Výroční zpráva 2009
NADACE DIVOKÉ HUSY

Výroční zpráva 2009
NADACE DIVOKÉ HUSY

OBSAH:
ÚVODNÍ SLOVO

. . . . . . . . . 4

POSLÁNÍ A CÍLE NADACE DIVOKÉ HUSY . . . . . . . . . 5
KDO JSME

. . . . . . . . . 6

PRAVIDLA PODPORY

. . . . . . . . . 7

LIDÉ V NADACI

. . . . . . . . . 8

Organizace podpořené
v roce 2009 podle cílových skupin . . . . . . . . . 9
Benefice s Divokými husami	

. . . . . . . . . 10

PŘÍKLADOVÉ PROJEKTY

. . . . . . . . . 12

Veřejná sbírka LETY DIVOKÝCH HUS . . . . . . . . . 24
Projekt Tvořím a pomáhám

. . . . . . . . . 26

FINANČNÍ ZPRÁVA

. . . . . . . . . 28

NIF	

. . . . . . . . . 30

VÝROK AUDITORA

. . . . . . . . . 31

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

. . . . . . . . . 34

KONTAKT

. . . . . . . . . 36

Ve dvou se to lépe táhne.
Zdvojnásobujeme vaši pomoc.
K darované koruně přidáváme další.

Vážení a milí příznivci Divokých hus,
díky Vaší štědrosti jsme v roce 2009 podpořili celkem 62 projektů částkou 2 366 408 korun.
Tyto peníze pomohly zdravotně postiženým, seniorům, ohroženým dětem a rodinám, přispěly na provoz
hospicových a dobrovolnických služeb a podpořily také humanitární a rozvojové projekty.
Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům, příznivcům a podporovatelům, kteří nám svým
příspěvkem umožnili, že jsme mohli pomoci tam, kde bylo třeba.
V loňském roce se nám podařilo i díky našim dobrovolníkům spustit nový web, který vychází vstříc potřebám
dárců, žadatelů o grant i široké veřejnosti. Kromě potřebných informací tam najdete nově také fotogalerii,
která dokumentuje práci nadace. K propagaci Divokých hus jsme začali využívat také sociální sítě a naše
fanoušky informujeme prostřednictvím sítě Facebook.
Vloni jsme se také rozhodli navázat na úspěšný vzdělávací projekt Change the Game podpořený Evropskou
unií, ve kterém se školáci dozvídali, jak žijí jejich vrstevníci z méně rozvinutých zemí. Tentokrát jsme české
školáky oslovili s projektem Tvořím a pomáhám.
Tento projekt motivuje děvčata a chlapce školního věku, kteří chtějí svým dílem pomoci potřebným.
Děti se dozvídají, co je charita, jak funguje, proč je potřeba a také, jak mohou samy pomoci.
Půvabné obrázky a další povedené výrobky školáků, kteří se zapojili do projektu Tvořím a pomáhám,
se dražily v internetové aukční síni Aukro a podpořily vybrané charitativní projekty.
Aukce a prodejní výstavy dětských výtvorů budou pokračovat i v roce 2010, kdy chystáme besedy se školáky
a mnoho výstav mimo jiné v chráněných kavárnách, kde pracují lidé s různými typy postižení.
Rádi se s vámi potkáme na některé z těchto akcí.
Zachovejte nám, prosím, svou přízeň i v roce 2010.
Děkujeme!
Karel Janoušek 					
Monika Tomíčková
předseda SR						
ředitelka

