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O	Nadaci	pro	rozvoj	vzdělání
Naše nadace pomáhá dětem a mladým lidem již 11 let. V roce 2012 jsme 
poskytli finanční pomoc v různých oblastech vzdělávání 37 jednotlivcům 
a 4 organizacím. Obdarovaným jsme v tomto roce rozdělili 1	729	386	Kč.

Zakladatelé a zároveň členové správní rady – Václav Foglar, Peter Vajda 
a Fedor Gál – určili jako hlavní náplň nadace podporu a rozvoj všeobec-
né vzdělanosti; tuto myšlenku se snažíme rozvíjet. Cílovou skupinu před-
stavují tělesně hendikepované děti v integraci a studenti vysokých škol. 
Zřizovatelem nadace je PROXY – FINANCE a.s.

V projektu Učebnice pro nevidomé děti pomáháme nevidomým dětem 
v integraci na běžných ZŠ financovat unikátní a originálně výtvarně zpra-
cované učebnice z knihařské dílny Orbis Tactus. Tuto dílnu jsme díky naší 
štědré finanční podpoře pomohli založit.

Nepostradatelnost počítačů v dnešním světě platí pro tělesně postiže-
né děti dvojnásobně, proto jim nadace už osm let pomáhá s jejich ná-
kupem prostřednictvím projektu PC pro hendikepované děti. Šest let fi-
nancujeme i hudební vzdělávání tělesně postižených či spolufinancuje-
me koupi hudebního nástroje pro nevidomé konzervatoristy.

Ohlas naší několikaleté pomoci určené různě hendikepovaným dětem 
a mládeži nás utvrzuje v užitečnosti projektů, které Správní rada Nadace 
pro rozvoj vzdělání schválila jako svůj program.

Stále atraktivní je pro slovenské prváky na vysokých školách v ČR projekt 
Lehčí rozběh, v rámci něhož se mohou na začátku školního roku ucházet 
o stipendia. V roce 2012 od nás stipendium obdrželo 34 studentů.

Rovněž dál pokračoval projekt Krok k lepšímu zaměstnání, který moti-
vuje děti z dětských domovů ke vzdělávání v různých profesních kurzech.

V Adopci na dálku již devět let podporujeme devět dětí ze Zakarpatské 
Rusi.

Naším záměrem je pokračovat v započatých projektech. Přesvědčili jsme 
se, že plní svůj smysl a pomáhají konkrétně na správném místě.

Dobrovolnictví

Nadace pro rozvoj vzdělání se dlouhodobě snaží nejen o podporu po-
třebných, ale i o šíření myšlenky, že každý, kdo jednou od naší nadace 
dostal finanční dar, v sobě nese závazek také jednou pomoci komuko-
liv, kdo pomoc potřebuje, a nemáme na mysli nutně jen pomoc finanční.

V roce 2012 nám jako dobrovolnice pomáhaly studentky Magdaléna 
Hrušková a Nikola Futejová.
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Úvodní slovo

