VÝROČNÍ ZPRÁVA

2005

ÚVODEM
Nadační fond Českého rozhlasu oslavil v prosinci své páté „narozeniny“. Vnímám ho jako
zkušeného a spolehlivého pětiletého vodícího psa, který je svému nevidomému majiteli oporou
a jistotou v každodenním životě. Ano, nevidomí a těžce zrakově postižení jsou těmi, komu
Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vyrovnávat se s nelehkým životním osudem. Obdivuji
vnitřní sílu těchto lidí, s jakou samozřejmostí se den co den potýkají s nástrahami svého okolí,
které vidící člověk ani nevnímá. S pokorou se skláním před tím, co tito lidé, pro mnohé z nás
s nepředstavitelným handicapem, dokážou ve svém zaměstnání, v umění, ve sportu … Stejně
tak obdivuji lidi, kteří pracují v Nadačním fondu Českého rozhlasu. Díky jejich značnému úsilí se
kromě celé řady již tradičních projektů podařilo zorganizovat benefiční koncert Aneta pro
Světlušku, který byl vysílán v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Aneta
Langerová se totiž stala v roce 2005 patronkou stěžejního projektu Světluška. S potěšením a
plnou odpovědností mohu říci, že Nadační fond Českého rozhlasu je po pěti letech své
existence úspěšnou a respektovanou charitativní organizací, která je v širším povědomí
veřejnosti vnímána jako transparentní a důvěryhodná.

ing. Libor Křivka
ředitel Kanceláře GŘ Českého rozhlasu
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Správní rada
PhDr. Marie Retková – předsedkyně správní rady (do 5.10.2005)
Ing. Libor Křivka – místopředseda správní rady
Ing. Václav Kasík (od 12.11.2005)
Mgr. Jiří Vejvoda (od 12.11.2005)
Mgr. Marie Šebelová (do 15.7.2005)
Táňa Fischerová
Jaroslav Kučera

Dozorčí rada
Ing. Petra Pospíšilová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Wladyslaw Šumavský
Věra Čapková
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Krátce o dlouhodobém projektu Světluška
•

Světluška je dlouhodobý, stěžejní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený
na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

•

Pomáhá zejména nevidomým dě
ětem a lidem s tě
ěžkým zrakovým a kombinovaným
postižením v tísnivé životní situaci. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před
každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších
lidských smyslů.

•

Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová. Projekt byl zahájen v srpnu r. 2003 a dosud
se podařilo na sbírkovém kontě shromáždit více než 21 mil. korun.

•

Kromě charitativní prodejní sbírky konané každoročně v září ve více než 300 městech ČR získává
Světluška finanční prostředky rovněž od individuálních i firemních dárců a dále rozmanitými
benefičními akcemi během celého roku jako jsou např. koncerty, dražby uměleckých děl či třeba
novoročními pochody. Konto sbírky Světluška „deset devítek“ 99999 99999/0600 je dárcům
otevřeno po celý rok. Stejně tak je možné Světlušku kdykoli podpořit odesláním dárcovské SMS ve
tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87777.

•

Výtěžek sbírky je pečlivě
ě hlídán a auditován. Světluška přispívá k podpoře životní kvality a
samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a na konkrétní projekty pro nevidomé. Jako jedna
z mála nadací v ČR přiděluje pomoc jednotlivcům. Těžce zrakově postižený člověk může o příspěvek
požádat kdykoli v průběhu roku. Žádosti neziskových organizací jsou přijímány v rámci veřejně
vyhlašovaných grantových řízeních. Všechny žádosti jsou pečlivě prověřovány a posuzuje je komise
dobrovolných odborníků. Ta rozhoduje o výši přidělené pomoci, která je proplácena pouze základě
účetních dokladů.

Sbírka Světluška podporuje:
•
•
•
•
•
•
•

ranou péči nevidomým a kombinovaně postiženým dětem (stimulace zraku a pohybu atp.)
osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol
pořízení speciálních zdravotních pomůcek, vodících psů
rekvalifikační programy a chráněné dílny
výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
nácvik sebeobslužných činností a výuku speciálních dovedností (Braillovo písmo atp.)
těžce zrakově postižené studenty formou studijního stipendia
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•
•

načítání zvukových knih, komentované filmy atd.
těžce zrakově postižené umělce a sportovce

•

Světluška však není pouhá sbírka: cílem projektu je také přiblížit široké veřejnosti „svět
nevidomých“ způsobem, který nepodporuje mýty a stereotypy myšlení o zrakově postižených.