POSLÁNÍ A CÍLE NADACE DIVOKÉ HUSY
„Naším posláním je zdvojnásobovat prostředky, nápady, iniciativu, energii a radost.“
Motivujeme druhé k aktivitě.
Inspirujeme svými zkušenostmi při hledání zajímavých způsobů podpory.
Rozvíjíme dárcovství jako projev sounáležitosti a odpovědnosti vůči společnosti.
Hodnoty, které ctíme:
partnerský přistup a spolupráci
solidaritu s potřebnými
úctu k různorodosti světa
odvahu měnit věci
čitelnost našich aktivit a jejich financovaní
účelnost při rozdělování peněz
Motto:
„Ve dvou se to lépe táhne - a ve třech, čtyřech… Ještě lépe! Proto létají divoké husy ve velkých hejnech
– skupina a tvar písmene V jim umožňuje letět bezpečněji a hlavně doletět několikanásobně dál, než kdyby
letěly každá sama za sebe. Jejich společným vítězstvím je společný cíl, kam doletí.
Nadace Divoké husy spojuje ty, kteří chtějí společně doletět dál a ví, kde peníze pomáhají rozvíjet životní
tvořivost a překonávat hendikepy. Naším posláním je zdvojnásobovat: prostředky, nápady, iniciativu, energii,
radost. Poleťte s námi… „
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KDO JSME
 adace Divoké husy je česká nezisková a nevládní organizace, jejíž unikátní přístup k pomoci spočívá
N
ve zdvojnásobování výtěžků benefičních akcí* až do výše 60 000 Kč.
 d svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 700 dobročinných projektů částkou
O
přesahující 40 miliónů korun.
F inanční prostředky získává z výnosů nadačního jmění, z příspěvků své mateřské organizace Wilde Ganzen
v Nizozemí, od domácích a zahraničních dárců a prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus.
 odporuje aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti v České republice a také
P
humanitární projekty v méně rozvinutých zemích.
 omáhá nejčastěji organizacím podporujícím postižené a znevýhodněné děti i dospělé, tedy zejména
P
stacionářům pro hendikepované, nízkoprahovým klubům, chráněným dílnám, hospicům,
azylovým domům, organizacím pečujícím o seniory apod.
 d roku 2004 je Nadace členem Asociace nadací Fóra dárců. V roce 2006 se s Nadací Divoké husy sloučila 		
O
Nadace Civilia.
„Nadaci vnímám jako službu, která za mě dělá práci s výběrem, kam peníze půjdou a zároveň kontroluje jejich správné
využití.“ (Michaela Stehlíková, dárkyně Nadace Divoké husy)
*Co je benefice/benefiční akce:
koncert, divadelní představení, výstava, aukce, sportovní utkaní a další podobné akce, jejichž výtěžek jde ve prospěch dobré věci
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PRAVIDLA PODPORY
Koho?
Podporujeme neziskové organizace v celé České republice a v zahraničí, které působí v sociální, zdravotní
a humanitární oblasti (např. ty, které se starají o děti a dospělé s různým typem postižení, hospice, azylové
domy, rehabilitační zařízení) nebo poskytují rozvojovou pomoc.
Jak?
Zdvojnásobujeme výnosy benefičních akcí až do výše 60 000 Kč.
Proč?
Benefiční akce stmelují místní komunity a vytvářejí vztahy sounáležitosti.
Podmínky:
Uspořádání benefiční akce.
Nadační příspěvek musí být použit na konkrétní účel, tj. např. nákup speciálních lůžek do hospice,
vybaveni pro hendikepované sportovce, materiál pro chráněnou dílnu.
Grant nelze použít na běžné provozní náklady organizace.
„Nadace dárcům pomáhá najít pro jejich peníze správné využití a dobročinným organizacím dává zase možnost zažádat
o peníze, které potřebují.“ (Erika Nová, dárkyně Nadace Divoké husy)
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LIDÉ V NADACI
Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: Karel Janoušek
Členové: Michael Slavík, Pieter C.A. Moreé, Pavel Bratinka, Ivona Klabouchová, Tomaš Drobík
Dozorčí rada Nadace Divoké husy: Šimon Hradílek, David Libiger, Marie Boháčová
Členové správní i dozorčí rady Nadace Divoké husy zastávali své funkce
v roce 2009 dobrovolně a bez nároku na odměnu.
Zaměstnanci Nadace Divoké husy v roce 2009
Ředitelka Nadace: Monika Tomíčková
Koordinátorka programů: Kateřina Sarkisova
Koordinátorka veřejné sbírky: Věra Pinnoy
PR a marketing – externí spolupráce: Johana Barvínková, Kateřina Švejnohová
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Organizace podpořené v roce 2009 podle cílových skupin
Cílová skupina
Zdravotně postižení
Služby pro seniory
Služby pro děti a rodiny
Hospicové služby
Ohrožená mládež
Rozvojová a humanitární pomoc
Drogová problematika
Dobrovolnické služby
CELKEM

Počet podpořených organizací
25
7
6
6
10
5
2
1
62
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Výše podpory
970 311 Kč
308 931 Kč
283 548 Kč
283 039 Kč
277 270 Kč
134 664 Kč
100 000 Kč
8 645 Kč
2 307 759 Kč

