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Úvodní slovo

Těšíme se na další zajímavé charitativní
projekty, které s Vaší pomocí budeme moci
podpořit!

Vážení a milí příznivci Divokých hus

Karel Janoušek
předseda správní rady Nadace Divoké husy

Ještě dříve, než se začtete do podrobných
informací o činnosti naší Nadace Divoké
husy v uplynulém roce 2018, které naleznete na následujících stránkách, chtěl bych
Vám všem upřímně poděkovat za ochotu
přispět, pomoci a podělit se. Zachovejte
nám prosím Vaši přízeň, laskavost a štědrost i do budoucna, abychom i nadále dokázali přispívat k rozvoji aktivních neziskových
organizací a abychom tak mohli naplňovat
naše poslání. Žádostí o podporu dobročinných projektů rozhodně neubývá, proto potřebujeme Vaši štědrost a Vaši přízeň, abychom i my dokázali udržet a dále rozšiřovat
naši pomoc potřebným.
Rád bych také poděkoval všem, kdo se
podílejí na chodu Nadace Divoké husy, ať již
jako zaměstnanci nebo jako dobrovolníci.
Děkuji Vám za veškerou Vaši práci, kterou
nám pomáháte přinášet radost těm, kteří se
potýkají s nepřízní osudu.
Pevně věřím, že s přispěním Vás všech,
našich dárců, sympatizantů, zaměstnanců
i dobrovolníků, se Divokým husám bude
i nadále dařit pomáhat těm, kdo i přes nepříznivý osud nepropadají smutku či rezignaci, odvážně bojují s nástrahami života,
mají chuť udělat radost druhým a snaží se
nevzdat to.

Husy, které přilétají s NADĚJÍ…
Máte projekt, který vám dává smysl. Máte
lidi, kteří pro něj rádi pracují. Máte klienty,
kterým společně pomáháte. Máte podporovatele, kteří vám věří. Jediné, co nemáte,
jsou finance. Co uděláte? Rozhodnete se
uspořádat benefiční akci! Ta vám přece peníze na ten skvělý projekt přinese, a ještě k
tomu lidi pobavíte! Co se děje dál? Do chystané benefice vložíte spoustu energie, úsilí,
času a… peněz! Výsledek? Jak se říká „nula
od nuly pojde“.
Zažila jsem si to sama. Stojím na pestrobarevném pódiu a dojatě (i unaveně) se loučím s několika stovkami lidí, kteří přišli na
křest charitativního CD pro děti. Za mnou
jsou seřazeny desítky kamarádů (dětí, dospělých, kluků z kapely), kteří se v posledních třech měsících snažili vytvořit naprosto originální hudebně-divadelní program
o Indonésii. Podařilo se nám to! Lidé jsou
nadšení. My všichni jsme nadšení. Nikdy by
nás nenapadlo, že zaplníme obří tělocvičnu
říčanského centra Na Fialce. „Kdy zase něco
uděláte?“, ptají se nás vděční diváci. „Už asi
nikdy!“, téměř sborově odpovídáme. Výtěžek
pokryje náklady na akci a dofinancuje skútr,

který potřebujeme pro lékaře do Indonésie.
Ale to je málo – málo za tu ohromnou snahu
a cenný čas mnoha desítek lidí. Tehdy jsme
netušili, že existují Divoké husy…
Nadace Divoké husy je podle mě jedinečná. Rozvíjí hned čtyři podstatné věci
– kreativitu, sounáležitost, osvětu a hlavně
štědrost. Divoké husy totiž podávají pomocné křídlo těm, kdo chtějí sami létat. Divoké
husy tedy pomáhají aktivním pomáhajícím.
Zdvojnásobují výtěžky charitativních akcí
neziskových organizací ze všech koutů ČR.
• Podporují tak kreativitu smělých lidí, protože s vědomím podpory tito lidé benefiční
akci uspořádají.
• Podporují tak i sounáležitost komunit,
protože díky beneficím se lidé v regionu více
setkávají.
• Podporují tím rovněž osvětu, protože při
setkávání se lidé dozvídají o problému, kvůli
kterému se akce koná.
• Jednoznačně podporují i štědrost, protože výtěžek z benefiční akce zdvojnásobí
a nezisková organizace tak získá daleko více
peněz pro svou smysluplnou pomoc.
Divoké husy rozdaly už 310 milionů korun
mezi více než 1 600 kvalitních projektů. Dávají NADĚJI mnoha neziskovkám, které by
jinak nebyly vidět, které by jinak nemohly
tak efektivně pomáhat. Už vím, že existují
– a vím, že bude radost létat s nimi!
S úctou
Petra Lazáková
PR a fundraising Divoké husy

