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Milí přátelé,
Uplynulo již 18 let od doby, kdy jsem poprvé vstoupila do kojeňáčku v Krči, netušíce, co 
mě za jeho branami čeká. 

Pamatuji se na bílé chodby s vysokými stropy, pobíhající sestřičky v nemocničních 
pláštích i ohlušující tich v domě plném dětí.  Když vstupuji do pokojíčků, z postýlek mě 
intenzivně sledují oči dětí, které tu doposud seděly samy a během vteřiny ke mně všechny 
natahují ruce.  

Moje myšlenky se vrací do dětství, které jsem prožila v socialismu, za železnou oponou. 
Doma jsme měli skromné podmínky, ale nikdy jsem necítila nedostatek lásky a podpory 
rodičů. Bezpečné místo, kterým byl můj domov, mám stále v sobě a dodnes z něj čerpám. 
Proto jsem nedokázala při pohledu na tyto děti pochopit, proč jsou právě ony ochuzeny 
o tak zásadní a naprosto přirozený cit?  

Proč musí hned po narození trpět za nezodpovědnost rodičů…? Proč musí vyrůstat 
v ústavech a není tu nikdo, kdo by si je vzal domů. Byla jsem přesvědčena, že můžu něco 
změnit a odejít s lítostí prostě nestačí. A tak to vše začalo, v roce 1997, kdy se dala 
dohromady parta lidí, kteří věřili, stejně jako já, že každé dítě si zaslouží lásku a milující 
rodiče.

 Začali jsme postupně – nejprve podporovat kojenecké ústavy a  dětské domovy,  násled-
ně náhradní rodiče i rodiče, kterým díky chudobě hrozí, že o své děti přijdou. 

Udělalo se spoustu práce, ale stále je před námi dlouhá cesta. ale ani po těch letech ne-
ztrácíme naději…. Stále věříme, že byť nemůžeme změnit, co se stalo, můžeme se pokusit 
dát všem těmto příběhům šťastnější konec.  

Děkuji Vám za podporu, bez které by to nebylo možné.
Vaše tereza Maxová, patronka a předsedkyně správní rady NtMd

Dear Friends,
Eighteen years have passed since i first walked into that infant care facility in Krč with no 
idea what awaited me beyond the gate.

i can remember white corridors with high ceilings, nurses rushing around in hospital gowns 
and a deafening silence in a house full of children. When i entered the rooms, i was closely 
watched from the cots by the eyes of children who until then had been sitting on their 
own and within seconds they were all reaching out to me.
  
My mind goes back to the childhood i lived through under socialism, behind the iron curtain. 
at home we had modest conditions but i never felt a lack of love or support from my 
parents. i still have in me the safe place that was my home and i still draw from it today. 
that’s why i couldn’t understand when i looked at those children why they were being 
deprived of such an essential and absolutely natural feeling?

Why did they have to suffer for their parents’ irresponsibility immediately after they were 
born…? Why did they have to grow up in institutions with no-one to take them home? 
i was convinced that i could make a difference and leaving feeling sad simply was not 
enough. And so it all started in 1997 when I brought together a group of people who, like 
me, believed that every child deserves love and loving parents.

We started gradually – firstly supporting infant care facilities and children’s homes, then 
foster parents and parents who risked losing their children because of poverty.

lots of work has been done but there is a still a long road ahead of us. But even after all 
these years we are not losing hope… We still believe that even though we can’t change 
what has happened, we can try to give all these stories a happier ending.  

thank you for your support. Without it this wouldn’t be possible.

Yours truly,
tereza Maxová, Patron and Chairperson of the tMF Board of Directors 
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Zakladatelé: 
Tereza Maxová

Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová

Čestný výbor: 
Kníže Albert II. Monacký 

Kanadský zpěvák a fotograf Bryan Adams
Režisér Miloš Forman

Správní rada:

Předsedkyně správní rady Tereza Maxová

Místopředseda správní rady Daniel J. Rosický, B.A., LL.B

Člen správní rady Mgr. Pavel Nepala

revizor:

Revizor Mgr. Pavlína Drtinová

tým zaměstnanců:

Ředitelka Mgr. Terezie Sverdlinová

Manažerka pro provoz a granty Ing. Jiřina Nachtmannová

Pracovník marketingu a provozu Petra Zapletalová 

Početný tým dobrovolníků z řad jednotlivců i firem. Jmenovi-
tě Michal Pávek, Eva Pipalová, Channel Crossings, ING Bank, 
McCaNN-ErICKSON, PrK Partners s.r.o. a mnoho dalších.  

Mnohokrát děkujeme za nezištnou pomoc! 

Founders of the Foundation: 
Tereza Maxová

Žaneta Nepalová
Mgr. Terezie Sverdlinová

Honorary Committee: 
Prince Albert II of Monaco

Bryan Adams, Canadian singer and photographer 
Miloš Forman, Czech film director 

Board of Directors:

Chairperson of the Board of Directors Tereza Maxová

Deputy Chairperson of the Board  
of Directors

Daniel J. Rosický, B.A., LL.B

Member of the Board of Directors Mgr. Pavel Nepala

auditor:

Auditor Mgr. Pavlína Drtinová

team of Employees:

Director Mgr. Terezie Sverdlinová

Operations and Grants Manager Ing. Jiřina Nachtmannová

Marketing & Operations Petra Zapletalová

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. 

thank you very much for your generous help!
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Název a sídlo nadace

• 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.

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodně-
ným a  opuštěným dětem s  cílem umožnit jim zdravý a  bez-
pečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit 
počet dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR, a to zejména pro-
střednictvím:
1. podpory prevence nežádoucího odebrání dítěte z  biologické 

rodiny, 
2. podpory rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní ro-

dinné péče, 
3. adresné podpory dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodin-

né zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdě-
lání 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 na-
dace a jsou v souladu s jejím účelem. 

Business Name and Registered Office

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

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, particu-
larly 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 grow-

ing 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 ef-
fective fulfilment of Foundation’s objectives and that are in 
compliance with its purpose.

5. programmes initiated by the Foundation and specialist in-
formation and activities that help the Foundation to effec-
tively fulfil its aims and are in accordance with its purpose.

Nadace Terezy Maxové dětem poskytuje nadační příspěvky ta-
kovým 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, asis-
tenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější te-
rapie, snaží se o změnu systému, atp.

• Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá ze-
jména v  podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné 
péče a profesionalizace pěstounské péče.

• Kompenzace nedostatků ústavní péče je oblast úzce spo-
jená s podporou dětí vyrůstajících v  kojeneckých ústavech 
a dětských domovech. V této oblasti je především podporo-
váno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto 
dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného ži-
vota po opuštění ústavní výchovy.

Kompletní a ucelená grantová pravidla  
Nadace terezy Maxové dětem naleznete  

na webových stránkách nadace –  
www.terezamaxovadetem.cz v sekci „grantové ř ízení “.

The Tereza Maxová Foundation provides grants to entities 
whose activities comply with statutory mission of the Foun-
dation  - solution of the issue of abandoned children, i.e. chil-
dren living outside the natural environment of their own fami-
lies. 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.
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Nadace terezy Maxové dětem 
začala vydávat video newsletter

16. 1. 2014 
Začátkem roku 2014 začala nadace vydávat video newsletter, 
který má za  cíl poutavou formou informovat o  novinkách 
z nadačního světa. Naši partneři, dárci, ale i široká veřejnost 
tak mají možnost získávat pravidelný přehled o nadačních ak-

tivitách.

Zaměstnanci společnosti ICON Communication Centres 
opět podpořili nadaci

4. 2. 2014 
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům spo-
lečnosti ICON Communication Centres, kteří v  rámci svých 
aktivit dlouhodobě podporují naši nadaci. Nejinak tomu bylo 
i  v  roce 2014, kdy uspořádali několik dobrovolných aktivit 
a vybranou částkou 27 100 Kč podpořili projekt Helen Doron 
Early English, který učí děti v dětských domovech anglickému 

jazyku. Děkujeme!

Zajíček Lindt opět rozdával radost
14. 3. 2014 

Díky spolupráci s firmou Lindt Česká republika bylo v průbě-
hu Velikonoc možné mlsat a zároveň pomáhat. Koupí zlatého 
zajíčka Lindt anebo zasláním velikonočního přání prostřednic-
tvím facebookové stránky Lindt čokoláda bylo možné podpo-
řit vzdělání a  rozvoj talentů dětí z pěstounských rodin. Cel-
kový výtěžek se vyšplhal na částku 100 000 Kč. Děkujeme!

1. kolo grantového řízení ING Bank  
Fondu Nadace terezy Maxové dětem 

20. 3. 2014 
V rámci 1. kola grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Te-
rezy Maxové dětem v  roce 2014 bylo podpořeno celkem 71 
žádostí v  celkové výši 610  808 Kč. ING Bank Fond Nadace 
Terezy Maxové dětem podporuje vzdělávání a  volnočasové 
aktivity dětí vyrůstajících v  dětských domovech a  náhradní 
rodinné péči. Grantová komise, která o podpoře jednotlivých 
projektů rozhoduje je složená ze zástupců ING Banky a nada-

ce. Děkujeme, že jste s námi!

Zaměstnanci Citibank podpořili projekt MadeBy
3. 4. 2014 

V měsíci dubnu proběhl v prostorách Citibank pravidelný dob-
ročinný trh, kde si mohli zaměstnanci zakoupit mimo jiné i vý-
robky z projektu MadeBy, který má za cíl pomáhat maminkám 
v azylových domech postavit se na vlastní nohy.  V nabídce 
byly např. bačkory a  andělíčci, které maminky z  azylových 
domů vyrábí. Celkový výtěžek z  prodeje putuje zpět k  ma-
minkám, které tak mají šanci si vydělat např. na kauci a začít 
lepší život. Děkujeme Citibank, která je partnerem projektu, 

za podporu! 

the tereza Maxová Foundation has begun issuing  
a video newsletter 

16 January 2014
At the beginning of the year 2014 the foundation began is-
suing a video newsletter whose goal is to engagingly inform 
about what’s new in the world of the foundation. Our part-
ners, donors and the wide public now have the opportunity 
to obtain a periodic overview of the foundation’s activities.

ICON Communication Centres employees have once 
again supported the foundation

4 February 2014
We would hereby like to thank the employees of ICON Com-
munication Centres, who have been supporting our foun-
dation via their long-term activities. The same was true in 
2014, during which they organized several volunteer activi-
ties, and they supported the Helen Doron Early English pro-
ject with the amount of 27,100 CZK. The project teaches 

English to children in children’s homes. Thank you!

the Lindt bunny was handing out joy once again
14 March 2014

Thanks to cooperation with Lindt Czech Republic, over 
Easter, it was possible to enjoy sweets while helping out. 
By buying a  Lindt golden bunny or sending an Easter wish 
via the Lindt Chocolate Facebook page, it was possible to 
support the education and development of talented children 
from foster families. The overall proceeds reached 100,000 

CZK. Thank you!

1st round of grant proceedings of the ING Bank Fund  
of the tereza Maxová Foundation

20 March 2014
In the  1st round of the grant proceedings of the ING Bank 
Fund of the Tereza Maxová Foundation in 2014, a  total of 
71 requests for a total amount of 610,808 CZK were sup-
ported. The ING Bank Fund of the Tereza Maxová Founda-
tion supports the education and leisure activities of children 
growing up in  children’s homes and foster care. The grant 
committee that decides on support for individual projects 
consists of representatives of ING Bank and the foundation. 

Thank you for being with us! 

Citibank employees supported the MadeBy project
3 April 2014

A  regular charitable market  took place in April at the Ci-
tibank premises, where employees were able to purchase, 
among other things, products from the MadeBy project, 
whose goal is to help mothers in shelters stand on their own 
feet. The offer included things such as slippers and angels 
that the mothers at the shelters make. The total proceeds 
from the sale go back to the mothers, enabling them to earn 
money, for example for a deposit, and start a better life. We 
would like to thank project partner Citibank for its support!
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Charitativní snídaně ING Bank 
Fondu Nadace terezy Maxové dětem

9. 4. 2014 
Začátkem dubna proběhla charitativní snídaně ING Bank, kte-
rou uspořádali samotní zaměstnanci banky s cílem podpořit 
dobrou věc. Výtěžek z prodaných dobrot, které zaměstnanci 
připravili, se vyšplhal na krásných 17 741 Kč a putoval do ING 
Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, který podporuje 
vzdělávání a volnočasové aktivity dětí vyrůstajících v ústavní 
či náhradní rodinné péči. Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem zaměstnancům ING Bank, kteří se na akci podíleli 

a přispěli k tomuto famóznímu výsledku! 

Pohádkově strávený den díky zaměstnancům 
z Chateau Mcely 

7. 5. 2014 
V dubnu měli děti z dětského domova Nymburk možnost na-
vštívit zámecký hotel ve Mcelích. Cílem této akce bylo pře-
devším představení nabídky brigád v tomto hotelovém kom-
plexu. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu New job New 
life, který pomáhá mladým lidem znevýhodněným na  trhu 
práce. Cílem pomoci je rozvíjet pracovní zkušenosti a  do-
vednosti těchto mladých lidí. Všem zaměstnancům Chateau 
Mcely tímto děkujeme za vstřícné přijetí a krásně zorganizo-

vaný den! 

Soutěž v malování ING Bank Fondu  
Nadace terezy Maxové dětem 

12. 5. 2014 
Pro všechny malé i  velké děti vyrůstající v  dětských domo-
vech či náhradních rodinách, připravil ING Bank Fond Nadace 
Terezy Maxové dětem již tradiční soutěž v  malování tento-
krát na  téma „Můj nejhezčí zážitek“. Děti soutěžili ve  třech 
věkových kategoriích až do konce měsíce srpna a výherci se 
mohli těšit z peněžních darů určených na pokrytí sportovních 

či volnočasových aktivit. Děkujeme všem zúčastněným!

Můj první řidičák 
14. 5. 2014 

Získat své první řidičské oprávnění a  celkově nahlédnout 
do světa řidičů mohli děti z dětského domova Nymburk a děti 
ze školy německo-českého porozumění, pro něž byla na do-
pravním hřišti Glowackého uspořádaná akce s názvem „Můj 
první řidičák“. Při této příležitosti byl dětem z dětského do-
mova Nymburk předán šek ve výši 8 140 Kč. Daná částka se 
dětem ze základní německo-českého porozumění podařila vy-
těžit z prodeje vánočních výrobků, které samy připravily v ob-
dobí před Vánocemi. O program na akci se postarala Městská 
policie hl. m. Prahy. Děti byly seznámeny s teorií dopravních 
předpisů, s  praktickou části jízdy na  kole v  rámci dopravní-
ho hřiště a s pokyny, jak poskytnout první pomoc. Dokladem 
o úspěšném absolvování všech „disciplín“ byl řidičský průkaz, 

který dětem vystavila Policie. Děkujeme!

Charity breakfast of the ING Bank  
Fund of the tereza Maxová Foundation

9 April 2014
The ING Bank charity breakfast took place at the beginning of 
April and was organized by the employees of the bank in order 
to support a good cause. The proceeds from the sold goodies 
that the employees made reached a beautiful 17,741 CZK and 
went to the ING Bank Fund of the Tereza Maxová Founda-
tion, which supports the education and leisure activities of 
children growing up in children’s homes and foster care. We 
would hereby like to thank all of the employees of ING Bank 
who took part in the event and contributed to this superb 

result!

Fairy tale day thanks to employees at Chateau Mcely
7 May 2014

In  April, the children from the  children’s home in Nymburk 
were able to visit the chateau hotel in Mcely. The goal of this 
event was mainly to offer part time work at the hotel com-
plex. The visit took place within the New Job New Life project, 
which helps disadvantaged young people on the job market. 
The goal of the aid is to develop the work experience and skills 
of these young people. We would like to hereby thank all of 
the employees at Chateau Mcely for their helpful acceptance, 

and for a beautifully organized day! 

Painting Competition of the ING Bank 
 Fund of the tereza Maxová Foundation

12 May 2014 
The ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation pre-
pared a traditional painting competition for all the small and 
big children growing up in children’s homes or foster families, 
this time on the theme of “My best experience”. The children 
competed in three age categories until the end of August, and 
the winners could look forward to financial donations intend-
ed for covering sports or leisure activities. Thank you to all 

of the participants!

My first driver’s license
14 May 2014 

Children from the Nymburk children’s home and children from 
the School of Czech-German Understanding were able to ob-
tain their first driver’s licenses and get an overall insight into 
the world of drivers when an event was organized for them 
at the Glowackého traffic playground called “My First Driver’s 
License”. On this occasion, the children from the  Nymburk 
children’s home received a  cheque in the amount of 8,140 
CZK. The children from the Primary School of Czech-Ger-
man Understanding were able to acquire the money from the 
sale of Christmas products that they prepared in the period 
before Christmas. The Prague City Police took care of the 
program at the event. The children were acquainted with the 
theory of traffic laws, the practical part of cycling in a traf-
fic playground, and with instructions on how to provide first 
aid. They received a Driver’s License from the Police for their 
successful completion of all of the “disciplines”. Thank you!
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tErIBEar is a star! thank you!
19 May 2014

The Teribear fundraising project was once again successful in 
the Asociace 3D reklamy (3D Advertising Association) contest. 
The collection of corporate gifts scored points in the “Pro Bono” 
category, which assesses promotional items intended for fund-
raising events, charity or non-profit projects. In addition to this 
great success, Teribear became the absolute winner of the year 
and received the Star of 3D Advertising award. The bear hero 
already came in second place in the “Free Category” in 2013, 
received the bronze medal in the “Management Gift” category 
and was also nominated in the “Motive Application for 3D ad-
vertising” category. Teribear previously won a prestigious award 
in the TOP Responsible Company competition, which is organ-
ized by Business for Society. This competition rewards publicly-
beneficial projects that effectively involve customers. We would 

like to thank all of you who support the Teribear project.

Golf tournament with Emirates
26 May 2014

We would hereby like to thank Emirates, a regular supporter of 
the foundation. In 2014 Emirates organized yet another annual 
charitable golf tournament, where in participants contributed 
48,570 CZK. The collected funds supported the Children’s Crisis 
Centre, which helps abused and exploited children. The Tereza 
Maxová Foundation has supported the children of this centre 
for several years. In 2014, it contributed to publishing comic 
information booklets which comprehensibly explain to children 
problems such as domestic violence, bullying, self-harm and so 

on. Thank you!

Spring Fair with OnaDnes.cz
24 May 2014

On Saturday, 24 May 2014, Průmyslový palác in 
Prague’s  Holešovice was transformed into a  “women’s heav-
en”, when a bazaar full of ladies’ necessities was held here for 
the eleventh time in a row. These necessities included fashion 
clothing, shoes and jewellery. Just as in previous years, this year 
the proceeds from registrations, sales of Starbucks coffee, 
money boxes and an auction of fashion pieces from well-known 
personalities supported the Tereza Maxová Foundation. This 
time, the amount collected reached a beautiful 118,430 CZK. 
The money served, among other things, to buy a Škoda Citigo 
for the foster family of Hana Hlaváčková. We would hereby like 
to thank the entire OnaDnes.cz team and all of you who at-

tended the spring fair for your significant support!

tErIBEar je hvězda! Děkujeme!
19. 5. 2014 

Fundraisingový projekt Teribear opětovně uspěl v  soutěži 
Asociace 3D reklamy. Kolekce firemních dárků zabodovala 
v kategorii „Pro bono“, která oceňuje reklamní předměty ur-
čené pro dobročinné akce, charitu či neziskové projekty. Vedle 
tohoto velkého úspěchu se Teribear stal i absolutním vítězem 
ročníku a získal tak ocenění Hvězda 3D reklamy. Méďa hrdina 
se ocenění dočkal již v roce 2013, kdy získal 2. místo ve „Volné 
kategorii,“ bronzovou příčku obsadil v kategorii „Manažerský 
dárek“ a nominován byl v kategorii „Aplikace motivu na 3D re-
klamu“. Teribear v minulosti získal i prestižní ocenění v rámci 
soutěže TOP Odpovědná firma, kterou organizuje Byznys pro 
společnost. Tato soutěž odměňuje veřejně prospěšný projekt, 
který účinně zapojuje zákazníky. Děkujeme Vám všem, kteří 

projekt Teribear podporujete.

Golfový turnaj s Emirates
26. 5. 2014 

Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti Emirates, která 
je již pravidelným podporovatelem nadace. I v roce 2014 Emi-
rates zorganizoval další ročník dobročinného golfového tur-
naje, kde se od účastníků podařilo vybrat částku 48 570 Kč.  
Vybrané finance podpořily Dětské krizové centrum, jež po-
máhá týraným a zneužívaným dětem. Nadace Terezy Maxové 
dětem toto centrum podporuje již několik let. V  roce 2014 
přispěla na  vydávání informačních komiksových brožurek, 
které dětem srozumitelnou formou objasňují problémy typu 

domácí násilí, šikana, sebepoškozování apod. Děkujeme!

Jarní Jarmark s OnaDnes.cz
24. 5. 2014

Průmyslový palác v pražských Holešovicích se v  sobotu 24. 
5. 2014 proměnil v „dámské nebe“, neboť se zde konal v po-
řadí již jedenáctý ročník bazaru plného dámských nezbytnos-
tí, jako jsou módní oděvy, obuv a šperky. Stejně jako v uply-
nulých ročnících i  letos výtěžek z  registrací, z prodeje kávy 
Starbucks, z kasičky a z dražby módních kousků od známých 
osobností podpořil Nadaci Terezy Maxové dětem. Tentokráte 
se vybraná částka vyšplhala na krásných 118 430 Kč. Peníze 
posloužily mimo jiné i na nákup osobního automobilu Škoda 
Citigo pro pěstounskou rodinu Hany Hlaváčkové. Děkujeme 
touto cestou celému týmu OnaDnes.cz a  Vám všem, kteří 

jste se Jarmarku zúčastnili, za významnou podporu!
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rOZJEDU tO! (GEt It GOING!)  
a good start for children from children’s homes

3 June 2014
In 2014 the Tereza Maxová Foundation and ŠKODA AUTO start-
ed a unique project called “ROZJEDU TO!”, whose goal is to help 
children from children’s homes obtain good employment in the 
future. The project is aimed at children aged 11 to 15 with the 
goal to motivate them to put more emphasis on education, per-
sonal development and professional growth. A partial goal of the 
program is to put together individual plans for the children that 
include regular tutoring, which will allow each of the children to 
improve their school results. The support of a psychologist or 
mentor and targeted career guidance mediated by trained edu-
cators will enable more informed decisions about further study 
and career choices. This makes it possible to change the current 
stereotypical career choice tendencies of young people leaving 
institutional facilities (cook, waiter, hairdresser, etc.). The pro-
ject also includes the opportunity to visit some real worksites. 
The pilot phase, which was initiated in early June 2014, involved 
the children’s homes in Nymburk and Krnsko from the Central 
Bohemian Region, as well as children’s homes in Holice and Ne-
chanice from the Hradec Kralové Region. At the very beginning 
of the program the children visited a museum, a plant, and the 

ŠKODA AUTO Lean Centre in Mladá Boleslav.

Terezie Sverdlinová, Director of the Tereza Maxová Foundation, 
said the following in regards to this project: “Children grow-
ing up without a  family background suffer varying degrees of 
psychological deprivation. This causes, for example, low self-
esteem and problems with communication, and often results 
in worse conditions when they seek employment. This creates 
a vicious circle that is hard to get out of. We therefore consider 
it important to create a long-term supportive environment for 
the development of their potential.” As part of its social respon-
sibility strategy, ŠKODA AUTO supports disadvantaged children, 
particularly by supporting specific projects with immediate 
impact. Cooperation with the Foundation is therefore obvi-
ous. Michal Kadera, Head of External Relations at ŠKODA AUTO, 
adds: “We are trying to contribute to dozens of disadvantaged 
children from the area around our plants through better educa-
tion and special support for successful entry into adult life. In 
our opinion, this is a very efficient and unique opportunity which 
will have a good return on the involved children throughout their 

lives. 