Benefice s Divokými husami
K darované koruně přidáváme další
Grantový program Benefice s Divokými husami je založen na unikátním principu zdvojnásobování výtěžků
benefičních akcí, a to až do výše 60 tisíc korun. Nadace Divoké husy tak nejen podporuje neziskové organizace z celé České republiky, jež pomáhají v sociální, humanitární nebo zdravotní oblasti, ale zároveň podporuje
komunitní sounáležitost a samostatnou aktivitu organizací i jednotlivců. Dobré nápady a skvělé organizační
schopnosti jsou totiž v neziskové sféře potřeba ještě víc než například v byznysu.
A ten, kdo nesedí s rukama v klíně a nespokojí se s nataženou dlaní, má nepochybně právo na to,
aby s Divokými husami doletěl ještě dál.
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PŘÍKLADOVÉ PROJEKTY:
ARCHA COMMUNITY, o.s.
Metodějova 2, Brno
V březnu 2009 podpořila Nadace Divoké husy benefiční akci s názvem Auto pro Archu.
Jednalo se o divadelní představení v podání Divadla Járy Pokojského,
které tvoří členové sdružení Archa community.
Návštěvníci akce měli možnost v úvodu shlédnout prodejní vernisáž obrazů a výrobků členů Archy. Pak už byla na řadě premiéra
divadelní hry Mlýny. Herci, členové sdružení Archa, podali
na jevišti skvělý výkon a úspěšně tak rozšířili svůj stávající
převážně cimrmanovský repertoár.
Výtěžek akce činil 40 442 Kč a společně s nadačním
příspěvkem ve výši 36 802 Kč byl použit jako
příspěvek na nákup dodávkového auta Volkswagen
Transporter.
ARCHA COMMUNITY, o.s. pořádá od roku 1994 volnočasové aktivity pro tělesně a mentálně postižené děti
a mládež žijící v Ústavu sociální péče Kociánka v Brně.
Pro své členy každoročně pořádá letní prázdninové
tábory a celoročně víkendové pobyty. Na chodu táborů
se aktivně podílejí tělesně postižení vedoucí a dobrovolní
pomocníci.
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Qedeli Community
Baratashvili 15, Sighnaghi, Gruzie
V dubnu 2009 podpořila Nadace Divoké husy sérii kulturních benefičních
představení s názvem Čveni sachme. Tuto akci uspořádal Sociální ateliér
Tilia z Nové Vsi nad Popelkou ve prospěch komunity Qedeli Community
z Gruzie.
V průběhu dubna se uskutečnilo v různých městech České republiky
hned několik kulturních vystoupení.
Představil se česko – gruzínský pěvecký soubor, proběhla řada
divadelních představení, besed a promítání o životě v Gruzii.
Výtěžek akce činil 41 586 Kč a společně s nadačním příspěvkem ve výši 37 843 Kč byl použit na stavební úpravy komunitního domu Qedeli v Gruzii, na nákup pračky a ohřívače
vody a na financování volnočasových aktivit klientů.
Qedeli Community se nachází v Kachetii, na východě
Gruzie, blízko hranic s Ázerbájdžánem. Původně fungovalo
jako denní centrum pro mladé lidi s mentálním postižením.
Postupně začalo nabírat klienty na stálý pobyt a od roku
2006 v komunitě žije 10 klientů. V současnosti pracují
na farmě, v zahradě a v domě, vyrábějí drobné předměty
na prodej.
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Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo náměstí 11/16, Praha 9 – Horní Počernice
V září 2009 podpořila Nadace Divoké husy benefiční divadelní představení pořádané v rámci projektu
Teplo do azylu. Organizátorem akce bylo Středisko křesťanské pomoci v Praze – Horních Počernicích.
Diváci zhlédli hru s názvem „Všechno do putyk a ženským“ v podání herců Vilmy Cibulkové a Miroslava
Etzlera. Protagonisté odehráli představení s velkým úspěchem a bez nároku na honorář, po jeho skončení
následovalo společenské setkání diváků s herci a vedením střediska.
Výtěžek akce činil 167 781 Kč a společně s nadačním příspěvkem ve výši
60 000 Kč byl použit na rekonstrukci topení v azylovém domě.
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice poskytuje sociální
služby a azylové bydlení rodinám s dětmi, které se ocitly
v obtížné životní situaci. Od založení střediska v roce 1999
prošlo azylovým domem téměř dva tisíce klientů a jejich dětí.
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HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA, o.s.
Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice
V říjnu 2009 podpořila Nadace Divoké husy osvětovou a benefiční akci uspořádanou při příležitosti
5. světového dne pro hospice. Jejím organizátorem bylo občanské sdružení Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích.
Na litoměřickém náměstí vystoupil Big Band ZUŠ Litoměřice a Sváťovo loutkové divadlo pro děti.
Návštěvníci akce získali osvětové informace o stacionární i domácí hospicové péči a o půjčovně pomůcek.
Ke zhlédnutí byla výstava fotografií, jejichž společným jmenovatelem jsou hospice v České republice.
Výtěžek akce činil 52 610 Kč a společně s nadačním příspěvkem ve výši 52 610 Kč
byl použit na nákup oxygenerátorů a elektrických polohovacích lůžek do půjčovny
pomůcek pro pacienty v terminálním stádiu nemoci
Hospic sv. Štěpána poskytl od svého otevření
v roce 2001 služby 1830 umírajícím pacientům
z celé České republiky. Mimo služeb v kamenném
hospici poskytuje i domácí hospicovou péči
v oblasti Litoměřicka a také odborně sociální
poradenství a půjčovnu pomůcek v celorepublikovém měřítku.
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„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením, o.s.
Bechyňská 50/6, Soběslav
V listopadu 2009 podpořila Nadace Divoké husy benefiční taneční zábavu pro děti.
Jejím organizátorem bylo sdružení „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením.
Tancovačka byla pořádána zejména pro dětské návštěvníky. Kromě tance pro ně byly
připraveny soutěže a výtvarné dílny. Dospělým byla určena dražba a tombola, večer
vystoupila kapela Hodně podně.
Výtěžek akce činil 23 461 Kč a společně s nadačním příspěvkem
ve výši 23 461 Kč byl použit na nákup speciálních hraček a pomůcek do půjčovny a knih do knihovny Střediska rané péče.
„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením, o.s.
poskytuje od roku 2006 služby terénní rané péče rodinám
dětí s mentálním a tělesným postižením od narození
do 7 let v celém jihočeském regionu. Poradkyně poskytují
přímo v rodinách praktické návody k činnostem a hrám,
které podporují psychomotorický vývoj dítěte, půjčují vhodné pomůcky a hračky pro děti, a odbornou literaturu pro
rodiče. Poradkyně dále zprostředkovávají kontakty na odborníky, sociálně právní poradenství, pomáhají při výběru vhodného
předškolního a školního zařízení a pomáhají při jednání s úřady.
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Podpořené projekty:
Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Jihočeský