Vážení	přátelé,
v čase „nejhorší vlády a nejhorší životní úrovně“ jsem vyhodnotil, že nejrychleji se rozvíjející společen-
ský fenomén po roce 1989 jsou dobrovolné nadace.
Od času, kdy individuální a společenské problémy řešil či neřešil stát, se dnes rozděluje přes nadace až 
jedna miliarda Kč. Jsou nadace, které ročně rozdělují až desítky miliónů. V tomto pelotonu je naše nada-
ce daleko vzadu. Je však uváděný jeden ukazatel, a to kolik procent z přijaté částky od dárců je rozděleno. 
Naše náklady jsou, kromě nákladů na výroční zprávu, nulové. Z tohoto pohledu jsme na špičce efektivnosti.
Naší jedinou podmínkou pro přidělení podpory je doložitelná žádost, ve které chceme zdůvodnění  
žádajícího o přispění pro něj, kde rozvede vůli, život i naději na budoucnost. Z příběhů, které nám ža-
datelé píší, jsem se snad naučil pochopit životní příběh a předsevzetí pro budoucnost. Dost často platí 
aforismus Oscara Wildea: když se mluví o jiných, je příběh nudný, o sobě však mluvíme velice zajímavě. 
Nejdelší životní příběhy mají žadatelé z humanitních oborů (politologie, sociologie). V jejich žádostech 
se často řeší celosvětové problémy. Po skončení školy jim budou přiděleny nějaké společné peníze a oni 
budou pomáhat společnosti řešit ten nespravedlivý svět. Na druhé straně jsou skutečné příběhy nevido-
mých, neslyšících, tělesně postižených, sociálně slabých. Vzdělání těmto lidem dovolí nejen se uplatnit  
lépe, ale i najít svou důstojnost.
Snad vybíráme při přidělování správně, i když jen z podkladů, které o sobě napsal žadatel. Nakonec po-
soudíte sami, pokud budete dále číst v naší zprávě. Smáli jsme se, když nám jako studentům vyprá-
věl náš pan profesor, že ve staré Číně vybírali nejvyšší úředníky podle jejich žádosti, která musela být 
v mandarínštině a ve verších. V tomto směru jsme v naší nadaci při hodnocení žádosti v požadavcích na 
studenty skromní.
Nedaří se nám pravidelně získat příspěvky do nadace od jednotlivců. Pro budoucnost máme nápad, na 
který nás přivedla naše kolegyně. V minulém roce měla svatbu i kulaté narozeniny. Na pozvánce zdůraz-
nila: „Žádné dary, těším se na Vaši přítomnost.“ Chceme tento nápad vylepšit: „Nekupujte žádné dary, 
přispějte na naši nadaci a naše mateřská firma PROXY –FINANCE a.s. dvojnásobnou částkou tento vklad 
navýší.“ Děkujeme za nápad, Andrejko, řekneme, až se nám podaří první taková benefice.
V posledním březnovém týdnu jsme měli jednání s romskou nadací o půjčce 100 000 Kč na dočasné překle-
nutí finančních prostředků od státu do 30. 6. 2013. Představitel Romů byl však Ind Kumar Vishwanathan.  
Přesvědčil nás o příspěvku na nejefektivnější vzdělání Romů.
Proto po vrácení zapůjčené částky 100 000 Kč jsme dali příslib na podporu projektu „Vyučování rom-
ských matek“ o povinnostech  při výchově, jako je návštěva školy, hygiena, důležitost učení doma,  účast 
na doučování a zdrženlivost v sexuálním životě do 15 let atd. Tento projekt se nám zdá velmi účinný.  
Deset romských matek ovlivňuje výchovu cca 50 dětí. Chceme tomu věřit.
 Jsem přesvědčen, že život neplyne jenom tím, že mluvíme, jednáme nebo sníme, nýbrž na dně iracio-
nálního života je „čekání“. U těch mladých žadatelů je tato složka očekávání v naději.
V dnešních časech se množství rozhněvaných proroků zlobí na věci okolo nás, které jsou skutečně k vzte-
ku. Trapný odpor nechtějí jen vyjadřovat, uvolňovat, ale chtějí jen protestovat. Zapomínají, že při zlobe-
ní je třeba také mít něco nebo někoho rád. Nadační činnost je přesně ten 
ostrov pozitivní deviace, která nám dává možnost realizace. Je věčnou 
otázkou snad pro Stvořitele, že někteří lidé dostali pro život hned anebo 
v jeho průběhu rozdané špatné karty. Máme ho snad v mnohém napra-
vovat? To by bylo příliš odvážné. Jsem ale přesvědčen, že jestli je Stvořitel 
a na Zemi se realizuje jeho prvotní geniální plán, tak pomoc potřebným 
vymyslel jako jeden z nejpřirozenějších projevů humanity pro lidi jako 
jsme my, dárci. A my mu můžeme za tu nabídku jen děkovat.

Václav Foglar 
předseda Správní rady Nadace pro rozvoj vzdělání
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Pro	vysokoškoláky

Lehčí	rozběh

Projekt Lehčí rozběh byl vůbec prvním projektem Nadace pro rozvoj vzdělání. Pokud víme, 
jsme jediná nadace, která aktivně podporuje slovenské studenty, kteří přišli studovat do České 
republiky. Naše stipendium jim v začátcích pomáhá vyrovnávat se s novým prostředím a počá-
tečními výdaji na studiích v jiné zemi. Stipendijní program je určen slovenským studentům prv-
ních ročníků vysokých škol v ČR a českým studentům na Slovensku.

Žadatelé o stipendium dostali úkol napsat esej na téma: Jak chci v budoucnu já pomáhat po-
třebným a přispívat tak k myšlence filantropie? Ve školním roce 2011/2012 se o stipendium 
ucházelo 49 studentů; podmínkám vyhovělo 34 z nich.
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Nadace přiděluje na školní rok každému studentovi stipendium ve výši deset tisíc korun; v pří-
padech, kdy je sociální situace uchazeče opravdu vážná, může jít i o vyšší částku. Studenti 
dostávají polovinu stipendia v zimním a druhou polovinu v letním semestru. Nadace v roce 
2012 na projekt vynaložila 455	000	Kč.

