster Family
Ilona Kovářová/
Foster Family
Ilona Kovářová/
Foster Family
Ing. Ivo Sysala/
Foster Family
Ing. Ivo Sysala/
Foster Family
Irena Frýdová/
Foster Family
Irena Schmiedová/
Foster Family
Irena Schmiedová/
Foster Family
Irma Ferková/Foster
Family
Iva Gregorová/
Foster Family
Iva Gregorová/
Foster Family
Iva Jurásková/Foster
Family
Iva Jurásková/Foster
Family
Iva Kaplanová/
Foster Family
Ivana Břicháčková/
Student
Ivana Pustówková/
Foster Family

Posláním Fóra dárců je rozvoj a osvěta v oblasti dárcovství v České republice. Portál darujspravne.
cz, který Fórum dárců provozuje, je prvním portálem pro jednoduché a bezpečné darování
neziskovým organizacím. Mezi těmi, které na portálu jsou, je řada neziskových organizací, které
se věnují problematice znevýhodněných dětí, jejich volnočasovým aktivitám a obecně povědomí
o zdravém a bezpečném rodičovství a výchově dětí mimo ústavní péči. Projekt má za cíl zdůraznit
význam problematiky a využít k tomu komunikační a dárcovské nástroje, které portál nabízí./
The mission of Donors Forum is the development and education in philanthropy within the Czech
Republic. Darujspravne.cz portal, which is operated by the Donors Forum is the first portal for
easy and secure donations to non-profit organizations. Among those listed on the portal are
a number of nonprofit organizations that are devoted to the issue of disadvantaged children,
their free time activities and general awareness of a healthy, safe parenting and raising children
outside of the institutional care. The project aims to emphasize the importance of the issue and
uses various communication tools offered by the portal.
Cílem projektu je podpora dětí z dětských domovů, dětí z pěstounských rodin a jejich blízkých
ve zkvalitnění jejich života prostřednictvím seznámení se s edukativními programy uměleckých
realizací lidí (neherců) s mentálním postižením, začlenění dětí z dětských domovů a dětí
z pěstounských rodin do společnosti, pomoc v sociálních otázkách, zlepšování povědomí,
osvěty a informovanosti o problematice prostřednictvím edukativních programů pro děti,
které se věnují tématice mentálního handicapu a v osnovách škol 1. stupně chybí. Program je
postaven na projekci filmů aktérů (neherců s mentálním postižením) na festivalu Mental Power
Prague Festival a následných diskuzích s aktéry a týká se obecně pojetí důstojnosti člověka
ve společnosti. Program je registrován i na MŠMT, aby mohlo být téma umění a mentálního
postižení osobně prezentováno na vybraných školách
v rámci občanské výchovy./Main goal of the project is a support of children growing up in
children’s homes and foster care and their close ones and improving of their lives via introducing
educational programs of artistic shows by non-actors with mental handicap. The project aims
to integrate the children from children’s homes and foster care into the society, provide help
regarding social issues, improve awareness, and information amount via educational programs
for children which focuses on mental handicap which is absent from current grade school
curriculum. The program is based on projection of best movies with actors (nonprofessionals
with mental handicap) at a festival Mental Power Prague Festival and follow-up discussions
(Festival Echoes) and are mainly about man’s dignity within the society. Along with this project,
is the program registered at The Ministry of Education, Youth and Sports in order that the topic
of mental retardation can be presented at selected schools within the civic education.
Příspěvek na letní rehabilitační pobyt, letní dětský integrovaný tábor a zahraniční pobyt pro
děti a jejich blízké s epilepsií./A financial support for a summer rehabilitation stay for epileptic
children and their close ones.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for three children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for three children in foster care.
HoSt pomáhá dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí
a nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné prostředí pro své děti. Pracuje s rodinami 1.
formou dobrovolnické práce s rodinou - zkušený rodič pomáhá méně zkušenému rodiči, 2. formou
terénní sociální práce - profesionální pracovníci pracují s rodinou přímo v terénu, 3. formou
speciálně-terapeutické práce s rodinou - speciální pedagog, psycholog a psychoterapeut./The
project is focused on the support of socially endangered families in their natural environment (in
their homes) – field work with the endangered family (preventive and therapeutical function).
The goal of the project is the effort to support the integrity of the family and help create
stimulating and harmonious environment for a healthy development of the child.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for two children growing up in a foster care.
Příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./A financial support
to education and free time activities for five children growing up in a foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 1 dívku v pěstounské péči./Contribution for an education for 1 child
in a foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution for an education for 3
children in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for leisure
activities for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči./ Contribution to
education and leisure activities for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A support
for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
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30 000,00

24 000,00

56 000,00

31 000,00

4 125,00

4 125,00

4 665,00

4 665,00

300 000,00

240 000,00

3 295,00

3 295,00

3 500,00

3 500,00

7 500,00

7 500,00

17 000,00

13 600,00

8 000,00

6 400,00

10 000,00

10 000,00

2 800,00

2 800,00

10 500,00

10 500,00

9 000,00

9 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

9 000,00

7 200,00

13 000,00

10 400,00

13 600,00

13 600,00

27 500,00

27 500,00

2 500,00

2 500,00

Ivana Stejskalová/
Foster Family
Iveta Horváthová/
Student
Iveta Horváthová/
Student
Iveta Rychtecká/
Foster Family
Jan Kalwar/Student
Jan Štefek/
Underpriviledged
Family
Jana Marková/Foster
Family
Jana Pražanová/
Foster Family
Jana Skotáková/
Student
Jarmila Kopťárová/
Foster Family
Jarmila Mihalová/
Foster Family
Jarmila Szkipalová/
Foster Family
Jarmila Šolcová/
Student
Jaroslav Kříž/Foster
Family
Jaroslava Vaňková/
Foster Family
Jaroslava Vaňková/
Foster Family
Jindřiška Divišová/
Foster Family
Jindřiška
Votoupalová/Foster
Family
Jiří Kubát/Foster
Family
Jiří Kubát/Foster
Family
Jiřina Kryllová/
Foster Family
Jitka Hahnová/
Foster Family
Jitka Lišková/Foster
Family
Jitka Vacková/Foster
Family
Jitka Zárubová/
Foster Family
Kamil Maršál/
Student
Kamila Veselá/
Foster Family
Kamila Veselá/
Foster Family
Karlovarský
kraj zastoupený
Dětským domovem
Aš/Children´s Home
Karolina Hovorková/
Foster Family
Karolina Hovorková/
Foster Family
Kateřina Kesnerová/
Student
Kateřina Slavíková/
Foster Family
Klára Hesounová
Měkutová/Foster
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./A financial support for leisure
activities for 5 children in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for a leisure
activities for 1 child in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.

10 000,00

10 000,00

50 000,00

25 000,00

9 990,00

7 992,00

4 900,00

4 900,00

65 000,00

52 000,00

Podpora v rámci krizového fondu - podpora rodiny, která se dostala do finanční tísně./Support
for a family that ended up in a financial trouble.

56 000,00

44 800,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.
Příspěvek na finanční zajištění respitních služeb pro pěstounku./A financial support to cover
respite costs for a foster mother.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for education for 2
children growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for education for 2
children growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Financial support to leisure
activities for 1 child growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Financial support to leisure
activities for 1 child growing up in a foster care.

13 000,00

10 400,00

4 940,00

4 940,00

12 100,00

12 100,00

6 000,00

4 800,00

10 000,00

8 000,00

10 500,00

10 500,00

10 048,00

8 038,00

15 000,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

1 650,00

1 650,00

3 000,00

3 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Financial support to leisure
activities for 1 child growing up in a foster care.

3 500,00

3 500,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 6 dětí v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 6 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for two children growing up in a foster care.
Příspěvek na asistenta pedagoga pro 1 dítě v pěstounské péči./A support for a pedagogue
assistant for one child living in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution for leisure
activities for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./Contribution to
education and leisure activities for 5 children in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for leisure
activities for 1 child in foster care.

16 600,00

16 600,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

12 000,00

7 000,00

7 000,00

10 000,00

10 000,00

11 000,00

8 800,00

22 000,00

17 600,00

5 000,00

5 000,00

3 500,00

3 500,00

5 000,00

4 000,00

Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.

55 000,00

55 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support
for education and leisure activities for 3 children growing up in a foster care.

5 000,00

5 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for three children growing up in a foster care.

