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Vážení přátelé,

velice	mě	těší,	že	právě	držíte	v rukou	Výroční	zprávu	Nadace	
Terezy Maxové dětem, která podrobně a věrně popisuje činnost 
nadace	 v  roce	 2010.	 Jsem	 ráda	 za  Váš	 zájem,	 protože	 jsem	
přesvědčena	o tom,	že	bez	něj	se	nemohou	dít	velké	věci.

Dlouhá léta stála problematika dětí, které vyrůstají mimo ro-
dinu, na okraji zájmu veřejnosti, médií i dárců. Díky dlouhodobé, 
intenzivní a poctivé práci mnoha neziskových organizací se si-
tuace začíná pomalu měnit. S pokorou, ale i radostí musím říct, 
že	i naše	nadace	významně	přispěla	k posunu	v dané	oblasti.	

Vzhledem k mé, bezmála patnáctileté osobní zkušenosti a do-
savadní	práci	nadace,	důvěrně	známe	prostředí,	v němž	opuš-
těné	a znevýhodněné	děti	vyrůstají.	Naší	snahou	je	přiblížit	ho	
funkčním	 a  rodinným	 podmínkám.	 Ptáte-li	 se	 po  základním	
smyslu naší práce – pak je to odhodlání vrátit co nejvíce dětí 
vyrůstajících bez mámy a táty zpátky domů.

Ráda bych, i jménem celé nadace, poděkovala všem, kteří my-
šlence pomoci dětem nabídli svůj čas, své nápady, pomocnou 
ruku	či	finanční	podporu.	Nelze	opomenout	skutečnost,	že	bez	
projevené důvěry našich dárců, partnerů a  dobrovolníků by 
zdaleka	nebylo	možné	takto	intenzivně	a efektivně	pomáhat.

Vaše tereza Maxová

Dear Friends,

I am very pleased that you have before you the Annual Report of 
the Tereza Maxová Foundation which describes faithfully and in 
detail the foundation’s activities in 2010. I am grateful for your 
interest because I am convinced that big things cannot happen 
without it.

For many long years, the issue of children growing up outside 
their family was of peripheral interest to the public, the media, 
and the donors. Thanks to the long-term, intensive and honest 
work that is being done by many non-profit organisations, this 
situation is slowly beginning to change. I must say, modestly 
but also happily, that our foundation has also contributed sig-
nificantly to the change in this area.

Because of the personal experience that I have gained over al-
most fifteen years and the work that the foundation has done 
up until now, we are very familiar with the environment that 
abandoned and disadvantaged children grow up in. Our aim is to 
bring it closer to the conditions of a functioning family environ-
ment. If you ask what is the basic aim of our work, then I would 
say it is our determination to return as many children as pos-
sible who are growing up without their mums and dads back to 
their homes.

On behalf of the entire foundation, I would like to thank every-
body who has offered his or her time, ideas, a helping hand, or 
financial support. We cannot ignore the fact that without the 
trust of our donors, partners and volunteers, it would be far 
from possible to help so intensively and in such an effective way.

Yours truly,
tereza Maxová

A Word from the PatronSlovo patronky
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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:

revizor:

tým zaměstnanců: Stav zaměstnanců do 31.8.2010

tým zaměstnanců: Stav zaměstnanců od 1.9.2010

početný tým dobrovolníků z řad jednotlivců i firem. 
Jmenovitě Michal pávek, Jana Srbová, Brian reagan, Zuzana 
Holá, tomáš toman, Channel Crossings, iNG Bank, leagas 

Delaney, McCaNN-EriCKSoN, ogilvy interactive, 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:

auditor:

team of Employees until 31.8. 2010:

team of Employees from 1.9. 2010:

a large team of volunteers, both individuals and people 
from various companies, in particular Michal pávek, Jana 

Srbová, Brian reagan, Zuzana Holá, tomáš toman, Channel 
Crossings, iNG Bank, leagas Delaney, McCaNN-EriCKSoN, 

ogilvy interactive, prK partners s.r.o. and many others. 

thank you very much for your generous help!

Struktura  
Nadace Terezy Maxové dětem

Structure 
of the Tereza Maxová Foundation

position   Name

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

Předsedkyně	správní	rady Tereza Maxová

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

Člen správní rady Mgr. Pavel	Nepala

Ředitelka	marketingu	a PR Mgr. Terezie Sverdlinová

Ředitelka provozu organizace Květa Humoudová

Pracovník	marketingu	a provozu Petra	Zapletalová

Ředitelka Mgr. Terezie Sverdlinová

Manažerka	pro	provoz	a granty Ing. Monika	Páleníková

Pracovník	marketingu	a provozu Petra	Zapletalová

position Name

Director	of	Marketing	and	PR Mgr. Terezie Sverdlinová

Director	of	Organizational	Operations	 Květa Humoudová

Marketing	&	Operations	 Petra	Zapletalová

position Name

Director Mgr. Terezie Sverdlinová

Operations	and	Grants	Manager Ing. Monika	Páleníková

Marketing	&	Operations	 Petra	Zapletalová

position Name

Auditor Mgr. Pavlína	Drtinová

Revizor Mgr. Pavlína	Drtinová
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Statut
Nadace Terezy Maxové dětem

Statute
of the Tereza Maxová Foundation

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:
1.	podporou	prevence	nežádoucího	odebrání	dítěte	z biologické	

rodiny, 
2. podporou rozvoje všech stávajících i  nových forem 

náhradní rodinné péče, 
3. adresnou podporou dětí a  mladých lidí vyrůstajících 
mimo	rodinné	zázemí,	přičemž	prioritní	snahou	 je	 investice	
do jejich	vzdělání	a přípravy	na samostatný	život	po opuštění	
ústavní péče,  

4. finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému 
naplnění	cílů	nadace	a jež	jsou	v souladu	s jejím	účelem.

Business Name and registered office

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

The purpose of the Foundation is overall support and help pro-
vided	for	disadvantaged	and	abandoned	children	with	the	aim	to	
enable them to lead a  healthy and safe life in the family envi-
ronment. The Foundation’s objective is to reduce the number of 
children brought up in an institutional care in the Czech Republic, 
particularly	based	on:
1. support of prevention of unnecessary removal of a child from 

his/her biological family, 
2.	support	of	 the	development	of	all	 existing	and	new	forms	of	

a substitute family care, 
3.	direct	individual	support	of	children	and	young	people	growing	
up	outside	their	 family	environment	with	a primary	focus	on	
investments into their education and preparation for their 
independent life after leaving the institutional care, and

4. financial support to all activities that contribute to the effective 
fulfilment of Foundation’s objectives and that are in compliance 
with	its	purpose.

Grantová pravidla 
Nadace Terezy Maxové dětem

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, 
asistenční	a konzultační	služby	pro	rodiny	v krizi,	nejrůznější	
terapie,	snaží	se	o změnu	systému,	atp.

•	podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá 
zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné 
péče a profesionalizace pěstounské péče.

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

Kompletní a  ucelená grantová pravidla Nadace Terezy Ma-
xové	 dětem	 naleznete	 na  webových	 stránkách	 nadace	 –	 
www.terezamaxovadetem.cz v sekci „grantové řízení“.

Grant rules  
of the Tereza Maxová Foundation 

The	Tereza	Maxová	Foundation	provides	grants	to	entities	whose	
activities	comply	with	statutory	mission	of	the	Foundation	-	so-
lution of the problems of abandoned children, i.e. children living 
outside	their	natural	environment	or	outside	their	own	families.	
Grants	are	assigned	in	line	with	the	three	key	pillars	of	the	Foun-
dation:
•	 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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Kalendář akcí 2010 Events Calendar 2010

•	 Večer	swingu	a elegance	pro	Nadaci	Terezy	Maxové	
dětem

13.1.
BBH Nadační fond uvedl v rámci podpory Nadace Terezy Maxo-
vé	dětem	hudební	večer	nazvaný	Večer	swingu	a elegance	(Eve-
ning	of	Swing	and	Elegance).	V sobotu	9.	ledna	2010	ve Sme-
tanově	síni	Obecního	domu	v Praze	se	uskutečnil	fenomenální	
koncert světoznámého orchestru Glenna Millera (The World 
Famous	Glenn	Miller	Orchestra)	vedený	Wilem	Saldenem.	Pro	
velký	zájem	byl	přidán	k večernímu	koncertu	ve 20:00 hodin	
ještě	podvečerní	koncert	v 17:00	hodin. Za každý	zakoupený	
lístek přispěl BBH Nadační fond částkou 100,- Kč Nadaci Te-
rezy	Maxové	dětem.	Výtěžek	tak	přesáhl	částku	200.000,-	Kč.	
Děkujeme celému organizačnímu týmu za významnou podporu!

• Nadace získala možnost podpory prostřednictvím DMS

14.1. 
Nadaci	bylo	úspěšně	přiděleno	speciální	heslo,	díky	němuž	zís-
ká	veřejnost	jednoduchou	a rychlou	možnost	podpory	naší	čin-
nosti.	Ano,	řeč	je	o dárcovské	sms.		Službě,	kterou	prověřeným	
transparentním neziskovým organizacím dlouhodobě nabízí 
Fórum dárců. DMS tErEZaDEtEM  - tak zní tvar dárcovské 
SMS	naší	nadace.	Po jejím	odeslání	na číslo	87777	získá	nada-
ce	27	Kč.	Více	na www.darcovskasms.cz.	Děkujeme	za podpo-
ru,	které	si	velmi	vážíme!

• Svatební veletrh - Hotel Diplomat

12.2. – 14.2.
Již	 podruhé	 získala	 Nadace	 Terezy	 Maxové	 dětem	 podpo-
ru v  rámci úspěšného Svatebního veletrhu, který se konal 
ve  dnech	 12.-14.2.2010	 v  Hotelu	 Diplomat	 Praha.	 Tento	 ju-
bilejní, 10. ročník, přilákal opět mnoho návštěvníků, kteří měli 
možnost	nechat	se	 inspirovat	novinkami	a nejnovějšími	tren-
dy	 v  oblasti	 svateb	 a  rovněž	 formou  dobrovolného	 vstupné-
ho	podpořit	dobrou	věc.	Celková	částka	výtěžku se	vyšplhala	
na 88.306,- Kč! Všem návštěvníkům, kteří přispěli, děkujeme 
za významnou podporu, stejně jako i Hotelu Diplomat a celému 
organizačnímu týmu veletrhu za velmi příjemnou spolupráci! 

• tEriBEar Dream team se rozrostl

1.3.
TERIBEAR Dream Team je posílen o další dvě nové tváře. Staly 
se	jimi	fotbalové	ikony	Vladimír	Šmicer	a Karel	Poborský.	Ofi-
ciální nominace do  TERIBEAR Dream Teamu proběhla v  rám-
ci slavnostní akce „Fotbalista roku 2009“, která  se kona-
la 1.	března	2010	v Divadle	Na Vinohradech.	Patronka	Tereza	
Maxová tuto novinku osobně představila v  přímém přenosu 
České televize a v upomínku předala oběma aktérům symbol 
projektu, červeného medvěda TERIBEARa.  Děkujeme za  pod-
poru a přislíbenou spolupráci. 

• první grantové kolo iNG Bank Fondu Nadace terezy 
Maxové dětem

10.3.
V tento	den	se	sešla	grantová	komise	složená	ze	zástupců	 ING	
Bank	a naší	nadace	tak,	aby	společně	a na základě	došlých	žádostí	
rozhodli o přerozdělení finančních prostředků. V prvním kole bylo 
podpořeno	20	individuálních	žádostí	v celkové	výši	444.700,-	Kč.	
Více informací o  činnosti fondu se dozvíte v  kapitole II, v  sekci 

„Analýza grantové podpory nadace“.

•	 An	Evening	of	Swing	and	Elegance	for	the	Tereza	Maxová	
Foundation

13.1.
As a part of its support of the Tereza Maxová Foundation, the BBH 
Endowment	Fund	organised	an	Evening	of	Swing	and	Elegance.	On	
January	9th	2010,	The	World	Famous	Glenn	Miller	Orchestra	led	
by	Wil	Salden	performed	a	wonderful	 concert	 that	was	held	 in	
the	Smetana	Hall	 in	Prague’s	Municipal	House.	Due	to	the	large	
amount	of	interest	an	early	evening	concert	was	held	at	5	p.m.	in	
addition to the evening concert at 8 p.m. For each ticket sold the 
BBH	Endowment	Fund	donated	100	CZK	to	the	Tereza	Maxová	
Foundation. The proceeds reached a total of 200,000 CZK.
Thank	you	to	the	entire	organising	team	for	their	wonderful	sup-
port!

•	 The	Foundation	can	now	be	supported	via	DMS

14.1.
The	 Foundation	 was	 successfully	 allocated	 a	 special	 password	
which	enables	the	public	to	provide	support	of	its	activities	easily	
and	quickly.	Yes,	we’re	talking	about	a	donor	sms,	a	service	that	
has been offered for a long time to verified, transparent non-
profit organisations by the Donors Forum. DMS tErEZaDEtEM 

- that’s the name of the Foundation’s donor sms. When you send it 
to the number 87777 the Foundation receives 27 CZK. For more 
information,	please	visit	www.darcovskasms.cz.	Thank	you.		We	
greatly appreciate your support.

•	 Wedding	Fair	-	Hotel	Diplomat

12.2. – 14.2.
For a second time, the Tereza Maxová Foundation has received 
support	 from	the	successful	Wedding	Fair	which	was	held	 from	
February	 12th	 to	 14th	 2010	 at	 the	Hotel	 Diplomat	 Praha.	 The	
10th	annual	edition	of	this	fair	again	attracted	lots	of	visitors	who	
were	inspired	by	the	latest	wedding	trends	and	features	and	who	
could also support a good cause through a voluntary admission fee. 
The total proceeds reached 88,306 CZK! We thank all the visitors 
who	contributed	for	their	wonderful	support,	as	well	as	the	Hotel	
Diplomat	and	the	entire	organising	team.	It	was	a	pleasure	to	work	
with	you!

•	 The	TERIBEAR	Dream	Team	has	grown

1.3.
Two	new	faces	have	joined	the	TERIBEAR	Dream	Team.	They	are	
the	football	 icons	Vladimír	Šmicer	and	Karel	Poborský.	The	offi-
cial nomination to the TERIBEAR Dream Team took place during 
the	gala	“Football	Player	of	2009”	event	which	was	held	on	1st	
March 2010 at the Vinohrady Theatre. The patron, Tereza Maxová, 
personally	 introduced	this	new	feature	 live	on	the	Czech	Televi-
sion and gave both protagonists the symbol of the project, the 
red TERIBEAR. Thank you for your support and your offer to help.

•	 The	first	grant	round	of	the	Tereza	Maxová	Foundation	
iNG Bank Fund

10.3.
A grant committee consisting of the representatives of ING Bank 
and our Foundation met on this date to reach a joint decision on 
the basis of the applications received to redistribute the funds. In 
the	first	round,	we	supported	20	individual	applications	worth	a	
total of 444,700 CZK. You can find more information about the 
fund’s	 activities	 in	 Part	 II	 in	 the	 section	 titled	 “Analysis	 of	 the	
Foundation’s	Grant	Support”.	
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• Soutěž krásy Česká Miss 2010 podporuje dobrou věc

20.3.
Koncem	 března	 proběhlo	 slavnostní	 finále	 soutěže	 krá-
sy - Česká Miss 2010. Jako doposud, i  tentokrát byla nedíl-
nou součástí	soutěže	podpora	charitativních	projektů	Nada-
ce Terezy Maxové dětem. Slavnostního finále se zúčastnila 
také patronka paní Tereza Maxová. Děkujeme velmi za dlou-
hodobou	podporu,	které	si	moc	vážíme.

• Spring Ball - ples zahraničních studentů Univerzity Karlovy

9.4.
Studenti	 Lékařské	 fakulty	 Univerzity	 Karlovy	 uspořádali	 jarní	
ples,	v rámci	něhož	podpořili	aktivity	naší	nadace.	Výtěžek ve výši	
10.000,-	Kč	byl	využit	na podporu	projektu	„Pod	Křídly“,	jenž	má	
za cíl zlepšit komunikační dovednosti a naučit anglický jazyk děti 
ze 7 dětských domovů v České republice. Děkujeme celému or-
ganizačnímu týmu a všem studentům za podporu!

• Nová kampaň na podporu DMS

30.4. 
Nadace ve spolupráci s reklamní agenturou McCann Erickson 
Prague	připravila	reklamní	kampaň,	jejímž cílem	je	informovat	
širokou	veřejnost	o možnosti	podpory	naší	činnosti	prostřed-
nictvím dárcovské sms, tzv. DMS. Současně je snahou zapojit 
co	nejvíce	lidí	do pomoci	opuštěným	dětem	a umožnit	jim	ná-
vrat	do rodinného	prostředí.	Vše	shrnuto	do klíčové	myšlenky:	
„Mobil	každého	z nás	může	být	hrdinou.	Pomozte	dětem	z dět-
ského domova do toho opravdového“. Děkujeme celému týmu 
McCann	Erickson	Prague	za úžasnou	spolupráci	v režimu	„pro	
bono“. Stejně tak děkujeme i vám všem za podporu.

• „Nejmilejší koncert 2010“ 

15.5.	
Nadace Terezy Maxové dětem podpořila finále celostátní sou-
těže	talentů	a dovedností	dětí	z dětských	domovů	–	Nejmilejší	
koncert	–	které	každoročně	pořádá	Federace	dětských	domovů.	
Celostátní	finálová	přehlídka		se		konala	15.5.2010	v Kolíně.	Po-
řadatelem	byl	dětský	domov	Býchory.	Tomuto	již 	nesoutěžnímu	
finále	předcházejí	regionální	kola.	Děti	v nich	usilují	o prestižní 	
postup	prostřednictvím	každoročně	hodnotnějších	vystoupení	
v oborech hudebním, tanečním, muzikálovém a literárně drama-
tickém.	Děkujeme	dětem	za krásný	kulturní	zážitek!

• tisková konference „tEriBEar pomáhá dětem“

2.6. 
Počátkem	června	proběhla	v pražském	hotelu	Marriott	tisková	
konference	s cílem	přiblížit	projekty,	jež	byly	podpořeny	z projek-
tu TERIBEAR. Jedním z  podpořených projektů je i  unikátní sys-
tematická příprava českých pěstounů či sociálních pracovníků 
v britské	metodologii.	Velká	Británie	je	považována	za zemi	s nej-
rozvinutějším	systémem	pěstounské	péče	na světě.	Proto	si	její	
zkušenosti a výsledky práce s pěstounskými rodinami vzal daný 
projekt	za svůj	vzor.	Projekt 	dlouhodobého	vzdělávání	je	realizo-
ván	občanským	sdružením	Člověk	hledá	člověka.	Nadace	Terezy	
Maxové	dětem	tak	měla	možnost	prostřednictvím	médií	předat	
zprávu všem fanouškům a podporovatelům projektu TERIBEAR, 
stejně jako nejširší veřejnosti o  tom, kam putovaly získané fi-
nanční prostředky. Děkujeme všem partnerům projektu stejně 
jako hotelu Marriott za podporu v realizaci tiskové konference.

•	 The	Miss	Czech	Republic	2010	beauty	pageant	supports	
a good cause

20.3.
The	gala	finale	of	the	Miss	Czech	Republic	2010	beauty	pageant	was	
held at the end of March. As in previous years an important part of 
the	competition	was	a	support	of	the	Tereza	Maxová	Foundation’s	
charity projects. The patron, Tereza Maxová, also participated in 
the gala finale. We thank you very much for the many years of sup-
port that you have given us. We appreciate it very much.

•	Spring Ball - Charles University foreign students’ ball

9.4.
Students	at	Charles	University’s	Medical	Faculty	held	their	spring	
ball	 during	 which	 they	 supported	 our	 Foundation’s	 activities.	 
Proceeds	 of	 10,000	CZK	were	 used	 to	 support	 the	 “Under	 the	
Wings”	project.	The	aim	of	the	project	is	to	improve	communication	
skills and to provide English language lessons for children from  
7 children’s homes in the Czech Republic. Thank you to the entire 
organising team and all the students for their support!

•	New	DMS	campaign

30.4.
The	Foundation,	in	cooperation	with	the	McCann	Erickson	Prague	
advertising	agency,	drew	up	an	advertising	campaign,	to	tell	the	
general public about the possibility to support us by sending a do-
nor	sms,	known	as	a	DMS.	The	aim	is	also	to	i	nvolve	as	many	peo-
ple as possible in helping abandoned children and enabling them to 
return to the family environment. Everything is summed up in the 
key	idea:	“Everyone’s	mobile	can	be	a	hero.	Help	children	from	chil-
dren’s	homes	to	find	them	a	real	home”.	Thank	you	to	the	whole	
McCann	Erickson	Prague	team	for	their	wonderful	“pro	bono”	co-
operation. We also thank all of you for your support.

•	“The	Nicest	Concert	of	2010”

15.5.
The Tereza Maxová Foundation supported the finale of the national 
talent competition for children from children’s homes – The Nicest 
Concert	–	which	 is	organised	every	year	by	the	Federation	of	Chil-
dren’s	Homes.	The	national	finale	was	held	on	May	15th	2010	in	Kolín	
and	was	hosted	by	Býchory	 children’s	 home.	This	 non-competitive	
finale is preceded by regional rounds. The children try to make it 
through	to	the	finale	with		musical,	dance,	and	literary-dramatic	per-
formances,	as	well	as	parts	from	musicals,	that	just	get	better	and	
better	each	year.	We	thank	all	the	children	for	a	wonderful	show!

•	The	„TERIBEAR	helps	children”	press	conference

2.6.
A	press	conference	to	draw	attention	to	projects	that	have	been	
supported	by	the	TERIBEAR	project	was	held	at	the	Marriott	Ho-
tel	 in	Prague	at	 the	beginning	of	 June.	One	of	 the	projects	 that	
has been supported provides unique and systematic teaching of 
British	methodology	to	foster	parents	and	social	workers.	Great	
Britain is considered to have the most developed system of foster 
care	in	the	world	and	therefore	the	experience	that	the	country	
has	and	the	results	of	working	with	foster	families	has	provided	
this	project	with	its	model.	This	long-term	educational	project	is	
carried	out	by	the	civic	association	Finding	Each	Other.	The	Tereza	
Maxová Foundation therefore had the opportunity to give a report 
through the media to all the fans and supporters of the TERIBEAR 
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project,	as	well	as	inform	the	general	public	how	the	funds	that	
have been raised are used. We thank all the partners of the pro-
ject,	as	well	as	the	Marriott	Hotel	for	enabling	us	to	hold	the	press	
conference.

•	Launch	of	the	book	“Smart	Flying”

4.6.
How	 to	 combine	 something	 enjoyable	 with	 something	 useful?	
There’s	nothing	easier	than	buying	Jiří	Pruša’s	book	“Smart	Flying”	
published	by	GALILEO	and	by	doing	so	donating	10	CZK	to	our	
Foundation.	The	book	was	introduced	at	the	Kanzelsberger	book-
shop	on	Wenceslas	Square	in	Prague	by	the	Foundation’s	patron,	
Tereza	Maxová.	“Smart	Flying”	describes	how	does	aviation	work	
in	an	interesting	and	easy	to	read	way.	 It	contains	a	lot	of	true	
stories from on board of the planes of many airlines.
Thank	you	for	your	support	and	we	wish	you	all	an	enjoyable	reading.

•	Volunteer Day with accenture

4.6.
On	Friday	 June	4th,	the	Smíchov	beach	came	to	 life	with	a	chil-
dren’s	day	that	was	organised	by	Accenture	for	almost	90	chil-
dren.	Children	from	children’s	homes	in	Žatec	and	Dlažkovice	were	
able	to	travel	to	seven	countries	throughout	the	world	via	games	
and	competitions.	The	children’s	day	with	the	theme	“A	Journey	
Around	the	World”	is	one	of	a	number	of	charity	events	supported	
by	Accenture.	The	event	was	also	attended	by	the	Foundation’s	
patron, Tereza Maxová, and volunteers - Accenture employees 
and their families. Thank you for a fantastic afternoon.

•	A	wonderful	day	with	Oriflame

5.6.
On	Saturday	June	5th,	we	organized	an	afternoon	full	of	unusual	
games	and	workshops	for	the	children	living	at	the	Nové	Strašecí	
Children’s Home and for their friends. The Nové Strašecí Chil-
dren’s	Home	was	not	chosen	by	chance.	It	started	an	innovative	
Family Centre project in September 2009. This is a joint project 
between	the	Tereza	Maxová	Foundation	and	ORIFLAME	carried	
out	by	 the	civic	 association	Finding	Each	Other.	 The	main	aim	
is to help children to return back to a family – either their bio-
logical	 family	or	a	 foster	 family.	The	children’s	day	was	one	of	
the special activities for this home and everyone enjoyed it very 
much. Thank you!

•	 Children’s	day	with	ING	Bank

6.6.
Volunteers from ING Bank organized day full of games and enter-
tainment for the children living at the Mašťov Children’s Home. 
There	 really	was	a	wide	 range	of	 activities	 for	 the	children	 to	
do,	such	as	a	fashion	show,	games	for	the	smallest	children	and	
a	 football	match.	 Part	 of	 the	 gathering	 included	 handing	 over	 
5	computers	which	will	be	used	to	improve	the	children’s	studies	
and preparation for school. Both the children and the volunteers 
really	enjoyed	the	event	and	are	looking	forward	to	next	time.

•	 VENUS	TRADE	AND	TOURS	has	supported	the	
Foundation

6.6. 
To celebrate 20 years on the Czech market, the VTT tour operator 
organised an afternoon of racing. During the afternoon, the gen-

• Křest knihy „Chytré létání“

4.6.
Jak	spojit	příjemné	s užitečným?	Není	nic	snadnějšího	než	si	
zakoupit	knihu	Jiřího	Pruši,	kterou	vydala	společnost	GALILEO	
pod názvem „Chytré létání“ a  tím podpořit částkou 10,- Kč 
naši	nadaci.	V prostorách	knihkupectví	Kanzelsberger	v Praze	
na Václavském náměstí knihu pokřtila patronka nadace paní 
Tereza	 Maxová.  Knížka	 „Chytré	 létání“	 vysvětluje	 záživnou	
formou a  srozumitelným jazykem jak funguje letecká dopra-
va a nabízí skutečné příběhy, které se odehrály na palubách 
letadel mnoha leteckých společností. Děkujeme za  podporu 
a všem čtenářům přejeme příjemné čtení. 

• Dobrovolnický den s accenture

4.6.
V pátek,	4.	června	ožila	Smíchovská	pláž	dětským	dnem,	který	
pro bezmála 90 dětí uspořádala společnost Accenture.  Děti 
z dětských	domovů	v Žatci	a Dlažkovicích	tak	mohly procesto-
vat sedm zemí světa prostřednictvím tématických her a sou-
těží.	Dětský	den	na téma	Cesta	kolem	světa	je	jednou	z řady	
charitativních aktivit podporovaných společností Accentu-
re. Akce se zúčastnila i patronka nadace paní Tereza Maxová 
a  také dobrovolníci - zaměstnanci společnosti Accenture se 
svými rodinami. Děkujeme za krásné odpoledne.