Tábor

Farní charita Tábor
- Auritus

Vánoční koncert

Tábor

Farní charita Tábor
- Auritus

Jindřichův Hradec Proutek, o.s.
Soběslav

Strakonice

Trhové Sviny

Soběslav

Jihomoravský

IMY společnost pro
podporu lidí
s postižením, o.s.
MC Benjamínek

NAZARET,středisko
Diakonie a misie
Církve československé husitské
Diakonie ČCE
- středisko Rolnička

Brno

Archa community,
o.s.

Brno

INEX-SDA Brno

Činnost organizace

Poskytuje služby sociální
prevence a pomoc lidem
v nouzi či bez domova
Benefiční adventní Poskytuje služby sociální
koncert
prevence a pomoc lidem
v nouzi či bez domova
Společenské
Nabízí sociální služby lidem
odpoledne
s mentálním postižením
Taneční zábava
Poskytuje terénní ranou
pro děti
péči rodinám s dětmi
se zdravotním postižením
Kulturní odpoledne Nabízí preventivní programy
s módní přehlídkou a sociální služby pro osoby
Půvab No. 38
s poruchou příjmu potravy
Usiluje o integraci
Prodej
hendikepovaných
charitativního
spoluobčanů formou
kalendáře
na rok 2009
dílenské činnosti
Dražba souboru
Pomáhá dětem a dospělým
obrazů Babylon
s mentálním a kombinovaným postižením
Premiéra divadelní Organizuje volnočasové
hry spojená
aktivity pro děti
s prodejní výstavou se zdravotním hendikepem
Sportovní odpoled- Nabízí dobrovolnické činnosti
ne Soutěžení pro
v přímé práci s dětmi
Cipíska
a mládeží ze sociálně
nepodnětného prostředí
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Účel grantu
Nákup zdravotnického materiálu

Výše
grantu
40 000

Rekonstrukce sociálního zařízení
a nákup zdravotnického materiálu

60 000

Stavební úpravy za účelem rozšíření prostor pro chráněnou dílnu
Nákup speciálních hraček,
pomůcek a knih do půjčovny
Střediska rané péče
Realizace programu primární
prevence poruch příjmu potravy

23 762

Pořízení automobilu
pro převoz imobilních osob

37 507

Částečná úhrada nákladů převodu
družstevních práv na pořízení
chráněného bytu
Příspěvek na nákup dodávkového
auta Volkswagen Transporter

39 676

Nákup materiálního vybavení
pro dětské letní tábory

17 480

23 461

9 807

36 802

Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Činnost organizace

Účel grantu

Strážnice

Charita Strážnice

Oblastní charita
Žďár nad Sázavou

Hodonín

Oáza Hodonín
středisko
speciálních služeb
Oblastní charita
Tišnov, Klub Čas
Tišnov
Život bez bariér,o.s.

Zajišťuje pečovatelskou
službu a osobní asistenci
seniorům a zdravotně
postiženým
Poskytuje sociální a zdravotní
služby lidem v nepříznivé
životní situaci
Nabízí sociální služby a volnočasové aktivity lidem těžce
zdravotně znevýhodněným
Provozuje nízkoprahový klub
pro děti a mládež ohrožené
sociálně patologickými jevy
Poskytuje sociální služby
lidem se zdravotním
postižením
Provozuje zdravotnické
a sociální zařízení pro lidi
s roztroušenou sklerózou
Nabízí aktivizační činnosti
lidem s mentálním
postižením
Poskytuje volnočasové aktivity
dětem a dospělým s různými
typy hendikepu
Pomáhá rodinám pečujícím
o děti se zdravotním znevýhodněním

Zakoupení automobilu
pro službu osobní asistence

Žďár n.S.