Studenti z vysokých škol a univerzit v Praze:
jméno částka škola obor
Čerbová	Zuzana	 20 000 Kč Filozofická fakulta, UK Praha Hudební věda
drobová barbora 20 000 Kč Právnická fakulta, UK Praha Právo
Futejová	Nikola 20 000 Kč Filozofická fakulta, UK Praha Jihovýchodoevropská studia
Gelien	Tomás 20 000 Kč Fakulta architektury, ČVUT Praha Architektura
Hrušková	magdaléna 20 000 Kč Fakulta sociálních věd, UK Praha Politologie a Mezinárodní vztahy
Hutníková	michaela	 20 000 Kč Farmaceutická fakulta, UK Praha Farmacie
iľašová	Dominika	 15 000 Kč Fakulta financí a účetnictví,VŠE Praha Účetnictví a finanční řízení podniku
Kapustová	Romana	 15 000 Kč Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha Informatika
Kubus	Lukáš	 20 000 Kč Farmaceutická fakulta, UK Praha Farmacie
Lormuszová	Dana	 20 000 Kč FIT, ČVUT Praha Informatika
Teššer	marek 10 000 Kč Právnická fakulta, UK Praha Právo a právní věda
Vojčiak	Juraj	 10 000 Kč Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha Aplikovaná Informatika
celkem 210	000	Kč

Studenti z vysokých škol a univerzit v Brně:
Adamová	martina 10 000 Kč Lékařská fakulta, MU Brno Všeobecné lékařství
bindzarová	edita 20 000 Kč Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno Finance
bobáková	Natália 10 000 Kč Fakulta výtvarných umění, VUT Brno Průmyslový design

braná	Dominika	 15 000 Kč Fakulta sociálních studií, MU Brno Mediální studia a Žurnalistika – 
Environmentální studia
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Pokračování na další straně >

evin	šimon
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Hrebenár	michal
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Lacková	Viera

Lormuszová	Dana	

Lukáčová	eva

Teššer	marek

malysová	Justína

Vojčiak	Juraj
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Lehčí	rozběh

braslavská	Dagmara 10 000 Kč Přírodovědecká fakulta, MU Brno Chemoinformatika a bioinformatika
Dulák	martin 10 000 Kč Fakulta informatiky, MU Brno Aplikovaná informatika
evin	šimon 10 000 Kč Filozofická fakulta, MU Brno Filologie – AJ a NJ
Fančiová	Alica	 20 000 Kč Fakulta sociálních studií, MU Brno Sociologie
Hrebenár	michal 10 000 Kč Fakulta informatiky, MU Brno Počítačové sítě a komunikace
Lacková	Viera 20 000 Kč Fakulta sociálních studií, MU Brno Mediální studia a Žurnalistika

Lukáčová	eva 10 000 Kč Přírodovědecká fakulta, MU Brno Lékařská genetika a molekulární 
diagnostika

malysová	Justína 20 000 Kč Fakulta sociálních studií, MU Brno Mezinárodní vztahy – Hospodářská 
politika

medelská	Denisa 10 000 Kč Filozofická fakulta, MU Brno Latinský jazyk a literatura

mrázová	martina 10 000 Kč Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno Evropská hospodářská, správní  
a kulturní studia

Sedlačková	Sabína 10 000 Kč Přírodovědecká fakulta, MU Brno Aplikovaná biochemie
Sliačan	marek 10 000 Kč Podnikatelská fakulta, VUT Brno Ekonomika a procesní management
Sroková	Simona 20 000 Kč Filozofická fakulta, MU Brno Sdružená uměnovědní studia
šefčíková	michala 10 000 Kč Lékařská fakulta, MU Brno Všeobecní lékařství
ždiniaková	Tereza 10 000 Kč Fakulta chemická , VUT Brno Chemie a technologie potravin
celkem 245	000	Kč

Studenti z vysokých škol a univerzit v Ostravě a Olomouci:

broniš	Tomáš 10 000 Kč Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v 
Olomouci Zubní lékařství

Česlová	Daniela 20 000 Kč Fakulta umění, Ostravská univerzita Katedra dřevěných hudebních 
nástrojů – hra na flétnu

Futejová anna 20 000 Kč
Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

Ekonomika a management  
v průmyslu

celkem 50	000	Kč

šefčíková	michala

medelská	Denisa

ždiniaková	Tereza

mrázová	martina

broniš	Tomáš

Sedlačková	Sabína

Česlová	Daniela

Sliačan	marek

Futejová anna

Sroková	Simona
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Za	vzděláním	do	zahraničí

Tento projekt realizuje naše nadace pět let. Počet podpořených studentů dokazuje, že patří 
k těm, které mladí lidé využívají nejvíce.