•

Světluška propojuje světy, spojuje: dobrovolníky, dárce, umělce, celostátní i regionální neziskové
organizace pečující o nevidomé i samotné nevidomé, kterým je určena naše pomoc. Dosud se do
projektu zapojilo více než 12.000 dobrovolníků a přes 600.000 dárců. Regionálními
koordinátory prodejní části sbírky jsou vybrané domy dětí a mládeže a střediska volného času.
Záštitu nad projektem převzala ministryně školství Petra Buzková.

Světluška v roce 2005
Novoroční čtyřlístek
3. ročník Světlušky odstartovala benefiční akce spolupořádaná s Klubem českých turistů pod názvem
Novoroční čtyřlístek. Již podruhé se na více než padesáti místech po celé České republice vydali
na pochod „novoroční výletníci“, kteří zakoupením čtyřlístku přispěli na sbírkové konto Světlušky.
Novoroční turisté tak 1. ledna přispěli prostřednictvím Světlušky pro nevidomé částkou 116 461 Kč.

Světluška hledala a našla talentované nevidomé děti
7. a 8. dubna jsme ve spolupráci s agenturou Crossworld Červený Advertising uspořádali již druhý ročník
hudebního festivalu Bílé hole určený pro těžce zrakově postižené studenty uměleckých škol. Záštitu
nad festivalem převzal houslista Pavel Šporcl, který potěšil všechny účastníky v závěru festivalových dní
svým vystoupením. Festival je jedinečnou příležitostí jak objevit nadané zrakově postižené děti a podpořit
je nadačním příspěvkem na rozvoj jejich talentu. Ze sbírky Světluška bylo letos mezi vítěze jednotlivých
kategorií rozděleno přes 70 000 Kč.

Pohlednice namalovaná nevidomou malířkou
V červnu a v červenci se jako příloha v časopisech Týden a Instinkt objevila pohlednice se
„Světluškou“, která informovala čtenáře obou periodik o možnostech přispění na sbírkové konto
Světlušky prostřednictvím DMS nebo přímo na konto „deset devítek“. Mediacop ve spolupráci s tiskárnou
Svoboda vložili pohlednici do časopisů na své náklady a tisk sponzorsky zajistila společnost Marten.

Den, kdy svítí Světlušky
15. září Světluška opět rozsvítila ulice stovky českých měst. Lidé přispívali dobrovolníkům
v originálních „světluščích“ kostýmech do zapečetěných lucerniček symbolickou částkou ve výši 25 korun
za každý přívěsek na klíče - světlušku. Ten si zakoupila i zpěvačka Aneta Langerová, patronka projektu
Světluška. 3. ročník celorepublikové sbírky Světluška, kterou každoročně pořádá Nadační fond
Českého rozhlasu, shromáždil pro nevidomé částku ve výši téměř 4 400 000 Kč. Záštitu nad
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celonárodní prodejní sbírkou opakovaně převzala ministryně školství Petra Buzková a na koordinaci
projektu v regionech se již tradičně podíleli vybrané domy dětí a mládeže a střediska volného času.

Doprovodné akce ke Světlušce
I v r. 2005 proběhla řada podzimních doprovodných akcí, na kterých se podílely vybrané domy dětí a
mládeže a spřátelené neziskové organizace. Již tradičně v rámci projektu „Světluška do škol“ obdrželo na
1500 škol aktualizovanou metodickou publikaci "Soužití dětí s nevidomými" a na středních, základních i
mateřských školách proběhly happeningové akce, tzv. "Dny se Světluškou".