• Báječný	den	s Oriflame

5.6.
V  sobotu,	 5.	 června	 se	 na  půdě	Dětského	 domova	 v Novém	
Strašecí	konalo	odpoledne	plné	netradičních	her	a workshopů	
pro	zde	žijící	děti	a  jejich	kamarády.	Dětský	domov	v Novém	
Strašecí	nebyl	 vybrán	náhodně.	 Již	od  září	2009  je	 zde	 reali-
zován inovativní projekt Rodinného centra. Jedná se o společný 
projekt	Nadace	Terezy	Maxové	dětem	a společnosti	ORIFLAME	
realizovaný	občanským	sdružením	Člověk	hledá	člověka.	Jeho	
hlavním cílem je pomoci dětem z tamního domova zpět do ro-
diny – a to jak své biologické nebo do pěstounské. Dětský den 
byl pak jednou z aktivit pro tento ústav a celý se nesl v duchu 
krásy, sdílení a radosti. Všichni se skvěle bavili. Děkujeme! 

• Dětský den s iNG  Bank

6.6.
Dobrovolníci ING Bank navštívili Dětský domov Mašťov 
a uspořádali zde den plný her a zábavy. Na děti čekal opravdu 
bohatý	program,	jehož	součástí	byla	např.	módní	přehlídka,	ak-
tivity pro nejmenší děti či fotbalové utkání. Součástí setkání 
bylo	také	předání	5	počítačů,	které	budou	využity	pro	zkvalit-
nění studia a školní přípravy dětí. Jak děti, tak dobrovolníci si 
akci	velmi	užili	a těší	se	na další	setkání.

• Cestovní kancelář VENUS traDE aND toUrS podpořila 
nadaci

6.6.
V rámci oslav 20 let působení na českém trhu uspořádala ces-
tovní kancelář VTT dostihové odpoledne. V průběhu akce bylo 
možné	podpořit  i charitativní	aktivity	Nadace	Terezy	Maxové	
dětem,	a to	v rámci	bohaté	tomboly.	Její	výtěžek	dosáhl	krásné	
částky 99.000,- Kč. Velice děkujeme cestovní kanceláři VTT 
stejně	jako	všem	hostům	akce	za podporu!	Velmi	si	jí	vážíme.	
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eral public could also support the Tereza Maxová Foundation’s 
charitable activities by buying raffle tickets for great prizes. 
The	proceeds	 from	 the	 raffle	 reached	 the	wonderful	 figure	of	
99,000 CZK. Thank you very much to VTT and all the guests at 
this event for their support! We really appreciate it.

•	Official	closing	of	the	5th	annual	“Under	the	Wing”	project

17.6.
The Metro Theatre hosted the official closing of the fifth annual 
“Under	the	Wings”	project	which	is	carried	out	by	civic	association	
Finding	Each	Other.	This	project	uses	a	special	method	to	 teach	 
English	to	children	growing	up	in	children’s	homes	and	thus	strength-
ening their communication skills, self-confidence, ability to discuss 
and	assert	themselves.	The	evening	with	the	theme	“Magic	English”	
was	a	great	success	and	the	children	showed	the	progress	they	
had	made	with	the	language	over	the	course	of	the	past	school	year.	
This	year,	the	project	has	been	supported	by	the	following	partners	
of	the	Foundation:	Accenture	Central	Europe,	ACE	European	Group,	
CISCO	 Systems,	 DINO	 ELEMENTARY	 SCHOOL,	 KORES	 PRAHA	 
and	ŽILKA	OPTIK	STUDIO
Thank you all for the support of this meaningful project.

•	ING	Kampa	Group	Midsummer	Invitational

25.6.
For the sixth year, the Midsummer Golf Invitational corporate golf 
tournament has supported the Tereza Maxová Foundation by do-
nating the sum of 88,000 CZK. As usual this prestigious golf tour-
nament	was	held	at	the	Konopiště	Golf	Resort	and	was	organized	
for the clients of ING Bank and Kampa Group. By paying a start-
ing	fee	of	500	CZK,	golf	enthusiasts	supported	the	Tereza	Maxová	
Foundation ING Bank Fund and as an expression of thanks they re-
ceived a small gift made by children living in children’s homes. Thank 
you	to	all	those	who	took	part	and	supported	the	Foundation!

•	Midsummer	Oriflame	Festival

26.6. 
The first annual Midsummer Festival took place at Komenské sady 
in	Ostrava.	The	celebration	of	the	solstice	was	based	on	a	Swedish	
tradition	and	 intended	for	the	whole	family	to	enjoy.	Throughout	
the	 afternoon	 there	was	 a	 concert	with	 various	musical	 genres,	
activities	for	children	and	samples	of	Scandinavian	customs.	One	
of	the	most	important	guests	was	the	long-time	children’s	patron,	
Tereza Maxová. Amongst other things she presented various pro-
jects to festival guests that are aimed at helping abandoned and 
disadvantaged	children,	where	her	foundation	cooperates	with	the	
festival	organiser,	Oriflame.	Thank	you	for	a	lovely	afternoon	and	
the long-term partnership.

•	 The	second	grant	round	of	the	Tereza	Maxová	
Foundation iNG Bank Fund

18.8. 
For the second time this year the grant committee consisting 
of representatives of ING Bank and our Foundation met to reach 
a joint decision on the basis of the applications received to re-
distribute funds. In the second round, 30 individual applications 
worth	a	total	of	594,675	CZK	were	supported.	You	can	find	more	
information	about	the	fund’s	activities	in	Part	II	in	the	section	en-
titled	“Analysis	of	the	Foundation’s	Grant	Support”.

• Slavnostní zakončení 5. ročníku pod Křídly

17.6. 
V prostorách	divadla	Metro	proběhlo	slavnostní	zakončení	 již	
5.	ročníku	projektu	Pod	Křídly,	který	realizuje	občanské	sdru-
žení	Člověk	hledá	člověka.	Prostřednictvím	speciální 	metodiky 	
umožňuje	tento	projekt dětem	vyrůstajícím	v dětských	domo-
vech studium angličtiny a posílit tak komunikační schopnosti, 
sebedůvěru, schopnost diskuse a prosazení se. Večer, který se 
nesl v  duchu tématu „Magic  English“, se  velmi vydařil a  děti 
prokázaly pokroky v  jazyce, na kterém v průběhu uplynulého 
školního roku pracovaly.
Projekt	 	 v  daném	 roce	 podpořili	 následující	 partneři	 nadace:  	
Accenture	Central	Europe,	ACE	European	Group,	CISCO	Sys-
tems,	DINO	ELEMENTARY	SCHOOL,	 KORES	PRAHA	a  ŽILKA	
OPTIK	 STUDIO.	 Děkujeme	 za  podporu	 tohoto	 smysluplného	
projektu.

• iNG Kampa Group Midsummer invitational

25.6.
Již	 šestý	 ročník	 korporátního	 golfového	 turnaje	 Midsummer	
Golf Invitational podpořil Nadaci Terezy Maxové dětem část-
kou	 88.000,-	 Kč.	 Prestižní	 golfové	 klání	 se	 tradičně	 konalo	
na hřišti Golf resort Konopiště a zúčastnili se jej klienti společ-
ností ING Bank a Kampa Group. Golfoví nadšenci startovným 
v  hodnotě	 500,-	 Kč  podpořili	 ING	Bank	 Fond Nadace	 Terezy	
Maxové	 dětem	 a  jako	 poděkování	 obdrželi	malý	 dárek,	 který	
vyrobily děti z  dětských domovů. Děkujeme všem zúčastně-
ným za podporu! 

• Midsummer	Oriflame	Festival

26.6. 
První	 ročník	 letního	 festivalu	 Midsummer	 se	 uskutečnil	 v  Ko-
menského	sadech	v Ostravě.	Slavnost	slunovratu	vycházející	ze	
švédských tradic byla určena pro celou rodinu. Na  odpoledne byl 
připraven	koncertní	program	různých	hudebních	žánrů,	aktivity	
pro děti a ukázky skandinávských zvyků. Jedním z významných 
hostů byla dlouholetá patronka dětí Tereza Maxová. Festivalo-
vým hostům zde mimo jiné představila projekty na pomoc opuš-
těným a znevýhodněným dětem, na kterých její nadace spolupra-
cuje	rovněž	s pořadatelem	festivalu	firmou	Oriflame.	Děkujeme	
za příjemné odpoledne a dlouhodobou spolupráci.

•	 Druhé	grantové	kolo	ING	Bank	Fondu	Nadace	Terezy	
Maxové dětem

18.8. 
V tento	den	se	již	po druhé	v daném	roce	sešla	grantová	komise	
složená	ze	zástupců	ING	Bank	a naší	nadace	tak,	aby	společně	
a na základě	došlých	žádostí	rozhodla	o přerozdělení	finančních	
prostředků. V druhém kole bylo podpořeno 30 individuálních 
žádostí	v celkové	výši	594.675,-	Kč.		Více	informací	o činnosti	
fondu se dozvíte v kapitole II, v sekci „Analýza grantové pod-
pory nadace“.
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•	 Food	Festival	in	Metropole	Zličín

4.	–	5.9.	
Thanks	 to	 a	 long-term	 cooperation	 with	 the	 Metropole	 Zličín	
shopping and entertainment centre visitors had the opportunity 
to take part in an interesting gourmet event – the Food Festi-
val – and at the same time support a good cause during the first 
weekend	in	September.	On	this	occasion	the	Foundation	has	been	
supported by 21,286 CZK. We thank you very much.

•	 National	and	league	football	supports	TERIBEAR

20.9.
Czech football represented by the Football Association of the Czech 
Republic and clubs in the First Division became officially involved in 
the Tereza Maxová Foundation project - TERIBEAR. The coopera-
tion	will	take	place	at	general	league	and	national	level.	“The Football 
Association of the Czech Republic is proud to support charitable 
events	that	have	been	organized	 in	the	past.	Being	 involved	with	
the prestigious and, more importantly, successful TERIBEAR pro-
ject is a further step in this direction. I am personally very pleased 
that the Tereza Maxová Foundation headed by its founder is keen to 
involve	Czech	football	and	I	strongly	believe	that	it	will	be	beneficial	
to	both	sides.	We	want	to	work	with	the	TERIBEAR	project	over	 
a	long	period	and	to	raise	as	much	as	possible	for	a	good	cause,”	said 
Ivan	Hašek,	the	President	of	the	Football	Association	of	the	Czech	
Republic,	regarding	the	new	cooperation.
Thank you to the Czech Football Association for its significant sup-
port. We greatly appreciate it!

•	 The	exclusive	Osmany	Laffita	fashion	show	supported	
the tereza Maxová Foundation

23.9.
The	 exclusive	 charity	 event	 “TOGETHER	 FOR	 CHILDREN”	 which	
was	held	on	23rd	September	in	the	Wannieck	Gallery	and	took	the	
form	of	a	fashion	show	by	the	designer	Osmany	Laffita,	who	has	
again	this	year,	supported	the	Foundation.	The	aim	was	to	enable	
every child to have a safe and healthy life in a family environment. 
710,000	CZK	was	raised	for	the	Tereza	Maxová	Foundation	for	the	
South	Moravia	Region	which	will	specifically	help	children	 in	that	
region.	The	event	was	attended	in	person	not	only	by	the	top	model,	
the patron, and founder of the Foundation, Tereza Maxová, but also 
by	the	well-known	composer	and	musician	David	Koller	who	per-
formed	with	his	Kollerband	and	also	by	several	talented	children	liv-
ing	in	children’s	homes.	The	host	of	the	evening	was	Tomáš	Matono-
ha.	Our	thanks	undoubtedly	go	to	the	partners	of	the	“Together	For	
Children”	event:	 the	Statutory	Town	of	Brno	and	the	companies	
OHL	ŽS,	CTP,	Den	Braven	(main	partners),	RWE,	Tipsport,	OKmont,	
TechniServ	IT,	MT	Legal,	UniCab,	Miele	Center	Symerský,	Magnum,	
Gity,	Sinclair,	InfoTel,	Veselý,	Renomia,	ICZ,	AutoCont,	Puma,	House	
of	 England,	Olympia	 Brno	 (partners),	 Grey	Goose,	 Royal	 Flowers,	
Europrint, Hofa Guard.

•	 The	Fair	for	Skilled	Hands	for	the	seventh	time	in	Prague	Zoo

2.9.
On	Saturday	September	25th,	the	Fair	 for	Skilled	Hands	was	
held	for	the	seventh	year	in	the	Prague	Zoo.	This	year,	children	
from	25	children’s	homes	from	all	over	the	Czech	Republic	took	
part in this project organised by the Tereza Maxová Founda-
tion and Spolu dětem o.p.s., and offered thoughtful and original 
handmade products of a very high quality. The purpose of the 
project	was	to	give	the	children	experience	from	the	business	world	
in	a	playful	 form.	 It	develops	within	the	children	a	willingness	to	

• Food Festival v Metropoli Zličín

4.	–	5.9.	
Díky dlouhodobé spolupráci s nákupním a  zábavním centrem 
Metropole	 Zličín	měli	 návštěvníci	možnost	 zúčastnit	 se	 prv-
ní víkend v  září zajímavé gourmánské akce – Food Festivalu 
–	a současně	podpořit	dobrou	věc.	Díky	této	příležitosti	byla	
nadace podpořena částkou 21.286,- Kč. Moc děkujeme.

• reprezentační i ligový fotbal pro tEriBEar

20.9.
Český fotbal zastoupený Českomoravským fotbalovým svazem 
a prvoligovými kluby se oficiálně spojil s projektem Nadace Terezy 
Maxové dětem - TERIBEAR. Spolupráce probíhá jak na  ligové, 
tak i  reprezentační úrovni.  „Českomoravský fotbalový svaz se 
hrdě	 hlásí	 k  charitativním	 akcím,	 již	 v  minulosti	 jsme	 pomáhali	
hned	na několika	frontách.	Spolupráce	s prestižním	a především	
úspěšným projektem TERIBEAR je pak dalším krokem. Jsem osobně 
velmi	 rád,	 že	Nadace	 Terezy	Maxové	 dětem	 v  čele	 se	 svoji	 zak-
ladatelkou má velkou chuť spojit se s českým fotbalem a pevně 
věřím,	že	to	bude	oboustranně	přínosné	spojení.	S projektem	TERI-
BEAR chceme spolupracovat dlouhodobě a pro dobrou věc vygen-
erovat maximum prostředků,“ řekl k  nové spolupráci předseda 
ČMFS Ivan Hašek. Děkujeme Českomoravskému fotbalovému 
svazu	za významnou	podporu,	které	si	velmi	vážíme!

• Exkluzivní módní přehlídka osmanyho laffity 
podpořila Nadaci terezy Maxové dětem

23.9.
Exkluzivní	 charitativní	 akce	 „SPOLEČNĚ	 DĚTEM“,	 která	 se	
uskutečnila 23. září v  prostorách Wannieck Gallery formou 
módní	přehlídky	návrháře	Osmany	Laffity,	i v tomto	roce	pod-
pořila	 poslání	 nadace,	 jehož	 cílem	 je	 umožnit	 každému	dítěti	
zdravý	a bezpečný	život	v  rodinném	prostředí.	Do Fondu	Na-
dace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj tak mohlo 
přibýt 710.000,- Kč, které budou rozděleny na pomoc dětem 
v daném regionu. Akce se osobně zúčastnila topmodelka, pat-
ronka a zakladatelka nadace Tereza Maxová,  známý skladatel 
a  hudebník David Koller, který vystoupil za doprovodu skupiny 
Kollerband, stejně jako  talentované děti z dětských domovů.   
Večerem  provázel Tomáš Matonoha. Naše díky bezesporu pa-
tří	 i partnerům	akce	„Společně	dětem“,	 jimiž	 jsou	Statutární	
město	 Brno	 a  společnosti	 OHL	 ŽS,	 CTP,	 Den	 Braven	 (hlavní	
partneři),	 RWE,	 Tipsport,	 OKmont,	 TechniServ	 IT,	 MT	 Legal,	
UniCab,	Miele	Center	Symerský,	Magnum,	Gity,	Sinclair,	 Info-
Tel,	Veselý,	Renomia,	ICZ,	AutoCont,	Puma,	House	of	England,	
Olympia	Brno	(partneři),	Grey	Goose,	Royal	Flowers,	Europrint,	
Hofa Guard.

•	Jarmarky	pro	šikovné	ručičky	již	posedmé	v ZOO	Praha

25.9.
V sobotu	25.	září	proběhl	v pražské	zoo	 již	sedmý	ročník	 Jar-
marků	pro	šikovné	ručičky.	Projektu,	který	uspořádala	Nadace	
Terezy Maxové dětem a Spolu dětem o.p.s., se letos zúčastnily 
děti	z 25	dětských	domovů	z celé	České	republiky	a 	nabízely	
nápadité, originální a  velmi kvalitní ručně vyrobené produkty. 
Účelem projektu bylo předat dětem z dětských domovů hravou 
formou	zkušenosti	ze	světa	podnikání.	Tím,	že	rozvíjí	u dětí	chuť	
pracovat, přemýšlet a tvořit, pomáhá jim v přípravě na samo-
statný	život	a při	hledání	svého	místa	ve společnosti.		Na ná-
vštěvníky jarmarků čekal vedle produktů vyrobených oprav-
du s  láskou i  zajímavý doprovodný program pro celou rodinu. 
Vedle	hudební	 skupiny	Chinaski	 a divadel	Paravánek,	Kukadlo	
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work,	think,	and	be	creative	which	helps	them	to	prepare	for	an	
independent life and to find their place in society. Visitors of the 
fair	enjoyed	an	interesting	accompanying	programme	for	the	whole	
family	as	well	as	the	products	that	were	truly	made	with	love.	Chil-
dren’s	homes	also	performed	together	with	the	group	Chinaski	and	
the	Paravánek	,	Kukadlo	and	Pohádková	vzducholoď	theatres.	The	
actresses Michaela Maurerová and Jitka Schneiderová also came 
to	support	the	project	as	well	as	the	Foundation’s	patron,	Tereza	
Maxová.	Both	actresses	were	part	of	the	judging	team	in	the	com-
petition for the best sales skills and advertising slogan.

•	 The	national	football	team	photographed	for	TERIBEAR	

3.10.
Members	 of	 the	 national	 football	 team,	 specifically	 Petr	 Čech,	
Jaroslav	 Plašil	 and	 Tomáš	Necid,	 supported	 the	 abandoned	 chil-
dren.	Together	with	the	Foundation’s	patron,	Tereza	Maxová,	they	
prepared	a	series	of	photographs	which	were	taken	to	promote	
the	TERIBEAR	project.	The	photographs	were	taken	by	the	highly	
regarded	photographer	Jakub	Ludvík.
Thank	you	for	your	support	and	we	look	forward	to	working	with	
you again. 

•	 “Three	Women	in	Africa”	Photo	Exhibition

1.9.	–	5.10.	
A unique exhibition of photographs taken by three female Czech 
photographers,	 Lenka	 Klicperová,	 Jarmila	 Kovaříková,	 and	 Líba	
Taylor	was	held	from	September	1st	until	October	5th	2010	in	the	
Romanesque-Gothic	Old	Town	Hall.	The	proceeds	from	the	sale	of	
tickets	and	photographs	totalling	54,430	CZK	went	to	the	Refuge	
for Mothers and Children in Vsetín. Thank you to the photogra-
phers, the event partners and all the visitors of the exhibition for 
their support. We greatly appreciate it.

•	 Launch	of	Chinaski’s	new	CD

14.10. 
The	Foundation’s	patron,	Tereza	Maxová,	was	the	“godmother”	of	
Chinaski’s	new	CD	-	“Není	na	co	čekat”	(“There’s	Nothing	To	Wait	
For”).	Chinaski	has	been	a	partner	of	the	Foundation	for	a	 long	
time and last year, it also became part of the TERIBEAR Dream 
Team.	The	concert	was	held	in	a	sold-out	Tesla	Arena	in	Prague	
and fans of this popular group really enjoyed themselves. Thank 
you for your help!

•	 INTERSPAR	PRESENTS:	FASHION	FOR	KIDS	–	
CElEBratioN

24.11. 
The sixth annual Tereza Maxová Foundation exclusive charity 
fashion	show	named	INTERSPAR	PRESENTS:	FASHION	FOR	KIDS	
-	CELEBRATION	was	held	on	November	24th	in	Prague’s	Municipal	
House.	This	year,	the	show	celebrated	the	Tereza	Maxová	Founda-
tion’s	projects	and	partners.	During	the	evening	hosted	by	Lelja	
Abbasová,	there	was	an	exclusive	show	first	time	in	the	Czech	Re-
public	of	the	latest	collection	by	the	well-known	Italian	designer	
FRANCESCO	SCOGNAMIGLIO,	who	designs	clothes	for	such	well-
known	celebrities	as	Lady	Gaga	and	Madonna.	The	show	also	cel-
ebrated	the	second	birthday	of	the	TERIBEAR	project	(there	was	
a	presentation	of	a	new	design	collection),	the	tenth	birthday	of	
the Adopce.com project, the fifth birthday of the Foundation’s ING 
Bank Fund, the anniversary of the Foundation’s Accenture Fund 
and	the	cooperation	with	Synot	TIP	as	a	part	of	the	Foundation’s	
Fund	for	the	Zlín	Region.	For	the	first	time	this	year,	the	public	was	

a Pohádková	vzducholoď,	vystoupily	rovněž	 i děti	z dětských	
domovů.	Podpořit	projekt	a patronku	nadace 	Terezu	Maxovou	
přišly	i herečky	Michaela	Maurerová	a Jitka	Schneiderová.	Obě	
herečky	byly	členkami	hodnotícího	 týmu	v soutěži	o nejlepší	
prodejní dovednosti a reklamní slogan.

• Fotbalová reprezentace fotila pro tEriBEar

3.10.
Fotbalová	 reprezentace,	 konkrétně	 Petr	 Čech,	 Jaroslav	 Plašil	
a  Tomáš Necid podpořili myšlenku pomoci opuštěným dětem. 
Spolu s patronkou nadace paní Terezou Maxovou nafotili sérii 
fotografií k  propagaci projektu TERIBEAR. Fotografie vytvořil 
uznávaný	fotograf	Jakub	Ludvík.	Děkujeme	za podporu	a těšíme	
se na spolupráci.

•	 Výstava	fotografií	„Tři	ženy	v Africe“

1.9.	–	5.10.	
Unikátní	výstava	fotografií	tří	českých	fotografek	Lenky	Klicperové,	
Jarmily	 Kovaříkové	 a  Líby	 Taylor	 proběhla	 1.9.	 -	 5.10.2010	 v  ro-
mánsko-gotických	prostorách	Staroměstské	radnice.	Výtěžek	ze	
vstupného	a prodeje	fotografií	v částce	54.430,-	Kč podpořil	Azy-
lový dům pro matky s dětmi ve Vsetíně. Děkujeme autorkám foto-
grafií, partnerům akce a všem návštěvníkům výstavy za podporu, 
které	si	velmi	vážíme.	

• Křest CD skupiny Chinaski

14.10. 
Patronka	nadace	paní	Tereza	Maxová	se	stala	kmotrou	nového	CD	
skupiny Chinaski - „Není na co čekat“. Skupina Chinaski je dlouho-
dobým	partnerem	nadace	a v loňském	roce	se	stala	i součástí	TE-
RIBEAR Dream teamu. Koncert se konal ve vyprodané Tesla Aréně 
v Praze	a fanoušci	této	oblíbené	kapely	si	rozhodně	přišli	na své.		
Děkujeme za spolupráci!

•	 INTERSPAR	PRESENTS:	FASHION	FOR	KIDS	–	
CElEBratioN

24.11. 
Již	šestý	ročník	exkluzivní	charitativní	módní	přehlídky	Nadace	
Terezy	Maxové	 dětem	 s  názvem	 INTERSPAR	 PRESENTS:	 FA-
SHION	FOR	KIDS	-	CELEBRATION	se	uskutečnil	24.	listopadu	
v pražském	Obecním	domě.	Tentokrát	se	přehlídka	nesla	v du-
chu oslav projektů a partnerů Nadace Terezy Maxové dětem. 
V  rámci	 večera,	 který	 uváděla	 Lelja	 Abbasová,	 byla	 poprvé	
exkluzivně v  České republice představena kolekce známého 
italského	návrháře	FRANCESCA	SCOGNAMIGLIA,	který	navr-
huje	pro zvučná jména	jako Lady	Gaga	a Madonna.	Na přehlídce	
proběhla oslava druhých narozenin projektu TERIBEAR a před-
stavení nové designové kolekce, desátých narozenin projektu 
Adopce.com, pátých narozenin ING Bank Fondu nadace, výročí 
Accenture Fondu nadace a  spolupráce se společností Synot 
TIP	v rámci	Fondu	nadace	pro	Zlínský	kraj.	Veřejnost mohla	po-
prvé	velkolepou	show	sledovat	 i	v přímém	přenosu	na TN.cz.	
Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům, kteří se 
na akci	podíleli	a bez	nichž	bychom	ji	jen	stěží	mohli	realizovat.	
Děkujeme!!!
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able	to	watch	this	wonderful	show	live	on	TN.cz.	We	would	like	
to	thank	all	the	donors,	partners	and	volunteers	who	contributed	
to	this	event	and	without	whom	it	would	not	have	been	possible.	
Thank you!!!

•	 Benefit Fashion Show for the tereza Maxová Foundation

1.12. 
The	 sixth	 annual	 Benefit	 Fashion	 Show	 for	 the	 Tereza	 Maxová	
Foundation	produced	by	the	Art4promotion	agency	was	held	at	
the Sports Hall in České Budějovice. Visitors enjoyed a large fash-
ion	show	full	of	the	latest	trends,	fashion	brands,	entertainment,	
celebrities,	beautiful	women	and	special	effects.	The	main	guest	
of	the	evening,	hosted	by	Libor	Bouček	and	Gábina	Partyšová,	was	
the	Foundation’s	patron,	Tereza	Maxová,	who	received	a	cheque	
for	350,000	CZK	for	financial	aid	which	was	used	to	support	the	
Tereza Maxová Foundation’s Fund for the South Bohemia Region. 
Thank	 you	 to	 the	 whole	 Art4promotion	 team	 for	 all	 the	 hard	
work!!!

•	 HAPPY	CHRISTMAS	at	Metropole	Zličín

26.11. – 19.12. 
It is a tradition that the Metropole Zličín shopping and entertain-
ment	 centre	 supports	 our	 Foundation	 during	 the	Advent	week-
ends.	On	each	Advent	weekend	from	November	26th	visitors	of	
the centre could visit a special photo studio next to the Christ-
mas	tree	where	an	experienced	photographer	created	an	original	
Christmas present for them in return for a voluntary contribution 
to	the	Tereza	Maxová	Foundation.	An	incredible	94,760	CZK	was	
raised! We thank Metropole Zličín and everybody involved for the 
support!

