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o krok blíÏe k na‰im dûtem
Nadace Eurotel, jejímÏ zﬁizovatelem je spoleãnost Eurotel Praha, spol. s r. o. (dále jen
Eurotel), pokraãuje ve své podpoﬁe dûtí a mládeÏe. Vychovávat dûti, peãovat o nû
a pomáhat tûm, kteﬁí nemají stejné moÏnosti jako ostatní, vyÏaduje nekoneãné úsilí
a odhodlanost. Na‰e pomoc je mal˘m signálem dûtem, Ïe jejich zemû je potﬁebuje a Ïe jí
nejsou lhostejné podmínky, v jak˘ch vyrÛstají.
Zlep‰ovat Ïivotní ‰ance dûtí, obohacovat je o nové záÏitky, navazovat spolupráci
s nestátními neziskov˘mi organizacemi, to v‰e naplÀuje pﬁání firmy Eurotel rozvíjet
filantropii v âeské republice.

VÏdy usmûvav˘

VáÏím si kaÏdého, kdo v dne‰ní dobû nemyslí pouze sám na sebe a v‰ichni, kdo jsou

Honza Matou‰ek

skuteãnû velcí a silní by mûli pomáhat tûm men‰ím a slab‰ím.
Ing. Jiﬁí Morstadt, ﬁeditel Vltava – Labe – Press, a.s., divize Sever
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poslání a cíle
Posláním Nadace Eurotel je podpora projektÛ, které pﬁispívají ke zdravému v˘voji dûtí
a mládeÏe a k jejich lep‰ímu du‰evnímu i tûlesnému rozvoji. Nadace Eurotel rovnûÏ
podporuje projekty vedoucí ke zlep‰ení rÛzn˘ch druhÛ komunikace u tûch skupin dûtí
a mládeÏe, které mohou b˘t ve spoleãnosti jak˘mkoliv zpÛsobem znev˘hodnûny.
Jde o:
■ pomoc pﬁi vyrovnání ‰ancí u dûtí a mládeÏe se sociálním a zdravotním znev˘hodnûním,
■ pomoc pﬁi pﬁípravû a realizaci kvalitních aktivit zamûﬁen˘ch na voln˘ ãas dûtí a mládeÏe,
■ pomoc pﬁi ﬁe‰ení komunikaãních problémÛ dûtí a mládeÏe s cílem zabránit jejich sociální
exkluzi – vylouãení ze spoleãnosti,
■ podporu rozvoje zdravotnû ãi sociálnû handicapovan˘ch dûtí a mládeÏe, které projevují
mimoﬁádné nadání v oblasti umûní, sportu ãi odborné ãinnosti.
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úvodem
Vloni jsem uvedl, Ïe podpora jednotlivcÛ a skupin má v˘znam
pﬁedev‰ím v dlouhodobém horizontu. Stále si za tím stojím, a navíc
doplním jedno slovní spojení: spoleãenská zodpovûdnost. Tomuto
pojmu dává jasn˘ smysl pojem dal‰í – dárcovství. Prostﬁednictvím
Nadace Eurotel uÏ druh˘m rokem podporujeme dûti a mládeÏ.
Uvûdomujeme si totiÏ, jak zásadní roli ve v˘voji kaÏdého ãlovûka
hrají první léta jeho Ïivota a jak palãivé mohou b˘t následky
ne‰Èastn˘ch Ïivotních událostí, které ho v tomto období potkají.
S obdivem sledujeme dûti, kter˘m se daﬁí pﬁekonávat tûlesné
i du‰evní handicapy, jejich vÛle a konání nás motivují, obohacují
a dávají na‰í práci smysl. KdyÏ hodnotím úspûchy Eurotelu, pak je to právû na‰e nadace, na kterou jsem
nejvíce hrd˘.
Velk˘ zájem o druh˘ roãník na‰eho grantového programu potvrdil v˘znam této systematické podpory
v celorepublikovém mûﬁítku. Za hlavní pﬁednost sv˘ch grantÛ povaÏujeme, Ïe pﬁesnû odpovídají specifick˘m
potﬁebám neziskov˘ch organizací. ProtoÏe si jsme vûdomi stálého stresu, ve kterém nestátní subjekty musí
zaji‰Èovat kaÏdoroãní financování sv˘ch dlouhodob˘ch aktivit, pﬁicházíme jako firemní dárci s novinkou.
V pﬁí‰tím roce poskytneme vybran˘m nestátním neziskov˘m organizacím aÏ dvouletou finanãní podporu,
ãímÏ chceme nabídnout vût‰í jistotu a moÏnost soustﬁedit se plnû na pomoc potﬁebn˘m.
Tû‰í mû, Ïe Nadace Eurotel i nadále rozvíjí své aktivity v ãesk˘ch nemocnicích a prostﬁednictvím zdravotních
klaunÛ rozdává mal˘m pacientÛm i svÛj díl radosti. V neposlední ﬁadû jsem rád, Ïe nadace podporuje ‰íﬁení
unikátního dokumentárního snímku s v˘znaãn˘m morálním odkazem „Nicholas Winton – síla lidskosti“ na
‰kolách v celé âeské republice.
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Nadace Eurotel mÛÏe b˘t nejen inspirací, ale i pomocníkem pro ostatní firmy, které své místo v oblasti
dárcovství teprve hledají. Je nám ctí, Ïe jsme se stali jedním ze zakládajících ãlenÛ klubu firemních dárcÛ
Donator, a zároveÀ je to pro nás velk˘m závazkem. SnaÏíme se pﬁispívat k tomu, aby si úspû‰né ãeské firmy
uvûdomily svoji zodpovûdnost vÛãi spoleãnosti, která potﬁebuje jejich cílenou a vytrvalou pomoc.
Ve vyspûl˘ch zemích má zodpovûdnost vÛãi znev˘hodnûn˘m lidem své jasné místo a já jsem rád, Ïe
povûdomí o ní roste i v ãeské spoleãnosti.
V pﬁí‰tím roce se chystáme, kromû jiného, zamûﬁit svoji pozornost na dosud celospoleãensky neadekvátnû
vníman˘ a mnohde „ti‰e trpûn˘“ fenomén. Chceme totiÏ pomoci bojovat proti ‰ikanû na ‰kolách, která je
jedním z nejpalãivûj‰ích problémÛ ãesk˘ch dûtí a mládeÏe. Aktivity na‰í nadace se tak roz‰iﬁují. K tomu mohu
jen s uspokojením poznamenat: „Jsem tomu rád“. Dûkuji proto v‰em, kteﬁí se na v˘voji a ãinnosti Nadace
Eurotel podíleli a podílejí.
Jsem poctûn, Ïe nadace spolu se zamûstnanci spoleãnosti Eurotel, dal‰ími dobrovolníky a obchodními
partnery mÛÏe i nadále spolupracovat s nevládními organizacemi, které neúnavnû pomáhají dûtem
a mládeÏi.

Terrence Valeski
pﬁedseda správní rady

Petra Raunerová pﬁed

Uvûdomil jsem si, Ïe nûkteré vûci na svûtû jsou prkotiny. To pro mû znamenala práce

zahájením rehabilitace

v Nadaci Eurotel. Nûkteré organizace, lidé ãi spolky, které konají velmi prospû‰nou ãinnost

ve vodû

pro spoleãnost v souãasné dobû tûÏko shánûjí finance, a pﬁeÏívají v nejistotû, co s nimi
bude. Osobnû vidím nejvût‰í pﬁínos nadace v tom, Ïe si nûkdo tûchto organizací v‰ímá
a pomáhá jim. A jsem py‰n˘, Ïe je to firma, ve které pracuji.
Petr Waas, vedoucí znaãkové prodejny Eurotel Praha, spol. s r. o., PlzeÀ
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„Cesta, na níÏ se slabí stávají silnûj‰ími,
je táÏ, jako cesta, na níÏ se silní zdokonalují.“
Maria Montessori

Spoleãnost tvoﬁí lidé s nejrÛznûj‰ími dary a vlastnostmi, siln˘mi stránkami i slabinami, jak je to v povaze
lidské existence. Patﬁíme k sobû, navzájem se potﬁebujeme a doplÀujeme, zcela v duchu slov velkého
humanisty Johna Donnea: „Nikdo není ostrovem sám pro sebe“.
Zdraví a schopnost dobrého v˘konu jsou dány lidem i spoleãenstvím, do nichÏ se sdruÏují (vãetnû organizací
a podnikÛ), ov‰em nejen pro nû samotné, ale i pro druhé, jimÏ dány nebyly. Ti jsou pak v˘zvou a podnûtem
k tomu, aby dostatek na jedné stranû pﬁekonával pﬁekáÏky a vytváﬁel podmínky pro pln˘ rozvoj na stranû
druhé. Na této cestû, jak trefnû vystihla Maria Montessori, získávají jedni, ale i druzí.
Tento aspekt nab˘vá na v˘znamu s odstupem let od zásadních spoleãensk˘ch promûn, kdy jsme se zaãali
uãit svobodnû a odpovûdnû Ïít v obãanské spoleãnosti zaloÏené na solidaritû. Jsem rád, Ïe mohu b˘t pﬁitom,
kdyÏ se v Nadaci Eurotel toto vûdomí sounáleÏitosti vytváﬁí a tﬁíbí. Z vlastní zku‰enosti mohu potvrdit, jak
tvoﬁivé a podnûtné je spoleãné hledání naléhav˘ch potﬁeb spoleãnosti v sociální a v˘chovné oblasti. Je
potû‰ující, Ïe v ﬁadû pﬁípadÛ mÛÏeme úãinnû pﬁispût k podpoﬁe projektÛ, které tyto potﬁeby, jdoucí ãasto
nad rámec toho, co lze zabezpeãit z prostﬁedkÛ státu a obcí, alespoÀ zãásti naplÀují. Je to jedna
z v˘znamn˘ch cest smûﬁujících k tomu, aby dÛraz na hospodáﬁské otázky a rozvoj vedl také k prohloubené
humanizaci svûta kolem nás, za kter˘ jsme spoluodpovûdní.

PhDr. Jaroslav ·turma
ãlen správní rady
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lidé v Nadaci Eurotel
Správní rada Nadace Eurotel má devût ãlenÛ ve sloÏení
Pﬁedseda správní rady:
■ T E R R E N C E V A L E S K I (1946), generální ﬁeditel, Eurotel, den vzniku funkce a ãlenství: 29. kvûten 2002
Místopﬁedseda správní rady:
■ ª U B O · B Ô R I K (1968), v˘konn˘ ﬁeditel právní divize, Eurotel, den vzniku funkce a ãlenství: 29. kvûten 2002
Dal‰í ãlenové:
■ D I A N A D O B Á L O V Á (1968), manaÏerka firemní komunikace, Eurotel, den vzniku ãlenství: 3. ãerven 2003,
stala se novou ãlenkou místo Marcely Perlíkové
■ M I L E N A J O H N O V Á (1967), jednatelka âeské unie pro podporované zamûstnávání, den vzniku ãlenství:
29. kvûtna 2002
■ M A R T I N K O V Á ¤ , P h . D . (1967), poradce pﬁedsedy vlády âR, den vzniku ãlenství: 29. kvûten 2002
■ V L A S T A K R E S L O V Á (1971), manaÏerka oddûlení péãe o zákazníka, Eurotel, den vzniku ãlenství:
1. leden 2003
■ P A V E L K ¤ Í Î (1961), herec a psychoterapeut, den vzniku ãlenství: 29. kvûten 2002
■ GARRISON MACRI (1963), v˘konn˘ ﬁeditel komerãní divize, Eurotel, den vzniku ãlenství: 19. listopad 2002
■ P h D r . J A R O S L A V · T U R M A (1944), ﬁeditel Dûtského centra Paprsek a pﬁedseda âeskomoravské
psychologické spoleãnosti, den vzniku ãlenství: 29. kvûten 2002
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Kontrolní orgán
Revizor nadace
■ P E T R A K O C H O V Á (1974), manaÏerka finanãního reportingu, Eurotel, den vzniku funkce: 29. kvûten 2002

V˘konn˘ orgán
■ J I T K A V O L K O V Á (1975), manaÏerka nadace, Eurotel, den vzniku funkce: 29. kvûten 2002
■ I V A N A · A T R O V Á (1977), vedoucí projektÛ nadace, Eurotel, den vzniku funkce: 20. ﬁíjen 2002