Benefiční koncert

ANETA PRO SVĚTLUŠKU
Patronka projektu Světluška Aneta Langerová a její hosté zazpívali ve čtvrtek 20. října
v pražské Lucerně, aby pomohli nevidomým dětem. Pozvání přijali Hana Hegerová, Lenka
Dusilová a skupina Ready Kirken. Večerem provázel Michal Horáček a nevidomá studentka
Konzervatoře Jana Deyla Alenka Schutová. S uvedením skupiny Ready Kirken pomohla Anetě
třináctiletá Ráchel, která od narození nevidí a které Světluška přispěla na „mluvící počítač“ a osobního
asistenta, aby Ráchelka mohla chodit na běžné gymnázium. Aneta si na závěr koncertu přichystala
překvapení a v doprovodu pěveckého sboru Konzervatoře J. Deyla se s téměř vyprodanou
Lucernou rozloučila písní Voda živá.
Benefiční koncert Aneta pro Světlušku vysílali v přímém přenosu Český rozhlas 1 – Radiožurnál
a Česká televize na programu ČT1. Během živého vysílání poslali Světlušce televizní diváci a
rozhlasoví posluchači 164 000 dárcovských SMS a tím přispěli na konto částkou 4 422 000 Kč.
Výtěžek z celého koncertu, včetně vstupného a následných darů na sbírkové konto, tak
k 1. prosinci činí 5 200 000 Kč.
Koncertem vyvrcholil 3. ročník dlouhodobého sbírkového projektu Světluška. Koncert, který společně
připravili Nadační fond Českého rozhlasu a agentura Art Shock, zastupující Anetu Langerovou, byl zároveň
poděkováním všem dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří Světlušce dlouhodobě nezištně pomáhají.
Během večera předali ředitelce Nadačního fondu Českého rozhlasu, Martině Kaderkové, zástupci
dvou největších dárců šeky ve výši 2,3 mil korun na realizaci dlouhodobého projektu Světluška.
Generální partner projektu, Balírny Douwe Egberts a.s., věnoval částku ve výši 1,09 mil korun, dále
se podílel částkou 710 tis. korun na realizaci společné kampaně na podporu projektu
Světluška. Šek předávala brand managerka kávy Petra Hlavatá. Šek od hlavního partnera Světlušky, HVB
Bank Czech Republic a.s., ve výši 500 tis korun předávala Petra Kopecká, tisková mluvčí banky.
Smyslem koncertu, na kterém se podíleli všichni umělci bez nároku na honorář, bylo také podpořit
myšlenku, o kterou Světluška dlouhodobě usiluje: „nevidomé děti patří domů, ne do ústavů“, a
získat finanční prostředky na tolik potřebné projekty pro takto postižené děti.
Jsme rádi, že koncert zaznamenal příznivý ohlas jak u široké veřejnosti, tak mezi nevidomými. Podařilo se
nám nejen získat významnou finanční pomoc, ale přiblížil veřejnosti každodenní výzvy, kterým člověk se
ztrátou zraku musí čelit. K pozitivnějšímu vnímání zrakově postižených, jejich schopností a odvahy,
přispělo také to, že se sami podíleli jak na přípravě, tak svou účastí v programu. Rádi bychom vytvořili
z těchto podzimních koncertů tradici.
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Partneři Světlušky v r. 2005
GENERÁLNÍ PARTNER:

Balírny Douwe Egberts, a.s.

HLAVNÍ PARTNER:

HVB Bank Czech republic a.s.

Produktoví partneři Světlušky
Produktoví partneři jsou společnosti, které poskytují Světlušce své služby zdarma nebo za symbolickou
cenu.

Model Obaly
výroba světluščích kostýmů a lucerniček/pokladniček, obalový materiál

DPD
oficiální přepravce sbírkových předmětů

HEROS Security CZ
zajištění svozu pokladniček a bezpečné manipulace s penězi, včetně spočítání výtěžku sbírky před
bezpečnostními kamerami

Marten
tisk propagačních materiálů ke Světlušce

TACOMA Auditing, a.s.
auditorská společnost

Další významní partneři
OMD, Eclipse, Europapier, Bright Finance, Copy General, Creative Bazaar, Kaspen, Men On The Moon,
Bistro Films

Mediální partneři
Televize
Česká televize

Radio
Český rozhlas
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Kina
Screenvision (Village Cinemas, Cinema City, Multi kino Ládví, IMAX), Palace Media (Palace Cinemas)
Cinexpress (CineStar), Aero, Světozor, Lucerna, Ořechovka, Praha, Blaník a 20 regionálních single kin

Tisk
Ekonomia (Hospodářské noviny, Ekonom), Ringier (Reflex, Týdeník televize, Blesk pro ženy),
Týden, Instinkt, Nedělní svět, MF Plus, Respekt, VLP, Euro

Venkovní plochy
CLV ČR, euroAWK, Jean-Claude Decaux, Rencar, JU-TURN Media

Internet
Rozhlas.cz, i-Zurnal.cz, Seznam.cz, Tanger (Rande, Damokles, Seznamka)