Pro studenty dnes není problém dostat se na výměnný pobyt na univerzitu v zahraničí, na pro-
gram Erasmus nebo stáž v cizině. Jejich hlavní motivací bývá studium a praktické využití cizí-
ho jazyka, ale také poznání jiné kultury, jiného způsobu výuky a získávání zkušeností. Byť jsou 
tyto zahraniční studijní cesty z velké části finančně kryty mateřskou univerzitou a programem 
Erasmus, musí si studenti ještě sami obstarat část finančních prostředků, aby mohli vycestovat.

V prvním roce fungování projektu jsme podpořili 6 vysokoškoláků, v druhém roce již 20. V roce 
2010 jejich počet narostl na 30, v roce 2011 jsme jich podpořili 19. V roce 2012 naši podporu 
dostalo 23 studentů, nadace na program vydala 586	935	Kč. Všichni studenti musí napsat ob-

sáhlou zprávu ze svého pobytu v zahraničí, kde hodnotí svoje působení  
 na univerzitě nebo studijní či výzkumné cestě.

Jan Novotný Alžběta	Doktorová	

tábOr

KOKaVa Nad rimaViCOu
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bLATNé	PRi	
SeNci

HUmPOLec

JeZeRNice

Klára	Ondrušová
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Vojtěch	mikšů	 Katarína	ZaťkováVanda	Lazecká	

Pro	vysokoškoláky

Za	vzděláním	do	zahraničí

jméno částka účel věk domovská	škola

Jan Novotný 7 000 Kč studijní pobyt, Bergen, Norsko 22 MU Brno, Fakulta sociálních studií, 
Ekonomicko-správní fakulta 

Petra 
Kofroňová 20 000 Kč studijní pobyt, Harward University, 

Cambridge, USA 30 MU Brno, Lékařská fakulta

Peter Vanya 20 000 Kč studium 22 Imperial College, Londýn, Spojené království

marek	Sýs 12 000 Kč studijní pobyt, Portugalsko 24 UTB Zlín, Bezpečnostní technologie  
a management

Zuzana	
Jirglová 10 000 Kč studium 27 Royal Consevatory, Brusel, Belgie

NOrsKO

usa 6×

PeRU	2×

POrtugalsKO

SPOJeNé	KR
áLOVSTVí	5×

beLGie	2×
raKOusKO

eSTONSKO

NiZOZemí

NěmecKO

KAmbODžA
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Ondrej 
mikšík 18 935 Kč studijní pobyt, Carnegie Mellon 

University, Pittsburgh, USA 25 Vysoké učení technické, Brno

marek	Číhal 15 000 Kč studijní pobyt, Universität der Künste, 
Berlín, Německo 27 AVU Praha

mária	
Uhrinová 200 000 Kč studium 24 Oxford University, Spojené království, 

aplikovaná lingvistika a akvizice cizího jazyka
magdaléna	
Jochcová 30 000 Kč výzkumný pobyt, Future Generation 

Graduate School, Peru 24 Univerzita Palackého Olomouc, Mezinárodní 
rozvojová studia

Jan	Fix 30 000 Kč studium 24 Royal Consevatory, Brusel, Belgie

anna 
Klapetková 15 000 Kč klinická stáž, Kings College of London,  

Spojené království 25 UK Praha, 2. lékařská fakulta

Slavomíra	
Heželyová 30 000 Kč studium 20 University of Edinburgh, Spojené království, 

biologické vědy
Alžběta	
Doktorová 13 000 Kč studijní pobyt, univerzita Eesti 

Maaülikool, Tartu, Estonsko 24 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Klára 
Ondrušová 15 000 Kč studijní pobyt, University of North 

Dakota, Grand Forks, USA 22 VŠCHT Praha, biochemie a biotechnologie

Tomáš	
Koubský 25 000 Kč studijní pobyt, Technische Universität 

Wien, Rakousko 24 ČVUT Praha, jaderné a fyzikální inženýrství

Lukáš	Drápal 20 000 Kč studium 24 Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemí, 
finanční matematika