•	 Music	Fashion	Show	2010:	a	party	combining	music	with	
fashion at the rock Café

16.12. 
On	 Thursday	 December	 16th	 the	 second	 annual	 charity	 Music	
Fashion	 Show	 2010	was	 held	 in	 Prague’s	 Rock	 Café.	 This	was	 
a presentation of the official merchandise and clothing of leading 
club	bands,	in	which	the	musicians	themselves	took	on	the	roles	
of	models	31,000	CZK	was	raised	for	our	Foundation.	Bands	such	
as	Toxique,	Pipes	and	Pints,	Wohnout,	Skyline,	Xindl	X,	Niceland,	
Queens	Of	Everything,	Lety	mimo,	The	Switch,	Hentai	Corpora-
tion	and	Atari	Terror	supported	the	event	by	walking	on	the	cat-
walk.	All	the	performers	and	the	organisers	took	part	in	the	Music	
Fashion	Show	free	of	charge.	
Thank you for your support!

•	 Christmas	Bazaar	in	Mokrá	čtvrt

17. – 19.12. 
After a year’s break the original Christmas Bazaar under the over-
sight	of	Peter	Serge	Butko,	Aňa	Geislerová	and	Tatiana	Vilhelmová	
is	back.	This	year’s	bazaar	was	held	on	December	17th	to	19th	at	
the	DISK	Theatre	in	Prague.	The	weekend’s	bazaar	ended	in	style	
with	a	party	-	The	Bearable	Lightness	of	Drinking	-	in	the	Lucerna	
Music	Bar	on	December	20th.	Among	the	guests	were	such	well-
known	names	as	Marie	Rottrová,	Roman	Holý,	Ester	Kočičková,	
Dan	Bárta,	Petr	Čtvrtníček,	Marta	Kubišová,	 Iva	Frühlingová,  Jiří	
Macháček,	Matěj	Ruppert,	Petr	Čadek,	Mário	Boa, Gipsy.CZ,	Night-
work,	Aleš	Háma	&	band	and	the	magician	Richard	Nedvěd.	In	all,	
the proceeds for the Foundation totalled to 700,000 CZK. Thank 
you all for your fantastic support!

• Benefiční přehlídka pro Nadaci terezy Maxové dětem

1.12. 
V tento den proběhla ve Sportovní hale v Českých Budějovicích 
v  produkci	 agentury	Art4promotion	 již	VI.	 Benefiční	 přehlídka	
pro	 Nadaci	 Terezy	 Maxové	 dětem.	 Pro	 návštěvníky	 byla	 při-
pravena	 velká	módní	 show	plná	 nejnovějších	 trendů,	módních	
značek,	 zábavy,	 osobností,	 krásných	 žen	 a  speciálních	 efektů.	
Hlavním	 hostem	 večera,	 jehož	 moderace	 se	 zhostila	 dvojice	
Libor	Bouček	a Gábina	Partyšová  byla 	také	patronka	nadace	
paní Tereza Maxová, která převzala šek s finanční pomocí ve výši 
350.000,-	Kč,	jež	byla	použita	na podporu	Fondu	Nadace	Terezy	
Maxové dětem pro Jihočeský kraj. Děkujeme celému týmu Art-
4promotion za velmi obětavou a příjemnou spolupráci!!!

•	ŠŤASTNÉ	A ZVONIVÉ	VÁNOCE	v Metropoli	Zličín

26.11. – 19.12. 
Již	 tradičně	 naši	 nadaci	 podpořilo	 během	 adventních	 víken-
dů	 nákupní	 a  zábavní	 centrum	 Metropole	 Zličín.	 Od  26.11.	
po všechny	adventní	víkendy	měli	 zájemci	možnost	navštívit	
speciální fotostudio u vánočního stromu. Zkušený fotograf jim 
zde za libovolný příspěvek Nadaci Terezy Maxové dětem pořídil 
originální	vánoční	dárek.	Výtěžek	sbírky	dosáhl	úžasné	částky	
94.760,- Kč! Děkujeme Metropoli Zličín a všem za podporu!

•	Music	Fashion	Show	2010:		večírek,	spojující	hudbu	
s módou, opět v rock Café

16.12. 
Ve čtvrtek	16.12.	proběhl	v pražském	klubu	Rock	Café	2.	roč-
ník	 charitativní	 hudební	přehlídky	Music	 Fashion	Show	2010,	
přehlídky oficiálního merchandise oblečení předních klubových 
kapel, na  které v  roli modelů a  modelek vystoupili samotní 
muzikanti	a muzikantky.	Výtěžek	akce	ve výši	31.000,-Kč	byl 	
věnován naší nadaci. Svou účastí na molu akci podpořily napří-
klad	kapely	Toxique,	Pipes	and	Pints,	Wohnout,	Skyline,	Xindl	X,	
Niceland,	Queens	Of	Everything,	Lety	mimo,	The	Switch,	Hen-
tai Corporation nebo Atari Terror. Všichni účinkující i pořada-
telé	se	na Music	Fashion	Show	podíleli	bez	nároku	na honorář.
Děkujeme!

• Vánoční bazar v Mokré čtvrti

17. – 19.12. 
Po roční	pauze	se	letos	opět	vrátil	originální	Vánoční	bazárek	
pod	 taktovkou	Petera	Serge	Butka,	Ani	Geislerové	a Tatiany	
Vilhelmové.	 Letošní	 kamenný	 bazar	 proběhl	 ve  dnech	 17.	 -	
19.12.	v prostorách	divadla	DISK	v Praze.	Víkendový	bazárek	
pak stylově ukončil večírek - Snesitelná lehkost pití, který pro-
běhl	v Lucerna	Music	Baru,	20.12.2010.	Mezi	hosty	se	objevili	
Marie	Rottrová,	Roman	Holý,	Ester	Kočičková,	Dan	Bárta,	Petr	
Čtvrtníček,	 Marta	 Kubišová,	 Iva	 Frühlingová,  Jiří	 Macháček,	
Matěj	Ruppert,	Petr	Čadek,	Mário	Boa,  	Gipsy.CZ,	Nightwork,	
Aleš Háma & band či kouzelník Richard Nedvěd. Celkový výtě-
žek	pro	nadaci	dosáhl	bezmála	částky	700.000,- Kč.	Děkujeme	
všem za fantastickou podporu! 
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Řekli o nás 
– dárci a partneři nadace

They said about us  
– donors and partners of the foundation

„Součástí poslání společnosti Accenture je pomáhat druhým 
k rozvoji dovedností. Děti vyrůstající bez rodiny mají obzvláště 
znevýhodněnou startovní pozici, proto naši pomoc směřujeme 
právě k nim. Společně s Nadací Terezy Maxové dětem pomáhá-
me	přesně	tam,	kde	cítíme,	že	je	to	nevíce	potřeba.“

	 Ing. Zuzana	Štíhlová,	 
Marketing & Communications lead  
Czech republic, accenture

„Galileo Česká republika patří mezi malé firmy (9 zaměstnan-
ců)	a je	zcela	v soukromých	rukou.	Přesto	nejen	já,	ale	i všich-
ni moji kolegové chápeme dárcovství Nadaci Terezy Maxové 
dětem nejenom jako pomoc dětem, které „neměly štěstí“, ale 
i  jako cestu jak postupně zkulturnit prostředí v  celé české 
společnosti.	Ostatně	i nám	se	podařilo	získat	prostřednictvím	
projektu „Rezervujte pro dobrou věc!“  pro spolupráci s Nada-
cí drobné přispěvovatele z  řad českých cestovních kanceláří 
a agentur.	Proto	se	těším	i na další	spolupráci	s Nadací	i v roce	
2011	a slibuji,	že	přispějeme	ještě	více	než	v roce	2010,	pro-
tože	 jsme	získali	na náš	 letenkový	rezervační	systém	Galileo	
největší	českou	cestovní	kancelář	Student	Agency!	Přeji	hodně	
zdaru Nadaci i českému cestovnímu ruchu!“

	 Bohuslav	Šantrůček,	 
výkonný ředitel  
Galileo Česká republika

„Když	 jsme	v roce	2005	s nadací	začínali	spolupracovat,	měli	
jsme poměrně jasnou představu. Šlo nám o cílenou podporu 
vzdělání či volnočasových aktivit dětí v pěstounské péči nebo 
v dětských	domovech,	což	se	přesně	shoduje	se	záměry	Nada-
ce.	Podporujeme	lokální	projekty,	takže	víme,	že	peníze	zůstá-
vají v České republice, a mohou se jich aktivně účastnit i naši 
zaměstnanci.	Musím	konstatovat,	že	naše	dosavadní	pětiletá	
spolupráce předčila naše očekávání, a  i nadále se chceme vě-
novat této spolupráci i do budoucna. Velice děkuji Nadaci Tere-
zy Maxové dětem za jejich úsilí a podporu.“

 Zuzana Smolinsky,  
tisková mluvčí iNG Bank

„Nadšení a zápal, se kterým Tereza Maxová pomáhá dětem, je 
přímo infekční. Je otevřená novým nápadům a má cit pro věc. 
Jsme	 rádi,	 že	s ní	můžeme	dlouhodobě	spolupracovat	a svou	
kreativitou	alespoň	trošku	přispívat	k realizaci	krásných	plánů	
nadace.“

 Jan Binar,  
ředitel McCann Erickson prague

„V roce 2010 jsme oslavili 10. výročí spolupráce Nestlé a Na-
dace	Terezy	Maxové	dětem,	jejíž	hlavním	výsledkem	je	projekt	
Adopce.com. Jsme si vědomi odpovědnosti za reputaci naší fi-
remní	značky,	a proto	máme	vysoké	nároky	na každého	part-
nera,	 se	kterým	své	jméno	spojujeme.	Považuji	za „fair“	uvést,	
že Nadace	Terezy	Maxové	dětem	naše	očekávání	 -	svojí	vyso-
kou důvěryhodností, mimořádnou schopností vnímat potřeby 
a profesionalitou	spojenou	s vytrvalostí	–	naplňuje.	

“Part	of	Accenture’s	mission	is	to	help	others	to	develop	their	skills.	
Children	growing	up	without	a	family	start	at	a	particular	disad-
vantage	and	that	is	why	we	direct	our	help	towards	them.	Togeth-
er	with	the	Tereza	Maxová	Foundation,	we	provide	help	precisely	
where	we	think	it	is	most	needed.”

	 Ing.	Zuzana	Štíhlová,	 
Marketing & Communications lead  
Czech republic, accenture

“Galileo Czech Republic is a small company (9 employees) and is 
entirely in private hands. Nevertheless not only I but all my col-
leagues understand that donating to the Tereza Maxová Founda-
tion	is	not	only	a	way	of	helping	children	who	have	been	“unlucky”	
but	also	a	way	of	gradually	 improving	Czech	society	as	a	whole.	
Through	the	“Make	a	Reservation	for	a	Good	Cause”	project	we	
have also managed to find minor contributors among Czech tour 
operators	and	travel	agents	to	collaborate	with	the	Foundation.	
Therefore	 I	 am	 looking	 forward	 to	continuing	 to	work	with	 the	
Foundation	in	2011	and	promise	that	we	will	give	even	more	than	
in	2010	because	we	have	acquired	the	largest	Czech	tour	opera-
tor, Student Agency, for our Galileo plane ticket reservation sys-
tem!	We	wish	the	Foundation	and	the	Czech	tourism	industry	a	lot	
of	success!”a lot	of	success!”

	 Bohuslav	Šantrůček,	 
Executive Director  
of Galileo Czech republic

“When	we	started	to	work	with	the	Foundation	in	2005,	we	had	
a fairly clear idea regarding the form of this cooperation. We 
wanted	to	give	targeted	support	for	the	education	and	 leisure	
activities of children in foster care or living in children’s homes 
which	is	exactly	in	line	with	the	Foundation’s	aims.	We	support	
local	projects	so	we	know	that	the	money	will	stay	in	the	Czech	
Republic and our employees can also actively participate. I have 
to	say	that	the	five	years	that	we	have	been	working	together	
have	exceeded	our	expectations	and	we	want	to	continue	with	
this	cooperation	in	the	future.	I	would	like	to	thank	the	Tereza	
Maxová	Foundation	very	much	for	all	its	efforts	and	support.”

 Zuzana Smolinsky,  
spokesperson of iNG Bank

„The	enthusiasm	and	passion	with	which	Tereza	Maxová	helps	chil-
dren	is	quite	infectious.	She	is	open	to	new	ideas	and	has	a	sense	
for	the	matter.	We	are	pleased	that	we	have	been	able	to	work	
with	her	for	a	long	time	and	with	our	creativity	help	a	little	to	bring	
to	life	the	Foundation’s	wonderful	plans.”

 Jan Binar,  
Director, McCann Erickson prague

“In	2010	we	celebrated	the	10th	anniversary	of	the	cooperation	
between	 Nestlé	 and	 the	 Tereza	 Maxová	 Foundation,	 the	 main	
result	of	which	is	the	Adopce.com	project.	We	are	aware	of	our	
responsibility	 for	the	reputation	of	our	brand	and	therefore	we	
place	high	demands	on	each	partner	that	we	associate	our	name	
with.	I	consider	it	fair	to	say	that	the	Tereza	Maxová	Foundation	
meets our expectations because of its high standard of reliability, 
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exceptional ability to understand needs and its professionalism 
combined	with	its	perseverance.	And	on	top	of	that	there	are	its	
remarkable organisational abilities and positive approach all due 
to the charisma of its representatives. I hope that for a long time 
yet	they	will	be	bringing	to	fruition	the	ideas	that	their	corporate	
partners	have	and	which	have	escalated	 thanks	 to	 their	enthu-
siasm.”

 pavel Novák,  
Communication projects Manager,  
External relations,  
Nestlé Čr&Sr Market

“We	value	the	work	we	do	with	Tereza	Maxová	whose	altruistic	
support helps to ensure that children living in children’s homes and 
infant	care	facilities	have	a	better	life.”

 radka Eismannová,  
Marketing	Director,	Oriflame

„Our	 cooperation	 with	 the	 Tereza	 Maxová	 Foundation	 is	 a	 rare	
combination of professional interaction and human harmony. Be-
cause the majority of our clients’ activities focus exclusively on 
commerce,	we	very	much	appreciate	this	cooperation	with	a	non-
profit	organisation	which	visibly	contributes	to	 improving	areas	
where	it	is	really	needed.”

 JUDr. Martin aschenbrenner, ll. M., ph.D.,  
partner with prK partners law firm

 „Renomia considers corporate responsibility to be one of its key 
values.	In	this	area,	we	have	been	supporting	the	charitable	activi-
ties of the Tereza Maxová Foundation for a long time and especially 
appreciate	 the	way	 that	 the	help	 it	 provides	 is	 specific	and	ad-
dressed	towards	underprivileged	children.”

 Jiřina Nepalová,  
Chairperson of the Board of Directors  
and Managing Director of rENoMia, a.s.

“The	cooperation	that	we	have	with	Tereza	Maxová	and	her	foun-
dation activities is very fulfilling and interesting for us. We have 
found	a	partner	who	has	the	courage	to	be	innovative	and	crea-
tive	and	who	is	developing	fresh	and	original	philanthropic	projects	
in	the	Czech	Republic,	such	as	Teribear,	that	are	opening	up	new	
ways	of	helping	underprivileged	children.	We	are	very	pleased	with	
this	form	of	cooperation.”

 ing. petr Jindra, 
Marketing Director,  
Spar

Navíc přidává obdivuhodné organizační schopnosti a  pozitiv-
ní přístup opřený o  kouzlo osobností svých reprezentantek. 
Přál	bych	jim,	aby	ještě	dlouho	dokázaly	naplňovat	další	a další	
představy	svých	firemních	partnerů,	které	vystupňovaly	 tím,	
že	je	nadchly.“

 pavel Novák, Manažer 
komunikačních projektů,  
Vnější vztahy, 
Nestlé Čr&Sr Market

„Vážíme	si	spolupráce	s paní	Terezou	Maxovou,	jejíž	altruistická	
pomoc	přispívá	k zajištění	lepšího	života	dětí,	které	žijí	v dět-
ských domovech a kojeneckých ústavech.“

 radka Eismannová,  
marketingová	ředitelka	Oriflame

 „Naše spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem je vzácným 
spojením	profesionální	 interakce	 i  lidského	souznění.	Protože	
těžiště	 aktivit	 většiny	 našich	 klientů	 spadá	 do  výhradně	 ko-
merční oblasti, velmi si ceníme této spolupráce s neziskovou 
organizací, která viditelně přispívá ke zlepšení v oblasti, kde je 
to skutečně třeba.“

 JUDr. Martin aschenbrenner, ll. M., ph.D.,   
partner advokátní kanceláře prK partners

„Společnost Renomia vnímá coby jednu ze svých klíčových 
hodnot i korporátní odpovědnost. V dané oblasti dlouhodobě 
podporuje charitativní aktivity Nadace Terezy Maxové a  cení 
si především konkrétní a adresné pomoci znevýhodněným dě-
tem.“

 Jiřina Nepalová,  
předsedkyně představenstva a generální    
ředitelka společnosti rENoMia, a.s.

„Spolupráce s  Terezou Maxovou v  rámci její nadační činnosti 
je pro nás velmi obohacující a  zajímavá. Našli jsme partnera, 
který má odvahu být inovativní, kreativní a který v rámci filan-
tropie rozvíjí v České republice neotřelé projekty, jakým je např. 
Teribear,	 díky	 nimž	 se	 otvírají	 nové	 možnosti	 pomoci	 znevý-
hodněným dětem. Velmi nás takto nastavená spolupráce těší.“.

 ing. petr Jindra,  
marketingový ředitel 
společnosti Spar
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Řekli o nás 
– obdarovaní

They said about us  
– donation recipients

„Rád	 bych	 využil	 této	 příležitosti	 a  poděkoval	 vám	 všem,	 sr-
dečným lidem z  ING Bank a  Nadace Terezy Maxové dětem, 
za dosavadní	štědrou	finanční	podporu.	Moc	si	toho	vážím.	Jak	
jsem napsal na začátku mého studia, mám vůči vám obrovský 
závazek v podobě úspěšného zakončení magisterského studia. 
Musím	vám,	a především	sám	sobě,	dokázat,	že	vámi	vynalo-
žené	prostředky	jsou	smysluplné.	Škola	byla	pro	mne	vždy	ab-
solutní	prioritou,	pevně	věřím,	že	se	mi	nakonec	podaří	splnit	si	
svůj	hlavní	cíl.	Díky	vám	mám	v tomto	směru	velkou	příležitost.	
Mnohokrát děkuji.“

 Miloš Nguyen 
(student Metropolitní univerzity v praze,  
který dříve vyrůstal v dětském domově)

„Krásný	dobrý	den,	rád	bych	se	Vám	pochlubil,	že	jsem	úspěšně	
zvládl	státnice	a to	se	zajímavým	hodnocením	1,	2	a 3.	Opravdu	
se	mi	ulevilo	a mám	z toho	velkou	radost.	Chtěl	bych	zároveň	
srdečně	 poděkovat	 celé	 nadaci	 za  to,	 že	mi	 bylo	 v  plné	 výši	
uhrazeno školné na  akademický rok 2010/2011 prostřednic-
tvím ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem. Díky této 
podpoře jsem mohl pokračovat ve studiu a úspěšně jej ukončit.“

 ondrik troiak (student Středočeského 
vysokoškolského institutu, s.r.o. Kladno,  
který dříve vyrůstal v dětském domově)

„Vážená	paní	Maxová!	
Zázraky	se	dějí	i dnes,	můžu	jen	na dálku	vyslovit.	Vaše	zpráva	
je pro nás obě velikým darem, který uvolní napětí tohoto pře-
chodně náročného období. Vřelé poděkování Vám, paní Tereze 
Maxové	 i  ostatním	 za  tento	 úžasný	 projev	 pomoci.	 Kéž	 Vás	
Dobro a Krása provází i další dny a radujete se z vděku těch, 
které	obdarováváte.	Není	nic	krásnějšího,	než	když	si	 lidé	vy-
cházejí	vstříc	a zvláště	v tomto	složitém	světě.	S přáním	po-
kojných chvil nejen v tomto dnu za obě.“

 alenka panáková (pěstounka)

„Vážená	paní	Terezo	Maxová,	chci	tímto	Vaší	nadaci	–	konkrét-
ně	Ing. Monice	Páleníkové	a jejím	kolegyním,	poděkovat	za ne-
skutečně	úžasný	přístup	v komplikované	kauze	„Tomáš	Klatka“.	
Je	 jejich	 společnou	 velkou	 zásluhou,	 že	 záležitost	 byla	 dove-
dena do úspěšného konce. Samotný „případ“ snad nemá v ČR 
obdoby. Jménem svým, jménem Tomáše a jménem všech dětí 
a zaměstnanců našeho dětského domova, Vám osobně a všem 
skvělým Vašim zaměstnankyním, děkuji.“

	 Mgr. Milan	Škrabal, 
ředitel Dětského domova opava

„Orgán	 sociálně	 právní	 ochrany	 dětí	Vám	 tímto	 děkuje	 za  po-
moc	při	řešení	svízelné	situace	rodiny	Urbánkových.	Děkujeme	
za pomoc a spolupráci!“

 Zdeňka Brožová (referentka orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí)

“I	would	like	to	take	this	opportunity	to	thank	all	of	the	kind	people	
at ING Bank and the Tereza Maxová Foundation for the generous 
financial support given to me. I appreciate this very much. As I 
wrote	at	the	beginning	of	my	studies,	I	owe	it	to	you	to	success-
fully complete my master’s degree. I have to prove to you and 
especially to myself, that the money you have spent has not been 
wasted.	My	education	has	always	been	my	absolute	priority	and	
I	 strongly	believe	 that	 in	 the	end,	 I	will	manage	 to	achieve	my	
goal. Thanks to you, I have a great opportunity to do so. Thank 
you	very	much.”

 Miloš Nguyen  
(student at the Metropolitan University, prague  
who grew up in a children’s home)

“Hello, I am proud to say that I have successfully passed my state 
exams	with	the	interesting	grades	of	1,	2	and	3.	It	is	a	real	relief	
to	me	and	I	am	so	happy.	I	would	also	like	to	thank	the	Foundation	
so much for ensuring that all my tuition fees for the 2010/2011 
academic	year	were	paid	through	the	Tereza	Maxová	Foundation	
ING Bank Fund. Thanks to this support, I have been able to con-
tinue	with	my	studies	and	successfully	complete	them.”

 ondrik troiak (student at the Central Bohemia 
University institute, Kladno  
who grew up in a children’s home)

“Dear Mrs. Maxová!
Miracles	can	still	happen,	that’s	all	 I	can	say.	The	news	we	got	
from	you	is	a	great	gift	for	us	both,	which	will	ease	the	tension	
during	this	temporarily	difficult	period.	Our	sincere	thanks	goes	
to	 you	 and	 all	 the	 others	 for	 this	wonderful	 help.	 I	 hope	 that	
Goodness	and	Beauty	will	accompany	you	in	the	future	and	that	
you	get	 joy	 from	the	thanks	 from	others	whom	you	give	 it	 to.	
There	is	nothing	more	beautiful	than	when	people	give	help,	es-
pecially	in	this	difficult	world.	Wishing	you	peace	now	and	always	
on	behalf	of	us	both.”	

 alenka panáková (foster mother)

“Dear	Mrs.	Maxová,	I	would	like	to	take	this	opportunity	to	thank	
your	 Foundation,	 and	 particularly	 Monika	 Páleníková	 and	 her	
colleagues	for	their	absolutely	wonderful	attitude	towards	the	
complicated	case	of	 “Tomáš	Klatka”.	 It	 is	thanks	to	them	that	
this	matter	was	brought	to	a	successful	conclusion.	The	actual	
“case”	is	probably	unique	in	the	Czech	Republic.	On	my	own	behalf	
and on behalf of Tomáš and all the children and employees at our 
children’s	home,	I	would	like	to	thank	to	you	personally	and	to	all	
your	wonderful	employees.”

	 Mgr.	Milan	Škrabal	 
–	Director	of	Opava	Children’s	Home

“The	Institution	of	Social	and	Legal	Protection	of	Children	would	
like to thank you very much for the help you gave in resolving 
the	difficult	situation	regarding	the	Urbánek	family.	Thank	you	for	
your	help	and	cooperation!”

 Zdeňka Brožová (Coordinator, institution  
of Social and legal protection of Children)
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“Dear Friends, your Foundation has been supporting our Asso-
ciation	for	a	 long	time.	 I	would	 like	to	take	this	opportunity	to	
thank you for all your help and as an expression of our gratitude, 
please	accept	our	certificate	of	thanks	to	mark	our	15	years	of	
existence. Because of the support you gave us, our activities are 
bringing a considerable help to the abandoned children and the 
families	that	we	come	into	contact	with.	We	are	aware	of	the	
difficulty not only due to the economic situation in our society. 
Nevertheless,	I	hope	that	you	will	continue	your	support	in	the	
coming	years.”

	 Mgr.	Ing.	Pavel	Šmýd,	Manager	 
of the association of Foster Families

“Thanks	to	the	support	of	the	Tereza	Maxová	Foundation,	we	are	
able	to	help	families	who,	for	various	reasons,	cannot	provide	a	
suitable	environment	in	which	to	raise	and	bring	up	children.	We	
very	much	appreciate	the	fact	that	we	are	able	to	bring	to	life	
new	ideas	that	expand	the	range	of	activities	we	can	offer	disad-
vantaged	families	and	their	children.”

 Bc. Michal trčálek, Director of the refuge  
for	Women	and	Mothers	with	Children

 “We are able to carry out a number of projects primarily thanks 
to	the	constant	and	systematic	support	that	we	receive	from	
the	Tereza	Maxová	Foundation.	It	is	always	a	case	of	mutual	co-
operation,	a	common	strategy	and	a	professional	attitude.	Over	
the course of the years, a creative and friendly partnership has 
been	created	which	is	now	bearing	fruit.	We	very	much	appreci-
ate	the	trust	and	care	that	has	been	shown	which	is	quite	excep-
tional	and	we	are	very	grateful	for	it.”