Nově strukturovaná sociální služba obsahující projekty “Ve dvou se to lépe táhne” a “Podpůrná
individuální práce s rodinou”. Náplní je poskytování podpůrné služby pro sociálně znevýhodněné,
ohrožené děti a mládež a rodiny. Projekt je prevencí i terapií sociálního selhání/vyloučení. Podpora
probíhá formou individuální soc. práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně
jako vrstevnická podpora od dobrovolníka. Mladým klientům pomáhá projekt se začleněním
a návratem do běžného života, u rodin se orientuje na potíže s výchovou dětí a prevenci odebrání
Lata - Programy pro dítěte z rodiny. Realizací projekt pomůže 100 mladým lidem a 15 rodinám./The newly structured
ohroženou mládež/ social service consists of two projects - “Two are better than one” and “Supporting individual
Civil Association
work with the family.” It is filled with providing supporting services for socially disadvantaged
and endangered children, young adults, and families. The project has preventive purpose and
serves as a therapy from social banishment. The support takes place via individual social work
with each client/family and at the same time serves as peer support from a volunteer. Young
clients also get help when returning to regular life, when it comes to families; it focuses on
raising the children and prevention from removing children from the family. This project will
help 100 young adults and 15 families. The finances will be used for direct work with the clients.
Lenka Rysová/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support to leisure
Foster Family
activities for a child growing up in a foster care.
Lenka Rysová/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
Foster Family
for 2 children in foster care.
Lenka Střasáková/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
Foster Family
for 2 children in foster care.
Lenka Švestková/
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./A financial support for free time
Foster Family
activities for five children in foster care.
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5 000,00

5 000,00

19 000,00

15 200,00

11 000,00

8 800,00

5 000,00

5 000,00

200 000,00

160 000,00

650,00

650,00

1 600,00

1 280,00

10 000,00

10 000,00

23 000,00

18 400,00

Lenka Švestková/
Foster Family
Lenka Švestková/
Foster Family

Letní dům o.s. /Civil
Association

Letní dům o.s. /Civil
Association

Lucie Žáková/Foster
Family
Ludmila Kuchtová/
Foster Family
Ludmila Kuchtová/
Foster Family
Lukáš Grundza/
Student

Malíček o. s. /Civil
Association

Marcela Kopecká/
Foster Family
Marcela Svobodová/
Foster Family
Marie Havelková/
Foster Family
Marie Matysková/
Student
Marie Válová/Foster
Family
Markéta Macurová/
Student
Martin Zahrádka/
Foster Family
Martina Vančáková/
Foster Family
Mgr. Mária Šátková/
Foster Family
Mgr. Mária Šátková/
Foster Family
Mgr. Marie
Laušmanová/Foster
Family
Mgr. Marie
Náhodová/Foster
Family
Michaela Havelková/
Student
Michaela Havelková/
Student
Michal Ďorď/
Student
Michal Trávníček/
Foster Family
Milada Vinterová/
Foster Family
Miroslava Berkyová
Múzy dětem o. s./
Civil Association
Nadační fond
DĚTSKÝ ÚSMĚV
při Dětském
centru s komplexní
péčí a podpůrnou
rodinnou terapií
při Fakultní
Thomayerově
nemocnici
s poliklinikou/Civil
Association

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.
Podpora pěstounské péče./Direct support of children growing up in foster care.
Projekt „Kousek domova“ je zaměřen na dlouhodobou sociálně-terapeutickou podporu dětí
a mladých lidí, kteří vyrůstají v dětských domovech. V rámci projektu jsou financovány 2
sociálně-terapeutické pobyty z cyklu Provázky (10 dnů), které tvořivým způsobem podporují
osobní rozvoj a sociální i praktické dovednosti dětí. Dále se v rámci projektu konají pravidelná
psychoterapeutická setkání (cca 30 setkání) a 8 návštěv dětských domovů či jiné programy
pro děti./The project „A piece of home“ focuses on a long-term socially-therapeutic support
for children and young adults growing up in children’s homes. This project finances 2 sociallytherapeutic 10-day stays which support personal development and social and practical skills of
children. There are also regular psychotherapeutical meetings (about 30) and 8 children’s homes
visits and other programs for the kids.
o. s. Letní dům se zaměřuje na dlouhodobou systematickou podporu dětí vyrůstajících
v dětských domovech zaměřenou na osobní rozvoj, posílení sebepřijetí dětí a podporu vztahové
stability. Pravidelný kontakt s dětmi je udržován skrze návštěvy přímo v domově, písemně
a telefonicky. Novými prvky v nabídce podpory jsou individuální psychoterapie a podpora
vychovatelů při sestavování individuálních plánů dětí./The civic association Letní dům is focused
on a long-term systematic support of of the children growing up in children’s homes focused
on a personal development, a reinforcement of self-acceptance of the children and a support of
the relationship stability. A regular contact with children is maintained by visits directly in the
children’s home, in writing and by telephone. New items in the support offering are individual
psychotherapy and a support of the educators when establishing individual plans for children.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for one child growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for four children growing up in a foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Dobrovolnický projekt, který je již několik let realizován v Dětském centru v Krči (dříve Kojenecký
ústav). Proškolení a prověření dobrovolníci pravidelně dochází do Dětského centra, každému
dítěti se věnuje vždy jeden dobrovolník. Mimo společného času píší dobrovolníci dětem i deníčky,
které zaznamenávají jejich vývoj od útlého dětství. To má neocenitelný význam pro dítě samotné,
které mnohdy nemá fotku či jiný záznam, dokumentující jeho dětství./Volunteering project that
is for many years organized by Children Centre in Prague - Krč (previously Infant institution).
Trained and proven volunteers visit this institution on a regular basis and give their time and
attention to kids. To every kid is dedicated one volunteer. They write as well a diaries of kid that
are mapping their life from babyhood.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 5 dětí v pěstounské péči./Contribution to
education and leisure activities for 5 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek na náklady spojené s bydlením
ve startovacím bytě./Support to cover expenses linked to a life in a start-up apartment.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support to leisure
activities for 1 child in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.

2 000,00

1 600,00

10 000,00

8 000,00

66 300,00

53 040,00

20 000,00

20 000,00

5 000,00

4 000,00

11 800,00

11 800,00

8 000,00

8 000,00

10 000,00

8 000,00

206 714,00

92 100,00

12 600,00

10 080,00

22 200,00

22 200,00

15 000,00

12 000,00

15 864,00

12 691,00

17 000,00

17 000,00

55 000,00

44 000,00

6 000,00

6 000,00

9 985,00

7 988,00

5 000,00

4 000,00

5 000,00

4 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.

6 000,00

6 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.

19 500,00

19 500,00

Přímá podpora studentky z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Přímá podpora studentky z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for one child in a foster care.
Podpora rodiny v krizové situaci./Support within the scope of the Crisis Fund.
Múzy dětem 2013 - příspěvek na pravidelné návštěvy skupin umělců v zařízeních náhradní
výchovy, jež vnášejí do života sociálně handicapovaných klientů tvůrčí atmosféru./Muses for
children 2013 - contribution towards the regular visits of groups of artists in substitute care
facilities. These visits bring a creative atmosphere into the lives of socially handicapped children.

15 000,00

15 000,00

19 080,00

15 264,00

36 500,00

36 500,00

15 000,00

12 000,00

Finanční příspěvek na hipoterapii dětí se závažnými zdravotně-sociálními indikacemi z Dětského
centra. Hipoterapie podpoří hybný vývoj, koordinaci, pohybové schopnosti dětí a celkově přispívá
k jejich zdárnému psychickému a emočnímu vývoji./The financial contribution is for hippotherapy
for children from the Children’s Center with serious medical and social indications. Hippotherapy
supports the development, coordination, and motor skills of children and generally contributes
to their successful psychological and emotional development.
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5 000,00

4 000,00

18 000,00

18 000,00

20 000,00

16 000,00

106 000,00

84 800,00

Nadační fond
DĚTSKÝ ÚSMĚV
při Dětském
centru s komplexní
péčí a podpůrnou
rodinnou terapií
při Fakultní
Thomayerově
nemocnici
s poliklinikou/Civil
Association
Nadační fond
Rozum a Cit/Civil
Association
Nadační fond
Rozum a Cit/Civil
Association
Naděžda Marková/
Foster Family
Náhradní rodiny
Ústeckého kraje o. s.
/Civil Association
Nela Olšanská/
Student
Nevenka Zec/Foster
Family
Nikola Havelková/
Student
Nikola Marková/
Student

o. s. Portus
Prachatice/Civil
Association

o. s. Portus
Prachatice/Civil
Association

Finanční příspěvek na muzikoterapii dětí se závažnými zdravotně-sociálními indikacemi
z Dětského centra. Muzikoterapie pomáhá zvýšit fyzickou a psychickou odolnost dětí, podpořit
psychomotorický vývoj, rozvíjet tvořivost a napomoci rozvoji řeči./The project helps children
through music therapy to calm down, release tension and to positively add to their emotional
needs and generally harmonize the body and mental stability of children. The contribution will be
used to pay for the external supervision of music therapists.