Lidé v Nadaci

Kdo jsme

Proč se nadace jmenuje „Divoké husy“?

Poslání a cíle

Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: RNDr. Karel Janoušek

• Nadace Divoké husy je česká nestátní
nezisková organizace, jejíž unikátní přístup
k pomoci spočívá ve zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí* až do výše 60 000 Kč.

Pomohla nám partnerská holandská nadace stejného jména, holandsky Wilde Ganzen. Název je inspirován deníkem dánského
teologa a filosofa Soerena Kierkegaarda, ve
kterém srovnává divoké husy s těmi ochočenými. Zatímco domácí pouze sedí na dvorku
a nechávají se vykrmovat, divoké husy létají
z místa na místo, brání se ustrnutí a vzájemně si pomáhají. Také naše Nadace nechce
zpohodlnět a nabízí pomoc těm, kdo nejsou
pasivní.
Podporujeme inovativní metodou v programu Benefice s Divokými husami, který
vybízí k aktivitě jak samotnou organizaci, tak
místní dárce a samosprávu. Nezaměřujeme
se pouze na jednu oblast sociální péče ani
na konkrétní region, podporujeme kvalitní
projekty na území celé ČR i mimo ni. Příjemcem podpory se může stát organizace starající se o děti s postižením, hospic, dům na
půli cesty a řada dalších zajímavých projektů.

„Naším posláním je zdvojnásobovat prostředky,
nápady, iniciativu, energii a radost.“

Členové:
Ing. Ivona Klabouchová, Ing. Gabriela Hoppe, Drs. Peter C. A. Morée, Ing. Pavel Bratinka, Mgr. Tomáš B. Drobík
Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Předsedkyně: JUDr. Marie Boháčová

• Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Za tuto dobu podpořila bezmála 1680 projektů částkou přesahující 311 milionů korun.

Členové:
Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Michal Kyncl

• Finanční prostředky získává Nadace Divoké husy z výnosů nadační jistiny, od dárců
a prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus.

Členové správní a dozorčí rady pracují pro
Nadaci Divoké husy bez nároku na odměnu.

• Výše nadační jistiny Nadace Divoké husy
je 32 791 908 Kč.

Zaměstnanci a spolupracovníci Nadace
Divoké husy v roce 2018:

• Nadace Divoké husy podporuje aktivity
neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti v České republice a humanitární
projekty ve světě.

Andrea Hercíková - ředitelka
Karolína Kořínková - administrativa
(spolupracovnice nadace na základě DPP)
V průběhu vzniku této výroční zprávy tým
nadace posílil o spolupracovnici pro PR
a fundraising Mgr. Petru Lazákovou.
Patroni Nadace Divoké husy:
Alena Ježková, spisovatelka
Ondřej Kepka, režisér, scénárista a herec

• Nadace pomáhá organizacím podporujícím děti, dospělé či seniory s různým typem
znevýhodnění nebo postižení. Nadační příspěvky tak nejčastěji putují do zařízení pro
hendikepované děti, dospělé či seniory,
např. do chráněných dílen, hospiců, azylových domů či nízkoprahových klubů.
• Nadace Divoké husy je členem Asociace
nadací Fóra dárců a je zapojena do projektu
Dárcovská SMS.
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•