 Mgr. Halina Himmelová, Director of Člověk hledá 
člověka (Finding Each other)

„Vážení	přátelé,	Vaše	nadace	dlouhodobě	podporuje	naše	Sdru-
žení.	Dovolte	mi,	abych	Vám	tímto	poděkoval	za všechnu	Vaši	
pomoc a jako výraz vděčnosti přijměte nás děkovný certifikát 
u příležitosti	15	let	existence.	Naše	činnost	se	s Vaší	podporou	
stává velmi význačnou pomocí opuštěným dětem a  rodinám, 
které	 je	 přijaly.	 Uvědomujeme	 si	 náročnost	 nejenom	 ekono-
mické	situace	v naší	společnosti.	Přesto	věřím,	že	Vaše	pod-
pora bude pokračovat i v dalších letech.“

	 Mgr. Ing. Pavel	Šmýd, 
manažer Sdružení pěstounských rodin

„Prostřednictvím	podpory	Nadace	Terezy	Maxové	dětem	může-
me	pomáhat	rodinám,	které	z různých	důvodů	nedokáží	zajistit	
vhodné	prostředí	pro	výchovu	a rozvoj	dětí.	 	Velmi	si	vážíme	
možnosti	realizovat	nové	nápady,	které	rozšiřují	naši	nabídku	
aktivit pro znevýhodněné rodiny s dětmi.“

 Bc. Michal trčálek, ředitel azylového domu 
pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

„Především	 díky	 trvalé	 a  systematické	 podpoře	Nadace	 Tere-
zy	Maxové	dětem	můžeme	realizovat	řadu	projektů.	Vždy	jde	
o  vzájemnou spolupráci, společnou strategii a  profesionální 
přístup. Během let se tak vytvořilo tvůrčí a přátelské  partner-
ství,		které	přináší	své	plody.	Velmi	si	vážíme		projevené		důvěry	
a péče, která je rozhodně výjimečná a my za ni děkujeme.“

 Mgr. Halina Himmelová, ředitelka o.s. 
Člověk hledá člověka
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Veřejné sbírky

Jedním z  nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je i  ve-
řejná sbírka. Nadace Terezy Maxové dětem ji zřídila za účelem 
rozšíření	 možností	 podpory	 opuštěných	 a  znevýhodněných	
dětí.	 Veřejná	 sbírka	 může	mít	 různou	 formu	 od  pokladniček	
po prodej výrobků.

V tuto chvíli má Nadace Terezy Maxové dětem zřízenou veřej-
nou sbírku s názvem „Nadace terezy Maxové dětem“, která je 
realizována	na  celostátní	 úrovni.	 K  této	 veřejné	 sbírce	 (číslo:	
S-MHMp/901577/2009) je otevřen zvláštní bankovní účet 
číslo:	2102710424/2700	u UniCredit	Bank	Czech	Republic,	a.s.	
Další	možnou	formou	podpory,	na kterou	se	vztahuje	tato	ve-
řejná sbírka, je příspěvek do pokladniček, v rámci různých chari-
tativních akcí nadace. A v neposlední řadě také podpora formou 
dárcovské sms, neboli DMS. Její formát je DMS TEREZADETEM. 
Odesláním	textu	na tel.	číslo	87777	obdrží	nadace	27,-	Kč.	

V roce	2010	měla	nadace	možnost	zapojit	se	do pilotního	pro-
jektu Fóra dárců s názvem „Darujspravne.cz“, který je určen 
všem prověřeným neziskovým organizacím se zaregistro-
vanou platnou veřejnou sbírkou. Jeho hlavním cílem je rozvoj 
osobního	 dárcovství	 a  angažovanosti	 veřejnosti	 do  nezisko-
vých	 projektů.	Na  portálu	Darujspravne.cz	 nalezne	 každý	 zá-
jemce	 seznam	 projektů	 neziskových	 organizací,	 které	 může	
snadno	a rychle	podpořit	různými	nástroji,	jako	PaySec,	inter-
netové bankovnictví či platbou platebními kartami.

Veřejná sbírka Nadace Terezy Maxové dětem je otevřena 
od 25.11.2009 do 31.10.2012. Za první roční zúčtovací ob-
dobí	 25.11.2009	 –	 30.11.2010	 nadace	 obdržela	 částku	 cel-
kem	62.411,64,-	Kč.	Moc	si	této	podpory	vážíme!

Děkujeme za Váš zájem. i ten může mnohé změnit.

Public Charity Collections

One	of	the	most	widespread	methods	of	financial	support	is	public	
collection. The Tereza Maxová Foundation has established this 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.

At this point in time the Tereza Maxová Foundation has estab-
lished a public collection under the name of “tereza Maxová Foun-
dation”,	which	will	be	held	nation-wide.	A	special	bank	account	
number:	2102710424/2700	has	been	opened	at	UniCredit	Bank,	
a.s.	for	this	public	collection	(number:	S-MHMp/901577/2009). 
Another	way	of	supporting	this	public	collection	is	to	contribute	
to	the	money-boxes	that	are	set	aside	for	this	purpose.	Last	but	
not least people can support the Foundation’s charity activities 
within	this	collection	by	sending	a	donor	sms,	know	as	a	DMS.	By	
sending a text message in the form of DMS TEREZADETEM to 
87777 our Foundation receives 27 CZK.

In 2010 the Foundation had the opportunity to be involved in the 
Donors Forum’s pilot project entitled “Darujspravne.cz”	which	is	
intended	for	all	verified	non-profit	organisations	with	a	valid	reg-
istered public collection. The main aim of the project is to develop 
personal donations and to get the public involved in non-profit 
projects.	 Anybody	who	 is	 interested	will	 find	 a	 list	 of	 projects	
run	by	non-profit	organisations	on	the	Darujspravne.cz	website	
where	they	can	easily	and	quickly	provide	support	in	various	ways,	
such	as	with	PaySec,	internet	banking	or	by	credit	card.

The collection is open from November 25th 2009 until october 
31st 2012. In the first year’s accounting period from November 
25th	2009	until	November	30th	2010	the	Foundation	received	
a total of 62,411.64 CZK. We appreciate this support very much!

thank you for your interest. Even that can change a lot.
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Zhodnocení činnosti  
Nadace Terezy Maxové dětem

Analýza grantové podpory nadace

V této kapitole zhodnotíme činnost nadace pomocí přehledných 
grafů, a to v oblastech grantování, přijatých darů i mediální  
prezentace.

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

2010

In	this	chapter	we	will	evaluate	the	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	

2010

Nadace	 Terezy	 Maxové	 dětem	 v  loňském	 roce	 přerozdělila	
v grantovém řízení 13 204 979 Kč. 
Žadatelé,	kteří	dle	statutu	danou	podporu	mohou	obdržet,	jsou	
jak neziskové organizace, ústavní zařízení (kojenecké ústavy, 
dětské domovy, diagnostické ústavy), děti a mladí lidé vyrůs-
tající v prostředí ústavní výchovy, tak pěstounské rodiny, resp. 
děti, které byly do dané rodiny přijaty. 

rozdělování prostředků nadace probíhalo v různých typech 
grantového řízení, a to v rámci:

•	 Otevřeného	grantového	řízení,	které	zahrnuje:	

1. Standardní řízení, které je realizováno jednou ročně a  je 
otevřeno všem subjektům či jednotlivcům, kteří spadají 
do statutu	nadace	a jejichž	činnost	je	spjata	s všestrannou	
podporou opuštěných či znevýhodněných dětí. V  rámci 
tohoto řízení byly také rozdělovány prostředky z regionálních 
a korporátních fondů.

2.	ING	 Bank	 Fond	 Nadace	 Terezy	 Maxové	 dětem,	 jenž	 má	
stanovena speciální pravidla a který byl grantován 2 x za rok.

3. Krizový fond, 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 – v  roce 2010 spravovala Nadace 

4 korporátní fondy – Accenturre Fond, ING Bank Fond, 
Oriflame	Fond	a SPAR	Fond

3. Regionální fondy – v  roce 2010 spravovala Nadace 4 
regionální fondy – Fond pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, 
Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj

•	 Nefinanční	podpory	–	materiální	pomoci

Last	 year	 the	 Tereza	 Maxová	 Foundation	 redistributed	
13 204 979 CZK in grant proceedings. Applicants that, accord-
ing to the statute, can receive support include both non-profit 
organisations, institutional facilities (infant care facilities, chil-
dren’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	and	 individuals	who	come	under	
the	Foundation’s	statute	and	whose	activities	involve	general	
support for abandoned and underprivileged children. Money 
from regional and corporate funds have also been redistributed 
as a part of these proceedings.

2.	The	 Tereza	 Maxová	 Foundation	 ING	 Bank	 Fund,	 which	 has	
special	rules	and	which	provided	grants	twice	during	the	year.	

3.	The	Emergency	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 – in 2010 the Foundation managed 4 
corporate	 funds	–	Accenture	Fund,	 ING	Bank	Fund,	Oriflame	
Fund	and	SPAR	Fund

3. Regional funds – in 2010 the Foundation managed 4 regional 
funds – Funds for the South Bohemia Region, the South 
Moravia Region, the Moravia-Silesia Region and the Zlín Region

•	 Non-financial	support	–	material	aid

Evaluation of the Function  
of the Tereza Maxová Foundation

Analysis of the Foundation Grant Support 
Structure



The	total	amount	of	redistributed	funds	was	13 204 979 CZK. 
This	was	distributed	in	three	grant	programmes:

•	 GP	1	–	PREVENTION

•	 GP	2	–	FOSTER	FAMILY	CARE

•	 GP	3	–	COMPENSATION	OF	THE	INSUFFICIENCIES	OF	
iNStitUtioNal CarE

Below	are	the	individual	amounts	of	the	contributions	in	the	
various areas of support.
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Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí:

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

Celková výše přerozdělených prostředků dosáhla část-
ky   13  204  979 Kč. Ta byla rozdělena ve  třech grantových 
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 2 209 632.00,- Kč/CZK

GP	2	–	Náhradní	rodina/GP	2	–	Foster	family 1 689 883.00,- Kč/CZK

GP	3	–	Kompenzace/GP	3	–	Compensation 7 055 007,00,-	Kč/CZK

Kombinace	GP	1	+	GP	2/Combination	of	GP	1	+	GP	2 233 410,00,- Kč/CZK

Kombinace	GP	2	+	GP	3/Combination	of	GP	2	+	GP	3 0,00,- Kč/CZK

Kombinace	GP	1	+	GP	2	+	GP	3/Combination	of	GP	1	+	GP	2	+	GP	3 2 017 047,00,- Kč/CZK

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

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

GP	1	–	Prevence	(16,73%)	  
GP	2	–	Náhradní	rodina	(12,80%)	

GP	3	–	Kompenzace	(53,43%)	
Kombinace	GP	1	+	GP	2	(1,77%)	
Kombinace	GP	2	+	GP	3	(0,00%)	

Kombinace	GP	1	+	GP	2	+	GP	3	(15,27%)	

	GP	1	–	Prevention	(16,73%)
	GP	2	–	Foster	family	(12,80%)
	GP	3	–	Compensation	(53,43%)
	Combination	of	GP	1	+	GP	2	(1,77%)
	Combination	of	GP	2	+	GP	3	(0,00%)
	Combination	of	GP	1	+	GP	2	+	GP	3	(15,27%)

Otevřené	grantové	řízení	(44,03%)	  
Uzavřené	grantové	řízení	(48,00%)	  

Nefinanční	dary	(7,96%)	  

	Open	grant	proceedings	(44,03%)
	Closed	grant	proceedings	(48,00%)
	Non-financial	gifts	(7,96%)



Corporate funds 

•	 in	 2010	 the	 Foundation	 managed	 4	 corporate	 funds	 –	
Accenture	Fund,	ING	Bank	Fund,	Oriflame	Fund	and	SPAR	Fund	

•	 the	Accenture	Fund	and	the	SPAR	Fund	provided	grants	fully	in	
the standard (open) grant proceedings

•	 the	Oriflame	Fund	allocated	closed	grants
•	 the	 Tereza	 Maxová	 Foundation	 ING	 Bank	 Fund	 allocates	

grants through a separate system - it has specifically 
directed	 grant	 proceedings	 (only	 GP2	 +	 GP3),	 it	 supports	
education, the development of talent and leisure activities 
and has set maximum contribution amounts (a maximum 
of	 5,000	 CZK	 for	 1	 child	 in	 foster	 care,	 a	 maximum	 of	
80,000 CZK for an organisation’s project solution. It has 
its	only	particular	grant	dates	and	its	own	grant	committee	
consisting of representatives from ING and the Foundation.

accenture Fund

Supported projects amount
Total	number	of	projects	supported:	4 625,900.00	CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:
Grant programme Number of projects 

supported
amount

Prevention 0 0.00 CZK
Foster Family 2 31,300.00 CZK
Compensation 2 594,600.00	CZK

 
Graph showing the redistributed funds according to the 
number of projects (in %):

 
Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):
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Korporátní fondy 

•	 v  roce	 2010	 spravovala	 Nadace	 4	 korporátní	 fondy	 –	
Accenture	Fond,	ING	Bank	Fond,	Oriflame	Fond	a SPAR	Fond

•	 Fond	Accenture	a SPAR	grantoval	plně	v rámci	standardního	
(otevřeného) grantového řízení

•	 Fond	Oriflame	grantoval	uzavřenými	granty
•	 ING	 Bank	 Fond	 Nadace	 Terezy	 Maxové	 dětem	 grantuje	

v  separátním modu – má specificky zaměřené grantové 
řízení	(pouze	GP2	+	GP3),	podporuje	vzdělání,	rozvoj	talentu	
a  volnočasové aktivity a  má nastavena maxima příspěvků 
(max.	5.000,-	Kč	pro	1	dítě	v pěstounské	péči,	max.	80.000,-	
Kč pro projektové řešení organizace). Má své specifické 
grantové	 termíny	 a  svou	 grantovou	 komisi	 složenou	 ze	
zástupců ING a zástupců Nadace.

accenture Fond

podpořené projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	4 625.900,-	Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:
Grantový program počet podpořených 

záměrů
Částka

Prevence 0 0,- Kč
Náhradní rodina 2 31.300,- Kč
Kompenzace 2 594.600,-	Kč

 
Graf přerozdělených prostředků  

dle počtu projektů v %:

Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:
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tereza Maxová Foundation iNG Bank Fund

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	51 1,056,375.00	CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:

Grant programme Number of projects 
supported Amount

Foster Family 25 291,925.00	CZK
Compensation 26 764,450.00	CZK

Graph showing the redistributed funds according  
to the number of projects (in %):

 
Graph showing the redistributed funds according to the 
volume of finances distributed (in %):

 
 
 
Oriflame	for	Children	Fund

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	5 1,377,140.00 CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:

Grant programme Number of projects 
supported Amount

Prevention 1 300,000.00 CZK
Compensation 3 491,640.00 CZK
Combination of 
Prevention,	Foster	
Family, Compensation

1 585,500.00	CZK
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iNG Bank Fond Nadace terezy Maxové dětem

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	51 1.056.375,-	Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:

Grantový program Počet	podpořených	
záměrů Částka

Náhradní rodina 25 291.925,-	Kč
Kompenzace 26 764.450,-	Kč

Graf přerozdělených prostředků dle  
počtu projektů v %:

Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:

Fond	Oriflame	dětem

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	5 1.377.140,- Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:

Grantový program Počet	podpořených	
záměrů Částka

Prevence 1 300.000,- Kč
Kompenzace 3 491.640,- Kč
Kombinace	Prevence,	
Náhradní rodina, 
Kompenzace

1 585.500,-	Kč

(50%)

(28%)

(50%)

(72%)

Náhradní rodina  

Kompenzace  

Náhradní rodina  

Kompenzace  

 Foster Family

 Compensation

 Foster Family

 Compensation



Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):

 

Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):

 
tereza Maxová Foundation Spar Fund

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	12 1,356,936.00	CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:

Grant programme Number of projects 
supported Amount

Prevention 8 1,036,088.00 CZK
Foster Family 3 20,848.00 CZK
Compensation 1 300,000.00 CZK

 
 
Graph showing the redistributed funds according  
to the number of projects (in %): 
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Graf přerozdělených prostředků  
dle počtu projektů v %:

Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:

Spar Fond Nadace terezy Maxové dětem

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	12 1.356.936,-	Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:

Grantový program Počet	podpořených	
záměrů Částka

Prevence 8 1.036.088,- Kč
Náhradní rodina 3 20.848,- Kč
Kompenzace 1 300.000,- Kč

 
Graf přerozdělených prostředků  

dle počtu projektů v %:

Prevence	(20%)	  
Kompenzace	(60%)	  

Kombinace:	Prevence,	Náhradní	rodina,
Kompenzace	(20%)	  

Prevence	(67%)	  
Náhradní	rodina	(25%)	  

Kompenzace	(8%)	  

Prevence	(22%)	  
Kompenzace	(36%)	  

Kombinace:	Prevence,	Náhradní	rodina,
Kompenzace	(43%)	  

	Prevention	(20%)
	Compensation	(60%)
	Combination:	Prevention,	Foster	Family,	 

	 Compensation	(20%)

	Prevention	(67%)
	Foster	Family	(25%)
	Compensation	(8%)

	Prevention	(22%)
	Compensation	(36%)
	Combination:	Prevention,	Foster	Family,	 

	 Compensation	(43%)



Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):

regional funds 

•	 in	 2010	 the	 Foundation	 managed	 4	 regional	 funds	 –	 Funds	
for the South Bohemia Region, the South Moravia Region, the 
Moravia-Silesia Region and the Zlín Region 

•	 the	Fund	for	the	South	Bohemia	Region	allocated	closed	grants
•	 the	Funds	for	the	South	Moravia	Region	and	the	Moravia-Silesia	

Region allocated grants both as closed grants and also as part 
of standard (open) grant proceedings

•	 the	Fund	for	the	Zlín	Region	provided	grants	fully	in	the	standard	
(open) grant proceedings

tereza Maxová Foundation Fund for the South Bohemia region

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	4 155,071.00	CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:
Grant programme Number of projects 

supported
Amount

Compensation 4 155,071.00	CZK

 
Graph showing the redistributed funds according  
to the number of projects (in%)
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Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:

regionální fondy 

•	 v  roce	 2010	 spravovala	Nadace	 4	 regionální	 fondy	–	 Fond	
pro Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj 
a Zlínský kraj

•	 Fond	pro	Jihočeský	kraj	grantoval	uzavřenými	granty
•	 Fondy	pro	 Jihomoravský	a Moravskoslezský	kraj	grantovaly	

jak uzavřenými granty, tak v rámci standardního (otevřeného) 
grantového řízení

•	 Fond	 pro	 Zlínský	 kraj	 grantoval	 plně	 v  rámci	 standardního	
(otevřeného) grantového řízení

Fond NtMd pro Jihočeský kraj

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	4 155.071,-	Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:
Grantový program Počet	podpořených	

záměrů
Částka

Kompenzace 4 155.071,-	Kč

 
Graf přerozdělených prostředků  

dle počtu projektů v %:

Prevence	(76%)	  
Náhradní	rodina	(2%)	  
Kompenzace	(22%)	  

Kompenzace	(100%)	  

	Prevention	(76%)
	Foster	Family	(2%)
	Compensation	(22%)

	Compensation	(100%)



Graph showing the redistributed funds according to the 
volume of finances distributed (in %):

tereza Maxová Foundation Fund for the South Moravia region

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	4 309,000.00 CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:

Grant programme Number of projects 
supported Amount

Prevention 1 230,000.00 CZK
Foster Family 1 3,000.00 CZK
Compensation 2 76,000.00 CZK

 
Graph showing the redistributed funds according  
to the number of projects (in%):

Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):
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Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:

Fond NtMd pro Jihomoravský kraj

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	4 309.000,- Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:

Grantový program Počet	podpořených	
záměrů Částka

Prevence 1 230.000,- Kč
Náhradní rodina 1 3.000,- Kč
Kompenzace 2 76.000,- Kč

 
Graf přerozdělených prostředků  

dle počtu projektů v %:

Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:

Kompenzace	(100%)	  	Compensation	(100%)

Prevence	(25%)	  
Náhradní	rodina	(25%)	  

Kompenzace	(50%)	  

Prevence	(74%)	  
Náhradní	rodina	(1%)	  
Kompenzace	(25%)	  

	Prevention	(25%)
	Foster	Family	(25%)
	Compensation	(50%)

	Prevention	(74%)
	Foster	Family	(1%)
	Compensation	(25%)



tereza Maxová Foundation Fund for the Moravia-Silesia region

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	7 392,000.00 CZK

 
Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:

Grant programme Number of projects 
supported Amount

Prevention 2 290,000.00 CZK
Foster Family 4 84,000.00 CZK
Compensation 1 18,000.00 CZK

 
Graph showing the redistributed funds according  
to the number of projects (in%):

 
 
Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):

tereza Maxová Foundation Fund for the Zlín region

Supported projects Amount
Total	number	of	projects	supported:	5 400,000.00 CZK

Split	according	to	the	type	of	a	grant	programme:

Grant programme Number of projects 
supported Amount

Foster Family 3 290,000.00 CZK
Compensation 2 110,000.00 CZK
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Fond NtMd pro Moravskoslezský kraj

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	7 392.000,- Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:

Grantový program Počet	podpořených	
záměrů Částka

Prevence 2 290.000,- Kč
Náhradní rodina 4 84.000,- Kč
Kompenzace 1 18.000,- Kč

 
Graf přerozdělených prostředků  

dle počtu projektů v %:

Graf přerozdělených prostředků  
dle objemu rozdělených financí v %:

Fond NtMd pro Zlínský kraj

Podpořené	projekty Částka
Celkem	podpořených	projektů:	5 400.000,- Kč

Z toho	dle	typu	grantového	programu:

Grantový program Počet	podpořených	
záměrů Částka

Náhradní rodina 3 290.000,- Kč
Kompenzace 2 110.000,- Kč

Prevence	(29%)	  
Náhradní	rodina	(57%)	  

Kompenzace	(14%)	  

Prevence	(74%)	  
Náhradní	rodina	(21%)	  

Kompenzace	(5%)	  

	Prevention	(29%)
	Foster	Family	(57%)
	Compensation	(14%)

	Prevention	(74%)
	Foster	Family	(21%)
	Compensation	(5%)



Graph showing the redistributed funds according  
to the number of projects (in%):

Graph showing the redistributed funds according  
to the volume of finances distributed (in %):

Number of applications received and approved

In	2010	the	Foundation	received	215	applications	for	a total	of	
24 806 464 CZK. 145 applications	were	approved	for	support	
with	the	sum	of	13 204 979 CZK.

 
Graph showing the total number of applications  
received and supported (according to number):

Graph showing the total number of applications received 
and supported, according to the volume of finances:
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Graf přerozdělených prostředků  
dle počtu projektů v %:

Graf přerozdělených prostředků dle  
objemu rozdělených financí v %:

počet přijatých a schválených žádostí

V  roce	 2010	 nadace	 obdržela	 215	 žádostí	 v  celkové	 výši	
24 806 464 Kč. K podpoře bylo schváleno 145 žádostí ve výši 
13 204 979 Kč.

Graf znázorňující celkový počet přijatých  
a podpořených žádostí dle počtu:

Graf znázorňující celkový počet přijatých  
a podpořených žádostí dle objemu financí:

Náhradní	rodina	(60%)	  
Kompenzace	(40%)	  
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Kompenzace	(28%)	  
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Žádosti schválené k podpoře  
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Analysis of the Foundation’s Financial Re-
sources and its Donors

In	this	part	we	analyse	the	typology	of	the	donors	and	the	overall	
structure of donor support in 2010.

Basic types of donors:

The	basic	and	simplest	way	of	dividing	donors	is	according	to	their	
character – natural persons and legal entities. In the period January 
– December 2010 the status and relation between the volume 
of financial donations	received	from	these	basic	groups	was	as	
follows:

Basic divisions of donors – natural persons and legal entities

The	 graph	 shows	 that	83% of the total volume of donations 
received	were	provided	by	 legal entities. The remaining 17% of 
financial	donations	were	provided	by	physical entities.

typology of donors:

The	second,	more	detailed	breakdown	shows	the	differentiation	of	
donors according to the volume of donations received in various 
categories. The list includes companies, contributions from em-
ployees, foundations, betting and lottery operators and regional 
offices. 

The	graph	shows	that	support	from	individual	companies (69.1%) 
dominates completely, in second place is support from natural 
persons (15.4%). The third-largest group is bookmakers and lot-
teries (7.7%).

Then, there is a support from foundations (5.8%),	 followed	 by	
contributions	from	employees	of	corporates	(1.8%).	The	smallest	
figure is a support that comes directly from the regions (0.3%). 
In	2010	the	Tereza	Maxová	Foundation	was	given	direct	support	
from the budget of the South Bohemia budget.
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Analýza finančních zdrojů nadace  
a jejich dárců

V dané kapitole zanalyzujeme typologii dárců a celkovou struk-
turu dárcovské podpory v roce 2010.

Základní členění dárců:

Zcela základní a  nejjednodušší členění dárců je dle povahy –  
tzv.	fyzické	osoby	(FO)	a právnické	osoby	(PO).  Za období leden 
–  prosinec 2010 byl stav a poměr mezi objemem získaných 
finančních darů u výše zmíněných základních skupin následu-
jící:

Základní členění dárců – fyzické osoby a právnické osoby

Z grafu	vyplývá,	že	83% z celkového objemu přijatých darů 
poskytly právnické osoby. Zbylých 17% finančních darů  
poskytly fyzické osoby.

typologie dárců:

Druhé,	 podrobnější	 členění,	 znázorňuje	 rozvrstvení	 dárců	dle 
objemu přijatých darů  v různých kategoriích. Zde jsou kromě 
firem zahrnuty i příspěvky zaměstnanců, nadací, provozovate-
lů sázkových her a loterií či krajských úřadů.

Z grafu	vyplývá,	že	zcela	převažující	je	podpora	jednotlivých 
firem (69,1%), hned druhou v pořadí je podpora od fyzických 
osob (15,4 %). Třetí skupinu tvoří sázkové kanceláře a  lo-
terie (7,7%). 

