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INFORMAČNÍ ČÁST
1.Úvod

Už mnoho let řídím firmu, která navrhuje a prodává světlo. Vedle toho jsem otcem dvou dětí. Má dcera
Leontinka se narodila s oční vadou a navždy zůstane na jedno oko slepá. Věřím, že světlo patří k životu
a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem...
Jindřich Lukavský, zakladatel Nadace Leontinka

Vážení příznivci,
rok 2010 patří mezi další úspěšné roky Nadace Leontinka. Jsem nesmírně rádi, že se podařilo realizovat nejen
pomoc konkrétním rodinám, dětem, institucím, ale také pokračovat v osvětové činnosti mezi zdravými dětmi.
Také účast nevidomých sportovců na nejrůznějších závodech se podařila.
Díky drobným i nesmírně velkorysým darům všech našich podporovatelů, sponzorů a partnerů jsme mohli rozdělit
dary finančního a nefinančního charakteru v hodnotě více než 3,8 mil. Kč a pomoci zrakově postiženým dětem
a studentům ve věku 0 - 25 let.
Důvěra, to je to slovo, které bych ráda zdůraznila. Uvědomuji si to pokaždé, když se setkávám s našimi „klienty“ ,
partnery, podpůrci, zkrátka na každém kroku. Důvěra není mechanická solidarita, která je obecně v člověku
zakotvená . Ve společnosti, kde toto funguje se mnohem snadněji překonává sociální realita. Na následujících
stránkách se dočtete podrobněji o jednotlivých podpořených aktivitách zrakově postižených dětí a mládeže.
Ráda bych poděkovala všem naši příznivcům, kteří pomohli finančními dary nebo poskytnutými nefinančními
dary, stejně jako těm, kteří pomáhají svými silami a aktivitami , aktivním členům správní rady a všem
pracovníkům a spolupracovníkům Nadace Leontinka.
Přejeme si, aby ti z Vás, kteří s nadací již dlouhodobě spolupracujete, těšilo, že jste platnou součástí
mnohostranné pomoci potřebným, a Vám, kteří o spolupráci teprve uvažujete, aby informace uvedené v této
výroční zprávě byly nápomocné a dostatečné pro Vaše rozhodnutí.
Všem pak děkujeme za podporu a projevenou důvěru.
Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka

2. Poslání a principy fungování Nadace Leontinka
Nadace Leontinka se zaměřuje na mnohostrannou pomoc dětem se zrakovým postiţením; cílem
nadace je:
a) přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí, které pečují o těţce
zrakově postiţené děti (nákup strojŧ, zařízení, zvelebování prostor atd.)
b) podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení (semináře, školení atd.)
c) zvyšovat dostupnost speciálních pomŧcek a léčebných programŧ pro zrakově postiţené děti
(příspěvky na nákup pomŧcek, na léčbu atd.)
d) šířit informace o potřebách zrakově postiţených dětí mezi laickou veřejnost, především mezi zdravé
vrstevníky zrakově postiţených dětí (kampaně ve školách, setkání, společné aktivity atd.)
e) podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a na výzkumu nových léčebných
metod
f) umoţnit integraci zrakově postiţených dětí do společnosti, především do škol a zájmových organizací.
Nadace Leontinka shromaţduje prostředky především prostřednictvím darŧ od partnerŧ a sponzorŧ a
benefičních akcí.

3. Rozdělené nadační příspěvky
Od roku 2010 rozhoduje Nadace Leontinka o rozdělení většiny nadačních příspěvkŧ především formou
grantového řízení, které bylo uzavřeno na konci měsíce června 2010. Naléhavé ţádosti jsou řešeny
v prŧběhu celého roku. Podrobnosti o grantovém řízení a podmínky ţádostí jsou uvedeny na
www.nadaceleontinka.cz.
U kaţdého projektu jsou uvedeny alespoň některé podpořené aktivity konkrétních dětí, rodin a
organizací, pracujících se zrakově postiţenými dětmi.
3.1. Dlouhodobé projekty Nadace Leontinka
3.1.1 Svítání
Ve spolupráci se Středisky rané péče po celé České republice poskytujeme mnohostrannou pomoc
rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postiţením. Mezi činnosti Středisek rané péče patří
především rehabilitace, stimulace zraku a nácvik dovedností, které kompenzují postiţení atd. Pracovníci
středisek pracují přímo v rodinách a vytváří tak neviditelnou síť, která pomáhá umoţnit integraci zrakově
postiţených dětí do plnohodnotného ţivota. Projekt Svítání byl zahájen v roce 2006 a jeho garantem je
ředitelka Společnosti pro ranou péči, Mgr. Terezie Hradílková.
Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání
136 100

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

projekt Provázení

128 000

Metodické centrum Společnosti pro ranou péči

hmatový kufřík Emilka

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko Praha 2

zajištění vozidla

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko Brno

zajištění vozidla

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko České Budějovice zajištění vozidla

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko Liberec

zajištění vozidla

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko Olomouc

zajištění vozidla

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko Plzeň

zajištění vozidla

68 808

Společnost pro ranou péči - středisko Praha 1

zajištění vozidla

5 240

Společnost pro ranou péči - středisko Brno

zajištění vozidla

5 240

Společnost pro ranou péči - středisko Olomouc

zajištění vozidla

5 240
5 240

Společnost pro ranou péči - středisko Praha 1
Společnost pro ranou péči - středisko Plzeň

zajištění vozidla
zajištění vozidla

kem 547 400 Kč
3.1.2 Psí oči
V září 2008 zahájila Nadace Leontinka s Českou pojišťovnou společný projekt s celorepublikovou
pŧsobností Psí oči, jehoţ podstatou je přispívat na výcvik asistenčních psŧ pro děti a mladé dospělé
s kombinovaným postiţením. Toto rozhodnutí vzešlo z potřeby pomoci těţce postiţeným dětem a těm,
kteří o ně pečují, neboť prŧměrné náklady na kvalitně vycvičeného asistenčního psa se pohybují kolem
200 000 Kč. Projekt Psí oči úspěšně pokračoval i v roce 2010. Během roku 2010 věnovaly Nadace
Leontinka a Česká pojišťovna a.s. a Nadace České pojišťovny na pořízení asistenčních psŧ celkem
1.108.862 ,- Kč. Tato částka byla určena pro výcvik psŧ pro 9 příjemcŧ ve věku od 1 do 25 let. Na tento
projekt přispěli také drobní dárci.
Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Psí oči
5 000 Příspěvek na krmení pro psa

Chalupová Barbora

40 000 Příspěvek na výcvik psa

Hoňková Tereza

41 782 Příspěvek na výcvik psa

Meszaros Jakub

110 000 Příspěvek na výcvik psa

Schwan František

110000 Příspěvek na výcvik psa

Turek Antonín

160 000 Příspěvek na výcvik psa Natálie K.

Pomocné tlapky o.p.s.

160 000 Příspěvek na výcvik psa Jakub Ť.

Pomocné tlapky o.p.s.

160 000 Příspěvek na výcvik psa Tereza O.

Pomocné tlapky o.p.s.

160 000 Příspěvek na výcvik psa

Tomas Alan

167 080 Příspěvek na výcvik psa

Sokol Bohumil

Celkem 446 348 Kč
3.1.3 Stipendium Leontinka
V rámci tohoto projektu Nadace Leontinka dlouhodobě podporuje sociálně slabé studenty především
z Deylovy konzervatoře pro zrakově postiţené. Cílem podpory je ukončení studia a jejich následné
uplatnění v profesionálním ţivotě. Prostřednictvím nadačních příspěvkŧ v rámci tohoto projektu mohou
studenti financovat např. hudební nástroje a další studijní pomŧcky, pobyt v internátu, cestovní výlohy
nebo mimořádné výlohy související se studiem. Stipendisté jsou vybíráni ve spolupráci s pedagogy s
přihlédnutím na sociální situaci, prospěch, případně specifické potřeby.
Daniel (*1984), je starší student a snaţí se dokončit studia i přes velmi neuspokojivou materiální situaci.
Studie obor klarinet a violoncello. Rodina mu nemŧţe finančně vypomáhat . Měsíční stipendium mu
umoţňuje pobyt na internátě školy.
Luboš (*1985) nemá rodiče, studuje Konzervatoř Jana Deyla, ţije v domku své sestry, jeho invalidní
dŧchod nepokryje běţné výlohy na základní potřeby, studium a provoz domu. Luboš přerušil studia a
v roce 2010 znovu pokračuje za podpory NL ve studiu.
Lucie (*1989) byla jako dítě odebrána z rodiny a vyrŧstala v dětském domově. Je svědomitou
studentkou Deylovy konzervatoře a ráda by po jejím ukončení vyučovala hudbu. Nadace Leontinka
poskytuje Lucii dlouhodobé stipendium ve formě měsíčního příspěvku na studium.
David (*1990) je integrován na Soukromou střední školu pro podnikatele. Nadace Leontinka mu jeho
studium pomáhá financovat po celou dobu trvání studia, tj. 4 let.
Jan (*1992) patří k nejlepším studentŧm Deylovy konzervatoře v oboru tuba. Účastnil se mnoha
soutěţí, kde byl oceněn, a hraje v několika orchestrech. Zakoupení koncertní tuby přispěje k jeho další
profesionalizaci v souladu s úrovní jeho hry.
Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Stipendium Leontinka
48 000
48 000
48 000
40 000
20 000
16 000
16 000
10 000

stipendium Lucie
stipendium Petra
stipendium Luboš
Stipendium Daniel
nákup tuby
stipendium Vít
školné pro Davida
nákup akordeon Luboš

3.1.4. Osobní asistence
Nadace Leontinka se podílí na financování osobních asistentŧ pro zrakově postiţené školáky a
předškoláky. Osobní asistenti umoţňují těmto dětem navštěvovat běţné i speciální školy, integrovat se
do společnosti a připravit se tak na samostatný a plnohodnotný ţivot. Alespoň některé osudy dětí Vám
přiblíţí, komu pomáháme.
Jakub (*2001) je od narození nevidomý, má ADHD a lehké mentální postiţení. Nadace Leontinka
podporuje Jakuba ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od roku 2007. Jakub se jiţ