Jmenn˘ seznam dobrovolníkÛ ze spoleãnosti Eurotel Praha, spol. s r. o.,
kteﬁí se podíleli na práci Nadace Eurotel v roce 2003:
Baãová Elena, Bajusz Tomá‰, BártÛ Michaela, Beková Petra, Bene‰ Jaroslav, Benko Martin, Bílek Zdenûk, Bravencová Pavlína,
BroÏek Radim, BroÏková Gabriela, âechlovská Jana, âechová Radka, âermák Ota, âerná Jitka, âesáková Hana, âiháãková
Pavlína, Dlask Josef, DorÀáková Anna, Drábek Zdenûk, Dreksler Michal, Dunovská ·árka, Fábera Petr, Gottwaldová Zuzana,
Haj‰manová Iva, Havelková Simona, Hlaviãková Lucie, Hoke‰ová Markéta, Holnová Kateﬁina, Holub Ivan, Horáková Kamila,
Hradsk˘ Pavel, Hrano‰ Ale‰, Hrnãíﬁová Dagmar, Charamza Ondﬁej, Jakubec Zdenûk, Janãaﬁík Antonín, Janderová ·árka,
Kadlecová Markéta, Kakáãek Tomá‰, Kalfaﬁová Jitka, Kalina Jan, Ki‰a David, Klenková Ladislava, Klímová Lenka, Klímová
Lucie, Klumpar Roman, Koãová Klára, Kolenec Jaroslav, Kolková Draha, Komárková Vûra, Koneãná Radka, Kováﬁová Jana,
Krecl Václav, Krch Luká‰, Kubíãková Lucie, Kuãera Václav, Kudlata Daniel, Kudrle Jiﬁí, Kupková Martina, Kváã Petr, Lanková
Kateﬁina, Lánská Miroslava, Lébl Jiﬁí, Lenc Ludûk, Macurová Hana, Mariánková Simona, Marková Marta, Matou‰ová Martina,
Maxová Renata, Milsimerová Jana, Mi‰kanicová Vlasta, Mi‰kárová Monika, Molcarová Marcela, Múãková Lucie, Munzarová
Hana, Muryc Jiﬁí, Novák Martin, Novák Vít, Pamánek Tomá‰, Panãocha Petr, Pavlovsk˘ Pavel, Pûgﬁímová Elvíra, Pelka Radek,
Plachá Jarmila, Pleschner Marek, Polanecká Zuzana, Polehlová Markéta, Pospíchal Vít, Procházková Magdalena, Prunerová
Miroslava, Ragulová Marcela, Rigasová Iva, Roãková Michaela, Rohovsk˘ Miroslav, RÛÏek Jan, ¤ímovská Veronika, Savinec
Petr, Sedlák Miroslav, Selviãková Kateﬁina, Shejbalová ZdeÀka, Schmidt Pavel, Skutilová Alena, SochÛrek Tomá‰, SpryÀarová
Jana, Stáhalová Radana, StaÀková Petra, Strachanová Ivana, Strnadová Petra, Svoboda Marek, Svobodová Jana, ·a‰ek
Martin, ·ediv˘ Oldﬁich, ·ilhavíková Lucie, ·kardová Dita, ·míd Josef, ·rámková Marie, ·tûpánek Jan, Ëoupal Jan, Turáková
Zuzana, Turková Barbora, Urban Martin, Vacková Jaroslava, Vargová Veronika, Var‰avíková Jaroslava, Vernerová ·árka,
Vesel˘ Tomá‰, Vûtrová Jana, Vítek Michal, Voborská Ivana, Vojtûchová Kateﬁina, Volfová Klára, Vorel Jan, Vosiãská Jaroslava,
Vrzalová Eva, Waas Petr, Zahrádka Kvûtoslav, Zachardová Martina, Záruba Lubo‰, Zloská Eva, Îabka Martin, ÎiÏka Karel.

Bára Antonoviãová

Zjistil jsem, Ïe soucit nestaãí, Ïe ãlovûk, kter˘ pouze soucítí, ale nepomáhá, také ubliÏuje.

pﬁi pohybové hﬁe

Zjistil jsem, Ïe je mezi námi mnohem více lidí, kteﬁí potﬁebují pomoc, neÏ jsem si myslel.
Zjistil jsem, Ïe lidé, kteﬁí bojují se sv˘m handicapem, jsou mnohem odváÏnûj‰í,
sebevûdomûj‰í a dokáÏou plnit své sny stejnû jako „my ostatní“. Vidûl jsem, jak malá
pomoc zpÛsobí velkou radost a jak radost léãí. Poznal jsem lidi, kteﬁí cel˘ svÛj Ïivot
zasvûtili pomoci druh˘m. Pochopil jsem, jak je jejich práce nároãná a potﬁebná.
Petr Fábera, vedoucí znaãkové prodejny Eurotel Praha, spol. s r. o., Hradec Králové
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projekty Nadace Eurotel
REGIONÁLNÍ GRANTY V ROCE 2003
Ve druhém roãníku grantového programu rozdûlila Nadace Eurotel nestátním neziskov˘m organizacím
(NNO) zamûﬁen˘m na podporu dûtí a mládeÏe v celé âeské republice celkem 11 milionÛ korun. Granty
byly udûlovány vÏdy ve dvou spojen˘ch krajích, zvlá‰È pak v kraji Stﬁedoãeském a v regionu hlavní mûsto
Praha. Oproti loÀskému roku Nadace Eurotel odmûnila navíc 8 projektÛ a udûlila celkem granty
o 1,4 milionu korun vy‰‰í. Prostﬁedky pomohou dûtem, které nemají moÏnost se ve spoleãnosti samy
realizovat a jsou jak˘mkoli zpÛsobem znev˘hodnûny.

Grant mohly získat projekty, které napomáhají pozitivnímu rozvoji dûtí a mládeÏe a které jsou zamûﬁeny na:
■ vyrovnávání ‰ancí u dûtí a mládeÏe se sociálním a zdravotním znev˘hodnûním,
■ realizaci prospû‰n˘ch aktivit zamûﬁen˘ch na voln˘ ãas dûtí a mládeÏe,
■ podporu v˘chovy a vzdûlávání dûtí a mládeÏe,
■ pomoc pﬁi ﬁe‰ení komunikaãních problémÛ dûtí a mládeÏe s cílem zabránit jejich sociální exkluzi –
vylouãení ze spoleãnosti.

ZpÛsob v˘bûru a hodnocení Ïádostí o grant
Do grantového ﬁízení se v roce 2003 pﬁihlásilo celkem 319 organizací z celé âeské republiky. Základním
principem grantového ﬁízení bylo vyhodnotit a dle pﬁedem stanoven˘ch podmínek vybrat z kaÏdého regionu
‰est NNO, kter˘m byl udûlen nadaãní pﬁíspûvek. Jednou z hlavních podmínek získání grantu byla finanãní
spoluúãast dal‰ích subjektÛ (minimálnû 20 % z celkového rozpoãtu projektu).
Finanãní podpora byla novû rozdûlena v kategoriích Malorozpoãtové a Velkorozpoãtové projekty. Ty
hodnotila v kaÏdém z osmi regionÛ pûtiãlenná regionální rada, sloÏená z místních odborníkÛ a dobrovolníkÛ
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z ﬁad Eurotelu. KaÏdá rada vybrala na základû jasnû stanoven˘ch kritérií prvních dvanáct postupujících
kandidátÛ. Projekty byly následnû opatﬁeny nezávisl˘mi expertizami odborníkÛ z oblasti v˘chovy dûtí a mládeÏe,
sociologie a zdravotnictví. Po dal‰ím posouzení vybrala regionální rada v kaÏdé kategorii tﬁi vítûzné projekty.
Úspû‰n˘m Malorozpoãtov˘m projektÛm byly udûleny granty v hodnotû 100, 80 a 40 tisíc korun
a Velkorozpoãtov˘m pak 450, 350 a 300 tisíc korun.

ZAMù¤ENÍ P¤IHLÁ·EN¯CH PROJEKTÒ
Sociální znev˘hodnûní

V˘chova
a vzdûlávání

14 %

Mzdové náklady

29 %
22 %

Aktivní vyuÏití
volného ãasu

31 %

Zdravotní
znev˘hodnûní

10 %

35 %
Ostatní náklady

34 %

Materiálové
náklady

25 %
Nemateriálové
náklady

V roce 2003 byly projekty nejvíce zamûﬁeny na oblast

Graf ukazuje, jak pﬁihlá‰ené organizace plánovaly vyuÏít získan˘

volnoãasov˘ch aktivit, dále pak na oblast v˘chovy a vzdûlávání.

grant Nadace Eurotel. Vypl˘vá z nûj, Ïe nejvût‰í potﬁebu mají

Oproti tomu v roce 2002 byly projekty nejvíce zamûﬁeny na

organizace v oblasti materiálov˘ch nákladÛ, následují pak

oblast sociálního a zdravotního znev˘hodnûní. Zamûﬁení

mzdové náklady.

projektÛ se v‰ak v mnoha pﬁípadech prolíná.

Obãanská sdruÏení

245

Církevní právnické osoby

31

Obecnû prospû‰né spoleãnosti

26

Nejvût‰í zájem o grantov˘ program Nadace Eurotel projevily v roce 2003 svou aktivní úãastí nestátní neziskové organizace typu
obãansk˘ch sdruÏení.
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Ceny veﬁejnosti
V záﬁí 2003 Nadace Eurotel v rámci svého grantového programu poprvé vyhlásila Cenu veﬁejnosti ve v˘‰i
55 tisíc korun. Celkem ji získalo 8 projektÛ. Rozhodující byl nejvût‰í poãet hlasÛ od obãanÛ, kteﬁí vybrali
nejpotﬁebnûj‰í charitativní projekt ve svém regionu. Cílem vyhlá‰ení tûchto cen bylo poukázat na veﬁejnû
prospû‰né aktivity a vzbudit mezi veﬁejností zájem o dûní v jejich regionu. Hlasování probíhalo díky
spolupráci s mediálními partnery programu regionálních grantÛ – Deníky Bohemia, Deníky Moravia
a Veãerníkem Praha. Hlasující mohli vybrat jednu ze ‰esti NNO v kategorii Velkorozpoãtov˘ch projektÛ.
Své hlasy zaslali na odpovûdním kuponu do redakce deníkÛ nebo pomocí SMS zprávy.
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V˘sledky grantového ﬁízení 2003
Region

Název organizace

Název projektu

V˘‰e pﬁíspûvku
v Kã

Praha

Asistence, o.s., Praha 2

Pilíﬁe… a stavíme dál

450 000

Sluneãní zahrada, o.s., Praha 3

Zahrada Jiﬁího Trnky

350 000

Pevnost – âeské centrum
znakového jazyka, Praha 9

Interaktivní uãebnice ãeského jazyka pro nesly‰ící
v ãeském znakovém jazyce na CD

300 000

Asociace rodiãÛ a pﬁátel zdravotnû
postiÏen˘ch dûtí v âR, Praha 4

Vybudování DC a rehabilitaãního stacionáﬁe
pro dûti s nejtûÏ‰ím kombinovan˘m postiÏením

100 000

Spoleãnost pro plánování rodiny
a sexuální v˘chovu, Praha 1

Internetov˘ a korespondenãní kurz sexuální v˘chovy

80 000

Stﬁep – Stﬁedisko pomoci dûtem
a mládeÏi, Praha 1

Dobrovolnick˘ projekt – nabídka podpory, pﬁátelství
a praktické pomoci rodinám v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích

40 000

Cena veﬁejnosti

SK Kontakt Praha, Praha 6

Plavání, rehabilitace a plavecké závody dûtí a mládeÏe
se zdravotním postiÏením

55 000

Ústeck˘
a Libereck˘

Arkadie, spoleãnost pro komplexní péãi
o zdravotnû postiÏené, o.s., Teplice

Pravidelná doprava dûtí se zdravotním postiÏením do ‰kol,
‰kolsk˘ch a sociálních zaﬁízení

450 000

kraj

Oblastní charita Liberec

Domov pro matky s dûtmi v tísni

350 000

Unikátní projekty, o.s., SmrÏovka

Evropské v˘tvarné centrum pro postiÏené dûti – SnûÏenka

300 000

Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem

Pût P – Pﬁátelství, Podpora, Prevence, Péãe a Pomoc

100 000

Diakonie âCE – Stﬁedisko kﬁesÈanské
pomoci v Litomûﬁicích

Zahrada pro ohroÏené dûti

80 000

MÛj domov, o.s., Bechlín

Provoz zaﬁízení pro v˘kon pûstounské péãe
a zaﬁízení pro dûti vyÏadující okamÏitou pomoc

40 000

Cena veﬁejnosti

Arkadie, spoleãnost pro komplexní péãi
o zdravotnû postiÏené, o.s., Teplice

Pravidelná doprava dûtí se zdravotním postiÏením do ‰kol,
‰kolsk˘ch a sociálních zaﬁízení

55 000

Stﬁedoãesk˘

Asociace rodiãÛ a pﬁátel zdravotnû
postiÏen˘ch dûtí v âR, Klub Klubíãko Beroun

Klub Uzlík

450 000

Q-klub Amavet Pﬁíbram, o.s.