Následuje podpora od nadací (5,8%). Dále příspěvky zaměst-
nanců korporátních firem (1,8%). A  nejméně zastoupena je 
podpora přímo z rozpočtu krajů (0,3%). V roce 2010 byla na-
dace přímo podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

FO	=	fyzické	osoby	(17%)	  
PO =	právnické	osoby	(83%)	  

	NP	=	natural	persons	(17%)
	LE =	legal	entities	(83%)

korporace	(69,1%)	  
nadace	(5,8%)	

FO	(15,4%)	
kraj	(0,3%)	

loterie	(7,7%)	
zaměstnanci	(1,8%)	

	corporations	(69,1%)
	foundations	(5,8%)
	physical	entities	(15,4%)
	regions	(0,3%)
	lotteries	(7,7%)
	employees	(1,8%)



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:

I.Donations up to 10,000 CZK
II.Donations	up	to	50,000	CZK
III.Donations up to 100,000 CZK
IV.Donations up to 200,000 CZK
V.Donations up to 300,000 CZK
VI.Donations	up	to	500,000	CZK
VII.Donations up to 1,000,000 CZK
VIII.Donations up to 2,000,000 CZK
IX.Donations over 2,000,000 CZK

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

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

Another	interesting	way	of	breaking	down	the	data	is	according	
to	the	donors’	preference	for	where	their	donations	should	be	
directed.	Donors	 can	 choose	between	 four	basic	 categories	–	
Fund,	the	strategic	aim	of	which	is	always	support	and	is	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	2010	most	popular	were	
investments	 in	 Funds,	 followed	 by	 Events,	 Projects	 and	 Non-
specific Donations. 
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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:

I.Dary do 10.000 Kč
II.Dary	do 50.000	Kč
III.Dary do 100.000 Kč
IV.Dary do 200.000 Kč
V.Dary do 300.000 Kč
VI.Dary	do 500.000	Kč
VII.Dary do 1.000.000 Kč
VIII.Dary do 2.000.000 Kč
IX.Dary nad 2.000.000 Kč

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

Druhý graf pak přibližuje dělení dle počtu dárců 
zastoupených v jednotlivých kategoriích:

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 – který řeší vybranou 
úzkou oblast nadačních priorit, dále charitativní akcí – kterou 
nadace pořádá s cílem získat finanční prostředky ke své čin-
nosti a Neučelovým darem	–	který	nadace	smí	použít	libovol-
ně v rámci svého statutu na podporu a pomoc dětem. V roce 
2010 byla nejoblíbenější investice do Fondů, následovaly Akce, 
Projekty	a Neučelové	dary.
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Mediální prezentace Nadace Terezy 
Maxové dětem v roce 2010

Media Presentation of the Tereza Maxová 
Foundation in 2010

V této kapitole bychom vám rádi shrnuli mediální prezentaci 
nadace v roce 2010.

•	 Dle	analýzy	mediálních	výstupů	od Newton	Media	zpracované	
pro Fórum dárců se Nadace Terezy Maxové dětem stala 
druhou nejvíce medializovanou nadací v roce 2010. 

• V médiích se objevilo 889 příspěvků a nadace dokázala nejlépe 
zhodnotit své mediální výstupy. Ty by v  přepočtu dosáhly 
částky	74.858.451,-Kč,	přičemž	nadace	daný	prostor	získala	
zdarma. 

•	 Podíváme-li	 se	 na  strukturu	 PR	 článků	 v  roce	 2010,	
dominantní je komunikace činnosti a aktivit Nadace Terezy 
Maxové	dětem	(89%).	

•	 Rozhovory	 a  články	 s  patronkou	 nadace	 zaobírají	 11%	
z celkové komunikace nadace.

This section summarises the Foundation’s media 
presentation in 2010.

•	 According	 to	 analysis	 of	 media	 output	 from	 Newton	 Media	
compiled for the Donors Forum the Tereza Maxová Foundation 
was	the	second	most	promoted	foundation	in	the	media	last	
year. 

•	 889	items	appeared	in	the	media	and	the	Foundation	was	able	
to	valorise	its	media	output.	When	converted	to	value,	it	would	
be	 74.858.451	 CZK	 whereas	 the	 Foundation	 was	 given	 this	
space free of charge. 

•	 If	we	take	a	look	at	the	structure	of	PR	articles	in	2010	these	
are dominated by articles reporting on the Tereza Maxová 
Foundation’s	activities	(89%).

•	 Interviews	and	articles	about	the	Foundation’s	patron	account	
for	11%	of	the	Foundation’s	total	media	communication.

Zdroj	Newton	Media	pro	Fórum	dárců.
Source	Newton	Media	for	the	Donors	Forum.

TM	(11%)	  
NTMd	(89%)	  

	Tereza	Maxová	(11%)
	Tereza	Maxová	Foundation	(89%)

74 858 451

44 095 392	

Nadace Terezy Maxové dětem 2010
Tereza Maxová Foundation in 2010

Nadace Terezy Maxové dětem 2009
Tereza Maxová Foundation in 2009
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1. information about productivity development 

One	of	the	main	productivity	parameters	that	the	Tereza	Maxová	
Foundation records is the volume of property acquired - in the 
form	of	donations	received,	public	collections,	revenue	from	own	
investments,	 etc.	 In	 2010	 the	 volume	 of	 assets	 acquired	 was	
19.596.530,60	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	environment	of	a	biological	family.	We	try	
to use the funds received effectively to support various activities 
which	should	eventually	help	 resolve	this	problem.	 In	2010,	we	
supported	145	projects	in	a	total	value	of	13,204,979,00	CZK.

2. information about the development of activities

In 2010, the Tereza Maxová Foundation carried out activities in 
accordance	with	its	strategy	and	mission	which	is	to	enable	every	
child	to	grow	up	in	a	family.
In order for the Foundation to be able to gradually fulfil this mis-
sion,	it	focuses	its	activities	to	three	specific	pillars	of	support:

•	 prevention of the unnecessary removal of a child from its 
family:	we	believe	that	children	are	most	comfortable	 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, various types of 
therapies and also 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	an	
institutional care is as short as possible. By supporting 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	an	institutional	
care	while	entering	an	independent	life.	Therefore,	in	this	area,	
we	mainly	support	for	their	education	and	general	development	
and	we	try	to	give	these	children	equal	opportunities	to	lead	an	
independent life after leaving the children’s home.

3. information about the current economic situation

During the second year of its activities, the Tereza Maxová Foun-
dation	is	already	showing	stability	and	financial	strength.	This	can	
also	be	seen	 in	the	annual	amount	of	donations	received	which	
reached nearly 20,000,000.00 CZK. The Foundation is grateful to 
the dozens of donors, both companies and individuals, for this im-
pressive	amount.	A	comparison	of	costs	and	revenue	shows	that	
the	Foundation’s	economic	management	was	balanced.

Výroční zpráva Nadace Terezy Maxové dětem 40

Informační část General Information

1. informace o vývoji výkonnosti 

Nadace Terezy Maxové dětem 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 2010 činil objem těchto získaných prostředků 
19.596.439,60	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	2010	jsme	podpořili	145	pro-
jektových záměrů v celkové částce 13 204 979,00 Kč.

Základní struktura všech hodnotových přínosů za rok 2010/
Basic structure of all value contributions for 2010
Úroky	z běžných	bankovních	účtů	/	Current account interest 15 632,60	Kč	/	CZK
Úroky z nadačního jmění / Interest on foundation assets 0 Kč / CZK
Ostatní	výnosy	/	Other	revenue 1 487,10 Kč / CZK
Příjem	z veřejné	sbírky	/	Public	collection	income 390 612,60 Kč / CZK
Přijaté	finanční	dary	/	Financial donations received 17 798 292,30 Kč / CZK
Přijaté	nefinanční	dary	/	Non-financial donations received 1 390 506,00	Kč	/	CZK
CELKEM	/	TOTAL 19 596 530,60	Kč	/	CZK

2. informace o vývoji činnosti 

Nadace Terezy Maxové dětem v  roce 2010 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, za-
měřuje	se	její	činnost	na tři	konkrétní	pilíře	podpory:

•	prevence	 nežádoucího	 odebrání	 dítěte	 z  rodinného	
prostředí:	věříme,	že	dítěti	je	nejlépe	v jeho	vlastní	biologické	
rodině,	 proto	 nadace	 nabízí	 ohroženým	 rodinám	 konkrétní	
pomoc prostřednictvím odborných neziskových organizací. 
V  dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční 
a  konzultační	 služby	 pro	 rodiny	 v  krizi,	 nejrůznější	 terapie,	
snaží	se	o změnu	systému	péče	o dítě,	atp.

•	podpora náhradního rodičovství:	Pokud	selžou	mechanismy	
prevence a  dítě je odebráno z  rodinného prostředí, pak 
nadace usiluje o  významné zkrácení jeho pobytu v  ústavní 
výchově.	Podporou	rozšíření	všech	 forem	náhradní	 rodinné	
péče	 a  profesionalizací	 pěstounské	 péče	 se	 nadace	 snaží	
dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní 
mámy a táty.

•	Kompenzace nedostatků ústavní výchovy:	 je	 oblast	 úzce	
spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech 
a  dětských domovech. Mladý člověk, který strávil většinu 
svého	 dosavadního	 života	 v  ústavní	 výchově,	 potřebuje	
pomoci	 se	 začleněním	 do  samostatného	 života.	 V  této	
oblasti je proto především podporováno vzdělání, všestranný 
rozvoj	a také	snaha	dopřát	těmto	dětem	rovné	příležitosti	
k zapojení	se	do samostatného	života	po opuštění	dětského	
domova.

3. informace o stávajícím hospodářském postavení

Nadace	Terezy	Maxové	dětem	vykazuje	již	ve druhém	roce	své	
činnosti	stabilitu	a finanční	sílu.	O tom	svědčí	i roční	výše	při-
jatých darů, která činí téměř 20.000.000,- Kč. Za tento úcty-
hodný objem prostředků je nadace vděčná desítkám svých dár-
ců z řad firem a občanů. Z pohledu srovnání nákladů a výnosů 
bylo hospodaření nadace vyrovnané. 



4. information about research and development activities

The Tereza Maxová Foundation also considers one of its main 
aims to be the creation or support of solutions of the problem of 
children	growing	up	outside	the	environment	of	a	biological	family	
and analysis of the child care system in the Czech Republic. This 
involves obtaining the most up-to-date information so that the 
Foundation’s help can be as effective as possible over the course 
of 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 31.12.2010 the Tereza Maxová Foundation employed a 
total	 of	3	workers.	 In	 certain	 cases,	 especially	 in	 order	 to	 ful-
fil	 short-term	work	 tasks,	 specific	work	 agreements	were	 ar-
ranged.	 In	addition	to	these	workers	a	considerable	number	of	
volunteers, trainees and external consultants contributed to the 
Foundation’s activities. 

6. information about the existence of an association abroad

As of 31.12.2010 the Tereza Maxová Foundation did not have any 
association abroad.
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4. informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Nadace	Terezy	Maxové	dětem	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 31.12.2010 cel-
kem 3 pracovníky na pracovní poměr. V některých případech 
byly sjednávány, zejména k  plnění krátkodobých pracovních 
úkolů, dohody o provedení práce. Vedle těchto pracovníků se 
na činnosti	nadace	podílí	značné	množství	dobrovolníků,	stá-
žistů	a externích	konzultantů.

6. informace o existenci organizační složky v zahraničí

Nadace	 Terezy	 Maxové	 dětem	 neměla	 k  31.12.2010	 žádnou	
složku	v zahraničí.	



overview of assets and liabilities

list of Donations from legal Entities and individuals

The total value of donations from legal entities amounted to CZK 
15,070,338.50
The total value of donations from private individuals amounted 
to	CZK	3,118,566.40
The total value of non-financial donations amounted to CZK 
1,390,506,00 
the total value of all donations amounted to CZK 
19,579,410.90 

a) list of donations from legal entities  
(all donations regardless of their value are listed) in CZK 
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přehled majetku a závazků

STRUKTURA	AKTIV	A PASIV/ASSET	AND	LIABILITY	STRUCTURE 2010
AKTIVA/ASSETS 13 978 083 Kč/CZK
OBĚŽNÁ	AKTIVA/CURRENT	ASSETS 13 978 083 Kč/CZK
Ostatní	pohledávky/Other	receivables 607 Kč/CZK
Finanční hotovost/Cash 214 537	Kč/CZK
Peníze	na běžných	účtech/Bank accounts 13 762 939 Kč/CZK
PASIVA/LIABILITIES 13 978 083 Kč/CZK
VLASTNÍ	KAPITÁL/EQUITY 13 198 669 Kč/CZK
Nadační jmění/Foundation equity 500 000	Kč/CZK
Fondy z přijatých darů/Funds created from donations 12 504 391	Kč/CZK
Výsledek hospodaření za rok 2009 ve schvalovacím řízení/Operating	income	for	2009	to	be	approved 194 278 Kč/CZK
CIZÍ	ZDROJE/FOREIGN	RESOURCES 779 414 Kč/CZK
Závazky k zaměstnancům/Liabilities	to	employees 99 149 Kč/CZK
Závazky k institucím (S,Z,FÚ)/Liabilities	to	institutions	(incl.social	security	and	health	insurance	contributions) 77 626 Kč/CZK
Ostatní	závazky/Other	liabilities 602 639 Kč/CZK
PŘECHODNÉ	ÚČTY/TEMPORARY	ACCOUNTS 0 Kč/CZK
Výdaje příštích období/Deferred expense 0 Kč/CZK

přehled darů právnických a fyzických osob

Celková výše finančních darů od  právnických osob činila 
15 070 338,50	Kč
Celková výše finančních darů od  fyzických osob činila 
3 118 566,40	Kč
Celková	výše	nefinančních	darů	činila	1 390 506,-	Kč 
Celková výše přijatých darů činila 19 579 410,90 Kč 

a) výčet darů právnických osob  
(uvedeny jsou všechny dary bez omezení jejich výše) v Kč

1/K+C	PARTNERS	LTD. 24 140,00 
4bambini, s.r.o.              11 460,00
A.D.PRAHA,s.r.o. 13 000,00
Accenture Central Europe B.V. 1 135 000,00
AKROTERION	s.r.o. 180 000,00
AMJ TRADE, spol. s r.o. 30 000,00
ATOM	RAT	s.r.o. 5 000,00
AutoCont CZ a.s.              120 000,00
Bloomberg	L.P.	Czech	Republic	 5 150,00
Boogie Films s.r.o.           100 000,00
Boris	Nakladov	-	ATLANTIS	TOUR 5 414,00
CB-MERCURY	CENTER,	a.s. 80 000,00
C-CAR s.r.o.                  20 000,00
CGI Metropole, s.r.o. 21 286,00
CISCO	SYSTEMS	(Czech	Republic)	s.r.o. 200 000,00
CK BEMETT s.r.o. 1 133,00
Concept	One,	a.s. 30 000,00
CONNEA	s.r.o. 10 000,00
CZECH	PHOTO	o.p.s. 54 430,00
ČSOB	Leasing,	a.s. 12 000,00
DEK a.s. 200 000,00
G-PROJECT,	s.r.o. 20 000,00
G4S Security Services (CZ), a. s. 200 000,00
Galileo C.E.E. service ČR s.r.o. 535 598,00
GE Money Bank, a.s. 187 166,00
Info Tel., spol. s r.o. 60 000,00
ING Bank N.V.                 2 280 787,00

Finanční část Financial Section
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Ing.JESSIE	HRONEŠOVÁ-CTC-CZECH	TRAVEL	CENTER 4 000,00
Ipsos Tambor, s.r.o. 4 000,00
Jihočeský kraj 50 000,00
KONSEPTI,	spol.	s r.o.								 20 000,00
Leagas	Delaney	Praha	s.r.o. 30 000,00
Mattel Children’s Foundation 351 504,00
Mauring spol. s r.o. 5 100,00
McCANN	-	ERICKSON	PRAGUE	spol.	s r.o.														 73 000,00
MERA a.s.             438,00
MINUS	TEN	s.r.o. 4 000,00
Nadace Děti-kultura-sport/Děti-kultura-sport Foundation 500 000,00
Nadace Naše dítě/Naše dítě Foundation 200 000,00
NEMO	&	SELECTA	s.r.o. 23 992,00
Nestlé Česko s.r.o. 1 101 500,00
Nový Horizont s.r.o. 19 000,00
OHL	ŽS,	a.s. 150 000,00
OPTYS,	spol.	s r.o. 42 600,00
Oriflame	Czech	Republic	spol.	s r.o. 2 073 948,00
pelicantravel.com	s.r.o.	-	organizační	složka 22 110,00
PROFIMED	s.r.o 30 000,00
Program	H	plus,	s.r.o. 50 000,00
Public	Picture	&	Marketing	a.s. 10 521,00
Puma	Czech	Republic,	s.r.o. 250 000,00
Raiffeisenbank a.s. 6 350,00
Real	Time	Productions	s.r.o. 2 380,00
RECOOP	TOUR,	a.s.	(Hotel	Diplomat)					 88 306,00
RENOMIA	a.s. 150 000,00
Sanatorium ART společnost s ručením omezeným 150 000,00
SCA	Hygiene	Products,	s.r.o. 80 000,00
Somerston	Olympia	CZ,	s.r.o. 60 000,00
SONECO,	s.r.o. 3 000,00
SPAR	Česká	obchodní	společnost	s.r.o. 2 000 000,00
SÚJB	Praha	 1 275,00
SYNOT	TIP,	a.s.															 1 000 000,00
ŠEVČÍK	OKNA	s.r.o. 20 000,00
The 10/11 Group, s.r.o. 222 200,00
TIPSPORT	a.s. 400 000,00
Tiskárna Fokus spol. s r.o.                773,50
top vision s.r.o. 1 700,00
UniCredit	Bank	Czech	Republic,	a.s. 26 828,00
Václav	Bartoněk	-	CK	BARTONĚK 1 249,00
VENUS	TRADE	AND	TOURS	spol.	s r.o. 99 000,00
Zátiší Catering group a.s.    200 000,00



b) list of donations from individuals (donations exceeding 
10,000 CZK are listed)

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

c) list of non-financial donations
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b) výčet darů fyzických osob  
(uvedeny jsou dary nad 10.000,-Kč)*

Dana Čiháková 50 000,00
DE	LA	BARRE	D	ERQUEL																				 20 000,00
Eva Merxbauerová 20 000,00
Ing. Petr	Vácha 12 000,00
Jürgen	Stackmann 50 000,00
Leona	a Peter	König											 50 000,00
Mark Ellis 487 517,00
Martin Cimerman 25 000,00
Mgr. Ivan Schamberg 20 000,00
Ostatní	dárci/	Other	contributions	 302 173,78
Ostatní	dárci	-	dary	nad	10	tis.	Kč	poskytli		nadaci	2		dárci,	kteří		si	přáli	zůstat	v anonymitě	/
Other	contributions		exceeding	CZK	10,000	provided	by	two	individuals	who	wish		to	remain	anonymous 41 000,00

Pavel	Drobil 45 000,00
Petr	Pobořil																												 300 000,00
Preston	Haskell 189 711,00
Serzhan Zhumashov 490 759,00
Studenti	NF	VŠE	Praha/Students	at	the	Prague	University	of	Economics 3 895,00
Vánoční Bazar v Mokré čtvrti 2010/ Christmas Bazaar in Mokrá čtvrt 2010 291 242,00
Veřejná	sbírka	/Public	collection 22 226,64
Veřejná sbírka -příjmy z DMS/Public	collection	–	income	from	DMS 27 729,00
Veřejná sbírka – Vánoční bazar 2010/Public	collection	–	Christmas	Bazaar 340 657,00
Zahraniční	studenti	Lékařské	Fakulty	Univerzity	Karlovy/Foreign	medical	students	at	Charles	University 10 000,00
Zaměstnanci ING Bank N.V. /Employees of ING Bank N.V. 147 336,00
Zaměstnanci	Orsay	-	Ordiczech	s.r.o.,	soukromá	sbírka	/Employees	of		Orsay	–	Ordiczech	s.r.o.	 45 120,00
Zaměstnanci společností Accenture v České Republice/Employees of Accenture companies in the Czech Republic 127 200,00

* 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 nefinančních darů 

ACTIVA spol. s r. o. kancelářské potřeby / office equipment 29 282,00
Buzz s.r.o. boty Crocs / Crocs shoes 819 480,00
ING Bank N.V. 15	kusů	počítačů	/	15	computers 25 500,00

KONSEPTI,spol.	s r.o. designové	hračky	a doplňky	z výstavy	ByBy	/	designer 
toys and accessories from the ByBy exhibition 56 284,00

Louis	Vuitton	Česká	s.r.o. módní	doplňky	do charitativní	aukce	/	fashion 
accessories for charity auction 82 150,00

MATRIX	Media	s.r.o. tiskoviny / printed materials 11 880,00
Mattel Czech republic s.r.o., člen koncernu/member of the 
concern hračky / toys 150 000,00

Mgr. Lenka	Pavilková	Channel	Crossings překlady z českého a anglického jazyka / translations 
from Czech and English languages 60 000,00

PRK	Partners	s.r.o.,	advokátní	kancelář/law	firm právní	služby	/	legal services 120 000,00
RENOMIA,	a.s. mzdové	a účetní	služby	/	wage	and	accounting	services 35 930,00

 



List	 of	 Recipients	 Who	 Received	 Grants	 and	 Evaluation	 of	
their Use (all grants regardless of their value are listed)

The evaluation of contributions provided by the Foundation in 
2010	was	carried	out	according	to	the	standard	rules	of	the	grant	
proceedings – i.e. the evaluation of the actual and specific fulfil-
ment of project goals and objectives as declared by donees in their 
applications. The materials presented by donees documenting the 
use of contributions provided by the Foundation did not indicate 
any abuse of funds granted or any faults of donees upon their ad-
ministration and disposal.

 
Contributions provided by the Foundation reached  
a total of CZK 13,204,979.
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přehled obdarovaných nadačními příspěvky a  zhodnocení 
jejich použití (uvedeny jsou všechny příspěvky bez omezení 
jejich výše)

Hodnocení nadačních příspěvků poskytnutých v  roce 2010 
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 přidělených nadačních příspěvků  
činila 13 204 979 Kč.

obdarovaný/Donee popis projektu/project Description

Výše 
přiděleného 

nadačního 
příspěvku/

Volume  of the 
Foundation’s 
contribution

Vyplaceno 
v roce 2010/
paid in 2010

Aleš Dietrich/Foster  Family Příspěvek	 na  školné,	 cestovné	 a  internát	 pro	 4	 děti	 v  pěstounské	 péči./Contribution for 
tuition, travel expenses and dormitory for 4 children in foster care. 14 000,00 11 200,00

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

Azylový	dům	pro	ženy	a matky	
s dětmi o.p.s./Refuge	for	women	and	
mothers	with	children

Projekt	 „Vážka	 -	 centrum	služeb“	 zaměřený	na matky	 s  dětmi	 z  azylového	domu	a  rodiny,	
kterým	je	poskytována	terénní	asistenční	služba	s cílem	posílit	rodičovské	kompetence	pro	
zdravý vývoj dítěte./”Vážka	-	services	centre”	project	aimed	at	mothers	with	children	in	the	
refuge	and	families	who	are	provided	with	field	assistant	service	with	the	aim	of	strengthening	
parents’ competence to raise healthy children.

343 544,00 274 835,00

Beáta	Folwarczná/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 3 children in foster care. 4 890,00 4 890,00

Bohuslav Šarišský/Foster Family Příspěvek	 na  zakoupení	 3	 jízdních	 kol	 a  pomůcek	 do  školy	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./
Contribution to buy 3 bicycles and school aids for 3 children in foster care. 14 935,00 14 935,00

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

Podpora	 nezletilé	 dívky,	 která	 žije	 v  Domu	 na  půli	 cesty.	 Finanční	 prostředky	 byly	 využity	
na pokrytí nákladů spojených se studiem, jízdné a na osobní náklady./Support for an underage 
girl	who	is	living	in	a	Halfway	House.	The	funds	will	be	used	to	cover	tuition,	travel	expenses	
and personal costs.

26 000,00 20 800,00

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

Podpora	 klientky	 Domu	 na  půli	 cesty	 Hrochův	 Týnec	 ve  studiu	 německého	 jazyka	 s  cílem	
připravit se a následně získat osvědčení o státní jazykové zkoušce./Support for a client in the 
Hrochův	Týnec	Halfway	House	to	study	German.	She	was	preparing	for	the	state	language	
exam. 

45 000,00 36 000,00

Centrum Mateřídouška o.s./ 
Civil Association

Projekt	 „Jak	 to	 vypadá	 doma?“	 seznamující	 	 děti	 z  dětského	 domova	 Frýdlant	 se	 vztahy	
a poměry	ve fungujících	rodinách	a		zároveň		s principy,	na kterých	tyto	vztahy	fungují./The 
“What	does	it	look	like	at	home?”	is	a	project	teaching	children	from	the	Frýdlant	Children’s	
Home	 about	 relationships	 in	 a	 functioning	 family	 and	 also	 the	 principles	 on	 which	 these	
relationships function.

50 000,00 40 000,00

Centrum pro rodinu Náruč, o.s./ 
Civil Association

Projekt	 „5P	 -	 pomoc,	 poradenství,	 péče,	 pěstounství,	 partnerství“	 je	 cyklem	 pravidelných	
setkávání celých pěstounských rodin  – besed s odbornými lektory pro pěstounské rodiče 
a  relaxačních	 aktivit	 pro	 děti.	 Témata	 odborných	 besed	 vycházejí	 přímo	 z  požadavků	
pěstounských rodin./The	“5P	-	help,	advice,	care,	foster	care,	partnership”	project	is	a	series	
of	 regular	meetings	 for	 the	whole	 foster	 family	–	discussions	with	specialists	and	various	
relaxation activities for children. Topics for the specialist discussions are based directly on 
the foster families’ requirements.

98 500,00 78 800,00

Člověk hledá člověka, o.s./ 
Civil Association

Jazykovo-vzdělávací	projekt	„Pod	křídly“	pro	děti	ze	sedmi	DD	zaměřený	na výuku	anglického	
jazyka	 prožitkovou	metodou./The	 “Under	 the	Wings”	 language	 and	 educational	 project	 for	
children from 7 children’s homes teaches children English using a method involving experience.

549 504,00 158 400,00

Člověk hledá člověka, o.s./
Civil Association

Podpora	 propagace	 projektu	 vzdělávání	 pěstounů	 ve  spolupráci	 s  britskou	 asociací	 BAAF,	
zaměřeného na podporu dlouhodobé a  kvalitní přípravy pěstounů na  svou profesi a  poslání./ 
Support	 for	 the	promotion	of	a	project	to	educate	 foster	parents	 in	cooperation	with	the	
British BAAF association, focussing on support of the long-term and high-quality preparation 
of foster parents for their role and mission. 

54 600,00 54 600,00

Člověk hledá člověka, o.s./ 
Civil Association

Zajištění	 organizace	 „Báječného	 dne	 s Oriflame“	 pořádaného	dne	5.6.2010	 v DD	Strašecí./
Funds	for	the	organisation	of	the	“Wonderful	Day	with	Oriflame”	held	on	5.6.2010	at	Strašecí	
Children’s Home. 

68 880,00 68 880,00

Člověk hledá člověka, o.s./ 
Civil Association

Projekt	„Centrum	pro	rodiny	v Dětském	domově	Nové	Strašecí“	zaměřený	na transformaci			
služeb	dětského	domova	a vytvoření		centra	pro	rodiny	při	DD.	Cílem	je,	aby	děti	nemusely	
vyrůstat	v ústavu,	když	to	není	nezbytně	nutné./The “Family Centre at Strašecí Children’s 
Home”	project	aimed	at	transforming	the	children’s	home’s	services	and	creating	a	centre	for	
families	at	the	home.	The	aim	is	that	children	will	not	have	to	grow	up	in	an	institution	unless	
it is absolutely necessary. 

585 500,00 468 400,00

Člověk hledá člověka, o.s./ 
Civil Association

Podpora	 organizace	 osvětové	 a  fundraisingové	 charitativní	 akce	 	 Fashion	 for	 kids	 s  cílem		
předat nejširší veřejnosti informace o problematice opuštěných dětí a získat pro danou oblast 
finanční prostředky./Support of the organisation of the Fashion For Kids fundraising and 
charity event aimed at informing the general public about the issue of abandoned children 
and raising funds.