Rozdělení výtěžku 3. ročníku sbírky
Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v ČR. O nadační příspěvek může
požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující
těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.
Veřejné výběrové řízení o nadační příspěvek z 3. ročníku sbírky bylo uzavřeno 31. října 2005.
8. prosince rozhodla Grantová komise složená z řad odborníků v otevřeném grantovém řízení
o podpoře 51 žádostí jednotlivců a 48 projektů neziskových organizací v celkové
výši 7 752 765 Kč (bez účelového programu). Komise měla na posouzení žádostí a
projektů 2 týdny. Projekty vyhodnocovala podle speciálně vytvořeného systému
bodování a stanovených kritérií. Ještě před Vánocemi byla valná většina schválených grantů
proplacena. Detailní informace o poskytnutých nadačních příspěvcích jsou uvedeny pod jednotlivými
grantovými programy na následujících stránkách této výroční zprávy.

Grantová komise
Rada dobrovolných konzultantů, jmenovaná správní radou, která rozhodovala o rozdělení výtěžku
3. ročníku sbírky Světluška v r. 2005
•
•
•

•
•
•

PhDr. Ivan Antov - ředitel Gymnázia, OA a OŠ pro zrakově postižené
Mgr. Martina Botošová – nevidomá speciální pedagožka
Miroslava Čermáková - ředitelka Nadace Dětský Mozek, členka Fóra dárců
Daniela Dolejšová - maminka zdravotně postiženého dítěte
PaedDr. Zbyněk Janečka - viceprezident Českého svazu zrakově postižených sportovců,
Katedra aplikované tělesné výchovy, FTK UP Olomouc
PhDr. Monika Janíková - vedoucí rehabilitačního stacionáře DAR, členka zastupitelstva Prahy
Doc. PhDr. Lea Květoňová – Švecová - vedoucí Katedry speciální pedagogiky, PdF UK Praha
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Kontrola poskytnutých grantů
S příjemcem pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu darovací smlouvu. Nadační příspěvky se
poskytují na konkrétní účel a vyplácí se oproti řádnému účetnímu dokladu. Údaje poskytnuté žadateli
se pečlivě ověřují tak, abychom našim dárcům mohli zaručit, že peníze ze sbírky jsou použity co
nejefektivněji (např. pokud má žadatel nárok na příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky od
příslušného úřadu, nadační fond poskytne žadateli jenom zbývající částečnou úhradu atp.). V případě,
že příjemce grantu řádně příspěvek nevyúčtuje, je povinen grant do sbírky vrátit. Nadační fond
Českého rozhlasu má právo provádět kontrolu a u grantů poskytnutých organizacím nahlížet do jejich
účetnictví.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
ZE SBÍRKY SVĚTLUŠKA V ROCE 2005

PĚT SVĚTEL SVĚTLUŠKY
Světluška rozděluje nadační příspěvky v rámci pěti dlouhodobých grantových programů.

KROK ZA KROKEM
Program podporuje terénní služby pro rodiny s nevidomými a kombinovaně postiženými dětmi (projekty
zabývající se stimulací zraku a pohybu apod.), individuální potřeby rodin se zrakově postiženými dětmi
(např. osobní asistenci pro děti integrované do běžných škol, speciální školní hmatové pomůcky atp.),
dále je možné žádat o příspěvek (částečnou úhradu) na speciální zdravotní a rehabilitační pomůcky,
vodícího psa, průvodcovské služby, vybavení chráněných dílen, pracovišť, speciální výukové programy
(nácvik sebeobslužných činností, výuka prostorové orientace, nácvik samostatného pohybu s bílou holí,
Braillovo písmo...), rekvalifikační a vzdělávací programy a podporu zaměstnání.
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Příjemce grantu
Adriana N. z Brumova
Anna G. z Liberce
Anna G. z Liberce
Anna S. z Prahy
Bohumil K. z Prahy
Dana Š. z Prahy
David P. ze Syrovátky
Elemír V. z Ústí n. Labem
Eva B. z Prostějova
Eva B. z Prostějova
Eva V. z Prahy
Helena K. z Uherského Hradiště
Ivo B. z Prahy
Jakub D.
Jan P. z Veverské Bitýšky
Jaromír T. z Kroměříže
Jiří D.
Josef M.
Julie M. z Ústí n. Labem
Kateřina Z. z Hajnic
Kateřina Z. z Hajnic