200 000,00

160 000,00

Příspěvek na konkrétní podporu náhradní rodině nebo konkrétním dětem vyrůstajícím v náhradní
rodinné péči./A financial support for a specific foster family or specific children growing up in
a foster care.

135 000,00

125 000,00

Finanční podpora náhradním rodinám, které byly zasaženy povodněmi./Financial support for
foster families whose homes have been stroked down with floods.

40 000,00

40 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support to free time
activities for three children growing up in a foster care.
Prázdninové setkávání aneb máme rádi koně II - příspěvek pro 15 dětí z pěstounských rodin
na výuku jízdy na koních (hiporelaxaci) v jezdecké stáji Židenice./A support for 15 children in
a foster care to learn horseback riding at the Židenice stables.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Přímá podpora studentky z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Přímá podpora studentky z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Záměrem projektu je poskytování odborné individuální, rodinné a skupinové pomoci pěstounským
rodinám s cílem jejich podpory, zkvalitnění jejich péče o děti, pomoci s řešením problémů. Projekt
je v prachatickém regionu nový, vychází z potřeb samotných pěstounů, OSPOD a výstupu
z procesu vzdělávání pěstounů během roku 2013. /The goal of the project is to provide expert
individual, group and family aid for foster families which aim to help them with improving
the care for the children and also to help them solve the problems. The project is new in the
Prachatice region and it comes out of the needs of foster families and the governmental system
for protection of children. The finances will be used partially to cover operating expenses of the
project and partially to cover personal expenses of the therapists.
Projekt usiluje o komplexní péči a zajištění služeb pro matky s dětmi či celé rodiny, u kterých
je jejich zachování ohroženo dopadem nepříznivých okolností (nízký věk rodičů - matky, nemoc
rodičů, nedostatek financí, nedostatek rodičovských dovedností a schopností, nepřipravenost
na plnění mateřské role, nedostatečné materiální a sociální zázemí, rozpad původní rodiny
apod.). Díky těmto okolnostem hrozí rozpad stávající rodiny, zanedbání vývoje a výchovy dítěte
a odebrání dítěte do ústavní výchovy, zpřetrhání základních citových vazeb dítěte a rodičů.
Projekt pracuje s rodinou ve smyslu sanace rodiny, tj. uzdravení rodiny ve smyslu sociálním,
finančním, vztahovém, výchovném apod. s cílem jejího zachování a setrvání dítěte v rodině./
The project aims for a complex care and provision of services for mothers with children or
whole families where there is a risk of them not being able to stay together due to adverse
circumstances (teen age of the parents - mother, illness of the parents, lack of finances, lack of
parental skills or abilities to become a parent, weak social environment, fall out of the original
family etc.). These circumstances may cause the fall apart of the original family, improper raising
of the child and the placement of the child into an institutional care which would damage the
essential emotional bonds between the parent and a child. This project works with the family to
heal it in a social, financial, relational, educational sense to make sure the child will stay with his
or her biological parents.

15 000,00

12 000,00

20 000,00

20 000,00

12 200,00

9 760,00

o.s. Barry&spol./Civil Podpora dívky z dětského domova./ Support of a girl living in a children’s home.
Association
Projekt je zaměřen na podporu a péči o děti a mladé lidi, kteří vyrůstají či vyrůstali v náhradní péči,
mimo vlastní rodinu. V souvislosti s tímto reaguje na potřeby klientů, zejména saturaci potřeb
jejich zdravého vztahování, zázemí, jistoty a naděje do budoucna. Nabídka služeb je zaměřena
na utváření vzájemných vztahů, rozvoj osobnosti klienta, jeho sebeuvědomění
Občanské sdružení především
a sebeúcty, rozvoj komunikačních schopností a dovedností, ale i na praktické dovednosti běžného
Janus/Civil
života./This
project is focused on supporting and caring for children and young adults who grew
Association
up or are growing up in foster care (outside of their own family environment). Along with this it
reacts on their need for healthy relationships and hope for the future. The services are mainly
directed towards creating working relationships, developing own personality, self-confidence,
self-respect, communication skills, and also general practical day-to/day skills.
Projekt „My new job! My new life!“pomáhá mladým lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce.
Cílem pomoci je rozvíjet pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním
trhu v ČR - mladí (po dosažení 18 let věku) s institucionální zkušeností (dětské domovy azylové
domy/sociální ústavy apod./. Projekt se zaměřuje na problémovou oblast přípravy na práci, její
získání a udržení, a to zcela inovativní formou patronů a “supervizorů”, kteří budou daného
občanské
mladého člověka provázet tak, aby získal potřebné pracovní návyky a uspěl na trhu práce. Cílem je
sdružení Otevřená
individuálně zasáhnout 60-80 mladých lidí po celé ČR./ The project „My new job! My new life!“ will
budoucnost/Civil
help young people who are disadvantaged at the labor market. The goal of this help is developing
Association
work habits and knowledge with the most endangered group at the Czech labor market (young
people after reaching 18 years old) with an institutional experience (children’s homes, asylum
homes, social institutions). This project focuses on the problematic points - preparation for
work, its obtaining and maintaining via a brand new and innovative form of partners “patrons”
who will guide the young person to get the necessary work habits to be successful at the labor
market. The goal is to reach out to 60-80 young people all over the Czech republic.
občanské
Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí. Projekty nabízí podporu
sdružení Otevřená
vzdělání, zaměstnávání, ale i finanční gramotnosti./The project focuses on improvement of the
budoucnost/Civil
situation of disadvantaged children. The project offers aid with education, employment, and
Association
finance management.
občanské
Technická podpora v rámci projektů pro podporu znevýhodněných dětí – příspěvek na nákup PC
sdružení Otevřená
a tiskárny./Technical support within a project “Free time activities for children in foster care.”A
budoucnost/Civil
support for a purchase of the computer and a printer.
Association
občanské
sdružení Otevřená
Technická podpora v rámci projektu “A co dál” - příspěvek na nákup počítače./ Technical support
budoucnost/Civil
within a project “What now” - A support for a purchase of the computer.
Association
občanské
Příspěvek na zajištění organizace akce pro děti z dětských domovů u příležitosti Mezinárodního
sdružení Otevřená
dne dětí. Akce se konala 1. 6. 2013 v Praze na Petynce./A financial support to organize an event
budoucnost/Civil
for children from children’s homes at the occasion of the International Children’s day. The event
Association
took place on June 1st at Petynka in Prague.

2013 Výroční zpráva

38

Nadace Ter e z y Ma xové dět em

5 000,00

4 000,00

55 490,00

55 490,00

15 000,00

12 000,00

63 000,00

50 400,00

170 000,00

136 000,00

5 000,00

5 000,00

380 000,00

304 000,00

841 327,00

841 327,00

500 000,00

500 000,00

22 000,00

22 000,00

15 000,00

15 000,00

250 000,00

250 000,00

občanské
sdružení Otevřená
budoucnost/Civil
Association

občanské
sdružení Otevřená
budoucnost/Civil
Association

občanské
sdružení Otevřená
budoucnost/Civil
Association

občanské
sdružení Otevřená
budoucnost/Civil
Association

Občanské sdružení
Romodrom/Civil
Association

Občanské sdružení
Vzájemné soužití/
Civil Association

Oblastní charita
Most/Regional
Charity

Oblastní charita
Most/ Regional
Charity

Oblastní charita
Most/ Regional
Charity

Olga Ejemová/
Foster Family
Olga Ejemová/
Foster Family
Olga Hrubešová/
Foster Family
Olga Hrubešová/
Foster Family
Pavel Waliczek/
Foster Family
Pavla Vodehnalová/
Foster Family
Pavla Vodehnalová/
Foster Family
Pavla Vodehnalová/
Foster Family
Pavlína Votkeová/
Foster Family
Petr Zwierzyna/
Foster Family
Petra Běláková/
Student
Petra Egnerová/
Foster Family
Petra Egnerová/
Foster Family

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě
na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech ve věku 15
až 19 let (26 let), které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim širokou škálu
možností jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této
problematice. Projekt je realizován v dětských domovech Frýdlant, Nové Strašecí, Příbor, Písek,
Potštejn, Ústí, Horní Krnsko, Horní Planá, Dubenec, Korkyně, Klánovice, Horní Počernice, Ledce,
Lety, Unhošť, Nymburk a Sázava./The project „Accenture Academy“ is designed for children
from children’s homes in the Czech Republic and aims to motivate these children to improve
education, help them find a suitable profession, practice or a short-time job. In short, it prepares
them in general for independent life and supports them in learning about the world and society.