s osobní asistentkou sţil. V letošním roce udělal velký pokrok především v řeči. S paní asistentkou
navštěvuje i mimoškolní aktivity jako např. muzikoterapii, zpívání a také školní druţinu.
Ondřej (*2001) se narodil jako jedno z trojčat a je postiţen těţkou zrakovou vadou. Od jeho raného
věku spolupracuje rodina se Střediskem rané péče. V současné době je Ondřej integrován do
standardní základní školy v místě bydliště spolu se svými dvěma sestřičkami. Nadace Leontinka
podporuje Ondřeje ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od září 2007.
Nevidomý Tibor (*1998) se sluchovým postiţením (středně těţká nedoslýchavost, pouţívá sluchadla)
navštěvuje jiţ 4. ročník ZŠ a podařilo se i podpořit osobního asistenta, který doprovází Tibora do
druţiny.
Barborka (*2001) je nevidomá, ale přesto byla integrována do 4. třídy ZŠ. Osobní asistentka jí pomáhá
i při pobytu v druţině. Nemá sourozence a doma je jen mezi dospělými. Přirozené zapojení do kolektivu
vrstevníkŧ je jistě přínosné pro obě strany. Dělá velké pokroky, a to jak ve školní docházce, tak
v komunikaci s vrstevníky.
Pavel (*2006) má zbytky zraku se zbytky světlocitu. Pavlík díky příspěvku mŧţe s osobní asistentkou
navštěvovat MŠ s citlivou prŧpravou na souţití s kolektivem a následným zařazením do 1. třídy ZŠ.
Petr (*2005) se narodil předčasně, je nevidomý a neslyšící. V roce 2007 mu byl voperován kochleární
implantát, se kterým rozumí mluvené řeči a začal pouţívat první slova. Rozumový vývoj je opoţděn
vzhledem k hluchoslepotě, ale chlapec nemá primární těţké mentální postiţení. Jeho maminka má
zásluhu na jeho rozvoji. Od jara 2010 začal Péťa navštěvovat MŠ, nejprve jednou týdně a pak častěji.
Osobní asistentka napomáhá naplnit očekávání od předškolní přípravy a podpora Nadace Leontinka
umoţňuje častější docházku.
Radek a Lucie – (*1995) – spoluţáci Radek (nevidomý) a Lucie (kombinované postiţení) navštěvují
klasickou ZŠ ve Dvoře Králové. Jejich garantem je PhDr. R.Šustová ze Speciálního pedagogického
centra v HK. Nadace Leontinka podporuje Radka a Lucii ve formě měsíčního příspěvku na osobního
asistenta od září 2007. Lucie a Radek byli podpořeni Nadací Leontinka a společností Pythagoras.
Jan (*1995) je jiţ 3 roky integrovaným ţákem standardní ZŠ a aktuálně navštěvuje 8. třídu. Je ve škole
spokojený a jeho integrace je přínosem i pro zdravé děti. Nadace Leontinka podporuje Jana ve formě
měsíčního příspěvku na asistenta pedagoga od září 2007.
Lukáš (*1993) trpí retinopatií nedonošených dětí. Navštěvuje gymnázium a patří k úspěšným
studentŧm třídy i přes velkou zrakovou vadu, která je v pásmu praktické nevidomosti. Zúčastní se všech
akcí ve škole - lyţařský výcvik, studentská vystoupení, soutěţe. Ačkoli je velmi samostatný, jeho pohyb
ve škole, při přejezdech, stravování v samoobsluţné jídelně atd. by byla bez pomoci osobního asistenta
téměř nemoţný.
Pavel (*2003) pochází z dvojčat. Je slabozraký s přidruţeným lehkým mentálním a tělesným
postiţením. Během minulého roku Pavlík udělal pokroky, a proto přítomnost osobní asistentky je pro
jeho rozvoj velkým přínosem.
Šimon (*1992) – Šimon prodělal dětskou mozkovou obrnu a zŧstal upoutaný na lŧţko a nevidomý. Pro
velké bolesti kyčle podstoupil v lednu 2006 operaci, po níţ několik měsícŧ leţel v ortéze. Osobní
asistentka mu pomáhá nejen při komunikaci a školní docházce, ale asistuje jeho matce i při přenášení a

ošetřování. Šimon je díky svému kombinovanému postiţení plně odkázán na pomoc druhé osoby.
Nadace Leontinka podporuje Šimona ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od září
2007.
Zuzana (*2006) trpí Canavanovou chorobou. Nevidí a ve svém vývoji zŧstává na úrovni 2-3 měsícŧ.
Jelikoţ je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně, Nadace Leontinka se rozhodla pomoci rodině s
financováním osobní asistentky, která za Zuzankou dojíţdí domŧ.
David (*2006) má zrakovou vadu v pásmu lehké slabozrakosti (hypermetrie), astigmatismus (refrakční
vada v lomivosti oka), esotropie (sbíhavá šilhavost) a podezření z poruchy barvocitu. K oční vadě se
přidává i porucha pozornosti a motorické neobratnosti. Zrakové vnímání je ztíţeno a bylo třeba vyuţít
nejen lékařských, ale i speciálních pedagogických metod a postupŧ. Osobní asistentka napomohla
lepšímu začlenění do předškolního kolektivu mateřské školky.
Karel (*2000) je jiţ 4. rokem integrován v ZŠ. Díky nadstandardnímu nasazení osobní asistentky Karel
dosahuje úspěchŧ jak ve školní docházce, tak i mimo školu. Hraje na flétnu, velmi dobře se umístil
v soutěţi rychločtení v Braillově písmu. Účastnil se také projektu Neviditelný svět v pohybu
v Jihočeském kraji.
Asistentky pedagoga v MŠ Horáčkova – práce odborných pedagogických asistentŧ představuje
ideální zpŧsob kompenzace postiţení, který umoţňuje i člověku s těţkým handicapem ţít vlastním
ţivotem. Je to cesta k dŧstojné existenci, kdy mŧţe dítě se zrakovým postiţením navštěvovat
vzdělávací zařízení (MŠ) a uplatnit tak své schopnosti. Odborní asistenti vykonávají pro ţáky mateřské
školy Horáčkova ty činnosti (nebo s nimi pomáhají), které by zrakově postiţené děti dělaly samy, ale s
ohledem na své postiţení je nezvládají.
Centrum Filipovka – Speciální MŠ Hornomlýnská - podpora osobních asistentŧ napomohla 8 dětem
se zrakovým postiţením ve věku 4-9 let. Například Jakubovi (6 let), kdy asistentka pomohla s adaptací
ve speciální mateřské školce v Praze. Pavlíně (4 roky), která je prací s asistentkou motivována
k začlenění do dětského kolektivu.
Podpora sdružení Okamžik - - finanční podpora zaškolování a financování osobních asistentŧ z řad
dobrovolníkŧ. Projekt je podporován Nadací Leontinka od roku 2007. Projekt Vidět tvýma očima (osobní
asistence pro děti se zrakovým postiţením) je ojedinělým projektem, který přispívá k vyšší
samostatnosti a aktivnímu zapojení dětí do běţného ţivota. Odlehčuje rodinám v kaţdodenní péči o ně.
Projekt bude nadále realizován s minimálně 20 dětmi ve věku 7-25 let.
Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu Osobní asistenceP
93
100 000
217 500
57 000
56 000
49 180
47 000
38 800
35 000
25 000
20 000

Os. asistence zrakově postiţeným dětem
2 asistenti pedagogŧ
Os. asistence Lucie F. a Radek P.
Os. asistence Barbora D
projekt Vidět tvýma očima
Os. asistence Jakub Š
Os. asistence Karel L.
Os. asistence Zuzana K.
Os. asistence Ondřej Z.
Os. asistence Šimon H.

12 000
9 000
6 000
5 200
4 800
4 800
32 800
16 000

Os.asistence Pavel S.
Os. asistence David K.
Os. asistence Lukáš T.
Os. asistence Petr R.
Os. asistence Natálie A.
Os. asistence Simona K.
Os. asistence Pavel T.
Os. asistence. Tibor N.

Kč
* uvedená částka je souhrnem pravidelných měsíčních příspěvkŧ poskytnutých v roce 2010.
3.1.5 Leontinka sportuje
Nadace Leontinka podporuje zrakově postiţené děti v rámci jejich sportovních a volnočasových aktivit.
Právě sport patří mezi činnosti, díky kterým mohou navzdory svému handicapu překonávat samy sebe,
zaţít radost z úspěšného výkonu a začlenit se touto formou mezi zdravou populaci. Nadace Leontinka
jiţ tradičně zorganizovala účast zrakově postiţených sportovcŧ na zimním běţeckém závodě Jizerská
50 Patria Direct. Tato nadační aktivita jiţ vešla ve všeobecnou známost mezi zrakově postiţenými
sportovci a je velmi pozitivně vnímána v těchto kruzích. Nadace Leontinka také přispěla několika
organizátorŧm letních sportovních táborŧ, pobytŧ a soustředění určených zrakově postiţeným dětem a
mládeţi.
Poprvé ve své historii se Nadace Leontinka zapojila do mezinárodních sportovních aktivit zrakově
postiţených a finančně pokryla účast nevidomých sportovcŧ na norských zimních běţeckých závodech
Ridderrennet 2010. Česká účast na norských závodech se ukázala jako vysoce inspirující a motivující
záleţitost pro všechny členy čtyřčlenné výpravy. Snahou nadace je v této aktivitě pokračovat a zúročit
její plody ve prospěch komunity zrakově postiţených sportovcŧ v celé ČR.
Stáj Preláta Částečná úhrada speciálního sedla pro zrakově postiţené jezdce. V současné době je 6
aktivních zrakově postiţených členŧ klubu, kteří sedla pouţívají. Mají domluvené individuální hodiny
jízd. Sedlo je vyuţíváno pro výcvik všech kategorií jezdcŧ. Přináší hendikepovaným jezdcŧm zvýšený
pocit jistoty.
Lenka (*2001) je i přes svŧj zrakový hendikep nadaná. Navštěvuje školu Jaroslava Jeţka a plavání ji
velmi nadchlo. Chodí plavat s asistentkou, která postupně odbourala počáteční strach a nejistotu Lenky.
Pokroky nejsou velké, ale jsou znatelné. Prohloubila se i dŧvěra v asistentku.
Sk Slavia - Podpora integrované sportovní přípravy zrakově postiţených plavcŧ- konkrétně 2 plavkyň
ve věku 14 a 15 let. Tento projekt je příkladem maximální a ojedinělé integrace mezi zdravé sportovce.
Děvčata se začala touto formou připravovat na paralympijské hry 2012 v Londýně.
Veslařský klub Tyflocentrum - Nákup skifu (jednomístné veslařské lodi) umoţnil těţce zrakově
postiţeným veslařŧm, včetně těch s kombinovaným postiţením, samostatné tréninky, účast na
veslařských regatách a soutěţích. Jedná se jak o podporu závodního veslování, tak i turistického
veslování.
Občanské sdružení Tandem Opava - podpora sportovních aktivit k integraci a inkluzi zrakově
postiţených dětí ve věku 7-18 let. Finanční podpora umoţnila realizaci soustředění, tréninku na
tandemových kolech, startovné na závodech.

Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu Leontinka sportuje
80 000
70 000
55 000
40 000
40 000
25 000
5 000
5 000

vybavení denního stacionáře pro post. děti
sportovní tábor 2010
podpora mladých sportovních talentŧ
pořízení skifu pro zrak.postiţené sportovce
pořízení skifu pro zrakově postiţené sportovce
podpora palvec.treninkŧ SK Slavia Praha
doprovod na plavání pro Lenka
příspěvek na sedlo na sedlo J.F.GLAS

Celkem 21 000 Kč
3.1.6 Leontinka ve škole

Svaz těles. postiţených v ČR,o.s.okres.org. Louny
ČSZPS, občanské sdruţení
ČSZPS, občanské sdruţení
1. Centrum zdravotně postiţených jiţních Čech, o.s.
Veslařský klub TyfloCentrum Ústí nad Labem
Sport.klub SLAVIA PRAHA-zrak.post.sport.
Hladová Lenka
Stáj Preláta