We would hereby like to thank ŠKODA AUTO for its significant 
contribution!

tErIBEar FOr CHILDrEN
21  June 2014

In June we organized a children’s day under the auspices of Lud-
mila Štvánová, Prague councillor for education and leisure time, 
and Major of Prague 3 Vladislava Hujová. The event, which was 
full of fun and included a rich program and contest for prizes, 
was held on 21 June 2014 in Prague’s Parukářka Park. Children 
from  children’s homes were invited to the event, which was 
open to general public. Thank you to all of the partners of the 

event for your support!

appreciation in the Cena rodiny (Family award) poll
11 June 2014

The patron of the foundation, Mrs Tereza Maxová, became Per-
son of the Year in the annual Cena Rodiny (Family Award) poll. 
Her victory was decided on via the votes of readers of internet 
portal rodina.cz. The purpose of this poll is to highlight projects 
and activities supporting families with children. On behalf of our 

patron, thank you for your confidence!

rOZJEDU tO! Dobrý start pro děti z dětských domovů
3. 6. 2014

Nadace Terezy Maxové dětem a společnost ŠKODA AUTO od-
startovali v  roce 2014 unikátní projekt s  názvem „ROZJEDU 
TO!“, jež má za cíl pomáhat dětem z dětských domovů získat 
v  budoucnu dobré zaměstnání. Projekt se zaměřuje na  děti 
ve věku 11 až 15 let s cílem motivovat je k většímu důrazu 
na vzdělání, osobnímu rozvoji a profesnímu růstu. Dílčím cí-
lem programu je sestavit dětem individuální plán zahrnující 
pravidelné doučování, které umožní každému z  dětí zlepšit 
prospěch. Podpora psychologa či mentora a  cílené kariérní 
poradenství zprostředkované proškolenými vychovateli pak 
umožní kvalifikovanější rozhodování o  dalším studiu nebo 
volbě povolání. Díky tomu je možné změnit dosavadní ste-
reotypní tendenci volby povolání mladých lidí odcházející 
z ústavních zařízení (kuchař, číšník, kadeřnice, apod.). Projekt 
také zahrnuje možnost navštívit některá opravdová praco-
viště. Do pilotní fáze, která byla zahájena začátkem června 
roku 2014, byly zapojeny dětské domovy Nymburk a Krnsko 
ze Středočeského kraje a dětské domovy Holice a Nechani-
ce z  kraje Královéhradeckého. Děti již v  samotném začátku 
programu navštívili muzeum, závod a Lean Centrum ŠKODA 

AUTO v Mladé Boleslavi.

Ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem Terezie Sverdlino-
vá k tomu řekla: „Děti vyrůstající bez rodinného zázemí trpí 
v  různé míře psychickou deprivací. To způsobuje například 
nízké sebevědomí a  problémy s  komunikací, a  často vyústí 
v horší podmínky při hledání zaměstnání. Vzniká tak začaro-
vaný kruh, ze kterého se špatně vystupuje. Proto považuje-
me za důležité vytvářet dlouhodobě podpůrné prostředí pro 
rozvoj jejich potenciálu.“ Společnost ŠKODA AUTO se v rámci 
své strategie společenské odpovědnosti věnuje podpoře zne-
výhodněných dětí, zejména podporou konkrétních projektů 
s  bezprostředním dopadem. Spolupráce s  nadací je tak na-
snadě. Vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO Michal Kadera 
doplňuje: „Snažíme se přispět desítkám znevýhodněných dětí 
z okolí našich závodů prostřednictvím lepšího vzdělání a spe-
ciální podpory k úspěšnému vstupu do dospělého života. Je to 
podle nás velice efektivní a unikátní možnost, která se zapo-

jeným dětem bude v dobrém vracet celý život.“

Touto cestou děkujeme společnosti ŠKODA AUTO za  vý-
znamnou spolupráci!

tErIBEar DĚtEM
21. 6. 2014 

V červnu jsme pod záštitou Ludmily Štvánové, radní hlavního 
města Prahy pro oblast školství a volného času a starostky 
Prahy 3 Vladislavy Hujové uspořádali dětský den. Akce plná 
zábavy, bohatého programu a soutěží o ceny se konala dne 21. 
6. 2014 v pražském parku Parukářka. Na akci, která byla ote-
vřena široké veřejnosti, byly pozvány děti z dětských domovů. 

Děkujeme všem partnerům akce za podporu!

Ocenění v anketě Cena rodiny 
11. 6. 2014

Patronka nadace, paní Tereza Maxová se stala Osobností 
roku ve výroční anketě Cena Rodiny. O vítězství rozhodli hla-
sováním čtenáři internetového portálu rodina.cz. Smyslem 
této ankety je upozornit na  projekty a  činnosti podporující 
rodiny s dětmi. Jménem naší patronky děkujeme za důvěru!
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Visa Europe donated 150,000 crowns
27 June 2014 

The second annual Nákupy OnaDnes (Shopping with OnaDnes) 
charity event took place in 2014, which was organized by Ma-
fra a.s. Via this event, Visa Europe provided the Tereza Maxová 
Foundation with a financial donation in the amount of 150,000 
CZK. The collected amount supported a project designed to in-
crease the financial literacy of mothers in the Vysočina asylum 
house. The money was also used for the tutoring and leisure 
activities of the children of these mothers. Everyone who paid 
with a Visa contributed to the amount during the March Nákupy 
OnaDnes event, whose general partner was Visa Europe. On 
Friday, 27 June 2014, Visa Europe market development man-
ager Frantisek Jungr gave representatives of the Tereza Maxová 
Foundation a  cheque. “We are glad that we were able to ob-
tain the determined amount of 150,000 crowns for the Tereza 
Maxová Foundation. We consider the projects of the foundation 
very beneficial in the long term, and it makes us even happier 
that we were able to help the children in this way. In addition to 
its role as a technology innovator in the payment system, Visa 
Europe aims to promote charity projects and volunteer activi-
ties in various fields. Through its corporate social responsibility, 
it contributes to the development of civil society, and hence to 
the growth of the economic potential of the entire country. In 
its efforts, it places particular emphasis on the protection of 
young people, and on improving their position in society,” said 

Frantisek Jungr.
Thank you very much for your support!

What’s new in the tErIBEar project
24 July 2014

Over the summer holidays we introduced new products within 
the Teribear project. Among other products, the new offers 
on the www.teribear.cz e-shop included a stuffed toy, a set of 
pencils with erasers, children’s and women’s t-shirts or 3D key 
cases. The TERIBEAR project helps children growing up in sur-
rogate family care, in particular foster care, but also children at 
risk of removal from their family to a children’s home. The pro-
ject responds to the current situation, and also to the fact that 
sadly, the Czech Republic is the European leader in the number of 
children growing up outside of a family (based on population). In 
this regard, we are worse off than Bulgaria, Ukraine and Romania. 
The main and pursued goal of the TERIBEAR project is therefore 
to reduce the number of children growing up in institutional care 

and their return home. Thank you for your patronage!

the foundation visited the Pardubice children’s home
25 July 2014

We are not idle and we do not lose contact with those who we 
help even during the summer holidays. Together with patron 
Tereza Maxová, the foundation team accepted an invitation to 
the Pardubice children’s home and enjoyed a nice summer holi-

day day with the children. 

Meeting at the Hilton Hotel – accenture academy
6 August 2014

Over the summer holidays, adolescent clients from a children’s 
home involved in the Accenture Academy project gained practi-
cal experience for their future life. 24 students and apprentices 
from the Písek, Ústí nad Labem, Dolní Počernice, Klánovice, 
Nymburk, Ledce and Podštejn children’s homes were given the 
opportunity to work part time at the Hilton Hotel in Prague. We 
would hereby like to thank the Hilton Hotel for this opportunity, 
and Accenture for its long-term cooperation, for which we are 

deeply grateful!

Společnost Visa Europe věnovala částku 150 000 korun
27. 6. 2014 

V roce 2014 proběhl druhý ročník charitativní akce Nákupy 
OnaDnes, organizované společností Mafra a.s. Prostřed-
nictvím této akce společnost Visa Europe poskytla Nada-
ci Terezy Maxové finanční dar ve  výši 150 000 Kč. Vybraný 
obnos podpořil projekt určený ke  zvýšení finanční gramot-
nosti matek v Azylovém domě Vysočina. Peníze byly využity 
také na doučování a volnočasové aktivity dětí těchto matek. 
Na vybrané částce se podílel každý, kdo v průběhu březnové 
akce Nákupy OnaDnes, jejímž generálním partnerem byla spo-
lečnost Visa Europe, platil kartou Visa. V pátek 27. 6. 2014 
předal zástupcům Nadace Terezy Maxové dětem šek manažer 
rozvoje trhu společnosti Visa Europe František Jungr. „Jsme 
rádi, že se nám pro Nadaci Terezy Maxové dětem podařilo zís-
kat vytyčenou částku 150 tisíc korun. Projekty nadace pova-
žujeme za dlouhodobě velmi přínosné, o to více náš těší, že 
jsme mohli dětem pomoci právě jejím prostřednictvím. Visa 
Europe se kromě své role technologického inovátora v  ob-
lasti platebního styku zaměřuje na  podporu charitativních 
projektů a  dobrovolnických aktivit v  různých oborech. Pro-
střednictvím své foremní společenské odpovědnosti přispívá 
k rozvoji občanské společnosti a potažmo růstu ekonomické-
ho potenciálu celé země. V těchto svých snahách klade důraz 
zejména na ochranu mladých lidí a  zlepšení jejich postavení 

ve společnosti,“ uvedl František Jungr.
Děkujeme mnohokrát za podporu!

Novinky v projektu tErIBEar
24. 7. 2014 

V období letních prázdnin jsme přinesli novinky v rámci pro-
jektu Teribear. Na e-shopu www.teribear.cz byly mimo jiných 
produktů nově v nabídce plyšák, sady tužek s gumou, dětská 
a dámská trika či 3D klíčenky. Projekt TERIBEAR pomáhá dě-
tem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, zejména pěstoun-
ské, ale také dětem, kterým hrozí odebrání z  rodiny do dět-
ského 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 Rumun-
sko. Hlavním a sledovaným cílem projektu TERIBEAR je proto 
snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavní výchově a jejich ná-

vrat domů. Děkujeme, za Vaší přízeň!

Nadace navštívila dětský domov Pardubice
25. 7. 2014 

Ani v  období letních prázdnin nezahálíme a  neztrácíme kon-
takt s těmi, kterým pomáháme. Nadační tým společně s pa-
tronkou Terezou Maxovou přijal pozvánku pardubického dět-

ského domova a užil si s dětmi hezký prázdninový den.

Setkání v hotelu Hilton – accenture academy
6. 8. 2014

Dospívající klienti z  dětského domova zapojení do  projektu 
Accenture Academy získali v průběhu letních prázdnin prak-
tickou zkušenost do  svého budoucího života. 24 studen-
tů a učňů z dětského domova Písek, Ústí nad Labem, Dolní 
Počernice, Klánovice, Nymburk, Ledce a  Podštejn dostalo 
možnost brigády v  hotelu Hilton v  Praze. Tímto děkujeme 
hotelu Hilton za tuto možnost a také společnosti Accenture 

za dlouholetou spolupráci, které si nesmírně vážíme!
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Orsay pro dětský domov Mašťov
7. 9. 2014

Zaměstnanci společnosti Orsay pozvali v  průběhu září 
do Prahy děti z dětského domova Mašťov. Orsay je patronem 
tohoto dětského domova od roku 2009. U příležitosti tohoto 
setkání byl dětem předán šek ve výši 80 000 Kč, které dět-
ský domov využil na  letní prázdninové pobyty pro rok 2015. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnankyním Or-
say za dlouhodobou podporu a čas věnovaný dětem v tomto 

domově.

turnaj ruku na to! ING Bank  
Fondu Nadace terezy Maxové dětem

14. 9. 2014 
V  pořadí již druhý ročník turnaje v  přehazované s  názvem 
Ruku na to!, který pořádal ING Bank Fond Nadace Terezy Ma-
xové dětem, se uskutečnil v  neděli 14. 9. 2014 v  pražském 
Beachklubu na Pankráci. Turnaje se zúčastnilo přes 180 dětí 
z dětských domovů, což bylo o polovinu více než v roce 2013. 
Starší kategorie 13 + hostila celkem 30 týmů, a  v  mlad-
ší kategorii do  13 let se mezi sebou utkalo 16 soutěžních 
družstev. Akce se zúčastnili také Česká Miss pro rok 2014 
Gabriela Franková a  Česká Miss World Tereza Skoumalová. 
Na  akci nechyběla ani patronka nadace, paní Tereza Maxo-
vá, která děti přivítala a celý turnaj slavnostně odstartovala. 
V době, kdy děti zrovna nesoutěžily, se mohly zúčastnit do-
provodného programu, který pro děti připravili dobrovolníci 
ze společnosti ING Bank. K dispozici byl logický koutek plný 
hlavolamů a matematických úloh, oblíbený foto koutek a ko-
nala se i diskotéka, kterou připravila paní Lucie Sinková, kte-
ré tímto velice děkujeme. Velké poděkování patří také všem 
dobrovolníkům, kteří akci připravili s velkým nasazením a to 

i přes nepřízeň počasí.  Těšíme se na další ročník turnaje!

Jarmark OnaDnes.cz překonal rekord!
20. 9. 2014 

Jarmark OnaDnes, který se konal v  sobotu 20. 9. 2014 
na pražském Výstavišti opět překonal rekord. Výtěžek akce 
ve  výši 174  564 Kč putoval mimo na  podporu dvou sester 
ze sociálně slabé rodiny a dále pak 24leté Markétě a 21leté 
Marii, oběma z  dětského domova, které studují vysokou 
školu. „Máme nesmírnou radost, že se díky unikátní atmo-
sféře sobotního Jarmarku nejen za  podpory veřejnosti, ale 
také partnerů podařilo docílit této mimořádné částky. Bu-
deme tak mít možnost mimo čtyř konkrétních dívek pomoci 
dalším potřebným, což je skvělé“,  uvedla ředitelka nadace  

Mgr. Terezie Sverdlinová. 
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, za podporu a tento 

skvělý výsledek!

Charitativní aukce fotografií se společností MaFra
26. 9. 2014 

Ke konci měsíce září se na portálu iDNES.cz konala charita-
tivní aukce pěti vybraných fotografií, mezi nimiž byla slav-
ná fotografie Václava Havla na pláži, nebo dívky s policajtem 
z  října 1989. Výtěžek aukce se vyšplhal na  neuvěřitelných 
214  624 Kč.  Díky výtěžku mohla nadace podpořit projekt 
realizovaný občanským sdružením Amalthea, který pomáhá 

těhotným ženám v nouzi.

Orsay for the Mašťov children’s home
7 September 2014

In September, Orsay employees invited children from the Mašťov 
children’s home to Prague. Orsay has been a patron of this chil-
dren’s home since 2009. On the occasion of this meeting, the 
children received a cheque for 80,000 CZK, which the children’s 
home used for summer holiday stays for 2015. We would hereby 
like to thank the Orsay employees for their long-term support 

and time devoted to the children in this home.

ruku na to! (Shake on it!) tournament of ING Bank  
Fund of the tereza Maxová Foundation

14 September 2014
The second annual přehazovaná (a  game similar to volleyball) 
tournament called Ruku na to!, which was organized by the ING 
Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation, took place on 14 
September 2014 in Prague’s Beachklub in Pankrác. Over 180 
children from  children’s homes took part in the tournament, 
which was half again as many as in 2013. The older category 
(13 +) hosted a total of 30 teams, and in the younger categories 
up to the age of 13, 16 competing teams squared off against 
each other. Czech Miss 2014 Gabriela Franková and Czech Miss 
World Tereza Skoumalová were also involved in the event. Foun-
dation patron Mrs Tereza Maxová also took part in the event by 
welcoming the children and officially kicking off the tournament. 
When the children were not competing they were able to take 
part in an accompanying program that was prepared for the chil-
dren by volunteers from ING Bank. A logic room full of puzzles 
and mathematical tasks and popular photo corner were available, 
and disco was also held prepared by Mrs Lucie Sinková, whom 
we would hereby like to thank. We would also like to give a big 
thank you to all of the volunteers who prepared event with great 
enthusiasm, despite the bad weather. We are looking forward to 

the next tournament!

the OnaDnes.cz Fair broke a record!
20 September 2014

The OnaDnes Fair, which was held on 20 September 2014 in 
Prague’s Výstaviště (Exhibition Grounds), once again broke 
a record. Among other things, the proceeds from event in the 
amount of 174,564 CZK went to support two sisters from 
an underprivileged family, and to 24-year-old Markéta and 
21-year-old Marie, both of whom are from children’s home 
and are studying at university. “We are delighted that thanks 
to the unique atmosphere of Saturday’s Fair we managed to 
obtain this extraordinary amount not only from public sup-
port, but also from our partners. In addition to these four 
specific girls, we will also be able help others in need, which 
is great,” says Foundation Director Mgr. Terezie Sverdlinová.

Thank you to everyone who took part in the event for their 
support, and for this amazing result!

Charity photograph auction with MaFra
26 September 2014

A charity auction of five selected photographs was held at the 
end of September on the iDNES.cz portal. Among them was 
a famous photograph of Václav Havel on a beach, and a girl 
with a  policeman from October 1989. The proceeds from 
the auction reached an unbelievable 214,624 CZK. Thanks to 
the proceeds, the foundation was able to support a project 
implemented by the Amalthea civic association, which helps 

pregnant women in need.
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2. kolo grantového řízení ING Bank  
Fondu Nadace terezy Maxové dětem

9. 10. 2014  
V rámci 2. kola grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Te-
rezy Maxové dětem v roce 2014 bylo podpořeno celkem 88 
žádostí v celkové výši 746 299 Kč. 66 žádostí se týkalo pod-
pory pěstounských rodin a zbylých 22 žádostí patřilo projek-
tům, organizacím či zařízením ústavní výchovy. O konkrétní 
podpoře daného projektu rozhodla společně grantová komise 

složená ze zástupců ING Bank a nadace. 

Cruciani a designblok podpořil nadaci
21. 10. 2014 

V rámci mezinárodní přehlídky designu s názvem Designblok, 
která se konala v říjnu v Praze, převzala patronka nadace, paní 
Tereza Maxová šek v hodnotě 300 000 Kč. Tento finanční dar 
byl výsledkem charitativní spolupráce italské značky Cruciani 
a Designbloku. Na českém trhu byl v  roce 2014 představen 
náramek „Hvězdy“, který navrhla ikona módy a designu, he-
rečka Aňa Geislerová. Z prodeje každého kusu tohoto náram-

ku bylo nadaci věnováno 31 Kč. Srdečně děkujeme!

Jarmark OnaDnes.cz zavítal do Brna
15. 11. 2014 

V polovině listopadu měl svou premiéru Jarmark OnaDnes.cz 
na brněnském Výstavišti.  Výtěžek  akce ve výši 64 526 Kč 
byl určen vysokoškolačce Míše z  dětského domova, která 
studuje veterinární lékařství v  Brně. Děkujeme všem, díky 

nimž jsme mohli „naší“ studentku podpořit!

Podzimní charitativní snídaně s ING Bank
6. 11. 2014 

Druhá charitativní snídaně zaměstnanců ING Bank pro rok 
2014 proběhla v  prostorách banky v  listopadu. Prodejem 
dobrot a  kalendářů s obrázky z  výtvarné soutěže ING Bank 
Fondu Nadace Terezy Maxové dětem se podařilo vybrat 
částku 23 167 Kč, kterou společnost ING Bank zdvojnásobi-
la. Celkově tak putovalo do  ING Bank Fondu NTMd  čátska 
46 334 Kč. Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolníkům 

ING Bank za tento úžasný výsledek!

Stylové dárky z kolekce tErIBEar díky Pop up Storu 
na pražském Chodově

14. 11.2014 
Všem, kteří chtěli o  Vánocích potěšit své blízké a  zároveň 
pomoci dobré věci byl otevřen náš pop up store umístěný 
v obchodním centru Chodov. K zakoupení byly výrobky z naší 
unikátní kolekce TERIBEAR. Děkujeme všem, kteří nás tímto 

způsobem podpořili.

tErIBEar nově v síti prodejen NEOLUXOr
27. 11. 2014

Koncem roku 2014 jsme odstartovali spolupráci se sítěmi 
knihkupectví Neoluxor a Neoluxor Books, které se staly part-
nerem naší charitativní kolekce TERIBEAR. Výrobky z  této 
kolekce je možné zakoupit v těchto sítích nejen v Praze, ale 
po celé České republice. Stejně jako v případě autorizované-
ho e-shopu je pevně stanovený příspěvek z  prodeje použit 
na prevenci nežádoucího odebírání dětí do ústavů a na pod-

poru náhradní rodinné péče. Děkujeme za podporu!

2nd round of the grant proceedings of the ING Bank  
Fund of the tereza Maxová Foundation

9 October 2014
A total of 88 applications in the total amount of 746,299 CZK 
were supported in the 2nd round of the grant proceedings of 
the ING Bank Fund of the Tereza Maxová Foundation in 2014. 
66 of the applications concerned support for foster families 
and the remaining 22 applications belonged to projects, or-
ganizations or institutional care facilities. A grant committee 
consisting of representatives of ING Bank and the foundation 
jointly decided on the specific support of the relevant project.

Cruciani and Designblok supported foundation
21 October 2014

Foundation patron Mrs Tereza Maxová received a  cheque 
for 300,000 CZK as part of the international design exhibi-
tion called Designblok held in Prague in October. This dona-
tion was the result of charity collaboration of Italian brand 
Cruciani and Designblok. The “Hvězdy” (Stars) bracelet was 
introduced on the Czech market in 2014, designed by fashion 
and design icon actress Aňa Geislerová. 31 CZK was dedi-
cated to the foundation from the sale of each bracelet. Thank 

you very much!

the OnaDnes.cz Fair arrives in Brno
15 November 2014

The OnaDnes.cz Fair premiered midway through November in 
Brno’s Výstaviště (Exhibition Grounds). The proceeds from 
the event in the amount of 64,526 CZK went to university 
student Míša from a children’s home who studies veterinary 
medicine in Brno. Thank you to everyone who helped us sup-

port “our” student!

Fall charity breakfast with ING Bank
6 November 2014

The second charity breakfast of ING Bank employees for 
2014 took place at the bank in November. The sale of good-
ies and calendars with pictures from the ING Bank Fund of 
the Tereza Maxová Foundation art contest managed to raise 
23,167 CZK, which ING Bank doubled. The total amount 
raised by the ING Bank Fund NTMd was 46,334 CZK. Thank 
you to all of the employees and volunteers of ING Bank for 

this amazing result!

Stylish gifts from the tErIBEar collection  
from the Pop up Store in Prague’s Chodov

14 November 2014
Our Pop up Store located in the Chodov shopping centre was 
opened to all those who wanted to delight their loved ones 
on Christmas, and also help a  good cause. Products from 
our unique TERIBEAR collection were available for purchase. 

Thank you to everyone who supported us in this way.

tErIBEar newly in the NEOLUXOr network of stores
27 November 2014

At the end of 2014 we began working with the Neoluxor and 
Neoluxor Books network of stores, which became a partner 
of our TERIBEAR charity collection. The products from this 
collection can be purchased at these networks not only in 
Prague, but throughout the Czech Republic. Just as in the au-
thorized e-shop, a fixed contribution from the sale is used to 
prevent unwanted removal of children to institutions, and for 

foster care support. Thank you for your support!
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New ŠKODa FaBIa PrESENtS:  
FaSHION FOr KIDS 2014 – WINGS OF HOPE

28. 11. 2014
ubilejní desátý ročník charitativní módní přehlídky Nadace 
Terezy Maxové dětem pod názvem New ŠKODA FABIA PRE-
SENTS: FASHION FOR KIDS 2014 – WINGS OF HOPE, se ko-
nal v pátek 28. 11. 2014 v Obecním domě v Praze. Akce opět 

spojila svět módy a podpory dobré věci.

Velkolepou módní show ve  stylu „GREAT GATSBY“ připravil 
kreativní ředitel italského Vogue Ĺ Uomo – ROBERT RA-
BENSTEINER. V  rámci přehlídky jsme na  mole mohli vidět 
např. tenistu Radka Štěpánka, zpěvačku Zuzanu Stivíno-
vou nebo tváře Zpráv FTV Prima Gabrielu Kratochvílovou 
a Romana Šebrleho. Představeny byly oděvy značek GUCCI, 
LANVIN, N21, ROBERTO CAVALLI, ALBERTA FERRETTI, V. 
WESTWOOD, JP GAULTIER, MISSONI, DSQUARED2, GIAM-
BATISTA VALLI, VIKTOR & ROLF, PUCCI, LOUBOUTIN a mnoha 
dalších. Za Českou republiku byla v tomto víru toho nejlepší-
ho ze světové módy představena tvorba KLÁRY NADEMLÝN-
SKÉ, JAKUBA POLANKY a MONIKY DRÁPALOVÉ. Exkluzivním 
hostem akce byla světová hudební legenda - zpěvák a  foto-
graf BRYAN ADAMS. Jeho vystoupení v rámci programu bylo 
mimořádnou událostí stvrzující jeho dlouhodobý zájem o pro-
blematiku opuštěných a ohrožených dětí v České republice. 
Bryan Adams v  minulosti stál u  samotného zrodu několika 
nadačních projektů a  průběžně činnost Nadace Terezy Ma-
xové dětem podporoval. Akci Fashion for kids podpořil i  ex-
kluzivní online dražbou své kytary, která vynesla 200 000 Kč 
na  podporu prevence proti nechtěnému odebírání dětí z  ro-
din. Celkový výtěžek 10. ročníku Fashion for kids se vyšplhal 
na částku 10 446 617 Kč. Nadace Terezy Maxové dětem ze 

srdce děkuje všem partnerům přehlídky, jimiž byli:
• ŠKODA Auto (generální partner)
• Accenture, ING Bank (hlavní partneři)
• CitiFoundation, Nadace Agrofert (partnerská nadační 

podpora)
• Oriflame, Travelport – CEE Group (oficiální partner)
• Obecní dům, Renomia, SenatorTravel, Zátiší Group (part-

neři)
• FourSeasons Hotel (oficiální hotel)
• Fabia (oficiální vůz)
• Bohemia Sekt (oficiální nápoj)
• Dále děkujeme: Oraflux, Blue Gekko, C&B, C-In, Coca-cola-

Hellenic, Dechem, DEK Trade, Designblok, Elite Prague, ET 
Production, HofaGuard, ChannelCrossings, Nespresso, Sa-
lon Petra Měchurová, PRK Partners, RUR, Sunar, T-Servis, 
tiskárna V ráji.