600 000,00

600 000,00

Helen Doron Early English - příspěvek na výuku anglického jazyka dětí z dětských domovů./
Financial support for an English language course for children from children’s homes.

170 000,00

100 000,00

Záměrem projektu je individuální práce a zvýšení finanční gramotnosti klientek dvou zapojených
azylových domů (Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín a Azylový dům pro
matky s dětmi Osek). Na míru šitý program finanční gramotnosti má dvě části - teoretickou
a praktickou. Sledovaným cílem je napomoci změně chování klientek v otázce osobních financí,
zajištění finanční rezervy a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání./The goal of the
project is an individual work with clients and an improvement of their finance management. It
is intended for two asylum homes - one in Vsetín and one in Osek. The tailored finance literacy
course has 2 parts - theoretical and practical. The monitored goal is to help the participants
change their behavior in managing their finances and assuring a certain amount of finances as
a back-up fund. Last but not least, there is also a access to a better employment.

300 000,00

300 000,00

Turnaj v přehazované “Ruku na to” - příspěvek na zajištění organizace celodenní akce pro děti
z dětských domovů./Support to cover the realization of the day-long event for children from
children’s homes - toss over tournament.

83 190,00

83 190,00

50 000,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

40 000,00

14 000,00

0,00

114 500,00

114 500,00

2 800,00

2 800,00

13 760,00

13 760,00

16 000,00

16 000,00

8 000,00

8 000,00

20 000,00

16 000,00

5 000,00

5 000,00

Projekt se zaměřuje na přirozené získávání rodičovských kompetencí a tím předcházení
odebrání dítěte do ústavní výchovy ze sociálních důvodů (nedostatečná starost o dítě nebo
nevyhovující podmínky). Jedná se zejména o matky samoživitelky ze sociálně vyloučeného
prostředí, bez partnera nebo s partnerem ve výkonu trestu odnětí svobody. Projekt probíhá
v rámci Olomouckého kraje – v okrese Prostějov./The project focuses on natural acquirement
of parental competencies and thus preventing the possible placing of the children into an
institutional care due to social reasons (improper care of a child or improper environment).
There are mainly single mothers living in socially excluded location or mothers with a partner
who was in prison. The project takes place in the Olomouc region and Prostějov city.
Náplní projektu „Dejme dětem šanci II“ je terénní asistence s cílem pomoci a podpory rodinám
s dětmi ve věku 0-18 let, z Ostravy a MSK, které se ocitly v obtížné situaci, kterou nemohou
zvládnout vlastními silami. Těmto rodinám hrozí, že by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní
výchovy nebo již k takové události došlo a rodiče se snaží o návrat dětí do své péče nebo
o posílení kontaktu s nimi. Současně projekt podporuje stávající i nové formy profesionální
pěstounské péče, posiluje a zvyšuje povědomí o ní s cílem zvýšit prestiž samotných pěstounů./
The project „Give children a chance II.“ consists of local assistance supporting children who
are up to 18 years old and are from Ostrava and Moravian-Silesian region who are in a difficult
situation and at the time cannot deal with it on their own. Those families are endangered by the
possibility of having their children get placed in an institutional care or it has already happened
and the parents are trying to get their children back. At the same time, the project supports new
forms of professional foster care, and improves the knowledge and prestige of foster parents
themselves.
Projekt se věnuje podpoře sociálně slabých rodin z Chomutova, Jirkova a Litvínova, které se
dostávají do hmotné sociální nouze, a to formou terénní sociální práce a materiální podpory.
Projekt pomůže řešit ty nejcitlivější krizové situace rodin a to tak, aby nedošlo k umisťování dětí
do dětských domovů vzhledem k nezvládnutí obstarání základních potřeb pro děti. Návštěvy
pracovníků v rodinách či setkávání v poradnách působí jako prevence vzniku sociálních problémů,
zároveň se rodiny učí aktivní komunikaci s úřady, které problémy řeší./This project supports
socially weak families from Chomutov, Jirkov, and Litvinov who have gotten into a difficult
financial situation via social aid and material help. This project will help solve the most sensitive
situations to prevent placing children into children’s homes due to possible lack of basic care of
those children. The visits of social workers prevent certain social crises and teach the families
to communicate with the authorities which solve the problems.
Finanční gramotnost “Made by…” - příspěvek na volnočasové aktivity pro matky a jejich děti
z azylového domu./ Finance management “Made by…” Support for free time activities for
mothers with children living in an asylum home.
Společným problémem žen v azylových domech je mimo jiné citelný nedostatek finančních
prostředků či dluhy. Program finanční gramotnosti má teoretickou a praktickou část. Cílem
je napomoci změně chování klientek v otázce osobních financí, zajištění finanční rezervy
a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání./ The common problem of women in asylum
homes is among others significant lack of finances or even debt. Due to this reason, the goal of
the project is an individual care and improvement in finance management. The tailored finance
literacy course, which will take place in the asylum home for 10 months has 2 parts - theoretical
and practical. The monitored goal is to help the participants change their behavior in managing
their finances and assuring a certain amount of finances as a back-up fund. Last but not least,
there is also a access to a better employment.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for two children in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./A financial support
for an education and leisure activities for five children growing up in a foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to education for 1 child in
foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 3 děti
v pěstounské péči./Contribution to education for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Financial support to leisure
activities for one child in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na zajištění asistentky pro dívku trpící autismem./Support for an assistant for an
autistic girl.
Příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to
education and leisure activities for 2 children in foster care.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
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5 000,00

4 000,00

5 000,00

4 000,00

10 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

55 000,00

55 000,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

Petrov, občanské
sdružení pro práci
s dětmi a mládeží
brněnské diecéze/
Civil Association

Pozdní sběr, o.s. /
Civil Association

Publicist/Civil
Association

Radek Laci/Student
Radka Miková/
Underpriviledged
Family
Radost - dětský
domov o.p.s. /Civil
Association
RNDr. Miloslava
Striová/Foster
Family
RNDr. Miloslava
Striová/Foster
Family
RNDr. Miloslava
Striová/Foster
Family
Ronald Švancara/
Student
Ronald Švancara/
Student
Ronald Švancara/
Student

Rozum a cit o. s. /
Civil Association

Ruslan Shakhaldaev/
Student
Růžena Machanová/
Foster Family
Salesiánské
středisko mládeže dům dětí a mládeže
Plzeň/Civil
Association