Vanda 
Lazecká 6 000 Kč stáž, Ownsboro, Kentucky 23 Caritas VOŠ sociální Olomouc

Vojtěch	
mikšů 10 000 Kč studijní pobyt, Milwaukee School  

of Engineering, USA 22 ČVUT Praha

Katarína 
Zaťková 25 000 Kč studium 19 University of Liverpool, Spojené království, 

architektura
Helena 
Humňalová 25 000 Kč stáž, Kambodža 27 Katolická Univerzita Leuven, Belgie, Fakulta 

sociálních studií

matrina	
Trávničková 30 000 Kč

studijní pobyt,  
Instituto de Investigaciones  
de la Amazónia Peruana, Peru

27 ČZU Praha, Katedra tropických a subtropických 
plodin a agrolesnictví

Aleš	Weiser 10 000 Kč studium 28 Stanford University California, USA, 
Východoasijská studia

celkem 586	935	Kč

Klára	Ondrušová Lukáš	Drápal Petra	KofroňováKatarína	Zaťková
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Pro	hendikepované	děti

Před šesti lety se na nás obrátilo několik nevidomých konzervatoristů s prosbou o pomoc při 
financování jejich hudebního nástroje, který je provází na každém kroku a na jehož kvalitě zá-
visí jejich hudební rozvoj. Některé děti pocházejí ze sociálně slabšího prostředí a jejich rodiče 
jim nemohou poskytnout peníze na hudební vzdělávání nebo na nástroj. Proto jsme vyšli těm-
to dětem a jejich rodičům vstříc a jako odpověď vytvořili tento projekt. V roce 2012 jsme pod-
pořili jednoho malého hudebníka.

jméno částka účel	příspěvku věk město kraj

martin	Kubíček 11 000 Kč kytara a výukové materiály 12 Bílovec Moravskoslezský

celkem	 11	000	Kč

Hudební	nástroje	pro	hendikepované	děti

bíLOVec

eva	Fialová Sára	Kališováinka	Dvořákovámartin	Kubíček
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Počítač je v dnešním světě již nezbytností. Pro tělesně postižené mladé lidi a děti to platí dvoj-
násobně, neboť počítač a speciální programy jsou pro ně nástrojem komunikace se světem, je-
jich rukama, když nemůžou udržet v prstech propisku. Proto nadace už několik let financuje 
projekt PC pro hendikepované děti. V roce 2012 se z nadačního daru těšilo 6 mladých lidí a dětí.

jméno částka účel věk město kraj

Sára	Kališová 28 000 Kč počítač 8 let Týnec Jihomoravský

Prokop	Pospíšil 15 000 Kč notebook 13 let Uherský Brod Zlínsky

inka	Dvořáková 20 990 Kč notebook 20 let Sokolov Karlovarský

marek	Gajdoš 10 400 Kč počítač 15 let Domaniža SK

eva	Fialová 15 000 Kč iPod 18 let Liberec Liberecký

markéta	Kracíková 10 000 Kč notebook 12 let Praha Hl. město Praha

celkem 99	390	Kč

Pro	hendikepované	děti

Pc	pro	hendikepované	děti

Sára	Kališová markéta	Kracíková

DOmANižA

PraHa

UHeRSKý	bR
OD

LibeRec

sOKOlOV

TýNec

Prokop	Pospíšil



V roce 2008 jsme pomohli vybavit nově vznikající malou knihařskou dílnu Orbis Tactus, kterou 
vede paní Klára Novotná, a díky tomu jsme začali realizovat i tento projekt. 

V dílně vyrábějí speciální učebnice pro děti v integraci, jež jsou z hlediska informací kopiemi 
učebnic pro zdravé spolužáky. Především jsou ale plné krásných hmatových obrázků, které zá-
sadně pomáhají nevidomým dětem při učení a chápání nové látky.

jméno	/	organizace částka účel věk město kraj

Karel	Leskovec 31 941 Kč zapůjčení učebnic 13 let Vodňany Jihočeský

marika	balunová 22 900 Kč zapůjčení učebnic 7 let Zlín Zlínsky

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

11 500 Kč vydání brožury: Jak tvořit 
hmatové knížky? Praha Hlavní město   

Praha

Natálie	Aujezdská 26 000 Kč zapůjčení učebnic 10 let České Budějovice Jihočeský

Nicol	bukóciová 12 500 Kč zapůjčení učebnic 11 let Loket Karlovarský

Josefína	Kolářová 32 900 Kč zapůjčení učebnic 16 let Lipno nad Vltavou Jihočeský

iva	Karásková 19 500 Kč zapůjčení učebnic 9 let Zlín Zlínský

celkem 157	241	Kč

Pro	hendikepované	děti

Učebnice	pro	nevidomé	děti

iva	KaráskováKarel	Leskovec	 Josefína	KolářováNicol	bukóciová
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Tyto knihy jsou vyráběny ručně, každá učebnice je tak originálem a její cena se pohybuje v řádu 
několika desetitisíc za jeden kus. Proto Nadace pro rozvoj vzdělání poskytuje finance na zapůj-
čení knih od Orbis Tactus nevidomým dětem v integraci. 