• TV Prima a Prima Style /hlavní mediální partner/
• iDNES.cz a OnaDnes.cz /mediální partner/

New ŠKODa FaBIa PrESENtS:  
FaSHION FOr KIDS 2014 – WINGS OF HOPE

28 November 2014
The tenth annual Tereza Maxová Foundation charity fashion 
show under the name New ŠKODA FABIA PRESENTS: FASH-
ION FOR KIDS 2014 – WINGS OF HOPE was held on Friday, 
28 November 2014, at the Municipal House in Prague. The 
event once again reunited the world of fashion and support 

of a good cause.

The spectacular fashion show in the style of the “GREAT 
GATSBY” was prepared by ROBERT RABENSTEINER, the 
creative director of Italian Vogue L’Uomo. The show on the 
catwalk included tennis player Radek Štěpánek, singer Zuzana 
Stivínová, or Gabriela Kratochvilová and Roman Šebrle, the 
faces of FTV Prima news. Clothing from brands GUCCI, LAN-
VIN, N21, ROBERTO CAVALLI, ALBERTA FERRETTI, V. WEST-
WOOD, JP GAULTIER, MISSONI, DSQUARED2, GIAMBATISTA 
VALLI, VIKTOR & ROLF, PUCCI, LOUBOUTIN and many others 
was presented. On behalf of the Czech Republic in this aspect 
of the best from the world of fashion, the designs of KLÁRA 
NADEMLÝNSKÁ, JAKUB POLANKA and MONIKA DRÁPALOVÁ 
were presented. An exclusive guest of the event was world 
music legend, singer and photographer BRYAN ADAMS. His 
performance in the program was an extraordinary event at-
testing to his long-standing interest in the issue of aban-
doned and vulnerable children in the Czech Republic. Bryan 
Adams was there at the very birth of several foundation pro-
jects and has always supported the activities of the Tereza 
Maxová Foundation. He also supported the Fashion for Kids 
event via the exclusive online auction of his guitar, which 
earned 200,000 CZK to support prevention of unwanted re-
moval of children from their families. The total proceeds from 
the tenth annual Fashion for Kids reached 10,446,617 CZK. 
The Tereza Maxová Foundation would like to graciously thank 

all partners of the show, which were”
• ŠKODA Auto (general partner)
• Accenture, ING Bank (main partners)
• CitiFoundation, the Agrofert Foundation (partner founda-

tion support)
• Oriflame, Travelport – CEE Group (official partner)
• Obecní dům, Renomia, SenatorTravel, Zátiší Group (part-

ners)
• FourSeasons Hotel (official hotel)
• Fabia (official car)
• Bohemia Sekt (official beverage)
• We would also like to thank: Oraflux, Blue Gekko, C&B, 

C-In, Coca-colaHellenic, Dechem, DEK Trade, Designblok, 
Elite Prague, ET Production, HofaGuard, ChannelCross-
ings, Nespresso, Salon Petra Měchurová, PRK Partners, 
RUR, Sunar, T-Servis, tiskárna V ráji.

• TV Prima and Prima Style /main media partner/
• iDNES.cz and OnaDnes.cz /media partner/
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Charitativní snídaně zaměstnanců  
společnosti Seznam.cz

9. 12. 2014
Touto cestou bychom chtěli poděkovat zaměstnancům spo-
lečnosti Seznam.cz, kteří v  rámci svých poboček v  Praze, 
Brně, Ostravě a  Žďáru nad Sázavou uspořádali charitativní 
snídani. Celková vybraná částka ve výši 41 113 Kč byla vyu-
žita na nákup nábytku dětem vyrůstajícím v Azylovém domě 

v Oseku.

rozjedu to! v učilišti ŠKODa aUtO
15. 12. 2014

Děti zapojené do  projektu Rozjedu to! navštívili v  průběhu 
prosince učiliště ŠKODA AUTO. V rámci této návštěvy měli 
děti možnost nahlédnout do pracovních procesů této firmy. 
Mladí lidé vyrůstající za zdmi ústavních zařízení mají při vstu-
pu na pracovní trh podstatně horší pozici než jejich vrstevníci 
z úplných rodin. Proto je cílem projektu motivovat je ke stu-
diu a pomoci jim tak uplatnit jejich potenciál. Děkujeme spo-

lečnosti ŠKODA AUTO a.s. za pomoc a spolupráci!

Seznam.cz employees charity breakfast
9 December 2014

We would hereby like to thank the employees of Seznam.cz 
for organizing a charity breakfast through their branches in 
Prague, Brno, Ostrava and Žďár nad Sázavou. The total raised 
amount of 41,113 CZK was used to purchase furniture for 

children growing up in the Osek Asylum House.

rozjedu to! (Get it Going!) at the ŠKODa aUtO  
vocational school
15 December 2014

In December, children involved in the Rozjedu to! project vis-
ited the ŠKODA AUTO vocational school. During their visit 
the children were able to see the work process of the com-
pany. When entering the job market, young people growing 
up behind the walls of institutions have much worse position 
than their peers from complete families. The goal of the pro-
ject is to motivate them to study and help them realize their 
potential. Thank you to ŠKODA AUTO a.s. for your help and 

cooperation!
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V této části bychom Vám rádi představili výběr 
vlastních i partnerských projektů, které nadace 

dlouhodobě realizuje či významně podporuje. 

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 rela-
tivně nízkého stupně vzdělání. Navíc jsou často z praktických 
důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich kmenového dět-
ského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k  je-
jich 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 zaří-
zeních, 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 relativ-
ního 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, ne-
zaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. V horším 
případě je taková situace přivede k překročení zákona a na po-

čátek kriminální dráhy.

Cíl projektu:
Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu 
do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cí-
lovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26 
let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na od-
chod z něj. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se při-
pravit 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

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 vý-
chovy zpět do rodinného prostředí, protože ČR je stále na jed-
nom z předních míst v počtu dětí v ústavní péči na počet oby-
vatel. Projekt se skládá ze tří stěžejních částí: z informačního 
webového portálu (www.adopce.com), z  telefonní linky s  od-
borníky (233 356 701), kam zájemce může anonymně zavolat 
a z tištěné brožury. Projekt patří k nejucelenějším informačním 
zdrojům speciálně zaměřeným na  problematiku náhradní ro-

dinné péče v České republice.

in this section, we would like to present a selection 
of both our own and partnership projects that the 

Foundation has been implementing or providing with 
significant support over a long period.

accenture academy

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 per-
son. However, it is even more difficult and complicated for young 
people who spent their life in different institutions, who lack net-
work 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 rela-
tively safe environment of their children’s home, and real life situa-
tions pose something new to them. They have very distorted ide-
as 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 so-
cial 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 inde-
pendent 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 voca-
tional 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

Initial situation:
Adopce.com is a  joint project of the Tereza Maxová Foundation 
and Nestlé Czech Republic, implemented with the support of non-
profit organizations Spolu dětem o.p.s. and the Substitute Family 
Care Association. Since 2001, the project – not just the informa-
tion 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 num-
ber of children in institutional care in proportion to its popula-
tion. 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 substi-

tute family care in the Czech Republic.
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„Made by” - Finanční gramotnost pro matky  
v azylových domech

Výchozí situace:
Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v sys-
tému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou 
schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a  po-
třebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky 
umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zku-
šenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvě-
ry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou 
podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost 
pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy 
na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského 
vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit byd-
lení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu 
v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být 
odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí 
do  dětských domovů. Péče by měla umožnit klientkám nový 
start do  života, „postavit je na  vlastní nohy“ a  nasměrovat 
společensky správným směrem. Díky odborné pomoci pracov-

níků azylových domů se to mnohdy podaří.

Cíl projektu:
Společným problémem žen v Azylových domech je mimo jiné 
citelný nedostatek finančních prostředků či dluhy. Z  daného 
důvodu je záměrem projektu individuální práce a  zvýšení fi-
nanční gramotnosti klientek dvou zapojených Azylových domů 

- a  to 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, který po dobu 10 měsíců bude ve výše 
zmíněných Azylových domech probíhat, má dvě části – teore-
tickou a praktickou. Sledovaným cílem je pak napomoci změně 
chování klientek v otázce osobních financí a možnost zajištění 
finanční rezervy. V neposlední řadě pak i umožnění lepšího pří-

stupu k získání zaměstnání.

Teoretická část projektu:
Po sestavení skupiny matek budou v obou azylových domech 
probíhat vzdělávací moduly zaměřené na finanční gramotnost 
(témata jednotlivých modulů např. Jak šetřit své finance, Kdo 
je spotřebitel a jak se chránit, Finanční plánování, Hospodaření 
s penězi apod.). Programy budou sestaveny na míru podle jejich 
aktuálních potřeb, budou přizpůsobeny složení skupiny a  ty-
pům žen. Cílem je pracovat alespoň s počtem 40 matek ročně.

Praktická část projektu:
Bude probíhat současně s  teoretickou částí, matkám bude 
umožněno vyrábět různé produkty, např. klíčenky, bačkory, 
šperky, které se následně prodají a  zapojené ženy tak získají 
extra příjem. Zároveň, jako formu terapie, každá z  maminek 
během svého pobytu vyrobí jednu panenku, pro kterou připraví 

„rodný list“. Dá jí jméno a opatří ji svým příběhem. Partnerský 
projekt Nadace Terezy Maxové dětem a City Foundation je re-
alizován ve spolupráci s o. s. Otevřená budoucnost. Projekt byl 

zahájen v roce 2013.

“Made by” - Financial literacy for mothers in shelters

Initial situation:
Shelters for mothers with children play a significant role in the 
social services system. They are designed for women who are 
unable to deal with a difficult life situation on their own and need 
help from governmental or non-governmental institutions. Due 
to their life experiences, mothers placed in shelters are often 
very susceptible to various types of abuse of trust, and they need 
not only material, but professional and psychological support as 
well. Their situation is complicated by the fact that they respon-
sible not only for themselves, but also for their children. Often 
they are women on maternity leave or women after the breakup 
of a relationship, who because of their financial situation can not 
secure housing. Often these women are victims of domestic vio-
lence. By staying in shelters, women with children have access to 
facilities and support and they do not have to be separated. This 
service also thus serves as prevention of the placing of children 
into children’s homes. The care should enable the clients to get 
a new start in life, it should “put them on their own two feet” 
and direct them in the socially correct direction. Thanks to the 
professional assistance of the shelters’ staff, this is often suc-

cessful.

Project objective:
A common problem of women in shelters is, among other things, 
a noticeable lack of funds or the fact they are in debt. For this 
reason, the aim of the project is individual work and improving the 
financial literacy of clients of two participating shelters, specifi-
cally Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín(Shelter 
for Women and Mothers with Children in Vsetín) and Azylový dům 
pro matky s dětmi Osek (Shelter for Mothers with Children in 

Osek).

The tailor-made financial literacy program, which will take place 
for a period of 10 months in the above mentioned shelters, has 
two parts: theoretical and practical. The objective is then to help 
change the behavior of clients regarding personal finances and 
the possibility of securing a financial reserve. And last but not 
least, the project also aims to improve the women’s attitude to-

wards getting a job.

Theoretical part of the project:
After the group of mothers is established, educational modules 
focused on financial literacy (topics of individual modules will in-
clude, for example, How to save money, Who is the consumer 
and how can she protect herself, Financial planning, Managing 
money, etc.) will take place at both shelters. The programs will be 
developed specifically according to the women’s current needs, 
and they will be adapted to the group composition and types of 

women. The aim is to work with at least 40 mothers per year.

Practical part of the project:
This part will take place in parallel with the theoretical part and 
will make it possible for the mothers to make various products, 
such as key chains, slippers and jewellery, which will be subse-
quently sold and the participating women will thus gain extra in-

come.
At the same time, as a  form of therapy, each of the mothers 
during their stay will produce one doll, for which it will prepare 
a “Birth Certificate”. The mothers will give their dolls names and 

provide them with their story.
The partner project of the Teraza Maxová Foundation and the Citi 
Foundation is implemented in cooperation with o. s. Otevřená  

budoucnost. The project was launched in 2013. 
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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, kte-
rá 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 sociál-
ní, 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 zaměstna-

vatelé si často nevědí s jejich uplatněním rady.

Cíl projektu:
Naším cílem je zlepšit situaci jedné z nejohroženějších skupin 
dětí, rozšířit jejich pracovní zkušenosti a dovednosti a usnad-
nit jim vstup do  pracovního života. Chceme dát těmto mla-
dým 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.). Pro-
jekt se zaměří na problémovou oblast přípravy na práci, její zís-
kání 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.

rOZJEDU tO! - Partnerský projekt realizovaný 
ve spolupráci se ŠKODa aUtO, a.s. 

Výchozí situace:
Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce pod-
statně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci z  běžné po-
pulace. Kromě nízkého vzdělání nemají mnohdy ani dostateč-
né informace a příležitosti pro získání stabilního zaměstnání, 
a jsou tedy více ohroženi sociálně patologickými jevy, jako jsou 

chudoba a bezdomovectví.

Cíl projektu:
Cílem projektu ROZJEDU TO! je účinně motivovat mládež 
ve věku 11 až 15 let umístěnou v dětských domovech ke vzdě-
lání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. Zároveň jsou 
jim vytvořeny podmínky pro zlepšení jejich školního prospěchu, 
díky pravidelnému doučování a na míru šité motivaci a podpo-
ře. S  každým dítětem zařazeným do projektu se pracuje po-
mocí individuálních plánů. Ty zahrnují jak pomoc psychologa či 
mentora, tak i kariérní poradenství zprostředkované proškole-
nými vychovateli. Díky tomuto komplexnímu a individuálnímu 
přístupu se projekt snaží změnit dosavadní tendenci mladých 
lidí s ústavní historií převažující při volbě jejich povolání. Ta je 
obvykle stereotypní (kuchař, číšník, kadeřnice…). I proto pro-
jekt ROZJEDU TO! umožňuje pestřejší představení trhu práce 

s možností se na dané pracoviště přímo podívat.

V současné pilotní fázi jsou do projektu ROZJEDU TO! zapoje-
ny dětské domovy Nymburk a Krnsko ze Středočeského kra-
je a dětské domovy Holice a Nechanice z Královehradeckého 

kraje.

New Job, New Life

Initial situation:
Children who spent much of their lives in the children’s home en-
ter life with different experience than children raised in the fam-
ily. 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 so-
cial, 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.

Project objective:
Our objective is to improve the situation in one of the most endan-
gered 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 ex-
perience (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 suc-
ceed in the labour market. The aim is to provide individual help to 

60–80 young people throughout the Czech Republic.

I’LL Start It UP! – a partnership project implemented in 
cooperation with ŠKODa aUtO, a.s.

Background:
Young people from children’s homes enter the labour market from 
a starting position that is much worse than that of their peers 
from the general population. In addition to the lack of education, 
they often do not have sufficient information and opportunities 
to obtain stable employment and are, therefore, more at risk of 

social pathologies such as poverty and homelessness.

Project objective:
The objective of the I’LL START IT UP! project is to effectively 
motivate young people aged 11 to 15 years, placed in children’s 
homes, to obtain education and to grow, both personally and pro-
fessionally. They are also provided with suitable conditions to im-
prove their school grades, through regular tutoring and tailored 
motivation and support. Each child included in the project is as-
sisted based on individual plans. These include both a psycholo-
gist’s or a mentor’s help and career counselling provided by trained 
educators. Thanks to this comprehensive and individual approach, 
the project aims to change the prevailing current tendencies dis-
played by young people with institutional history when choosing 
their profession. This is usually stereotyped (chef, waiter, hair-
dresser, etc.). It is also for this reason that the I’LL START IT UP! 
project allows a more diverse presentation of the labour market 

with the possibility to obtain direct experience.

In the current pilot phase, the I’LL START IT UP! project has been 
joined by the Nymburk and Krnsko children’s homes from the Cen-
tral Bohemian Region, as well as by the Holice and Nechanice chil-

dren’s homes from the Hradec Králové Region.
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Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je veřej-
ná 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.

V tuto chvíli nadace provozuje dvě veřejné sbírky. Sbírka s ná-
zvem „Nadace terezy Maxové dětem“, je realizována na  ce-
lostátní úrovni od  5.12.2012. V  souladu s novým zákonem 
o veřejných sbírkách je tato sbírka realizována na dobu neur-
čitou. 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 kte-
rou se vztahuje tato sbírka, je příspěvek do pokladniček, kte-
ré 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, dlouho-
dobý způsob je tzv. DMS roční podpora, kdy díky speciálnímu 
heslu můžete automaticky poslat DMS každý měsíc. Toto hes-
lo vychází ze standardního textu dárcovské SMS. Je doplněno 
o  klíčové slovo ROK, v našem případě tedy DMS rOK tErE-
ZaDEtEM.

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 ce-
loroční podporu.

Od roku 2010 je nadace zapojena do projektu Fóra dárců s ná-
zvem „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  por-
tálu 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.  

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

On 5 December 2012, the Foundation opened a new collection 
called “tereza Maxová Foundation for Children”, which is imple-
mented at the national level. Due to the new act governing pub-
lic 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 87777, you donate CZK 27 to the Foundation. The sec-
ond, 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 key-
word 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, Raif-
feisenbank. Other forms of support related to this public collec-
tion 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 Fo-
rum’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 per-
sonal donations and to get the public involved in non-profit pro-
jects. 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 této kapitole zhodnotíme činnost nadace pomocí přehled-
ných grafů, a to v oblastech grantování, přijatých darů i me-
diální prezentace.

• Analýza grantové podpory nadace
• Analýza finančních zdrojů nadace a jejich dárců
• Mediální prezentace Nadace Terezy Maxové dětem v roce 

2014

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 

2014

Nadace Terezy Maxové dětem poskytla v  roce 2014 nadační  
příspěvky v  celkové výši 15 424 953,60 Kč. Žadatelé, kteří 
dle statutu danou podporu mohou získat, jsou jak neziskové 
organizace, ústavní zařízení (kojenecké ústavy, dětské domo-
vy, výchovné ústavy), děti a mladí lidé vyrůstající v prostředí 
ústavní výchovy, tak pěstounské rodiny, resp. děti, které byly 
do dané rodiny přijaty. 

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

•	 Otevřeného	grantového	řízení,	které	zahrnuje:	

1. Grantové řízení v rámci grantového programu Prevence, které 
bylo realizováno jednou ročně pro organizace, jejichž činnost je 
spjata s podporou opuštěných či znevýhodněných dětí. V rámci 
tohoto řízení byly také rozdělovány prostředky z regionálních a 
korporátních fondů.

2. Grantové řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, 
které 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 vyrůstajících 
v prostředí ústavní výchovy. 

4. Grantové řízení Krizového fondu pomoci, který je určen 
k  udělení podpory v  mimořádných či naléhavých případech, 
které vyžadují okamžité řešení.

•	 Uzavřeného	grantového	řízení,	které	zahrnuje:

1. Partnerské projekty 
2. Korporátní fondy - ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dě-

tem, Accenture Fond a Fond Teribear 
3. Regionální fondy - v roce 2014 spravovala nadace dva regio-

nální fondy - Fond pro Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj.

• Nefinanční podpory – materiální pomoc, jazykové kurzy, do-
prava

In 2014 the Tereza Maxová Foundation redistributed 
15  424  953,60 CZK in grant proceedings.  Applicants that, 
according to the statute, can receive support include both 
non-profit 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:

•	 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. 

•	 Closed	grant	proceedings	which	include:

1. Partnership projects
2. Corporate funds – ING Bank Fund of Tereza Maxová Foundation, 

Accenture Fund and Teribear Fund
3. Regional funds – in 2014 the Foundation managed 2 regional 

funds – Funds for the South Bohemia Region and the South 
Moravia Region

•	 Non-financial	support	– material assistance, language 
courses, transport
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The total amount of redistributed funds was 15 424 953,60 CZK. 
This was distributed in three grant programmes:

•	 GP 1 – PrEVENtION

•	 GP 2 – FOStEr FaMILY CarE

•	 GP 3 – COMPENSatION OF tHE FLaWS IN 
INStItUtIONaL CarE

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

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků dosáhla 
částky 15 424 953,60 Kč, která byla rozdělena ve třech gran-
tových programech:

•	 GP	1	–	PREVENCE

•	 GP	2	–	NÁHRADNÍ	RODINNÁ	PÉČE

•	 GP	3	–	KOMPENZACE	NEDOSTATKŮ	ÚSTAVNÍ		
VÝCHOVY

Níže jsou uvedeny jednotlivé výše příspěvků 
v rámci daných směrů podpory.

Grantový program/Grant programme Částka/Amount

GP 1 – Prevence/GP 1 – Prevention 6 161 739,00 Kč/CZK

GP 2 – Náhradní rodina/GP 2 – Foster family 2 289 189,00 Kč/CZK

GP 3 – Kompenzace/GP 3 – Compensation 6 034 389,60 Kč/CZK

Kombinace GP 1 + GP 2/Combination of GP 1 + GP 2 140 000,00 Kč/CZK

Kombinace GP 1 + GP 3/ Combination of GP 1 + GP 3 60 000,00 Kč/CZK

Kombinace GP 2 + GP 3/Combination of GP 2 + GP 3 10 000,00 Kč/CZK

Kombinace GP 1 + GP 2 + GP 3/Combination of GP 1 + GP 2 + GP 3 729 636,00 Kč/CZK
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V dané kapitole zanalyzujeme typologii dárců a celkovou struk-
turu dárcovské podpory v roce 2014.

Základní členění dárců:

Zcela základní a nejjednodušší členění dárců je dle povahy – tzv. 
fyzické osoby (FO), právnické osoby (PO) a veřejné sbírky (VS). 
Za období leden – prosinec 2014 byl stav a poměr mezi obje-
mem získaných finančních darů u výše zmíněných základních 
skupin následující:

Z grafu vyplývá, že 81,4 % z celkového objemu přijatých darů 
poskytly právnické osoby. Fyzické osoby poskytly 16,4 % fi-
nančních darů a 2,2 % z celkového objemů přijatých darů nada-
ce získala v rámci veřejné sbírky.

typologie dárců:

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

Z  grafu vyplývá, že zcela převažující je podpora jednotlivých 
firem (75,1 %). Druhou skupinu tvoří fyzické osoby (16,0 %). 

Následuje podpora od nadací (6,4 %) a dále příspěvky zaměst-
nanců korporátních firem (2,5 %).

In this part we analyse the typology of the donors and the over-
all structure of donor support in 2014.

Basic division of donors:

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 dona-
tions received from these basic groups was as follows:

The graph shows that 81,4 % of the total volume of donations re-
ceived were provided by legal entities 16,4 % of financial donations 
were provided by physical entities and 2,2 % of the total volume of 
donations received by the Foundation came from a public collection.

typology of donors:

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. 

The graph shows that support from individual companies -  
(75,1 %) dominates completely and in second place is physical 
entities - (16,0 %).

Then comes support from foundations - (6,4 %), followed by con-
tributions from employees of corporate companies (2,5 %). 
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Celková struktura dárcovské podpory:

Následující grafy ukazují rozvrstvení dárců dle devíti specifiko-
vaných finančních kategorií. Dané kategorie jsou pro přehled-
nost stanoveny následovně:

Dary do 10.000 Kč
Dary do 50.000 Kč
Dary do 100.000 Kč
Dary do 200.000 Kč
Dary do 300.000 Kč
Dary do 500.000 Kč
Dary do 1.000.000 Kč
Dary do 2.000.000 Kč
Dary nad 2.000.000 Kč

Dalším zajímavým kritériem dělení je preference dárců ve vý-
běru zacílení jejich finančních prostředků. Dárci si mohou vy-
brat mezi čtyřmi základními kategoriemi: Fondem, který má 
vždy strategický cíl podpory a je doprovázen dlouhodobou in-
tenzivní společnou činností, Projektem, jenž řeší vybranou úz-
kou oblast nadačních priorit, dále charitativní akcí, kterou na-
dace 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 2014 byla 
nejoblíbenější investice do Projektů, následovaly Akce, Fondy  
a Neúčelové dary.

Overall structure of donor support:

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:

Donations up to 10,000 CZK
Donations up to 50,000 CZK
Donations up to 100,000 CZK
Donations up to 200,000 CZK
Donations up to 300,000 CZK
Donations up to 500,000 CZK
Donations up to 1,000,000 CZK
Donations up to 2,000,000 CZK
Donations over 2,000,000 CZK

Another interesting way of breaking down the data is accord-
ing 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 accom-
panied 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 2014 most popular were invest-
ments in Projects, followed by Events, Funds and Non-specific 
Donations.
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V  této kapitole bychom vám 
rádi shrnuli mediální prezentaci 
nadace v roce 2014.