Divadelní představení ochotnického
spolku Hrozen
z Hroznové Lhoty
Benefiční koncert
Muzikanti dětem

Tišnov

Královéhradecký

Nová Paka

Červený Kostelec

Vrchlabí

Liberecký

Liberec

Moravskoslezký

Ostrava

Oblastní charita
Červený Kostelec Domov sv. Josefa
Diakonie ČCE,
Středisko Světlo
ve Vrchlabí
S(C)HODY, o.s.

Benefiční koncert

Festival hudebních
kapel Rock-time
fest 2009
Multikulturní festival Klášter žije!

Svatoanenské
zahradní slavnosti
bez bariér
Divadelní představení společnosti
Josefa Dvořáka
Derniéra
divadelního
představení Výlet
Centrum pro rodinu Prodej úsporných
a sociální péči, o.s.
žárovek spojený s
klaunským představením
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Výše
grantu
60 000

Nákup pomůcek a výrobních
materiálů pro pracovní
dílny stacionáře
Výstavba a vybavení
bezbariérového střediska
speciálních služeb
Realizace letního dětského
táborového pobytu

38 571

Dokončení bezbariérového vstupu
do denního stacionáře a opravy
v objektu
Zakoupení zařízení na příjem
digitálního signálu a nákup
mechanických vozíků
Nákup materiálu pro keramickou
a svíčkařskou dílnu

57 900

Financování výjezdového
soustředění divadelního spolku

10 556

Nákup osobního automobilu
a jeho úprava pro zdravotně
postižené

39 803

60 000

9 992

60 000

28 042

Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Činnost organizace

Účel grantu

Frýdek-Místek

Filadelfie, o.s.

Český Těšín

OS Ave

Benefiční koncert
kapel nízkoprahových klubů
Benefiční koncert
pěveckého souboru
Boni Pueri

Vybavení prostor hudební
a PC dílny, nákup sportovních
a výtvarných potřeb
Úhrada nákladů výjezdových
psychosociálních pobytů

Rýmařov

Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, o.s., místní organizace Rýmařov
Charita Ostrava

Nabízí dětem alternativní
trávení volného času a pomoc
v obtížných životních situacích
Realizuje programy primární
péče a provozuje nízkoprahový klub pro sociálně
znevýhodněné děti
Provozuje denní centrum
zábavy a vzdělávání pro
mentálně postižené

Finanční zajištění dvou týdenních
relaxačních pobytů a nákup PC
a tiskárny pro klienty
denního centra

60 000

Poskytuje hospicovou
a paliativní péči lidem
v terminálním stádiu nemoci
Podporuje osoby se zrakovým
a kombinovaným postižením
Pomáhá seniorům a nemocným, kteří se neobejdou bez
pomoci druhých
Poskytuje konkrétní a praktickou pomoc lidem v nouzi
Provozuje pečovatelskou
službu pro seniory
a chráněné dílny pro
zdravotně znevýhodněné
Organizuje humanitární
pomoc v krizových oblastech
Poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči seniorům

Náklady spojené s rozšířením
kapacity hospice o 4 lůžka

60 000

Nákup elektronických
kompenzačních pomůcek
Nákup antidekubitních matrací

40000

Nákup polohovacího lůžka
a antidekubitní matrace
Spolufinancování nákupu
automobilu pro svoz vozíčkářů

34 490

Úhrada autorských práv a titulkování filmů pro festival Jeden svět
Úhrada stavebních úprav

40 000

Ostrava-Vítkovice

Olomoucký

Olomouc
Zábřeh

Pardubický

Praha

Letohtrad

TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s.
Charita Zábřeh

Nové Hrady u
Skutče

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí
Farní charita Nové
Hrady u Skutče

Praha 2

Člověk v tísni, o.p.s.

Praha 4

Domov Sue Ryder,
o.p.s.

Koncert pro
Kouzelnou buřinku

Benefiční koncert
Sešli se,
aby pomohli…
Benefiční koncert
Bílé tóny
Společenský
charitativní ples
Charitní ples
Benefiční ples

Benefiční koncert
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Výše
grantu
16 198

59 550

40 000

39 782

64 473

Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Činnost organizace

Účel grantu

Praha 4

Tap, o.s.

Koncert skupiny
The TapTap Párty
na kolečkách

Zajištění vzdělávacích kurzů

Praha 5

Nová setkání, o.s.