Sdružení
pěstounských rodin/
Civil Association

Sdružení
pěstounských rodin/
Civil Association

Klub Asaben se od běžné mateřské školy odlišuje tím, že cílovou skupinou jsou nejen
romské děti, ale i jejich rodiny. Pracovníci jsou v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, do rodin
docházejí a informují rodiče i v rámci terénní práce, kde také působí v rámci prevence sociálně
patologických jevů a pomáhají rodině řešit problémové situace v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí. Předškolní příprava klade důraz na rozvoj češtiny, rozvoj komunikačních schopností
a hrubé i jemné motoriky a především na individuální přístup, důležitý pro děti, které pocházejí
z vícečetných rodin. Snahou pracovníků je kompenzovat dětem málo sociálně podnětné rodinné
prostředí./ Asaben club differs from common kindergarten by targeting not only gypsy children,
but also their families. The employees are in frequent contact with parents, visit the families
in their homes to inform them of what do they teach their children and to prevent socially
pathological situations. In the pre-school preparation, there is a strong focus on mastering
the Czech language (children generally speak in a mix of Czech and gypsy language), developing
communication skills, motoric skills, and also defining individual approach which is important
because children often come from multi-children families where the parents do not have time
to spend with each child. The employees try to compensate the lack of socially impulsive family
environment.
Festival Pozdní sběr představuje jednodenní charitativní přehlídku převážně domácí hudební
scény doplněnou o malou ukázku jiných druhů současného umění (divadlo, tanec, autorské čtení
aj.). Výběrem interpretů i atmosférou se snaží vymykat běžným kulturním akcím. V tomto
ročníku se organizátoři po úvaze rozhodli věnovat 100% výtěžku z festivalu obecně prospěšné
společnosti Rozlet (dříve Rozmarýna o.p.s.)./The Late Harvest festival is a one day charity parade
of mostly local music accompanied by a small show of other contemporary art (theater, dance,
literature etc.) The choice of artists and the atmosphere is much different from other cultural
events and is trying not to get lost among the main stream. This year (2013), the organizers
decided to dedicate 100 percent of the proceeds from the festival to the non-profit organization
Rozlet (used to be Rozmarýna).
Podrobný vhled do problematiky ochrany dětí přináší nová Edice Otvíráme, jež za podpory Nadace
Terezy Maxové dětem začala vydávat Agentura PubliCon ve spolupráci s občanským sdružením
Publicist. „Nabízíme tento magazín jako prostor, do nějž může vstoupit každý
a věříme, že každý si odsud i něco odnese, jeden snad dosud nepovšimnutou souvislost, jiný
možná pochopení stanovisek dosud protichůdně působících odborníků, a další se k diskusi třeba
dokonce i přidá. V sázce je hodně. Péče o děti a ochrana jejich práv,“ říká Tereza Maxová, patronka
a předsedkyně správní rady nadace./A detailed insight into the issue of child protection is offered
by a new Publication ‘Opening’ (Otvíráme), which is newly published by Agency PubliCon in
cooperation with the civic association ‘Publicist’, supported by the Tereza Maxová Foundation.
“We have created this magazine in order to offer space to everyone - and we believe that also
everyone will get something from here. One may notice here a so far unnoticed correlation,
another one may start understanding so far contradictory views of various experts, and another
one may even join the discussion. There is a lot at stake. Care of the children and the protection
of their rights,“ says Tereza Maxová, the patroness of the foundation and chairman of the board.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.

30 000,00

24 000,00

20 000,00

16 000,00

870 520,00

816 952,00

55 000,00

55 000,00

Podpora rodiny v krizové situaci./Support within the scope of the Crisis Fund.

20 000,00

20 000,00

Příspěvek na úhradu nákladů na osobního asistenta pro studenta z dětského domova./Support
to cover expenses for a personal assistant for a student living in a children’s home.

10 000,00

8 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.

9 600,00

9 600,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for three children growing up in a foster care.

12 000,00

12 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for three children growing up in a foster care.

12 000,00

9 600,00

Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vyšší odborné školy./A
financial support for a Higher school student.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vyšší odborné školy./A
financial support for a Higher school student.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vyšší odborné školy./A
financial support for a Higher school student.
Smyslem projektu „Nejste na to sami!“ je podpora příbuzenských pěstounských rodin. Náplní je 1.
realizace víkendového terapeutického setkání, 2. organizace setkání terapeutické svépomocné
skupiny, 3. realizace víkendového setkání pro děti z příbuzenských pěstounských rodin, 4.
uskutečnění víkendového vzdělávacího semináře pro příbuzenské pěstounské rodiny a 5. vydání
odborné příručky na téma „Vztahový labyrint v náhradní rodině – hledání cest příbuzenské
pěstounské péče“./The purpose of the project „You are not alone!“ is the support of the related
foster families. The contents of the project is: 1) Organize a therapeutical weekend meeting, 2)
Organize a meeting of a therapeutical self-supporting group, 3) Organize a weekend meeting for
children from related foster families, 4) Organize an educational weekend seminar for related
foster families, 5) Publish a reference book dealing with the subject of “A relationship labyrinth
in foster family - searching paths in related foster care”.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Projekt“ Lano“ nabízí odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi,
jejichž zdravý vývoj je ohrožen dopadem dlouhodobě krizové situace, kterou rodiče nedokáží
bez pomoci překonat. Projekt formou dlouhodobého doprovázení rodin napomáhá ke snižování
rizika nařízení soudních výchovných opatření. Finanční prostředky budou použity na realizaci
individuálního poradenství i skupinových setkání klientů projektu./ The project „Rope“ is offering
expert social advice and social services for families with children whose healthy development
is endangered by the long-time crisis situation that cannot be overcome by the parents easily
without help. The project guides the families over a longer period of time and helps them in
decreasing the risk of losing the children into an institutional care. The finances will be used to
realize individual guidance and group meetings for the members of the project.
Projekt je zaměřený na náhradní rodiny. Rodiny budou podporovány k rozvoji vlastních kompetencí
nutných ke zvládnutí obtíží, které přináší péče o přijaté děti a připravovány na kontakt svěřených
dětí s původní rodinou. Součástí služby je supervize, vzdělávací semináře a odlehčovací služba./
The project is focused on foster families who will be supported to develop own competencies
necessary to overcome certain difficulties which come with caring for coming children who
should stay in contact with original family. A part of the service is supervision, educational
seminars, and aiding services.
Příspěvek na náklady za ubytování a stravování dětí z náhradních rodin na letním táboře „Sprache
kennt keine Grenzen II“ spojeném s výukou německého jazyka./Financial support to cover housing
and food for children growing up in a foster care at a summer camp with German language
courses.

2 000,00

2 000,00

2 300,00

2 300,00

9 990,00

9 990,00

200 000,00

160 000,00

59 000,00

58 200,00

7 000,00

7 000,00

174 000,00

0,00

150 000,00

120 000,00

20 000,00

16 000,00
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Sdružení SCAN,
občanské sdružení/
Civil Association

Sdružení SOS
dětských vesniček/
Civil Association

SES, Sebe - Spolu/
Civil Association
Silvio Strnad/
Student
Slezská diakonie/
Diaconate
Slezská diakonie/
Diaconate
Slezská diakonie/
Diaconate