• Podíváme-li se na  strukturu 
PR článků v  roce 2014, domi-
nantní je komunikace činnosti 
a aktivit Nadace Terezy Maxo-
vé dětem (98,8 %). 

• Rozhovory a  články s  pat-
ronkou nadace zaobírají 1,2 % 
z celkové komunikace nadace.

This section summarises the 
Foundation’s media presenta-
tion in 2014.

• If we look at the structure of PR 
articles in 2014 these are domi-
nated by articles reporting on 
the Tereza Maxová Foundation’s 
activities (98,8 %).

• Interviews with and articles 
about the Foundation’s patron 
account for 1,2 % of the Foun-
dation’s total media communi-
cation.

Nadace Terezy Maxové dětem (98,8 %)   
Tereza Maxová (1,2 %)   

Tereza Maxová Foundation (98,8 %)
Tereza Maxová (1,2 %)
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1. Informace o vývoji výkonnosti

Nadace dětem Terezy Maxové eviduje jako jeden z hlavních vý-
konnostních parametrů objem získaného majetku – a to for-
mou přijatých darů, veřejných sbírek, výnosů z vlastních inves-
tic, atd. V roce 2014 činil objem těchto získaných prostředků 
19 281 755,21 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 tako-
vých činností, které by měly v  konečném důsledku pomáhat 
řešit tuto problematiku. V roce 2014 podpořila Nadace dětem 
Terezy Maxové 445 projektových záměrů v celkové výši 15 
424 953,60 Kč. 

Základní struktura všech hodnotových přínosů za rok 2014/
Basic structure of all value contributions for 2014

Přijaté finanční dary / Financial donations received 18 142 380,07 Kč / CZK
Přijaté nefinanční dary / Non-financial donations received 649 123,95 Kč / CZK
Příjem z veřejných sbírek / Public collection income 426 965,49 Kč / CZK
Ostatní výnosy / Other revenue 63 285,70 Kč / CZK
CELKEM /TOTAL 19 281 755,21 Kč / CZK

2. Informace o vývoji činnosti

Nadace Terezy Maxové dětem v  roce 2014 vyvíjela činnost 
v souladu se svou strategií a posláním, jímž je umožnit každé-
mu dítěti vyrůstat v rodině. 
K tomu, aby nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, 
zaměřuje se její činnost na tři konkrétní pilíře podpory:

• Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostře-
dí: 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  konzul-
tační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se 
o změnu systému péče o dítě, atp.

• Podpora náhradního rodičovství: Pokud selžou mechanis-
my 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 dí-
těti 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 ústa-
vech a dětských domovech. Mladý člověk, který strávil vět-
šinu svého dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje 
pomoci se začleněním do samostatného života. V  této ob-
lasti 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.

1.Information about productivity development 

One of the main productivity parameters that the Tereza 
Maxová Foundation records is the volume of property acqui-
red - whether it be in the form of donations received, pub-
lic collections, revenue from own investments, etc. In 2014 
the volume of assets acquired in this way was 19,281,755.21 
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 effective-
ly to support such activities which should eventually help to 
resolve this problem. In 2014 the Foundation supported 445 
project schemes worth a total value of 15,424,953.60 CZK.

2.Information about the development of activities

In 2013 the Tereza Maxová Foundation carried out activities in ac-
cordance 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:

• 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

Nadace dětem Terezy Maxové vykazuje ve čtvrtém roce své 
činnosti stabilitu a finanční sílu. O tom svědčí i roční výše při-
jatých darů přesahující 19 000 000,- Kč. Za tento úctyhod-
ný objem prostředků je Nadace vděčná desítkám svých dárců 
z řad firem a občanů. Z pohledu srovnání provozních nákladů  
a výnosů bylo hospodaření Nadace vyrovnané. 

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 pro-
blematiky dětí vyrůstajících mimo rámec harmonického pro-
středí biologické rodiny a analýz systému péče o dítě v České 
republice. Jedná se přitom o zajištění co nejaktuálnějších infor-
mací, aby pomoc Nadace mohla být maximálně efektivní v čase.

5. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního 
prostředí a pracovněprávních vztazích

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. 2014 
celkem 3 pracovníky na pracovní poměr. V  některých přípa-
dech byly sjednávány, zejména k plnění krátkodobých pracov-
ních 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

Nadace Terezy Maxové dětem neměla k 31. 12. 2014 žádnou 
složku v zahraničí. 

3.Information about the current economic standing

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 19 000 000,00 CZK. The Foundation is grateful to its doz-
ens of donors, both companies and individuals, for this impres-
sive amount. A comparison of costs and revenue shows that the 
Foundation’s economic management was balanced.

4.Information about research and development activities

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 in-
formation 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. 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. 2014 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 volun-
teers, trainees and external consultants contributed to the 
Foundation’s activities. 

6. Information about the existence of an association abroad

As of 31. 12. 2014 the Tereza Maxová Foundation did not have 
any association abroad.
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Přehled majetku a závazků/Overview of Assets and Liabilities

STRUKTURA AKTIV A PASIV/ASSET AND LIABILITY STRUCTURE 2014 
v tis. Kč/in CZK thousands

AKTIVA/ASSETS 13 870

STÁLÁ AKTIVA/ FIXED ASSETS 0

OBĚŽNÁ AKTIVA/CURRENT ASSETS 13 864
Finanční hotovost/Cash 100
Peníze na běžných účtech/Bank accounts      13 764 
OSTATNÍ AKTIVA/OTHER ASSETS 1 
PASIVA/LIABILITIES 13 870
VLASTNÍ KAPITÁL/EQUITY 13 628
Nadační jmění/Foundation equity 500
Fondy z přijatých darů/Funds created from donations 12 934
Nerozdělený zisk minulých let /Retained earnings 194
CIZÍ ZDROJE/NON-OWN RESOURCES 242
Závazky k dodavatelům/ Liabilities to suppliers 41 
Závazky k zaměstnancům/Liabilities to employees 103
Závazky k institucím)/Liabilities to institutions 60
Ostatní závazky/ Other liabilities 23
OSTATNÍ PASIVA 15

Přehled darů právnických a fyzických osob

Celková výše finančních darů od právnických osob činila 
14 944 755,78 Kč
Celková výše finančních darů od fyzických osob činila 
3 197 624,29 Kč
Celková výše finančních darů do veřejné sbírky činila 
426 965,49 Kč
Celková výše nefinančních darů činila 649 123,95 Kč.
Celková výše přijatých darů činila 19 218 469,51 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)

List of Donations from Legal Entities and Individuals

The total value of donations from legal entities amounted to 
CZK 14,944,755.78
The total value of donations from individuals amounted to 
CZK 3,197,624.29
The total amount of financial donations to the public collec-
tion was CZK 426,965.49
The total value of donations from non-financial donations 
amounted to CZK 649,123.95
the total value of all donations amounted to CZK 
19,218,469.51

Accenture Central Europe B.V. 1 646 535,00 Kč
Accenture Services, s.r.o. 108 112,00 Kč
ACTAVIS CZ a.s. 105 823,00 Kč
AMJ TRADE s.r.o. 30 000,00 Kč
AmRest Coffee s.r.o. 84 708,00 Kč
Baierová spol. s r.o. 205 000,00 Kč
BCM, a.s. 20 000,00 Kč
Bohemia Sekt, s.r.o. 2 400,00 Kč
BRAND CONCEPT s.r.o. 60 000,00 Kč
Burda Praha, spol. s r.o. 7 290,00 Kč
Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem 614 450,00 Kč
C - Car s.r.o. 25 000,00 Kč
Citibank Europe plc 40 000,00 Kč
CIV Advisory s.r.o. 20 000,00 Kč
Čistá Jižní Morava a.s. 10 000,00 Kč
ČSOB Leasing, a.s. 20 500,00 Kč
DEK a.s. 200 000,00 Kč
Dobro o.s. 400 000,00 Kč
DS Soft Olomouc, spol. s r.o. 10 000,00 Kč
Emirates, organizační složka 71 355,00 Kč
Eni Česká republika, s.r.o. 50 000,00 Kč
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EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. 4 500,00 Kč
FAN BASE, s.r.o. 31 200,00 Kč
FARMAK – GASTRO, s.r.o. 300,00 Kč
FARMAK a.s. 750,00 Kč
FARMAK MORAVIA, a.s 300,00 Kč
FoodNavi s.r.o. 1 300,00 Kč
Fritzmeier s.r.o. 2 100,00 Kč
FSHP, a.s. (Hotel Four Seasons) 11 144,00 Kč
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka Česká republika 15 121,00 Kč
GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o. 1 511 323,00 Kč
GARFL s.r.o. 10 000,00 Kč
GASCO spol. s r.o. 10 000,00 Kč
GLOBAL CARE s.r.o. 10 000,00 Kč
HALLA, a.s. 7 862,00 Kč
Happyeat s.r.o. 10 000,00 Kč
Hard Rock Cafe (Czech Republic) s.r.o. 107 883,00 Kč
HERO CZECH s.r.o. 200 000,00 Kč
Hlavní město Praha 423 500,00 Kč
ICON Communication Centres s.r.o. 26 447,00 Kč
INCOMA GfK, s.r.o. 6 150,00 Kč
ING Bank N.V., organizační složka 1 999 271,00 Kč
INTERPAP Office, s.r.o. 11 989,00 Kč
Koral – Bartoněk s.r.o. 1 774,00 Kč
KorCo+ s.r.o. 1 674,00 Kč
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 50 000,00 Kč
Lafarge Cement, a.s. 8 100,00 Kč
Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o. 100 000,00 Kč
M Marketing s.r.o. 100 000,00 Kč
MAFRA, a.s. 704 162,00 Kč
Maglital s.r.l. 300 000,00 Kč
MAXIMA pojišťovna, a.s. 50 000,00 Kč
MEDIAN s.r.o. 45 000,00 Kč
MEGATON PRODUCTION, o.s. 52 674,00 Kč
MINDY CAPITAL LTD. 405 940,49 Kč
MOKRÁ ČTVRŤ o.s. 50 000,00 Kč
Money Plus, s. r. o. 12 000,00 Kč
MUCOS Pharma CZ, s.r.o. 8 000,00 Kč
MyMedia s.r.o. 117 918,00 Kč
Nadace AGROFERT HOLDING/Foundation 1 000 000,00 Kč
Nadace Martina Romana/Foundation 150 000,00 Kč
Nadace Nova/Foundation 100 000,00 Kč
Nestlé Česko, s.r.o. 500 000,00 Kč
Obec Krásensko 3 173,00 Kč
OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o. 14 235,00 Kč
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o. 500 000,00 Kč
ORRERO a.s. 20 000,00 Kč
Prague Top Estates, s.r.o. 19 350,00 Kč
Pražské hotely Hilton/Prague Hilton Hotels 181 613,90 Kč
PRESCO GROUP, a.s. 136 771,39 Kč
President Hotel Prague 12 500 Kč
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. 38 531,00 Kč
RATIO s.r.o. 43 000 Kč
RENOMIA, a.s. 5 000,00 Kč
Sanatorium ART, s. r. o. 150 000,00 Kč
Senator Travel s.r.o. 6 000 Kč
ŠKODA AUTO a.s. 1 650 000,00 Kč
Tarsago Česká republika, s.r.o. 1 210,00 Kč
TEMAMEDICA a.s. 2 300,00 Kč
Unie podnikových právníků ČR o.s. 10 000,00 Kč
United Way Worldwide 1 158 660,00 Kč
VABICO s.r.o. 4 967,00 Kč
Základní škola německo-českého porozumění 17 889,00 Kč
Zátiší Catering group a.s. 30 000,00 Kč
ZODIAX a.s. 50 000,00 Kč
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* The list of donations from individuals was drawn up in accordance with 
the Data Protection Act 101/2000 Coll. and the Foundation ś and Endow-
ment Funds Act 227/1997 Coll.

b) Výčet darů fyzických osob 
b) List of donations from individuals 

Alessandra Luna 26 455,17 Kč
Angela Kleiber 135 191,00 Kč
Caroline Vos 110 000,00 Kč
Členové golfového klubu Mstětice/ Members of golf club Mstětice 2 520,00 Kč
Dárci v rámci projektu „Made by…“/Donors within the project „Made by…“ 14 410,00 Kč
Dárcovská spolupráce v rámci iDnes.cz/Donors within iDnes.cz 214 624,00 Kč
Diana Fábryová 200 000,00 Kč
Eva Merxbauerová 20 000,00 Kč
František Kožíšek 12 000,00 Kč
Helena de la Barre 40 000,00 Kč
Hradní stráž Praha - soukromá sbírka/ Prague Castle Guard - private collection 6 563,00 Kč
Ing. Libor Láznička 10 000,00 Kč
Ing. Václav Krajzl 4 380,00 Kč
Ing. Václav Lorenc 10 000,00 Kč
Jan Sedlák 12 000,00 Kč
Jiří Pacherník 50 000,00 Kč
Kanadská obchodní komora v České republice - Vánoční akce/ 
Canadian Chamber of Commerce in the Czech Republic- Christmas party 10 770,00 Kč

Karel Charvát 10 000,00 Kč
Karel Miko 12 345,00 Kč
Magdaléna Finnová 10 000,00 Kč
Manželé Syroví 4 000,00 Kč
Martina Svadbíková 55 640,00 Kč
Mgr. Ing. Ivo Hala 100 000,00 Kč
Michaela Chaloupková 100 000,00 Kč
MUDr. Martin Petřek 345,00 Kč
Ondřej Hynek 100 000 Kč
Ostatní dárci/ Other contributions 498 703,62 Kč
Pavel Nepala 106 000,00 Kč
Petr Ambrož 12 000,00 Kč
Petr Kramerius 24 000,00 Kč
Petr Nedoma 15 000,00 Kč
Petr Vykrut - ZAHRADNÍ SLUŽBY 100 000,00 Kč
Radka Šabatková 20 000,00 Kč
Shelley Le Breton 13 519,10 Kč
Slavka Ďurišová 35 000,00 Kč
Smolík - Vedral 50 000,00 Kč
Tania le Moigne 10 000,00 Kč
Zafer Yildirim 533 634,50 Kč
Zaměstnanci ING Bank N.V./Employees of ING Bank N.V. 180 917,00 Kč
Zaměstnanci Orsay - Ordiczech s.r.o./Employees of Orsay - Ordiczech s.r.o. 80 000,00 Kč
Zaměstnanci společností Accenture v České Republice/Employees of Accenture companies in the Czech Republi 237 606,90 Kč
Zbyněk Drápal 10 000,00 Kč

* 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 - Nadace Terezy Maxové dětem - Halcyon Partners/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Halcyon Partners 2 450,00 Kč
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - Hotel President/Public Collection - Tereza Maxová Foundation - Hotel President 9 527,32 Kč
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem – Charitativní bazar Galerie TAKO/
Public Collection - Tereza Maxová Foundation - Charity Bazaar of Gallery TAKO 8 466,00 Kč

Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem – 
Charitativní snídaně Seznam.cz/Public Collection - Tereza Maxová Foundation - Charity Breakfast of Seznam.cz 41 113,00 Kč

Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - Jarmark OnaDnes.cz/
Public collection - Tereza Maxová Foundation - Fairs of OnaDnes.cz Portal 147 290,52 Kč

Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - Ladronka Fest/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Ladronka Fest 2 975,00 Kč
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem –
Megaton Fashion Show/Public Collection - Tereza Maxová Foundation - Megaton Fashion Show 230,00 Kč

Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - nesmluvní dary/
Public collection - Tereza Maxová Foundation - Non-contracted donations 32 091,20 Kč

Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem – 
OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O./ Public Collection - Tereza Maxová Foundation - OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O. 3 351,98 Kč

Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - příjmy z DMS/Public collection - Tereza Maxová Foundation - Income from DMS 39 133,50 Kč
Veřejná sbírka - Nadace Terezy Maxové dětem - Teribear dětský den/
Public collection - Tereza Maxová Foundation - Teribear Children ś day 72,00 Kč

Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - MOKRÁ ČTVRŤ o.s./ Public collection - Christmas Bazaar - MOKRÁ ČTVRŤ o.s. 130 000,00 Kč
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - nesmluvní dary/Public collection - Christmas Bazaar - Non-contracted donations 9 033,47 Kč
Veřejná sbírka - Vánoční bazar v Mokré čtvrti - příjmy z DMS/Public collection - Christmas Bazaar - Income from DMS 1 231,50 Kč
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d) Výčet nefinančních darů
d) List of non-financial donations

ACTIVA spol. s r. o. -  kancelářské potřeby/office supplies 27 267,35 Kč
Atelier TATIANA s.r.o. - autorský model Tatiany Kovaříkové/luxury dress of Czech designer Tatiana Kovaříková 21 000,00 Kč
České dráhy a.s. – kilometrické banky českých drah/Kilometric banks for Czech Railways 22 000,00 Kč
DEK a.s. - počítače a monitory/computers and monitors/computers and monitors 67 760,00 Kč
Goldensilver s.r.o. - pohovka Opera/sofa Opera 27 500,00 Kč
Channel Crossings, s.r.o. – překlady/Translation services 45 000,00 Kč
Mineralia Czech Republic, s.r.o. - ametyst Urugyuay/amethyst from Urugyuay 25 000,00 Kč
MIRO, k.s. - akryl na plátně Zlatá ulička/acrylic on canvas Golden Lane 16 500,00 Kč
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář – právní služby/Law services 121 000,00 Kč
RENOMIA, a.s. - mzdové a účetní služby/Payroll and accounting services 41 374,00 Kč
Reticulum Power, a.s. – jazykové pobyty v UK/Language stays in the UK 139 722,60 Kč
Seznam.cz, a.s. - poskytnutí mediálního prostoru/media space provided 10 000,00 Kč
VAGNER DESIGN s.r.o. - postel Excel/Hästens Excel Bed 85 000,00 Kč

Přehled obdarovaných nadačními příspěvky  
a zhodnocení jejich použití

(uvedeny jsou všechny příspěvky bez omezení jejich výše)

Hodnocení nadačních příspěvků poskytnutých v  roce 2014 
probíhalo dle standardních pravidel grantového řízení – tedy 
vždy bylo posuzováno skutečné a konkrétní naplnění projek-
tových 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 naklá-
dání s nimi.

Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 
15 424 953,60 Kč.

Přehled obdarovaných nadačními příspěvky  
a zhodnocení jejich použití

(uvedeny jsou všechny příspěvky bez omezení jejich výše)

The evaluation of contributions provided by the Foundation 
in 2014 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 do-
nees 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.

Contributions provided by the Foundation reached a total                            
of CZK 15,424,953.60.

Obdarovaný/ 
Donee Popis projektu/Project Description

Výše přiděleného 
nadačního 

příspěvku/Volume 
of the Foundation ś 

contribution 

Vyplaceno 
v roce 2014/ 
Paid in 2014

Abbasová Hana/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 3 240,00 Kč 3 240,00 Kč

ACORUS, o.s./Civil 
Associaton

Tři pilíře bezpečí - Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s 
celou rodinou ohroženou domácím násilím (DN). Principem je oddělená práce s 
původcem DN, osobou ohroženou a dítětem - svědkem DN (Tři pilíře). Tyto tři 
pilíře vytvoří pro dítě bezpečný most v bouři rozchodu rodičů v důsledku DN. K 
dosažení těchto cílů je usilováno o otevření centra komplexní pomoci Tři pilíře 
pro děti ohrožené DN při o.s. Acorus. Dětem zde bude poskytována účinná 
pomoc, podpora, terapie i ochrana před další viktimizací. Jde o první nutný krok 
k fungování celého systému práce s rodinou ohroženou DN. /The three pillars of 
security - The project aims to develop an innovative system of work with the 
whole family endangered by domestic violence (DV). The principle is separate 
work with the originator of DV, the endangered person and the child – witness 
of DV (Three Pillars). These Three Pillars create a safe bridge for the child in the 
stormy separation of his/her parents due to DV. To achieve these objectives, the 
Acorus civic association aims to open a comprehensive help centre called Three 
Pillars for children endangered by DV. Children will be provided with effective 
aid, support, therapy and protection from further victimization. This is the 
first necessary step towards the functioning of the whole system of work with 
families endangered by DV.

294 331,00 Kč 235 465,00 Kč

Adorea - 
dobrovolnické 
centrum Vsetín, o. 
s./Civil Associaton

Ukážu ti svět - Cílem projektu je rozvíjet u dětí v ústavní výchově prostřednictvím 
neformálního vztahu s dobrovolníkem schopnost navazovat a budovat sociální 
kontakty i mimo prostředí zařízení, přispět ke zkvalitnění trávení volného času 
dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, rozvíjet jejich individuální schopnosti a 
dovednosti. Dobrovolníci fungují jako významné pojítko se „světem venku“. /Let me 
show you the World - The aim of the project is to develop the ability to establish 
and build social contacts outside institutional facilities in children in institutional 
care through informal relations with volunteers, to improve free time of children 
growing up outside their families, and to develop their individual abilities and skills. 
Volunteers work as an important link with the “outside world”.

30 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Alexandrovová 
Květuše/Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 13 839,00 Kč 13 839,00 Kč

a) Výčet finančních nadačních příspěvků
a) List of Foundation‘s financial contributions
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Amalthea o.s. /Civil 
Associaton

Letní týdenní pobyt pro děti a pěstouny - Děti vyrůstající v náhradních rodinách 
potřebují podporu a pomoc, aby se co nejlépe vyrovnaly s tím, že nemohou vyrůstat 
s mámou a tátou. Týdenní letní pobyt dětí a pěstounů umožňuje dítěti setkat se 
s dětmi s podobným osudem, dozvědět se o sobě více a posílit své sebevědomí. 
Pro pěstouny je příležitostí v rámci vzdělávání získat informace o tom, jak posílit 
vztah mezi pěstouny a dětmi, jak u přijatých dětí podporovat jejich identitu, jak s 
nimi o nelehkém osudu mluvit a bezpečně je provázet, jak zvládat starosti, které 
pěstounská péče někdy přináší. /One-week summer one-week stay for children and 
foster parents - Children growing up in foster families need support and assistance 
in order to best cope with the fact that they cannot grow up with mom and dad. 
The one-week summer stay for children and foster parents allows the child to meet 
children with a similar fate, to find out more about themselves and to increase their 
confidence. For foster parents it is an opportunity to learn and obtain information 
about how to strengthen the relationship between foster parents and children, 
how to support the adopted children‘s identity, how to talk with them about their 
difficult fate and safely guide them, and how to handle the troubles that foster care 
sometimes brings.

120 000,00 Kč 120 000,00 Kč

Amalthea o.s. /Civil 
Associaton

Doučování dětí v náhradních rodinách - Příspěvek na úhradu doučování dětí žijících 
v náhradních rodinách. /Tutoring of children in substitute families - Contribution 
towards the costs of children living in substitute families.

30 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Amalthea o.s. /Civil 
Associaton

Na začátku III. - Pokračování v poskytování služeb pro těhotné ženy v obtížné situaci 
s rozšířením o možnost čerpat odborné služby (psycholog, terapeut apod.) a zároveň 
zajištění vzdělávacího víkendového pobytu. /At the beginning III. - The purpose of the 
project is to support mothers that are in a difficult life situation during pregnancy 
and their preparation for taking 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.

199 987,00 Kč 159 990,00 Kč

Amicia/Civil 
Associaton

Tancem proti drogám - Příspěvek na realizaci podpůrného projektu v rámci léčby 
závislostí na drogách, alkoholu a hracích automatech. /Dance against drugs - 
A contribution to the implementation of a support project for the treatment of 
addictions to drugs, alcohol and gambling machines.

50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Arcidiecézní charita 
Praha/Charity

Mámo, táto, zvládneme to - Projekt se zaměřuje na case management, aplikovaný 
metodou terénní práce pro uživatele sociálního bydlení Arcidiecézní charity Praha. 
Multidisciplinární tým bude složený z  case managera, sociálního pracovníka, 
socioterapeutky, videotrenérky, rodinné terapeutky a dobrovolníků, kteří budou 
docházet do sociálně oslabených rodin s  výskytem sociální patologie ohrožené 
odebráním dětí/usilujících o návrat dětí. Cílem je snížit počet dětí odebraných 
biologickým rodinám a pomoci rodinám získat děti zpět, zvýšit rodičovské 
kompetence rodičů a prarodičů v rodinách s nízkým socioekonomickým statusem, 
pomoci jim při řešení jejich náročné životní situace tak, aby jim nebylo odebrané 
dítě. /Mum, Dad, we can do it - The project focuses on case management, applied 
using the method of fieldwork for users of social housing offered by Caritas of 
the Archdiocese of Prague. The multidisciplinary team will be composed of a case 
manager, social worker, social therapist, videocoach, family therapist and volunteers, 
who will attend underprivileged families with social pathology at risk of removal of 
their children / attempting to recover their children. The aim is to reduce the number 
of children taken from their biological families and to help families recover their 
children, to increase parenting skills of parents and grandparents in families with 
low socioeconomic status, and to help them deal with their difficult life situations in 
order to prevent removal of their children.