Po skončení školního roku rodiče nevidomých děti učebnice vrátí do dílny Orbis Tactus a další 
školní rok si je mohou půjčit jiné děti. Tak je zaručen koloběh těchto unikátních učebnic, které 
ulehčují práci nejen dětem, ale i jejich rodičům, asistentům a pedagogům.

marika	balunováiva	Karásková

ZlíN 2×

PraHa

ČeSKé	bUDě
JOVice

LiPNO	N.	VL
TAVOU

LOKeT

VODňANy

Asociace	rodičů	a	přátel...



Pro	dětské	domovy	a	děti	v	pěstounské	péči

Krok	k	lepšímu	zaměstnání

Projekt Krok k lepšímu zaměstnání je určen pro mládež v dětských domovech ve věku 15 až 19 let. 
Dobrá práce mladým lidem z dětských domovů pomáhá lépe se zařadit do života poté, co toto 
prostředí opustí. Naše pomoc je orientovaná na různé směry a formy vzdělávání. Podporujeme 
mladé lidi, kteří mají zájem studovat na VOŠ a VŠ nebo se chtějí naučit praktickým dovednos-
tem – chtějí absolvovat profesní kurzy (řidičský, manikérský, pedikérský, kadeřnický, masérský, 
barmanský atd.), které by jim pomohly ve zvýšení kvalifikace a následném pracovním uplatnění.

jméno	/	organizace částka účel věk město kraj

miloš	Ngyuen 8 000 Kč stipendium na Metropolitní Univerzitě  
v Praze 26 Praha Hlavní  

město Praha

dOm 180 000 Kč
podpora projektu přechodného 
zaměstnání mladých lidí z ústavní 
výchovy v chráněné dílně

Praha Hlavní  
město Praha

celkem 188	000	Kč

dOm dOmmiloš	Ngyuen

PraHa 2×
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Adopce	na	dálku

Nadace pro rozvoj vzdělání v roce 2004 na dálku adoptovala a nadále podporuje devět dětí ze 
Zakarpatské Rusi, které pocházejí z nejchudší vrstvy. Každé dítě dostává 7	200	Kč na školní rok; 
peníze jsou určeny na nákup školních pomůcek a podporu jejich vzdělávání. Na projektu spo-
lupracujeme s Diecézní charitou ostravsko-opavskou v Ostravě.

bohdan sasyn
Navštěvuje 5. třídu ZŠ, kde ho baví ukrajinský jazyk, čtení a tělocvik. Má pět sourozenců, jeho 
rodiče mají malé hospodářství, chovají krávu a králíky. Bohdan rád chodí do lesa na hřiby  
a pomáhá s hospodářstvím.

stepan bodnja
Navštěvuje 8. třídu ZŠ, ve třídě patří k průměrným žákům. Nejvíce ho baví tělocvik, fotbal  
a pracovní výchova. Má dobrou, milou povahu, je spíš tichý a neprůbojný. Rád pomáhá mamince 
v domácnosti.

Oleksandra	Krajilo Má 4 sourozence, otec je opustil. Navštěvuje 5. třídu ZŠ, má dobrý prospěch, nejvíce ji baví 
matematika a zpěv. Učitelé ji mají rádi pro její spokojenou a dobrou povahu. 

Renáta	borka Navštěvuje 5. třídu základní školy, učí se dobře, z předmětů má nejraději pracovní vyučování, baví 
ji především ruční práce. Renáta je velmi hodné děvče. Má pět dalších sourozenců.

Tamara	Rapava	 Chodí na střední odborné učiliště, obor číšník. Studium ji baví, zejména odborné předměty.  
Věří, že po skončení školy bude dělat v oboru. Doma pomáhá s hospodářstvím. 

Viktoria	Herevyč	 Viktoria chodí do základní školy, učení ji baví a ve škole má výborné výsledky. Je velmi aktivní, 
pracovitá, má mnoho přátel. Zajímá se o historii a literaturu.

Natália	Sasyn	
Natália opakuje poslední ročník ZŠ, má mentálnímu hendikep. Má méně rozvinutou řeč, mluví 
ztěžka a nepodařilo se jí naučit se psát. Její otec je invalidní, proto Natália často pomáhá doma 
mamince s hospodářstvím. Má dalších 6 sourozenců, tři z nich už mají vlastní rodiny.

maria	Djoloh	
Maria je žačkou 4. ročníku základní školy. Svoji školu i paní učitelku má velmi ráda, ve studiu  
se jí daří. Po vyučování, když má hotové domácí úkoly, přes zimu sáňkuje se sourozenci 
a kamarády. Rodina žije společně s dědečkem Vasilem, její rodiče nepracují.