Celkem podpořeno 43 žádostí
Účel
Přidělený grant
osobní asistence
30 000 Kč
osobní asistence
21 000 Kč
osobní asistence
18 000 Kč
digitální lupa Galop LC 300/17 LCD
15 000 Kč
přenosné digitální čtecí zařízení
18 900 Kč
lupa OPTIK PLUS
645 Kč
osobní asistence
3 000 Kč
vodící pes
90 000 Kč
osobní asistence
27 000 Kč
osobní asistence pro nevidomou paní 70 let
10 800 Kč
částečná úhrada digitálního čtecího zařízení
11 840 Kč
kompenzační pomůcka - vysílačka NP001
2 000 Kč
vodící pes
13 000 Kč
náklady na pobyt v integračním centru Zahrada
18 000 Kč
digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem +
tiskárna a digitální zápisník
10 000 Kč
osobní asistence
30 000 Kč
filtrové brýle
1 800 Kč
oprava kamerové lupy Optron PCT II.
10 000 Kč
digitální čtecí zařízení
80 000 Kč
osobní asistence
30 000 Kč
osobní asistence ZŠ Schulzovy sady
12 000 Kč
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Kryštof S. z Ostravy-Hrabůvky
Lukáš H. z Prahy
Marek Č. z Prahy
Martin R. z Chomutova
Michal K.
Michal P.
Miroslav N. z Prostějova
Miroslav R.
Olga M. z Ústí nad Labem
Ondřej Z. z Bernartic nad Odrou
Pavla F. z Prahy
Petr H.
Petr S. z Prahy
Radim P.
Radka H. z Prahy
Ráchel S. z Prahy
Ráchel S. z Prahy
Svatomíra E. z Prahy
Tomáš S. ze Světlé nad Sázavou
Vlastimil T. z Vyškova
Vlastislav M. z Karviné
Vojtěch Š. z Boskovic
Zdeněk K. z Bošic
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI ORGANIZACÍ
Příjemce grantu

ARPZPD v ČR, Klub Hornomlýnská
Asociace rodičů a přátel dětí
nevidomých a slabozrakých v ČR
Centrum pro rodinu a sociální péči
DANETA, svépomocné sdružení rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí
LORM - Společnost pro hluchoslepé
LORM - Společnost pro hluchoslepé
LORM - Společnost pro hluchoslepé

PC sestava
20 000 Kč
přenosný elektronický zápisník s hlasovým výstupem
pro nevidomého čtrnáctiletého chlapce
4 000 Kč
osobní asistence
30 000 Kč
digitální televizní lupa Galop L 120/17 LCD s
tiskárnou
40 000 Kč
rozšíření čtecího zařízení
10 000 Kč
filtrové brýle
1 800 Kč
čtecí zařízení s hlasovým výstupem
10 000 Kč
kamerová televizní lupa OPTRON PCT III.
20 000 Kč
digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem
4 558 Kč
osobní asistence
21 500 Kč
psací stroj pro zápis Braillova písma
12 000 Kč
zdravotní kočárek BUGGY CORZO XCOUNTRY
10 000 Kč
digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupemGALOP C
300
14 400 Kč
prismatický monokulár
8 711 Kč
digitální zápisník pro nevidomé a slabozraké
(notebook) FUJITSU - SIEMENS Amil Pro V2020
27 065 Kč
oprava zápisníku pro nevidomé
1 200 Kč
osobní asistence
30 000 Kč
speciální optika a žluté filtrové brýle
9 763 Kč
osobní asistence
20 000 Kč
čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro nevidomé
20 000 Kč
tiskárna a digitální čtecí zařízení s hlasovým
výstupem pro nevidomé
4 000 Kč
osobní asistence
30 000 Kč
přenosná lupa QuickLook
25 000 Kč
Celkem podpořeno 24 žádostí
Název projektu
Přidělený grant
Dejte nám také šanci - vytvoření půjčovny pomůcek
pro děti s těžkým kombinovaným postižením
Školní integrace
osobní asistence u dětí s kombinovaným postižením
Pomůcky pro mentálně retardované, nevidomé a
slabozraké klienty
Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé
Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
sociální služby a poradenství pro hluchoslepé