130 000,00 Kč 104 000,00 Kč

Asociace náhradních 
rodin České 
republiky/Civil 
Associaton

Doučování dětí v náhradních rodinách - Cílem projektu je podpořit náhradní rodiny 
a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči prostřednictvím vzdělávání dětí formou 
domácího doučování asistenty, docházejícími přímo do rodiny. Tímto způsobem 
projekt přispěje ke zlepšení školních výsledků u dětí, které takto v budoucnu získají 
lepší start do samostatného života po odchodu z NRP. Také umožní snížit psychickou 
zátěž, kterou díky špatným školním výsledkům dětí náhradní rodina nese. /Tutoring 
children in substitute families - The aim of the project is to support substitute 
families and children growing up in substitute family care through the education 
of children in the form of home tutoring assistants coming directly to the family. 
In this way, the project will help to improve school results of children, who will be 
then able to start their own independent lives after leaving substitute family care. 
The project will also make it possible to reduce the psychological burden faced by 
substitute families due to children’s poor school results.

60 000,00 Kč 48 000,00 Kč

Asociace náhradních 
rodin České 
republiky/Civil 
Associaton

Doučování dětí v náhradních rodinách II. - Cílem projektu je podpořit náhradní rodiny 
a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči prostřednictvím vzdělávání dětí formou 
domácího doučování asistenty docházejících přímo do rodiny. Projekt přispěje 
ke zlepšení školních výsledků dětí, které takto v budoucnu získají lepší start do 
samostatného života po odchodu z náhradní rodinné péče. /Tutoring children in 
substitute families II. - The aim of the project is to support substitute families and 
children growing up in substitute family care through the education of children by 
means of home tutoring provided by assistants directly attending the families. The 
project will contribute to improving school performance of the children to ensure 
that they will have a better start of their own independent life in the future, after 
leaving substitute family care.

20 000,00 Kč 16 000,00 Kč

Audová Zdeňka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 8 410,00 Kč 8 410,00 Kč

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

Vážka (centrum služeb pro rodinu) - Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu 
rodičovských kompetencí a zlepšení rodinného prostředí, které povede k zajištění 
bezpečného vývoje dětí. /Dragonfly (Family Services Center) - The project focuses 
on the support and renewal of parenting skills and on improving the family 
environment, which will lead to the safe development of children.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

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

Finanční gramotnost “Made by…” - Příspěvek na pořízení materiálu a zařízení pro 
volnočasové aktivity a příspěvek na dopravu dětí a jejich maminek na dětský den.
/Finance management „Made by…“ Contribution towards the purchase of material 
and equipment for leisure activities and contribution towards the transportation of 
children and their moms to children‘s day.

23 086,00 Kč 23 086,00 Kč

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

Finanční gramotnost “Made by…” - Příspěvek na podporu projektu, který se zaměřuje 
na zvýšení finanční gramotnosti a získání praktických dovedností a pracovních 
návyků žen v azylovém domě. /Finance management „Made by…“ - A contribution to 
support the project that focuses on increasing financial literacy and acquisition of 
practical skills and work habits of women in a shelter.

155 500,00 Kč 155 500,00 Kč
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Azylový dům pro 
ženy a matky s 
dětmi o.p.s. /Shelter 
House

Finanční gramotnost “Made by…” - Příspěvek bude v rámci projektu poskytnut 
na volnočasové aktivity a na řešení aktuálních problémů konkrétních uživatelek 
spojených s tíživou situací, ve které se ocitly. /Finance management „Made by…“ 
- 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.

14 980,00 Kč 14 980,00 Kč

Bareš Jaroslav/
Foster Family

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. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Bareš Jaroslav/
Foster Family

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. 2 500,00 Kč 0,00 Kč

Barevný svět dětí, 
z.s./Civil Associaton

Vzdělávací program pro asistenty 
v projektu „KÁMOŠ“ - 
Příspěvek bude využit k zajištění vzdělávacího programu pro 25 asistentů, kteří 
v průběhu školního roku pracují s 50 dětmi ze sociálně slabých rodin. Tyto děti 
jsou ohroženy školní šikanou, mají za sebou zkušenosti s domácím násilím; hrozí 
jim umístění do ústavní výchovy; mají specifické poruchy učení nebo chování, 
apod. Program KÁMOŠ poskytuje prorodinné služby pro zákonné zástupce 
(rodinné konzultace, rodinné terapie, psycholog, dětský psycholog, mediátor, 
právní poradce, finanční poradce, terénní sociální pracovník) a služby pro děti 
(doučování, pomoc s přípravou do školy, volnočasové aktivity, letní tábor, 
výlety). /Educational programme for assistants in the “BUDDY” project - The 
contribution will be used to provide the training programme for 25 assistants 
who work with 50 children from underprivileged families during the school 
year. These children are vulnerable to school bullying, have had experience 
with domestic violence, are at risk of being removed to institutional care, have 
specific learning or behavioural difficulties, etc. The BUDDY programme provides 
pro-family services to legal representatives (family consultation, family therapy, 
psychologist, child psychologist, mediator, legal advisor, financial advisor, field 
social worker) and services for children (tutoring, help with school preparation, 
leisure activities, summer camp, trips).

30 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Bárnetová Monika/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč

Bartko Zdeněk/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Bartoš Miroslav/
Student

Příspěvek na podporu studia anglického jazyka v zahraničí. /Contribution towards 
English language studies abroad. 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč

Baštová Julie/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 19 000,00 Kč 15 200,00 Kč

Beránková 
Jaroslava/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Berger František/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 30 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Bezděková Kateřina/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Beznosková Růžena/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Bílková Marta/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Bímová Veronika/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 33 000,00 Kč 26 400,00 Kč

Bocková Gabriela/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 12 657,00 Kč 12 657,00 Kč

Boldezerská Emilie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 23 520,00 Kč 23 520,00 Kč

Boldezerská Emilie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Borkovcová Jana/
Foster Family

Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči. /Direct support of children 
growing up in foster care. 12 058,00 Kč 12 058,00 Kč

Brabcová Pavlína/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. / Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 300,00 Kč 300,00 Kč

Brázdilová Lenka/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 3 children growing up in a foster care. 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Centrum Don 
Bosco Salesiánský 
klub mládeže/Civil 
Associaton

Kurzy přípravy na život - Projekt je zaměřen na skupinovou práci s mladými lidmi 
ve věku 14-19 let, kteří vyrůstají v zařízeních ústavní výchovy. V rámci projektu 
budou realizovány Kurzy přípravy na život (KPŽ), což je série 7 víkendových 
setkání, kde se účastníci učí dovednostem potřebným pro zvládnutí přechodu 
z ústavní výchovy do samostatného života. Program kurzů je koncipován jako 
kombinace pedagogické, terapeutické a sociální práce. / Life Preparation Courses 
- The project focuses on group work with young people aged 14–19 years who 
grow up in institutional care facilities. The project will include Life Preparation 
Courses (LPC), which is a series of 7 weekend meetings where participants learn 
the skills needed to manage the transition from institutional care to independent 
living. The programme of the courses is designed as a combination of educational, 
therapeutic and social work.

40 000,00 Kč 32 000,00 Kč

Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. /
Civil Associaton

Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou - Předmětem 
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, ve které jsou děti 
většinu času. Dochází tak ke kontaktu těchto dětí s vnějším prostředím, s 
realitou života, ke smysluplnému trávení času, získání dovedností, vědomostí a 
větší samostatnosti do života. /Counselling centre for children and young people 
committed to a reformatory institution - The purpose of the project is to provide 
counselling, as well as educational and social therapeutic activities for endangered 
children from reformatory institutions, predominantly in the Pardubice region. 
The aim is long-term and systematic work on the overall personality development 
of children in conditions outside institutional care, where children spend most 
of their time. This leads to the contact of these children with the outside 
environment, with the realities of life, as well as to the meaningful spending of 
time and acquisition of skills, knowledge and more independence for life.

20 000,00 Kč 16 000,00 Kč
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Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. /
Civil Associaton

Krizové centrum Chrudim = Asistovaný kontakt - Pracovníci Krizového centra v 
Chrudimi se věnují Asistovanému kontaktu, který pomáhá navázat zpřetrhané a 
zlepšovat narušené vazby s jedním z rodičů a dítětem, např. v důsledku rozvodu, 
dlouhodobé léčby, návratu z výkonu trestu či nefunkčních vztahů v rodině. 
Služba je poskytována na žádost rodičů, OSPOD či soudu. Cílem je obnovit či 
posílit narušený vztah dítěte s rodičem. Pomáhá dítěti a rodičům získat náhled 
na jejich situaci a následně ji řešit. Služba nabízí sociálně právní poradenství, 
psychologické poradenství, terapeutické služby individuální i skupinové, mediační 
setkání. Práce je dlouhodobá, intenzivní a vyžaduje aktivní přístup všech 
zúčastněných stran. Průběh práce je monitorován, intenzitu a rychlost postupu 
sbližování mezi rodičem a dítětem určuje dítě. /Chrudim Crisis Centre = assisted 
contact - The employees of the Crisis Centre in Chrudim provide an assisted 
contact, which helps establish disrupted relationships and improve disturbed 
ties with one of the parents and the child, e.g. as a result of divorce, long-term 
treatment, released from prison or dysfunctional relationships within the family. 
The service is provided at the request of parents, the Authority for Social-Legal 
Protection of Children (OSPOD) or the court. The aim is to restore or strengthen 
the disturbed relationship of the child with the parent. It helps both the child 
and the parents to gain insight into their situation and then solve it. The service 
offers social-legal counselling, psychological counselling, individual and group 
therapeutic services and mediation meetings. It involves long-term, intensive 
work, requiring an active approach of all persons involved. The course of the 
work is monitored, and the intensity and pace of the rapprochement between the 
parent and the child is determined by the child.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Centrum pro rodinu 
a sociální péči/Civil 
Associaton

Učíme se spolu - Příspěvek na vzdělávání dětí v pěstounské péči se specifickými 
vzdělávacími potřebami. /Learning together - Contribution towards the education 
of children in foster care with specific educational needs.

17 835,00 Kč 14 268,00 Kč

Cestou necestou 
- spolek/Civil 
Associaton

Centrum pro rodinu, Cestou necestou - 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 poskytujeme 1. Sanaci rodiny (stabilizace rodinného zázemí 
dítěte), 2. Psychoterapeutickou intervenci pro děti, rodiče i rodinný systém a 3. 
Psychosociální diagnostiku rizikové situace. /Family center, One way or no way - 
This project provides an expert psychosocial support to children who have been 
manhandled, abused psychologically 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.

175 600,00 Kč 140 480,00 Kč

Cinová Barbora/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 5 dětí v pěstounské péči. / A financial support 
for education for 5 children growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Coracao de 
Capoeira, o.s. /Civil 
Associaton

Bojovat srdcem = Kapky v moři - Sdružení pracuje dlouhodobě s dětmi ze sociálně 
vyloučených lokalit v městě Brně, které byly z důvodů výchovných, sociálních 
nebo často z důvodů nefunkčnosti rodin umístěny do internátní školy pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami MŠ a ZŠ Želešice. Cílem projektu je připravit 
pro děti týdenní intenzivní, emocionálně silný zážitkový kurz, v rámci něhož budou 
posilovat své sociální dovednosti, utužovat vzájemné vazby, posilovat svou volní 
stránku jakož i stránky osobnosti jako odpovědnost a spolehlivost. /Fighting with 
heart = Drops in the sea - The association works on a long-term basis with children 
from socially excluded locations in the city of Brno that due to upbringing and social 
reasons, or oftentimes due to the non-functioning of their families, were placed in 
the Želešice kindergarten and elementary boarding school for children with special 
educational needs. The aim of the project is to prepare for the children a one-
week intensive, emotionally powerful experiential course, during which they will 
strengthen their social skills, mutual relations and their volition, as well as aspects 
of their personality such as responsibility and reliability.

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Čermák Petr/
Student

Příspěvek na individuální jazykový kurz angličtiny. /A contribution to individual 
English language course. 12 125,00 Kč 12 125,00 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. 
/Civil Associaton

SASanka do každé rodiny - Cílem projektu je zachovat či obnovit funkce rodiny tak, 
aby dítě mohlo vyrůstat ve své rodině ve vyhovujícím prostředí. Prostřednictvím 
sociální služby vytvořit v rodině podmínky pro bezpečný a všestranný zdravý vývoj 
dítěte, zajistit potřeby po emocionální, sociální a materiální stránce, napomoci 
rodičům nabýt sociální kompetence pro samostatné řešení svých obtíží. Projekt 
kontinuálně navazuje na působení organizace v  sociálně vyloučených rodinách 
v  uplynulém období a doplňuje nabídku služeb a aktivit, které se snaží řešit 
nepříznivou situaci komplexním přístupem. /SASanka for every family - The 
project aims to maintain or restore functions of the family so that children 
could grow up in their families, i.e. in a suitable environment, to create the 
conditions in the family for the safe and healthy all-round development of the 
child through social services, to satisfy emotional, social and material needs, 
and to help parents acquire social competencies for independent solutions to 
their problems. The project builds on the operation of the organization in socially 
excluded families in the past period, complementing the range of services 
and activities that seek to address the adverse situation by a comprehensive 
approach.

100 000,00 Kč 0,00 Kč

Daňová Barbora/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Dědová Marcela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Dědová Marcela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči./Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Dětské krizové 
centrum/Civil 
Associaton

Cesta z pekla - Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, 
zanedbávaným a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším 
atakováním, následná terapie atd. /The journey from hell - The project 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.

240 000,00 Kč 192 000,00 Kč
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Dětské krizové 
centrum/Civil 
Associaton

“Preventivní příběhy” = poučenost chrání děti - Cílem projektu je vytištění a distribuce 
cyklu preventivních letáků pro děti ve formě komiksových příběhů - ty jsou typickou, 
pro děti srozumitelnou a přitažlivou formou předávání informací. 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 - 
kontaktovat krizové centrum. / „Preventive stories“ = preparation protects children 
- The goal of the project 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.

157 000,00 Kč 125 600,00 Kč

Dětský domov -
 Dubá Deštná/
Children’s Home

Řidičské oprávnění pro děti z dětského domova
Příspěvek na podporu vzdělávání a zvýšení kvalifikace pro uplatnění na trhu práce 
pro dva studenty z dětského domova. / A contribution to support education and 
improve qualifications for employment in the labour market for two students from 
a children’s home.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Dětský domov 
“Země dětí” a Školní 
jídelna, Česká 
Kamenice/Children’s 
Home

Podpora pracovního uplatnění dětí z dětského domova
Příspěvek na zajištění autoškoly pro 5 dětí z dětského domova. / A contribution for 
driving school for 5 children from the children’s home.

46 000,00 Kč 36 800,00 Kč

Dětský domov 
a ŠJ Čeladná 
87, příspěvková 
organizace/
Children’s Home

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu - příspěvek na zakoupení rekvizit pro 
volnočasové aktivity dětí z dětského domova. /A prize in an ING Bank Fund of TMF 
drawing competition - a support to cover leisure activities for children.

3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

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

Finanční příspěvek na čtrnáctidenní letní zážitkový pobyt pro děti z domova ve 
vojenském prostoru Libavá u vodní přehrady Barnov. Projekt se snaží o prevenci 
patologických jevů, je zaměřen na rozvoj komunikace, nácvik chování v zátěžových 
situacích, utváření hodnotových struktur, sportovní a zájmové aktivity. U dětí se 
upevňuje schopnost sebevědomí, nalezení své hodnoty a zároveň i schopnost 
konstruktivní sebekritiky. Děti se zdokonalují v pohybových aktivitách a ve zvládání 
zátěžových situací. Cílem je prostřednictvím aktivního odpočinku a relaxace náprava 
handicapů, souvisejících s narušeným psychickým vývojem. /A contribution to cover 
a two-week summer experiential stay for children from the children’s home in 
the Libavá military area at the Barnov water dam. The project seeks to prevent 
pathological phenomena, focusing on developing communication, training behaviour 
in stressful situations and creating value structures, as well as on sports and 
recreational activities. It strengthens children’s self-esteem, helping them find their 
own values   and developing their ability of constructive self-criticism. Children can 
improve in physical activities and coping strategies. Using active rest and relaxation, 
to project aims to remove handicaps associated with impaired mental development.

50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Dětský domov a 
Školní jídelna 
Hranice/Children’s 
Home

Úhrada cestovného na turnaj v přehazované, který se konal pod záštitou ING Bank 
Fondu Nadace Terezy Maxové v Praze v září 2014. /Payment of the transport costs 
for the catch tournament held under the auspices of the ING Bank Fund of the 
Terezou Maxová Foundation in Prague in September 2014.

2 439,00 Kč 2 439,00 Kč

Dětský domov a 
školní jídelna 
Klánovice/Children’s 
Home

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Dětský domov 
a Školní jídelna 
Lipník nad Bečvou/
Children’s Home

Příspěvek na výstavu dětského hřiště v areálu dětského domova. /A contribution to 
the construction of a playground within the children home area. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Dětský domov a 
Školní jídelna 
Mašťov/Children’s 
Home

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.

64 000,00 Kč 51 200,00 Kč

Dětský domov a 
Školní jídelna Praha 
9 - Dolní Počernice/
Children’s Home 

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
dětí z dětského domova. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition - a 
support to cover leisure activities for children. 

1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Dětský domov 
a Školní jídelna, 
Budišov nad 
Budišovkou/
Children’s Home

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
dětí z dětského domova. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition - a 
support to cover leisure activities for children.

2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Dětský domov a 
Školní jídelna, Melč 
4, příspěvková 
organizace/
Children’s Home

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
dětí z dětského domova. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition - a 
support to cover leisure activities for children.

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Dětský domov a 
Školní jídelna, Nový 
Jičín/Children’s 
Home

Příspěvek na letní pobytové tábory pro děti z dětského domova. /A financial support 
to summer camps for children from children home. 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč

Dětský domov 
a Školní jídelna, 
Přerov, Sušilova 25/
Children’s Home

Příspěvek na pořízení muzikoterapeutických hudebních nástrojů k realizaci 
volnočasových aktivit a pro účely terapeutického působení v objektu dětského 
domova i mimo něj. /A contribution for the purchase of musical-therapeutic 
instruments for free-time activities and for therapeutic work both within and 
outside of the children’s house.

47 000,00 Kč 37 600,00 Kč

Dětský domov 
Bojkovice/Children’s 
Home

Příspěvek na realizaci letního, ozdravného týdenního pobytu pro děti, které by jinak 
trávily celé prázdniny v DD. /Contribution towards a one-week summer recuperation 
stay for children who would otherwise spend the entire holiday at the children‘s home.

27 000,00 Kč 27 000,00 Kč
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Dětský domov 
Frýdlant/Children’s 
Home

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Dětský domov 
HUSITA, o.p.s./
Children’s Home

Finanční příspěvek na úhradu pobytové akce pro děti z domova, které tak mají 
možnost zapojit se do aktivit nabízených sportovními třídami a sportovními kluby a 
mohou aktivně trávit volný čas mimo DD. Pobyty dětí mimo DD mají dětem umožnit 
sociální kontakt s vrstevníky. /A financial contribution to cover a stay for children 
from the children’s home to provide them with an opportunity to participate in 
activities offered by sports classes and sports clubs, and to actively spend their 
free time outside of their children’s home. Stays outside of children’s homes aim to 
allow children to participate in social interaction with their peers.

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Dětský domov 
HUSITA, o.p.s. /
Children’s Home

Finanční příspěvek napomůže dětem umístěným v DD k aktivnímu trávení volného 
času mimo DD. Pobyt rodičů a pedagogů mimo prostory DD umožní dětem strávit 
čas se svými rodiči a zároveň umožní dětem ze sociálně znevýhodněných rodin 
prožít prázdniny jako většina jejich vrstevníků a navázat nové sociální kontakty. /The 
financial contribution will help the children placed in the children’s home to actively 
spend their free time outside of the home. The stay of parents and teachers outside 
of the home will help all the children to spend time with their parents and it will also 
allow children from socially disadvantaged families to spend the holidays like most 
of their peers and to establish new social contacts.

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Dětský domov 
HUSITA, o.p.s. /
Children’s Home

Příspěvek umožnil dětem navštěvujícím sportovní třídy zapojit se do aktivit 
pořádaných školou a sportovními kluby. Děti, které pravidelně dochází do 
sportovních klubů, budou mít možnost pokračovat ve svých aktivitách a budou v 
kontaktu s vrstevníky i s trenéry. /The contribution enabled the children attending 
sports classes to participate in activities organized by the school and sports clubs. 
Children who regularly attend sports clubs will have an opportunity to continue 
their activities and will be in contact with both their peers and coaches.

25 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Dětský domov 
HUSITA, o.p.s./
Children’s Home

Sociální práce s biologickými a hostitelskými rodinami - 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. /Social work with biological and host families - The project builds 
on systematic social work with biological and host families of children who have 
long been placed in a children’s home. Within the project, the children’s home 
focuses on social-activation work, strengthening of parenting skills and support for 
relationships of children and their parents who were mostly negatively affected by 
family history or imposition of institutional care.

160 000,00 Kč 128 000,00 Kč

Dětský domov 
Kašperské Hory/
Children’s Home

Příspěvek na letní pobytové tábory pro děti z dětského domova. /A financial support 
to summer camps for children from children home. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Dětský domov 
Loreta a Školní 
jídelna Fulnek/
Children’s Home

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí z dětského domova. Projekt se zaměřuje 
na podporu aktivit, které zabezpečují minimalizaci rizikových projevů chování ve 
školském zařízení. V rámci kroužků “duhová dílna”, “šitíčko” a “zdravé vaření” děti 
smysluplně tráví svůj volný čas a zdokonalují se v činnostech, které jsou pro ně velmi 
důležité pro další život mimo ústavní zařízení. /A contribution for leisure activities of 
children from the children’s home. The project aims to support activities to minimize 
risk behaviour at school. Within the “rainbow workshop”, “sewing” and “healthy 
cooking” groups, children spend their free time in a meaningful way, improving in 
activities that are very important to them for their future lives outside institutional 
facilities.

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Dětský domov 
Loreta a Školní 
jídelna Fulnek/
Children’s Home

Vždy si mohu zvolit = život s penězi nebo život bez peněz - Sedmidenní letní pobyt pro 
děti z dětského domova -> jde o zábavně edukační program věnovaný kompetencím 
v oblastech finanční gramotnosti. /I can always choose= a life with money or a life 
without money - A seven-day stay for children from the children‘s home -> this is a 
fun educational program dedicated to financial literacy skills.

33 000,00 Kč 33 000,00 Kč

Dětský domov 
Moravská Třebová/
Children’s Home

Příspěvek na úhradu nájmů v tréninkovém bytě, ve kterém se připravují mladí 
dospívající na samostatný život po opuštění dětského domova. /Contribution 
towards the payment of rent in a training apartment in which young adolescents 
prepare for independent life after leaving the children‘s home.

51 408,00 Kč 51 408,00 Kč

Dětský domov se 
školou, středisko 
výchovné péče 
a základní škola 
Býchory/Children’s 
Home

Snoelezen, smyslová terapie pro děti s autistickou poruchou a syndromem CAN - 
Cílem projektu je zajistit dětem relaxační místnost, která bude založena na konceptu 
metody Snoezelen. Jedná se především o podpůrnou edukační a terapeutickou 
metodu k celkovému uvolnění dítěte.Snoezelen je smyslová terapie, která se 
zaměřuje na děti s poruchou autistického spektra a děti se syndromem CAN, které 
jsou umístěné v dětském domově. /Snoelezen, a sensory therapy for children with 
an autistic disorder and a CAN syndrome - The project aims to provide children 
with a relaxation room which will be based on the Snoezelen method. It is mainly 
a supportive educational and therapeutic method for total relaxation of the child. 
Snoezelen is a sensory therapy which focuses on children with an autism spectrum 
disorder and children with a CAN syndrome placed in a children’s home.

40 000,00 Kč 32 000,00 Kč

Dětský domov se 
školou, základní 
škola a školní jídelna 
Býchory/Children’s 
Home

Matěj - Hlavním cílem projektu je zahájení plného provozu farmy. Projekt se zaměřuje 
na děti v dětském domově, které se na farmě budou starat o zvířata a naopak, kde 
zvířata budou pod vedením zkušených terapeutů pomáhat dětem. /Matthew - The 
main objective of the project is to start full operation of the farm on the premises of 
the children’s home in Býchory. The project focuses on the children in the children’s 
home who will take care of the farm animals and vice versa, i.e. the farm animals will 
help children under the guidance of the experienced therapists.

55 000,00 Kč 44 000,00 Kč

Dětský domov se 
školou, základní 
škola a školní jídelna 
Hamr na Jezeře/
Children’s Home

Příspěvek na financování celostátní Letní olympiády pro dívky z dětských domovů 
se školou a výchovných ústavů. /Contribution towards the financing of a national 
summer olympics for girls from children‘s homes with a school and educational 
institutes.