Oksana	Kalynyč
Oksana chodí do 10. ročníku ZŠ, ve škole ji baví matematika a kreslení. Doma pomáhá matce 
s domácími pracemi, pokud má víc volného času, tráví jej v zimě s přáteli sáňkováním, v létě ráda 
chodí sbírat lesní plody.

Uzavřený	projekt

Renáta	borka Oleksandra	Krajilo Viktorija	Herevyč marija	Ďoloh

bohdan sasyn stepan bodnja Tamara	Rapava Natalija	Sasyn Oksana	Kalynyč



Mimo své otevřené, tematicky zaměřené projekty naše Nadace pro rozvoj vzdělání podporu-
je i mladé lidi, kteří potřebují finanční pomoc v souvislosti s vlastním vzděláváním, kterou jim 
však jejich rodina nemůže financovat.

jméno	/	organizace částka účel věk město kraj

Dům	tří	přání	–	
azylové	zařízení 37 172 Kč vzdělávací pomůcky Praha Hlavní město 

Praha

Via	Lucis	Studio 100 000 Kč spolufinancování loutkového animovaného 
filmu pro děti s tematikou holokaustu Praha Hlavní město 

Praha
barbora 
Antonovičová 30 000 Kč kurz anglického jazyka v Londýně (GYM Brno) 19 Brno Jihomoravský

spolu 167	172	Kč

Jednotlivci

Dům	tří	přáníVia	Lucis	Studiobarbora	Antonovičová

PraHa 2×

brNO
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Finanční	zhodnocení	činnosti	v	roce	2012

Podpora	projektů

projekt částka

Lehčí	rozběh 455 000 Kč

Adopce	na	dálku  64 800 Kč

Za	vzděláním	do	zahraničí 586 935 Kč

Učebnice	pro	nevidomé	děti  157 241 Kč

Hudební	nástroje	pro	hendikepované	děti  11 000 Kč

Krok	k	lepšímu	zaměstnání  188 000 Kč

Pc	pro	hendikepované	děti 99 390 Kč

Jednotlivci  167 172 Kč

celkem 1	729	538	Kč

Přijaté	dary

donor iČO částka

PROXy-FiNANce	a.s. 18623174 300 000 Kč

bH	Securities,	a.s. 60192941 100 000 Kč

FiNTOP,	a.s. 63998106 100 000 Kč

Rezidence	modřínová,	a.s.	 27910890 1 500 000 Kč

celkem 2	000	000	Kč

2012
1	729	538	Kč

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000

Poskytnuté	finanční	prostředky	(v	Kč)

Lehčí rozběh: 455	000	Kč

Za vzděláním do zahraničí: 586	935	Kč

PC pro hendikepované děti: 99	390	Kč

Učebnice pro nevidomé děti: 157	241	Kč

Hudební nástroje pro hendikepované děti: 11	000	Kč

Krok k lepšímu zaměstnání: 188	000	Kč

Adopce na dálku: 64	800	Kč

Jednotlivci: 167	172	Kč



Finanční	přehled	11	let	fungování	nadace

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000

Poskytnuté	finanční	prostředky	(v	Kč)

2006
1	731	152	Kč

2008
1	400	935	Kč

2009
1	195	100	Kč

2007
1	157	590	Kč

2010
1	579	270	Kč

2002
255	000	Kč

2003
401	000	Kč

2004
1	046	262	Kč

2005
1	428	500	Kč

Lehčí rozběh: 255	000	Kč

Lehčí rozběh: 342	500	Kč
Za vzděláním do zahraničí: 532	000	Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 244	700	Kč
PC pro hendikepované děti: 102	000	Kč

Učebnice pro nevidomé děti: 74	500	Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 76	770	Kč

Krok k lepšímu zaměstnání: 30	300	Kč
Adopce na dálku: 68	000	Kč

Jednotlivci: 78	500	Kč
Letní vzdělávací aktivity: 30	000	Kč

Lehčí rozběh: 1	377	452	Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 120	000	Kč
PC pro hendikepované děti: 90	000	Kč

Krok k lepšímu zaměstnání: 68	000	Kč
Adopce na dálku: 54	000	Kč

Jednotlivci: 21	700	Kč

Lehčí rozběh: 377	500	Kč
Za vzděláním do zahraničí: 84	000	Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 119	600	Kč
PC pro hendikepované děti: 197	256	Kč