Motivujeme druhé k aktivitě
a soběstačnosti

•

Inspirujeme svými zkušenostmi při
hledání zajímavých způsobů podpory

•

Rozvíjíme dárcovství jako projev sounáležitosti a odpovědnosti vůči společnosti

Hodnoty, které ctíme:
•
•
•
•
•

Partnerský přístup a spolupráci
Solidaritu s potřebnými
Úctu k různorodosti světa
Odvahu měnit věci
Transparentnost našich aktivit a jejich
financovaní
• Účelnost při rozdělování peněz
Nadace Divoké husy spojuje ty, kteří chtějí
společně doletět dál a vědí, kde peníze pomáhají rozvíjet životní tvořivost a překonávat překážky. Poleťte s námi…

Nadace Divoké husy mění logo!
O změně loga se v nadaci uvažovalo přibližně od roku 2011. Tehdy nebylo zřejmé,
zda přinese organizaci viditelný užitek, případně jak bude celý proces náročný. Správní a dozorčí rada vloni nakonec odhlasovala, že se nadace do „nejisté“ akce pustí. Poté
se objevily praktické i estetické otázky – co
všechno změnit na starém logu? Písmo, barvy, motiv? Po několika kolech debat jsme
rozhodli, že změna bude celistvá – zasáhne
téměř každý segment logotypu.
Grafickým řešením jsme pověřili Josefa
Jelínka, který pro nadaci připravuje ilustrace a některé propagační materiály. Dle jeho
slov bylo v původním logu největším úskalím písmo. Josef tedy název rozdělil do dvou
řádků, přičemž font vytvořil Josef dokonce
sám. Jde vlastně o kreslená písmena s oblejšími tvary a větší výrazností. Tím se otevřely

možnosti zmenšovat v praktickém užití logo
až na velikost 13 mm.
Přibyly také barevné varianty, zejména
inverzní řešení, hodící se k použití například na sytých barevných plochách, či fotografiích. V kombinaci s jednoduchými vektorovými ilustracemi působí nový logotyp
harmonicky a zároveň splňuje podmínku
výrazného podpisu. Motiv tří letících hus ve
formaci jsme chtěli zachovat, ale za předpokladu zvýšení jejich elegance a ladnosti
v letu. Josef tedy ještě odstranil půlměsíc
symbolizující zeměkouli. Celý tým přitom
doufá, že změna loga znamená získat trvalý,
vysoce kvalitní symbol, který se bude používat mnoho let. Věříme, že nové logo bude
nejen esteticky příjemnější, ale že veřejnost
díky němu i lépe pochopí naše poslání!

Benefice s Divokými husami

Podpora projektů v roce 2018

Grantový program Benefice s Divokými
husami je založen na principu zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí, a to až do
výše 60 tisíc korun. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící
v sociální, zdravotní a humanitární oblasti.
Benefiční akce mají zpravidla místní charakter, čímž Nadace Divoké husy podporuje
také sounáležitost komunity a motivuje
organizace i jednotlivce k samostatnosti
a aktivnímu přístupu ke svému okolí.

Nadace Divoké husy v roce 2018 vyplatila na
příspěvcích 1 160 284 Kč (z toho 514 746 Kč
z účtu veřejné sbírky).

Základní podmínky účasti organizací
v programu:

4 projekty byly vyplaceny mimo program
Benefice s Divokými husami v rámci mimořádné podpory v celkové částce 180 000 Kč.

• Uspořádání benefiční akce
• Nadační příspěvek musí být použit na
konkrétní, předem deklarovaný účel, např.
na nákup kompenzačních pomůcek do hospice, úhradu hipoterapie pro děti s postižením, zakoupení materiálu pro chráněnou
dílnu nebo obdobný dobročinný projekt
• Přijatou finanční podporu nelze využít na
běžné provozní náklady organizace
• Žádost do výběrového řízení podává
vždy konečný příjemce grantu
Benefice s Divokými husami je průběžný benefiční program s uzávěrkami vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Žádost je nutno podat nejpozději dva měsíce před prvním
dnem měsíce, ve kterém se má dobročinná
akce konat.

26 benefic bylo vyplaceno v roce 2018
v částce 980 284 Kč (z toho 3 schválené
v roce 2017).
1 benefice byla schválena v roce 2018
a vyplacena počátkem roku 2019 v částce
56 930 Kč.