MládeÏ a QRP

350 000

kraj

HSO FALCO Kladno

Hiporehabilitaãní stﬁedisko handicapovan˘ch dûtí

300 000

Tineola, o.s., Praha 6

Pod kﬁídly

100 000

ZO âSOP 11/11 Zvoneãek, Vrané nad Vltavou âinnost pﬁírodovûdného oddílu Nezmaﬁi

Cena veﬁejnosti

80 000

SdruÏení Roztoã, o.s., Roztoky u Prahy

Nevidím, nesly‰ím, nerozumím – jak tedy vidím,
naslouchám, chápu?

40 000

Q-klub Amavet Pﬁíbram, o.s.

MládeÏ a QRP

55 000
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Region

Název organizace

Královéhradeck˘ SdruÏení pﬁátel zrakovû postiÏen˘ch
dûtí, o.s., Hradec Králové
a Pardubick˘
kraj

Pomocná ‰kola Nona, o.p.s.,
Nové Mûsto nad Metují

Název projektu

V˘‰e pﬁíspûvku
v Kã

Dûtská zahrada pro potû‰ení smyslÛ II
Tû‰íme se do ‰koly II.

450 000
350 000

Obãanské sdruÏení Cesta – stacionáﬁ, Náchod Dát ‰anci Ïít Ïivot dûtem se zdravotním postiÏením

300 000

Petit, o.s., Olomouc

My‰, která pomáhá

100 000

Klub rodiãÛ a pﬁátel mateﬁské ‰koly II.,
Hradec Králové

Prvky M. Montessori pro dûti pﬁed‰kolního vûku

80 000

SdruÏení Neratov, o.s., Rokytnice
v Orlick˘ch horách

Cviãíme spolu

40 000

Cena veﬁejnosti

Obãanské sdruÏení Cesta – stacionáﬁ, Náchod Dát ‰anci Ïít Ïivot dûtem se zdravotním postiÏením

Karlovarsk˘

Diakonie âCE – Stﬁedisko PlzeÀ

a PlzeÀsk˘ kraj Diakonie âCE – Stﬁedisko Pﬁemysla Pittra,
Rokycany

55 000

Odborníci postiÏen˘m dûtem

450 000

Nízkoprahov˘ komunitní klub pro dûti

350 000

SdruÏení Ledovec, o.s., Ledce u Plznû

Prolínání svûtÛ v terapeutickém stﬁedisku Ledovec

300 000

âlovûk hledá ãlovûka, Praha 1

Otevﬁená náruã

100 000

SdruÏení pro vzdûlávání znev˘hodnûn˘ch
dûtí, PlzeÀ

Individuální douãování a v˘uka v dûtsk˘ch domovech

80 000

Totem – regionální dobrovolnické centrum,
PlzeÀ

Pût P

40 000

Cena veﬁejnosti

SdruÏení Ledovec, o.s., Ledce u Plznû

Prolínání svûtÛ v terapeutickém stﬁedisku Ledovec

Jihoãesk˘ kraj

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Chrudim

V˘stavba nového domu na pÛli cesty v Havlíãkovû Brodû

450 000

a Vysoãina

Trojka, o.s., HavlíãkÛv Brod

Svoz tûÏce postiÏen˘ch dûtí do ‰koly

350 000

Cena veﬁejnosti

55 000

První centrum zdravotnû postiÏen˘ch
Jihoãeského kraje, âeské Budûjovice

V˘stavba bezbariérové víceúãelové haly

300 000

Obãanské sdruÏení ·vagr, Písek

·vagrrok

100 000

Diecézní charita Brno, Jihlava

Malá ﬁemesla

80 000

„I my“ (Spoleãnost pﬁátel Rolniãky
pro podporu lidí s postiÏením), Sobûslav

Osobní asistence pro voln˘ ãas

40 000

Domov sv. AneÏky, o.p.s., T˘n nad Vltavou

Stﬁedisko U sv. Kateﬁiny

55 000
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Region

Název organizace

Jihomoravsk˘

Spondea pﬁi ââK Brno, o.p.s.

Centrum pro t˘rané, zneuÏívané a ohroÏené dûti

450 000

a Zlínsk˘ kraj

SK Kontakt Brno

Voda co mû drÏí nad vodou

350 000

Labyrint – sdruÏení pro integrovanou
v˘chovu, Brno

Mimo‰kolní vzdûlávání nesly‰ících dûtí

300 000

Sedmikráska – Soukromá základní
‰kola o.p.s., Vigantice

MÛÏeme b˘t spolu

100 000

Diakonie âCE – Stﬁedisko Betlém,
Klobouky u Brna

Pﬁíprava dospívajících dûtí na pﬁechod
do chránûného bydlení

40 000

Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Brno

Skautská zahrada Lesná

40 000

Dolíãek, RoÏnov pod Radho‰tûm

Îijeme s vámi

40 000

Epona, Brno

Hipoterapie dûtí s tûÏk˘m fyzick˘m handicapem

Cena veﬁejnosti

Název projektu

V˘‰e pﬁíspûvku
v Kã

55 000

Moravskoslezsk˘ Charita Opava

Terapeutické a volnoãasové aktivity pro dûti

450 000

a Olomouck˘

Jasnûnka o.s., Uniãov

Pﬁístavba stacionáﬁe Jasnûnka

350 000

kraj

Rodina svaté Zdislavy, Hutinsko-Solanec

Nov˘ domov s mámou a tátou

300 000

Salesiánsk˘ dÛm dûtí a mládeÏe, Ostrava

Zahrada dûtem

100 000

Speciální ‰kola o.p.s., Prostûjov

Zkvalitnûní Ïivota dûtí s kombinovan˘m postiÏením
pomocí komunikaãních pomÛcek

Dûtsk˘ klíã ·umperk, o.p.s.

Léãebná jízda na koních a canisterapie

40 000

Jasnûnka o.s., Uniãov

Pﬁístavba stacionáﬁe Jasnûnka

55 000

Cena veﬁejnosti
Celkem

80 000

11 000 000

Vítek Kotous

UÏ dvacet let se snaÏím rozesmát dûti, které moc dÛvodÛ ke smíchu nemají. VáÏím si toho,

pﬁi v˘uce plavání

Ïe k nám nadace nepﬁistupuje jako k „pﬁíjemci grantu“, ale jako k partnerovi, se kter˘m
spolupracuje na tom, abychom se spoleãnû pﬁiblíÏili o krok blíÏe k na‰im dûtem.
Ve chvílích, kdy to potﬁebují nejvíce…
Gary Edwards, umûleck˘ ﬁeditel obãanského sdruÏení Zdravotní klaun

18

Organizace s nejvy‰‰ím pﬁidûlen˘m grantem v kategorii Velkorozpoãtové
projekty
Grant ve v˘‰i 450 tisíc korun obdrÏely v roce 2003 tyto subjekty:

ARKADIE, SPOLEâNOST PRO KOMPLEXNÍ PÉâI O ZDRAVOTNù POSTIÎENÉ Z TEPLIC
Projekt: „Pravidelná doprava dûtí se zdravotním postiÏením do ‰kol, ‰kolsk˘ch a sociálních zaﬁízení“
SdruÏení Arkadie provozuje v okolí Teplic speciální ‰koly, chránûné dílny, denní stacionáﬁ a dal‰í podpÛrné
programy pro dûti s postiÏením a jejich rodiny. Zaji‰Èuje také pravidelnou dopravu handicapovan˘ch dûtí od
tﬁí let vûku, do speciálních ‰kol a sociálních zaﬁízení je vozí mikrobusy. Rodiny tûchto dûtí vût‰inou nemají
moÏnost zaji‰Èovat dennû dopravu sv˘ch potomkÛ a hromadná doprava je prakticky nemoÏná. Financování
této sluÏby není systémovû upraveno, sdruÏení proto vyuÏije grant na pokrytí roãního provozu dopravy dûtí
– jedná se o mzdy ﬁidiãÛ a odborného doprovodu, v˘daje za naftu, za údrÏbu aut a poji‰tûní.
Libereck˘ a Ústeck˘ kraj

ASISTENCE Z PRAHY
Projekt „Pilíﬁe – a stavíme dál, 2004“
SdruÏení Asistence pomáhá mlad˘m lidem z Jedliãkova ústavu pﬁeklenout období pﬁi pﬁechodu ze ‰koly do
dal‰ího Ïivota formou osobní asistence. Konzultanti a koordinátoﬁi sdruÏení pomáhají klientÛm s volbou
zamûstnání a vytváﬁejí plány podpory na pracovi‰ti. Osobní asistent doprovází v zamûstnání vÏdy jednoho
klienta a pomáhá mu s úkony, které by bez asistence nemohl zvládnout. Osobní asistence je pro mladé lidi
s postiÏením ãasto jedinou ‰ancí, jak se plnohodnotnû zaãlenit do spoleãnosti a naplnit alespoÀ ãásteãnû své
plány a pﬁedstavy o dal‰ím Ïivotû. SdruÏení vyuÏije darovan˘ grant zejména na hrazení mezd osobních
asistentÛ.
Praha
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ASOCIACE RODIâÒ A P¤ÁTEL ZDRAVOTNù POSTIÎEN¯CH DùTÍ V âR, KLUB KLUBÍâKO BEROUN
Projekt „Klub Uzlík“
Klub Klubíãko sdruÏuje rodiny s postiÏen˘mi dûtmi zejména z Berounska. Dobrovolníci, zvlá‰tû samotní
rodiãe, spolupracují se speciálními pedagogy a pravidelnû organizují zájezdy, zájmové krouÏky, v˘lety,
tábory a pobytové kurzy pro dûti. Chybí v‰ak prostory, kde by se klienti mohli pravidelnû setkávat. Takové
místo s názvem Klub Uzlík vznikne v prostorách b˘val˘ch berounsk˘ch kasáren, kde bude klub
v dlouhodobém pronájmu. Klub Klubíãko vyuÏije grant Nadace Eurotel na pokrytí ãásti roãních provozních
nákladÛ Klubu Uzlík, na rehabilitaãní pomÛcky, dopravu a stravu na letních pobytech.
Stﬁedoãesk˘ kraj

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO Z CHRUDIMI
Projekt „V˘stavba nového domu na pÛli cesty v Havlíãkovû Brodû“
Centrum J. J. Pestalozziho poskytuje sociální, poradenské a vzdûlávací sluÏby ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m
skupinám obyvatel. Provozuje Dûtské krizové centrum v Chrudimi a tﬁi tzv. domy na pÛli cesty
v Pardubickém kraji. DÛm na pÛli cesty je urãen pro dívky, matky s dûtmi a chlapce, kteﬁí musí dle zákona
v osmnácti letech opustit dûtské domovy a v˘chovné ústavy. Tito mladí lidé vût‰inou nemají kam jít,
mnohdy zÛstávají na ulici, bez práce a z existenãních dÛvodÛ mohou zaãít páchat trestnou ãinnost.
V domech na pÛli cesty mají moÏnost Ïít do doby, neÏ se nauãí starat se o sebe. Uãí se vaﬁit, uklízet,
nakupovat, hledat si práci, vyﬁizovat potﬁebné vûci na úﬁadech aj. Centrum nyní hodlá vystavût dÛm na pÛli
cesty v Havlíãkovû Brodû, kde podobné zaﬁízení chybí. Grant pokryje ãást v˘dajÛ na v˘stavbu, zaﬁízení
nábytkem a spotﬁebiãi.
Jihoãesk˘ kraj a Vysoãina
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DIAKONIE âCE – ST¤EDISKO PLZE≈
Projekt „Odborníci postiÏen˘m dûtem“
Diakonie âeské církve evangelické poskytuje pomoc lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem. Na
základû potﬁeby rodiãÛ dûtí s tûÏk˘m kombinovan˘m postiÏením vzniklo v Plzni v listopadu 2002
bezbariérové denní centrum. To pomáhá 25 handicapovan˘m dûtem zvládat nároky dané ‰kolní docházkou
a aktivnû vyplÀuje jejich voln˘ ãas. Centrum zároveÀ odlehãuje rodiãÛm v jejich kaÏdodenní péãi a nyní
prochází rozsáhlou organizaãní zmûnou. Bylo odlouãeno od doãasného správce v Merklínû a stalo se
samostatn˘m právním subjektem. Grant bude vynaloÏen na zaji‰tûní plynulého osamostatnûní vãetnû
personálního obsazení, aniÏ by musel b˘t pﬁeru‰en provoz denního centra.
PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘ kraj

CHARITA OPAVA
Projekt „Terapeutické a volnoãasové aktivity v Domovû Agapé“
Posláním Charity Opava je prostﬁednictvím sluÏeb Domova Agapé umoÏnit drogovû závisl˘m dûtem ve vûku
od 12 do 15 let dlouhodobou abstinenci s pozvoln˘m návratem k bûÏnému Ïivotu. Domov Agapé je jedin˘m
pobytov˘m zaﬁízením zamûﬁen˘m na drogovû závislé dûti a mladistvé v âR. Do budoucna se organizace
hodlá je‰tû více zamûﬁit na vyplnûní volného ãasu tûchto dospívajících lidí a posílení terapeutick˘ch
programÛ. Provozovatelé Domova Agapé hodlají grant vyuÏít na stavební úpravy, které umoÏní zvût‰ení
prostorové kapacity budovy. Zrekonstruovan˘ pÛdní prostor bude vyuÏíván jako obytná místnost pro tﬁicet
klientÛ, kteﬁí zde budou trávit voln˘ ãas na terapeutick˘ch sezeních s rodiãi nebo budou hrát sportovní
a spoleãenské hry.
Olomouck˘ a Moravskoslezsk˘ kraj
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SDRUÎENÍ P¤ÁTEL ZRAKOVù POSTIÎEN¯CH DùTÍ Z HRADCE KRÁLOVÉ
Projekt „Dûtská zahrada pro potû‰ení smyslÛ II“
SdruÏení podporuje dûti se zrakov˘m postiÏením, které nav‰tûvují Speciální mateﬁskou ‰kolu a Speciální
centrum v Hradci Králové. SdruÏení zajistilo pro obû zaﬁízení vybavení moderními pomÛckami a nyní buduje
kolem mateﬁské ‰kolky dûtskou zahradu, ve které se dûti s tûÏk˘m zrakov˘m postiÏením budou uãit spoléhat
se pouze na své smysly. Budou si zde moci vyzkou‰et balancování na speciálních prÛlezkách a pﬁekonávání
nástrah, které na nû ãekají v jejich samostatném Ïivotû. Speciálnû naaranÏované keﬁe a stromy budou
podnûtem pro prÛzkum hmatem a ãichem. Nadace Eurotel podpoﬁila tento projekt jiÏ v minulém roce.
SdruÏení vyuÏije grant na financování druhé ãásti projektu. Bude se jednat zejména o nákup nov˘ch
speciálních hracích prvkÛ do zahrady, její vybavení laviãkami a zahradnické práce.
Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj

SPONDEA P¤I ââK BRNO
Projekt „Centrum pro t˘rané, zneuÏívané a ohroÏené dûti“
Centrum pro t˘rané, zneuÏívané a ohroÏené dûti poskytuje nepﬁetrÏitou pomoc dûtem, které se ocitnou
v akutních krizov˘ch nebo dlouhodobû tûÏk˘ch Ïivotních situacích. Centrum provozuje telefonickou
a internetovou linku dÛvûry a v akutních pﬁípadech poskytuje dûtem krátkodobé ubytování. Kromû toho
poskytuje i dal‰í sluÏby, jako napﬁ. rodinnou psychoterapii a poradenství, pobytové oddûlení pro dûti t˘rané,
zneuÏívané a zanedbané apod. KaÏd˘m rokem je stále nároãnûj‰í zajistit finance na provoz centra. Spondea
proto z grantu uhradí ãást sv˘ch provozních nákladÛ, jako napﬁ. v˘daje za energie, vedení úãetnictví a mzdy.
Dále vyuÏije prostﬁedky na dovybavení centra léky, knihami, kanceláﬁsk˘mi potﬁebami a potravinami.
Jihomoravsk˘ a Zlínsk˘ kraj

Rehabilitace v tûlocviãnû

Bylo tûÏké najít partnera pro ná‰ projekt Otevﬁená náruã. Pro projekt, kter˘ zaãíná a jehoÏ
v˘sledek je nejist˘. Nadace vycítila, jak uÏiteãn˘ mÛÏe b˘t tento druh „terapie“ a jak
v˘znamnou mûrou mÛÏe pomoci zraniteln˘m mal˘m dûtem. Díky tomu se Otevﬁená náruã
v budoucnu otevﬁe i pro dal‰í dûti v jin˘ch ústavech. Moc ráda bych touto cestu Nadaci
Eurotel za v‰echny mrÀouse z A‰e upﬁímnû podûkovala.
Milu‰ka Magenheimová, za OS âlovûk hledá ãlovûka
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CENA NADACE EUROTEL
Správní rada udûlila v roce 2003 Cenu Nadace Eurotel v hodnotû jednoho milionu korun za v˘jimeãn˘
projekt s mimoﬁádn˘m pﬁínosem v souvislosti s komunikaãními problémy dûtí a mládeÏe. Tento projekt byl
vybrán z deseti kandidátÛ z celé âeské republiky na základû posouzení projektÛ, které byly doporuãeny ãleny
jednotliv˘ch regionálních rad. Z kaÏdého regionu postoupily do uÏ‰ího v˘bûru maximálnû dva projekty.
Ocenûní získal Sportovní klub Kontakt z Karlov˘ch VarÛ.

SK KONTAKT KARLOVY VARY
Projekt „Jedeme dál, naskoãte si“
SdruÏení SK Kontakt z Karlov˘ch VarÛ nabízí dûtem s postiÏením rehabilitaci ve formû plavání, které patﬁí ke
zdravotnû nejprospû‰nûj‰ím pohybov˘m aktivitám. SdruÏení vyuÏívá speciální metodiku v˘uky plavání, jeÏ
v˘raznou mûrou pﬁispívá ke zlep‰ování koordinace pohybu, zvût‰ení kloubní pohyblivosti a zv˘‰ení svalové
síly dûtí s postiÏením. Vedle zdravotního efektu má ãinnost sdruÏení v˘razn˘ psychologick˘ dopad a pﬁispívá
ke zv˘‰ení sebevûdomí a vlastní iniciativû dûtí s postiÏením. Z pacienta se tak stává sportovec, kter˘ se
setkává s kamarády pﬁi stejné volnoãasové aktivitû. Tato metodika je v‰ak nároãná na personální obsazení –
kaÏdému zaãínajícímu malému plavci se musí vûnovat vÏdy jeden instruktor, kter˘ musí pﬁesnû znát
zdravotní moÏnosti a rizika dítûte. Teprve po zvládnutí v˘uky postupují dûti do vy‰‰í úrovnû, kde jiÏ plavou
samostatnû.
SdruÏení, vedle pravideln˘ch celoroãních tréninkÛ plavání, roz‰iﬁuje své aktivity, realizuje pobytová
soustﬁedûní, plavecké závody, poznávací v˘lety, besídky a soutûÏe. Tyto aktivity sdruÏení zabezpeãuje
mnoÏstvím dobrovolníkÛ, kteﬁí se o dûti postarají a ulehãují tak ãasovû nároãnému harmonogramu rodiãÛ.
SdruÏení vyuÏije finanãní prostﬁedky na pobytové akce, realizaci závodÛ, ‰kolení dobrovolníkÛ, ãásteãnû také
na provoz sdruÏení a mzdy instruktorÛ v roce 2004.
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DLOUHODOBÁ PODPORA VYBRAN¯M PROJEKTÒM
Nadace Eurotel se rozhodla dlouhodobû podporovat vybrané NNO a zajistit tak úspû‰né a plynulé
pokraãování kvalitních projektÛ. Podmínkou pro získání takovéto podpory je dlouhodob˘ zámûr projektu,
pﬁiãemÏ podpora je urãena pﬁedev‰ím na provozní náklady pﬁímo související s projektem. Dílãím zámûrem
je podporovat organizace v aktivitách, které usilují o systémové zmûny ve financování NNO. V roce 2003
získal dlouhodobou podporu (na 2 roky) ve v˘‰i 200 tisíc korun roãnû laureát Ceny Nadace Eurotel 2002
Stﬁedisko pro rehabilitaci dûtí a mládeÏe se zdravotním postiÏením BorÛvka z Borovan u âesk˘ch Budûjovic
na zabezpeãení pravideln˘ch respitních pobytÛ.

LINKA DOMÒ A PODPORA ZDRAVOTNÍCH KLAUNÒ V NEMOCNICÍCH
Hlavním cílem projektu Linka domÛ je zmírnit pocit bolesti a osamûní dûtem pﬁi dlouhodobém pobytu
v nemocnicích. Nadace podporuje v souvislosti s tímto projektem obãanské sdruÏení Zdravotní Klaun, které
léãí smíchem a stává se bûhem sv˘ch náv‰tûv v nemocnicích neoddûlitelnou souãástí léãebného procesu.
Dûtská oddûlení v 32 vybran˘ch nemocnicích obdrÏela v minul˘ch letech od spoleãnosti Eurotel Go sady
s mobilními telefony. Telefony byly prvnû do nemocnic distribuovány v roce 1999 a jsou na dûtsk˘ch
oddûleních k dispozici zdarma po cel˘ rok, aby dûti mohly b˘t v kontaktu se sv˘mi rodiãi v prÛbûhu celého
pobytu v nemocnici.
Projekt byl realizován dvakrát roãnû v ãervnu a v prosinci 2003, kdy za dûtmi do nemocnic pﬁi‰li zdravotní
klauni se speciálnû pﬁipraven˘mi zábavn˘mi vystoupeními. Zdravotní klauni s pomocí dobrovolníkÛ z ﬁad
zamûstnancÛ Eurotelu také pﬁedali dûtsk˘m oddûlením Go kupony ze spoleãnosti Eurotel, které dûtem
umoÏnily dal‰í hovory s domovem. Do projektu se novû zapojili i ãtenáﬁi magazínu ABC, kteﬁí pro dûti
v nemocnicích vyrobili hry a skládanky. Vánoãní pﬁedstavení ve vybran˘ch nemocnicích podpoﬁila svou
úãastí spoleãnû s klauny také hereãka a zpûvaãka Magda Reifová.
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Nemocnice zapojené do projektu Linka domÛ:
Kraj

Název

Praha

FNKV – Klinika dûtí a dorostu

Praha 10

FTN – Dûtská klinika IPVZ

Praha 4

Stﬁedoãesk˘
Jihoãesk˘
PlzeÀsk˘
Karlovarsk˘
Ústeck˘
Libereck˘
Královéhradeck˘
Pardubick˘
Vysoãina
Jihomoravsk˘
Olomouck˘
Zlínsk˘

Moravsko-slezsk˘

Mûsto

FNKV – Klinika popáleninové medicíny

Praha 10

VFN – Dûtská klinika

Praha 2

FN Motol

Praha 5

Klaudiánova nemocnice – dûtská nemocnice

Mladá Boleslav

Nemocnice s poliklinikou – dûtské lÛÏkové oddûlení

Mûlník

Okresní nemocnice Tábor – dûtské oddûlení

Tábor

Nemocnice âeské Budûjovice – Dûtská klinika

âeské Budûjovice

Nemocnice s poliklinikou – dûtské oddûlení

Klatovy

FN – Dûtská klinika

PlzeÀ

Nemocnice – dûtské oddûlení

Karlovy Vary

Nemocnice – dûtské oddûlení

Sokolov

Masarykova nemocnice – dûtská klinika

Ústí nad Labem

Nemocnice s poliklinikou Chomutov – dûtské oddûlení

Chomutov

Nemocnice s poliklinikou âeská Lípa – dûtské oddûlení

âeská Lípa

Nemocnice Liberec – dûtské oddûlení

Liberec

FN – Dûtská klinika

Hradec Králové

Státní oblastní nemocnice, Trutnov – dûtské oddûlení

Trutnov

Nemocnice Pardubice – dûtské oddûlení

Pardubice

Nemocnice – dûtské oddûlení

Litomy‰l

Okresní nemocnice – dûtské oddûlení

HavlíãkÛv Brod

Nemocnice v Tﬁebíãi – dûtské oddûlení

Tﬁebíã

Fakultní nemocnice – Klinika dûtské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Brno

Okresní nemocnice Kyjov – dûtské oddûlení

Kyjov

FN, Dûtská klinika

Olomouc

Nemocnice ·umperk, s.r.o. – dûtské oddûlení

·umperk

Nemocnice s poliklinikou – dûtské oddûlení

Uherské Hradi‰tû

BaÈova nemocnice – dûtské oddûlení

Zlín

Mûstská nemocnice

Vala‰ské Meziﬁíãí

FN – Dûtská klinika

Ostrava-Poruba

Nemocnice – dûtské oddûlení

Tﬁinec

Lucka Faldusová

Vìaka spolupráci s Nadáciou Eurotel

sa nám podarilo spustiÈ vzdelávací projekt „Sila

s instruktorkou Janou

ºudskosti“ a dostaÈ ho do ‰kôl v celej âeskej republike. Podarilo sa nám takto vytvoriÈ
modern˘ v˘ukov˘ interaktívny program,
republike.