Slezská diakonie/
Diaconate

Snílek o. s. /Civil
Association

Soukromý dětský
domov SOS 92,
o. p. s. Korkyně/
Children´s Home

Soukromý dětský
domov SOS 92,
o. p. s. Korkyně/
Children´s Home

Soukromý dětský
domov SOS 92,
o. p. s. Korkyně/
Children´s Home

Soukromý dětský
domov SOS 92,
o. p. s. Korkyně/
Children´s Home

Náplní projektu je psychologická podpora mladých lidí z dětských domovů, kteří jsou na prahu
odchodu do samostatného života. Projekt poskytne těmto mladým lidem pomoc při pojmenování
jejich očekávání a životního scénáře, při zpracování důležitých osobních témat, při zvládání
zátěžových situací, při přijetí vlastní identity a ukotvení realističtějšího sebepojetí a stabilnější
sebedůvěry. Psycholog - diplomovaný psychoterapeut nabídne každému dítěti kontinuální
individuální doprovázení formou individuálních či skupinových setkání./ Core of the project is
psychological support for young people who are about to leave the children’s home and live
independently. This project will give these young people a chance to name their expectations
and define their life goal when dealing with personal issues, going through difficult situations,
gaining own identity or harboring real self-confidence. The certified psychologist offers each
child continuous individual or collective group guidance.
Cílem projektu je zvýšení kvality péče o děti v náhradní rodinné péči pomocí podpory pěstounek
v SOS dětských vesničkách. Zaměření na poskytovatele rodinné péče, tedy pěstounky
a pedagogické pracovníky, přináší bezprostřední výsledky při rozvoji náhradní rodiny v prostředí
SOS dětské vesničky. Vzdělávání v oblasti výchovy dítěte a osobní rozvoj pěstounek pro řešení
praktických i emočních situací jsou doplněny odbornou podporou SOS rodiny. V projektu je tak
provázán individuální přístup k dítěti, pěstounce i rodině jako celku./The goal of the project is
to increase the quality of care for children placed in a substitute family care via a support of
caretakers in the SOS children’s villages. Focusing on the caretakers of the family care brings
immediate results when developing the substitute family care within the SOS children’s villages.
Further education regarding the care for a child and personal development of the caretakers are
complemented by the expert aid of the SOS group. The project interlinks individual approach
towards the child, caretaker, and family as a whole.
SES FUN ART WEEK-END je výtvarně zaměřený víkendový zážitkový pobyt, jehož základem
jsou malířské výtvarné dílny. Kurz je určen teenagerům z dětských domovů. V rámci projektu
budou vytvořeny pod odborným vedením velkoplošné olejomalby./SES FUN ART WEEK-END is an
artistic weekend stay based on creative workshops. The course is intended for teenagers from
children’s homes. The outcome of the project will be a large scale oil painting. The grant was used
for accommodation and painting supplies.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na nákup materiálu do sociálně-terapeutické dílny./A contribution to a purchase of
material for social-therapeutical workshops.
Příspěvek na nákup materiálu do sociálně-terapeutické dílny./A contribution to a purchase of
material for social-therapeutical workshops.
Krizová pomoc rodinám v obtížné situaci na Albrechticku a Osoblažsku./Crisis help for families in
a difficult situation living in the Albrechtice and Osoblažský regions.
Projekt „Chceme vyrůstat doma, ne v dětském domově!“ podporuje poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Albrechticku a Osoblažsku prostřednictvím služby
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov. Služba poskytne výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, sociálně terapeutické činnosti, poradenskou a asistenční činnost 30 rodinám
na Albrechticku a Osoblažsku (40 dospělých a 70 dětí). Tyto rodiny se nachází v tíživé sociální
situaci, která ohrožuje výchovu a vývoj dětí./The project „We want to grow up at home, not in
a children’s home!“ supports provision of social activation services for families with children in
the Albrechtice and Osoblažice locality via the SOCIAL ASSISTANCE service in Krnov, Rýmařov.
The service provides educational and activation services, social therapeutical activities, advisory
and assistance service to 30 families in the Albrechtice and Osoblažice locality (which means 40
adults and 70 children). These families happen to be in a difficult social situation which puts the
education and development of the children at risk.
Příspěvek na ubytování dětí z DD na letním pobytu s interaktivní výukou sociálních dovedností./
Financial support for an accommodation for children from children’s home during a summer stay
concentrated on interactive social skills.
Cílem projektu „Nejsme na to sami“ je nabídnout pěstounským rodinám prostor ke sdílení,
setkávání a zamýšlení se nad tématy, která je při výkonu pěstounské péče provázejí. Záměr
bude realizován prostřednictvím pravidelných setkávání v intervalu 1x za měsíc, kdy budou
prostřednictvím OSPOD i osobních kontaktů nabízena témata, která bude provázet odborník
na danou problematiku a zároveň jejich průvodce, který bude účastníky projektu celý rok
provázet./The goal of the project „We are not alone in this“ is to offer foster families an
opportunity for sharing with other foster families, meetings, and room for discussion over
issues that come up during the care for the children. The goal will be accomplished during regular
meetings at least once per month via OSPOD and personal contacts guided by experts in the
specific area who will be present the entire year.
Přímá podpora dítěte z dětského domova - příspěvek na řidičský průkaz pro chlapce z dětského
domova./A financial support for a driver’s license for one boy growing up in a children’s home.
Příspěvek na rozšíření pracovního týmu o terénního sociálního pracovníka a vychovatele, kteří
pracují s rodinou dítěte umístěného v dětském domově. Cílem projektu je poskytnout dětem
možnost vyrovnat se a mnohdy i seznámit se svojí rodinnou historií a tím zmírnit trauma, které
odloučení od rodiny způsobilo. Snahou domova je v co největší míře zapojit rodiče do péče o svoje
děti, které jsou umístěny v ústavu. Rodičům mnohdy chybí patřičné dovednosti ke každodenní
péči o své děti, s pomocí jsou však schopni o ně krátkodobě pečovat nebo se na jejich péči
podílet./The funds will be used to expand the team with a social field worker and a teacher in
the children’s home that work with and in the family of the child placed in the children’s home.
The goal of the project is to provide children in the children’s home to come to terms with and in
many cases to learn about their family history and thus moderate the trauma that is caused by
separation from the family. The aim of the children’s home is to involve parents to a maximum
level possible in the care of their own children that are placed in an institution. Parents are often
lacking skills to take care of their children on a daily basis, however, with help they are able to
take care of them on a short term or take part in the care.
Projekt „Obstojím i sám! Aneb život nanečisto“ je zaměřen na péči o dospělé klienty dětského
domova formou pobytu v samostatném bytě a poskytováním sociálně/pedagogického
poradenství./The project „I can succeed! A life in draft“ is focused on the care and support of
adult clients of the children’s home by providing them with an own appartment and social/
educational counselling.

120 000,00

96 000,00

100 000,00

80 000,00

20 000,00

20 000,00

55 000,00

55 000,00

9 250,00

9 250,00

9 355,00

0,00

57 454,00

40 000,00

100 000,00

80 000,00

16 800,00

16 800,00

36 000,00

0,00

5 000,00

4 000,00

400 000,00

160 000,00

238 500,00

127 200,00

Spektrum
Vysočina o.s./ Civil
Association

Podpora rodin v azylovém domě./Support for families living in an asylum home.

200 000,00

160 000,00

Spolu dětem o.p.s./
Civil Association

Informační projekt o náhradní rodinné péči Adopce.com, který vznikl v roce 2002, nabízí zájemcům
o jednu z forem náhradní rodinné péče ucelené informace formou informačního webového portálu
www.adopce.com, informační brožury “Průvodce náhradní rodinnou péčí” distribuované zdarma
a informační telefonní linky 233 356 701./ Support of the informational project “ Adopce.com
“ about foster care (adoption and foster care), which is open to all interested parties from the
general public. The information is offered via a web portal, brochure, and a telephone hotline.

305 600,00

244 480,00
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Spolu dětem o.p.s./
Civil Association

Středisko náhradní
rodinné péče o. s./
Civil Association
Střední škola,
Základní škola
a Dětský domov
Prostějov/Children´s
Home
Šárka Ježíková/
Foster Family
Šárka Klimešová/
Foster Family
Šárka Polehňová/
Foster Family
Šárka Polehňová/
Foster Family
Štefánie Rakašová/
Foster Family
Tábor A JE TO o.s. /
Civil Association

TRIADA Poradenské
centrum, o.s. /Civil
Association

TRIALOG/Civil
Association

Václav Kobes/
Student
Věra Kuňáková/
Foster Family
Věra Lustigová/
Foster Family
Věra Měšťanová/
Foster Family
Věra Měšťanová/
Foster Family
Věra Nováková/
Foster Family
Věra Pavlišová/
Underpriviledged
Family
Veronika Filáková/
Student
Veronika Nedbalová/
Foster Family
Veronika Sládková/
Foster Family
Viktor Hašpica/
Foster Family
Viktor Nedbal/
Foster Family
Vladimíra Fusková/
Foster Family
Vladimíra
Gubaničová/Foster
Family
Výcvikové
canisterapeutické
sdružení Hafík, o. s.
/Civil Association
Výchovný ústav,
dětský domov
se školou, ZŠ
a ŠJ Králíky, odl.
pracoviště Brandýs
nad Orlicí/Children´s
Home

Cílem projektu “Bav se a pomáhej” je podpora pozitivního vývoje dětí v ústavní péči. Program
rozšiřuje možnosti vzdělání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní zkušenosti a podílet se
aktivně na životě kolem sebe. Pětičlenné týmy dětí dostanou finanční příspěvky na realizaci
vlastního projektu, který má být prospěšný nejen jim, ale i jejich okolí, komunitě atd. Potřebné
znalosti a dovednosti k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti jim
budou také prospěšné v dalším životě mimo domov./The goal of the project „Have fun and help“
is support of the positive development of children growing up in institutional care. Five-member
teams of children will receive financial grants for execution of their own project that should be
beneficial not just for them but also for their surroundings, community, etc. They will acquire
the knowledge and skills necessary to execute their project in trainings. These skills will also be
useful for them in their future life outside of the home.
Informační projekt o náhradní rodinné péči Adopce.com, který vznikl v roce 2002 nabízí zájemcům
o jednu z forem náhradní rodinné péče ucelené informace formou informačního webového
portálu www.adopce.com, informační brožury “Průvodce náhradní rodinnou péčí” distribuované
zdarma a informační telefonní linky 233 356 701./Support of the informational project “ Adopce.
com “ about foster care (adoption and foster care), which is open to all interested parties from
the general public. The information is offered via a web portal, brochure, and a telephone hotline.