Na podpoře vybraných projektů se v roce
2018 podílely tyto organizace:
ŘLP ČR, s. p. - zaměstnanecká sbírka
31 400 Kč
Nadační fond AVAST
30 000 Kč
Ekumenická rada církví v ČR
16 148 Kč
FinTech Investments 21, s.r.o.
5 000 Kč

PŘÍBĚHY Divokých hus

aneb Koho jsme zaletěli podpořit v roce 2018?
Divoké husy podávají pomocné křídlo dětem, dospělým, postiženým i zdravým. Pomáhají na nejrůznějších místech a pomáhají zcela konkrétně. Díky Divokým husám si neziskové organizace pořizují nové fyzioterapeutické pomůcky, počítače, podlahy, vybavení do
pokojů, pračky, dveře, automobily atd. Divoké husy tak nevypráví jeden jediný příběh, ale
asi tisíc šest set nejrůznějších příběhů!Tyto příběhy mají ale jedno společné: dávají SMYSL!
A právě proto chceme, aby jich bylo co nejvíc...
Děkujeme všem, kteří nám věříte a letíte s námi! Zajímají vás příběhy Divokých hus?
Některé si můžete přečíst níže:

Statistiky tvrdí: až 6 600 rodin ročně se
musí vyrovnat s úmrtím svých nejbližších.
I bez těchto čísel je ovšem jasné jedno
– ztráta bližních bývá velmi traumatizující
zážitek, který může mít dalekosáhlé následky. I proto vznikla poradna Vigvam!
Pražská poradna Vigvam pomáhá dětem a rodinám zasaženým náhlým úmrtím.
Rychlá a naprosto nečekaná ztráta blízkého
člověka (v důsledku autonehody,sebevraždy, úmyslného zabití…) je situace, na kterou
nikdo a nikdy není připravený. Proto je skutečně nesmírně náročné ji překonat. Vigvam je u nás prvním podpůrným projektem
v této oblasti. A je inspirovaný švédským
modelem Ericafoundation.
Poradna Vigvam poskytuje rodinám tzv.
krizovou intervenci. Při velmi těžkých případech realizujepro děti a dospělé podpůrné skupiny. V těchto terapeutických sezeních mohou lidé sdílet své zážitky a pocity
s ostatními lidmi, které trápí podobné problémy. Společnými silami se pak obvykle
daří situaci lépe zvládat a nakonec překonat.
Vigvam také organizuje kurzy pro odbornou veřejnost. Ty jsou určeny především
pro pedagogy a sociální pracovníky, kteříjsou s dětmi, které někoho ztratily, v kontak-

tu. Pro tyto lidi je nanejvýš důležité vědět,
jak s takovým dítětem komunikovat. I oni
mu mohou pomoci složité období rozumně
zpracovat.
V září 2018 uspořádal Vigvam Rodinné
odpoledne se sportovním a kulturním programem. Akce přinesla necelých 30 000 Kč
a Divoké husy tento výtěžek zdvojnásobily.
Peníze šly na přímou psychologickou práci
s dětmi a rodinami. Vigvam i my jsme rádi,
že tyto finance pomohly poskytnout úlevu
lidem, kteří ji moc potřebují!
Smělý projekt nabízející podporu dětem
a dospělým, kteří někoho ztratili – to je pro
nás Poradna Vigvam!
http://www.poradna-vigvam.cz/