jeden z prv˘ch podobného druhu v âeskej
Matûj Mináã, reÏisér filmu Síla lidskosti
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VZDùLÁVACÍ PROGRAM NICHOLAS WINTON DO ·KOL
V roce 1939, v tehdej‰ím nacisty okupovaném âeskoslovensku, zachránil Nicholas Winton Ïivot
669 ãesk˘m a slovensk˘m dûtem, kter˘m pomohl odjet do Británie. Témûﬁ 50 let o tom mlãel. âin pana
Wintona je pﬁesvûdãiv˘m symbolem toho, co zmÛÏe odvaha a odhodlání jediného ãlovûka. Pﬁedstavuje
jedineãné vyjádﬁení, jak ãelit zlu na osobní úrovni.
Nadace Eurotel podporuje interaktivní Vzdûlávací program Nicholas Winton, kter˘ získal v roce
2003 zá‰titu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR. V rámci tohoto projektu se Ïáci základních
‰kol, studenti gymnázií a ostatních stﬁedních ‰kol dozvídají více o pﬁíbûhu Nicholase Wintona a mohou se
také do projektu aktivnû zapojit.
Studenti mají moÏnost hledat pomocí internetu 470 „Wintonov˘ch dûtí“ Ïijících na celém svûtû. Tito lidé
doposud nevûdí, komu vdûãí za svou záchranu. Dodnes z celkového poãtu 669 osob na seznamu pana
Wintona jen 200 zná svého zachránce.
Na ‰kolách je, pﬁi Ïiv˘ch besedách s „Wintonov˘mi dûtmi“, promítána nová prodlouÏená verze
dokumentárního filmu s podrobnostmi o prÛbûhu záchranné akce, o soukromém Ïivotû i názorech Sira
Wintona a také tûch, které zachránil.
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1. KONFERENCE O FIREMNÍ FILANTROPII V âESKÉ REPUBLICE
Odpovûdnost pﬁiná‰í úspûch, úspûch pﬁiná‰í odpovûdnost
Nadace Eurotel ve spolupráci s Fórem dárcÛ uspoﬁádala první konferenci o firemním dárcovství v âeské
republice, která se uskuteãnila 18. listopadu 2003. Konference se konala v prostorách Senátu âR pod
zá‰titou pﬁedsedy Petra Pitharta a tehdej‰ího velvyslance USA v âeské republice Craiga Stapletona.
Jednodenní pracovnû-spoleãenské setkání otevﬁelo otázku podnikové filantropie jako strategické souãásti
konceptu spoleãenské odpovûdnosti firem. Na sto manaÏerÛ v˘znamn˘ch firem v âeské republice si
pﬁedávalo své zku‰enosti s dárcovstvím. Vyvrcholením konference bylo slavnostní vyhlá‰ení Klubu
firemních dárcÛ Donator – uskupení firem, které podnikají v âeské republice a vûnují se firemní
filantropii.
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ZAMùSTNANCI POMÁHAJÍ
Pomoc Nadace Eurotel se neomezuje jen na finance. Prostﬁednictvím projektu Zamûstnanci pomáhají
podporují pracovníci Eurotelu více neÏ sedmdesát dûtí z dûtského domova v Klánovicích u Prahy
a z dûtského domova Dagmar v Brnû. Projekt vznikl ryze ze zájmu zamûstnancÛ o dobroãinnou ãinnost.
Dobrovolníci vûnují dûtem svÛj voln˘ ãas a organizují pro nû rozliãné akce. Vznikají tak nová pﬁátelství, která
obohacují obû strany.

Realizované akce v roce 2003:
■ jarní úklid zahrady v Klánovicích
■ pﬁedávání reklamních pﬁedmûtÛ a vyﬁazené PC techniky
■ sbírka mezi zamûstnanci na nákup praãky, koberce a v˘stavbu stﬁí‰ky pro kola
■ úãast dûtí na zábavném dni Family Day Eurotel
■ Kosmick˘ soutûÏní víkend v jiÏních âechách
■ v˘tvarná soutûÏ a slavnostní vernisáÏ dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací
■ náv‰tûva aquaparku a kina
■ úãast dûtí na vánoãním setkání v Eurotelu a Strom splnûn˘ch pﬁání

Rozcviãení sportovní

Pﬁínos Nadace Eurotel jako mladé firemní nadace vidím zejména v tom, Ïe jde o jasn˘

skupiny

veﬁejnû deklarovan˘ a dlouhodob˘ poãin firmy v oblasti firemní filantropie a právû v tom
by mûla b˘t inspirací pro dal‰í komerãní spoleãnosti u nás. Firemní nadace mÛÏe
v˘znamnou mûrou pomáhat zlep‰it porozumûní mezi neziskovou a komerãní sférou,
protoÏe je vlastnû takov˘m „mÛstkem“, kter˘ oba tyto bﬁehy spojuje.
Pavlína Kalousová, v˘konná ﬁeditelka Forum dárcÛ
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v˘rok auditora
ZPRÁVA NEZÁVISL¯CH AUDITORÒ SPRÁVNÍ RADù NADACE EUROTEL
Provedli jsme audit pﬁiloÏené rozvahy Nadace Eurotel k 31. prosinci 2003, souvisejícího v˘kazu zisku a ztráty a pﬁílohy za
rok 2003 uveden˘ch ve v˘roãní zprávû na stranách 32 aÏ 49 (dále „úãetní závûrka"). Za sestavení úãetní závûrky a za
vedení úãetnictví odpovídá správní rada nadace. Na‰í úlohou je vydat na základû auditu v˘rok k této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto
normy poÏadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pﬁimûﬁenou jistotu, Ïe úãetní závûrka
neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedená ovûﬁení prÛkaznosti ãástek
a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch
odhadÛ uãinûn˘ch vedením nadace a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe proveden˘
audit poskytuje pﬁimûﬁen˘ podklad pro vydání v˘roku.
Podle na‰eho názoru pﬁiloÏená úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ
a vlastního kapitálu Nadace Eurotel k 31. prosinci 2003 a v˘sledku jejího hospodaﬁení za rok 2003 v souladu se zákonem
o úãetnictví a ostatními pﬁíslu‰n˘mi pﬁedpisy âeské republiky.
Ovûﬁili jsme soulad úãetních informací, uveden˘ch na stranách 1 aÏ 30 této v˘roãní zprávy, které nejsou souãástí úãetní
závûrky k 31. prosinci 2003, s ovûﬁovanou úãetní závûrkou nadace. Podle na‰eho názoru jsou tyto informace ve v‰ech
v˘znamn˘ch ohledech v souladu s touto úãetní závûrkou.
23. bﬁezna 2004

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupen˘

Malcolm Best

Ing. Jitka Îaloudková

partner

auditor, osvûdãení ã. 1802

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateﬁinská 40/466, 120 00 Praha 2, âeská republika, telefon +420 251 151 111, fax +420 251 156 111
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateﬁinská 40/466, 120 00 Praha 2, IâO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl C, vloÏka 3637
a v seznamu auditorsk˘ch spoleãností u Komory auditorÛ âeské republiky pod osvûdãením ãíslo 021.

32

úãetní závûrka
ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2003 (v cel˘ch Kã)

Aktiva

Stav k 1. 1.

Stav k 31. 12.

B.

Krátkodob˘ majetek celkem

7 354 680

6 812 307

III.

Krátkodob˘ finanãní majetek

7 354 680

6 812 307

3.

Úãty v bankách

AKTIVA CELKEM

Pasiva

7 354 680

6 812 307

7 354 680

6 812 307

Stav k 1. 1.

Stav k 31. 12.

A.

Vlastní zdroje celkem

6 645 258

6 703 602

I.

Jmûní celkem

6 645 258

6 703 602

1.

Vlastní jmûní

2.

Fondy

500 000

500 000

6 145 258

6 203 602

II.

V˘sledek hospodaﬁení celkem

0

0

B.

Cizí zdroje celkem

709 422

108 705

III.

Krátkodobé závazky celkem

709 422

108 705

1.

Dodavatelé

350 172

3 990

17.

Jiné závazky

22.

Dohadné úãty pasivní

PASIVA CELKEM

0

6 000

359 250

98 715

7 354 680

6 812 307

Terrence Valeski
pﬁedseda správní rady
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V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2003 (v cel˘ch Kã)

A.

Náklady

I.

Spotﬁebované nákupy celkem

1.

Spotﬁeba materiálu

II.

SluÏby celkem

7.

Náklady na reprezentaci

8.

Ostatní sluÏby

V.

Ostatní náklady celkem

24.

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

B.

V˘nosy

I.

TrÏby za vlastní v˘kony a za zboÏí celkem

2.

TrÏby z prodeje sluÏeb

IV.

Ostatní provozní v˘nosy

15.

Úroky

17.

Zúãtování fondÛ

18.

Jiné ostatní v˘nosy

VI.

Pﬁijaté pﬁíspûvky celkem

27.

Pﬁijaté pﬁíspûvky (dary)

V˘nosy celkem

589 367
589 367
3 017 720
93 490
2 924 230
20 954
20 954
3 628 041

50 000
50 000
1 569 405
19 503
1 537 683
12 219
2 008 636
2 008 636
3 628 041

C.

V˘sledek hospodaﬁení pﬁed zdanûním

0

D.

V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní

0

Terrence Valeski
pﬁedseda správní rady
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V·EOBECNÉ INFORMACE
Nadace Eurotel byla zﬁízena zakládací (nadaãní) listinou ve formû notáﬁského zápisu dne 24. dubna 2002. Jedin˘m
zﬁizovatelem Nadace Eurotel je spoleãnost Eurotel Praha, spol. s r.o. Nadace Eurotel byla dne 29. kvûtna 2002 zapsána
do nadaãního rejstﬁíku vedeného Mûstsk˘m soudem v Praze, v oddílu N, vloÏka 450. Sídlo Nadace Eurotel je
v Praze 4 – Michle, Vyskoãilova 1442/1b.
Posláním Nadace Eurotel je podpora projektÛ, které pﬁispívají ke zdravému v˘voji dûtí a mládeÏe a k jejich lep‰ímu
du‰evnímu i tûlesnému rozvoji. Nadace Eurotel rovnûÏ podporuje projekty vedoucí ke zlep‰ení rÛzn˘ch druhÛ komunikace
u tûch skupin dûtí a mládeÏe, které mohou b˘t ve spoleãnosti jak˘mkoliv zpÛsobem znev˘hodnûny. Jde o:
■ pomoc pﬁi vyrovnání ‰ancí u dûtí a mládeÏe se sociálním a zdravotním znev˘hodnûním,
■ pomoc pﬁi pﬁípravû a realizaci kvalitních aktivit zamûﬁen˘ch na voln˘ ãas dûtí a mládeÏe,
■ pomoc pﬁi ﬁe‰ení komunikaãních problémÛ dûtí a mládeÏe s cílem zabránit jejich sociální exkluzi – vylouãení ze
spoleãnosti,
■ podporu rozvoje zdravotnû ãi sociálnû handicapovan˘ch dûtí a mládeÏe, které projevují mimoﬁádné nadání v oblasti
umûní, sportu ãi odborné ãinnosti.

ORGÁNY NADACE EUROTEL
SloÏení správní rady Nadace Eurotel k 31. prosinci 2003:
pﬁedseda:

Terrence Edward Valeski
den vzniku funkce: 29. kvûtna 2002
den vzniku ãlenství: 29. kvûtna 2002

místopﬁedseda:

Mgr. ªubo‰ Bôrik
den vzniku funkce: 29. kvûtna 2002
den vzniku ãlenství: 29. kvûtna 2002

ãlen:

PhDr. Jaroslav ·turma
den vzniku ãlenství: 29. kvûtna 2002
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ãlen:

Pavel KﬁíÏ
den vzniku ãlenství: 29. kvûtna 2002

ãlen:

Mgr. Martin Kováﬁ, Ph.D.
den vzniku ãlenství: 29. kvûtna 2002

ãlen:

Milena Johnová
den vzniku ãlenství: 29. kvûtna 2002

ãlen:

Garrison Macri
den vzniku ãlenství: 19. listopadu 2002

ãlen:

Ing. Vlasta Kreslová
den vzniku ãlenství: 1. ledna 2003

ãlen:

Ing. Diana Dobálová
den vzniku ãlenství: 3. ãervna 2003

K 31. prosinci 2002 byl ãlenem správní rady Nadace Eurotel Ing. Miroslav Král. Jeho ãlenství vzniklo 29. kvûtna 2002
a zaniklo 31. prosince 2002. Od 1. ledna 2003 se místo Ing. Miroslava Krále stala novou ãlenkou správní rady Ing. Vlasta
Kreslová. Od 29. kvûtna 2002 byla ãlenkou správní rady Nadace Eurotel Ing. Marcela Perlíková, které ãlenství zaniklo
29. kvûtna 2003. Od 3. ãervna 2003 se novou ãlenkou správní rady stala Ing. Diana Dobálová.
Jménem Nadace Eurotel jednají navenek pﬁedseda a místopﬁedseda správní rady samostatnû a samostatnû také stvrzují
v‰echny dokumenty a smlouvy sv˘mi podpisy.
Revizor Nadace Eurotel k 31. prosinci 2003:
Revizor:

Ing. Petra Kochová
den vzniku funkce: 29. kvûtna 2002

âlenové správní rady a revizor Nadace Eurotel vykonávají své funkce bez nároku na odmûnu a v letech 2003 a 2002 jim
nebyly poskytnuty Ïádné finanãní ani naturální poÏitky.
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ÚâETNÍ POSTUPY
a)