800 000,00 800 000,00

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

Záměrem projektu  je formou terénní sociální práce poskytnout pomoc klientům v sociálně 
vyloučených lokalitách v Kladně s  důrazem na prevenci odebírání dětí do ústavní výchovy./The 
purpose	of	the	project	is	to	provide	help	in	a	form	of	social	work,	to	clients	in	socially	excluded	
locations in Kladno to prevent children from being taken into institutional care.

122 208,00 97 766,00
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Čmelák - Společnost přátel přírody, 
o.s./Civil Association

Projekt	 „Společně	 do  přírody“	 	 -	 příspěvek	 na  týdenní	 letní	 hipotábor	 pro	 opuštěné	 děti	
v ústavní péči Jedličkova ústavu a Klokánku./The	“Together	to	the	Countryside”	project	is	a	
contribution	for	a	week’s	summer	hipocamp	for	abandoned	children	in	an	institutional	care	at	
the Jedlička Institute and Kolkánek.

17 000,00 17 000,00

Dana Jeřábková/Foster Family Příspěvek	na letní	tábor	pro	3	děti	v pěstounské	péči./Contribution for a summer camp for 3 
children in foster care. 12 300,00 12 300,00

Daniela Majetna/Foster Family Příspěvek	na lyžařský	kurz	pro	1	dítě	v pěstounské	péči./Contribution for a skiing course for 
1 child in foster care. 4 800,00 3 840,00

Daniela Majetna/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 1	 dítě	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 1 child in foster care. 3 600,00 3 600,00

Darina Samcová/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 2	 děti	 v  pěstounské	 péči./	Contribution for leisure 
activities for 2 children in foster care. 4 890,00 3 912,00

DD	a MŠ	speciální,	Beroun,	Mládeže	
1102/Children ś Home

Příspěvek	 na  úhradu	 volnočasových	 aktivit	 -	 hiporehabilitace	 a  plavání	 pro	 25	 dětí	 z  DD	
Beroun./Contribution	to	pay	for	 leisure	activities	-	hiporehabilitation	and	swimming	for	25	
children from Beroun Children’s Home.

37 000,00 29 600,00

Denisa Rút Kolingerová/Foster 
Family

Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 4	 děti	 v  pěstounské	 péči./	Contribution for leisure 
activities for 4 children in a  foster care. 8 500,00 8 500,00

Dětské domovy v ČR/Children ś 
Homes in the Czech Republic

Distribuce materiální pomoci – obuv Crocs pro děti z  dětských domovů./Distribution of 
material help - Crocs shoes for children living in children’s homes. 819 480,00 819 480,00

Dětský domov a Školní jídelna Nové 
Strašecí/Children ś Home

Zakoupení	oblečení	z ORSAY	pro	dívky	z DD		jako	odměna	v soutěži	Miss	DD,	pořádané	v rámci	
„Báječného	 dne	 	 s  Oriflame“./Purchase	 of	 ORSAY	 clothes	 for	 girls	 from	 children’s	 home	
as	a	 reward	 for	 taking	part	 in	 the	Miss	Children’s	Home	competition	held	as	a	part	of	 the	
“Wonderful	Day	with	Oriflame”.

2 760,00 2 760,00

Dětský	domov	a Školní	jídelna	Opava,	
příspěvková	organizace	+	Renata	
Klatková/Children ś Home

Podpora	v rámci	krizového	fondu,	 	udělená	na základě	výzvy	OSPOD	pro	nezletilého	hocha,	
který se dostal do  svízelné situace./Crisis fund support granted at the request of the 
Institution	 of	 Social	 and	 Legal	 Protection	 of	 Children	 for	 an	 underage	 boy	who	was	 in	 	 a	
difficult situation.

20 574,00 0,00

Dětský domov a Školní jídelna 
Plumlov/Children ś Home

Příspěvek	na volnočasové	aktivity	-		předplacení	celoroční	permanentky	na návštěvu	umělé	
horolezecké	 stěny	 pro	 děti	 z DD	 Plumlov./Contribution for leisure activities - payment of 
year-long	subscription	to	visit	an	artificial	climbing	wall	for	children	from	Plumlov	children’s	
home. 

11 500,00 11 500,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Boršov	nad	Vltavou,	Na Planýrce	
168/Children ś Home

Projekt	 „Jak	se	žije	u sousedů“	podpořený	v  rámci	Fondu	NTMd	pro	 Jihočeský	kraj.	Finanční	
příspěvek na poznávací výlety dětí v České republice a Rakousku./The	“How	Our	Neighbours	
Live”	is	a	project	supported	by	the	Tereza	Maxová	Foundation	from	the	South	Bohemia	Region.	
Financial contribution for children’s trips in the Czech Republic and Austria.

41 300,00 33 040,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Mašťov/Children ś Home

Projekt	 „Šťastné	 prázdniny	 -	 léto	 2011“	 .	 Příspěvek	 -	 přímý	 dar	 od  společnosti	 Orsay	 -	
na  pobytové	 letní	 dětské	 tábory	 pro	 děti	 z  DD	 Mašťov,	 které	 nemají	 možnost	 v  období	
prázdnin trávit čas se svou biologickou rodinou./The	 “Happy	 Holidays	 -	 Summer	 2011”	
project.	Contribution	-	direct	gift	from	Orsay	-	for	a summer	camp	for	children	from	Mašťov	
Children’s	Home	who	cannot	spend	time	with	their	biological	families	during	the	holidays.

40 000,00 32 000,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Mašťov/Children ś Home

Příspěvek	 na  ozdravný	 pobyt	 na  horách	 pro	 16	 dětí	 z  DD	Mašťov	 a  doplnění	 sportovního	
vybavení v areálu DD./Contribution for a stay in the mountains for 16 children from Mašťov 
Children’s Home and additional sports equipment for the children’s home.

23 424,00 23 424,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Mašťov/Children ś Home

ING	Bank	darovala	nadaci	5	kusů	počítačů	pro	Dětský	domov	Mašťov./ING Bank has donated 
5	computers	to	Mašťov	Children’s	Home. 8 500,00 8 500,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Mašťov/Children ś Home

Zakoupení	5	kusů	klávesnic	a myší	k darovaným	počítačům	ING	Bank./Purchase	of	5	keyboards	
and mice for the computers donated by ING Bank. 1 672,00 1 672,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Mašťov/Children ś Home

Příspěvek	 na  letní	 tábory	 a  rekreační	 pobyty	 pro	 20	 dětí	 z  DD	 Mašťov./Contribution for 
summer camps and recreational stays for 20 children from Mašťov Children’s Home. 67 250,00 67 250,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Mašťov/Children ś Home

Příspěvek	 -	 přímý	 dar	 společnosti	 Orsay	 -	 s  cílem	 rozšířit	 a  zkvalitnit	 možnosti	 trávení	
volného času dětí v dětském domově Mašťov./Contribution	-	direct	gift	from	Orsay	-	aimed	
at	 expanding	 and	 improving	 the	ways	 children	 at	Mašťov	Children’s	Home	can	 spend	 their	
free time.

36 096,00 28 877,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Ostrava-Slezská	Ostrava,	
Bukovanského	25,	příspěvková	
organizace/Children ś Home

Příspěvek	na 4	jednodenní	výlety	pro	24	dětí	z DD	Ostrava./Contribution for 4 one-day trips 
for	24	children	from	Ostrava	Children’s	Home. 30 000,00 30 000,00

Dětský domov a Školní jídelna, 
Zvíkovské	Podhradí	42/Children ś 
Home

Příspěvek		v rámci	Fondu	NTMd	pro	Jihočeský	kraj	zaměřený	na podporu	zájmových	činností	
a volnočasových	aktivit	dětí	v DD	Zvíkovské	Podhradí	 ,	konkrétně	na nákup	hlubotiskového	
lisu./Contribution as part of the Tereza Maxová Foundation for the South Bohemia Region 
aimed	 at	 supporting	 interests	 and	 leisure	 activities	 for	 children	 at	 Zvíkovské	 Podhradí	
Children’s Home, specifically for the purchase of a gravure printing press. 

31 320,00 25 056,00

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

Příspěvek	 pro	 13	 dětí	 školního	 věku	 na  letní	 tábory	 2011./Contribution for 13 school-age 
children for summer camps in 2011. 30 000,00 24 000,00

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

Příspěvek	na letní	táborový	pobyt	v Čechách	pro	8	dětí	a výměnný	pobyt	v Alsasku	pro	5-8	
dětí./Contribution for a summer camp in the Czech Republic for 8 children and an exchange 
visit	in	Alsace	for	5-8	children.

28 000,00 28 000,00

Dětský	domov	Loreta	a Školní	
jídelna, Fulnek, příspěvková 
organizace/Children ś Home

Projekt	 „Duhová	 dílna“	 	 zaměřený	 na  volnočasové	 aktivity,	 při	 kterých	 si	 děti	 budou	moci	
osvojit nové výtvarné techniky./The	 “Rainbow	 Workshop”	 project	 focussing	 on	 leisure	
activities	where	children	can	acquire	new	creative	abilities.

40 000,00 40 000,00

Dětský	domov	Loreta	a Školní	
jídelna, Fulnek, příspěvková 
organizace/Children ś Home

Projekt	 „Dítě,	 které	 je	 zaměstnáno	 nezlobí,	 ale	 rozvíjí	 se“	 zaměřený	 na  podporu	 pestrých	
aktivit,	 přinášejících	 dětem	smysluplné	 využití	 volného	 času./Project	 entitled	 “A  child	 that	
is	busy	does	not	misbehave	but	develops”	aimed	at	 supporting	diverse	activities	 that	give	
children	a meaningful	way	of	spending	their	free	time.	

64 000,00 51 200,00

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

Příspěvek	 na  dvacátý	 ročník	 celostátního	 soutěže	 „Festival	 zájmové	 umělecké	 činnosti“./
Contribution	 for	 the	 20th	 year	 of	 the	 national	 “Festival	 of	 Artistic	 Leisure	 Activities”	
competition.

20 000,00 20 000,00

Dětský Domov školou, základní 
škola	a školní	jídelna	Býchory	152/
Children ś Home

Příspěvek	na finále	celostátní	soutěže	talentů	a dovedností	dětí	z dětských	domovů	„Nejmilejší	
koncert 2010“./Contribution	 for	 the	final	 of	 “The	Nicest	Concert	of	2010”	national	 talent	
competition for children from children’s homes.

100 000,00 100 000,00

Dětský Domov se školou, základní 
škola	a školní	jídelna	Býchory	152/
Children ś Home

Příspěvek	na projekt	„Země	malých	indiánů“	s cílem	vybudování	zvířecí	farmy,	údržby	ovocného	
sadu a pěstitelské práce za účelem získání pozitivního vztahu k práci a odpovědnosti k sobě 
i k druhým./Contribution	for	the	“Land	of	Little	Indians”	project	with	the	aim	of	establishing	
an	animal	 farm,	maintaining	an	orchard	and	cultivation	work	 in	order	 to	acquire	a positive	
attitude	towards	work	and	responsibility	for	oneself	and	others.	

79 800,00 63 840,00

Dětský	domov	Uherský	Ostroh/
Children ś Home

Projekt	 „Nechci	 sedět	 v  koutě“	 je	 určen	 15	 dětem	 s  cílem	 naučit	 je	 základům	 etikety	
a společenského chování./The	“I don’t	want	to	sit	 in	the	corner”	project	 is	 intended	 for	15	
children and aims to teach them the basics of etiquette and social behaviour.

50 000,00 40 000,00
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Dětský	domov	Uherský	Ostroh/
Children ś Home

Příspěvek	na volnočasové	aktivity	dětí	v DD	Uherský	Ostroh	vedoucí	k rozvoji	jejich	talentu./
Contribution	for	leisure	activities	for	children	from	Uherský	Ostroh	Children’s	Home	which	
help developing their talents.

12 000,00 9 600,00

Dětský domov Vizovice/Children ś 
Home

Příspěvek	na 7.	Krajský	přebor	v lyžování	a lopatění	v Hostýnských	horách	na Tesáku	pro	děti	
z DD Zlínského kraje./Contribution for the 7th Regional Skiing and Sledging Championships at 
Tesák in Hostýnské hory for children from children’s homes in the Zlín Region.

60 000,00 48 000,00

Dětský domov Vizovice/Children ś 
Home

Příspěvek	 na  prázdninový	 putovní	 poznávací	 tábor	 pro	 děti	 z  DD	 organizovaný	 v  rámci	
Zlínského kraje./Contribution for a holiday camp for children from children’s homes organised 
in the Zlín Region.

17 700,00 14 160,00

Dětský domov Vizovice/Children ś 
Home

Příspěvek	 -	 úhrada	 školného	 na  soukromé	 střední	 škole	 pro	 chlapce,	 jenž	 vyrůstá	 v  DD	
Vizovice./Contribution	-	payment	of	tuition	for	a	private	secondary	school	for	a	boy	growing	
up in Vizovice Children’s Home.

10 000,00 8 000,00

Dětský domov, Kašperské Hory/
Children ś Home

Příspěvek	na zaplacení	druhého	pololetí	tanečního	kurzu	a dále	na týdenní	taneční	soustředění	
pro 4 děti z DD./Contribution for the payment of the second semester of a dance course and 
also	for	a	weeklong	dance	workshop	for	4	children	from	children’s	home.

15 100,00 12 080,00

Dětský domov, Základní škola 
a Praktická	škola	Valašské	Klobouky/
Children ś Home

Příspěvek	 na  podporu	 volnočasových	 aktivit	 dětí	 z  DD./Contribution to support leisure 
activities for children from children’s home. 2 500,00 2 500,00

Dětský domov, Základní škola 
a Školní	jídelna,	Horní	Planá,	Sídliště	
Míru 40/Children ś Home

Podpora	v rámci	Fondu	NTMd	pro	Jihočeský	kraj	zaměřená	na rozvoj	zájmových	činností	-	hry	
na hudební	nástroj	a zpěv,	příspěvek	použit	 	na nákup	hudebních	nástrojů./	Contribution as 
a part of the Tereza Maxová Foundation for the South Bohemia Region aimed at developing 
special interests - playing a musical instrument and singing, contribution used to buy musical 
instruments.

45 000,00 36 000,00

Dětský domov, Základní škola 
a Školní jídelna, Žíchovec 17, 383 01 
Prachatice/Children ś Home

Projekt	„Keramická	a dřevoobráběcí	dílna“	podpořený	v rámci	Fondu	NTMd	pro	Jihočeský	kraj		
v DD Žíchovec./”Ceramic	and	Woodwork	Workshop”	project	supported	as	part	of	the	Tereza	
Maxová Foundation for the South Bohemia Region at Žíchovec Children’s Home. 

37 451,00 29 961,00

Diagnostický ústav, dětský domov 
se školou, dětský domov, středisko 
výchovné péče, základní škola 
a školní jídelna Dobřichovice/
Children ś Home

Program	zaměřený	na zmírňování	poruch	a deprivací	dětí	z Diagnostického	ústavu.		Snahou	
individuální	práce	psycholožky	 je	zmírnit	u dětí	následky	prožitých	traumat./Programme	to	
mitigate the failure and deprivation of children from the Diagnostic Institute. The individual 
work	done	by	the	psychologist	aims	to	mitigate	the	consequences	of	the	traumas	suffered	
by the children.

233 410,00 186 728,00

Diagnostický ústav, dětský domov 
se školou, dětský domov, středisko 
výchovné péče, základní škola 
a školní jídelna Dobřichovice/
Children ś Home

Projekt	 pro	 	 17	 dětí	 z  DD	 Lety	 rozvíjející	 formou	 volnočasových	 aktivit	 	 jejich	 	 talent	
a osobnost./Project	for	17	children	from	Lety	Children’s	Home	that	develops	their	talents	and	
personalities through leisure activities.

16 400,00 13 120,00

Diakonie	ČCE	–	středisko	v Plzni/
Diaconate

Projekt	„Centrum	SOS	Archa“	zaměřený	na vytvoření	systému	včasného	a účinného	zásahu	
a poskytnutí	podpory	rodinám,	kde	dochází	k ohrožení	zdravého	vývoje	či	psychického	stavu	
dětí a hrozí odebrání dítěte do ústavní výchovy./”SOS	Archa	Centre”	project	aims	to	create	
a	prompt	and	effective	intervention	system	and	to	provide	support	for	families	where	there	
is a risk to children’s healthy development and mental state and the danger that a child might 
be taken into institutional care.

120 000,00 96 000,00

Diecézní	charita	Litoměřice/ 
Diocesan Charity

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou je azylový dům pro handicapované matky 
s  dětmi	 (tělesný	 nebo	 mentální	 handicap)	 s  kapacitou	 61	 osob.	 Příspěvek	 na	 	 zaplacení	
týdenního prázdninového pobytu maminek s dětmi v letním kempu./The St. Mary Magdalene 
Home in Jiřetín pod Jedlovou is a refuge for (physically and mentally) handicapped mothers 
with	children.	Its	capacity	is	61	people.	Contribution	for	the	payment	of	a	week’s	holiday	for	
mothers and children in a summer camp.

40 000,00 32 000,00

Diecézní	charita	Litoměřice	–	
Domov sv. Máří Magdalény, Jiřetín 
pod Jedlovou/Sanctuary Home

Projekt	„Pozvednutí	slabých“		s cílem	opravdového		začlenění	dětí	Domova	sv.	Máří	Magdaleny	
mezi vrstevníky. Díky nedostatku finančních prostředků se děti neúčastní mimoškolních či 
volnočasových	aktivit	 a  tím	se	vyčleňují	 	 ještě	více.	Projekt	 se	proto	snaží	podat	v daném	
ohledu pomocnou ruku./The	 “Raising	 the	Weak”	 project	 aims	 to	 truly	 incorporate	 children	
from	St.	Mary	Magdalene	Home	and	children	of	their	own	age.	Due	to	the	lack	of	funds	the	
children	do	not	 take	part	 in	 extracurricular	or	 leisure	activities	which	excludes	 them	even	
more. This project therefore tries to give them a helping hand.

30 000,00 24 000,00

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s./ 
Civil Association

Projekt	„Dětský	úsměv“	zajišťuje	individuální	pravidelné	návštěvy	vyškolených	dobrovolníků	
za  dětmi	 v  DD	 na  Kladně	 a  na  Stochově.	 Důraz	 je	 kladen	 na možnost	 vytvoření	 a  prožití	
individuálního	 vztahu	 dítě	 –	 dobrovolník.	 Každé	 dítě	 díky	 svému	 dobrovolníkovi	 dostává	
šanci	zažít	si	pozornost	a		péči,	určenou	pouze	jemu,	kterou	nemá	běžně	možnost	zažít./The 
“Child’s	Smile”	project	provides	individual	and	regular	visits	by	trained	volunteers	to	children	
in the Children’s Home in Kladno na Stochově. The emphasis is on being able to establish and 
experience	an	individual	relationship	between	the	child	and	the	volunteer.	Thanks	to	his	or	her	
volunteer each child has the chance to experience the attention and care that is intended only 
for	them	and	which	they	would	not	usually	get.

33 000,00 26 400,00

Duha Zámeček/Civil Association

Časopis	Zámeček	informuje	děti	o životě	v jiných	DD	i o tom,	jak	to	vypadá	„za zdí“	dětského	
domova,	nabízí	náhled	do reálného	života	mimo	ústav	a připravuje	děti	na odchod	z domova.	
Zároveň	je	neformálně	zasvěcuje	do dětských	práv	a přináší	tipy	na zajímavé	projekty	jiných	
organizací	a nadací,	do kterých	se	děti	mohou	zapojit.	Příspěvek	na tisk	a distribuci	časopisu./
Zámeček	magazine	tells	children	about	life	in	other	children’s	homes	and	explains	what	it	is	like	
“beyond	the	walls”	of	the	children’s	home,	it	shows	what	a	real	life	is	like	and	prepares	children	
for	leaving	the	children’s	home.	It	also	informs	them	in	an	informal	way	about	children’s	rights	
and	 gives	 tips	 on	 interesting	 projects	 of	 other	 organisations	 and	 foundations	 which	 the	
children can get involved in. Contribution for printing and distribution of the magazine.

50 000,00 40 000,00

Dům tří přání o.s./Civil Association

Projekt	 „Příprava	 rodiny	 na  bezpečný	 návrat	 dítěte“	 	 je	 určen	 dětem	 ohroženým	 těžkým	
konfliktem	nebo	dlouhodobou	krizí	v rodině,	dětem	spadajícím	do syndromu	CAN	(zneužívaným,	
týraným a zanedbávaným) a dětem s výraznými výchovnými problémy, kterým ohrozí odebrání 
z rodiny.	Cílem	je	prevence		zbytečného	umísťování	těchto	dětí	do ústavní	výchovy.	Projekt	
nabízí	komplexní	péči	při	pobytu		v Domě	Přemysla	Pittra	pro	děti	a současnou	ambulantní	
a  terénní	 práci	 sociálních	 pracovníků	 s  jejich	 rodinou.	 Přijetí	 dalšího	 sociálního	 pracovníka		
na plný	pracovní	úvazek	umožní	rozšíření		počtu	podpořených	rodin	a větší	podíl	terénní	práce	
pro přípravu návratu dětí do stabilnějšího a bezpečného rodinného prostředí./The	“Preparing	
the	family	for	a	child’s	safe	return”	project	is	intended	for	children	who	are	at	risk	due	to	a	
difficult	conflict	or	long-term	crisis	in	the	family,	children	suffering	from	CAN	syndrome	(child	
abuse	and	neglect)	and	children	with	significant	behavioural	problems	who	are	at	risk	of	being	
taken from their family. The aim is to prevent these children from being placed unnecessarily 
into	an	institutional	care.	The	project	offers	complex	care	during	a	stay	at	the	Přemysl	Pittr	
Home	and	simultaneous	field	work	by	social	workers	with	their	families.	Taking	on	another	
fulltime	 social	worker	made	 it	 possible	 to	 increase	 the	 number	 of	 families	 supported	 and	
deliver	the	field	work	to	prepare	for	the	return	of	the	child	into	a	more	stable	and	safe	family	
environment.

250 000,00 200 000,00
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Emil Morav/Foster  Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 1	 dítě	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 1 child in foster care. 8 000,00 8 000,00

Eva Kábrtová/Foster Family Příspěvek	na rozvoj	hudebního	talentu	pro	1	dítě	v pěstounské	péči./Contribution to develop 
the musical talent of 1 child in foster care. 900,00 720,00

Eva Kábrtová/Foster Family Příspěvek	na tábory	pro	1	dítě	v poručnické	péči./Contribution for camps for 1 child cared for 
by a guardian. 5 550,00 5 550,00

Fórum dárců o.s./Civil Association

Profesionalizace	 grantového	 systému	 nadace	 pro	 rozdělování	 prostředků	 žadatelům	
pracujícím v  oblastech prevence, náhradní rodinné péče a  kompenzace ústavní výchovy 
s cílem zefektivnit pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem./	Professionalisation	of	the	
foundation’s	grant	system	for	the	redistribution	of	funds	to	applicants	working	in	prevention,	
substitute	family	care	and	compensation	for	institutional	upbringing	with	the	aim	of	making	
the help for underprivileged and abandoned children more effective.

120 000,00 96 000,00

Gracián Svačina/Student Přímá	 podpora	 studenta	 -	 příprava	 a materiály	 k  přijímacím	 zkouškám	 na  vysokou	 školu./
Direct support for a student - preparation and materials  for university entrance exams. 8 429,00 8 429,00

Gracián Svačina/Student
Přímá	podpora	studenta	vysoké	školy	-	1.	ročník	studia	na Univerzitě	Jana	Ámose	Komenského	
v Praze./Direct	support	for	a university	student	-	1st	year	of	studies	at	Jan	Ámos	Komenský	
University	in	Prague.	

50 000,00 50 000,00

Hana Zemčíková/Foster Family
Příspěvek	na  zaplacení	 letního	 tábora	 a  dále	 volnočasové	 aktivity	 pro	3	děti	 v  pěstounské	
péči./Contribution for payment of a summer camp and other leisure activities for 3 children 
in foster care.

6 200,00 6 200,00

Help-in, o.p.s./Civil Association

Hlavním záměrem projektu „Rodinná asistence“ je zabránit nebo minimalizovat nařízení 
ústavní	výchovy	pro	cca	70	dětí	ve 30	rodinách,	příp.	umožnit	návrat	dítěte	z výkonu	ústavní	
výchovy	v regionu	Bruntál	a okolí.	Cílovou	skupinou	jsou	rodiny	z různých	důvodů	ohrožené	
sociální dysfunkcí, kde jsou výchovná prostředí pro děti nebo způsob plnění rodičovské 
zodpovědnosti	 v  takovém	 stavu,	 že	 hrozí	 odebrání	 dětí	 z  tohoto	 prostředí	 nebo	 naopak	
podmínky	neumožňují	jejich	návrat./The	main	objective	of	the	“Family	Assistance”	project	is	
to prevent or minimise institutional care to be ordered for approx. 70 children in 30 families 
and to enable children to return from institutional care in the region Bruntál and surrounding 
area. The target group are families that are endangered by social dysfunction for various 
reasons	where	the	environment	for	children	or	the	manner	of	parental	responsibility	is	in	such	
a	state	that	there	is	a	risk	that	the	children	will	be	taken	from	this	environment	or	they	will	
be prevented from returning to it.

100 000,00 80 000,00

HoSt Home-Start Česká republika/ 
Civil Association

Hlavním	 cílem	projektu	 „HoSt	 -	 podpora	 dětí	 z  rodin	 ohrožených	 sociálním	 vyloučením“	 je	
zvládnutí	běžné	rodičovské	péče	a výchovy	dítěte	a zajištění	šance	dětí	na zdravý	a zdárný	
vývoj.	Dobrovolníci	se	snaží	o prevenci	situací,	kdy	hrozí	odebrání	dětí	z		rodiny	a o podporu	
rodičů	 v  oblastech	 péče	 a  výchovy	 vedoucí	 k  těmto	 situacím.	 Služba	 funguje	 na  principu	
dobrovolné přátelské pomoci zkušeného rodiče-dobrovolníka nezkušenému rodiči-klientovi. 
Snahou je rodiče motivovat ke  zlepšení péče o  děti přirozeným způsobem – navázáním 
kontaktu s přátelskou osobou – dobrovolníkem, provázejícím a podporujícím rodinu./The main 
aim	of	the	project	entitled	“HoSt	-	support	of	children	in	families	at	risk	of	social	exclusion”	
is to manage normal parental care of a child and to ensure that children have the opportunity 
for	healthy	and	successful	development.	Volunteers	try	to	prevent	a	situation	where	there	
is a risk of children being taken from their family and to support families in areas of care and 
upbringing	leading	to	these	situations.	The	service	works	on	a	principle	of	voluntary,	friendly	
help given by an experienced parent - volunteer to an inexperienced parent - client. The aim 
is	motivate	the	parents	to	improve	their	care	for	their	children	in	a	natural	way	-	by	making	
contact	with	a	friendly	person	-	the	volunteer,	accompanying	and	supporting	the	family.