V rámci tohoto projektu pomáhá Nadace Leontinka pořizovat dětem a studentŧm učební pomŧcky a
realizovat vzdělávací programy s cílem usnadnit jejich studium a následné uplatnění v profesním ţivotě.
Daneta - hmatáme a posloucháme aneb Hračky pro zrakově postiţené děti. Sdruţení Daneta, které
funguje od roku 1993, pomáhá klientŧm s kombinovanými vadami. Nákup pomŧcek napomáhá 15
dětem se zrakovým postiţením (3 nevidomí, 8 těţce zrakově postiţených, 4 lehce zrakově postiţené).
Hra - ve své stimulační formě, námětová hra - je pro děti přípravou pro činnost v dospělosti.
Natálka (*2001) je nevidomá, ale velmi aktivní holčička. Nadace Leontinka za podpory MŠ Nessie a
jejích příznivcŧ věnovala Natálce 7 kníţek v černotisku a Braillově písmu, jednu mluvící mapu pro
nevidomé, 1 elektronický míč pro nevidomé a geometrickou sadu. Například geometrická sada pomŧţe
jako stavebnice nahradit geometrické tvary a napomŧţe pochopit geometrické zákonitosti.
Mathilda junior camp - Záţitkový pobytový týden pro mladé lidi s těţkým zrakovým postiţením,
naplněný sportovními a outdoorovými aktivitami. Jednalo se o pilotní projekt, kde mladí lidé byli
seznámeni s prací dalších spolupracujících organizací jako např. Tyfloservis, Středisko výcviku
vodících psŧ atd.
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR - bylo podpořeno setkání rodin
v červnu 2010. Celkem se jich zúčastnilo 18 v počtu 75 osob, nejmladšímu dítěti byl necelý rok a
nejstaršímu 18 let. Proběhly informace o sportování, téma učebnic, hmatových knih. Bohatý program
pro děti a rodiče napomohl pozapomenout na námahu a starost, která jsou spjaty s úsilím integrovat
zrakově postiţené děti. Taková setkání jsou nesmírně dŧleţitá pro rodiny jako celek, který vidí, ţe jsou
také ostatní rodiny, řešící podobné záleţitosti.
Záblesk - Nadace Leontinka podpořila projekt Listen to me 5 - aktivity hluchoslepých dětí a jejich
sourozenců. Jedná se o konání mezinárodní rodinné konference, které se zúčastnilo přes 100 osob,
z toho 15 hluchoslepých. Jak děti, tak jejich sourozenci a rodiče si díky společným aktivitám a diskusím
se speciálními pedagogy mohli sdělit své společné proţitky.
Ráchel (*1992) je studentkou klavíru na Deylově konzervatoři. Z příspěvku bylo hrazeno ubytování
v prŧběhu soutěţe pořádané v Brně k příleţitosti 100. výročí brněnské konzervatoře. Ráchel se mezi
zdravými hudebníky umístila na 10. místě. Byla jedinou nevidomou účastnicí.

Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu Leontinka ve škole
10 000 realizaci sport.pobytu Lipno 2009

Asociace rodičŧ a přátel dětí a nevidomých a slabozrak. v ČR, o.s

85 000 sportovní aktivitami k integraci a inkluzi zrakově
postiţených dětí
50 000 outdooorový pobyt
45 000 tvŧrčí dílny zaměřené na výrobu hmatových knih
37 520 VISION - víkendové setkání dětí a rodičŧ se
zrak.postiţením
28 160 Hmatáme a posloucháme aneb Hračky pro zrakově
postiţené děti
28 000 pobyt nevidomých u moře
20 000 Listen to me - aktivity hluchoslepých dětí a jejich
sourozencŧ
7 000 Setkání rodin
6 650 LVA rukama - nohama
2 400 ubyt.dcery R.Skleničkové

Tandem - v Opavě
Mathilda
Okamţik - sdruţení pro podporu nejen nevidomých
Sdruţení rodičŧ KLOKÁNEK o.s.
Daneta, svépomocné sdruţení
Dědina, o.p.s
Záblesk - sdruţení rodičŧ a přátel hluchoslepých dětí
Asociace rodičŧ a přátel dětí nevidomých a slabozrakoých v ČR, o.s.
7 DNÍ
Hartlová Daniela

3.1.7. Leontinka v nemocnici
Projekt byl zahájen v roce 2005 pod názvem Paprsek naděje.V následných letech jsme podpořili nákup
přístrojŧ v nemocnicích: Fakultní nemocnici v Brně dětskou oční kliniku nebo Fakultní nemocnici na
Královských Vinohradech. V roce 2010 částka 101 200 Kč putovala do Centra zrakových vad v Motole
byly zakoupeny testy, za přispění DSA.
Přehled příspěvků a hmotných darů poskytnutých v rámci projektu Leontinka v nemocnici
Centrum zrakových vad Motol

testovací sada Teller

101 200 Kč

opis
3.1.8. Leontinka a technika
Podpora nákupu techniky, která umoţnila dětem lepší rozvoj, patří také mezi další sféru, ve které
Nadace Leontinka pomáhá.
Kryštof (*2005) se narodil se závaţnými zdravotními potíţemi, stále není stanovena konečná diagnóza.
Kryštof není schopen bez opory sedět, neleze a nechodí. Zvládá přetáčení na záda, mentální věk je asi
1,5 roku. Rodina věnuje Kryštofovu rozvoji maximum úsilí a času, ať uţ cvičením Vojtovou metodou,
canisterapií, masáţemi atd.. Dochází i do stacionáře, kde probíhá zraková stimulace, nácvik příjmu
potravy, rozvoj jemné motoriky, komunikace. Nové polohovací zařízení odpovídá potřebám Kryštofa.
Deboře (*2001) je částečně hrazena kamerová zvětšovací televizní lupa Smart View Xiend Extrem.
Tato lupa usnadní čtení a tudíţ i přípravu pro výuku v ZŠ. Debora si vyzkoušela práci s pomŧckou
v SPC a je schopna s ní velmi dobře pracovat.
Vojtěch (*2006) má diagnostikovanou těţkou zrakovou vadu a dětský autismus. Následkem této
kombinace postiţení je jeho psychomotorický vývoj celkově opoţděn. Od roku 2006 díky intenzivní
stimulaci zraku udělal velké pokroky. Je jasné, ţe bez velké angaţovanosti rodiny by výsledky nemohly
být tak výrazné. Podpora nákupu světelného panelu umoţní stimulaci zraku, který bude pro Vojtu

dŧleţitou pomŧckou. Alespoň částečné pouţívaní zbytkŧ zrakŧ napomŧţe celkovému
psychomotorickému vývoji.
Centrum ALKA Příbram - Vybavení centra péče pro hendikepované a zřízení denního stacionáře.
Příspěvek Nadace Leontinka je určen na technologické vybavení HW a SW.
Jaromír (*1988) je nevidomý student z Vysoké školy báňské. Pro zápis a psaní poznámek z přednášek
potřeboval nový notebook, předchozí mu nečekaně vypověděl sluţbu po 4 letech. Tato kompenzační
pomŧcka tedy nemohla být dofinancována příspěvkem od sociálního úřadu.
Patrik (*2007) je bez speciálních filtrŧ světloplachý, slabozraký a měl by větší problémy se
samostatným pohybem. Nadace Leontinka mu přispívá na pořízení těchto speciálních filtrŧ.
Přehled jednorázových příspěvků a hmotných darů
100 000
50 000
10 000
4 500
4 000
1 000

vybavení centra péče o handicap. a zřízení denního stacionáře
Částečná úhrada polohovací hozařízení
Částečná úhrada.světelnýého panelu
Částečná úhrada kamerové zvětšovací lupy
Dofinancování - přenosný počítač
speciální skla do brýlí

ALKA, o.p.s.
Bednařík Kryštof
Szewczyk Vojtěch
Tlustá Debora
Ţamboch Jaromír
Šrom Patrik

3.1.9. Leontinka muzicíruje
Hudba je jednou z hlavních kompenzačních dovedností zrakově postiţených dětí. Nadace Leontinka dlouhodobě
spolupracuje s Konzervatoří Jana Deyla a ladičskou školou pro zrakově postiţené. Tato spolupráce dala
vzniknout dvěma nadačním projektŧm – Leontinka muzicíruje a Stipendium Leontinka. V rámci dlouhodobého
projektu Leontinka muzicíruje, jehoţ podstatou je integrace zrakově postiţených studentŧ hudby do
profesionálních uměleckých hudebních aktivit, zorganizovala Nadace Leontinka sérii výukových seminářŧ
zaměřených na improvizaci a rozvoj samostatného hudebního myšlení a hudební kreativity. Semináře byly
určené studentŧm Konzervatoře Jana Deyla, střední školy pro zrakově postiţené. Semináře probíhaly pod
vedením špičkových interpretŧ v oblasti jazzu, blues a klasické hudby. Jejich konání finančně podpořilo
Ministerstvo kultury. V roce 2010 se uskutečnily tyto semináře:
Luboš Andršt - kytara
Petr Malásek – klavír
František Kop – saxofon
Clara Nováková – flétna

Kytarové základy blues, jazzu a rocku
Okénko do dějin jazzu – jazzová
improvizace
Improvizace na příčnou flétnu

10. 3. 2010
10. 5. 2010
13. 12. 2010

3.2. Další aktivity podporované Nadací Leontinka
Vedle dlouhodobých projektŧ a jednorázových příspěvkŧ Nadace Leontinka podpořila a organizovala
další aktivity na podporu zrakově postiţených dětí – v rámci projektu Leontinka sportuje to byla účast
zrakově postiţených sportovcŧ na zimní části závodu Jizerská 50 a také na soutěţi v Norsku. Nadace
Leontinka tuto účast kompletně produkčně zajistila(doprava, startovné, traséři, asistence zrak.
postiţeným).
Neviditelný svět je soubor osvětových a informačních aktivit Nadace Leontinka. Tyto akce jsou
součástí seznamování zdravých dětí se ţivotem zrakově postiţených vrstevníkŧ.

Neviditelný svět v pohybu, tak se jmenuje velmi netradiční soutěţ ţákŧ prvního stupně základních
škol, kterou připravila Česká pojišťovna společně s Nadací Leontinka a Policií ČR. Ve všech čtrnácti
krajích naší země si děti ze 4. tříd vybraných základních škol postupně zkouší, jaké to je zvládat úplně
standardní věci, ovšem bez vyuţití zraku. Se zavázanýma očima a pomocí slepecké hole například
procházejí přesně vymezenou dráhou, chytají zvonící míč, poslepu si zkouší namazat chleba a nalít
vodu do sklenice, namalovat obrázek, sestavit zvukové pexeso, obléknout se atd. Cílem tohoto projektu
je lépe pochopit svět lidí, kteří nevidí, zvýšit empatii vŧči nevidomým a zlepšit komunikaci mezi vidícími
a nevidomými. Kromě vztahu k nevidomým se také na jednotlivých místech děti dozvídají, jak se chovat
k vodicím a asistenčním psŧm, jak správně k nevidomým přistupovat v silničním provozu a přicházejí je
pozdravit i slavní hokejisté a automobiloví závodníci. V rámci soutěţe Neviditelný svět v pohybu se utká
vţdy deset čtvrťákŧ z vybraných základních škol, rozdělených do pěti druţstev po dvou. Jednotlivé
discipliny jsou identické a probíhají na dětských dopravních hřištích, v případě špatného počasí v
tělocvičnách. A hlavní výhra? Tou bude tandemové kolo, které na konci soutěţe zdravé děti věnují
speciálnímu pedagogickému centru pro slabozraké a nevidomé ve svém kraji. Nejšikovnější školou se
stala ZŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava, která také vysoutěţila pro Speciální pedagogické centrum kraje
Jihlava tandemové kolo, jehoţ předání se uskutečnilo během měsíce října za účasti Nadace Leontinka,
České pojišťovny a Policie ČR.

Osvětovou a informační formou se snaţíme ukázat zdravým dětem, jaké to je nevidět. V květnu jsme se
jiţ po čtvrté účastnili na Vítězném náměstí v Praze 6 akce Bambiriáda. Zdravé děti se zde seznámili
se ţivotem zrakově postiţených vrstevníkŧ nebo mohli vidět výcvik vodícího pejska. Zároveň jsme
předvedli pomŧcky poskytované Středisky rané péče, jeţ pomáhají zrakově postiţeným dětem v
předškolním věku. Nadace Leontinka zajistila všem střediskŧm v celé ČR vozidla, díky nimţ teď mohou
konzultanti pracovat přímo v rodinách. Představili jsme činnost sdruţení Okamţik, které začalo jako
první v České republice poskytovat osobní asistenci pro nevidomé, zajišťovanou profesionálně
školenými dobrovolníky.