Základní zásady vedení úãetnictví

Úãetnictví Nadace Eurotel a úãetní závûrka je sestavena v souladu s úãetními pﬁepisy platn˘mi v âeské republice. Zmûny
vypl˘vající z pﬁijetí nov˘ch úãetních zásad a postupÛ v souladu s vyhlá‰kou ã. 504/2002 Sb. platnou od 1. ledna 2003
nemûly vliv na vlastní zdroje ani v˘kaz zisku a ztráty Nadace Eurotel. Tyto zmûny mûly dopad pouze na podobu finanãních
v˘kazÛ a pﬁílohy k finanãním v˘kazÛm Nadace Eurotel. Úãetnictví je vedeno na principu historick˘ch poﬁizovacích cen.
V˘kazy úãetní závûrky jsou zaokrouhleny na celé koruny ãeské. Pﬁíloha úãetní závûrky je zaokrouhlena na tisíce korun
ãesk˘ch, není-li uvedeno jinak. V pﬁíloze úãetní závûrky jsou uvedeny v‰echny postupy, které mají na úãetnictví Nadace
Eurotel zásadní vliv a jejichÏ vedení vypl˘vá z platn˘ch právních pﬁedpisÛ. Nejsou zde uvedeny takové úãetní postupy,
které nebyly v letech 2003 a 2002 vyuÏívány, protoÏe k nim neexistoval vûcn˘ ani právní titul nebo které byly z hlediska
úãetnictví Nadace Eurotel nev˘znamné.
Nadace Eurotel neuskuteãÀovala v letech 2003 a 2002 Ïádné transakce v cizí mûnû a nemûla Ïádn˘ majetek ani závazky
v cizí mûnû.

b)

Nadaãní dary

Nadaãní dary jsou pﬁijímány na základû uzavﬁen˘ch darovacích smluv mezi Nadací a dárci. Nadaãní dary jsou posuzovány
individuálnû podle jejich úãelu uvedeném v darovací smlouvû.
Pﬁijaté nadaãní dary úãelovû urãené na poskytování nadaãních pﬁíspûvkÛ jsou úãtovány do fondÛ nadaãních darÛ.
Pﬁijaté nadaãní dary úãelovû urãené na provoz Nadace Eurotel se úãtují do v˘nosÛ.
Podle statutu Nadace Eurotel celkové roãní náklady související s provozem Nadace Eurotel nesmí pﬁev˘‰it 30 % hodnoty
roãnû vyplacen˘ch poskytnut˘ch nadaãních pﬁíspûvkÛ. V roce 2002 bylo statutem nadace stanoveno toto kritérium ve v˘‰i
35 % hodnoty roãnû vyplacen˘ch poskytnut˘ch nadaãních pﬁíspûvkÛ.

c)

Nadaãní pﬁíspûvky

Nadaãní pﬁíspûvky jsou poskytovány na základû darovacích smluv uzavﬁen˘ch mezi Nadací a pﬁíjemci nadaãních pﬁíspûvkÛ.
Nadaãní pﬁíspûvky jsou poskytovány z fondÛ nadaãních pﬁíspûvkÛ.
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d)

Sledování v˘nosÛ a nákladÛ

V˘nosy a náklady Nadace Eurotel jsou sledovány oddûlenû za jednotlivé ãinnosti, které jsou posláním Nadace Eurotel
v souladu s jejím statutem. Tyto v˘nosy a náklady jsou vykázány v rámci hlavní ãinnosti, uvedené v poznámce 11 a 12
této pﬁílohy. Oddûlenû jsou zároveÀ sledovány náklady na provoz Nadace Eurotel, které jsou uvedeny pod provozní
ãinností.

e)

Následné události

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahov˘m dnem a dnem sestavení úãetní závûrky je zachycen v úãetních v˘kazech
v pﬁípadû, Ïe tyto události poskytují doplÀující dÛkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V pﬁípadû, Ïe mezi rozvahov˘m dnem a dnem sestavení úãetní závûrky dojde k v˘znamn˘m událostem zohledÀujícím
podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dÛsledky tûchto událostí popsány v pﬁíloze, ale nejsou zaúãtovány
v úãetních v˘kazech.

HMOTN¯ A NEHMOTN¯ MAJETEK
O dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku se úãtuje, pokud jeho doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ 1 rok a poﬁizovací
cena pﬁevy‰uje u hmotného majetku 40 000 Kã za poloÏku a u nehmotného majetku 60 000 Kã za poloÏku. Pokud
poﬁízen˘ hmotn˘ nebo nehmotn˘ majetek nesplÀuje tato kritéria, jeho poﬁizovací cena je úãtována v plné v˘‰i do nákladÛ
v období, kdy byl poﬁízen.
Nadace Eurotel nevlastnila v prÛbûhu let 2003 a 2002 Ïádn˘ dlouhodob˘ hmotn˘, nebo nehmotn˘ majetek, a to ani
formou finanãního leasingu.
V letech 2003 a 2002 Nadace Eurotel vyuÏívala za úãelem zaji‰tûní sv˘ch provozních potﬁeb movit˘ majetek a nebytové
prostory na základû uzavﬁen˘ch nájemních a podnájemních smluv.
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VLASTNÍ ZDROJE
a)

Vlastní jmûní

Vlastní jmûní ve v˘‰i 500 tis. Kã je tvoﬁeno penûÏit˘m vkladem zﬁizovatele do Nadace Eurotel pﬁi jejím zﬁízení. Vlastní jmûní
bylo v letech 2003 a 2002 sloÏeno na zvlá‰tním úãtu u banky. S vlastním jmûní lze disponovat, vãetnû zmûn jeho vûcné
skladby, av‰ak pouze v souladu s cílem Nadace Eurotel a s péãí ﬁádného hospodáﬁe.

b)

Pﬁehled zmûn ve vlastních zdrojích

Stav k 29. kvûtnu 2002
Pﬁijaté nadaãní dary
Poskytnuté nadaãní pﬁíspûvky

Vlastní
jmûní

Fondy

V˘sledek
hospodaﬁení

Vlastní
zdroje
celkem
(tis. Kã)

(tis. Kã)

(tis. Kã)

(tis. Kã)

500

0

0

500

0

15 055

0

15 055
-8 910

0

-8 910

0

500

6 145

0

6 645

Pﬁijaté nadaãní dary

0

16 121

0

16 121

Poskytnuté nadaãní pﬁíspûvky za rok 2003

0

-11 072

0

-11 072

Poskytnuté nadaãní pﬁíspûvky za rok 2002

0

-3 620

0

-3 620

âerpání zdrojÛ na provozní ãinnost

0

-1 370

0

-1 370

500

6 204

0

6 704

ZÛstatek k 31. prosinci 2002

ZÛstatek k 31. prosinci 2003

c)

Nadaãní pﬁíspûvky

V prÛbûhu roku 2003 rozhodla Nadace Eurotel o poskytnutí nadaãních pﬁíspûvkÛ z prostﬁedkÛ Nadace Eurotel v penûÏní
formû ve v˘‰i 13 441 tis. Kã (v roce 2002: 12 530 tis. Kã) a v nepenûÏní formû ve v˘‰i 167 tis. Kã (v roce 2002: 0 Kã).
Následnû byly v roce 2003 uzavﬁeny pﬁíslu‰né darovací smlouvy a do 31. prosince 2003 byly Nadací vyplaceny nadaãní
pﬁíspûvky ve v˘‰i 11 072 tis. Kã. V roce 2003 byly zároveÀ vyplaceny nadaãní pﬁíspûvky úãelovû vázané k vyplacení na
základû splnûn˘ch podmínek z darovacích smluv uzavﬁen˘ch v roce 2002 ve v˘‰i 3 620 tis. Kã.
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Nadaãní pﬁíspûvky v letech 2003 a 2002 se dûlí do následujících skupin:
Nadaãní
pﬁíspûvky
r. 2003
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003

Uhrazeno
v r. 2002

Uhrazeno
v r. 2003

(tis. Kã)

Nadaãní
pﬁíspûvky
r. 2002
(tis. Kã)

(tis. Kã)

(tis. Kã)

1

Regionální granty

11 000

8 904

9 600

7 680

1 920

2

Cena Nadace Eurotel

1 000

800

1 000

800

200

3

Dlouhodobá podpora

400

160

0

0

0

4

Pomoc pﬁi povodních

0

0

1 500

0

1 500

5

Ostatní nadaãní pﬁíspûvky
Celkem

(i)

1 208

1 208

430

430

0

13 608

11 072

12 530

8 910

3 620

Regionální granty

Nadaãní pﬁíspûvky vyplacené do 31. prosince 2003 v rámci programu regionálních grantÛ za rok 2003 ãinily celkem
8 904 tis. Kã. Zb˘vající ãást poskytnut˘ch nadaãních pﬁíspûvkÛ ve v˘‰i 2 096 tis. Kã bude vyplacena v roce 2004.
(ii)

Cena Nadace Eurotel

Cena Nadace Eurotel v celkové v˘‰i 1 000 tis. Kã byla v roce 2003 udûlena sdruÏení SK KONTAKT Karlovy Vary k zaji‰tûní
projektu „Jedeme dál, naskoãte si“. Do 31. prosince 2003 vyplatila Nadace Eurotel ãást nadaãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 800
tis. Kã. Zb˘vající ãást nadaãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 200 tis. Kã bude vyplacena v roce 2004 po splnûní pﬁíslu‰n˘ch
podmínek stanoven˘ch v darovací smlouvû.
(iii)

Dlouhodobá podpora vybran˘m projektÛm

Nadaãní pﬁíspûvky vyplacené do 31. prosince 2003 v rámci programu dlouhodobé podpory ãinily celkem 160 tis. Kã,
zb˘vající ãásti budou poskytnuty v letech 2004 a 2005 po splnûní pﬁíslu‰n˘ch podmínek stanoven˘ch v darovací smlouvû.
(iv)

Pomoc pﬁi povodních

Nadace Eurotel rozhodla v roce 2002 o poskytnutí nadaãního pﬁíspûvku v celkové v˘‰i 1 500 tis. Kã Stﬁedisku volného
ãasu dûtí a mládeÏe z Plznû formou úhrady nákladÛ na rekonstrukci sídla Stﬁediska volného ãasu dûtí a mládeÏe a nákupu
materiálu po‰kozeného povodnûmi v srpnu 2002. V roce 2003 byly Nadací uhrazeny náklady na rekonstrukci sídla
Stﬁediska volného ãasu dûtí a mládeÏe v celkové v˘‰i 1 500 tis. Kã.
(v)

Ostatní nadaãní pﬁíspûvky

Nadace Eurotel poskytla v roce 2003 nadaãní pﬁíspûvky v celkové v˘‰i 1 041 tis. Kã v penûÏité formû a 167 tis. Kã
v nepenûÏité formû v rámci své dal‰í ãinnosti související s jejím posláním. V rámci ostatních nadaãních programÛ bylo
poskytnuto 761 tis. Kã obãanskému sdruÏení Zdravotní Klaun, o.s. na projekt Linka domÛ.