Rozšíření možností pro výuku prostorové orientace a
samostatného pohybu zrakově postižených a
MŠ speciální
hluchoslepých dětí z MŠ speciální, Beroun
Občanské sdružení Trojka
Kompenzační pomůcky
Okamžik - sdružení pro podporu nejen Osobní asistence a průvodcovská služba pro
nevidomých
nevidomé zajišťovaná dobrovolníky
Šikovný společník (pro dítě s kombinovanou vadou,
zrakově a tělesně postižené)
Pomocné tlapky o.p.s.
Sdružení pro pomoc mentálně
Získávání nových dovedností a návyku u lidí s
postiženým Poděbrady, zařízení
handicapem - vybavení cvičné kuchyně pro uživatele
Handicap centrum Srdce
služeb
Soukromá speciální škola Slunce, o.p.s.
Speciální škola SVÍTÁNÍ o.p.s.
Společnost pro ranou péči
Společnost pro ranou péči
TIMŠEL, o.s.
TIMŠEL, o.s.

Objevuji svět kolem sebe
Půjde nám to lépe
Poznám 06-07
Kurzy pro rodiny
Víkendové motivačně stimulační pobyty
Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu
zrakově postižených

43 800 Kč
147 000 Kč
30 000 Kč

30 000
190 000
399 706
400 000

Kč
Kč
Kč
Kč

50 000 Kč
40 000 Kč
500 000 Kč
71 421 Kč

20 000 Kč
80 000
30 000
1 200 000
482 000
25 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

150 000 Kč
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Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.

Nákup televizní lupy
výuka prostorové orientace a samostatného pohybu
zrakově postižených
Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.
Rekvalifikace zdravotně postižených osob v oblasti
informačních technologií
TyfloCentrum ČR, o.p.s.
Integrace nevidomého žáka do ZŠ - přepis učebnic
do Braillova písma
Základní škola, Albertova
ZŠ a MŠ Chuchelná, příspěvková
Přepis učebnic do Braillova písma pro nevidomou
organizace
žákyni 7. Třídy, která je integrována do běžné ZŠ
ZŠ při Biskupském gymnáziu
Integrace zdravotně postižených žáků
Celková výše schválených grantů v r. 2005
Granty schválené v r. 2004, proplacené v r. 2005
Celková výše proplacených grantů v r. 2005
Granty k proplacení v r. 2006

70 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
17 500 Kč
10 000 Kč
80 000 Kč
4 520 051 Kč
172 858 Kč
3 426 303 Kč
1 266 606 Kč

ČLOVĚK V NOUZI
Program je určen na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se ocitli v tísnivé
životní situaci.
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Příjemce grantu
Alena S. z Prahy
Benjamin a Markéta L. z Brna
Filip N. z Cizkrajova
Jan G. z Prahy

Celkem podpořeno 16 žádostí
Účel
Přidělený grant
loupežné přepadení
6 000,00
bezbariérový přístup - vchod do domu
50 000,00
cannis-terapeutický pes
100 000,00
šestiměsíční léčba - lék Ocuvite
2 500,00

Kateřina G. z Prahy

osobní asistence při péči o dceru
bezbariérový přístup - vchod do
domu

Michaela V. z Březůvek

Naděžda D. z Prahy
Petr K. z Nechanic
Petr K. z Nechanic
Petr V.
Sabka M.
Sabka M.

Šimon Č.
Šimon H. z Prahy

dálkový ovladač k zabezpečovacímu
zařízení v rodinném domku
příspěvek na koupi automobilu
zdrav. kočárek MAJOR BUGGY 822
samonavíjecí vodítko
2 balení proužků do glukometru
4 balení proužků do glukometru
kompenzační pomůcka - monokulár
pro těžce zrakově postiženého
studenta Speciální školy Aloyse
Klara, monokulár mu nedávno
uhradila VZP, na internátu mu ho
však odcizili
zdravotní kočárek Cornea
osobní asistence při péči o narozené
dítě
elektrický invalidní vozík
hydromasážní vana

Tímea V. z Prahy
Václav K. z Prahy
Žaneta B. z Pardubic
Celková výše schválených grantů v r. 2005
Granty schválené v r. 2004, proplacené v r. 2005
Celková výše proplacených grantů v r. 2005
Granty k proplacení v r. 2006