4. Benefiční akce
4.1.Vlastní benefiční akce
4.1.1.Golf pro Leontinku 2010
4. ročník benefiční golfové tour, který čítal celkem 7 turnajŧ, se odehrával od dubna do září 20010 na
předních českých golfových hřištích:
Golf Resort Kunětická hora, Golf Resort Monachus, Golf Park Plzeň Dýšina, Golf Resort Karlštejn,
Prosper Golf Resort Čeladná, Prague City Golf Club, Golf Resort Beroun.
Hráče v prŧběhu tour v roli moderátorŧ provázeli sportovní komentátor Jaromír Bosák a Jakub Ţelezný,
při příleţitosti 5. Narozenin Nadace Leontinka.
Hotel InterContinental Cup

Benefiční projekt Golf pro Leontinku 2010 se mohl uskutečnit díky těmto partnerŧm:
Hlavní partneři: ALO DIAMONDS, CITIBANK, EXX , DBEXCLUSIVE , DULUX, PASÁŢ SLAVIA
Partneři: 4A architects, APTrust, DNA , Havel + Holásek, KPP, Miele, Savoir Beds, PSJ incest, SPS
Komunikační agentura: engineeering, Savoir beds, Studio Najbrt, WESCO
Dodavatelé věcných cen a sluţeb: Atelier Rossler, Coloseum Catering, Dermacol, Hotel
Intercontinental, Senator Travel, Nutrend, GolfProfi, Sphere card, Victoria
Golfové resorty: Golf Club Čeladná, Golf Resort Kunětická Hora, Golf Resort Karlštejn, Golf Park Plzeň
Dýšina, Golf Resort Monachus, Golf Kaskáda, Resort Beroun Golf
Mediální partneři: Golfové zprávy, Lobby, Euro, Golfpunk, Golf vacations, Design home. My companion,
Prague Events Calender, Beat Radio, Strategie
Komunikační agentura: Mather
Produkční zajištění: Agentura Mixtum
4.1.2. Koncert pro Leontinku
5. ročník tradiční nadační benefiční akce – Koncert pro Leontinku – se konal 9. listopadu 2010 v Sále
Martinŧ Hudební fakulty AMU. Jeho cílem je umoţnit zrakově postiţeným hudebníkŧm plnohodnotné
vystoupení na veřejnosti za profesionálních podmínek.
Koncert pro Leontinku tak získává motivační dimenzi pro účinkující, a zároveň dochází ke spojení světa
vidících se světem zrakově postiţených. Koncert tím získává i velmi dŧleţitý integrační rozměr.
V neposlední řadě se jedná o benefiční akci, jejíţ výtěţek slouţí zejména k financování projektŧ
Stipendium Leontinka. Na 5. koncertě pro Leontinku vystoupili jiţ tradičně studenti Konzervatoře Jana
Deyla ve spolupráci s Dorotheou Fleischmannovou, Emou Gallovou a Zuzanou Ambrošovou.
Patronem koncertu se stal jiţ počtvrté Mistr Josef Suk.
Záštitu nad konáním koncertu převzal Magistrát hl.m. Prahy.
Benefiční projekt Koncert pro Leontinku se mohl uskutečnit díky těmto partnerŧm:
Hlavní partner projektu: HSBC Bank Česká republika
Komunikační agentura:Mather
Partneři projektu: Magistrát hl.m. Prahy, Exx
4.1.3. Fotografie pro Leontinku
29. listopadu 2010 proběhl 5. ročník benefiční aukce fotografií, jejímţ cílem je rozvíjet spolupráci
s oslovenými fotografy a shromáţdit finanční prostředky na pomoc zrakově postiţeným dětem. Výstava
fotografií současných i neţijících profesionálních fotografŧ se konala v Galerii Anderle, Pelléova 10/91,
Praha 6 a byla zakončená aukcí pod vedením pana Petra Šimona v praţském hotelu InterContinental.
Záštitu nad konáním výstavy a aukce fotografií převzal primátor hl.m. Prahy. Do benefiční aukce
fotografií Nadace Leontinka shromáţdila více neţ 100 fotografií. Neprodané fotografie byly vráceny
jejich autorŧm, pokud se autoři sami nerozhodli je nadaci věnovat, nebo byly či budou pouţity pro
benefiční účely.

Do 5. ročníku aukce Fotografie pro Leontinku věnovali fotografie tito autoři a dárci:
Autor / Název fotografie /rok vytvoření - pokud byl autorem uveden
Avenesian Garik (1959)
Beneš Marian (1975)
Bína Antonín (1957)
Březina Jan (1975)
Bučina Ferdinand (1909-1994)
Cudlín Karel (1960)
Číţek Michal (1976)
Číţková Hana (1967)
Dezort Jovan (1934)
Dostál František (1938)

Nostalgie, 2007
Bohemian National Hall III. (zvětšenina 2010)
Rovensko, 2001
Květ, 2010
Procesí – Horňácko, třicátá léta 20 stol.
Kozlov –masopust,2010
Kulturista I, 2006
Untitled 1, 2003
Diváci na Velké ceně Brno, 60. léta
Zvědavost, 1995
Co se tak loudáš?, 1986
Drnek Jan William (1960)
Tulení, tulení, poloostrov Valdéz, 2007
Rybí plamínek, Praha 2010
Dvořáková Alena (1970) / Viktor Fišer (1967)
Přírodní lázně Petrioli, z projektu VODA, Itálie, 2009
Fárová Gábina (1963)
Torzo, 2000
Ve sprše, 2000
Fišer Jaroslav (1965)
Veteše, 2010
Fišerová Milada (1980)
Monte Alban, 2007
Gil Ivo (1941)
„Portrét z ulice“, 1966
"MŦJ KAMARÁD UČITEL" Orlické hory 1967
Glos Hynek (1973)
Yerevan
Hanke Jiří (1944)
Ze souboru: Lidé z Podprŧhonu, 1982
Hankeová Jiřina (1949)
Z cyklu Na cestě, 2009
Hanzlík Pavel (1950)
Blata 1325-14, 2007
Hanzlík Pavel (1950)
Stromy 0012, 2007
Heller Jiří (1957)
Zdviţená kopí
Hroník Jiří (1974)
1. october, Severní Atlantic
Hronková Nikola
Veřejná intimita, 2008
Hucek Miroslav (1934)
Londýn, 2002
Hucková Barbara (1964)
Benátky, 2010
Chrapek Zdeněk (1948)
Václav Havel, 2009
Bez názvu, 2010
Jindra Jan (1962)
Stresa 2007, Italy – Cesty Franze K.
Jirásek Václav (1965)
Světlo IV.6, 2002
Kavan Ondřej (1954)
Bez názvu
Kohel Jan (1975)
Velký Ostrý na Šumavě, 2002
Klepetář Jan Daniel (1949)
Dţungle, 2009
Koliš Jiří (1953)
Olympijská vítěz Lysáček, 2010, Vancouver
Kovanic Jiří (1952)
Z cyklu Praha, 2010
Kovanicová Zuzana (1957)
Přístav, 2009
Krist Tomáš (1973)
Obamovi v Praze, duben 2009
Kropp Vilém (1920)
Václavák v noci, 1959
Kuklík Karel (1937)
Kdyţ se ráno probudím č. 4, 2006
Kula Vlastimil (1950)
Indián, 2010

Kyndrová Dana (1955)
Lahovský Václav (1944)
Lamrová Blanka (1949)
Langpaul Jiří (1974)
Lisý Pavel (1960)
Lhoták Zdeněk (1949)

Macht Jiří (1949)
Major Hana Sládková (1973)
Malík Jaroslav (1957)
Malý Antonín (1950)

Mancová – Pechová Margita (1948)
Matějková – Havlíková Ivana (1953)
Němeček Jan (1970)
Novotný Miloň (1930-1992)
Pinkas Martin (1973)
Pokorný Stanislav (1952)
Ptáček Josef (1946)
Rambousek Robert
Rasl Tomáš (1975)
Rossler Petr (1966)
Saudková Sára (1967)
Skoupilova Petra (1944)
Souralová Veronika (1968)
Stránská Lucie (1951)
Steinbach Jiří (1972)
Stiburek Lubomír (1957)
Sýkora Viktor (1966)
Sýkorová Daniela (1941)
Šebl Petr (1969)
Šilha Václav (1962)
Škácha Oldřich (1941)

Škvorová Lucie (1976)
Šlapal Filip (1972)
Šroubek Jan (1958)
Štreit Jindřich (1946)
Thoma Zdeněk (1938)

Odchod sovětských vojsk 1990, 2007
Tanec I., 1990, č. 1/1
Tanec II, 1990, č. ½
"Sv.Jiljí" ,rok vzniku 2008
5571, r. 2010
Pořád ještě hořím 2/8
„Detaily MALÉ STRANY“ No: 04, 2005
„Detaily MALÉ STRANY“, No: 7, 2005
Detaily MALÉ STRANY“ No: 08, 2005
" Pod Karlovým mostem" z cyklu Magická Praha
"Redwood"
Jeţek Genéve, 2003
První večeře páně 1929, 2008
Zločin&Trest, 2010
Max myšilov, 2010
Smíchovský přístav, 1978
V MHD, 2009 – nácvik vodících psŧ v praţské MHD
Bez názvu, 1988
Louvre, 2007
Z cyklu „Letná“, 2009
Josef Sudek, 1971
Juraj Herz
Ţidle u Zell am See, 2001
Praha hysterická, 2010
Zuzana Norissová, 2010
Po schŧzi českého dřeváku, 2005
Tereza Hálová, 2006
Tatra, 2008
Cigareta, 1983
Japonští školáci v chrámu Todaidţi ve městě Nara,
červenec 2010
Zadrţená slza, 2010
Na dosah, 2010
Vlčí mák v řepkovém poli u Loděnice, 2010
3, r. 2010
Tanec, r. 2010
Cirkus I., 1987
Cirkus II., 1987
Ţivá voda, r. 2004
Ráno na jezeře Nakuru, 2009
Bořek Šípek, Václav Havel, Martin Vidlák, Jan Kaplický, 2009
W. Churchill, M. Forman, J. C. Carrie, Št. Řeháková, 1968
Třetí nádvoří, kancléř K. Schwarzenberg, 1990
Otisky II., 2009 – zvětšenina 2010
Shanghai, 2010
Jezdkyně, 2010
Vajglev, 1985
Poutnice v klášteře Ganden, Tibet 1991

Tondl Jiří (1950)
Ulrych Petr (1965)
Vano Robert (1948)
Vasiljeva Natalja (1966)
Vícha Milan (1958)
Virt Robert (1966)
Všetečka Jiří (1937)
Wágner Martin (1980)
Zmýlená Eva (1974)

Gábina, 2008
Magická zahrada – černý rybíz, 2006
Land of Thundering Dragon VIII., 2009
Petra, Tereza, Zdenka, Česká Elle, 2000
Floxy, 2010
Déšť, 2010
Monika, 2007
Lanzarote, 2008
Praha, Karlŧv most, 1972
Začátek lovecké sezony na Angaře 2009
Khiria, 2007

Benefiční projekt Fotografie pro Leontinku se mohl uskutečnit díky těmto partnerŧm:
Partneři projektu: EXX, Velux, Magistrát hl. města Prahy
Komunikační agentura: Mather
Dodavatelé služeb: Artkunst, InterContinental Hotel, FPS Repro, tisk Kaliba, kavárna Bresto
Mediální partneři: wwg.cz, Art and Antiques, FotoVideo
Záštita: primátor hl.m. Prahy
4.1.4. Benefiční večeře pro Leontinku
V prosinci 2010 se konalo jiţ čtvrté předvánoční přátelské setkání partnerŧ, přátel a příznivcŧ Nadace
Leontinka, spojené s benefiční draţbou předmětŧ věnovaných účastníky večeře v restauraci Zkatá
Praha v hotelu InterContinental. Benefiční večeře se zúčastnili a předměty do draţby věnovali soukromé
osoby a zástupci společností, které jsou stálými partnery Nadace Leontinka:
Hlavním partnerem byla Česká Kooperativa
Partneři: EXX, ALO Jewelry, ŠkoFIN, Estée Lauder, Hotel InterContinental, Časopis ForGolf, Coloseum
restaurant, Minergis, Osram, Víno André, GolfProfi, Hastens, Ćeská Kooperativa.
Akci produkčně zajistila agentura Mixtum.
4.2. Partnerské benefiční akce
Golfový turnaj Hotelu InterContinental
12. červen 2010 se jiţ počtvrté Nadace Leontinka stala příjemcem výtěţku vloţené soutěţe a tomboly
v rámci výročního golfového turnaje hotelu InterContinental a následného slavnostního galavečera.
Celková částka, shromáţděná od účastníkŧ turnaje a hostŧ večera činí 61.150 Kč. Tato částka
napomohla nákupu polohovacího zařízení v rámci projektu Leontinka a technika. Jsem nesmírně rádi za
jiţ několikaletou podporu pracovníkŧ a hostŧ hotelu InterContinental.
Děkujeme jmenovitě pak panu řediteli a paní Petře Kazdové.