396 424,00

217 139,00

330 000,00

264 000,00

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na nákup výtvarných potřeb./ A prize
in an ING Bank Fund TMF drawing competition - a support to cover drawing supplies.

1 000,00

1 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě pěstounské péči./Contribution for a leisure
activities for 1 child in foster care.
Příspěvek na osobní asistentku pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for a personal
assistant for one child in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./A financial support for a leisure
activities for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 5 children in foster care.
Příspěvek na ubytování a stravu asistenta pedagoga na táboře pro dívku v pěstounské péči, trpící
praktickou slepotou./Financial support for acommodation and food for an assistant educator at
a summer camp for a blind girl growing up in a foster family.
Projekt je zaměřen na problematiku dětí umístěných mimo rodičovskou péči. Dosavadní praxe jak
ústavních zařízení, tak i orgánů sociálně-právní ochrany dětí nerozvíjí systematicky spolupráci
s rodiči umístěného dítěte, většinou se dočasně nebo i trvale zpřetrhají vazby mezi dítětem
a jeho rodinou, což má pro dítě a jeho vývoj velmi negativní důsledky. Cílem projektu je ověřit
nové metodické postupy, které zajistí udržení vztahových vazeb mezi rodiči a dětmi po dobu
umístění v ústavním zařízení nebo v pěstounské péči a pomoci tak dítěti k jeho pozitivnímu vývoji
a zrání./The project is created for children growing up outside own family environment. Current
practice of placing children into social institutions does not systematically develop relationships
with the children. The relationship is generally temporarily or permanently damaged which
has negative effect. The goal of this project is to check new methodology which will assure
maintaining the relationships between parents and children while placed in social institution for
future positive development.
Projekt je zaměřen na podporu a odbornou pomoc rodinám, které jsou ohroženy dysfunkcí, a je zde
tedy riziko odebrání dětí do ústavní výchovy. Pomoc je realizována přímo v rodině, a to v oblasti
psychologické, psychoterapeutické a sociálně-právní, ekonomické a finanční gramotnosti.
Rodiny jsou do projektu zařazeny Orgánem sociálně - právní ochrany dětí. OSPOD mají ve své
péči rodiny, které potřebují odbornou pomoc, ale nemohou si ji dovolit, a to jednak z finančních
důvodů a jednak díky vzdálenosti./The project supports families endangered by dysfunction
and following risk of taking children out of the family and placing them into an institution. The
aid takes place within the family and is psychological, therapeutically, legal, economic, and
educational in the field of family finances. Families are chosen by the governmental system for
protection of children which overlooks the situation of the families who need expert help but due
to financial situation cannot afford it.
Přímá podpora studenta z dětského domova - příspěvek pro studenta vyšší odborné školy./A
financial support for a Higher school student.
Příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support
for an education and leisure activities for one child growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.

4 900,00

4 900,00

30 000,00

24 000,00

12 769,00

12 769,00

10 000,00

10 000,00

16 000,00

12 800,00

5 000,00

5 000,00

100 000,00

80 000,00

150 000,00

120 000,00

9 900,00

7 920,00

5 000,00

5 000,00

2 800,00

2 800,00

38 168,00

38 168,00

10 000,00

10 000,00

4 000,00

4 000,00

Podpora rodiny v krizové situaci./Support within the scope of the Crisis Fund.

24 444,00

19 972,00

Přímá podpora studentky z dětského domova - příspěvek pro studentku vysoké školy./A financial
support for a University student.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči./A financial support for education for 3
children growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution for an education for 1 child
in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Financial support for a leisure
activities for 1 child in foster care.

55 000,00

53 600,00

5 000,00

4 000,00

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 4 children in foster care.

Podpora rodiny v krizové situaci./Support within the scope of the Crisis Fund.
Příspěvek na podporu školní přípravy a osobního rozvoje pro 2 děti
v pěstounské péči./A financial support for education for 2 children growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.

12 000,00

9 600,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00

4 800,00

4 800,00

14 000,00

14 000,00

Příspěvek na odměny pro canisterapeuty v rámci canisterapie pro děti z dětských domovů./A
grant to cover a part of the wage for canistherapy specialists who help children from the
children’s homes.

6 000,00

4 800,00

Příspěvek na úhradu vzdělávacích a sportovních pomůcek a aktivit organizovaných středními
školami, které navštěvuje 5 klientek Výchovného ústavu./Support to cover educational and
sport supplies and activities organized by the secondary schools that are attended by 5 girls
living in an institutional care.

19 725,00

15 780,00
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Výchovný ústav,
střední škola
a školní jídelna
Buškovice/
Children´s Home
Yveta Kovářová/
Foster Family
Zdeněk Koreček/
Foster Family
Zdeňka Audová/
Foster Family
Zdeňka Audová/
Foster Family
Zdenka Čurdová/
Foster Family
Zdeňka Korandová/
Foster Family
Zdenka Svitáková/
Foster Family
Zdenka Vinklárková/
Foster Family
Zuzana Pavlíčková/
Institutional Care
CELKEM /TOTAL

Příspěvek na nákup hudebních nástrojů pro hudební skupinu Australien Buš-kovice, složenou
z dětí z Výchovného ústavu./Supports to purchase musical instruments for the musical group
called Australian Buškovice whose members are children living in an institutional care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči./Contribution to free time
activities for 5 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 2 children in foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 1 child in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for education for 1 child
growing up in a foster care.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to leisure activities
for 3 children in foster care.
Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči./A financial support for an education for
one child in a foster care.
Podpora pro klientku chráněného bydlení./A support for a client living in a socially protected
housing.

36 320,00

29 056,00

18 150,00

14 520,00

12 840,00

12 840,00

4 700,00

4 700,00

4 800,00

4 800,00

5 000,00

4 000,00

24 000,00

19 200,00

10 500,00

10 500,00

5 000,00

5 000,00

200 000,00

0,00

16 974 470,00

13 332 643,00

Výčet nefinančních nadačních příspěvků / List of Foundation’s non-financial contributions
Obdarovaný/Donee

Předmět podpory/Project Description

Nela Olšanská
Jan Kalwar
Michaela Havelková
Hana Lešánková
Nela Olšanská
Oblastní charita Most
Nela Olšanská
Hana Lešánková
Radek Laci
Nela Olšanská
Jana Borkovcová
CELKEM/TOTAL

kilometrická banka ČD/Kilometric bank for Czech railway
kilometrická banka ČD/Kilometric bank for Czech railway
kilometrická banka ČD/Kilometric bank for Czech railway
1 ks notebook/Notebook
kilometrická banka ČD/Kilometric bank for Czech railway
dětské ponožky/Children´s socks
kilometrická banka ČD/Kilometric bank for Czech railway
jazykový pobyt v UK/A language-learning stay in Great Britain
jazykový pobyt v UK/A language-learning stay in Great Britain
kilometrická banka ČD/Kilometric bank for Czech railway
osobní automobil Škoda Citigo/Škoda CityGo Car

Výše nefinanční podpory/
Volume of the Foundation´s
contribution
4 200,00 Kč
4 200,00 Kč
2 100,00 Kč
18 623,64 Kč
4 200,00 Kč
106 779,60 Kč
4 200,00 Kč
60 311,70 Kč
60 311,70 Kč
2 100,00 Kč
230 303,00 Kč
497 329,64 Kč

V roce 2013 bylo na doplatcích nadačních příspěvků přidělených v předchozích letech vyplaceno 2 339 002,00 Kč.

In 2013, the supplementary payments related to grants from
previous years totaled to 2,339,002 CZK.

Celková výše poskytnutých finančních a nefinančních příspěvků v roce 2013 činila 16 168 974,64 Kč.

The total amount of Foundation financial and non-financil contributions provided in 2013 was 16,168,974.64 CZK.
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Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů dle §22 ZN

Assessment of the compliance with the rule on the
limitation of expenses in accordance with Section 22 of the
Foundations Act

Definice nákladového pravidla dle čl. V Statutu nadace „Náklady na správu nadace“: Celkové roční náklady nadace související
se správou nadace nesmějí převýšit 30 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

The definition of the expenses rule according to Article V of the
Foundation Statute “Expenses for the administration of the Foundation”: The Foundation’s total annual expenses for the administration of the Foundation may not exceed 30 % of the value of the
Foundation contributions provided annually.