Hudební nástroje pro hendikepované děti: 92	300	Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 188	500	Kč

Adopce na dálku: 54	000	Kč
Podpora mimo projekty: 200	000	Kč

Jednotlivci: 87	779	Kč

Lehčí rozběh: 330	000	Kč
Za vzděláním do zahraničí: 263	000	Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 68	000	Kč
PC pro hendikepované děti: 77	000	Kč

Učebnice pro nevidomé děti: 132	500	Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 57	300	Kč

Krok k lepšímu zaměstnání: 42	900	Kč
Adopce na dálku: 54	000	Kč

Podpora mimo projekty: 140	000	Kč
Jednotlivci: 30	400	Kč

Lehčí rozběh: 724	500	Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 98	000	Kč

PC pro hendikepované děti:	116	500	Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 52	590	Kč
Adopce na dálku: 54	000	Kč

Podpora mimo projekty: 102	000	Kč
Jednotlivci:	10	000	Kč

Lehčí rozběh: 401	000	Kč

Lehčí rozběh: 545	000	Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 309	121	Kč

Adopce na dálku: 54	000	Kč
Podpora mimo projekty: 138	141	Kč

Lehčí rozběh: 963	500	Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 350	000	Kč

Adopce na dálku: 54	000	Kč
Jednotlivci: 61	000	Kč



Výroční zpráva 2012

17/18

Přehled	darů	od	našich	donorů	za	roky	2002–2012

donor iČO částka

PROXy-FiNANce	a.s. 18623174 4 900 000 Kč

OXcORP	a.s. 27069061 2 000 000 Kč

bH	Securities,	a.s. 60192941 2 000 000 Kč

Rezidence	modřínová	a.s. 27910890 1 500 000 Kč

ReZiDeNce	JeRemeNKOVA,	a.s. 26764130 1 000 000 Kč

Park	Kavalírka,	a.s. 27226115 1 000 000 Kč

THT	Ostrava	cZ,	a.s. 25854542 700 000 Kč

Retail	invest,	a.s. 25646273 450 000 Kč

FiNTOP,	a.s. 63998106 300 000 Kč

ústav	finančních	služeb,	a.s. 49967011 200 000 Kč

TiPSPORT	a.s. 18600824 200 000 Kč

cL	TRADe	a.s. 61246174 100 000 Kč

donor iČO částka

Photon	energy	a.s. 28223250 129 000 Kč

budějovická	Alej	s.r.o 27440150 34 000 Kč

Zelený	domov	s.r.o 28214315 28 000 Kč

cORPiN,	a.s. 24756598 26 000 Kč

HKDW	Legal	s.r.o 27203182 24 000 Kč

eva	Kačenková – 24 000 Kč

TPA	Horwath	notia	Audit	s.r.o. – 18 000 Kč

mAFRA,	a.s. 45313351 18 000 Kč

Pavel Varga – 16 000 Kč

Ludmila	Rajčáková – 8 000 Kč

paní Novotná – 390 Kč

celkem 14	675	390	Kč

11 let
13	528	467	Kč

1	mil. 2	mil. 3	mil. 4	mil. 5	mil. 6	mil. 7	mil. 8	mil. 9	mil. 10	mil.
Poskytnuté	finanční	prostředky	(v	Kč)

Lehčí rozběh: 5	961	452	Kč
Za vzděláním do zahraničí: 1	781	785	Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 1	061	700	Kč
PC pro hendikepované děti: 867	035	Kč

Učebnice pro nevidomé děti: 512	541	Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 330	370	Kč

Krok k lepšímu zaměstnání: 647	690	Kč
Adopce na dálku: 521	600	Kč

Podpora mimo projekty: 986	243	Kč
Jednotlivci: 734	551	Kč

Podpora mladého výtvarného umění: 93	500	Kč
Letní vzdělávací aktivity: 30	000	Kč

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000

Poskytnuté	finanční	prostředky	(v	Kč)

2011
1	502	620	Kč

Lehčí rozběh: 190	000	Kč
Za vzděláním do zahraničí: 297	850	Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 61	400	Kč
PC pro hendikepované děti: 242	889	Kč

Učebnice pro nevidomé děti: 148	300	Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 35	000	Kč

Krok k lepšímu zaměstnání: 77	400	Kč
Adopce na dálku: 64	800	Kč

Jednotlivci: 278	000	Kč	
Podpora mladého umění: 93	500	Kč

Výdaje na charitativní koncert: 13	481	Kč