Podání pomocné ruky

BohuÏel jen u mála dárcÛ mám pocit, Ïe jim jde o stejnou vûc jako nám – o pomoc
potﬁebn˘m. Vlastní aktivita a zároveÀ ochota naslouchat na‰im potﬁebám posunula
Nadaci Eurotel mezi dárce, které nemáme rádi jen pro jejich dary, ale pro nû samotné.
Mgr. Martin Fojtíãek, SdruÏení Ledovec, Ledce u Plznû
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ABECEDNÍ P¤EHLED DÁRCÒ A P¤IJAT¯CH NADAâNÍCH DARÒ V ROCE 2003

Dárce

Dar
r. 2003
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003
(tis. Kã)

Zb˘vá
uhradit
(tis. Kã)

AMI Communications, spol. s r.o., Kutrovice 55, 273 75 Tﬁebíz, Iâ: 63077370

58

58

0

ENTRE s.r.o., Chodovecké nám. 8, 141 00 Praha 4, Iâ: 45807370

67

67

0

18 000

18 000

0

5

5

0

18 130

18 130

0

Eurotel Praha, spol. s r.o., Vyskoãilova 1442/1b, 140 21 Praha 4, Iâ: 15268306
iAudit International, s.r.o., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Iâ: 26505088
Celkem

ABECEDNÍ P¤EHLED P¤ÍJEMCÒ NADAâNÍCH P¤ÍSPùVKÒ ZA ROK 2003
POSKYTNUT¯CH V ROCE 2003

Pﬁíjemce nadaãního pﬁíspûvku

„I MY“ Spoleãnost pﬁátel rolniãky pro podporu lidí s postiÏením
Bezdûkova 105/I, 392 01 Sobûslav, Iâ: 70812187
1. Centrum zdravotnû postiÏen˘ch Jihoãeského kraje
Vltavské nábﬁ. 5/a, 370 05 âeské Budûjovice, Iâ: 60072385

Pﬁíspûvek
r. 2003
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003
(tis. Kã)

Zb˘vá
uhradit
(tis. Kã)

40

32

8

300

240

60

Arkadie, spoleãnost pro komplexní péãi o zdravotnû postiÏené
U Nov˘ch lázní 1286/9, Teplice, Iâ: 00556203

505

415

90

Asistence, o.s., V pevnosti 4, 120 00 Praha 2, Iâ: 63830540

450

360

90

Asociace rodiãÛ a pﬁátel tûlesnû postiÏen˘ch dûtí, Klub Klubíãko Beroun
Wágnerovo námûstí 458/2, 266 01 Beroun, Iâ: 64752780

450

360

90

Asociace rodiãÛ a pﬁátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí v âR, Klub Hornoml˘nská
Hornoml˘nská 1225, Praha 4, Iâ: 75036711

100

80

20

BorÛvka, stﬁedisko pro rehabilitaci dûtí a mládeÏe se zdravotním postiÏením
Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany, Iâ: 47234334

400

160

240

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s., ·tûpánkova 108, 537 01 Chrudim, Iâ: 25918974

450

360

90

âlovûk hledá ãlovûka, o.s., Na Florenci 19, 110 00 Praha 1, Iâ: 68381280

100

80

20

Dûtsk˘ domov, SmrÏovská 77, 190 14 Praha 9 – Klánovice, Iâ: 61389293

126

126

0

42

Pﬁíjemce nadaãního pﬁíspûvku

Pﬁíspûvek
r. 2003
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003
(tis. Kã)

Zb˘vá
uhradit
(tis. Kã)

Dûtsk˘ domov Dagmar, Zeleného 51, 616 00 Brno – Îabovﬁesky, Iâ: 62158465

41

41

0

Dûtsk˘ klíã ·umperk, o.p.s., Nám. míru 5, 787 01 ·umperk, Iâ: 25852957

40

32

8

Diakonie âCE – Stﬁedisko Betlém
Císaﬁova 27, 691 72 Klobouky u Brna, Iâ: 18510949

40

32

8

Diakonie âCE – Stﬁedisko kﬁesÈanské pomoci v Litomûﬁicích
Rooseveltova 7, Litomûﬁice, Iâ: 46768041

80

64

16

Diakonie âeskobratrské církve evangelické – Stﬁedisko Pﬁ. Pittra
Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany, Iâ: 26521032

350

280

70

Diakonie âeskobratrské církve evangelické – Stﬁedisko v Plzni
Kralovická 35, 323 00 PlzeÀ, Iâ: 73632767

450

360

90

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava, Iâ: 44990260

80

64

16

100

80

20

Dolíãek, o.s., Tyr‰ovo nábﬁeÏí 649, RoÏnov pod Radho‰tûm, Iâ: 26582155

40

32

8

Domov sv. AneÏky, o.p.s., âihovice 30, 375 01 T˘n nad Vltavou, Iâ: 26018888

55

55

0

EPONA, o.s., Bolzánova 28, 618 00 Brno – âernovice, Iâ: 69707332

55

55

0

Dobrovolnické centrum, Prokopa Divi‰e 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, Iâ: 70225842

Fórum dárcÛ, o. s., ·tûpánská 61, 116 02 Praha 1, Iâ: 66004501

170

170

0

HSO FALCO Kladno, Italská 2306, 272 01 Kladno 2, Iâ: 68382464

300

240

60

Charita Opava, DÛm sv. Josefa, PﬁemyslovcÛ 26, 747 07 Opava – Jaktaﬁ, Iâ: 43964591

460

370

90

Jasnûnka, o.s., Jiráskova 772, 783 91 Uniãov, Iâ: 63729521

405

335

70

Junák – svaz skautÛ a skautek âR, stﬁedisko „Milana Genserka“ Brno
Vaculíkova 6, Brno, Iâ: 62157523

40

32

8

Klub rodiãÛ a pﬁátel mateﬁské ‰koly II, Hradec Králové
·tefcova 1125, 500 09 Hradec Králové, Iâ: 26628864

80

80

0

300

240

60

40

32

8

355

295

60

Labyrint – sdruÏení pro integrovanou v˘chovu
Bendlova 26, 613 00 Brno, Iâ: 26548542
MÛj domov, o.s., Bechlín 18, 411 86 Bechlín, Iâ: 69898570
Obãanské sdruÏení Cesta – stacionáﬁ, Vítkova 3, 547 01 Náchod, Iâ: 48653292
Obãanské sdruÏení ·vagr, Píseckého 131, 397 01 Písek, Iâ: 65983033

100

80

20

Oblastní charita Liberec, Mistrovsk˘ vrch 349/2, 460 01 Liberec, Iâ: 26520699

350

280

70

Petit, o.s., Na chmelnici 22, 779 00 Olomouc, Iâ: 67339662

100

80

20

Pevnost – âeské centrum znakového písma, Sokolovská 304, Praha 9, Iâ: 70840440

300

240

60

Pomocná ‰kola NONA, o.p.s.
Ra‰ínova 313, 549 01 Nové Mûsto nad Metují, Iâ: 25299140

350

280

70
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Pﬁíjemce nadaãního pﬁíspûvku

Q-klub AMAVET Pﬁíbram, Bﬁeznická 135, 261 01 Pﬁíbram III., Iâ: 42726433

Pﬁíspûvek
r. 2003
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003
(tis. Kã)

Zb˘vá
uhradit
(tis. Kã)
70

405

335

Rodina svaté Zdislavy, o.s.
Hutisko – Solanec 395, 756 62 Hutisko – Solanec, Iâ: 65469623

300

240

60

Salesiánsk˘ dÛm dûtí a mládeÏe, Volgogradská 2, 700 30 Ostrava, Iâ: 69610754

100

80

20

SdruÏení Ledovec, o.s., Ledce 1, 330 14 Ledce u Plznû, Iâ: 26517051

355

295

60

SdruÏení Neratov, o.s.
Barto‰ovice v Orlick˘ch horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlick˘ch horách, Iâ: 46456970

40

32

8

SdruÏení pro vzdûlávání znev˘hodnûn˘ch dûtí, o.s.
Koterovská 16, 301 49 PlzeÀ, Iâ: 26528355

80

64

16

450

360

90

40

32

8

SdruÏení pﬁátel zrakovû postiÏen˘ch dûtí, o.s.
·imkova 879, 500 03 Hradec Králové, Iâ: 45982741
SdruÏení Roztoã, o.s., âechova 564, 252 63 Roztoky u Prahy, Iâ: 26606551
Sedmikráska – Soukromá základní ‰kola, o.p.s.
Vigatice 88, 756 61 Vigatice, Iâ: 25853708

100

80

20

SK Kontakt Brno, Srbská 53b, 612 00 Brno, Iâ: 70883645

350

280

70

1 000

800

200

55

55

0

350

280

70

80

64

16

SK KONTAKT Karlovy Vary, Vrázova 6, 360 01 Karlovy Vary, Iâ: 26541360
SK Kontakt Praha, Strahov Blok 1, Vaníãkova 7, 169 00 Praha 6, Iâ: 70103658
Sluneãní zahrada, o.s., U Zásobní Zahrady 8/2445, Praha 3, Iâ: 67984913
Speciální ‰kola, o.p.s., Tetín 1, 796 01 Prostûjov, Iâ: 25342924
Spoleãnost pro plánovaní rodiny a sexuální v˘chovu
SenováÏná 995/2, P.O.Box 399, 111 21 Praha 1, Iâ: 17046173
SPONDEA pﬁi ââK Brno, o.p.s., ·tefánikova 1, 613 00 Brno, Iâ: 25346342
ST¤EP – Stﬁedisko pomoci dûtem a mládeÏe, o.s.
SenováÏná 2, 110 00 Praha 1, Iâ: 63111918
Tineola, o.s., Ke Dvoru 6, Praha 6, Iâ: 68403437
Totem – regionální dobrovolnické centrum
Rokycanská 44, 312 00 PlzeÀ, Iâ: 69966303

80

64

16

450

360

90

40

32

8

100

80

20

40

32

8

Trojka, o.s., U Trojice 2104, 580 01 HavlíãkÛv Brod, Iâ: 70895422

350

280

70

Unikátní projekty, o.s., Hlavní 825, 488 51 SmrÏovka, Iâ: 60254025

300

240

60

W.I.P. s.r.o., Na Petﬁinách 2, 160 00 Praha 6 – Veleslavín, Iâ: 25109723

100

100

0

Zdravotní klaun, o.s., Drahobejlova 63, 190 00 Praha 9, Iâ: 26547953

761

761

0

ZO âSOP 11/11 Zvoneãek
Bﬁezovská ulice, 252 46 Vrané nad Vltavou, Iâ: 64934641
Celkem

80

64

16

13 608

11 072

2 536
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ABECEDNÍ P¤EHLED P¤ÍJEMCÒ NADAâNÍCH P¤ÍSPùVKÒ ZA ROK 2002
POSKYTNUT¯CH V ROCE 2003

Pﬁíjemce nadaãního pﬁíspûvku

Pﬁíspûvek
r. 2002
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2002
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003
(tis. Kã)

Arkadie, spoleãnost pro komplexní péãi o zdravotnû postiÏené
U Nov˘ch lázní 1286/9, Teplice, Iâ: 00556203

450

360

90

Asistence, o.s., V pevnosti 4, 120 00 Praha 2, Iâ: 63830540

300

240

60

50

40

10

Asociace rodiãÛ a pﬁátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí v âR
Havlíãkova 8, 266 01 Beroun 2, Iâ: 64752780
BorÛvka, stﬁedisko pro rehabilitaci dûtí a mládeÏe se zdravotním postiÏením
Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany, Iâ: 47234334

1 000

800

200

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s., ·tûpánkova 108, 537 01 Chrudim, Iâ: 25918974

350

280

70

Centrum pro rodinu a sociální péãi
Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava, Iâ: 48804517

300

240

60

Centrum pro zdravotnû postiÏené Ústeckého kraje
deta‰ované pracovi‰tû v Lounech, Palackého 2502, 440 01 Louny, Iâ: 26593661

300

240

60

Dûtské centrum ARPIDA, U Hvízdala 9, 370 11 âeské Budûjovice, Iâ: 60074116

350

280

70

Diakonie âCE – stﬁedisko v Ostravû, Îofínská 12, 702 00 Ostrava, Iâ: 41035526

450

360

90

Diakonie sboru Církve bratrské
Konûvova 151/25, 130 00 Praha 3 – ÎiÏkov, Iâ: 18629130

450

360

90

Domov SPMP „Ráãek“, Na Sekyﬁe 1765, 269 01 Rakovník, Iâ: 67675565

350

280

70

50

40

10
10

Hestia, o.s., Na Poﬁíãí 12, 110 00 Praha 1, Iâ: 67779751
HSO FALCO Kladno, Italská 2306, 272 01 Kladno 2, Iâ: 68382464

50

40

300

240

60

50

40

10

MÛj domov, o.s., Bechlín 18, 411 86 Bechlín, Iâ: 69898570

350

280

70

Obãanské sdruÏení David a Goliá‰, Kralovická 35, 323 00 PlzeÀ, Iâ: 26542242

350

280

70

Obãanské sdruÏení Pes PomÛÏe
Hlinûn˘ Újezd 23, 341 01 HoraÏìovice, Iâ: 26525160

450

360

90

Koník, o.s., U Tﬁí lvÛ 1, 370 01 âeské Budûjovice, Iâ: 65010574
MESADA Písek, o.s., NábﬁeÏí 1. Máje, 397 01 Písek, Iâ: 26587955

Oblastní charita HavlíãkÛv Brod
B. Nûmcové 188, 580 01 HavlíãkÛv Brod, Iâ: 15060233
Oblastní charita Pﬁerov, 9. kvûtna 82, 750 00 Pﬁerov, Iâ: 45180270

50

40

10

350

280

70

P – Centrum, Lafayettova 9, Olomouc, Iâ: 60803291

50

40

10

Pohybové studio Cyranovy boty, CVâ LuÏánky, Lidická 50, 658 12 Brno, Iâ: 26534711

50

40

10
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Pﬁíjemce nadaãního pﬁíspûvku

Pomocná ‰kola NONA, o.p.s.
Ra‰ínova 313, 549 01 Nové Mûsto nad Metují, Iâ: 25299140
Pomocné tlapky, o.p.s., V. Kratochvílova 1073, 332 02 Star˘ Plzenec, Iâ: 26322641
Proxima sociale – KC JiÏní pól, o.s.
Rakovského 3138, 143 00 Praha 4, Iâ: 49625624

Pﬁíspûvek
r. 2002
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2002
(tis. Kã)