„Vážená paní ředitelko, obracím se na
Vás s poděkováním, jen obtížně vyjádřitelným slovy. Poděkováním a vděčností všem
zaměstnancům diakonie, opatrovatelkám,
sestřičkám, pomocnému personálu, úřednicím v kanceláři i kuchařkám. Všem, kteří přišli do styku s mojí maminkou, během jejího
osmiletého pobytu na „Zámku“…“ (z dopisu
dcery klientky Střediska v Myslibořicích)
Když dostanete takový děkovný dopis, dává
vám pak vaše práce jednoznačný smysl.
Takových dopisů mají v Diakonii ČCE v Myslibořicích uschovaných hodně. A my jsme
proto velmi rádi, že jsme mohli takovému
výjimečnému zařízení pomoci!
Lidé z Diakonie ČCE v Myslibořicích se momentálně starají o 148 stálých klientů a o 40
klientů mimo areál – tedy v terénu. V Diakonii ČCE vědí jednu důležitou věc – nuda,
osamělost a ztráta zájmu mohou být pro
seniory někdy horší než jejich zdravotní potíže. Kromě klasické péče pro seniory proto
v Diakonii připravují i spoustu volnočasových aktivit. K nejoblíbenějším prý patří dopolední akce, při kterých si senioři mohou
malovat, vyrábět svíčky, keramiku, mýdla,
péct cukroví či si jen tak povídat se svými
kamarády. Odpoledne mohou zase navštěvovat různé besedy, koncerty, výlety, narozeninové oslavy, nebo se mohou jen tak
procházet v přilehlém zámeckém parku.

Právě v tomto parku Diakonie uspořádala
v červnu 2018 benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“. Pod širým nebem zahrála
slovácká dechová kapela „Vracovjáci“ a vystoupil i dětský folklórní soubor „Hrotovčánek“. Lidí přišlo hodně, výtěžek předčil
očekávání! Divoké husy ho ale ještě zdvojnásobily – naše nadace poslala do Myslibořic 60 000 Kč!
Za tento grant pak zaměstnanci Diakonie
zakoupili zvedák Sára a teleskopické zástěnydo pokojů klientů domova pro seniory.
Někteří senioři jsou již ve velmi špatném
zdravotním stavu a mají potíže se zvedáním,
s přesuny z postele na vozík a toaletní křeslo, nebo z postele do vany. Zvedák je částečně elektricky ovládaný. Dodává klientům
pocit pohodlí a bezpečí. Zakoupené zástěny
by zase měly vyřešit problém s nedostatkem intimity. Převlékání klientů a hygienické úkony na dvoulůžkových pokojích budou
tak výrazně příjemnější. A o to Diakonii ČCE
i nám jde – o důstojné stáří!
Laskavá a kvalitní péče pro seniory
– to je pro nás Diakonie ČCE – středisko
v Myslibořicích!
https://www.domovmysliborice.cz/

Centrum Hájek je spojeno s velkým lidským příběhem.Tato organizace je také klasickým příkladem toho, že pokud neziskový
projekt vznikne z hlubokého osobního přesvědčení a zájmu, nastartuje se obvykle
rychle a funguje pak velmi kvalitně.
Za vznikem Centra Hájek stojí manželé
Lenka a Marcel Šikovi. V roce 2007 se jim
narodil syn Samuel. Brzy se ale ukázalo, že
Samuel je těžce mentálně i tělesně postižený. Lenka s Marcelem potřebovali s péčí
o synka pomoci. Hledali pro něj zařízení, ve
kterém by mu poskytli celodenní sociální
i rehabilitační péči. Žádnou takovou organizaci ale ve svém kraji nenašli. Rozhodli se ji
proto založit!

V roce 2011 si pronajali nedaleko obce
Šťáhlavy na Plzeňsku bývalý hotel. Jmenoval
se Hájek. O dva roky později už Centrum
Hájek otevřelo své dveře prvním klientům.
Díky Hájku si rodiny, které vychovávají postižené děti, mohou trochu ulevit. Centrum
Hájek totiž provozuje denní stacionář, sociální rehabilitaci, odlehčovací službu a sociálně aktivizační servis pro rodiny s dětmi.
O děti je tedy celý den dobře postaráno po
všech stránkách. Rodiče tak díky dobře nastavené péči získávají pocit bezpečí a rovněž
velmi cenný volný čas.
Nadace Divoké husy podpořila tuto organizaci už v roce 2016. Tehdy jsme přispěli
na vybavení tělocvičny. Tentokrát (v roce
2018) jsme se rozhodli zdvojnásobit výtěžek
benefice PilsenObstacleCharityRace 2018.
Tato sportovní akce dala dohromady zdravé i handicapované děti, které v okolí rozhledny Krkavec u Plzně běhaly, skákaly přes
překážky a pomohly tak získat finance na
smysluplnou věc. Výtěžek z akce jsme mohli zdvojnásobit především díky NF Avast,
a zcela konkrétně i panu Tomášovi Zajícovi.
Jemu patří srdečné poděkování! Spolu s ním
jsme pomohli Centru Hájek bezmála
60 000 Kč!
Centrum Hájek tak mohlo zakoupit chodítka a berle k nácviku chůze, speciální ortézy na horní i dolní končetiny, PANat dlahy
pro účinnou fixaci horních i dolních končetin během cvičení a několik dalších