5. Partneři a sponzoři Nadace Leontinka
5.1. Hlavní partneři Nadace Leontinka
EXX (do 9.10.2008 Eurolux) specialista pro osvětlení a interiéry, zřizovatel Nadace Leontinka,
financuje náklady na provoz nadace (reţie, část personálních nákladŧ, zdarma poskytnuté
marketingové a finanční sluţby atd.) a patří mezi hlavní partnery klíčových benefičních akcí nadace. V
roce 2009 činil objem sluţeb poskytnutých zdarma společností EXX Nadaci Leontinka částku cca
600.000 Kč.
MATHER , komunikační skupina, poskytuje Nadaci Leontinka zdarma kompletní marketingové sluţby a
zprostředkovává reklamní prostory v médiích. V roce 2010 dosáhl objem sluţeb poskytnutých zdarma
skupinou Mather Nadaci Leontinka částku cca 5,5 mil Kč. Tato částka zahrnuje nefakturované externí
sluţby, interní náklady pracovníkŧ agentury a zdarma či za zvýhodněných podmínek sjednaný prostor v
médiích.
Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v ţivotním i neţivotním
pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém
pojistném trhu.
HSBC je jednou z největších finančních a bankovních organizací na světě. Mezinárodní síť se skládá z
více neţ 8 000 zastoupení v 87 zemích a teritoriích v Evropě, Asii a Tichomoří, na amerických
kontinentech, na Středním východě a v Africe.
ŠkoFIN je jednou z největších leasingových společností na českém trhu a je stoprocentní dceřinou
společností Volkswagen Financial Services AG.
VELUX je výrobce střešních oken.
5.2. Vybraní stálí partneři, firemní dárci, soukromí dárci – podrobněji ve finanční části
Seznam finančních a hmotných darů přijatých v roce 2010Dve
ve výši nad 100.000

750 000
540 000
318 862
250 000
179 942
100 000

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.
HSBC Bank plc - pobočka London
Nadace České pojišťovny
HSBC Bank plc - pobočka Praha
Gamestar a.s.
VELUX Česká republika s.r.o.

Účel / titul daru*
Poskytnuté nefinanční dary v
20 000 ing. František ORLÍK, auditor -audit 08, provedený v roce 2009
20 000 Alba Design Press spol. s.r.o.- graf. zpracování katal. AUKCE
Dodavatelé služeb
COLOSEUM RESTAURANTS
Cateringové sluţby pro benefiční akce Nadace Leontinka za exkluzivních podmínek.
FPS REPRO tisk aukčního katalogu

ARTKUNST aukční sluţby v rámci projektu Fotografie pro Leontinku za zvýhodněných podmínek
ATELIÉR ROSSLER fotografické sluţby v rámci benefičních akcí Nadace Leontinka zdarma
TKF STANY zapŧjčení stanu zdarma na osvětové akce
ORLÍK FRANTIŠEK – AUDITOR provedení auditu v hodnotě 20.000 Kč zdarma
Mediální prezentace Nadace Leontinka
O nadaci informovalo celkem 70 médií ve 113 výstupech, rozloţení jednotlivých médií bylo rŧznorodé a to jak
v tištěných médiích, tak na internetu, tak i v rozhlase a televizi. Nadace Leontinka se objevila především v
seriózních odborných periodicích jako jsou Euro, Profit, Strategie, dále pak v regionálním a denním tisku např.
E15, Deníky VLP, MF Dnes, Právo, Lidové noviny, ale nechyběly také hojně navštěvované internetové portály.
Nadace Leontinka děkuje stálým mediálním partnerŧ za jejich dlouhodobou podporu:
ForGolf, Euro
Nadace Leontinka byla v roce 2010 prezentována v následujících médiích zdarma nebo za symbolickou částku:
Blesk Hobby, Blesk pro ţeny, CBW-Czech Bus.weekly, Instinkt, Profit, Reflex, TV Star, Týden, deník Právo, MF
Dnes, Lidové noviny, HN příloha Víkend

Televize:
Kampaň v období 21.- 31.12. na TV Prima
Rozhlas:
Radio Beat
Český rozhlas 1 Radioţurnál
Český rozhlas 3 Vltava
Velkoplošná média:
Filip media- v 11 obchodních centrech po celé České republice v hodnotě 2 671 100 Kč.

Orgány a kontakty Nadace Leontinka
Správní rada
Jindřich Lukavský – předseda správní rady
Čechová Karolína – člen správní rady
Gernerová Petra – člen správní rady
Lacina Štěpán – člen správní rady
Obluk Ondřej – člen správní rady
Dozorčí rada
Petr Polanský
Zdenka Dufková
Martina Lukavská
Výkonná ředitelka
Barbara Hucková
Koordinátoři projektů:
Magdalena Nováčková
Pavlína Kuchařová
Iveta Kučerová
Radka Janečková – externě
Sídlo Nadace Leontinka
Nadace Leontinka
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
tel: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
e-mail: info@nadaceleontinka.cz
www.nadaceleontinka.cz
Bankovní spojení:
Citibank a.s., Evropská 423/178, Praha 6
číslo účtu: 2512300102/2600
SWIFT: CITICZPX
DMS: 87777, dms leontinka
Poděkování sponzorům a partnerům
Nadace Leontinka děkuje jménem všech svých spolupracovníkŧ, přátel a jménem všech zrakově
postiţených dětí a studentŧ všem partnerŧm, sponzorŧm a dalším příznivcŧm, kteří činnost nadace
finančně, hmotně či jinak lidsky podporují a pomáhají tak plnit poslání Nadace Leontinka – přinášet
dětem světlo do ţivota.

FINANČNÍ ČÁST
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 NADACE LEONTINKA
účetní závěrka
1) Zpráva o hospodaření za rok 2010:
ÚČETNÍ POSTUPY
1) Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví NADACE LEONTINKA a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České
republice (vyhl. Č.504/2002Sb v pl. zn., České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, a zákona č. 563/91 Sb. v pl. zn O účetnictví) . Účetnictví je vedeno na principu historických
pořizovacích cen. Výkazy účetní závěrky a částky uvedené v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li
uvedeno jinak. V příloze účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy , které mají na účetnictví nadace vliv a jejichţ
vedení vyplývá z platných právních předpisŧ. Nejsou zde uvedeny takové účetní postupy, které nebyly vyuţívány,
protoţe k nim neexistoval věcný ani právní titul, nebo které byly z hlediska účetnictví nadace nevýznamné. Nadace
v roce 2010 uskutečňovala transakce v cizí měně (EUR a NOK). Zŧstatky v pokladně v měnách byly přepočteny platným
kurzem k 31.12.2010. NADACE k 31.12.2010 nemá ţádné pohledávky ani závazky v cizí měně.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
2) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány buď na základě uzavřených smluv mezi nadací a dárci, nebo rovnou zasláním částky na
bankovní účet
Přijaté nadační dary účelově určené na poskytování nadačních příspěvkŧ a dary, které nejsou účelově určeny, jsou
účtovány do fondu nadačních darŧ
Přijaté nadační dary, které nejsou účelově určeny a jsou pouţity na benefiční akce se z fondu darŧ zúčtují do výnosŧ.
Přijaté nadační dary, které nejsou účelově určeny a jsou pouţity na správu nadace se účtují do výnosŧ.
Náklady NADACE , které lze uhradit z příjmŧ z reklamy NADACE se účtují do nákladŧ proti těmto výnosŧm
3) Sledování nákladŧ.
Náklady jsou sledovány v hlavní činnosti zvlášť vztahující se k jednotlivým benefičním akcím, zvlášť náklady na
jednotlivé projekty a zvlášť náklady na správu NADACE.
4)

Zhodnocení dodrţování pravidla omezení nákladŧ souvisejících se správou NADACE dle §22 zákona č. 227/1997
Sb v pl. znění o nadacích.
Dle statutu NADACE LEONTINKA , článku 4, bodu 5. je stanoveno, ţe celkové roční náklady související se správou
NADACE nesmí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých finančních příspěvkŧ. Skutečné reţijní náklady spojené se
správou NADACE činily za rok 2010: 810.825,11 Kč. Poskytnuté příspěvky činily za rok 2010: 3.818.645,- Kč. Reţijní
náklady činí 21,23 %. Částky vyjádřené v penězích se jak u reţijních nákladŧ, tak u poskytnutých příspěvkŧ významně
neliší od částek za rok 2009. Taktéţ procento nákladŧ je téměř totoţné s rokem 2009. NADACE LEONTINKA
nepřekročila statutem stanovený limit.
konstatování ohledně účtu nadačního jmění
Hodnota nadačního jmění je 500.000 Kč, která se skládá z vkladu zakladatele. Nadační jmění je uloţeno na bankovním
účtu vedený u Citibank a.s. číslo 2512309107/2600. Výše zapsaného nadačního jmění se v roce 2010 nezměnila.
5) nadační příspěvky:
Nadační přípěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv mezi nadací a příjemci nadačních přípěvkŧ z fondŧ
nadačních příspěvkŧ.
6)

Komentář k postupŧm účtování a k hospodářskému výsledku:

Z přijatých darŧ účtovaných do fondŧ (dary, bez darŧ poskytnutých formou poskytnutí vlastních sluţeb zdarma) ve výši
5.074.510,- Kč bylo na náklady na získání těchto darŧ vynaloţeno 889.229,12 Kč, (účty 501.000, 512.000, 513.000,
518.000 ) . Z přijatých darŧ (na účtech 911.xxx) byla tato částka vyčleněna ve stejné výši a zúčtována ve prospěch účtu
682.000 – zúčtování fondŧ. Zbylé účty jsou reţijní (účty 501.010, 511.010, 512.010, 518.010, 521.000, 521.010,
521.020, 524.000, 527.000 , 538.000, 545.000, 551.010, 568.000) a součet těchto nákladŧ činí….810.825,11 Kč.
NADACE dále poskytla sluţby z vedlejší činnosti podléhající dani z příjmu ve výši…550.028,40 Kč (účet 602.000 –
reklama a inzerce na akcích).
Hospodářský výsledek činí …….-238.627,36 Kč
Základ daně z příjmu právnických osob….0,- Kč
Odŧvodnění ztráty:. Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 i 2010 k navýšení poskytnutých nadačních příspěvkŧ. Na
poskytnutí těchto příspěvkŧ bylo vynaloţeno více obecných nákladŧ, (inzerce NADACE) které nebyly účtovány z
fondŧ , proto také došlo ke zvýšení reţijních nákladŧ a vzniku ztráty.
název a sídlo účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2010