Kalkulace plnění nákladového pravidla / Calculation of the fulfilment of the expenses rule
Výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2013 / Amount of Foundation contributions provided in 2013
Z toho již reálně vyplacených v roce 2013, včetně doplatků nadačních příspěvků poskytnutých v předchozích letech /
The amount of actually paid out Foundation contributions in 2013, including additional payments of Foundation
contributions provided in the previous years
Výše celkových nákladů na správu nadace za rok 2013 / Foundation’s total expenses for 2013
Poměr celkových nákladů na správu nadace k poskytnutým a reálně vyplaceným nadačním příspěvkům v roce 2013 /
Total expenses in proportion to redistributed and actually paid Foundation contributions in 2013

17 471 799,64 Kč / czk
16 168 974,64 Kč / czk
1 511 405,27 Kč / czk
9,35 %

V roce 2013 činily náklady na projekty nadace 1 441 702,13 Kč.
V roce 2013 se nadaci podařilo zajistit nefinanční dary v hodnotě 2 724 491,36 Kč, které ze 100 % kryjí náklady nadace
(např. pronájem kanceláří, právnické a překladatelské služby
atd.).

In 2013 the expenses for the Foundation’s projects were
1 441 702,13 CZK.
In 2013 the Foundation was able to secure donations of
2 724 491,36 CZK which 100 % cover the Foundation’s expenses
(for example, office rental, legal and translation services, etc.).

Zhodnocení dodržení nákladového pravidla:

Assessment of the compliance with the expenses rule:

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace
dosáhly v roce 2013 9,35 % hodnoty poskytnutých a reálně
vyplacených příspěvků k 31.12.2013, čímž bylo dodrženo výše
stanovené nákladové pravidlo nadace.

In 2013 the Foundation’s total annual expenses for the administration of the Foundation were 9,35 % of the value of the redistributed
and actually paid contributions as of 31.12.2013 meaning that the
Foundation’s aforementioned expenses rule was complied with.

Graf znázorňující poměr nákladů na správu
nadace k reálně vyplaceným nadačním příspěvkům

Provozní náklady
Vyplacené nadační příspěvky

Graph showing the Foundation’s operating expenses in
relation to the Foundation contributions actually paid.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
0 Kč

Operating expenses
Contributions actually paid

Poměr výdajů nadace vynaložených na provozní náklady dosáhl vůči přijatým darům v roce 2013 poměru ve výši 6,90 %.

The Foundation’s expenses spent on operating expenses were
6,90 % of the total amount of donations received in 2013.

Graf znázorňující poměr provozních
výdajů nadace vůči přijatým darům

Graph showing the Foundation’s operating expenses in
relation to the donations received.

Kč
Kč

Provozní náklady
Celková výše přijatých darů

Operating expenses
Total amount of received donations

Kč
Kč
Kč
0 Kč
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(přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)

(summary of all activities and their assessment)

1. Základní údaje z roční účetní závěrky

1. Basic details from the annual financial statements

Nadace eviduje nerozdělené zisky minulých let v celkové výši
194 277,88 Kč. Nadační jmění ve výši 500 000,00 Kč je uloženo na běžném bankovním účtu. Cizí zdroje Nadace bez výdajů příštích období k datu účetní závěrky činí 226 603,00 Kč
a představují především závazky z mezd a souvisejících odvodů
do splatnosti. Veškeré závazky jsou hrazeny v termínu.

The Foundation records retained profit of 194,277.88 CZK. The
Foundation’s equity of 500.000 CZK is deposited in a current
bank account. The Foundation’s not-own resources without
accrued expenses as of the date of the financial statements is
226,603 CZK and primarily represents wage liabilities and related payments to maturity. All liabilities are paid on time.

2.Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným skutečnostem.

No significant facts have occurred after the date of the financial
statements.

Information about anticipated
development

Informace o předpokládaném vývoji
V pátém roce existence Nadace dětem Terezy Maxové lze
očekávat stabilitu získaných dárcovských prostředků, zhruba
ve stejné výši jako v roce 2013. I přes pokračující stěžejní
zaměření na dárce z řad velkých korporací má nadace v plánu
dále rozvíjet nové projekty pro zapojení nejširší veřejnosti formou sociálního marketingu a individuálního dárcovství. Díky
zkvalitnění grantového řízení lze předpokládat, že dojde k významnému posílení strategické spolupráce s neziskovými organizacemi. Plánem do budoucna je i důraz na profesionalizaci
vlastních zaměstnanců a neziskového sektoru obecně.
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In the fifth year of the existence of the Tereza Maxová Foundation we can expect the donor funds provided to stabilise at
roughly the same amount as in 2013. Despite the continuing key
focus on donors from among large corporations the Foundation
plans to further develop new projects to involve the wider public through social marketing and individual donations. Thanks to
improvements to the grant proceedings we can anticipate that
the strategic cooperation with non-profit organisations will
strengthen considerably. A further plan for the future is emphasis on making our own employees and the non-profit sector in
general more professional.
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Nadace Terezy Maxové dětem upřímně děkuje společnosti
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. za úžasnou spolupráci
a významnou podporu.
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The Tereza Maxová Foundation would like to sincerely
thank KPMG Česká republika Audit, s.r.o., for the amazing
partnership and important support.
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Fashion for kids 2013
Generální partner:
ŠKODA AUTO a.s.
Hlavní partneři:
Accenture Central Europe B.V., organizační složka
ING Bank N.V.
Oficiální partneři:
Diplomatic Spouses Association
GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o.
Oriflame Czech Republic spol. s r.o.
Partnerská nadační podpora:
Citi Foundation
Nadace AGROFERT
Partneři:
Obecní dům, a.s.
Zátiší Catering Group, a.s.
Oficiální hotel:
Buddha-Bar Hotel Prague
Oficiální vůz:
Škoda Rapid
Oficiální vůně akce:
My Red Oriflame
Oficiální nápoj akce:
Bohemia Sekt
Mediální partneři:
Máma a já
OnaDnes.cz
Universal Channel
Dále děkujeme:
C&B Communication Group s.r.o.
Coca - Cola Helleric
C-IN s.r.o.
DEKTRADE, a.s.
Elite Model Management Prague, s.r.o.
ET Production, s.r.o.
HOFA GUARD s.r.o.
Channel Crossings s.r.o.
Nadační fond LASVIT
NESPRESSO
Petra Měchurová Hair Design
PHD, a. s.
PRK Partners, s.r.o.
RENOMIA, a.s.
R.U.R. Postproduction
Smilebox
studiotesa cz
T SERVIS
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Sídlo a fakturační adresa:

Registered office and invoicing address:

Nadace dětem Terezy Maxové

Nadace dětem Terezy Maxové

Jáchymova 26/2

Jáchymova 26/2

110 00 Praha 1

110 00 Praha 1

Česká Republika

Česká Republika

Komunikační název a doručovací adresa:

Communications name and delivery address:

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Plzeňská 5b

Plzeňská 5b

150 00 Praha 5

150 00 Praha 5

Česká Republika

Česká Republika

tel: 257 474 529

tel: (+420) 257 474 529

fax: 257 474 531

fax: (+420) 257 474 531

e-mail: info@terezamaxovadetem.cz

e-mail: info@terezamaxovadetem.cz

http://www.terezamaxovadetem.cz

http://www.terezamaxovadetem.cz

IČO: 28514319

IČO: 28514319

DIČ: CZ28514319

DIČ: CZ28514319

bankovní spojení: 2323232323/2700

Bank connection: 2323232323/2700

DMS: TEREZADETEM (87777)

IBAN: CZ2827000000002323232323

Staňte se našim fanouškem na Facebooku/

SWIFT: BACXCZPP

Nadace Terezy Maxové dětem.
Proofreading of Czech texts
Korektury textů v češtině poskytla zdarma

was provided free of charge

Zuzana Ježková.

by Zuzana Ježková.

Texty pro anglickou verzi výroční zprávy byly přelo-

Translation was provided

ženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy

by Channel Crossings language school.

Channel Crossings. Děkujeme!

Thank you!

Děkujeme za Váš zájem.
I ten může mnohé změnit.
Thank you for your interest.
Even that can change a lot.