fyzioterapeutických pomůcek. Centrum Hájek i my věříme,
že postižené děti si zaslouží kvalitní komplexní péči!
Pomocná náruč pro rodiny postižených dětí
– to je pro nás Centrum Hájek!
https://centrumhajek.eu/

82 % Čechů si přeje strávit poslední chvíle doma. Podaří se to ale
pouhým dvěma procentům lidí. A to je důvod, proč vznikla organizace
Nejste sami – mobilní hospic. Lidé z této olomoucké neziskovky
poskytují mobilní specializovanou paliativní péči dospělým i dětským
pacientům. Těmto lidem jde o to, aby pacienti v konečném stádiu
onemocnění mohli odcházet důstojně. Tedy v domácím prostředí
a v kruhu svých přátel a rodiny.
Za pouhých dvanáct měsíců se organizaci Nejste sami podařilo vybudovat dva stabilní týmy lékařů a zdravotních sester. Jeden tým pracuje čistě s dětskými pacienty a druhý tým je vyčleněný pro dospělé.
Skupina šestadvaceti lékařů a zdravotních sester tak úctyhodně doprovodila už několik desítek pacientů a poskytla pomoc i pozůstalým.
Tato nezisková organizace totiž nabízí i dvě sociální služby – odborné
poradenství a odlehčovací službu. Paliativní péče mobilního olomouckého hospice je tak komplexní.
Organizace Nejste sami se rovněž snaží popularizovat mobilní specializovanou paliativní péči v Olomouci a okolí. Spoluorganizuje konferenci o mobilní dětské paliativní péči a také pořádá benefiční akce.
Mluví o věcech, o kterých se snadno nemluví… ale které jsou a stále
budou čím dál tím více důležité.

V lednu 2018 tento mobilní hospic uspořádal představení Léčivého divadla. Představení
Dar z nebes se uskutečnilo v olomoucké Redutě. Součástí celovečerního programu byla
i beseda s paní Jarmilou Podhornou o síle přírodních zdravotních prostředků. Řeč byla
o výrobě přírodních tinktur a o bylinných kůrách.Celá akce pochopitelně zvýšila povědomí
o paliativní péči a vydělala zhruba 60 000 Kč. Nadace Divoké husy poslala do Olomouce dalších 60 000 Kč, za které organizace nakoupila nejrůznější pomůcky a přístroje pro potřeby
mobilního hospice. Důstojné odcházení – o to usiluje olomoucký mobilní hospic i my!
Smysluplná podpora těm, kteří jsou na konci cesty – to je pro nás Nejste sami
- mobilní hospic!
https://nejstesami.eu/

V roce 2018 jsme opět pravidelně vyhlašovali veřejnou sbírku Lety Divokých hus ve
prospěch konkrétních projektů vybraných
v grantovém řízení. Výtěžky sbírek se stávají
součástí zdvojnásobení výtěžků pořádaných
akcí v rámci programu Benefice s Divokými
husami.
Jednotlivé sbírky byly prezentovány v těchto
českých médiích: Český rozhlas
- Vltava, Rádio Proglas, měsíčník Protestant
a časopis Sféra
Číslo účtu veřejné sbírky: 27 000 000/0100
vedený u Komerční banky
Výtěžek veřejné sbírky v roce 2018 prostřednictvím DMS a finančních příspěvků
zaslaných přímo na uvedený účet byl
417 320 Kč
Možnosti podpory veřejné sbírky:
Zaslání libovolné částky na sbírkové konto.
Zaslání dárcovské SMS ve zvolené hodnotě:
DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo
DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.
Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Přispívat lze i trvale odesláním dárcovské

SMS ve tvaru:
DMS TRV HUSY 30
nebo DMS TRV HUSY 60
nebo DMS TRV HUSY 90
na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc bude
dárci automaticky odečtena částka 30 nebo
60 nebo 90 Kč, a to až do té doby, než se
rozhodne příkaz zrušit.
Více na www.darcovskasms.cz.