Praha 5

Sdružení Klíček

Praha 6

Domov sv. Karla
Boromejského
Centrum integrace
dětí a mládeže, o.s.
Salesiánské hnutí
mládeže, Klub
Praha - Kobylisy
Teen Challenge
International ČR:
Centrum dětí
a mládeže Praha
Středisko
křesťanské pomoci
Horní Počernice
Sportovní klub
vozíčkářů Praha

Pečuje o vzdělávání a rozvoj
osobních dispozic mladých
lidí se zdravotním postižením
Vzdělává pedagogy dětí se
specifickými potřebami
Podporuje vážně nemocné
děti a jejich rodiny
Poskytuje seniorům celodenní ošetřovatelskou péči
Věnuje se dětem a mládeži
se specifickými potřebami
Provozuje výchovná
a vzdělávací střediska
pro děti a mládež
Provozuje nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež ohrožené
sociálním vyloučením
Provozuje azylový dům pro
matky a rodiny s dětmi

Praha 8
Praha 8

Praha 8

Praha 9

Praha 10

Charitativní
fotografická aukce
Zahradní benefiční
koncert
Karlínské adventní
slavnosti
Společný koncert
dětí z kroužků
Benefiční koncert
Gospel Limited

Benefiční divadelní
představení Teplo
do azylu
5. benefiční florbalový turnaj firem

Praha 10

Svaz paraplegiků

Philips golfový
turnaj

Praha 14

Jahoda, o.s.

Benefiční divadelní
představení

Vytváří podmínky a příležitosti pro sportovní aktivity
lidí s tělesným hendikepem
Poskytuje sociální a zdravotní
služby lidem ochrnutým
následkem poškození míchy
Pomáhá sociálně znevýhodněným dětem a jejich
rodinám
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Výše
grantu
40 000

Učební pomůcky pro děti
se specifickými potřebami
Vybavení dětského hospicového
domu v Malejovicích
Nákup teleskopických zástěn
k lůžkům pacientů
Zajištění ozdravných programů
integrovaných pobytů
Oprava podlahy v tělocvičně
a instalace zrcadlové stěny

60 000

Rekonstrukce vnitřních
prostor centra

50 346

Rekonstrukce topení
v azylovém domě

60 000

Příspěvek
na zakoupení automobilu
Volkswagen Transporter
Dokončení přístavby
objektu Centra Paraple

40 000

Nákup sportovních a výtvarných
potřeb do nízkoprahového klubu

11 325

40 000
12 512
33 169
56 320

60 000

Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Činnost organizace

Účel grantu

Plzeňský

Plzeň

Raneček Cup - závody na koních

Středočeský

Čáslav

Občanské sdružení
pro hiporehabilitaci
Jitřenka
Diakonie ČCE - středisko Čáslav
Dobrovolnické
centrum
Kladno,o.s.
Náruč, o.s.

Aukce fotografií
a předávání cen
Křesadlo
Hvězdy tančí
pro Náruč

Poskytuje hipoterapii fyzicky
a psychicky hendikepovaným
dětem a dospělým
Provozuje stacionář a chráněné dílny pro lidi s kombinovaným postižením
Realizuje dobrovolnické
programy s dětmi a seniory

Neustupov

Statek Vlčkovice,
o.p.s.

Multikulturní
festival
Vlčkovice fest

Kolín

Prostor, o.s.

Hudební festival
Kotelna fest

Nákup klisny určené pro
hipoterapii osob s těžším
zdravotním hendikepem
Dokončení bezbariérového vstupu
a vybudování sociálního zařízení
terapeutické dílny
Finanční podpora dobrovolnického
programu Senior a projektu Dětský
úsměv
Nákup zahradního nábytku,
vitrín,výrobníku ledové tříště
a frapovače do chráněné kavárny
Rekonstrukce a vybavení
chráněného bytu pro osoby
s mentální retardací a pro
sociálně znevýhodněné
Zajištění servisu klientských PC
a klubových jízdních kol

Most

Sportovní sdružení
vozíčkářů v Mostě,
o.s.

Florbalová exibice
Sport na kolech

Ústí nad Labem

Fokus Ústí nad
Labem

Litoměřice

Hospic sv. Štěpána

Benefiční divadelní
představení Dejvického divadla
Oblomov
Benefiční koncert
spojený s výstavou
fotografií

Kladno

Řevnice

Ústecký

5. dobročinný ples
Diakonie Čáslav

Provozuje sociální firmu
a denní stacionář pro
mentálně postižené
Buduje chráněné bydlení
pro zdravotně a sociálně
znevýhodněné
Poskytuje sociálních služby
uživatelům drog a jejich
sociálnímu okolí
Pořádá sportovní aktivity pro
zdravotně znevýhodněné
Poskytuje sociální služby
lidem s duševním onemocněním

40 000

8 645

40 000

60 000

13 104

Zakoupení sportovního vozíku
na florbal

21 086

Nákup nábytku a kuchyňského
vybavení do chráněného bydlení

60 000

Poskytuje zdravotní a sociální Pořízení oxygenerátorů
služby lidem v terminálním
a elektrických polohovacích
stádiu nemoci
lůžek do půjčovny pomůcek
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Výše
grantu
20 000

52 610

Kraj

Město

Název organizace

Popis akce

Vysočina

Jihlava

Tyflo Vysočina
Jihlava, o.p.s.
Oblastní charita
Jihlava

Benefiční ples

Jihlava

Myslibořice

Havlíčkův Brod

Zlínský

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Rožnov pod
Radhoštěm

Rožnov pod
Radhoštěm

Luhačovice

Uherské Hradiště

Diakonie ČCE
– středisko
v Myslibořicích
Fokus Vysočina

Diakonie ČCE
- hospic Citadela
Diakonie ČCE
- hospic Citadela
Kamarád sdružení
rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí a mládeže
Kamarád sdružení
rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí a mládeže
Charita Svaté
rodiny Luhačovice
Oblastní charita
Uherské Hradiště