NADACE LEONTINKA
RADLICKÁ 714/113

IČ:
27378179

PRAHA 5 - 158 00

Činnost
A. náklady

nezdaňovaná
- hlavní

zdaňovaná ekonomická
(vedlejší)

celkem

A.I. Spotřebované nákupy celkem

54

19

73

A.I.1. Spotřeba materiálu

54

19

73

A.I.2. Spotřeba energie

0

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

0

A.I.4. Prodané zboţí

0

A.II Služby celkem

884

A.II.5. Opravy a udrţování
A.II.5. Cestovné

12

366

1250

33

33

10

22

A.II.7. Náklady na reprezentaci
A.II.8. Ostatní sluţby
A.III. Osobní náklady celkem

0
872

323

1195

0

415

415

A.III.9. Mzdové náklady

329

329

A.III.10. Zákonné sociální pojištění

85

85

A.III.11. Ostatní sociální pojištění

0

A.III.12. Zákonné sociální náklady

1

A.III.13. Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem

1
0

0

1

1

A.IV.14. Daň silniční

0

A.IV.15. Daň z nemovitostí

0

A.IV.16. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem

0

1

1

3

3

A.IV.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

A.IV.18. Ostatní pokuty a penále

2

2

A.IV.19. Odpis nedobytné pohledávky

0

A.IV.20. Úroky

0

A.IV.21. Kursové ztráty

0

A.IV.22. Dary

0

A.IV.23. Manka a škody

0

A.IV.24. Jiné ostatní náklady (bank. popl.)
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezev a
opravných položek celkem

0

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého hmotné a nehmotného
majetku

1

1

8

8

8

8

A.VI.26. Zŧstatk. cena prodaného DNM a DHM

0

A.VI.27. Prodané cenné papíry a vklady

0

A.VI.28. Prodaný materiál

0

A.VI.29. Tvorba rezerv

0

A.VI.30. Tvorba opravných poloţek

0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

A.VII.31. Poskytnuté přísp. zúčtov. mezi organ.sloţkami

0

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky

0

A.VIII. Daň z příjmu celkem

0

0

A.VII.33. Dodatečné odvody daně z příjmŧ
Náklady Celkem

0
0

938

812

1750

49

550

599

B. Výnosy
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.I.1. Trţby za vlastní výrobky
B.I.2. Trţby z prodeje sluţeb

0
49

550

B.I.3. Trţby za prodané zboţí
B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

599
0

0

0

0

B.II.4. Změna stavu nedokončené výroby

0

B.II.5. Změna stavu zásob polotovarŧ

0

B.II.6. Změna stavu zásob výrobkŧ

0

B.II.7. Změna stavu zvířat

0

B.III. Aktivace celkem

0

0

0

B.III.8. Aktivace materiálu a zboţí

0

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních sluţeb

0

B.III.10. Aktivace dlouh. nehmotného majetku

0

B.III.11. Aktivace dlouh. hmotného majetku

0

B.IV. Ostatní provozní výnosy

889

23

912

B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále

0

B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky

0

B.IV.15. Úroky

0

B.IV.16. Kursové zisky

0

B.IV.17 Zúčtování fondŧ
B.IV.18 Ostatní provozní výnosy

889

889
23

23

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčtování rezerv a
opravných položek celkem

0

0

0

B.V.19. Trţby z prodeje dlouh. nehm a hm. majetku

0

B.V.20. Trţby z prodeje cenných papírŧ a podílŧ

0

B.V.21. Trţby z prodeje materiálu

0

B.V.22. Výnosy z krátk. finančního majetku

0

B.V.23. Zúčtování rezerv

0

B.V.24. Výnosy z dlouhod. finančního majetku

0

B.V.25. Zúčtování opravných poloţek)

0

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

0

0

0

B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčt. mezi organ. sloţkami

0

B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)

0

B.VI.28 Přijaté členské příspěvky

0

B.VII. Provozní dotace celkem

0

B.VI.29 Provozní dotace

0

Výnosy Celkem

C. Hospod. Výsledek před zdaněním

0

0
0

938

573

1511

0

-239

-239

0

-239

-239

C.VI.34 daň z příjmŧ
D. Výsledek hospodaření po zdanění

podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

právní forma účetní jednotky:

nadace

osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

sestaveno
dne:
28.6.2011

předmět podnikání - účel
nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým
postižením

název a sídlo účetní
jednotky

ROZVAHA (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2010

NADACE LEONTINKA
RADLICKÁ 714/113

IČ: 27378179

AKTIVA

PRAHA 5 - 158 00

stav k 1.1

stav k 31.12.

AKTIVA CELKEM

6966

7323

A. Dlouhodobý majetek celkem

156

201

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

98

98

98

98

139

192

81

134

A.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2 Software
A.I.3 Ocenitelná práva
A.I.4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. maj.
AII. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla
A.II.3. Stavby
A.II.4. Samostané movité věci a soubory mov. Věcí

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostŧ
A.II.6. Základní stádo a taţná zvířata
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

30

30

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

28

28

0

0

-81

-89

-23

-31

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouh. majetku

-30

-30

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouh. majetku

-28

-28

6810

7122

0

0

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.
AIII. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
A.III.2. Podíly v osobách s podstatným vlivem
A.III.3. Dluhové cenné papíry drţené po splatnosti
A.III.4. Pŧjčky ogranizačním sloţkám
A.III.5. Ostatní dlouhodbé pŧjčky
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkŧm výzk. a výv.
A.IV.2. Oprávky k software
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právŧm

A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.IV.7. Oprávky k sam. věcem a souborŧm
A.IV.8. Oprávky k pěstitel. celkŧm trvalých porostŧ
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a taţným
výrobkŧm
A.IV.10. Oprávky k drob. dlouhodob. nehmotnému
maj.
A.IV.11. Oprávky k drob. dlouhodob. hmotnému maj.
B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem

B.I.1. Materiál na skladě
B.I.2. Materiál na cestě
B.I.3. Nedokončená výroba
B.I.4. Polotovary vlastní výroby
B.I.5. Výrobky
B.I.6. Zvířata
B.I.7. Zboţí na skladě a v prodejnách
B.I.8. Zboţí na cestě
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II. Pohledávky celkem

0

2

B.II.1. Odběratelé

0

0

B.II.2. Směnky k inkasu
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci
B.II.7. Pohledávky vŧči inst.soc zab a zdr. poj.
B.II.8. Daň z příjmŧ
B.II.9. Ostatní přímé daně
B.II.10. Daň z přidané hodnoty
B.II.11. Ostatní daně a poplatky
B.II.12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se
stát.rozpočtem
B.II.13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem
USC
B.II.14. Pohledávky za účastníky sdruţení
B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací
B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisŧ
B.II.17. Jiné pohledávky
B.II.18. Dohadné účty aktivní

2

B.II.19. Opravná poloţka k pohledávkám
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

3485

4734

B.III.1. Pokladna

320

312

3165

4422

B.IV. Jiná aktiva celkem

3325

2386

B.IV. 1. Náklady příštích období

2453

1852

B.IV. 2. Příjmy příštích období

872

534

stav k 1.1

stav k 31.12.

PASIVA CELKEM

6966

7323

A. Vlastní zdroje celkem

4226

2305

A.I. Jmění celkem

4545

2862

A.I.1. Vlastní jmění

648

648

A.I.2. Fondy

3897

2214

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-319

-557

A.II.1. Účet výsledku hospodaření

-281

-239

-38

-318

B. Cizí zdroje celkem

2740

5018

B.I. Rezervy celkem

0

0

B.III.2. Ceniny
B.III.3. Účty v bankách
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.6. Ostatní cenné papíry
B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
B.III.8. Peníze na cestě

B.IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

PASIVA

A.I.3. Oceň. Rozdíly z přecenění majetku a závazkŧ

A.II.1. Výsledek hospodaření ve schval. řízení
A.II.1. Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých let

B.III.1 Rezervy

B.II. Dlouhodbé závazky celkem

0

0

B.III. Krátkodobé závazky celkem

2740

5018

B.III.1 Dodavatelé

2688

4984

34

23

16

9

2

2

B.II.1 Dlouhodbé bankovní úvěry
B.II.2 Vydané dluhopisy
B.II.3 Závazky z pronájmu
B.II.4 Přijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5 Dlouhodbé směnky k úhradě
B.II.6 Dohadné účty pasivní
B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky

B.III.2 Směnky k úhradě
B.III.3 Přijaté zálohy
B.III.4 Ostatní závazky
B.III.5 Zaměstnanci
B.III.6 Ostatní závazky vŧči zaměstnancŧm
B.III.7 Závazky k inst. Soc.+ zdrav. Pojištění
B.III.8 Daň z příjmŧ
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.10 Daň z přidané hodnoty
B.III.11 Ostatní daně a poplatky
B.III.12 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
B.III.13 Závazky ze vztahu k rozpočtu USC
B.III.14 Závazky z upsaných nesplac. CP a vkladŧ
B.III.15 Závazky k účastníkŧm sdruţení
B.III.16 Závazky z pevných termínovaných operací
B.III.17 Jiné závazky
B.III.18 Krátkodobé bankovnÍ úvěry
B.III.19 Eskontní úvěry
B.III.20 Vydané krátkodobé dluhopisy

B.III.21 Vlastní dluhopisy
B.III.22 dohadné účty pasivní
B.III.23 Ostatní krátkodobé fin. Výpomoci
B.IV. Jiná pasiva celkem

0

0

B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.1 Výnosy příštích období
B.IV.1 Kursové rozdíly pasivní

podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky:

právní forma
účetní jednotky:
nadace

osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

sestaveno dne:
28.6.2011

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

předmět podnikání - účel nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým postižením

2) Analýzy vybraných jednotlivých benefičních akcí:
Akce golfových turnajů v průběhu roku 2010
Celkem získáno: 155.150 Kč
Celkem náklady:

6.712 Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 148.438,- Kč
Aukce fotek získaných darem od významných osobností – 29.11.2010
Celkem získáno:
281.675 Kč (včetně účelového daru 80 tis. od hl. města Prahy na pořádání této aukce)
Celkem náklady:

203.298,10 Kč

------------------------------------------------------------

Celkem výnos pro nadační účely ...: + 98.376,90 Kč

Výtěžek koncert v Sále Martinů, Hudební a taneční fakulta AMU, Praha 1– 9.11.2010
Celkem získáno:
neidentifikováno ( + účelový dar 30 tis. od hl. města Prahy na pořádání koncertu)
Celkem náklady:

46.775,60 Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely: nezjišťován
pozn: Dary přijaté v souvislosti s tímto koncertem jsou aţ následné, nikoliv přímo na koncertu a proto nelze mezi dárci
identifikovat ty, kteří NADACI poskytli dar v souvislosti s koncertem a kteří ne

Výtěžek akce Imagine (obraz tvořený skupinou 4TET (Jiří Korn))
Celkem získáno:
84.125,- Kč
Celkem náklady:

340,- Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: +83.785,- Kč

3) Seznam dárců:

PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
dary - finanční prostředky získané na benef.aukci fotek - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k rozdělení)
1 125

Černý Jaroslav

1 500

Kromka Igor

1 800

Gurecká Eva

1 900

Hříbalová Marcela

2 000

Štěpánková K.