• Veřejná sbírka Lety Divokých hus je průběžná a neuzavírá se ke konci kalendářního roku.
Zůstatek se automaticky převádí do roku dalšího. Jednotlivým organizacím se peníze z veřejné sbírky vyplácejí jako součást daru, a to
až po vyúčtování benefiční akce, tedy s určitým
zpožděním. Tabulka obsahuje údaje o podpoře, která byla v roce 2018 vyplacena.

• Na projekty v programu „Benefice s Divokými husami“, které jsou podpořené z jiných
zdrojů (např. firemními dárci) veřejnou sbírku
obvykle nevyhlašujeme.
• V případě, že organizace dosáhne nižšího
výtěžku benefice, než je výsledek veřejné sbírky
pro tuto organizaci, přebytek se převádí
na sbírku následující.

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin
vedené příslušným rejstříkovým soudem.

Srdečně děkujeme všem partnerům, dárcům a přátelům, kteří nás v roce 2018 podpořili, ať již finančním darem nebo tím, že
nám věnovali svou práci a čas!
Firemní dary ve prospěch benefic poskytly organizace (vyčísleno v kapitole Benefice
s Divokými husami):
Nadační fond AVAST, Ekumenická rada
církví v ČR, FinTechInvestments 21, s.r.o.
(Bezporadce.cz)
Individuální dary ve prospěch podpořených organizací poskytli:
Přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus – děkujeme Vám všem, kteří jste
přispěli jakoukoliv částkou na účet veřejné
sbírky nebo zasláním DMS. Zaměstnanci
Řízení letového provozu ČR, s. p. formou
zaměstnanecké sbírky.
Na provoz nadace přispěli:
EDITEL CZ s.r.o., Spolek Archa na podporu
svobodné společnosti, SALUS – L, s.r.o.,
ATREPTOS s.r.o., Euroffice Praha – Brusel a.s.,
Diochi, spol. s r.o., FOLID s.r.o., Ing. Romana
Pojslová, RNDr. Karel Janoušek, Ing. Ivona
Klabouchová, Ing. Gabriela Hoppe, Irena
a Josef Lhotští, Ing. Filip Benda. Ve své závěti
na Nadaci Divoké husy myslela i paní
Miroslava Hanzalová z Českých Budějovic.

Mediální partneři nadace:
Český rozhlas, Rádio Proglas, časopis Sféra,
měsíčník Protestant
Partneři:
Fórum dárců, PRODIMO ACCOUNTING s.r.o.,
Patrik Zalmay (IT), Josef Jelínek (grafik,
režisér)
Speciální poděkování:
Romaně Pojslové za auditorské práce
Josefu Jelínkovi za jeho tvůrčí invenci

Adresa:
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov
Telefon: +420 242 443 041
Internet: www.divokehusy.cz
Facebook: www.facebook.com/divokehusy
Email: nadace@divokehusy.cz
IČ: 65996640
Čísla bankovních účtů:
27 000 000/0100 – účet veřejné sbírky
27 000 035/0100 – provozní účet
27 000 019/0100 – grantový účet
Registrace:
Nadace Divoké husy je zapsaná v nadačním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.
Nadační kapitál:
Výše nadačního kapitálu k 31. 12. 2018
je 32 791 908 Kč. Nadace při svém hospodaření dodržuje
zákonná pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících
se správou nadace. Nadace Divoké husy je členem Asociace
nadací Fóra dárců, portálu Daruj správně a Dárcovská SMS.