12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Dětský domov 
Uherské Hradiště/
Children’s Home

Příspěvek na výuku anglického jazyka dětí z dětského domova. /Support to English 
language courses for the children from children‘s home. 61 400,00 Kč 49 120,00 Kč

Dětský domov 
Uherský Ostroh/
Children’s Home

Příspěvek na volnočasové aktivity pro děti z dětského domova. /A financial support 
to leisure activities for children from children home. 20 000,00 Kč 16 000,00 Kč

Dětský domov 
Vizovice/Children’s 
Home

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Dětský domov 
Vizovice/Children’s 
Home

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč
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Dětský domov 
Vizovice/Children’s 
Home

Příspěvek na náklady spojené s organizací a průběhem turistického srazu ve 
Vizovicích pro děti z 10 dětských domovů. Cílem projektu je aktivní využití volného 
času a vlastivědné poznávání pro děti z dětských domovů. /Contribution towards 
the costs associated with the organization and course of the meeting of tourists 
in Vizovice for children from 10 children‘s homes. The aim of the project is to 
support the active use of leisure time as well as learning about national history and 
geography by children from children‘s homes.

50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Dětský domov 
Vizovice/Children’s 
Home

Příspěvek na pokračování výuky anglického jazyka dětí z dětského domova. /Support 
to continue the English language courses for the children from children‘s home. 45 710,00 Kč 0,00 Kč

Dětský domov 
Vizovice/Children’s 
Home

Krajský 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.

50 000,00 Kč 0,00 Kč

Dětský domov, 
Mateřská škola, 
Základní škola a 
Praktická škola 
Písek/Children’s 
Home

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Dětský domov, 
Základní škola 
a Školní jídelna 
Žíchovec 17 /
Children’s Home

Příspěvek na pořízení keramické pece pro vypalování keramických výrobků 
vytvořených dětmi z dětského domova. /Contribution towards the purchase of a 
ceramic kiln for firing ceramic products made by children from the children‘s home.

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Dětský tábor A 
JE TO - občanské 
sdružení/Civil 
Associaton

Příspěvek na ubytování a stravu asistenta pedagoga na táboře pro dívku v pěstounské 
péči, trpící praktickou slepotou. /Contribution towards the accommodation and 
meals of an assistant teacher for a girl in foster care who suffers from practical 
blindness.

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Dětský tábor A 
JE TO – občanské 
sdružení/Civil 
Associaton

Příspěvek na doučování postižených dětí v rámci tábora, který se uskutečnil v létě 
2014 a byl otevřený jak dětem z běžných rodin, tak dětem z rodin pěstounských. 
/A contribution to tutoring of children with disabilities at a camp that was held in 
the summer of 2014 and that was open to both children from normal families and 
children from foster families.

7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Diakonie ČCE – 
středisko Západní 
Čechy/Diaconate

Nová plavba = Archa pro rodiny dětmi - Hlavním cílem sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi je stabilizovat obtížnou situaci v rodině, podpořit rodinu při 
hledání vhodného způsobu vzájemného soužití a motivovat ji k rozvoji potřebných 
podmínek a k omezení nežádoucích vlivů na dítě i další členy rodiny tak, aby děti 
mohly žít ve své rodině. /New cruise = Ark for families with children - The main 
objective of social-activation services for families with children is to stabilize the 
difficult situation in the family, to support the family in finding a suitable way of 
coexistence, and to encourage it to develop the necessary conditions and to limit 
the adverse effects on the child and other family members so that the children could 
live in their own family.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Dietrichová Monika/
Foster Family

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. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Dietrichová Monika/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Dietrichová Monika/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Dobrovolnické 
centrum Kladno, 
o.s./Civil Associaton

Dětský úsměv - Hlavním cílem projektu je pravidelné setkávání, při kterém mají děti 
z DC možnost zažít si péči a pozornost, která je věnována jen jim. Důraz je dán na 
vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě-dobrovolník. To vše aktivizuje děti a 
zlepšuje jejich celkový psychický i fyzický stav.  /The children‘s smile - The purpose of 
the project are regular individual visits during which the children from the Children‘s 
Home Kladno can experience care and attention dedicated only to them. It mainly 
includes driving a pram, walks, playground visits, theater visits, riding a bus/train 
etc. In cooperation with volunteers there is also organized a children‘s event with 
children‘s entertainment and contests. The goal is to develop a relationship between 
the volunteer and the child. There is a positive past experience that a continual and 
long-term support has a great positive impact on children.

70 000,00 Kč 56 000,00 Kč

Dolejšová Daniela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Doležel Šimon/
Foster Family

Příspěvek na podporu pracovního uplatnění pro studenta v pěstounské péči. /A 
contribution to support employment of a student in foster care. 8 000,00 Kč 0,00 Kč

DOMINO cz, o. p. s./
Civil Associaton

PAVUČINA - Projekt je zaměřený na komplexní a systematickou pomoc náhradním 
rodinám s dětmi v rámci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. /
GOBWEB - The project is aimed at a comprehensive and systematic assistance to 
substitute families with children in the Zlín, Moravian-Silesian and Olomouc regions.

15 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Dudková Iveta/
Foster Family

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. 600,00 Kč 600,00 Kč

Duha Zámeček/Civil 
Associaton

Příspěvek na vydávání časopisu Zámeček a provozování internetového portálu pro 
děti z dětských domovů a dalších zařízení náhradní výchovy v ČR. /Contribution 
towards the publishing of the Zámeček magazine and the running of the website 
for children from children‘s homes and other alternative care facilities in the CR.

80 000,00 Kč 64 000,00 Kč

Dům tří přání/Civil 
Associaton

Poskytování komplexní pomoci rodině jako prevence před ústavní výchovou - 
Hlavním cílem projektu je řešit náhlou nebo i obtížně řešitelnou déletrvající krizovou 
situaci dítěte, a to zajištěním komplexní péče (pobyt - ambulance - terén) ohroženým 
dětem a prací s rodinou jako celkem tak, aby se dítě mohlo vrátit do stabilizovaného 
rodinného prostředí. /Providing comprehensive assistance to a family as prevention 
of institutional care - The main objective of the project is to address a sudden or 
prolonged and intractable crisis situation of children by ensuring comprehensive 
care (stay – outpatient department – field) for endangered children and by working 
with the family as a whole to ensure that the child can return to a stabilized family 
environment.

299 140,00 Kč    239 312,00 Kč

Ďurina Jan/Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 26 240,00 Kč 20 992,00 Kč
Dvořáčková Jana/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 302,00 Kč 30 302,00 Kč

Egnerová Petra/
Foster Family

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. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč
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Eichlerová 
Ladislava/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A 
financial support for education and leisure activities for 2 children growing up in 
a foster care.

8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Ejemová Olga/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 8 800,00 Kč 8 800,00 Kč

Ejemová Olga/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč

Ejemová Olga/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Ejemová Olga/Foster 
Family

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
2 děti v pěstounské péči. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition - a 
support to cover leisure activities for 2 children in foster care.

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Ejemová Olga/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Eremiášová Růžena/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Farní charita 
Lovosice, Azylový 
dům pro ženy a 
matky s dětmi v 
Lovosicích/Charity

Pedagogika Zážitků - Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení dětí 
žijících se svými matkami v Azylovém domě skrze zkvalitnění života a podmínek 
dětí, jejich motivace a poskytnutí naděje vést „standardní život“. Toto bude 
probáhat formou fakultativních činností zaměřených na volnočasové a výchovně 
vzdělávací činnosti. /Experiential education - The project is aimed at preventing 
social exclusion of children living with their mothers in a shelter, through 
improvement of life and conditions of the children and their motivation, providing 
hope to lead a “standard life”. This will be provided through optional activities 
aimed at leisure and educational activities.

200 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Ferková Irma/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Fialová Eva/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

Fido Dido z. s./Civil 
Associaton

BUĎ PŘIPRAVEN! 2, ANEB PRVNÍ KROK JSME ZVLÁDLI - Projekt se soustřeďuje na 
volnočasové a zážitkové aktivity pro děti žijící v dětských domovech. Tentokrát se 
tyto aktivity zaměří na intenzivní upevňování pracovních a sociálních dovedností, 
které jim umožní snadnější vstup do samostatného života. / BE READY! 2, OR WE 
HAVE MANAGED THE FIRST STEP - The project focuses on leisure and adventure 
activities for children living in children‘s homes. This time, the activities will focus 
on intensive strengthening of work and social skills that will enable them an easier 
start of their own independent life.

20 000,00 Kč 16 000,00 Kč

FidoDido, o.s./Civil 
Associaton

BUĎ PŘIPRAVEN! - Projekt se soustřeďuje na volnočasové a zážitkové aktivity 
pro děti žijící v dětských domovech. Cílem je se pomocí těchto aktivit zaměřit na 
intenzivní upevňování pracovních a sociálních dovedností, které dětem umožní 
snadnější vstup do samostatného života. Do jednotlivých aktivit budou zároveň 
zapojováni dobrovolníci z řad studentů pedagogických a sociálních oborů z UJEP v Ústí 
nad Labem. /BE READY! - The project focuses on leisure and experiential activities 
for children living in children’s homes. Using these activities, it aims to focus on the 
intensive strengthening of work and social skills, enabling children to start living 
independent lives more easily. Individual activities will also involve volunteers from 
among students of educational and social fields of the Jan Evangelista Purkyně 
University (UJEP) in Ústí nad Labem.

35 000,00 Kč 28 000,00 Kč

Fikejs Zdeněk/Foster 
Family

Příspěvek na vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 3 children growing up in a foster care. 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Filáková Veronika/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč

Filipová Ludmila/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Fišerová Andrea/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 000,00 Kč 5 600,00 Kč

Flegelová Barbora/
Student

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 23 800,00 Kč 19 040,00 Kč

Fleissigová Daniela/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Folwarczná Beáta/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Forejt Jaroslav/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 9 128,00 Kč 9 128,00 Kč

Foretová Hana/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 17 748,00 Kč 17 748,00 Kč

Fórum dárců/Civil 
Associaton

Rozvoj dárcovství na podporu znevýhodněných dětí v rámci portálu darujspravne.cz - 
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 neziskovými organizacemi, 
které na portálu jsou, je řada neziskových organizací, které se věnují problematice 
znevýhodněných dětí, jejich volnočasovými aktivitami 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. /Development of donations to support underprivileged children within 
the portal darujspravne.cz - 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.

50 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Francová Věra/
Foster Family

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
pro 1 dítě v pěstounské péči. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition 
- a support to cover leisure activities for 1 child in foster care.

2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Francová Věra/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Gardoňová Hana/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč

Grácová Miroslava/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Gregorová Iva/
Foster Family

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. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
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Grundza Lukáš/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 16 440,00 Kč 13 152,00 Kč

Gubaničová 
Vladimíra/Foster 
Family 

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 5 dětí v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 5 children in foster care. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Hahnová Jitka/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Halušková Nikola/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 8 564,00 Kč 8 564,00 Kč

Hašpica Viktor/
Foster Family

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. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Hašpica Viktor/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Havelková Michaela/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 57 350,00 Kč 49 704,00 Kč

Havelková Nikola/
Student

Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student.

39 000,00 Kč 31 200,00 Kč

HESTIA, z.s.

Příspěvek na podporu mentoringových programů Pět P a KOMPAS. Cílem programů 
je zlepšení sociálního fungování dětí z dětských domovů a v pěstounské péči. /
Contribution towards the support of the Pět P and KOMPAS mentoring programs. 
The aim of the programs is to improve the social functioning of children from 
children‘s homes and in foster care.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Hlaváčková Hana/
Foster Family

Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči. /Direct support of children 
growing up in foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Hlaváčková Hana/
Foster Family

Podpora pěstounské rodiny v rámci akce Jarmark OnaDnes.cz. /Support for a foster 
family within the OnaDnes.cz Fair. 166 341,00 Kč 166 341,00 Kč

Hlipalová Naďa/
Foster Family

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
pro 1 dítě v pěstounské péči. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition 
- a support to cover leisure activities for 1 child in foster care.

3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Holubová Radka/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč

Horák Emil/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

HoST Home-Start 
ČR/Civil Associaton

HoSt = Podpora sociálně ohrožených rodin v Praze - HoSt pomáhá dětem a jejich 
rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedovedou sami 
vytvořit harmonické a podnětné prostředí pro své děti. Pracuje se s  rodinami 
formou 1.) dobrovolnické práce s rodinou - zkušený rodič pomáhá méně zkušenému 
rodiči. 2.) terénní sociální práce – profesionální pracovníci pracují s rodinou přímo 
v terénu, 3.) speciálně - terapeutická práce s rodinou – speciální pedagog, psycholog 
a psychoterapeut. /HoSt = rehabilitation of socially endangered families in Prague 
- 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.

200 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Hovorková Karolina/
Foster Family

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. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Hronová Lucie/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Hrubešová Olga/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 6 dětí v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 6 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Hrubešová Olga/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 6 dětí v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 6 children in foster care. 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Hrubešová Olga/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 4 děti v pěstounské 
péči. /Contribution to education and leisure activities for 4 children in foster care. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Hrůšová Ivana/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Hulínská Ilona/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 28 804,00 Kč 28 804,00 Kč

Charitní sdružení 
Děčín/Charity

Terénní služby pro rodiny s dětmi na Děčínsku - Cílem projektu je stabilizovat sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které nejsou schopné zajistit přiměřenou péči o 
děti a pomoci jim zlepšit podmínky, aby děti nemusely být z rodiny odebrány, případně 
se s rodiči, jejichž děti odebrány byly, snaží zajistit podmínky pro jejich návrat. Projekt 
má za cíl dále rozvíjet a propracovávat spolupráci s  OSPOD a zaměřovat se na 
podporu školní přípravy a trávení volného času dětí z klientských rodin. /Field services 
for families with children in the Děčín region - The project aims to stabilize social-
activation services for families with children who are not able to provide adequate 
care for children, and to help them improve their conditions to prevent removal of 
the children from the family, or, as the case may be, it seeks to ensure conditions 
for their return in cooperation with the parents whose children have been removed. 
The project aims to further develop and elaborate cooperation with the Authority 
for Social-Legal Protection of Children (OSPOD) and focus on supporting school 
preparation and leisure activities of children from client families.

100 000,00 Kč 0,00 Kč

Jánošová Klára/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Janoušková Marie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 19 123,00 Kč 19 123,00 Kč

Jarmerová Veronika/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 26 557,00 Kč 26 557,00 Kč

Ježíková Šárka/
Foster Family

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. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Ježková Marcela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Ježová Hana/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 11 175,00 Kč 11 175,00 Kč

Ježová Hana/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 6 400,00 Kč 0,00 Kč

Jiřičková Lucie/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 22 854,00 Kč 22 854,00 Kč
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Kábrtová Eva/Foster 
Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Kábrtová Eva/Foster 
Family

Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 2 children growing up in a foster care. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Kadlec Jan/Foster 
Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta v pěstounské péči. /A financial 
support for education for 1 student growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Kadlec Roman/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Kadlec Roman/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 5 500,00 Kč 4 400,00 Kč

Kafková Pavla, Mgr./
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Kallaiová Helena/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 25 558,00 Kč 25 558,00 Kč

Kamarádi Stochov/
Civil Associaton

Příspěvek na náklady spojené se zajištěním volnočasových aktivit pro děti z 
dětského domova konané mimo domov. Děti budou mít možnost pracovat v jiném 
prostředí, s jinými lidimi, což přispívá k jejich vývoji. /Contribution towards the costs 
associated with the arranging of leisure activities for children from the children‘s 
home that take place outside of the home. The children will have the opportunity to 
work in a different environment and with other people, which contributes to their 
development.

5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Kammererová 
Žaneta/Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Káňová Hortenzia/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Kantorová Radka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Kantorová Radka/
Foster Family

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. 2 780,00 Kč 2 780,00 Kč

Kantorová Radka/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Kardosová Nataša/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta v pěstounské péči. /A financial 
support for education for 1 student growing up in a foster care. 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč

Kašparová Lenka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Kaštánková Klára/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Kesnerová Kateřina/
Student

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 23 000,00 Kč 18 400,00 Kč

Klemešová Marta/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A 
financial support for leisure activities and education for 1 child growing up in a foster 
care.

2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Kobesová Kateřina/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč

Kojenecké a 
dětské centrum, 
ZDVOP, p.o. /Civil 
Associaton

Trávit čas aktivně - Cílem projektu je nabídnout dětem vyrůstajícím v ústavním 
prostředí možnost trávit smysluplně volný čas. Canisterapie, muzikoterapie a 
hipoterapie slouží jednak k rozvoji kognitivních a sociálních dovedností, zmírnění 
agresivních projevů, ale také jako prevence sociálně patologických jevů a také jako 
prostředek k uvolnění a relaxaci. /Spending time actively - The aim of the project 
is to offer children growing up in institutional facilities to spend their free time 
meaningfully. Dog assisted therapy, music therapy and hippotherapy are thus used 
not only to develop cognitive and social skills, mitigate aggressive behaviour, and 
prevent socially pathological phenomena, but also as a means of relaxation.

52 000,00 Kč 41 600,00 Kč

Kolingerová Denisa 
Rút/Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 4 600,00 Kč 3 680,00 Kč

Kollárová Kateřina/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Koloušková Lucie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 17 998,00 Kč 17 998,00 Kč

Konkoly Rút/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Konůpková Renata/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Kopecká Marcela/
Foster Family

Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči. /Direct support of children 
growing up in foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Kopecká Marcela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

Kopťárová Jarmila/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Kora Jozef/Foster 
Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 student growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Kováčová Martina/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 16 893,00 Kč 16 893,00 Kč

Kováčová Silvie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč

Kovářová Ilona/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Kovářová Ilona/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 300,00 Kč 5 040,00 Kč

Králová Miroslava/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 student growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Krátký Bernard/
Crisis Fund

Podpora rodiny v krizové situaci = Přímá podpora dvou studentek středních škol. /
Support within the scope of the Crisis Fund = Direct support for two secondary 
school students.

11 552,00 Kč 11 552,00 Kč

Kronus Filip/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 23 600,00 Kč 23 600,00 Kč

Křivánková Ivana/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 18 585,00 Kč 18 585,00 Kč

Křivánková Ivana/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
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Kšírová Eva/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 19 500,00 Kč 0,00 Kč

Kubínová Alžběta Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 26 465,00 Kč 26 465,00 Kč
Kuchtová Ludmila/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč

Kuňáková Věra/
Foster Family

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. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Kuviková Martina/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 13 272,00 Kč 13 272,00 Kč

Kuzdasová Jana/
Foster Family

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. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Květoň Tomáš/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Květoň Tomáš/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

Laci Radek/Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

Lata - Programy 
pro ohroženou 
mládež/Civil 
Associaton

Lata programy - Finanční prostředky budou využity na financování podpůrných 
služeb pro sociálně znevýhodněné ohrožené děti a mládež a rodiny. Projekt je 
prevencí sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuální sociální práce s 
každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická podpora od 
dobrovolníka. Klientům se pomáhá se začleněním a návratem do běžného života, u 
rodin se řeší potíže s výchovou dětí a prevence odebrání dítěte z rodiny. Prostředky 
budou využity na zajištění služby pro  100 mladých klientů a min. 15 rodin. /Lata 
programmes - The funds will be used to finance support services for socially 
disadvantaged endangered children, young people and families. The project seeks to 
prevent social failure. The support takes the form of individual social work with each 
client/family and, among young people, in parallel as peer support from a volunteer. 
Clients are assisted with the inclusion and return to normal life, and families are 
helped to solve problems with the upbringing of children and the prevention of 
removal of children from the family. The funds will be used to provide services for 
100 young clients and at least 15 families.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Laurenčíková Iveta/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Laušmanová Marie/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support 
to leisure activities for 2 children in a foster care. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Laušmanová Marie/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Letní dům, z. ú. /Civil 
Associaton

Finanční příspěvek na realizaci komunitní slavnosti pro děti z dětského domova v 
Krompachu. Již 15. ročník se uskutečnil v termínu 12. – 14. prosince 2014. Podpořeno 
bylo celkem 40 dětí, které v tomto domově vyrůstají. Slavnost byla otevřena také 
široké veřejnosti s cílem propojit ústavní prostředí s místní komunitou a posílit tak 
vzájemné vztahy a komunikaci. /A financial contribution for the implementation of 
a community festival for children from the Krompach children‘s home. The 15th 
year was held from 12 to 14 December 2014. A total of 40 children who grow up in 
this home were supported. The festival was also open to the general public with a 
view to linking the institutional environment with the local community in order to 
strengthen mutual relations and communication.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Letní dům, z. ú. /Civil 
Associaton

Doma v rodině = podpora rodin v tíživé situaci - Projekt se zaměřuje na preventivní 
práci s cílovou skupinou dětí a jejich biologickými rodinami v tíživé životní situaci. 
V centru zájmu je kvalitní život dítěte a jeho rodiny. Realizovány jsou činnosti 
podporující praktické zvládání domácnosti, péče o děti, rodičovské kompetence, 
je kladen důraz na kompetenci klienta. V rodinách, kde již bylo dítě odebráno, je 
usilováno o rozvíjení komunikace mezi dítětem a biologickými rodiči a podporován 
návrat dítěte do původní rodiny. / At home in the family = support for families in 
difficult situations - The project focuses on preventive work with the target group 
of children and their biological families in difficult life situations. The focus is on the 
quality life of the child and his/her family. Activities are implemented to promote the 
practical management of a household, childcare, parenting skills, with the emphasis 
on the competencies of the client. In families where children have been removed, 
communication is developed between the children and their biological parents, 
encouraging return of the children to their original families.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Ligocká Eva/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Ligocká Eva/Foster 
Family

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. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Límová Zuzana/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A 
financial support for leisure activities and education for 2 children growing up in a 
foster care.

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Límová Zuzana/
Foster Family

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. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Límová Zuzana/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Lincová Františka/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

Lišková Jitka/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

Macurová Markéta/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 28 665,00 Kč 22 932,00 Kč

Machanová Růžena/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Majetna Daniela Bc./
Foster Family

Přímá podpora dětí v pěstounské péči. /Direct support of children growing up in 
foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Majetna Daniela Bc./
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč

Majetna Daniela Bc./
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Makuňová Gabriela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč
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Malíček o.s./Civil 
Associaton

Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech - Dobrovolnický projekt, 
který je již několik let realizován v Dětském centru v Krči (dříve Kojenecký ústav). 
Proškolení a prověření dobrovolníci pravidelně dochází do tohoto zařízení a věnují 
svůj čas a pozornost dětem. Na každé dítě připadne vždy jeden dobrovolník. Mimo 
společného času píší dobrovolnící 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 in infant institutions 
and children‘s homes - 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.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Malíková Michala/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 10 900,00 Kč 10 900,00 Kč

Malíková Olga/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 8 840,00 Kč 7 072,00 Kč

Marková Jana/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč

Marková Jana/Foster 
Family

Příspěvek na podporu studia pro studentku vyrůstající v pěstounské péči. /Direct 
support of student growing up in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Marková Naděžda/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 9 000,00 Kč 7 200,00 Kč

Martínek Jiří/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 400,00 Kč 30 400,00 Kč

Matejčík Marek/
Foster Family

Přímá podpora studenta 
v pěstounské péči. /Direct support of student growing up in foster care. 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Matoušková Lucie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 15 200,00 Kč 0,00 Kč

Matysková Marie/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 14 736,00 Kč 11 789,00 Kč

Menšíková Libuše/
Foster Family

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 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Menšíková Libuše/
Foster Family

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 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Mihalová Jarmila/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Michalčáková Alena/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč

Michalíková Iveta/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč

Mikulová Denisa/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč

Mokrá Bronislava/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A 
financial support for education and leisure activities for 2 children growing up in a 
foster care.

5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Nadační fond 
DĚTSKÝ ÚSMĚV 
při Dětském centru 
s komplexní péčí a 
podpůrnou rodinnou 
terapií při Fakultní 
Thomayerově 
nemocnici s 
poliklinikou/
Foundation Fund

Finanční příspěvek na hipoterapii a podpůrné terapie pro děti 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.

100 000,00 Kč 80 000,00 Kč

Náhodová Marie/
Foster Family

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. 2 500,00 Kč 0,00 Kč

Náhradní rodiny 
Ústeckého kraje/
Civil Associaton

Doučování dětí v náhradních rodinách - V pěstounské péči se často nachází děti, 
které následkem deprivací v raném dětství mají problémy se školním vzděláváním a 
potřebují odbornou pomoc. Tento projekt by rád těmto dětem pomohl tak, aby se ve 
škole zlepšovaly nebo nezhoršovaly a tím zvýšil jejich potencionál pro úspěšný start 
do života. /Tutoring children in substitute families - Foster care is often provided to 
children who, as a result of deprivation in early childhood, have problems with school 
education and need professional help. This project would like to help these children 
to improve their school performance or at least maintain their current results, 
thereby increasing their potential for a successful start in life.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Nedbal Viktor/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v péči. /A financial support for education for 1 child 
growing up in a care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Nedzbalová Renáta/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 26 720,00 Kč 26 720,00 Kč

Nguyen Miloš/
Student

Příspěvek na podporu bydlení absolventa VŠ z dětského domova. /Contribution 
towards the housing costs of a university graduate from the children‘s home. 14 420,00 Kč 14 420,00 Kč

Nguyen Miloš/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Niemczyk Kamil/
Foster Family

Příspěvek na podporu studia v akademickém roce 2013/2014 pro studenta 
vyrůstajícího v pěstounské péči. /Contribution towards studies in the 2013/2014 
academic year for a student growing up in foster care.