Činnost organizace

Účel grantu

Výše
grantu
31 067

Pomáhá lidem se zrakovým
postižením
Kulturní odpoledne Poskytuje domácí hospicovou
Muzikobraní
péči těžce nemocným
ve dvoře
Benefiční
Pečuje o lidi postižené
koncert Odpoledne Alzheimerovou chorobou
s dechovkou
Koncert pro
Poskytuje sociální
služby lidem s duševním
duševní zdraví
Být sám sebou,
onemocněním
ale ne sám pro sebe
Benefiční koncert
Poskytuje hospicovou a paliapro Citadelu
tivní péči těžce nemocným
Benefiční koncert
Poskytuje hospicovou a paliaŠtěpána Raka
tivní péči těžce nemocným
Benefiční koncert
Provozuje sociálně
pro Domov
terapeutické dílny pro
Kamarád
zdravotně znevýhodněné

Nákup tepelné reliéfní tiskárny
a hrnčířského kruhu
Nákup dvou elektricky polohovatelných lůžek, mechanického vozíku a vydání informačních brožur
Instalace speciálního zvedacího
zařízení pro přesun imobilních
klientů
Zakoupení dataprojektoru
pro klientský filmový klub
a přednáškovou činnost
Zakoupení elektronicky
polohovatelných postelí
Nákup průmyslové
vysokootáčkové pračky
Nákup materiálu do grafické dílny

40 000

Benefiční chrámový
koncert

Provozuje sociálně
terapeutické dílny pro
zdravotně znevýhodněné

Instalace keramické pece
a vybavení dílen

40 284

Benefiční koncert
pro charitu

Pomáhá lidem v obtížných
životních situacích

Vánoční benefiční
koncert

Zakoupení a speciální úprava
sedací soupravy do denního
stacionáře pro seniory
Poskytuje sociální a zdravotní Nákup materiálu pro chráněnou
služby seniorům a lidem se
dílnu
zdravotním postižením

Udělené granty v roce 2009 ve prospěch projektů realizovaných v ČR celkem:
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29 937

60 000

8 100

60 000
26 042

10 441

20 255

2 213 095

Země
Kamerun

Keňa

Brazílie

Země
Gruzie

Název cílové
organizace
Catholic Mission
Fonjumetaw

Činnost cílové organizace
Poskytuje vzdělání
a materiální pomoc domorodému obyvatelstvu
Zdravotnické
Poskytuje zdravotní péči
centrum ve městě místním dětem
Mumias/Butere
i dospělým
ARCA
Pomáhá zlepšit životní
podmínky dětí žijících
v chudinských slumech
Název cílové orČinnost cílové organizace
ganizace
Qedeli
Provozuje komunitní
Community
bydlení pro dospělé
s mentálním handicapem

Organizátor akce

Popis akce

Účel grantu

Pontes, o.s.

Společenský ples Modrý bál

Vybudování školního hřiště
a vybavení učeben

Humanistické
centrum Narovinu

Večer pro Afriku

Nákup zdravotnických
pomůcek a vybavení

10 920

ZŠ Velvary

Prodejní výstava výrobků
žáků

Provoz denního centra pro
děti ve městě Fortaleza

5 901

Organizátor akce

Popis akce

Účel grantu

Sociální atelier
Tilia

Udělené granty ve prospěch rozvojové pomoci v roce 2009 celkem

Výše
grantu
Série kulturních představení Stavební úpravy a koupě pračky 37 843
Čveni sachme
.
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Výše
grantu
40 000