Kč
Kč
Kč
Kč

15 000,00 Kč
20 000,00 Kč

2 500,00 Kč
90 000,00 Kč
13 940 Kč
674 Kč
1 400 Kč
2 800 Kč

5 000 Kč
78 000,00 Kč
24 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
556 814 Kč
5 000 Kč
73 814 Kč
488 000 Kč
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STIPENDIJNÍ PROGRAM
Program pomáhá sociálně slabým studentům s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením.
Pozn. zatím byly poskytnuty stipendia pouze na půl roku (pokud bude studium pokračovat v příštím
školním roce, bude stipendium prodlouženo)
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Příjemce grantu
Účel
Alena S. z Opavy
školné + ubytování
Eliška M. z Prahy
stipendium
Jan M. ze Skalice n. Svitavou
ubytování - VŠ koleje
Jan M. ze Skalice n. Svitavou
Kateřina G. z Prahy
Marcela J. z Prahy
Martina K. z Lomnice

Celkem podpořeno 12 žádostí
Přidělený grant
27 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč

stipendium
stipendium
stipendium
ubytování - VŠ koleje

30
15
20
30

000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč

Michaela L.
Michaela L. z Libáně
Ráchel S. z Prahy

stipendium
30 000 Kč
stipendium
20 000 Kč
stipendium
30 000 Kč
osobní asistent - integrace při studiu (24.000,Věra N. z Prahy
30 000 Kč
Kč), osobní asistent - doprovod (20.000,- Kč)
příspěvek za internát nevidomého studenta ze
sociálně slabé rodiny při studiu na obchodní
Vladimír Š.
akademii
24 000 Kč
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI ORGANIZACÍ
Celkem podpořena 1 žádost
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
Gymnázium, OA a OŠ pro
Poplatky za pobyt a stravu nevidomého studenta
zrakově postiženou mládež
Lukáše V.
Celková výše schválených grantů v r. 2005

12 000 Kč
244 000 Kč

Granty schválené v r. 2004, proplacené v r. 2005
42 000 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2005
219 000 Kč
Granty k proplacení v r. 2006
67 000 Kč
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CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU
Program podporuje projekty přispívající ke sbližování nevidomých a široké veřejnosti. Do této oblasti
spadají nejen osvětové projekty popularizující problematiku zrakového postižení (např. publikační činnost
výstavy nebo projekty, v rámci kterých se setkávají lidé s postižením i bez, ale i projekty, které
nevidomým zpřístupňují vše, co je jim jinak díky handicapu omezeno (např. načítání zvukových knih,
hmatové výstavy, komentování filmů apod.)

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI ORGANIZACÍ
Celkem podpořeno 8 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
Brailcom, o.p.s.
Zpívající počítač
200 000 Kč
LORM - Společnost pro hluchoslepé
Doteky - bulletin nejen pro hluchoslepé
50 000 Kč
Občanské sdružení APOGEUM
Filmy a hry pro nevidomé
200 000 Kč
Okamžik - sdružení pro podporu nejen Poradna pro otázky samostatného života
400 000 Kč
nevidomých
nevidomých
Okamžik - sdružení pro podporu nejen Seznamování veřejnosti se světem
80 000 Kč
nevidomých
nevidomých

Sdružení HAPESTETIKA

Aktivní účast ČR v mezinárodním sdružení
hmatových knih pro děti Tactus and Tyflo

SLEPÍŠI, sdružení nevidících a vidících Dvouletý osvětový program Hele lidi
Odstraňování informačního deficitu ze
života zrakově postižených občanů v
TyfloCentrum ČR, o.p.s.
Moravskoslezském kraji
Celková výše schválených grantů v r. 2005

40 000 Kč
119 700 Kč

50 000 Kč
1 139 700 Kč

Granty schválené v r. 2004, proplacené v r. 2005
0 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2005
749 700 Kč
Granty k proplacení v r. 2006
390 000 Kč
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KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE
Program se zaměřuje na zrakově postižené umělce, sportovce, volno-časové zájmové aktivity.

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Příjemce grantu
Účel
Adam B.
rozvoj talentu - Bílé hole

Celkem podpořeno 12 žádostí
Přidělený grant
10 000 Kč

Alena S. z Prahy

klavír

10 000Kč

Jiří V.

rozvoj talentu - Bílé hole

5 000 Kč

Kateřina B.
Pavel V.
Petr P. ze Slavkova u Opavy
Ráchel S.
Roberto L.
Sára K.

tandemové kolo
rozvoj talentu - Bílé hole
komorová elektrická pec
rozvoj talentu - Bílé hole
rozvoj talentu - Bílé hole
rozvoj talentu - Bílé hole

Šárka K.
Šimon P.