71 600,00 57 280,00

Irina Dovbnjak/Student

Přímá	 podpora	 studentky	 vysoké	 školy	 -	 1.	 rok	 studia	 na  Univerzitě	 Karlově	 -	 Husitské	
teologické	 fakultě.	 Příspěvek	 na  učebnice,	 vzdělávací	 pomůcky,	 vzdělávací	 kurz,	 cestovné	
a stravu./Direct	support	of	a	university	student	studying	in	her	1st	year	at	Charles	University	
- Hussite Theological Faculty. Contribution for textbooks, educational aids, educational 
course, travel expenses and meals.

14 020,00 11 216,00

Iva Kaplanová/Foster Family Příspěvek	na školné	do kroužků	pro	5	dětí	v pěstounské	péči./	Contribution for special interest 
activities	for	5	children	in	foster	care. 20 000,00 16 000,00

Ivo Sysala/Family Příspěvek	na volnočasové	aktivity	a školné	pro	5	dětí	v pěstounské	péči./	Contribution for 
leisure	activities	and	school	fees	for	5	children	in	foster	care. 14 900,00 11 920,00

Jana Danešová/Foster Family

Profesionalizace	 pěstounské	 rodiny	 -	 účast	 pěstounských	 rodičů	 Danešových	 na		
akreditovaném	rekvalifikačním	kurzu	„Pracovník	v sociálních	službách“,	pořádaném	agenturou	
Persona	Grata	v Litoměřicích./Improving the professionalism of a foster family - the Daneš 
foster	 parents	 participated	 at	 an	 accredited	 “Social	 Services	 Worker”	 retraining	 course	
organised	by	the	Persona	Grata	agency	in	Litoměřice.

19 800,00 15 840,00

Jana Danešová/Foster Family Příspěvek	na letní	tábor	pro	2	děti	v pěstounské	péči./	Contribution for a summer camp for 2 
children in foster care. 5 000,00 5 000,00

Jana	Osmíková/Foster Family
Mimořádná	 podpora	 pěstounské	 rodiny,	 která	 byla	 postižena	 požárem	 domu.	 Prostředky	
k úhradě na opravu střechy./Exceptional	support	for	a foster	family	whose	house	caught	fire.	
Funds to pay for roof repairs.

50 000,00 50 000,00

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

Jarmila Szkipalová/Foster Family Příspěvek	na letní	tábory	pro	3	děti	v pěstounské	péči./	Contribution for summer camps for 
3 children in foster care. 13 000,00 10 400,00

Jarmila Szkipalová/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./	Contribution for leisure 
activities for 3 children in foster care. 7 600,00 6 080,00

Jaroslav	Kříž/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 3 children in foster care. 15 000,00 12 000,00

Jindřiška Votoupalová/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 1	 dítě	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 1 child in foster care. 5 000,00 4 000,00

Jitka Zárubová/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 1	 dítě	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 1 child in foster care. 10 300,00 8 240,00

Klub Dětem/Civil Association

Projekt	„Daruj	svou	náruč“	spojuje	iniciativu	mládeže	ve věku	16-22	let	s citovými	potřebami	
dětí	 v  kojeneckém	 ústavu	 Veská	 u  Sezemic,	 jež	 jsou	 cílovou	 skupinou	 projektu.	 Projekt		
zahrnuje organizaci pravidelných cest (2x týdně, celkem 80 cest), včetně zajištění osob 
a dopravy.	Pravidelné	návštěvy	nabídnou	nepřetržitou	citovou	pozornost	a péči	nejmenším	
svěřencům./The	 “Give	 Your	 Arms”	 project	 combines	 the	 initiative	 of	 young	 people	 16-22	
years	old	with	 the	emotional	 needs	of	 children	 in	 the	Veská	u	Sezemic	 infant	care	 facility	
who	are	the	project’s	target	group.	The	project	includes	organising	regular	journeys	(2x	week,	
total of 80 trips), including providing people and transport. The regular visits offer continuous 
emotional care and attention for the smallest children.

41 000,00 32 800,00



Annual report of the Tereza Maxová Foundation 49

Kolpingova	rodina	Praha	8/ 
Sanctuary Home

Příspěvek	na mzdu	pracovnice,	pomáhající	matkám	s dětmi	z	 	azylového	domu		porozumět	
potřebám	 dětí	 a  přiměřeně	 je	 uspokojovat.	 Pomoc	 spočívá	 především	 v  soustavném	
nácviku domácích prací, hospodaření, v péči o dítě a nových způsobů trávení volného času 
s dětmi v průběhu 1-2 letého pobytu v azylovém domě./Contribution to pay the salary of a 
worker	who	is	helping	mothers	with	children	in	a	refuge	to	understand	the	children’s	needs	
and	 to	 adequately	 satisfy	 them.	 The	 help	 consists	 of	 systematic	 training	 of	 housework,	
housekeeping,	childcare	and	new	ways	of	spending	 free	time	with	the	children	during	their	
1-2 year stay in the refuge.

292 280,00 233 824,00

La	Sophia/Civil Association

Projekt	„Talent	La	Sophia“		vyhledává	hudebně	talentované	děti	z dětských	domovů	a sociálně	
znevýhodněných rodin, poskytuje  jim individuální přístup a  pomáhá především v  oblasti 
vzdělávání, seberealizace, podpory a rozvíjení talentu./The	“Talent	La	Sophia”	project		seeks	
out musically talented children from children’s homes and socially underprivileged families 
and	provides	them	with	an	individual	approach,	helps	with	education,	self-fulfilment,	support	
and development of the talent.

27 000,00 27 000,00

Lenka	Švestková/Foster Family Příspěvek	na volnočasové	aktivity	a vzdělávání	pro	4	děti	v pěstounské	péči./	Contribution for 
leisure activities and education for 4 children in foster care. 25 018,00 20 014,00

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

Ludmila	Kuchtová/Foster Family Podpora	vzdělávací,	sportovní	a zájmové	činnosti	pro	4	děti	v pěstounské	péči./Support of 
education, sports and interests for 4 children in foster care. 9 250,00 7 400,00

Ludmila	Kuchtová/Foster Family Příspěvek	na skautské	tábory	pro	3	děti	v pěstounské	péči./ Contribution for scout camps for 
3 children in foster care. 6 750,00 6 750,00

Malíček o.s./Civil Association

Dobrovolnický	projekt	pro	rok	2010,		realizovaný	již	několik	let		v Dětském	centru	v Krči	(dříve	
Kojenecký	ústav).	Proškolení	a prověření	dobrovolníci	pravidelně	dochází	za dětmi	a věnují	jim	
svůj	čas	a pozornost.	Na každé	dítě	připadne	vždy	jeden	dobrovolník.	Dobrovolníci	píší		dětem	
i deníčky,	zaznamenávající	 jejich	vývoj	od útlého	dětství,	což	má	pro	tyto	děti	neocenitelný	
význam (často nemají jiný záznam z dětství např. foto apod.)./A volunteer project for 2010 
that has already been carried out for several years at the Children’s Centre in Krč (formerly 
the Infant Care Facility). Trained and screened volunteers make regular visits and devote 
their	 time	and	attention	to	the	children.	There	 is	always	one	volunteer	 for	each	child.	The	
volunteers	write	diaries	for	the	children	and	record	how	they	develop	from	an	early	age	which	
is very invaluable for the children (they often do not have any other records of their childhood, 
for example photos).

222 900,00 178 320,00

Malíček o.s./Civil Association
Dobrovolnický projekt v Dětském centru v Krči (dříve Kojenecký ústav) - pokračování v roce 
2011./ A volunteer project at the Children’s Centre in Krč (formerly the Infant Care Facility) 
- continuation in 2011.

223 000,00 178 400,00

Mania o.s./Civil Association
ING	Bank	darovala	nadaci	5	kusů	počítačů,	které	našly	své	místo	v tomto	sdružení,	kde	budou	
nadále	 využívány./ING	Bank	 has	 donated	 5	 computers	 to	 the	 Foundation	which	 have	 been	
placed	in	this	association	where	they	will	continue	to	be	used.

8 500,00 8 500,00

Mania o.s./Civil Association

Projekt	 „Komunitní	 centrum	 Sluníčko“	 umožňující	 zapojeným	 jedincům	 kvalitní	 trávení	
volného	času.	Důraz	je	kladen	na vedení	k samostatnosti,	zodpovědnosti	za své	činy	a rovněž	
na  motivaci,	 pomoc	 s  učením	 a  hledání	 lepšího	 stylu	 života./The “Sluníčko Community 
Centre”	project	enables	 individuals	to	spend	quality	free	time.	The	emphasis	aims	towards	
independence,	 responsibility	 for	 their	 actions,	motivation,	help	with	studying	and	finding	a	
better lifestyle.

200 000,00 160 000,00

Marcela Dědová/Foster Family Příspěvek	 na  sportovní	 aktivity	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./	 Contribution for leisure 
activities for 3 children in foster care. 12 000,00 9 600,00

Marcela Kopecká/Foster Family Příspěvek	 na  zakoupení	 valašského	 kroje	 a  jízdního	 kola	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./	
Contribution to purchase Walalchian costumes and bicycles for 3 children in foster care. 15 000,00 15 000,00

Marcela Svobodová/Foster Family Příspěvek	na tábory	pro	4	děti	v pěstounské	péči./	Contribution for camps for 4 children in 
foster care. 15 240,00 15 240,00

Mária Šátková/Foster Family Příspěvek	na vzdělávání	v anglickém	 jazyce	pro	1	dítě	v pěstounské	péči./	Contribution for 
English language tuition for 1 child in foster care. 9 200,00 7 360,00

Marie Havelková/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./	Contribution for leisure 
activities for 3 children in foster care. 12 200,00 9 760,00

Markéta Havlíčková/Foster Family Příspěvek	na lyžařské	kurzy	pro	2	děti	v pěstounské	péči./Contribution for skiing courses for 
2 children in foster care. 5 000,00 4 000,00

Martin Gregor/Student
Přímá	podpora	studenta	-	příspěvek	na cestovné,	ubytování	a stravu	během	studia	na vysoké	
škole	 -Technické	 univerzitě	Ostrava./Direct support of a student - contribution for travel 
expenses,	accommodation	and	meals	while	studying	at	the	Technical	University	in	Ostrava.

45 000,00 36 000,00

Mateřské centrum Čelákovice/
Children’s Centre

Příspěvek	na víkendový	pobyt	pro	děti	z šesti	náhradních	rodin	sdružených	v místním	klubu	
Asociace	náhradních	 rodin.	Pobyt	 se	uskutečnil	 ve Stáji	Štětice	 v období	 září	 -	 říjen	2010	
a jeho	součástí	bylo	několik	rekreačních	vyjížděk	dětí	na koni	do okolní	krajiny	a péče	o koně./
Contribution	for	a weekend	stay	for	children	from	six	foster	families	that	belong	to	the	local	
Foster	Families	Association.	They	stayed	at	Štětice	Stables	 in	September	-	October	2010	
and the stay included several horse rides for the children to the surrounding countryside and 
looking after the horses.

4 830,00 4 830,00

Mateřské centrum Valašské Meziříčí 
– Emcéčko, Klub náhradních rodin/
Children’s Centre

Terapeutické	 služby	 pro	 děti	 z  náhradních	 rodin	 Zlínského	 kraje.	 Hlavním	 cílem	 je	 podpora	
náhradní rodiny jako celku prostřednictvím arteterapie. Arteterapie je prováděna s náhradními 
rodinami pro posílení vztahu rodič-dítě./Therapeutic services for children from foster 
families	in	the	Zlín	Region.	The	main	aim	is	to	support	the	foster	family	as	a whole	through	art	
therapy.	Art	therapy	is	done	with	the	foster	families	to	strengthen	the	relationship	between	
the parent and the child.

150 000,00 120 000,00

Miloslava Striová/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 3	 děti	 v  pěstounské	 péči./	Contribution for leisure 
activities for 3 children in foster care. 3 000,00 2 400,00

Miloslava Striová/Foster Family Příspěvek	na zaplacení	kroužků	pro	3	děti	v pěstounské	péči./	Contribution for the payment 
for special interest activities for 3 children in foster care. 11 900,00 11 900,00

Miloš Nguyen/Student
Přímá	 podpora	 studenta	 1.	 ročníku	 magisterského	 studia	 na  Metropolitní	 univerzitě	
v Praze/Direct support for a student in his 1st year of studying for a master’s degree at the 
Metropolitan	University	in	Prague.

55 000,00 55 000,00

Miloš Nguyen/Student
Přímá	podpora	studenta		1.	ročníku	magisterského	studia	na Metropolitní	univerzitě	v Praze	
(internet, jízdné)./Direct support for a student in his 1st year of studying for a master’s degree 
at	the	Metropolitan	University	in	Prague	(internet,	travel	expenses).

6 036,00 4 828,00

Na louce/Civil Association
Projekt	„Kolibřík	pro	Klokánka“	-	příspěvek	na canisterapii	a prožitkové	aktivity	pro	20	dětí	
z Klokánku./The	 “Humming	Bird	 for	a	Wallaby”	project	-	contribution	 for	canistherapy	and	
activities involving experience for 20 children from Klokánek.

18 000,00 14 400,00
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Nadace táta a máma/ 
Dad and Mum Foundation

Projekt	„Ve dvou	se	to	 lépe	táhne“,	 	realizovaný	o.s.	Lata		za finanční	podpory	Nadace	táta	
a máma	a Nadace	Terezy	Maxové	dětem,	je	zaměřen	na poskytování	podpůrných	služeb	pro	
ohrožené	 děti	 a  mládež.	 Formou	 odborné	 individuální	 sociální	 práce	 s  každým	 zapojeným	
pomáhá	klientům	se	začleněním	se	a návratem	zpět	do běžného	života.	Projekt	 je	prevencí	
sociálního selhání - rozšiřuje klientovy obzory prosociálního trávení volného času, rozvíjí 
jeho	psychosociální	dovednosti	a zvyšuje	tak	šance	prožít	plnohodnotný	život./The	“Two	 is	
Better	than	One”	project	carried	out	by	the	Lata	civil	association	with	financial	support	from	
the Dad and Mum Foundation and the Tereza Maxová Foundation provides support services 
for	 children	 and	 young	 people	 at	 risk.	 Through	 specialist,	 individual	 social	work	with	 each	
client	it	helps	them	to	become	involved	and	return	to	a	normal	life.	The	project	is	a	way	of	
preventing social failure - it expands the client’s horizons for spending free time in a social 
way,	it	develops	psychosocial	skills	and	thus	increases	his	opportunity	to	experience	a	full	life.

151 547,00 151 547,00

Nadační fond Dětský úsměv při 
Dětském centru s komplexní péčí 
a podpůrnou rodinnou terapií 
v Praze	4	při	Fakultní	Thomayerově	
nemocnici	v Praze	4/Foundation fund

Projekt	 „Mateřská	 školka	 Sluníčko	 v  DC	 Praha“	 umožňuje	 	 předškolním	 dětem	 z	 	 DC	 Krč		
denně	docházet	do Mateřské	školky	Sluníčko.	Příspěvek	využit	na platy	externích	učitelů	–	
speciálních pedagogů./The	“Sluníčko	Nursery	at	Prague	Children’s	Centre”	enables	pre-school	
children from Krč Children’s Centre to attend a nursery every day. Contribution is used to pay 
external teachers - special pedagogues. 

209 440,00 167 552,00

Nadační fond Dětský úsměv při 
Dětském centru s komplexní péčí 
a podpůrnou rodinnou terapií 
v Praze	4	při	Fakultní	Thomayerově	
nemocnici	v Praze	4/Foundation Fund

Designové	hračky	a doplňky	pro	Dětské	centrum	v Praze-Krči./Designer toys and accessories 
for	the	Children’s	Centre	in	Prague-Krč. 56 284,00 56 284,00

NADĚJE	o.s/Civil Association
Příspěvek	 na  podporu	 volnočasových	 aktivit	 o.s.	 Naděje	 -	 zakoupení	materiálu	 pro	 výrobu	
keramických výrobků pro partnery a dárce./Contribution to support Naděje’s leisure activities 
- purchase of materials to make ceramic products for partners and donors.

27 500,00 27 500,00

Naděžda	Marková/Foster Family Podpora	kroužků	a vzdělávání	pro	3	děti	v pěstounské	péči./Support for clubs and education 
for 3 children in foster care. 22 100,00 17 680,00

o.s.	Filadelfie-Přístav	Oldřichovice/ 
Civil Association

Projekt	„Radíme	pěstounům“	nabízí	pružnou,	rychlou	a osobní	pomoc	terénního	psychologa	
přímo	 v  rodinách	 pěstounů	 potýkajících	 se	 s  řadou	 nečekaných	 a  těžkých	 výchovných	
a  školních problémů u  přijatých dětí. Konzultace probíhají nejčastěji přímo v  rodinách, ale 
i  telefonicky, e-mailem, případně ve  školách./The	 “Helping	 Foster	 Parents”	 project	 offers	
flexible,	 fast,	 and	 individual	 help	 from	 a	 field	 psychologist	 directly	 in	 the	 homes	 of	 foster	
families	 who	 are	 encountering	 a	 number	 of	 unexpected	 and	 difficult	 problems	 with	 the	
children they are fostering regarding behaviour and school. Consultation most often takes 
place in the home but can be done by phone, e-mail, or at school. 

56 960,00 45 568,00

o.s. Múzy dětem/Civil Association

Projekt	„Život	nanečisto	2010“	určený	dospívající	mládeži	z DD.	Prostřednictvím	interaktivních	
kurzů	míří	k odkrytí	vnitřních	zdrojů	a transformaci	zažitých	negativ.	Projekt	zvyšuje	šanci	
mládeže	uplatnit	se	na pracovním	trhu,	získané	zaměstnání	si	udržet,	obstát	lépe	ve vztazích,	
získat	sebedůvěru	a zvládat	zátěžové	situace	reálného	života.	Součástí	projektu	jsou	speciální	
kurzy pro vychovatele a další pedagogické pracovníky DD./The	“Life	Practice	2010”	project	
for young people from children’s homes. Through interactive courses, it aims to uncover 
internal sources and transform negative experiences. The project increases the chance for 
young	 people	 to	 find	 a	 place	 at	 the	 job	market,	 stay	 in	 an	 employment,	 cope	 better	with	
relationships, acquire self-confidence and manage difficult situations that they can encounter 
in	real	life.	Part	of	the	project	includes	special	courses	for	carers	and	other	teaching	staff	in	
children’s homes.

284 192,00 284 192,00

o.s. Múzy dětem/Civil Association

Projekt	„Život	nanečisto	2011“	určený	dospívající	mládeži	z DD.	Prostřednictvím	interaktivních	
kurzů	míří	k odkrytí	vnitřních	zdrojů	a transformaci	zažitých	negativ.	Projekt	zvyšuje	šanci	
mládeže	uplatnit	se	na pracovním	trhu,	získané	zaměstnání	si	udržet,	obstát	lépe	ve vztazích,	
získat	sebedůvěru	a zvládat	zátěžové	situace	reálného	života.	Součástí	projektu	jsou	speciální	
kurzy pro vychovatele a další pedagogické pracovníky DD./ The	“Life	Practice	2011”	project	
for young people from children’s homes. Through interactive courses it aims to uncover 
internal sources and transform negative experiences. The project increases the chance for 
young	 people	 to	 find	 a	 place	 at	 the	 job	market,	 stay	 in	 an	 employment,	 cope	 better	with		
relationships, acquire self-confidence and manage difficult situations that they can encounter 
in	real	life.	Part	of	the	project	includes	special	courses	for	carers	and	other	teaching	staff	in	
children’s homes.

300 000,00 240 000,00

o.s. Múzy dětem/Civil Association

Projekt	 „Múzy	 dětem	 2010“	 -	 	 pravidelné	 návštěvy	 skupin	 umělců	 v  zařízeních	 náhradní	
výchovy	 vnášejí	 do  života	 sociálně	 handicapovaných	 klientů	 tvůrčí	 atmosféru./The “Muses 
for	Children	2010”	project	-	regular	visits	by	groups	of	artists	to	foster	care	facilities	bring	
a creative atmosphere into the life of socially handicapped clients.

55 500,00 50 400,00

Občanské	sdružení	Janus/ 
Civil Association

Projekt	„Centrum	Janus“	reaguje	na potřeby	doplnění	a rozšíření	nabídky	služeb	pro	ohrožené	
děti	a mládež	vyrůstající	mimo	vlastní	rodinu.	Zaměřuje	se	na podporu,	pomoc	a péči	o děti,	
dospívající a  mladé dospělé posílením jejich psycho-sociálních schopností a  praktických 
dovedností s cílem připravit klienty na postupné osamostatnění, začlenění se do společnosti 
a únosnější	přechod	do vlastního	samostatného,	dospělého	života./The	“Janus	Centre”	project	
reacts to the need for expansion and supplemental the services for children and young people 
who	are	at	a	risk	of	growing	up	outside	their	own	family.	It	focuses	on	support,	help	and	care	
for children and young people by strengthening their psycho-social abilities and practical skills 
with	the	aim	of	preparing	clients	to	gradually	become	independent	and	integrated	into	society	
and making the transition into an independent, adult life easier.

300 000,00 240 000,00

Občanské	sdružení	Letní	dům/ 
Civil Association

Projekt	 „Sociální	 rehabilitace“	nabízí	dětem	a mladým	 lidem	z dětských	domovů	pravidelné	
sociálně-terapeutické pobyty zaměřené především na  rozvoj a  posílení jejich psycho-
sociálních schopností a  praktických dovedností./The	 “Social	 Rehabilitation”	 project	 offers	
children and young people from children’s homes regular social-therapeutic stays aimed at 
developing and strengthening their psycho-social abilities and practical skills. 

294 600,00 235 680,00

Občanské	sdružení	Vzájemné	soužití/ 
Civil Association

Záměrem projektu “Dětem je doma nejlépe“ je zabránit nebo minimalizovat nařízení ústavní 
výchovy	v cca		60	rodinách	s dětmi	ve věku	0	–	18	let	(cca	100	dětí)	z Ostravy	a okolí,	které	se	
především	ze	sociálních	a materiálních	důvodů	nachází	v obtížné	životní	situaci	a nemohou		ji		
v dané	chvíli	zvládnout	vlastními	silami.	O.S.	Vzájemné	soužití	jim	adresně	pomáhá	a tam,	kde	
hrozí	odebrání	dětí	nebo	již	byla	nařízena	ústavní	výchova,	se	snaží	pomoci	vrátit	děti	do péče	
nebo posílit kontakt  s nimi./The	aim	of	the	“Home	is	the	Best	Place	for	Children”	project	is	
to	prevent	or	minimise	institutional	care	to	be	ordered	for	approx.	60	families	with	children	
who	are	0-18	years	old	(approx.	100	children)	from	Ostrava	and	the	surrounding	area	who	for	
social	and	material	reasons		find	themselves	in	a	difficult	situation	in	life	and	cannot	cope	with	
it	on	their	own	at	the		time.	Vzájemné	soužití	civil	association	helps	them	and	where	there	is	
a	risk	of	children	to	be	taken	away	or	institutional	care	being	imposed.	It	also	tries	to	help	the	
children	to	return	to	their	families	or	strengthen	the	contact	with	them.

230 000,00 184 000,00
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Občanské	sdružení	Vzájemné	soužití/ 
Civil Association

Projekt	„Dětský	smích“	je	zaměřen	na podporu	rodinám	s dětmi	z Ostravy	a regionů	MSK,	kterým	
v  důsledku  dlouhodobě nepříznivé sociální situace hrozí odebrání dětí do  ústavní výchovy 
nebo	již	k němu	došlo.	Prostřednictvím	terénního	programu,	spoluprací	s OSPOD	a využitím	
alternativních forem skupinové práce, zaměřených na podporu a rozvoj svépomocných aktivit 
mezi rodinami, projekt usiluje o získání způsobilosti rodičů k výchově svých dětí, o obnovení 
nebo navrácení stability v rodině a o podporu návratu dětí z ústavní výchovy zpět do rodiny./
The	“Children’s	Laughter”	project	aims	to	support	 families	with	children	 in	Ostrava	and	the	
Moravia-Silesia	Region	who	due	 to	 a  long-term	unfavourable	 social	 situation	 are	 at	 risk	of	
having their children being taken into institutional care or this has already happened. Through 
a field	programme,	work	with	the	Institution	of	Social	and	Legal	Protection	of	Children	and	by	
using self-help activities among the families, the project tries to make the parents able to raise 
their	own	children,	renew	or	return	stability	to	the	family	and	support	the	return	of	children	
from institutional care to their families.

100 000,00 80 000,00

Oblastní	charita	Most/Regional 
Charity

ING	Bank	darovala	nadaci	5	kusů	počítačů,	které	našly	své	místo	v tomto	zařízení,	kde	budou	
nadále	využívány./ING	Bank	has	given	the	foundation	5	computers	which	have	found	a place	in	
this	facility	where	they	will	continue	to	be	used.

8 500,00 8 500,00

Olga	Hrubešová/Foster Family Příspěvek	na volnočasové	aktivity	a školné	pro	4	děti	v pěstounské	péči./	Contribution for 
leisure activities and tuition for 4 children in foster care. 17 300,00 17 300,00

Ondrik	Troiak/Student
Přímá	 podpora	 studenta	 vysoké	 školy	 -	 3.	 ročník	 bakalářského	 studia	 na  Středočeském	
vysokoškolském institutu Kladno./Direct support for a student in his 3rd year of Bachelor 
studies at the Central Bohemia Institute of Higher Education in Kladno.

38 000,00 38 000,00

OS	Provázek/Civil Association

Cílem	projektu	 „Léčivá	 náruč“	 je	 pomocí	 terapií	 a  léčivých	 aktivit	 (arteterapie,	Malý	 klaun,	
canisterapie,	 léčivá	 setkání	 s  koňmi,	 muzikoterapie)	 zlepšit	 	 u  dětí	 z  DD	 Milovice	 a  z  DD	
Broumov	 	 jejich	 psychický	 stav	 a  psychosociální	 připravenost	 na  další	 život./The aim of 
the	 “Healing	 Arms”	 project	 is	 to	 help	 through	 therapy	 and	 healing	 activities	 (art	 therapy,	
Little	Clown,	canistherapy,	curative	encounters	with	horses,	music	therapy)	to	improve	the	
mental state of children from Milovice and Broumov children’s homes and prepare them from  
a	psycho-social	point	of	view.