2 100

Čechová Karolína

2 450

Wehrenbergová

3 000

Havlíček

4 000

Bouzek Jaroslav

4 200

Zahradnický Jiří

4 500

Zbrojková K.

4 500

Čechová Karolína

4 500

Záruba Alan

4 500

Ondrovčík Aleš

5 000

Tratina Tomáš

5 000

Tušl Martin

5 100

Inventive

5 500

Lacina Štěpán

5 500

Tušl Martin

5 900

Keramika BH

6 000

Kučera Martin

6 000

M Plus s.r.o.

11 200

Lazar Avan

11 900

Hanusová Tereza

13 500

Mather Communications, s.r.o.

20 000

Mančíková I.

28 000

Cimbota Tomáš

31 000

Hart Evţen

201 675

Celkem

dary - finanční prostředky získané na benef.seriálu golfu - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k rozdělení)
40 000

Hartmann - Rico, a.s.

54 000

GORAM spol. s r.o.

61 150

Drobní dárci v hotelu Intercontinental

155 150

Celkem

dary - finanční prostředky získané akcí Imagine - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k rozdělení)
1 000

Soušek František

1 000

Tresch Philip

1 000

Walový Petr

1 000

Zábran Přemysl

1 000

Blűmelová Lucie

1 000

Kubesová Milena

1 000

Vodička Ondřej

1 000

Tichák Josef Inf.

1 150

Jirsa Jan

1 200

Ţáková Lenka

1 200

Schmidová Lucie

1 500

Ţeroníková Iva

1 500

Hejduk Zdeněk

1 500

Palarčíková Petra

1 650

Jirkovská Blanka

1 800

Mládková Petra

1 999

Boháček Tomáš

2 000

Polanský Petr

2 000

AR-STAL s.r.o.

2 175

Vlček Michal

2 200

AR-STAL s.r.o.

2 550

Nemethyová Andrea

2 551

Horáček Zdeněk

3 000

Lazor Marek

3 000

Matoušková Eva MUDr.

3 500

Tomáš Martin

4 000

Dejmková Miroslava

4 150

Štěříková Petra

5 000

Gepard Home s.r.o.

5 000

Šimáčková Jana

5 000

Alci s.r.o.

5 000

NIOB Real, spol. s r.o.

5 699

Vitoul Ladislav

5 801

Hrŧša Jan

84 125

Celkem

dary - finanční prostředky získané v rámci benefičních večeří - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k
rozdělení)
11 550

Gerner Jan

12 800

Stejskal Pavel

30 500

Koval Otto

32 000

Kolářová Petra

86 850

Celkem

dary - finanční prostředky získané na benefičníM parníku - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k rozdělení)
25 000

WELLNESS CLUB s.r.o.

50 000

SITA CZ a.s.

75 000

Celkem

dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů určených k
rozdělení)
50

Kubinková Klára

50

Kuncarová Ivana

100

Drobní dárci

100

Matecha Jiří

100

Tichý Martin

100

Vojtek

200

Bergerová

250

Doleţel Zdeněk

250

Solčanský Jaroslav

300

Kostalková I.

300

Zlámalová Lenka

350

Ryc Jan

360

Čapek Petr

400

Drobní dárci

500

Svoboda David

500

Voldrich Vladimír

500

drobní dárci Jozof

500

Pokorný Václav

500

Dvořák Miroslav MUDr.

500

Carbol Kamil

600

Bouchner Lukáš

660

Vokurka Zdeněk

700

Krhutková Ivana

700

Redworks s.r.o.

1 000

Ipsos Tambor

1 000

Boţková Milena

1 000

Knob Vladimír JUDr.

1 100

Rezabova Bozena

1 200

anonymní dárce

1 237

Rosenfeldt R.

1 500

Nouzová Kamila

2 000

Prošek Tomáš

2 000

Perso International

2 025

Řihošek Jakub

2 474

Švábek K.

3 000

Ţemličková Michaela

3 710

Hrdlička

3 710

Machan J.

3 710

Manske J.

3 710

Műhlmeier

3 710

Neumann

3 710

Novák J.

3 710

Patuschka S.

3 710

Ruckert J.

5 000

zaměstnanci Mather Activation, s.r.o.

4 000

DeCastelo Eva

4 947

Ludanek H.

5 000

anonymní dárci MŠ Nessie

5 000

Wiegmann Volker

5 000

"ZEPIKO" spol. s r.o.

5 000

NetPro systems, s. r. o.

5 000

Laichman Libor

5 000

Grossmann Luboš, Mgr.

5 000

Chudomel Jan

5 500

Nevrtal Jan

6 000

Vrhel Ivan

6 000

Potoma Marek

6 000

Víšek Zdeněk

6 500

anonymní dárci - výtěţek na koncertu

6 500

Páral Martin

7 000

Haffner Tomáš

7 000

Tobek Josef, Ing.

7 558

Národní institut dětí a mládeţe Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy

8 000

Drobní dárci

8 000

EvaReality s.r.o.

8 466

zaměstnanci Mather Communications, s.r.o.

8 868

Czech production s.r.o.

50 000

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

10 000

Contractis s.r.o.

10 000

Stűdl Dušan

10 000

GernerJ

10 000

NovotnýT

10 000

PelčákP

10 000

SommerJ

15 000

OPTIKA HORUS s.r.o.

17 000

Laok s.r.o.

17 200

Solar Radek

20 000

Ferona, a. s.

20 000

PointPark Properties s.r.o.

20 000

VITAL TREND s.r.o.

25 000

SPL Recycling a.s.

25 000

SUBARU ČR, s.r.o.

25 700

anonymní dárci

30 000

Jareš Vladimír

30 000

Studio Najbrt, s.r.o.

32 000

PROMOPRO, spol. s r.o.

39 000

EXX s.r.o.

80 000

Peník Tomáš

72 604

Houţvic Milan

81 100

Rozehnal Pavel

100 000

VELUX Česká republika s.r.o.

179 942

Gamestar a.s. výtěţek loterie

250 000

HSBC Bank plc - pobočka Praha

540 900

HSBC Bank plc - pobočka Praha

1 928 572

dary – fin. prostředky účel. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – účel. dary-fondy (911040,041- projekt Psí Oči-)
160 000

Česká pojišťovna, a. s.

110 000

Česká pojišťovna, a. s.

160 000

Česká pojišťovna, a. s.

160 000

Česká pojišťovna, a. s.

160 000

Česká pojišťovna, a. s.

41 782

Nadace České pojišťovny

110 000

Nadace České pojišťovny

167 080

Nadace České pojišťovny

5 000
1 073 862

Herout Pavel
Celkem

dary - finanční prostředky účel. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – účel. dary-fondy (911050-benefiční
koncert-účelové dary)
30 000

Hlavní Město Praha

30 000

Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911020-aukce
fotek-účelové dary)
80 000

Hlavní město Praha

80 000

Celkem

dary - finanční prostředky účel. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – účel. dary-fondy (911xxx-dar pro SMŠ
Horáčkova)
150 000

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik

150 000

Celkem

dary - finanční prostředky účel. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – účel. dary-fondy (911090-dar pro Farní
charita D. Králové)
9 100

Pythagor a.s.

9 100

Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911070-DMS pro
projekt Svítání)
61 317

Fórum Dárcŧ - drobní dárci pošlou DMS

61 317

Celkem

dary - finanční prostředky účel. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911xxx-testovací
sada)

90 000

Diplomataic Spouses´Association

90 000

Celkem

dary - finanční prostředky účel.vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – účel. dary-fondy (911xxx- Leontinka
Muzicíruje – úč. dary)
30 000

Ministerstvo kultury

30 000

dary - finanční prostředky účel. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – úč. dary.fondy (911xxx - Ridderrenett účelové dary)
19 140

Norská ambasáda

5 000

Kalas Sportswear

10 000

Novotný Tomáš

10 000

PointPark Properties s.r.o.

41 132

Tsjekkisk-Norsk forum + Nadace Solglott

85 272

dary – fin. prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy (911100 - Ridderrennet)
50 000

Hlavní Město Praha

50 000

dary - finanční prostředky úč. vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce – úč. dary-fondy (911xxx- Stipendium účelové dary)
49 906

Citibank Europe plc

49 906

dary - hmotné dary získané v průběhu roku mimo benef.akce na účelové fondy (911030-Dary-fondy darů-hmotné věci k
rozdělení)
52 580

Absorb s.r.o. - tandemové kolo

52 580

Celkem

dary - finanční prostředky získané pomocí fundraisingové smlouvy

1 437 681

fr-global GmbH

1 437 681

celkem

5 731 090

celkem získáno fin.prostředků i hmotných darů v hodnotě

dary - získané v průběhu roku formou služeb zdarma (911030,682020-služby poskytnuté darem)
20 000

ing. František ORLÍK, auditor -audit 09, provedený v roce 2010

20 000

Alba Design Press, zpracování katalogu

3 000

Absorb s.r.o., zapŧjčení vozidla

5 500

Letiště Praha, a.s. - dárkový šek na VIP odbavení pro dvě osoby v rámci VIP Service Clubu Cont.letiště Praha

48 500

celkem

48 500

celkem získány služby zdarma v hodnotě

4) Přehled osob, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky (povinně nad 10.000) a zhodnocení, zda a jakým
způsobem byly nadační příspěvky využity:
POSKYTNUTÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
finanční prostředky poskytnuté z neúčelových darů-fondů (911-Dary - fond darů určených k rozdělení)
částka

Text

příjemce příspěvku (daru)

217 500 NP sml.138/2009,86/2010 os. asist. - 2 asistenti

Speciální mateřská škola Horáčkova

136 100 NP sml. 102/2010 finanční projekt Provázení

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

128 000 NP sml.14/2010 SPRP - hmatový kufřík Emilka

Metodické centrum Společnosti pro ranou péči

NP sml.29/2010 Centrum zrak.vad, testovací sada Teller
101 200 Acuity Cards

Centrum zrakových vad, s.r.o.

100 000 NP sml. 101/2010 osobní asistence zrak post.dětem

Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v
ČR,o.s. Klub " Hornomlýnská "

NP sml.99/2010finanční -vybavení centra péče o
100 000 handicap. a zřízení denního stacionáře

ALKA, o.p.s.

85 000

NP sml.98/2010 finanční -sportovními aktivitami k
integraci a inkluzi

NP sml.89/2010finanční vybavení denního stacionáře pro
80 000 post. děti

Tandem - Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole
pro zrakově postiţené a ţáky s vadami řeči v Opavě,
Havlíčkova 1
Svaz tělesně postiţených v České republice,o.s.okresní
organizace Louny

70 000 NP sml.92/2010 Sportovní tábor 2010

Český svaz zrakově postiţených sportovcŧ, občanské
sdruţení

57 000 NP sml. 29/2009 asist.Furchová,Polaczyk

Farni charita Dvŧr Králové nad Labem

56 000 NP sml.155/2009 osobní asist.Daňkové B.