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Nováková Blanka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč

Nováková Blanka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Nováková Blanka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Nováková Daniela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Nováková Gertruda/
Foster Family

Příspěvek na podporu 1 dítěte v pěstounské péči. /Contribution for 1 child in foster 
care. 600,00 Kč 600,00 Kč

Nováková Radana/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Nováková Věra/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
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Nozarová Jana/
Foster Family Podpora pěstounské rodiny /Support of foster family. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Občanské sdružení 
Letní dům/Civil 
Associaton

Kousek domova = dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s  dětmi z  dětských 
domovů - Projekt je zaměřen na dlouhodobou sociálně-terapeutickou podporu 
dětí a mladých lidí, kteří žijí v dětských domovech. Jeho cílem je tvořivým 
způsobem rozvíjet osobnost dětí, posilovat jejich sociální a komunikační 
schopnosti a podporovat sebepřijetí a jistotu v sebe sama. Ústřední aktivity 
projektu: 10 sociálně-terapeutických pobytů, 15 návštěv dětských domovů, 150 
setkání individuální psychoterapie, 6 dalších programů pro děti ze spolupracujících 
dětských domovů (Krompach, Písek, Dolní Počernice, Klánovice).  /A piece of 
home – long-term social and therapeutic work with children from children’s 
homes - The project is focused on long-term social and therapeutic support 
for children and young people living in children’s homes. Its aim is to creatively 
develop children’s personalities, enhancing their social and communication 
skills and supporting their self-acceptance and confidence in themselves. Core 
activities of the project: 10 social and therapeutic visits, 15 visits to children’s 
homes, 150 individual psychotherapeutic meetings, and 6 other programmes for 
children from cooperating children’s homes (Krompach, Písek, Dolní Počernice, 
Klánovice).

150 000,00 Kč 120 000,00 Kč

Občanské sdružení 
Letní dům/Civil 
Associaton

Doma v  rodině = podpora rodin v  tíživé životní situaci - Projekt se zaměřuje na 
preventivní práci s dětmi a jejich biologickými rodinami v tíživé životní situaci. 
V centru zájmu je kvalitní život dítěte a jeho rodiny. Realizovány jsou činnosti 
podporující praktické zvládání domácnosti, péče o děti, rodičovské kompetence 
a další aktivity. Je kladen důraz na zvyšování vlastní kompetentnosti klienta. V 
rodinách, kde již bylo dítě odebráno, je usilováno o rozvoj komunikace mezi dítětem 
a biologickými rodiči s cílem návratu dítěte do původní rodiny. Díky projektu bude 
podpořeno cca 60 rodin. /At home in the family = support for families in difficult 
life circumstances - The project focuses on preventive work with children and 
their biological families in difficult life circumstances, the primary aim being the 
quality life of the child and his/her family. The project involves the implementation 
of activities supporting practical household management, childcare, parenting 
skills and other activities. The emphasis is on increasing the clients’ own 
competences. In families whose child has been taken away, the project aims to 
develop communication between the child and his/her biological parents in order 
to return the child to his/her original family. The project will support approximately 
60 families.

75 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Občanské sdružení 
Za branou/Civil 
Associaton

Příspěvek na podporu prevence rozpadu rodinných vazeb v důsledku odsouzení 
jednoho z rodičů dítěte k trestu odnětí svobody. /A contribution to support the 
prevention of the breakdown of family ties as a result of imprisonment of one of 
the parents.

30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Oblastní charita 
Most/Regional 
Charity

Terénní a sociální práce v rodinách - Cílem projektu je preventivní předejití rozdělení 
rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpora rodin v jejich krizových 
situacích formou materiální pomoci pro překlenutí tíživé finanční situace v doprovodu 
s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků.  /Outreach and 
social work in families - The aim of the project is to prevent family separation 
due to its dismal social situation and to support families in their crisis situations 
via financial assistance for bridging difficult financial situations, accompanied by 
professional guidance and assistance of outreach and social workers.

50 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Oblastní charita 
Most/Regional 
Charity

Finanční gramotnost “Made by…” - Příspěvek na pořízení materiálu a zařízení pro 
volnočasové aktivity a příspěvek na dopravu dětí a jejich maminek na dětský den. /
Finance management „Made by…“  - Contribution towards the purchase of material 
and equipment for leisure activities and contribution towards the transportation of 
children and their moms to children‘s day.

9 087,00 Kč 9 087,00 Kč

Oblastní charita 
Most/Regional 
Charity

Finanční gramotnost “Made by…” - Projekt pomáhá pochopit a lépe se orientovat 
matkám z Azylového domu na trhu práce a na finančním trhu, pomáhá jim sestavit 
si rozpočtový modul, učí je zacházet správně s penězi, dochází k sestavení výdajů a 
příjmů domácího rozpočtu, klientky se dozvídají o pasivních a aktivních bankovních 
produktech, seznamují se s triky supermarketů, dozvídají se, jak spořit osobní finance, 
jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele, učí se základní právní písemnosti a 
soukromé žádosti. Zároveň jim projekt pomáhá nalézt vhodné zaměstnání. /Finance 
management „Made by…“ - 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.

152 500,00 Kč 152 500,00 Kč

Oblastní charita 
Most/Regional 
Charity

Finanční gramotnost “Made by…” - Příspěvek bude v rámci projektu poskytnut na 
volnočasové aktivity a na řešení těžké životní situace matek a jejich dětí z azylového 
domu. /Finance management „Made by…“ - 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.

32 780,00 Kč 32 780,00 Kč

Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a.s. /
Civil Associaton

Příspěvek na zajištění výuky angličtiny Helen Doron, která bude probíhat v 
Dětském domově Mladá Boleslav. Program Helen Doron Early English děti baví 
– zabavnou, hravou a zážitkovou formou imituje princip, kterým si osvojují svůj 
mateřský jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování 
svých jazykových znalostí se tak děti učí anglicky stejně přirozeně, jako se učí 
svou mateřštinu. /A financial contribution to cover English courses provided 
by Helen Doron, which will take place at the Mladá Boleslav Children’s Home. 
The Helen Doron Early English programme is enjoyed by children – using an 
entertaining, playful and experiential form, it imitates the principle by which they 
acquire their mother tongue. Based on repeated listening and positive support 
in strengthening their language skills, children learn English as naturally as they 
learned their mother tongue.

73 440,00 Kč 66 096,00 Kč

Odvářková 
Miloslava/Foster 
Family

Přímá podpora dětí v pěstounské péči. /Direct support of children growing up in 
foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Odvářková 
Miloslava/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Olšanská Nela/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 8 400,00 Kč 6 720,00 Kč

Opři se o. s./Civil 
Associaton

Příspěvek na pořádání volnočasových aktivit pro děti ze tří dětských domovů 
Středočeského kraje. /A contribution to organizing leisure activities for children 
from three children‘s homes from the Central Bohemian Region.

30 000,00 Kč 24 000,00 Kč



50

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

Podpora vzdělávání dětí z dětských domovů - Projekt je zaměřen na podporu 
vzdělávání a dovedností dětí z dětských domovů ve věku 11-15 let. Adresnou 
podporou a zacílením na danou skupinu dětí chceme zvýšit jejich motivaci a tím i 
šance na lepší vzdělání a výběr oboru či budoucího povolání. Stěžejní roli v procesu 
motivace dětí mají právě vychovatelé, a proto se v rámci projektu počítá i s jejich 
zapojením a profesní podporou. /Education of children from children’s homes - The 
project aims to promote the education and skills of children from children’s homes 
at the age of 11–15 years. Using targeted support and focusing on a particular group 
of children, we want to increase their motivation and thus their chance of better 
education and choice of future profession or field. The key role in motivating children 
is played by educators; therefore, the project also relies on their participation and 
professional support.

720 000,00 Kč 720 000,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

Accenture Academy - 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 16 dětských domovech. /Accenture Academy - The project 
is designed for children from 16 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.

1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

New job! New life! - Projekt 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 za-
měřuje na problémovou oblast přípravy na práci, její získání a udržení, a to zcela 
inovativní formou patronů a „supervizorů“, kteří daného mladého člověka provází 
tak, aby získal potřebné pracovní návyky a uspěl na trhu práce. Cílem je individuálně 
zasáhnout 60-80 mladých lidí po celé ČR. /New job! New life! - This project will 
help young people who are disadvantaged at the labor market. The goal of this 
help is developing 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.

413 249,00 Kč 413 249,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

Finanční gramotnost “Made by…” - Záměrem projektu je individuální práce a 
zvýšení finanční gramotnosti klientek dvou zapojených Azylových domů - a to 
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 pak napomoci změně chování klientek v otázce 
osobních financí a možnost zajištění finanční rezervy. V neposlední řadě pak i 
umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání. /Finance management „Made by…“ 
- 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. 

600 749,00 Kč 600 749,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

Organizace dětského dne TERIBEAR DĚTEM. /A financial support to organize an event 
for children from children‘s homes at the occasion of the International Children‘s 
day. The event took place on June 21st in Prague.

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

FASHION FOR KIDS 2014 = WINGS OF HOPE - Podíl na organizaci jubilejního 
10. ročníku FASHION FOR KIDS 2014 - WINGS OF HOPE, která má za cíl získat 
finanční prostředky pro opuštěné a znevýhodněné děti. /FASHION FOR KIDS 2014 
= WINGS OF HOPE -Participation in organizing the jubilee 10th year of FASHION 
FOR KIDS 2014 – WINGS OF HOPE, which aims to raise funds for abandoned and 
underprivileged children.

445 716,00 Kč 0,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

Rozjedu to! - Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání a dovedností dětí z dětských 
domovů ve věku 11-15 let. Adresnou podporou a zacílením na danou skupinu 
dětí chceme zvýšit jejich motivaci a tím i šance na lepší vzdělání a výběr oboru či 
budoucího povolání. Stěžejní roli v procesu motivace dětí mají právě vychovatelé 
dětského domova, a proto se v rámci projektu počítá i s jejich zapojením a profesní 
podporou. /I’ll start it up! - The project is aimed at supporting the education and 
skills of children from children’s homes at the age of 11–15 years. By providing 
personalised support and by targeting a particular group of children, we want 
to increase their motivation and thus also the chances for a better education 
and selection of specialization or future career. A pivotal role in motivating the 
children is played by children’s home employees, so the project also envisages their 
involvement and professional support.

280 000,00 Kč 280 000,00 Kč

Otevřená 
budoucnost/Civil 
Associaton

Rozvoj projektů zaměřených na zlepšení situace znevýhodněných dětí - Projekty 
nabízí podporu vzdělání, zaměstnávání, ale i finanční gramotnosti. /The development 
of projects focused on an improvement of the situation of disadvantaged children - 
The project offers aid with education, employment, and finance management.

60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Pánková Hana/
Foster Family

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. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Pavlík Robert/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč

Penkalová Hana/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A 
financial support for education and leisure activities for 2 children growing up in a 
foster care.

5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Pěstounské rodiny 
kraje Vysočina/Civil 
Associaton

Příspěvek na zajištění volnočasových aktivit pro děti z náhradních rodin. Většina z 
těchto rodin má více dětí, z nichž mnohé studují, což je pro rodiče finančně náročné. 
Příspěvek byl využit na vodácké soustředění a stanování náhradních rodin v průběhu 
léta 2014. /A contribution for recreational activities for children from substitute 
families. Most of these families have more children, many of whom are students, 
which is expensive for the parents. The contribution was used for a canoeing training 
camp and camping of substitute families during the summer of 2014.

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
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Pěstounské rodiny 
kraje Vysočina/Civil 
Associaton

Příspěvek na volnočasové aktivity dětí a celých rodin zapojených v systému náhradní 
rodinné péče. /Contribution towards the leisure activities of children and entire 
families involved in the system of substitute family care.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Petrásková Běla/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež = klubovna -> smysluplné využití volného 
času - Život romských dětí a mládeže je do značné míry řízen životem na ulici, který 
formuje jejich sociální postoje a předurčuje jim roli v sociálně vyloučené skupině. 
Sdružení se snaží odbourávat vznik a rozšiřování sociálně patologických jevů, 
kterým dominují krádeže, vandalismus a ostatní formy trestné činnosti. Klubovna 
je určena pro zájemce věkového rozmezí 6 - 26 let. Snahou je poskytnout mládeži 
prostor pro realizaci aktivit, které nejen že plní funkci zábavy a kolektivní spolupráce, 
ale i navodit pocit vhodně využitého volného času. Posláním sdružení je prvotní 
snaha pokusit se dostat děti z ulice a poskytnout jim zázemí pro nalezení vlastní 
realizace. /Low-threshold facility for children and youth = clubhouse ->meaningful 
use of leisure time - The existence of Roma children and youth is largely affected 
by the life on the street, which forms their social attitudes and determines their 
role in socially excluded groups. The association strives to eliminate the creation 
and dissemination of socially pathological phenomena, primarily including theft, 
vandalism and other forms of crime. The clubhouse is intended for anybody in the 
age range of 6–26 years. The aim is to provide young people with space for activities 
that not only fulfil the function of entertainment and collective cooperation, but 
that also lead to the feeling of suitably utilized free time. The mission of the 
association is to help children leave the street, and provide them with facilities to 
find their own self-realization. 

58 000,00 Kč 46 400,00 Kč

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

Klub Asaben = vzdělávání romských dětí předškolního věku - Klub ASABEN je sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Služba sjednocuje děti ve věku předškolního 
vzdělávání, tedy od 4 do 7 let. Vyzvedáváním dětí přímo v rodinách si pracovníci 
projektu budují důvěru a kontakt s jejich rodiči, kteří se tímto aktivně zapojují do 
vzdělávání svých dětí. Většina z  dětí by žádným předškolním zařízením neprošla, 
důvodem je jednak nízká motivace rodičů ke vzdělávání, finanční nedostupnost 
běžných mateřských škol, nedůvěra ke „gadžovským“ institucím a také nemožnost 
potomka vodit do školky. /Asaben Club = education of preschool age Roma children - 
The ASABEN Club is a social activation service for families with children. The service 
unites children at the age of pre-school education, i.e. from 4 to 7 years. By picking 
up children directly in the families, the project workers build trust and contact with 
their parents, who are thus actively involved in this education of their children. 
Most of the children would not attend any preschool facilities; the reasons include 
low motivation of parents with respect to education, unaffordability of standard 
nursery schools, distrust of “gadjo” (non-Romani) institutions, and inability to 
accompany children to nursery schools.

45 000,00 Kč 36 000,00 Kč

Petříčková Renata/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 900,00 Kč 900,00 Kč

Pich Martin/Foster 
Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 3 children growing up in a foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Pikartová Sandra/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Pišlová Martina Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 29 500,00 Kč 29 500,00 Kč
Pištorová Jindřiška/
Foster Family

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. 2 500,00 Kč 0,00 Kč

Polehňová Šárka/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 4 děti v pěstounské 
péči. /Contribution to education and leisure activities for 4 children in foster care. 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč

Polehňová Šárka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 8 000,00 Kč 6 400,00 Kč

Portus Prachatice/
Civil Associaton

Rodinou s Portusem - 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. úzdravy rodiny ve 
smyslu sociálním, finančním, vztahovém, výchovném apod. s cílem jejího zachování 
a setrvání dítěte v rodině. /Being a family with Portus - The project seeks to provide 
comprehensive care and services for mothers with children or the entire families 
whose existence is endangered by the impact of adverse conditions (low age of 
parents – mothers, parents’ illness, lack of funding, lack of parenting skills and 
abilities, unpreparedness to fulfil the maternal role, inadequate material and social 
environment, disintegration of the original family, etc.). These circumstances may 
lead to disintegration of the existing family, neglect of development and upbringing 
of the child, removal of the child to institutional care and breaking of basic emotional 
ties of the child and the parents. The project works with families in terms of family 
rehabilitation, i. e. rehabilitation of the family with regard to its social, financial, 
relational, educational and other functions in order to preserve it and to ensure that 
the child stays in the family.

150 000,00 Kč 120 000,00 Kč

Potštejnská 
Simona/Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 25 230,00 Kč 25 230,00 Kč

Preclíková Petra/
Student

Přímá podpora dívky z dětského domova. /Direct support for a girl from a children‘s 
home. 3 079,00 Kč 3 079,00 Kč

Procházková Dana/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Přibylová Jitka/
Foster Family

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. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Ptáčková Eva/
Student Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 25 500,00 Kč 20 400,00 Kč

Ptáčková Veronika/
Foster Family

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. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Ptáčková Veronika/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 0,00 Kč
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Publicist/Civil 
Associaton

Edice Otvíráme - Podrobný vhled do problematiky ochrany dětí přináší nová Edice 
Otvíráme, již 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. Aktuální čísla Edice naleznete zde: http://www.
terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/. /Publication ‚Opening‘ - 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. The latest 
issues of the Publication can be found here: http://www.terezamaxovadetem.cz/
nase-pomoc/edice-otvirame/.

133 920,00 Kč 107 136,00 Kč

Puhlovská Marta/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 2 children growing up in a foster care 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Radost - dětský 
domov o.p.s. /
Children’s Home

Příspěvek na úhradu nákladů na osobního asistenta pro studenta z dětského 
domova. /Contribution towards the cost of a personal assistant for a student from 
the children‘s home.

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Rajchlová Petra /
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Rejdová Jarmila/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Rodinné a 
komunitní centrum 
Chaloupka z. s. /Civil 
Associaton

Finanční příspěvek na doučování dětí žijících v pěstounských rodinách. Doučování 
bude zaměřeno na úspěšné zvládání školních požadavků, zlepšení prospěchu a 
minimalizaci školních neúspěchů dětí. Součástí projektu bude také intenzivní 
spolupráce s náhradními rodiči a jejich aktivní zapojení do procesu doučování. 
Koordinátorem projektu budou vybráni doučující, kteří budou docházet dvakrát 
týdně do náhradních rodin, kde budou realizovat doučování. /A financial contribution 
to tutoring of children living in foster families. The objectives of the tutoring will be 
successful meeting of school requirements, improvement of school performance 
and minimization of children‘s school failures. The project will also include an 
intensive cooperation with substitute parents and their active involvement in the 
process of tutoring. The project coordinator will select tutors who will attend 
families twice a week to provide them with tutoring.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Rohlíček Jiří/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Romodrom o.p.s./
Civil Associaton

Zimní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - Projekt je určen pro 
děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pobyt na horách je pro tyto 
děti za běžných podmínek zcela nedosažitelný. Týdenní pobyt pomáhá těmto dětem 
rozvíjet zdravý životní styl a motivaci ke kvalitnímu trávení volného času. /Winter 
camp for children from a socially disadvantaged environment - The project is 
designed for children and youth from a socially disadvantaged environment. A stay in 
the mountains is absolutely unattainable for these children under normal conditions. 
The one-week stay helps these children develop a healthy lifestyle and motivation 
towards spending their free time in a quality way.

9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Rozlet o.p.s./Civil 
Associaton

Příspěvek na realizaci intenzivního tréninkového programu zaměstnávání a 
praktického vzdělávání mladých lidí, kterým se po odchodu z dětského domova 
nepodaří získat zaměstnání na běžném pracovním trhu. /Contribution towards 
the implementation of an employment training program and practical education of 
young people who are unable to find a job on the regular labor market after they 
leave their children‘s homes.

80 000,00 Kč 64 000,00 Kč

Rubešová Michaela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Rulfová Kateřina/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 16 114,00 Kč 16 114,00 Kč

Rusznyaková 
Michaela/Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 14 951,00 Kč 14 951,00 Kč

Rychtecká Iveta/
Foster Family

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. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Rysová Lenka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

Salesiánské 
středisko mládeže - 
dům dětí a mládeže 
Plzeň/Salesian 
Centre

Lano = sociálně výchovný program pro rodiny s dětmi ohroženými rizikem odebrání 
do ústavní výchovy - Projekt Lano nabízí odborné sociální poradenství a sociálně 
aktivizační služby rodinám s dětmi, jejichž zdravý vývoj je ohrožen dopadem 
dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat. Formou 
dlouhodobého doprovázení projekt napomáhá ke snižování rizika nařízení soudních 
výchovných opatření. Příspěvek bude použit na realizaci individuálního poradenství 
i skupinových setkání klientů. /Rope = a social and educational programme for 
families and children - The Rope project offers professional social counselling and 
social-activation services for families with children whose healthy development is 
endangered by a long-term impact of the crisis situation that the parents are not 
able to overcome without help. Through long-term assistance, the project helps to 
reduce the risk of institutional measures imposed by the court. The contribution 
will be used to implement individual counselling and group sessions of the clients.

200 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Sdružení maminek 
Sluníčko o. s. /Civil 
Associaton

Příspěvek na realizaci volnočasových aktivit a akcí pro děti z náhradních rodin. /A 
contribution to the implementation of leisure activities and events for children from 
substitute families.

10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Sdružení 
pěstounských rodin/
Civil Associaton

Příspěvek na rozvojový projekt, který klade důraz na rozvoj tvůrčích schopností 
dětí z náhradních rodin. /Contribution towards a developmental project that places 
emphasis on the development of the creative abilities of children from substitute 
families.

20 000,00 Kč 16 000,00 Kč

Sedláčková Helena/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 10 802,00 Kč 10 802,00 Kč

Seidlová Daniela/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 3 350,00 Kč 3 350,00 Kč

Seitlová Dagmar/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 7 430,00 Kč 7 430,00 Kč

Seitlová Dagmar/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 2 children growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč
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Shakhaldaev Ruslan/
Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

Schmiedová Irena/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Schuldesová 
Marcela/Foster 
Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 8 499,00 Kč 8 499,00 Kč

Simová Jana/Foster 
Family

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. 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Skopalíková 
Kateřina Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč

Slavíková Kateřina/
Foster Family

Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči. /Direct support of children 
growing up in foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Slavíková Kateřina/
Foster Family

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.

7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Slezská diakonie/
Diaconate

Příspěvek na nákup materiálu do sociálně-terapeutické dílny. /A contribution to a 
purchase of material for social-therapeutical workshops. 9 305,00 Kč 9 305,00 Kč

Slezská diakonie/
Diaconate

Chceme vyrůstat doma, ne v  dětském domově! - Projekt 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 60 rodinám na Albrechticku a Osoblažsku (což 
znamená cca 70 dospělých a 120 dětí). Tyto rodiny se nachází v tíživé sociální situaci, 
která ohrožuje výchovu a vývoj dětí. /We want to grow up at home, not in a children‘s 
home! - The project supports provision of social activation services for families 
with children 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 60 families in the 
Albrechtice and Osoblažice locality (which means 70 adults and 120 children). These 
families happen to be in a difficult social situation which puts the education and 
development of the children at risk.

150 000,00 Kč 0,00 Kč

Soukromý dětský 
domov SOS 92, 
o.p.s Korkyně/Civil 
Associaton

Příspěvek na volnočasové aktivity pro děti z dětského domova. /A financial support 
to leisure activities for children from children‘s home. 27 720,00 Kč 22 176,00 Kč

Soukromý dětský 
domov SOS 92, 
o.p.s Korkyně/Civil 
Associaton

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova. /A financial 
support for education for a student from children‘s home. 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Soukromý dětský 
domov SOS 
92, o.p.s./Civil 
Associaton

Příspěvek na ozdravný pobyt na horách pro děti z dětského domova v Korkyni. /A 
contribution to a joint health stay in a mountain area during 2015 for children from 
the Korkyně children’s home.

25 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Soukromý dětský 
domov SOS 
92, o.p.s. /Civil 
Associaton

I já mám mámu - Finanční prostředky na rozšíření pracovního týmu o terénního 
sociálního pracovníka a vychovatele, kteří pracují s rodinou a v rodině dítěte 
umístěného v dětském domově. Cílem projektu je poskytnout dětem umístěným v 
domově možnost vyrovnat a mnohdy i seznámit se se svojí rodinnou historií a tím 
zmírnit trauma, které odloučení od rodiny způsobilo. Snahou domova je v co možná 
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. /I have a 
mom, too! - 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.

200 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Spolu dětem o.p.s. /
Civil Associaton

Adopce.com - Informační projekt o náhradní rodinné péči, 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. /Adopce.com - 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.

294 501,00 Kč 235 601,00 Kč

Spolu dětem o.p.s. /
Civil Associaton

Postav se na vlastní nohy - Posláním projektu „Postav se na vlastní nohy“ je posílení 
praktických dovedností dětí v ústavní výchově a jejich osobnostní rozvoj. Struktura 
projektu je vytvořena s cílem, aby si mladí lidé po odchodu z ústavního zařízení byli 
schopni najít a udržet zaměstnání a získali praktické dovednosti potřebné k uplatnění 
na trhu práce i v běžném životě. Letošní ročník je zaměřen na KOMUNIKACI. V rámci 
vzdělávácích setkání proběhnou také 3 skupinová setkání pro zapojené pedagogy, pro 
zvýšení propagace jejich odborné způsobilosti. /Stand on your own two feet - The 
mission of the “Stand on your own two feet” project is to strengthen the practical 
skills of children in institutional care and their personal development. The project 
structure was designed to teach young people to find and keep a job after leaving 
the institutional facility and to gain the practical skills needed for both the labour 
market and for everyday life. This year’s event is focused on COMMUNICATION. 
Within the educational meetings, 3 group meetings for participating educators 
will also be carried out whose goal is to increase and promote their professional 
competences.