osobní asistenta na sportovní kurzy VŠ
rozvoj talentu - Bílé hole

15
5
150
15
10
10

000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč

6 000 Kč
10 000 Kč

Tereza S.
klavír
25 000 Kč
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI ORGANIZACÍ
Celkem podpořeno 10 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
1. Centrum zdravotně postižených
Dofinancování výstavby haly 1. CZP JČ
150 000 Kč
Jihočeského kraje
Český svaz zrakově postižených
sportovců
Plaváček 2006
238 000 Kč
Český svaz zrakově postižených
sportovců
Kadet junior 2006
200 000 Kč
Český svaz zrakově postižených
Plavání jako integrační prvek těžce zrakově
50 000 Kč
sportovců
postižených dětí a mládeže
Tolerance 2006 - 7. ročník: přehlídka
zájmové umělecké činnosti zrakově
OÁZA - Středisko speciálních služeb postižených občanů - ZUČ
25 000 Kč
Okamžik - sdružení pro podporu
Podpora kulturních aktivit těžce zrakově
300 000 Kč
nejen nevidomých
postižených

TyfloCentrum ČR, o.p.s.

TyfloCentrum Zlín o.p.s.
Vodácký oddíl TJ Zora Praha
zrakově postižených
Pěvecký kroužek Školy J. Ježka

Efektivní využívání volného času zrakově a
kombinovaně postiženými dětmi a dospělými
Vánoční rolnička - pěvecká a hudební
přehlídka nevidomých a zrakově postižených
dětí Zlínského kraje
Eskymování nevidomých
NP na rozvoj talentu - Bílé hole

30 000 Kč

30 000 Kč
13 200 Kč
10 000 Kč
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Celková výše schválených grantů v r. 2005
1 292 200 Kč
Granty schválené v r. 2004, proplacené v r. 2005
25 000 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2005
886 000 Kč
Granty k proplacení v r. 2006
431 200 Kč

ÚČELOVĚ VÁZANÉ DARY
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Celkem podpořeno
Celkem6podpořeno
žádostí 9 žádostí
Příjemce grantu Účel
Přidělený grant
Jiří E. z Blanska
10 000 Kč
studijní stipendium
Lukáš Ch. z Prahy oční operace
90 000 Kč
studijní stipendium pro studium práv
Erika H. z Prahy
135 000 Kč
v Irsku
Martina Š. z Prahy nákup rehabilitačních prostředků
113 102 Kč
Alena B. z Prahy
5 831 Kč
stěhovací služby
Jan V. z Brna
3 995 Kč
pračka
Celková výše schválených grantů v r. 2005
109 826 Kč
Granty schválené v r. 2004, proplacené v r. 2005
248 102 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2005
357 928 Kč

Poznámky:
granty schválené grantovou komisí 8.12. 2005 v hlavním otevřeném grantovém řízení
s uzávěrkou ke dni 31.10.2005
granty schválené během roku mimo hlavní grantové řízení (urgentní žádosti)
granty schválené v závěru roku 2004, proplacené v r. 2005
granty schválené v závěru roku 2005, proplacené v r. 2006
granty schválené v roce 2005, proplácené ve splátkách, tj. část v r. 2005, část v r. 2006
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SHRNUTÍ SCHVÁLENÝCH A VYPLACENÝCH
NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZE SBÍRKY SVĚTLUŠKA

NÁZEV
GRANTOVÉHO
PROGRAMU
Krok za krokem
Člověk v nouzi
Stipendijní
program
Cesty ke
společnému světu
Každý něco dokáže
Účelově vázané
dary
CELKEM

NP schválené
NP schválené NP proplacené NP k proplacení
v r. 2004
v r. 2005
v r. 2005
v r. 2006
proplacené
v r. 2005
172 858 Kč
4 520 051 Kč
3 426 303 Kč
1 266 606 Kč
5 000 Kč
556 814 Kč
73 814 Kč
488 000 Kč
42 000 Kč

244 000 Kč

219 000 Kč

67 000 Kč

0 Kč
25 000 Kč

1 139 700 Kč
1 292 200 Kč

749 700 Kč
886 000 Kč

390 000 Kč
431 200 Kč

109 826 Kč

248 102 Kč

357 928 Kč

0 Kč

354 684 Kč

8 000 867 Kč

5 712 745 Kč

2 642 806 Kč
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Výrok auditora:
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