Daňková K

55 000 NP sml.91/2010 podpora mladých sportovních talentŧ

Český svaz zrakově postiţených sportovcŧ, občanské
sdruţení

50 000 NP sml.154/2010 Mathilda - junior camp

Mathilda

50 000 NP sml.125/2010 finanční část.úhr.polohovací zařízení

Bednařík Kryštof

49 180 NP sml. 30/2010 finanční - projekt Vidět tvýma očima

Okamţik - sdruţení pro podporu nejen nevidomých

48 000 NP sml. 60/2007, přísp. na studium KJD Lucie Ferková

Ferková Lucie

48 000 NP sml.19/2010 stipendium Petra Andrýsková

Andrýsková Petra

48 000 NP sml.148/2009; přísp. na studium KJD Luboš Krejča

Krejča Luboš

47 000 NP sml.143/2009 os.asist. Jakub Štaier

Štaierová Pavla

NP sml.90/2010 finanční tvŧrčí dílny zaměřené na výrobu
45 000 hmatových knih

Okamţik - sdruţení pro podporu nejen nevidomých

NP sml.137/2010 přísp.na loď pro zrak.postiţené
40 000 sportovce

1. Centrum zdravotně postiţených jiţních Čech, o.s.

NP sml. 146/2010 pořízení skifu pro zrakově postiţené
40 000 sportovce

Veslařský klub TyfloCentrum Ústí nad Labem

40 000 NP sml.84/2009, 133/2010stipendium Daniel Ţatecký

Ţatecký

38 800 NP sml. 69/2009,120/2010 os. asist. Karel Leskovec

ZŠVodňany

NP sml.85/2010 VISION - víkendové setkání dětí a rodičŧ
37 520 se zrak.postiţením
Sdruţení rodičŧ KLOKÁNEK o.s.
35 000 NP sml.134/2009, 80/2010 os.asist. Zuzana Komosná

Komosná Lenka

32 800 NP sml.131/2009,94/2010 os.asist.Tulej Pavel

Tulej Pavel

NP sml.136/2010 finanční - Hmatáme a posloucháme
28 160 aneb Hračky pro zrakově postiţené děti

Daneta, svépomocné sdruţení rodičŧ a přátel zdravotně
postiţených dětí

28 000 NP sml.96/2010 finanční - pobyt nevidomých u moře

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro
nevidomé Dědina, o.p.s

25 000 NP sml.115/2010 SK Slavia Praha (SPORT)

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ
POSTIŢENÝCH

25 000 NP sml.128/2009,127/2010 os.asist.Ondřej Zelenka

Zelenková Kateřina

20 000 NP sml.132/2009,126/2010 os.asist. Šimon Hurych

Hurychová Margita

20 000

Záblesk - sdruţení rodičŧ a přátel hluchoslepých dětí

NP sml. 97/2010finanční Listen to me - aktivity

hluchoslepých dětí a jejich sourozencŧ
20 000 NP sml. 16/2010 nákup hud.nástroje tuby

Adamec Jan

16 000 NP sml.124/2010 os.asist.Niesner Tibor

Niesner Tibor

16 000 NP sml.95/2010 stipendium Stráník Vít

Stráník Vít

16 000 NP sml.18/2008, školné pro D. Korfa D

Korfová Hana

12 000 NP sml. 15/2010 os.asistence Styrnala P.

Styrnalová Pavla

NP sml.176/2009 peníze-příspěvek na realizaci
10 000 sport.pobytu Lipno 2009

Asociace rodičŧ a přátel dětí a nevidomých a
slabozrakých v ČR, o.s

10 000 NP sml.148/2010 nákup akordeon-Krejča

Krejča Luboš

10 000 NP sml. 145/2010 finanční část.úhr.světelný panel

Szewczyk Vojtěch

9 000 NP sml.138/2010 os.asist.Krchov David

Krchov David

7 000 NP sml.151/2010 finanční projekt - Setkání rodin

Asociace rodičŧ a přátel dětí nevidomých a slabozrakoých
v ČR, o.s.

7 000 NP sml.203/2010 Novákova Clara (muzika)

Nováková Clara

6 650 NP sml.81/2010 finanční projekt LVA rukama - nohama

7 DNÍ

6 000 NP sml.152/2010 os.asist.Tyrychtr Lukáš

Tyrychtr Lukáš

5 200 NP sml.134/2010 os.asist.Ruzyak Petr

Ruzyak Petr

5 000 NP sml.117/2010 doprovod na plavání pro Hladová Lenka Hladová Lenka
5 000 NP sml. 118/2010 přísp.na sedlo J.F.GLAS

STÁJJFGLASS

4 800 NP sml.84/2010 os.asist. Aujezdská Natálie

Aujezdská Natálie

4 800 NP sml.100/2010 os.asist.Kubíčková Simona

Kubíčková Simona

4 500 NP sml.82/2010 přísp.na lyţe Forwarczná

Folwarczná P.

NP sml. 121/2010finanční kamerová zvětšovací lupa
4 500 (částečná úhr.)

Tlustá Debora

4 000 NP sml.22/2010 finanční na přenosný počítač

Ţamboch Jaromír

2 400 NP ubyt.dcery R.Skleničkové sml.6/2010

Hartlová Daniela

1 000 NP sml.157/2010 speciální skla do brýlí

Šrom Patrik

2 168 110 celkem
finanční prostředky poskytnuté z účelových darů-fondů (911040-Fondy darů účelové.-projekt Psí Oči)
40000 NP sml. 5/2010 přísp.na psa Hoňková Tereza

Hoňková Tereza

41782 NP sml. 207/2010 zakoup.psa Meszaros J.

Meszaros Jakub

110000 NP sml. 165/2010 přisp.na psa Schwan František

Schwan František

110000 NP sml. 208/2010 zakoup.psa Turek Antonín

Turek Antonín

160000 NP sml.139/2010 přísp.na výcvik psa Kuchyňková

Pomocné tlapky o.p.s.

160000 NP sml. 141/2010přís.na výcvik psa Ťašký Jakub

Pomocné tlapky o.p.s.

160000 NP sml. 140/2010přip.na výcvik psa Odrazilová

Pomocné tlapky o.p.s.

160000 NP sml.143/2010přísp.na psa pro Tomase Alana

Tomáš Alan

167080 NP sml.214/2010 přísp.na psa Sokol Bohumil

Sokol Bohumil

1 108 862 celkem
hmotné dary a služby zakoupené a hrazené z neúčelových a účelových darů-fondů (911030-Dary - fond darů určených k
rozdělení hmotné věci+služby + účet neúčelových darů 911000)
NP 220/2010,zajištění pronájmu auta (LS68248275 064 1AA2559)

Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s.

75 064 NP39/2009, zajištění pronájmu auta (LS682409-9A87075) Společnost pro ranou péči - středisko Brno
75 064 NP37/2009,zajištění pronájmu auta (LS682407-9A87131) Společnost pro ranou péči - středisko České Budějovice
NP218/2010,zajištění pronájmu auta (LS68241075 064 9A87134)

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

75 064 NP43/2009, zajištění pronájmu auta (LS682404-9A87086) Společnost pro ranou péči - středisko Olomouc
NP219/2010,zajištění pronájmu auta (LS68240875 064 9A87081)

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

NP47/2009, zajištění pronájmu auta (LS68248375 064 1AA2581)

Společnost pro ranou péči - středisko Praha 1

3 700 NP 8/2010 chronomatograf Budil Ivo

Budil Ivo

3 700 NP 9/2010 chronomatograf Háková Kateřina

Háková Kateřina

3 700 NP 10/2010 chronomatograf Smejkal Ondřej

Smejkal Ondřej

3 700 NP 11/2010 chronomatograf Trnka Václav

Trnka Václav

476 NP 58/2010 vesty2x,Bendová Stázinka

Bendová Stázinka

952 NP 134/2010 vesty4x.Spec.pedag.centr.Liberec

Specálně pedagogické centrum pro zrakově postiţené
Liberec

541 673 celkem

3 818 645 celkem rozděleno fin. prostředků a hmotných i nehmotných darů v hodnotě

Finanční příspěvky byly poskytnuty dětem, které je aktivně vyuţívají na osobní asistenty , dětem, kterým přispívají na
moţnost studovat hudební konzervatoř Jaroslava Deyla, společnostem pro ranou péči (kterým byla poskytnuta zejména
vozidla ) se kterými NADACE LEONTINKA pravidelně spolupracuje a má moţnost zpětné vazby . NADACE LEONTINKA
konstatuje, ţe společnosti zabývající se ranou péčí aktivně vyuţívají poskytnuté dary. Dále byly poskytnuty dary ostatním
výše uvedeným organizacím a subjektŧm. U všech obdarovaných, pokud byly poskytnuty přípěvky či dary na jednotlivé
projekty, má NADACE smluvně zajištěno dodání materiálŧ a zprávy o vyuţití daru. NADACE konstatuje, ţe poskytnuté dary
a příspěvky jsou účelně vyuţívány a jsou významným přispěním ke zkvalitnění ţivota zrakově postiţených.
4) Přehled o využití majetku:
NADACE má v majetku tři notebooky, dva stolní počítače a dva mobilní telefony (2 notebooky a dva mob. tel. získané
darem v roce 2006, ostatní darem v roce 2009) , dále dva mobilní telefony zakoupené v roce 2007 (za dotovanou cenu od
operátora) , a dále stan s logem NADACE získaný darem v roce 2007. Všechen tento majetek NADACE aktivně vyuţívá pro
provozní činnost NADACE a pro prezentaci NADACE reklamních akcích.
5) Informace k metodě fundraisingového projektu
NADACE má uzavřenou fundraisingovou smlouvu (sml. č. 040/2010) se společností fr-global GmbH (Fundraising),
Mooslackengasse 17, Wien, Rakousko, IČO:ATU64914711. Předmětem smlouvy je spolupráce při vybudování Databáze
Dárcŧ, společnost má dále na starosti veškerou organizaci rozesílání oslovovacích dopisŧ (řádově statisícŧ ks). Za tuto
organizaci a rozesílání si společnost fakturuje dle počtu rozeslaných dopisŧ. Částka vybraných prostředkŧ je vţdy vyšší neţ
tyto náklady (zajištěno smluvně, v případě niţších částek by se poměrně sníţila částka nároku fakturace). Faktury jsou vţdy
hrazeny z prostředkŧ vybraných těmito oslovovacími dopisy, prostředky jsou v účetnictví přísně analyticky členěny, navíc je
zaloţen bankovní účet pouze pro tyto účely. Protoţe jsou faktury účtovány rovnou na zúčtování fondŧ na účtu 911.060 ještě
před příchodem peněz od dárcŧ, je pravidlem, ţe účet 911.060 vykazuje na počátku záporný zŧstatek. Stejně tak je tomu
proto i k 31. 12. 2010.
NADACE LEONTINKA by dále ráda zmínila následující smlouvy, o kterých není v účetnictví NADACE účtováno, neboť
předmětem těchto smluv byly sluţby či věci, které byly NADACI poskytnuty zdarma.
Jedná se o:
-

Fórum dárcŧ, občanské sdruţení, Štěpánská 61, Praha 1, IČO 66004501
sml. 100/2009 – předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran v rámci Podpora dobrého
podnikání

-

ATEMI, s.r.o. – časopis Foto Video, Velvarská 1626/45, Praha 6, IČO 25610864,
sml. 139/2009 – předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce v oblasti propagace.

-

BRESTO s.r.o., Štěpánská 647, Praha 1, IČO 27867862,
sml. 147/2009 – předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce v oblasti propagace.

-

AUKRO, s.r.o. – náměstí T.G. Masaryka 1280, Zlín, IČO 27684555,
sml. 221/2010 – předmětem této smlouvy je poskytnutí prostoru na webových stránkách www.aukro.cz pro
zajištění propagace dobročinné aukce

-

Okamţik – sdruţení pro podporu nejen nevidomých – Nemocniční 7, Praha 9, IČO 70837791
sml. 111/2010 – předmětem této smlouvy je vyslání čtyř dobrovolníkŧ na akci Bambiriáda 2010

-

Česká pošta s.p., Politických Vězňŧ 909/4, Praha 1, IČO 47114983
sml. 116/2010 – předmětem této smlouvy nadstandardní forma poskytování informací o poštovních poukázkách A

-

Design Trade, s.r.o., Dobřejovická 565/2, Praha 4, IČO 25657593,
NADACE obdrţela hodinky (chronomatograf) Wenger