155 000,00 124 000,00

Pavla	Vodehnalová/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 1	 dítě	 v  pěstounské	 péči./	Contribution for leisure 
activities for 1 child in foster care. 3 000,00 3 000,00

Poradna	pro	občanství/Občanská	
a lidská práva/Civil Association

Projekt	„Návrat	dítěte	do rodiny“	je	zaměřen	na sanaci	rodin	dětí	umístěných	v zařízeních	pro	
výkon	ústavní	výchovy	a rodin	ohrožených	tímto	umístěním.	Cílem	projektu	je	snížení	počtu	
dětí v  ústavní výchově nebo zabránění odebrání dětí do  ústavní výchovy./The “Return the 
Child	to	its	Family”	project	tries	to	improve	the	families	of	children	who	have	been	placed	in	
an	institutional	care	and	families	where	there	is	a	risk	of	this	happening.	The	aim	of	the	project	
is to reduce the number of children in an institutional care and to prevent children from being 
taken	away	from	their	families.

50 000,00 40 000,00

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s./
Family and children centre

Projekt	„Prostor	pro	rodinu	II“	je	zaměřen	na podporu	a profesionalizaci	náhradní	rodinné	péče,	
podporu	náhradních	rodin	a  jejich	možnou	 integraci	s biologickými	 rodinami.	 	Zároveň	chce	
vytvořit zázemí pro odbornou, efektivní a cílenou pomoc těmto rodinám./The	“Place	for	the	
Family	II”	aims	to	support	and	improve	the	standard	of	foster	care,	support	foster	families	
and,	if	possible,	integrate	them	with	the	biological	families.	It	also	wants	to	create	a base	for	
professional, effective and targeted help for these families.

120 000,00 96 000,00

Rozmarýna obecně prospěšná 
společnost/Civil Association

Projekt	„Rozlet“	je	zaměřen	na následnou	podporu	mladých	lidí	opouštějících	dětské	domovy	
a další zařízení ústavní výchovy. Cílem je podpořit klienty v úsilí postavit se na vlastní nohy 
a zvládnout	obtíže	spojené	se	zahájením	samostatného	života,	od hledání	práce	a bydlení	až	
po vztahy	s blízkými	či	vyrovnání	se	s minulostí.	Poskytovaná	 individuální	podpora	spočívá	
zejména v  nabídce doprovázení, poradenství či terapie./The	 “Rozlet”	 project	 provides	
subsequent support for young people leaving children’s homes and other institutions. The aim 
is	to	support	clients	as	they	try	to	stand	on	their	own	two	feet	and	cope	with	the	difficulties	
associated	with	starting	an	independent	life,	from	looking	for	work	and	accommodation	to	
relations	with	those	close	to	them	and	coping	with	the	past.	The	individual	support	that	is	
provided includes accompanying clients, providing advice and therapy.

250 000,00 0,00

Sdružení	SRAZ	-	Společně	za radostí	
a zdravím/Civil Association

„Radovánek“ - příspěvek na  klub pravidelných volnočasových aktivit pro děti z  DD 
Radost.	 Součástí	 	 programu	 každé	 schůzky	 je	 jízda	 na  koni,	 prožitkové	 a  komunikační	 hry	
rozvíjející	 sociální	 dovednosti	 dětí	 a  péče	 o  zvířata	 na  Toulcově	 dvoře,	 nepravidelně	 též	
canisterapie. Celoročním vyvrcholením činnosti  je  víkendový pobyt na  farmě na Toulcově 
dvoře./“Radovánek”	-	contribution	to	a	club	providing	 regular	 leisure	activities	 for	children	
from Radost children’s home. Each visit includes horse riding, experience and communication 
games to develop the children’s social skills and taking care of animals at Toulcův dvůr, 
sometimes	 also	 canistherapy.	 The	 highlight	 of	 the	 year	 is	 a	weekend	 stay	 on	 the	 farm	 at	
Toulcův dvůr.

50 000,00 40 000,00

Sdružení	SRAZ	-	Společně	za radostí	
a zdravím/Civil Association

Pravidelné	 programy	 volnočasového	 klubu	 „Radovánek“,	 mimo	 jiné	 jízda	 na  koni,	 aktivity	
s koňmi	a zvířaty	ze	zookoutku	i farmy,	hry	a aktivity	v přírodě	pro	děti	z DD	Radost.	/Regular 
programmes	 at	 the	 “Radovánek”	 club,	 including	 horse	 riding,	 activities	 with	 horses	 and	
animals at the zoo and farm, games and activities in the countryside for children from Radost 
Children’s Home. 

23 000,00 18 400,00

SES, SEbe-Spolu, o.s./Civil 
Association

Podpora	 SES	 FUN	 ART	 CAMPU,	 terapeuticko	 -	 výtvarně	 zaměřeného	 víkendového	
zážitkového	pobytu	pro	děti	z DD,	které	prošly	traumatickou	zkušeností	(např.	fyzické	týraní,	
sexuální	 zneužívání,	 atp.).	 Děti	mají	 v  rámci	 výtvarných	 dílen	možnost	 si	 vyzkoušet	 různé	
malířské	techniky.		Projekt	navazuje	na úspěšný	SES	FUN	ART	SUMMER	CAMP	uskutečněný	
v  roce	 2009,	 kde	 se	 výtvarné	 workshopy	 staly	 nejúspěšnějším	 programem	 a  olejomalby	
na  velkoformátových	plátnech	umožnily	 autorům	mimo	 jiné	finanční	 zisk./Support for SES 
FUN	ART	CAMP,	a therapeutic	and	artistic	weekend	stay	for	children	from	children’s	homes	
who	have	suffered	traumatic	experiences	(for	example,	physical	abuse,	sexual	abuse,	etc.).	In	
art	workshops	the	children	have	the	opportunity	to	try	out	various	painting	techniques.	The	
project	is	a continuation	of	the	successful	SES	FUN	ART	SUMMER	CAMP	held	in	2009	where	
the	art	workshops	were	the	most	successful	programme	and	oil	paintings	on	large-format	
canvases	also	provided	the	artists	with	financial	profit.

105 365,00 105 365,00

Silvio Strnad/Student Přímá	podpora	studenta	vysoké	školy./Direct support for a university student. 20 000,00 16 000,00

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

Projekt	 „I  já	 mám	 mámu“	 podporuje	 a  kultivuje	 vztah	 mezi	 dětmi	 a  rodiči	 a  tím	 posiluje	
osobnost	 dítěte	 vyrůstajícího	mimo	 vlastní	 rodinu.	 Prostředky	 budou	 využity	 na  rozšíření	
pracovního	týmu	o sociálního	pracovníka	-	asistenta	pro	 rodiče,	 jejichž	děti	 jsou	umístěny	
v dětském domově Korkyně. Smyslem je podpořit kontakt rodičů s dětmi, popřípadě návraty 
dětí zpět do rodin./The	“I	have	a	mummy	too”	project		supports	and	cultivates	the	relationship	
between	children	and	their	parents	and	thus	strengthens	the	personality	of	a	child	growing	
up	away	from	its	own	family.	The	funds	will	be	used	to	expand	the	team	by	one	social	worker	
-	assistant	to	the	work	team	for	parents	whose	children	have	been	placed	 in	the	Korkyně	
Children’s	Home.	The	purpose	 is	 to	promote	contact	between	parents	and	children	and,	 if	
possible, to return the children to their parents.

150 000,00 120 000,00
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Spolu dětem o.p.s./Civil Association

Cílem projektu „Bav se a pomáhej“ je podpora pozitivního vývoje dětí vyrůstajících v ústavní 
výchově.	Pětičlenné	týmy	dětí	dostanou	finanční	granty	na realizaci	vlastního	projektu,	který	
má	být	prospěšný	nejen	 jim,	ale	 i  jejich	okolí,	komunitě	atd.	Potřebné	znalosti	a dovednosti	
k  realizaci	vlastních	projektů	získají	 v  rámci	školení	a  tyto	pak	dále	využijí	 	 v dalším	životě	
mimo domov./The	aim	of	 the	 “Enjoy	Yourself	 and	Help”	project	 is	 to	promote	 the	positive	
development	of	 children	growing	up	 in	an	 institutional	 care.	Teams	of	five	children	 receive	
financial	grants	for	their	own	projects	which	are	supposed	to	be	beneficial	not	only	to	them	
but	also	to	their	surroundings,	the	community,	etc.	They	acquire	the	necessary	knowledge	
and skills to carry out the projects through training. They can use them in their future life 
outside the home.

420 000,00 336 000,00

Spolu dětem o.p.s./Civil Association
Předání	 390	ks	 hraček	 od  společnosti	 Mattel	 Czech	 Republic	 s.r.o.	 na  podporu	 projektu	
„Jarmarky pro šikovné ručičky“./Handing over of 390 toys from Mattel Czech Republic s.r.o. to 
support	the	“Fair	for	Skilled	Hands”	project.

150 000,00 150 000,00

Spolu dětem o.p.s./Civil Association

Projekt	„Naše	kopečky“	určený	dětem	z DD,	jehož	cílem	je	aktivní	využití	volného	času.	Děti	
vytváří	turistické	trasy,	které	následně	slouží	jako	inspirace	pro	nejširší	veřejnost./The	“Our	
Hills”	project	helps	children	from	children’s	homes	to	use	their	free	time	actively.	The	children	
create	hiking	routes	which	are	then	used	as	an	inspiration	for	the	general	public.

12 100,00 9 680,00

Spolu dětem o.p.s./Civil Association

Podpora	informačního	projektu	„Adopce.com“	o náhradní	rodinné	péči	(adopce	a pěstounská	
péče),	 který	 je	 určen	 všem	 zájemcům	 z  řad	 nejširší	 veřejnosti.	 Potřebné	 informace	 nabízí		
webový	portál,	brožurka	a telefonická	 infolinka./Support	 for	the	“Adopce.com”	 information	
project	 about	 substitute	 family	 care	 (adoption	 and	 family	 care)	which	 is	 intended	 for	 any	
members	of	the	general	public	interested.	The	website,	brochure	and	telephone	information	
line provides the necessary information.

699 600,00 559 680,00

Spolu dětem o.p.s./Civil Association

Příspěvek	na vzdělávací	projekt	„Postav	se	na vlastní	nohy“	zaměřený	na mladé	lidi	odcházející	
z ústavní výchovy. Jeho účastníci se mohou pomocí interaktivních školících metod a nácvikem 
praktických dovedností seznámit s  tématy rodinných vztahů, práce, financí a  bydlení./
Contribution	for	the	“Stand	On	Your	Own	Two	Feet”	educational	project	aimed	at	young	people	
leaving institutional care. Through interactive training methods and by training practical skills 
participants	can	learn	about	family	relations,	work,	finances	and	housing.

40 000,00 32 000,00

Spolu dětem o.p.s./Civil Association

Projekt	 „Jarmarky	 pro	 šikovné	 ručičky“	 předává	 dětem	 z  dětských	 domovů	hravou	 formou	
zkušenosti	ze	světa	podnikání.	Letošního	6.	ročníku	se	účastní	25	DD	z celé	ČR	a děti	na něm	
představí své výrobky, určené v rámci jarmarku k prodeji./The	“Fair	for	Skilled	Hands”	project	
gives	children	 from	children’s	homes	experience	 from		the	business	world	 in	the	 form	of	a	
game.	25	children’s	homes	from	all	over	the	Czech	Republic	are	taking	part	in	this,	the	6th	
year	of	the	project	and	children	make	their	own	products	to	be	sold	at	the	fair.

700 000,00 700 000,00

Spolu dětem o.p.s./Civil Association Podpora	a prezentace	projektu	„Adopce.com“	v rámci	akce	Fashion	for	kids	2010./Support for 
and	presentation	of	the	“Adopce.com”	project	at	the	Fashio	for	Kids	2010	event. 360 000,00 360 000,00

Spondea při ČČK Brno, o.p.s./Civil 
Association

Projekt	„Útočiště	pro	ohrožené	děti“		je	zaměřen	na děti	v situaci,	kterou	vnímají	jako	krizovou	
či	ohrožující	a		nedokáží	ji	samy	řešit	(např.	neutěšená	situace	v rodině	dítěte,	rozvod,	domácí	
násilí,	týrání,	zneužívání,	problémy	ve škole,	ve vztazích	s vrstevníky).	Děti		hledají	útočiště	
jinde	 než	 v  rodině,	 často	 volí	 neadekvátní	 způsoby	 řešení	 (útěky)	 a  jsou	 poté	 na  základě	
předběžného	opatření	umístěny	do zařízení	ústavní	výchovy.	Projekt	nabízí	krizová	lůžka	a non	
stop psychologické a sociální poradenství dětem  i celým rodinám  s cílem zabránit umístění 
dítěte do  pobytového zařízení. Hlavním cílem je pak hledat způsoby, vedoucí ke  zvládnutí 
situace	dětmi	i rodiči	,	návrat	dítěte	a opětovné	začlenění	do běžného	života./The “Shelter for 
Vulnerable	Children”	project	is	for	children	in	a	situation	which	is	considered	to	be	a	crisis	or	
dangerous	and	which	they	cannot	resolve	themselves	(for	example,	a	difficult	situation	in	the	
child’s	family,	divorce,	domestic	violence,	abuse,	problems	at	school,	in	relations	with	people	
their	own	age).	Children	seek	shelter	other	than	in	the	family.	They	often	choose	the	wrong	
way	to	solve	a	problem	(running	away)	and	then	they	are	placed	 in	an	 institutional	care	on	
the	basis	of	a	provisional	order.	The	main	aim	is	then	to	find	ways	for	the	children	and	their	
parents	to	cope	with	the	situation,	for	the	child	to	return	home	and	again	be	incorporated	
into normal life.

230 000,00 184 000,00

Stanislav Krob/Foster Family Příspěvek	 na  volnočasové	 aktivity	 pro	 1	 dítě	 v  pěstounské	 péči./Contribution for leisure 
activities for 1 child in foster care. 5 400,00 4 320,00

Věra Nováková/Foster Family Příspěvek	na školu	v přírodě	pro	2	děti	v		pěstounské	péči./	Contribution for open-air school 
for 2 children in foster care. 3 800,00 3 800,00

Výchovný ústav, dětský domov 
se školou, základní škola a střední 
škola Dřevohostice, Novosady 248/
Children ś Home

Příspěvek	na  svářečský	 kurz	 pro	2	 chlapce	 z Výchovného	ústavu	 	Dřevohostice	ukončující	
studium dvouletého učebního oboru Strojírenská výroba s cílem získat svářečský průkaz a tím 
zlepšit	možnost	uplatnění	na trhu	práce./Contribution	for	a welding	course	for	2	boys	from	
Dřevohostice	Educational	Institution	finishing	a two-year	production	engineering	course	with	
the	aim	of	acquiring	a welder’s	permit	which	will	improve	their	chances	of	finding	a job.

19 600,00 19 600,00

Základní škola a Dětský domov, 
Předklášteří,	Komenského	1200/
Children ś Home

Příspěvek	 na  úhradu	 volnočasových	 aktivit	 -	 jezdeckého	 kroužku	 pro	 16	 dětí	 z  DD	
Předkláštěří./Contribution to pay for leisure activities - riding club for 16 children from 
Předkláštěří	Children’s	Home.

64 000,00 51 200,00

Základní	škola,	Praktická	škola	
a Dětský	domov,	Brno,	Vídeňská	
26/28/ 
Children ś Home

Ozdravný	pobyt	 v Račím	údolí	 pro	10	dětí	 -	 úhrada	nákladů	na dopravu,	 ubytování,	 stravu	
a další výdaje spojené s pobytem dětí v rekreačním zařízení./Therapeutic stay in Račí údolí for 
10	children	-	payment	for	transport,	accommodation,	meals	and	other	expenses	while	the	
children are staying at the recreational facility.

28 000,00 28 000,00

Zdeňka	Audová/Foster Family Příspěvek	na letní	tábory	a volnočasové	aktivity	pro	2	děti	v pěstounské	péči./	Contribution 
for summer camps  and leisure activities for 2 children in foster care. 6 900,00 6 900,00

CElKEM/total   13 204 979,00 10 953 755,00

1	 157	 971.30	 CZK	 was	 paid	 out	 in	 2010	 as	 supplementary	
payments for the foundation’s grants allocated in 2009.
the total amount of foundation grants paid in 2010 was  
12 111 726.30 CZK.

V roce 2010 bylo na doplatcích nadačních příspěvků přidělených 
v roce	2009	vyplaceno	1 157 971,30	Kč.
Celková výše nadačních příspěvků vyplacených v roce 2010 
činila 12 111 726,30 Kč.



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 Foun-
dation”:	The	Foundation’s	total	annual	expenses	for	the	adminis-
tration	of	the	Foundation	may	not	exceed	30	%	of	the	value	of	the	
foundation contributions provided annually.

In	2010,	the	expenses	for	the	Foundation’s	projects	were	664	716	CZK.
In	2010,	the	Foundation	was	able	to	secure	donations	of	864	692	CZK	
which	covered	100%	of	the	Foundation’s	expenses	(for	example,	
office rent, legal and advertising services, etc.).

assessment of the compliance with the expenses rule:

In 2010 the Foundation’s total annual expenses for the adminis-
tration	of	the	Foundation	were	20.74	%	of	the	value	of	the	redis-
tributed and actually paid contributions as of 31.12.2010 meaning 
that	 the	 Foundation’s	 aforementioned	 expenses	 rule	was	 com-
plied	with.	

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

 
The	 Foundation’s	 expenses	 spent	 on	 operating	 expenses	 were	
12.83	%	of	the	total	amount	of	donations	received	in	2010.

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

Annual report of the Tereza Maxová Foundation 53

Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů dle §22 ZN

Definice nákladového pravidla dle čl. V  Statutu Nadace „Ná-
klady	na správu	Nadace“:		Celkové	roční	náklady	Nadace	souvi-
sející	se	správou	Nadace	nesmějí	převýšit	30	%	hodnoty	ročně	
poskytnutých nadačních příspěvků.

Kalkulace plnění nákladového pravidla / Calculation of the fulfilment of the expenses rule
Výše poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2010 / Amount of foundation contributions provided in 2010 13 204 979,00 Kč / CZK
Z toho	již	reálně	vyplacených	v roce	2010	vč.	doplatků	poskytnutých	nadačních	příspěvků	za rok	2009	/	
Of	which	already	actually	paid	in	2010

12 111 726,30 Kč / CZK

Výše celkových nákladů Nadace za rok 2010 / Foundation’s total expenses for 2010 2 512 528,10	Kč	/ CZK
Poměr	celkových	nákladů	k přerozděleným	a reálně	vyplaceným	nadačním	příspěvkům	v roce	2010	/	
Total expenses in proportion to redistributed and actually paid foundation contributions in 2010

20,74	%

V roce 2010 činily náklady na projekty nadace 664 716,- Kč.
V roce 2010 se nadaci podařilo zajistit dary ve výši 864 692,- Kč, 
které	ze	100	%	kryjí	náklady	nadace	(např.	pronájem	kanceláří,	
právnické	a reklamní	služby	atd.).

 
Zhodnocení dodržení nákladového pravidla:

Celkové roční náklady Nadace související se správou Nadace 
dosáhly	v  roce	2010 20,74	%	hodnoty	přerozdělených	a  reál-
ně	vyplacených	příspěvků	k 31.12.2010,	čímž	bylo dodrženo 
výše stanovené nákladové pravidlo Nadace.

Graf znázorňující poměr provozních výdajů Nadace  
vůči reálně vyplaceným nadačním příspěvkům

Poměr  výdajů  Nadace	 vynaložených	 na  provozní  náklady	 do-
sáhl vůči přijatým	darům	v roce	2010	poměru	ve výši 12,83	% .

Graf znázorňující poměr provozních  
výdajů Nadace vůči přijatým darům
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1. Basic information from the annual financial statements

The Foundation has a retained profit of 194 000 CZK from 
2009.	The	Foundation’s	equity	of	500	000	CZK	is	deposited	in	
a term deposit at a bank account. As of the date of the finan-
cial statements the Foundation’s foreign resources totalled to  
779 000 CZK. All liabilities have been 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 third 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 2010. Despite the continuing key 
focus on donors from among large corporations the Founda-
tion	plans	to	further	develop	new	projects	to	involve	the	wider	
public through social marketing. Thanks to improvements to the 
grant	proceedings	we	can	anticipate	that	the	strategic	coopera-
tion	with	non-profit	organisations	will	strengthen	considerably.	
A further	plan	for	the	future	is	emphasis	on	making	our	own	em-
ployees and the non-profit sector in general more professional.
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1. Základní údaje z roční účetní závěrky

Nadace eviduje nerozdělený zisk z roku 2009 ve výši 194 tis. 
Kč.	Nadační	jmění	ve výši	500	tis.	Kč	je	uloženo	na bankovním	
účtu termínovaného vkladu. Cizí zdroje Nadace k datu účetní 
závěrky činí 779 tis. Kč. Veškeré závazky jsou hrazeny v ter-
mínu. 

2. informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky

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

Informace o předpokládaném vývoji

V třetím roce existence Nadace dětem Terezy Maxové lze oče-
kávat stabilitu získaných dárcovských prostředků, zhruba ve 
stejné	výši	jako	v roce	2010.		I	přes	pokračující	stěžejní	zamě-
ření na dárce z řad velkých korporací má Nadace v plánu dále 
rozvíjet nové projekty pro zapojení nejširší veřejnosti formou 
sociálního marketingu. Díky zkvalitnění grantového řízení lze 
předpokládat,	 že	 dojde	 k  významnému	 posílení	 strategické	
spolupráce	s neziskovými	organizacemi.	Plánem	do	budoucna	
je i důraz na profesionalizaci vlastních zaměstnanců a nezisko-
vého sektoru obecně.

Účetní závěrka a audit
(přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení) 

Financial Statements and Audit
(summary of all activities and their assessment)
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Auditorská zpráva pro dárce a partnery Audit Report for the Donors and Partners 
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Auditorská zpráva pro dárce a partnery Audit Report for the Donors and Partners 
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Poděkování dárcům 
a partnerům

Special Thanks to Donors 
and Partners

VÝZNAMNÍ DÁRCI MAJOR DONORS

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI MAJOR PARTNERS



Patrneři akcí Partners of Events

Vi. Benefiční přehlídka pro Nadaci 
terezy Maxové dětem

Donátor
Sanatorium ART České Budějovice

Hlavní partneři
MAURING	spol.	s r.o.

Milan Král s.r.o.

MERCURY	CENTRUM	

RAMIRENT s.r.o.

LUMEN	INTERNATIONAL	a.s.

WELLNESS	HOTEL	FRYMBURK	

KNEBL	mobil	s.r.o.

SLIM,	s.r.o.

CITY	FITNESS	CLUB

HOTEL	BUDWEIS

HEIRU	CZ	s.r.o.

HC	MOUNTFIELD	a.s.

PELZER	INTERIÉRY	s.r.o.

ORIENT	SPA

TranSoft a.s.

Hlavní mediální partneři
Frekvence 1

MF DNES 

TV GIMI

PrimaŽena.cz

PERFECT	WOMAN

Dále děkujeme
Benefiční přehlídka se konala pod 
záštitou hejtmana Jihočeského kraje 
Mgr. Jiřího Zimoly

Patronem	projektu	bylo	statutární	
město České Budějovice

Charitativní módní přehlídka  
Společně dětem 2010:

Hlavní partneři: 
CTP	Invest,	spol.	s r.o.

Den Braven Czech and Slovak a.s.

OHL	ŽS, a.s.

partneři: 
AutoCont CZ a.s.

GiTy, a.s.

HOUSE	OF	ENGLAND	COMPANY	s.r.o.  

ICZ a.s

InfoTel, spol. s r.o.

MAGNUM	Int.,	akciová	společnost

MIELE	CENTER	SYMERSKÝ

MT	Legal	s.r.o.,	advokátní	kancelář

OK	mont	-	STM,	spol.	s r.o.	 
Česká republika 

PŘEMYSL	VESELÝ	stavební	a inženýrská	
činnost s.r.o.

Puma	Czech	Republic	s.r.o.

RENOMIA,	a.s.

RWE Transgas, a.s.

SINCLAIR

Somerston	Olympia	CZ,	s.r.o.	(OLYMPIA	
BRNO)

TECHNISERV IT, spol. s r.o.

TIPSPORT,	a.s.

UniCab,	s.r.o.

Dále děkujeme: 
EUROPRINT	BOHEMIA	s.r.o.

GREY	GOOSE

Royal	Flowers,	s.r.o.

Fashion for kids 2010

Generální partner: 
SPAR	Česká	obchodní	společnost	s.r.o.

Hlavní partner: 
Accenture Central Europe B.V., 
organizační	složka,	ING	Bank	
N.V.,organizační	složka,	

patron:	SYNOT	TIP,	a.s.	

oficiální partneři:
Galileo Česká republika - Slovenská 
republika

Nestlé Česko s.r.o.

partneři:

Buddha-Bar	Hotel	Prague

Obecní	dům,	a.s.

Zátiší Catering Group, a.s. 

oficiální vůz: Audi

Hlavní mediální partner: 
TV	NOVA

Mediální partneři:
tn.cz,	Universal	Channel	CZ

Dále děkujeme:
CZECH-IN s.r.o.

Czechoslovak Models s.r.o.

DEKTRADE, a.s.

ET	Production,	s.r.o.

Lenka	PAVILKOVÁ	–	CHANNEL	
CROSSINGS

ORIFLAME	CZECH	REPUBLIC	spol.	s r.o.

PRK	Partners,	s.r.o.

ProMoPro,	s.r.o.

RENOMIA,	a.s.

Starlite	Productions

Svoboda	Press	s.r.o.

www.trenerprome.cz
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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

Plzeňská 5b

150 00 Praha 5

Česká Republika

tel: 257 474 529

fax: 257 474 531

e-mail: info@terezamaxovadetem.cz

http://www.terezamaxovadetem.cz

IČO: 28514319

DIČ: CZ28514319 

bankovní spojení: 2323232323/2700

DMS: tErEZaDEtEM (87777)

Texty pro anglickou verzi výroční zprávy byly přeloženy oddělením pře-

kladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings. Děkujeme!

registered office and invoicing address:

Nadace dětem Terezy Maxové

Jáchymova 26/2

110 00	Praha	1

Česká Republika

Communications name and delivery address:

Nadace Terezy Maxové dětem

Plzeňská	5b	

150 00	Praha	5

Česká Republika

tel:	(+420)	257 474 529

fax:	(+420)	257 474 531

e-mail:	info@terezamaxovadetem.cz

http://www.terezamaxovadetem.cz

IČO:	28514319

DIČ:	CZ28514319	

Bank	connection:	2323232323/2700

IBAN:	CZ2827000000002323232323

SWIFT:	BACXCZPP

Translation	was	provided	by	Channel	Crossings	language	school.	

Thank you!

DěKUJEME	ZA VÁŠ	ZÁJEM.	I TEN	MŮžE	MNOHÉ	ZMěNIT.
tHaNK YoU For YoUr iNtErESt. EVEN tHat CaN CHaNGE a lot.      