Uhrazeno
v r. 2003
(tis. Kã)

450

360

90

50

40

10
10

50

40

Q-klub AMAVET Pﬁíbram, Bﬁeznická 135, 261 01 Pﬁíbram III., Iâ: 42726433

450

360

90

SdruÏení „Piafa“ ve Vy‰kovû, o.s., V BrÀanech 35, 682 01 Vy‰kov, Iâ: 49408500

350

280

70

SdruÏení Ledovec, Ledce 1, 330 14 Ledce u Plznû, Iâ: 26517051

450

360

90

SdruÏení Neratov, o.s.
Barto‰ovice v Orlick˘ch Horách 84, 517 61 Rokytnice v Orlick˘ch Horách, Iâ: 46456970

50

40

10

SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m
Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Iâ: 44556934

50

40

10

SdruÏení pﬁátel zrakovû postiÏen˘ch dûtí
·imkova 879, 500 03 Hradec Králové, Iâ: 45982741

300

240

60

SdruÏení volnoãasov˘ch a terapeutick˘ch aktivit – KA≈KA
Helsinská 2731, 390 05 Tábor, Iâ: 26598931

450

360

90

SK KONTAKT Karlovy Vary, Vrázova 6, 360 01 Karlovy Vary, Iâ: 26541360

300

240

60

50

40

10

SPONDEA pﬁi ââK Brno, o.p.s., ·tefánikova 1, 613 00 Brno, Iâ: 25346342

300

240

60

Stﬁedisko pomoci ohroÏen˘m dûtem
¤ímská 2846, Kladno 4 – Rozdûlov, Iâ: 46416463

300

240

60

50

40

10

1 500

0

1 500

50

40

10

Spoleãenství „Zaãít spolu“, o.s., Podmostní 1, 301 12 PlzeÀ, Iâ: 64355756

Stﬁedisko rané péãe Brno – regionální pracovi‰tû Spoleãnosti pro ranou péãi
Kabátníkova 7, 602 00 Brno, Iâ: 67363610
Stﬁedisko volného ãasu dûtí a mládeÏe PlzeÀ
Pallova 19, 303 82 PlzeÀ, Iâ: 66362300
·kolská fotbalová liga, o.p.s.
Dr. Martínka 7, 706 03 Ostrava – HrabÛvka, Iâ: 25851454
Tyflokabinet âeské Budûjovice, o.p.s.
Roudenská 18, 370 01 âeské Budûjovice, Iâ: 26026848

50

40

10

Unikátní Projekty, Hlavní 825, 468 51 SmrÏovka, Iâ: 60254025

50

40

10

250

250

0

Ústav sociální péãe pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Maãkov
38801 Blatná, Iâ: 70871779
Zdravotní klaun, o.s., Drahobejlova 63, 190 00 Praha 9, Iâ: 26547953
Celkem

530

460

70

12 530

8 910

3 620
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ZÁVAZKY
K 31. prosinci 2003 Nadace vykazovala závazky v celkové v˘‰i 4 tis. Kã (k 31. prosinci 2002: 350 tis. Kã v‰e ve lhÛtû
splatnosti). Závazky byly k 31. prosinci 2003 po lhÛtû splatnosti a byly uhrazeny 9. ledna 2004.

âASOVÉ ROZLI·ENÍ
Nadace vytvoﬁila k 31. prosinci 2003 dohadné poloÏky pasivní v celkové v˘‰i 98 tis. Kã v souvislosti s provozní ãinností
Nadace (k 31. prosinci 2002: 359 tis. Kã).

âLENùNÍ V¯NOSÒ

(tis. Kã)

2003
Hlavní
ãinnost

2003
Provozní
ãinnost

2003
Celkem

Pﬁijaté nadaãní dary pouÏité na provozní ãinnost

0

2 009

2 009

Pﬁevod zdrojÛ ke krytí provozní ãinnosti

0

1 370

1 370

167

0

167

50

0

50

0

20

20

Zúãtování nepenûÏních nadaãních pﬁíspûvkÛ
TrÏby z prodeje sluÏeb
Úroky
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem

0

12

12

217

3 411

3 628
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âlenûní v˘nosÛ
(tis. Kã)

2002
Hlavní
ãinnost

2002
Provozní
ãinnost

2002
Celkem

Pﬁijaté nadaãní dary pouÏité na provozní ãinnost

0

2 749

2 749

Pﬁevod zdrojÛ ke krytí provozní ãinnosti

0

0

0

Zúãtování nepenûÏních nadaãních pﬁíspûvkÛ

0

0

0

TrÏby z prodeje sluÏeb

0

0

0

Úroky

0

42

42

Ostatní v˘nosy

0

0

0

V˘nosy celkem

0

2 791

2 791

Nadace nevykonávala v roce 2003 ani v roce 2002 Ïádnou hospodáﬁskou ãinnost a nedosahovala z takové ãinnosti
Ïádn˘ch v˘nosÛ.

âLENùNÍ NÁKLADÒ

(tis. Kã)

Spotﬁeba materiálu
Náklady na reprezentaci
SluÏby
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

2003
Hlavní
ãinnost

2003
Provozní
ãinnost

2003
Celkem

214

375

589

88

5

93

1 607

1 317

2 924

0

21

21

1 910

1 718

3 628
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âlenûní nákladÛ
(tis. Kã)

2002
Hlavní
ãinnost

2002
Provozní
ãinnost

2002
Celkem

Spotﬁeba materiálu

166

142

308

Náklady na reprezentaci

119

0

119

1 658

698

2 356

SluÏby
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

0

8

8

1 943

848

2 791

Náklady na hlavní ãinnost za rok 2003 zahrnují i náklady vztahující se k poﬁádání 1. konference o firemní filantropii ve
v˘‰i 161 tis. Kã.

ZHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO KRITÉRIA
Nadace vyplatila v roce 2003 poskytnuté pﬁíspûvky v celkové v˘‰i 14 692 tis. Kã. Náklady na provoz Nadace ãinily v roce
2003 1 718 tis. Kã, coÏ pﬁedstavuje 11,70 % z celkové v˘‰e nadaãních poskytnut˘ch pﬁíspûvkÛ vyplacen˘ch v tomto
období. V roce 2002 ãinily náklady na provoz Nadace 848 tis. Kã, coÏ pﬁedstavovalo 9,52 % z celkové v˘‰e poskytnut˘ch
nadaãních pﬁíspûvkÛ vyplacen˘ch roku 2002. Statutem stanovené pravidlo omezení nákladÛ na provoz Nadace ve v˘‰i
30 % (v roce 2002: 35 %) ãástky vyplacen˘ch poskytnut˘ch nadaãních pﬁíspûvkÛ bylo v letech 2003 a 2002 dodrÏeno.

ZAMùSTNANCI
Nadace v roce 2003 ani v roce 2002 nemûla Ïádné zamûstnance.
Ve‰keré aktivity související s provozem a ãinností Nadace zaji‰Èovali v letech 2003 a 2002 zamûstnanci spoleãnosti Eurotel
Praha, spol. s r.o. Náklady na tyto zamûstnance byly Nadaci vyúãtovány v plné v˘‰i.
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POTENCIONÁLNÍ ZÁVAZKY
Nadace neevidovala Ïádné potenciální závazky k 31. prosinci 2003.

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po datu úãetní závûrky nedo‰lo k Ïádn˘m událostem, které by mûly v˘znamn˘ dopad na úãetní závûrku k 31. prosinci
2003.
Úãetní závûrka byla schválena pﬁedsedou správní rady Nadace a pﬁedloÏena správní radû Nadace ke schválení.

23. bﬁezna 2004

Terrence Valeski
pﬁedseda správní rady
Nadace Eurotel

Jakub Klouda se psem

Práce v regionální radû pro mû v první ﬁadû znamenala pocit osobního podílu, ale

z organizace Pomocné

souãasnû i velké zodpovûdnosti za práci v oblasti, která je mimo kaÏdodenní zorné pole

tlapky

spoleãenského zájmu.
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Jáni‰, CSc., vedoucí katedry pedagogiky a psychologie,
pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
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podûkování dárcÛm a partnerÛm
Speciální podûkování:
■ E u r o t e l P r a h a , s p o l . s r . o . , hlavní dárce a zﬁizovatel nadace
■ Vltava – Labe – Press, a.s., vydavatelství DeníkÛ Bohemia, DeníkÛ Moravia a Veãerníku
P r a h a , za mediální partnerství v programu Regionálních grantÛ

■ A m i C o m m u n i c a t i o n s , s p o l . s r o . , za poskytování PR sluÏeb
■ D i v a d l o A B C , za poskytnutí prostor pro v˘stavu fotografií
■ E N T R E s . r . o . , za grafick˘ návrh a zpracování v˘roãní zprávy
■ E t n e t e r a , s . r . o . , za tvorbu internetov˘ch stránek
■ F o r u m d á r c Û , za spolupráci na pﬁipravované konferenci o firemní filantropii
■ H o t e l M a r r i o t t P r a h a , za poskytnutí prostor zdarma
■ i A u d i t I n t e r n a t i o n a l s . r . o . , za poskytování auditu náv‰tûvnosti on-line médií zdarma
■ L u c i e K u b í ã k o v á , za pﬁeklady a tlumoãení bûhem celého roku 2003
■ L e o B u r n e t t , za spolupráci na mediální kampani pﬁi vyhla‰ování grantového programu
■ L i d o v é n o v i n y , za poskytnutí inzertní plochy pﬁi vyhla‰ování grantového programu
■ M a g a z í n A B C , za spolupráci na projektu Linka domÛ
■ S h a r o n M c C u l l o c h , za pﬁeklad a editorské práce
■ M F D N E S , za poskytnutí inzertní plochy pﬁi vyhla‰ování grantového programu
■ M a t û j M i n á ã , reÏisér dokumentu Síla lidskosti – Nicholas Winton
■ Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkov˘ch, za poskytnutí prostor pro poﬁádání slavnostního
vyhlá‰ení Klubu Donator
■ T o m k i N û m e c , za cyklus fotografií s námûtem v˘herce Ceny Nadace Eurotel
■ P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , oficiální auditor Nadace Eurotel
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■ M a g d a R e i f o v á , za spolupráci na projektu Linka domÛ
■ Z d e À k a S h e j b a l o v á a E v a Z l o s k á , za vedení projektu Zamûstnanci pomáhají
■ S t a r c o m M e d i a W e s t G r o u p , s p o l . s r . o ., za podporu pﬁi zaji‰Èování informaãní kampanû pﬁi
vyhla‰ování grantového ﬁízení
■ T ˘ d e n í k S t r a t e g i e , za mediální partnerství konference o firemní filantropii
■ Z d r a v o t n í K l a u n , o . s . a p a n G a r y E d w a r d s , za spolupráci na projektu Linka domÛ
■ Z e m a n o v a k a v á r n a v B r n û , za poskytnutí prostor pro v˘stavu fotografií

Speciální podûkování v‰em, kteﬁí svou úãastí a sv˘mi pﬁíspûvky podpoﬁili konání 1. konference o firemní
filantropii v âeské republice.

Podûkování ãlenÛm rad v programu Regionálních grantÛ:

Michaela BártÛ, Mgr. Pavla Bittnerová, Pavlína Bravencová, prof. RNDr. Jiﬁí Cihláﬁ, CSc., Kvûta âeganová,
PhDr. Josef Dlask, Anna Dragounová, Ing. Petr Fábera, Blanka Falcníková, doc. MUDr. Petr Gál, Markéta
Hoke‰ová, Ing. Ale‰ Hrano‰, Mgr. Eva Hronãeková, PaedDr. Kvûta Husová, doc. PhDr. PaedDr. Kamil Jani‰,
CSc., Jitka Kalfaﬁová, Ing. Petra Kochová, Ing. Radka Koneãná, Mgr. Bohdana Ko‰Èálová, Ing. Vlasta Kreslová,
Marta Marková, Marcela Molcarová, Ing. Jiﬁí Morstadt, Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D., David Novotn˘,
Mgr. Alena Pancerová, Elvíra Pûgﬁímová, Ing. Jan Pertl, Mgr. Anna Poncarová, Mgr. Hana Richterová,
Mgr. Jaroslava RovÀáková, Mgr. Daniel Rychlík, ZdeÀka Shejbalová, Petr Soukup, Ing. Radana Stahalová,
Mgr. Karla Strejãková, Ivana ·atrová, doc. Vladimír ·avel, PhDr. Lenka ·ilerová, Petr Waas, Ladislav Zeman,
Mgr. Renata Zumrová, Martin Îabka, Pavel Îára

Nadace Eurotel
Vyskoãilova 1442/1b
140 21 Praha 4
tel.:

267 011 173

fax:

267 011 175

e-mail:

info@nadace-eurotel.cz

Iâ:

26700000

Bankovní spojení: Îivnostenská banka, Praha 1
âíslo úãtu: 40912150004/0400
www.nadace-eurotel.cz
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