20 000,00 Kč 16 000,00 Kč

Stojková Marie/
Foster Family

Příspěvek na podporu 1 dítěte v pěstounské péči. /Contribution for 1 child in foster 
care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Strakošová Zlatuše/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 15 815,00 Kč 15 815,00 Kč

Striová Miloslava 
RNDr. /Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Striová Miloslava 
RNDr. /Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 4 děti v pěstounské péči. /A 
financial support for education and leisure activities for 4 children growing up in a 
foster care.

2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Střasáková Lenka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč
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Středisko náhradní 
rodinné péče o.s./
Civil Associaton

Adopce.com - Informační projekt o náhradní rodinné péči, 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. /Adopce.com - 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.

330 000,00 Kč 264 000,00 Kč

Suchý Martin/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Svačina Jiří/Student Příspěvek pro studenta vysoké školy. /A financial support for a University student. 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Svitáková Zdenka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Svitáková Zdenka/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Svobodová Ivana/
Foster Family

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. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Svobodová 
Kateřina/Student

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova. /A financial 
support for education for a student from children‘s home. 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč

Svojanovský Milan/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 2 children growing up in a foster care. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Svojanovský Milan/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 2 children growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Synková Libuše/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Sysala Ivo Ing./
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 4 děti v pěstounské 
péči. /Contribution to education and leisure activities for 4 children in foster care. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Sysala Ivo Ing./
Foster Family 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Šance pro Tebe, o.s./
Civil Associaton

Sanace je spolupráce = rodinní asistenti - Nadační příspěvek bude využit na 
zavedení rodinných asistentů na Chrudimsku (Chrudim, Prachovice, Heřmanův 
Městec). Cílem projektu je prostřednictvím rodinného asistenta poskytnout pomoc 
a podporu ohrožené rodině při řešení širokého spektra problémů, které ji ohrožují. 
Rodinný asistent vstupuje do rodiny, která se ocitla v tíživé sociální situaci, a 
prostřednictvím každodenního kontaktu s ní a jejími členy hledají společně cestu z 
„bludného kruhu“. Cílem je vést členy rodiny k samostatnosti, k rozvoji kompetencí, 
poskytnout rodině a jejím členům pozitivní vzorce chování a docílit udržitelnosti 
kvalitativních změn v rodině samotné. /Redevelopment is cooperation = family 
assistants - The Foundation grant will be used to establish family assistants in the 
Chrudim region (Chrudim, Prachovice, Heřmanův Městec). The goal of the project is 
to use the assistant as a support within the endangered family to solve a wide range 
or problems and issues which cause trouble. The family assistant enters the family 
when it is in a difficult social situation and through a daily contact with its members 
looks for a way out of the “vicious circle. “ The goal is to guide the members of the 
family to independence, to develop own competencies, and to provide the family 
and its members with positive examples on how to behave and to reach sustainable 
qualitative changes within the family itself.

140 000,00 Kč 112 000,00 Kč

Šerdziková Emilia/
Foster Family

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. 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč

Šimíková Pavla/
Foster Family

Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči. /Direct support of children 
growing up in foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Šimůnek Ivo/Foster 
Family

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v pěstounské 
péči. /Contribution to education and leisure activities for 1 child in foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Šiváková Mária/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč

Škrábalová Milada/
Foster Family Příspěvek pro studentku vysoké školy. /A financial support for a University student. 37 020,00 Kč 37 020,00 Kč

Štefková Jana/Crisis 
Fund

Podpora studia v rámci krizové situace rodiny. /Support of the education within the 
scope of the Crisis situation of the family. 24 220,00 Kč 19 376,00 Kč

Štefková Žaneta/
Crisis Fund

Podpora studia v rámci krizové situace rodiny. /Support of the education within the 
scope of the Crisis situation of the family. 24 220,00 Kč 19 376,00 Kč

Štěpánková 
Michaela/Foster 
Family

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. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Štěpánovský 
Alexandr/Foster 
Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution for an 
education for 1 child in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Štěpánovský 
Alexandr/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč

Štěpánovský 
Alexandr/Foster 
Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Švehlová Marie/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 7 920,00 Kč 7 920,00 Kč

Švestková Lenka/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 2 children growing up in a foster care. 9 722,00 Kč 7 778,00 Kč

Švestková Lenka/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 11 500,00 Kč 11 500,00 Kč

Temiaková Ivana/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A 
financial support for education and leisure activities for 2 children growing up in a 
foster care.

5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Tichá Terezie/
Student

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home. 33 000,00 Kč 0,00 Kč

Trávníček Michal/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a podporu vzdělávání pro 3 děti v pěstounské 
péči. /A financial support for education and emure activities for 3 children growing 
up in a foster care.

7 500,00 Kč 6 000,00 Kč
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TRIADA – 
Poradenské 
centrum, o.s./Civil 
Associaton

Rodinní sociální asistenti pomáhají ohroženým rodinám - Cílem projektu je posílení 
role rodičů, jejich schopností a dovedností a pomoci rodičům vytvořit takové rodinné 
prostředí, které bude zajišťovat všechny potřeby dítěte a podpořit vztahy a vazby 
mezi dětmi, rodiči a sourozenci i širší rodinou. Cílovou skupinou projektu jsou 
ohrožené rodiny, u níž vzniká riziko odebrání dítěte mimo rodinu, a rodiče, jejichž 
dítě je umístěné mimo rodinu. /Family social assistants help endangered families - 
The project aims to strengthen the role of parents, their abilities and skills, helping 
parents to create such a family environment that will satisfy all the needs of the 
child, and to support relationships and links between children, parents, siblings and 
the extended family. The target groups of the project are endangered families, at 
risk of removal of the child outside the family, and parents whose child has been 
placed outside the family.

265 134,00 Kč 212 107,00 Kč

Třísková Nataša/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Turták Ladislav/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 20 006,00 Kč 20 006,00 Kč

Tylová Klára/Foster 
Family

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. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Überallová Jana/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 11 050,00 Kč 11 050,00 Kč

Urbánek David, Bc./
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč

Urbišová Miluše/
Foster Family

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. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Václavek Petr/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 20 867,00 Kč 0,00 Kč

Valentová Hana, 
Mgr. /Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 2 000,00 Kč 1 600,00 Kč

Vašíčková Pavlína/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity a vzdělávání pro 3 děti v pěstounské péči. /
Contribution to education and leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Vejvančická 
Michaela/Foster 
Family

Podpora volnočasových aktivit pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to leisure 
activities for 3 children in foster care. 4 000,00 Kč 3 200,00 Kč

Veselá Kamila/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Vinklárková Zdenka/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Vinterová Milada/
Foster Family

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support 
for education for 1 child growing up in a foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Vlčková Jana/Foster 
Family

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
pro 1 dítě v pěstounské péči. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition 
- a support to cover leisure activities for 1 child in foster care.

1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Vodehnalová Pavla/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 1 dítě v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 1 child growing up in a foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Vodehnalová Pavla/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 1 dítě v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 1 child in foster care. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Voltemarová 
Kateřina/Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Vondřičková Václava 
/Foster Family

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. 7 000,00 Kč 5 600,00 Kč

Vondřičková Václava 
/Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 2 children in foster care. 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Votoupalová 
Jindřiška/Foster 
Family

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. 3 950,00 Kč 3 950,00 Kč

Votoupalová 
Jindřiška/Foster 
Family

Výhra v soutěži malování ING Bank Fondu NTMd - příspěvek na volnočasové aktivity 
pro 1 dítě v pěstounské péči. /A prize in an ING Bank Fund of TMF drawing competition 
- a support to cover leisure activities for 1 child in foster care.

3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Vraná Lenka/Crisis 
Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Vyhlasová Helena/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Výchovný ústav, 
DDŠ, ZŠ a ŠJ, 
Hostouň/Children’s 
Home

Příspěvek na sportovní akci, které se účastní děti výchovných ústavů z celé republiky. 
Účastníci budou vybíráni v jednotlivých ústavech na základě celoročních výsledků a 
jednotlivých sportech. Finanční prostředky budou použity na nájmy hřišť, ubytování, 
sportovní a věcné ceny. /A contribution to a sports event attended by children from 
reformatory institutions across the country. The participants will be selected in 
individual institutions based on annual results and individual sports. The funds will be 
used to rent playing fields, accommodation, and sports and material prizes.

20 000,00 Kč 16 000,00 Kč

Výchovný ústav, 
dětský domov se 
školou, střední 
škola, základní škola 
a školní jídelna 
Počátky/Children’s 
Home

Příspěvek na pořízení vybavení pro volnočasové aktivity děvčat z dětského domova. 
/Contribution towards the purchase of equipment for leisure activities of girls from 
the children‘s home.

16 530,00 Kč 13 224,00 Kč

Výchovný ústav, 
dětský domov 
se školou, ZŠ a 
ŠJ Králíky, odl. 
pracoviště Brandýs 
nad Orlicí/Children’s 
Home

Příspěvek na volnočasové aktivity pro děti z dětského domova. /A financial support 
to leisure activities for children from children home. 26 260,00 Kč 21 008,00 Kč

Výchovný ústav, 
dětský domov 
se školou, ZŠ a 
ŠJ Králíky, odl. 
pracoviště Brandýs 
nad Orlicí/Children’s 
Home

Příspěvek na úhradu adaptačních a lyžařských kurzů pořádaných středními 
školami, do kterých chodí klientky výchovného ústavu. /A contribution to cover the 
adaptation and ski courses organized by secondary schools that are attended by 
reformatory institution female clients.

12 660,00 Kč 10 128,00 Kč



56

Výchovný ústav, 
střední škola a ŠJ 
Buškovice/Children’s 
Home

Hudba je hra = učení je hračka - Cílem projektu je nákup výukových a mechanických 
modelů pracovních strojů a pomůcek pro studenty Výchovného ústavu a podpora 
školní hudební skupiny nákupem nových hudebních nástrojů. /Music is a game = 
learning is a breeze -
The aim of the project is to purchase teaching and mechanical models of machines 
and tools for students of the Educational Institute and to support the school music 
group with a purchase of new music instruments.
 

58 539,00 Kč 58 539,00 Kč

Výchovný ústav, 
střední škola a ŠJ 
Buškovice/Children’s 
Home

Máme šanci - Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a možnost uplatnění na trhu práce 
pro studenty Výchovného ústavu a Střední školy Buškovice. /We have a chance - 
The project aims to increase the qualifications and employment in the labour market 
for the students of the Buškovice Reformatory Institution and Secondary School.

30 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Vzájemné soužití/
Civil Associaton

Příspěvek na tábor pro celkem 110 dětí ze sociálně vyloučených lokalit města Ostravy 
a okolí. Preventivní a zároveň zábavný a naučný tábor v duchu pozapomenutých i 
moderních řemesel, po kterých je v kraji poptávka na trhu práce. /A contribution 
to the camp for a total of 110 children from socially excluded localities of Ostrava 
and surroundings. A preventive as well as entertaining and instructive camp in the 
spirit of both half-forgotten and modern crafts demanded in the labour market in 
the region.

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Vzájemné soužití/
Civil Associaton

Adresná podpora rodinám 
ve spolupráci s  OSPOD - Cílem projektu je podporovat a pomáhat rodinám nebo 
jiným osobám, odpovědným za výchovu dítěte, které se mohou ocitnout nebo se 
ocitají v ohrožení a předcházet jeho případnému prohlubování. Projekt je určen pro 
rodiny z Ostravy a spádových oblastí Moravskoslezského kraje a zaměřuje se na 
ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit a to v situacích, 
kdy rodina se ocitá v ohrožení a svou nepříznivou situaci nezvládá řešit vlastními 
silami. Pomoc bude poskytována adresně rodinám s dětmi prostřednictvím využití 
metod sociální práce a využitím jejich nástrojů. /Targeted support for families - 
The project aims to support and help families or other persons responsible for the 
upbringing of children who may find themselves or who have found themselves in 
danger, preventing its further deterioration. The project is intended for families 
from Ostrava and catchment areas of the Moravian-Silesian Region, and aims to 
protect the rights of the child and the parents’ ability to secure these rights in 
situations where the family finds itself in danger and is not able to solve the adverse 
situation on its own. The assistance will be provided in a targeted form to families 
with children, by using methods of social work and the related tools.

120 000,00 Kč 0,00 Kč

Waliczek Pavel/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 3 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 3 children in foster care. 6 000,00 Kč 4 800,00 Kč

Záhorská Denisa/
Student

Přímá podpora studenta z dětského domova. /Direct support of a student from 
children‘s home 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Zahrádka Martin/
Foster Family

Příspěvek na vzdělávání pro 2 děti v pěstounské péči. /A financial support for 
education for 2 children growing up in a foster care. 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Základní škola, 
Dětský domov, 
Školní družina a 
Školní jídelna, Vrbno 
p. Pradědem, nám. 
Sv. Michala 17, p.o./
Children’s Home

Příspěvek na náklady spojené s organizací celostátního kola 23. ročníku přehlídky 
zájmových uměleckých činností dětí z dětských domovů “Nejmilejší koncert”. /
Contribution towards the costs associated with the organization of the national 
round of the 23rd edition of the show of hobby art activities of children from 
children‘s homes called „The most beloved concert.“

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Základní škola, 
Mateřská škola 
speciální, Dětský 
domov, Školní 
družina a Školní 
jídelna, Palackého 
třída 515, Nymburk/
Children’s Home

Příspěvek na pořízení cyklistických helem pro děti z domova. /Contribution towards 
the purchasing of bicycle helmets for children from the home. 8 140,00 Kč 8 140,00 Kč

Zapletal Tomáš/
Foster Family

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. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Zavadel Marian/
Crisis Fund Podpora rodiny v krizové situaci. /Support within the scope of the Crisis Fund. 7 731,00 Kč 7 731,00 Kč

Zdražil Jiří/Foster 
Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 2 děti v poručnické péči. / Contribution to 
leisure activities for 2 children growing up in substitute family care. 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč

Zec Nevenka/Foster 
Family

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. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Zelená Markéta/
Foster Family

Přímá podpora dětí vyrůstajících v pěstounské péči. /Direct support of children 
growing up in foster care. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Žajdlíková Veronika/
Foster Family

Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské péči. /Contribution to 
leisure activities for 4 children in foster care. 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Žáková Lucie/Foster 
Family

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. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Žmolilová Jiřina/
Foster Family

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. 2 500,00 Kč 2 000,00 Kč

CELKEM/TOTAL   15 195 471,00 Kč 12 563 249,00 Kč

Obdarovaný/Donee Předmět podpory/Project Description Výše nefinanční podpory/Volume 
of the Foundation ś contribution 

Cestou necestou - spolek 4 ks PC/4 pcs of PC 3 388,00 Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9- Klánovice, 
Smržovská 77 12 ks PC/12 pcs of PC 10 164,00 Kč

Dětský domov Charlotty Masarykové 5 ks PC/5 pcs of PC 4 235,00 Kč

b) Výčet nefinančních nadačních příspěvků
b) List of Foundation‘s non-financial contributions
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V  roce 2014 bylo na doplatcích nadačních příspěvků poskyt-
nutých v předchozích letech vyplaceno 2 742 578,00 Kč.

Celková výše vyplacených finančních a nefinančních příspěvků 
v roce 2014 činila 15 535 309,60 Kč. 

In 2014, the supplementary payments related to grants from 
previous years totaled to 2,742,578 CZK.

The total amount of Foundation financial and non-financil con-
tributions paid in 2014 was 15,535,309.60 CZK.

Dětský domov Lety (celý název: Diagnostický ústav, 
dětský domov se školou, dětský domov, středisko 
výchovné péče, základní škola a školní jídelna 
Dobřichovice)     

25 ks PC/25 pcs of PC 21 175,00 Kč

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola 
Ledce, příspěvková organizace 10 ks PC/10 pcs of PC 8 470,00 Kč

Domov na půl cesty MAJÁK 8 ks PC/8 pcs of PC 6 776,00 Kč

Havelková Nikola kilometrická banka ČD/Kilometric bank 
for Czech railway 6 600,00 Kč

Kandrová Denisa jazykový pobyt v UK/A language-learning stay 
in Great Britain          69 861,30 Kč

Mikulová Natália kilometrická banka ČD/Kilometric bank 
for Czech railway 15 400,00 Kč

Ptáčková Eva jazykový pobyt v UK/A language-learning stay 
in Great Britain 69 861,30 Kč

Radost – dětský domov o. p. s. 7 ks PC/7 pcs of PC 5 929,00 Kč

Rozlet, o. p. s. 4 ks PC/4 pcs of PC 3 388,00 Kč

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. 5 ks PC/5 pcs of PC 4 235,00 Kč

CELKEM/TOTAL 229 482,60 Kč
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Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů dle §22 ZN

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

Kalkulace plnění nákladového pravidla / Calculation of the fulfilment of the expenses rule
Výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2014 / Amount of Foundation contributions provided in 2014 15 424 953,60 Kč / CZK
Z toho již reálně vyplacených v roce 2014, včetně doplatků nadačních příspěvků poskytnutých v předchozích letech / 
The amount of actually paid out Foundation contributions in 2014, including additional payments of Foundation 
contributions provided in the previous years 

15 535 309,60 Kč / CZK

Výše celkových nákladů na správu nadace za rok 2014 / Foundation’s total expenses for 2014 1 105 723,00 Kč / CZK
Poměr celkových nákladů na správu nadace k poskytnutým a reálně vyplaceným nadačním příspěvkům
v roce 2014 / Total expenses in proportion to redistributed and actually paid Foundation contributions in 2014 7,12 %

V roce 2014 činily náklady na projekty nadace 2 547 432,58 Kč.
V roce 2014 se nadaci podařilo zajistit nefinanční dary v hod-
notě 685 551,35 Kč, které ze 100 % kryjí náklady nadace (např. 
pronájem kanceláří, právnické a překladatelské služby atd.).

Zhodnocení dodržení nákladového pravidla:

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace 
dosáhly v  roce 2014 7,12 % hodnoty poskytnutých a reálně 
vyplacených příspěvků k 31. 12. 2014, čímž bylo dodrženo výše 
stanovené nákladové pravidlo nadace.

Poměr  výdajů  nadace vynaložených na provozní  náklady do-
sáhl vůči přijatým darům v roce 2014 poměru ve výši 5,75 %.

assessment of the compliance with the rule on the limitation of 
expenses in accordance with Section 22 of the Foundations act

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 ad-
ministration of the Foundation may not exceed 30 % of the value 
of the Foundation contributions provided annually.

In 2014 the expenses for the Foundation’s projects were 
2 547 432,58 CZK.
In 2013 the Foundation was able to secure non-financial dona-
tions of 685 551,35 CZK which 100 % cover the Foundation’s ex-
penses (for example, office rental, legal and translation services, etc.).

assessment of the compliance with the expenses rule:

In 2014 the Foundation’s total annual expenses for the administra-
tion of the Foundation were 7,12 % of the value of the redistributed 
and actually paid contributions as of 31. 12. 2014 meaning that 
the Foundation’s aforementioned expenses rule was complied with. 

The Foundation’s expenses spent on operating expenses were 5,75 
% of the total amount of donations received in 2014.
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(přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)

1. Základní údaje z roční účetní závěrky

Nadace eviduje nerozdělené zisky minulých let v celkové výši 
194 277,88 Kč. Nadační jmění ve výši 500 000,00 Kč je ulo-
ženo na běžném bankovním účtu. Cizí zdroje Nadace bez vý-
dajů příštích období k  datu účetní závěrky činí 227 159,00 Kč  
a představují především závazky z mezd a souvisejících odvodů 
do splatnosti. Veškeré závazky jsou hrazeny v termínu. 

2. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky

Po  datu účetní závěrky nedošlo k  žádným významným sku-
tečnostem.

Informace o předpokládaném vývoji

V šestém roce existence Nadace dětem Terezy Maxové lze 
očekávat stabilitu získaných dárcovských prostředků, zhruba 
ve stejné výši jako v  roce 2014.  I přes pokračující stěžejní 
zaměření na dárce z řad velkých korporací má nadace v plánu 
dále rozvíjet nové projekty pro zapojení nejširší veřejnosti for-
mou sociálního marketingu a individuálního dárcovství. Díky 
zkvalitnění grantového řízení lze předpokládat, že dojde k vý-
znamnému posílení strategické spolupráce s neziskovými or-
ganizacemi. Plánem do budoucna je i důraz na profesionalizaci 
vlastních zaměstnanců a neziskového sektoru obecně.

(summary of all activities and their assessment)

1. Basic details from the annual financial statements

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 
227,159 CZK and primarily represents wage liabilities and related 
payments to maturity. All liabilities are paid on time.

2. Information about significant facts after the date of the 
financial statements

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

Information about anticipated 
development

In the sixth year of the existence of the Tereza Maxová Foun-
dation we can expect the donor funds provided to stabilise at 
roughly the same amount as in 2014. Despite the continuing key 
focus on donors from among large corporations the Foundation 
plans to further develop new projects to involve the wider pub-
lic 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 empha-
sis on making our own employees and the non-profit sector in 
general more professional.
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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.

Nadace terezy Maxové dětem upřímně děkuje společnosti 
KPMG Česká republika audit, s.r.o. za úžasnou spolupráci  

a významnou podporu. 
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Fashion for kids 2014
Generální partner/General partner 

ŠKODA  AUTO a.s.

Hlavní partneři/Main partners
Accenture Central Europe B.V., organizační složka 

ING Bank N.V. 

Oficiální partneři/Official partners
GALILEO C.E.E. service ČR s.r.o.

Oriflame Czech Republic spol. s r.o.

Partnerská nadační podpora/Foundation support
Citi Foundation

Nadace AGROFERT

Partneři/Partners
Obecní dům, a.s.
RENOMIA, a.s.

Senator Travel s.r.o.
Zátiší Catering Group, a.s.

Oficiální hotel/Official hotel
FOUR SEASON HOTEL 

Oficiální vůz/Official car
ŠKODA Fabia

Oficiální nápoj akce/Official drink
Bohemia Sekt 

Hlavní mediální partner/Main media partner
FTV Prima, spol. s r. o.

Prima Style

Mediální partneři/Media partners
iDNES.cz 

OnaDnes.cz

Dále děkujeme/We also thank 
Barrandov Studio a.s.

BLUE GEKKO
C&B Communication Group s.r.o.

Coca - Cola Helleric 
C-IN s.r.o.
DECHEM 

DEKTRADE, a.s.
Designblok 2014

Elite Model Management Prague, s.r.o.
ET Production, s.r.o.
HOFA GUARD s.r.o.

Channel Crossings s.r.o.
Chopard

NESPRESSO
ORALFLUX

Petra Měchurová Hair Design
PRECIOSA, a.s.

PRK Partners, s.r.o.
R.U.R. Postproduction

Sunar
Tiskárna v Ráji s.r.o.

T SERVIS

Teribear dětem 2014
AC Sparta Praha fotbal, a. s.

Accenture Central Europe B.V., organizační složka
Balonková dílna
Bohemia Sekt

Cruciani
CitiBank

Česká Miss - M Marketing s.r.o.
Facepainting 

Feedo.cz
Hard Rock Cafe
Holmes Place
ING Bank N.V.

Kika Nábytek s.r.o.
Lindt & Sprűngli Czechia s.r.o.

Magistrát hlavního města Prahy
Mattel
Origami

Městská část Praha 3
PRESCO GROUP, a.s.
Prevence dětem z. s.
ŠKODA  AUTO a.s.

VABICO s.r.o.



Sídlo a fakturační adresa:

Nadace dětem terezy Maxové

Jáchymova 26/2

110 00 Praha 1

Česká Republika

Komunikační název a doručovací adresa:

Nadace terezy Maxové dětem

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9 – Libeň

Česká Republika

tel: 257 474 529

fax: 257 474 531

e-mail: info@terezamaxovadetem.cz

http://www.terezamaxovadetem.cz

http://www.teribearshop.cz 

IČO: 28514319

DIČ: CZ28514319 

bankovní spojení: 2323232323/2700

DMS: tErEZaDEtEM (87777)

Korektury textů v češtině poskytla zdarma

Zuzana Ježková. 

texty pro anglickou verzi výroční zprávy byly přelo-

ženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy 

Channel Crossings. Děkujeme!

registered office and invoicing address:

Nadace dětem Terezy Maxové

Jáchymova 26/2

110 00 Prague 1

Czech Republic 

Communications name and delivery address:

Nadace Terezy Maxové dětem

Českomoravská 2420/15

190 00 Prague 9 – Libeň

Czech Republic 

tel: (+420) 257 474 529

fax: (+420) 257 474 531

e-mail: info@terezamaxovadetem.cz

http://www.terezamaxovadetem.cz

http://www.teribearshop.cz 

IČO: 28514319

DIČ: CZ28514319 

Bank connection: 2323232323/2700

IBAN: CZ2827000000002323232323

SWIFT: BACXCZPP

Proofreading of Czech texts was provided free of 

charge by Zuzana Ježková.

Translation was provided by Channel Crossings 

language school. Thank you!