.
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94 664

Veřejná sbírka LETY DIVOKÝCH HUS
V roce 2009 byly Lety Divokých hus vyhlašovány každých 14 dní v českých médiích:
Ve prospěch: konkrétních projektů nestátních neziskových organizací, které působí v sociální,
zdravotní či humanitární oblasti v ČR i v zahraničí
Výtěžek 2009: 530 882 Kč
Oficiální konto veřejné sbírky: 27000000/2700 u UniCredit Bank
Nové konto veřejné sbírky od 7. 7. 2010: 27000000/0100 u Komerční banky Praha 1
Možnosti podpory: zaslání libovolné částky na sbírkové konto nebo
zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč a Nadace obdrží 27 Kč.
Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je oprávněna
provozovat veřejnou sbírku v termínu od 1. 8. 2007 – 3. 7. 2010
na základě povolení MHMP/283282/2007 ze dne 23. 7. 2007.
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Nadace Divoké husy z výtěžku veřejné sbírky podpořila tyto organizace:
Domov sv. Karla Boromejského, Praha
Diakonie ČCE - hospic Citadela, Valašské Meziříčí
Diakonie ČCE-středisko Rolnička, Soběslav
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Sportovní sdružení vozíčkářů Most
Oblastní charita Uherské Hradiště
MC Benjamínek, Strakonice
Diakonie ČCE - středisko Čáslav
Tyflo Vysočina Jihlava
Oblastní charita Ústí n/Orlicí
Tap, o.s., Praha
Archa community, o.s., Brno
Proutek, o.s., Jindřichův Hradec
Náruč, o.s., Řevnice
Jahoda, o.s., Praha
Diakonie ČCE, středisko v Myslibořicích
Statek Vlčkovice, o.p.s.
Oblastní charita Červený Kostelec - Domov sv. Josefa
Oáza Hodonín středisko speciálních služeb
INEX-SDA Brno
DCH Brno - OCH Jihlava
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Praha
Kamarád sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených, Rožnov pod Radhoštěm
Oblastní charita Tišnov, Klub Čas Tišnov
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Projekt Tvořím a pomáhám
 rojekt Tvořím a pomáhám odstartoval na konci roku 2009 a navázal na předchozí spolupráci
P
se základními školami.
 otivuje děti ze základních a uměleckých škol k tomu, aby využily svého nadání pro pomoc druhým;
M
děti se díky projektu dozvídají, co je to charita, jak funguje a co mohou ony samy udělat pro druhé.
 ěti malují obrázky nebo tvoří jiná výtvarná díla a Nadace Divoké husy jejich výrobky nabízí v internetové
D
aukci nebo prostřednictvím prodejních výstav.
 aždý, kdo se zapojí, může získat nejen originální výtvarné dílo, ale také dobrý pocit,
K
že pomohl potřebným.
Více informací na www.tvorimapomaham.cz.
„V rámci pravidelných projektových dnů, do kterých jsme zařadili i projekt Tvořím a pomáhám, si naši žáci
mohli prakticky vyzkoušet, jak se žije s handicapem. To jim pomohlo uvědomit si, že samozřejmé věci nemusí
být pro každého samozřejmostí. „Poté se chopili tužek, štětců, barev či hlíny a každý po svém se snažil
vyjádřit svůj pocit, náladu, pohled na život dětí s handicapem a věděli, že svými pracemi mohou pomoci
a jejich zaujetí bylo obrovské.“
(Pavlína Radová, ředitelka ZŠ Bratrská v Praze 7)
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Finanční ZPRÁVA
Vybrané údaje z rozvahy Nadace Divoké husy
AKTIVA

1/1/2009

12/31/2009

Dlouhodobý majetek celkem

33 405

33 290

- Dlouhodobý nehmotný majetek

4

0

- Dlouhodobý hmotný majetek

546

312

- Dlouhodobý finanční majetek

33 325

33 290

- Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-470

-312

Krátkodobý majetek celkem

4 155

553

- Pohledávky

494

0

- Krátkodobý finanční majetek

3 648

551

- Příjmy příštích období

13

2

Aktiva celkem

37 560

33 843

Vlastní zdroje celkem

37 113

33 758

- Jmění celkem

37 259

33 861

... Vlastní jmění

33 910

33 236

... Fondy

3 349

625

- Výsledek hospodaření

-146

-103

Cizí zdroje celkem

447

85

- Krátkodobé závazky celkem

443

85

- Výdaje příštích období

4

Pasiva celkem

37 560

PASIVA
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33 843

Výsledovka Nadace Divoké husy
NÁKLADY

v tis.Kč

Spotřeba materiálu

27

Služby celkem

335

- Opravy a údržba

0

- Cestovné

15

- Náklady na reprezentaci

16

- Telefon a poštovné

29

- Nájemné a úklid

102

- Účetnictví, audit, právní služby

79

- Propagace, reklama

37

- Ostatní služby

57

Osobní náklady celkem

776

Daně a poplatky celkem

14

Ostatní náklady

17

Odpisy dlouhodobého majetku

80

Náklady celkem

1 249

VÝNOSY
Úroky

17

Zúčtování fondů

243

Ostatní provozní výnosy

81

Provozní dotace

805

Výnosy celkem

1 146

Hospodářský výsledek

-103

Částka rozdělená v grantovém řízení:.
(Zpracovala: Ing.Hosnédlová V Praze dne 10.5.2010)

.
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2 366 408

NIF
Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) v roce 2009
V letech 1999 až 2005 získala Nadace Divoké Husy prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě
rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem 29 940 000 Kč. V souladu se smlouvami
o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila
do svého nadačního jmění.
V roce 2009 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených
usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF
v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 PS
Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, že příjemce příspěvku
z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky netně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID
pro příslušný kalendářní rok.
Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID z výnosů NIF za rok 2008 rozdělovaných v roce 2009 činil 353 292 Kč.
Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2009 splnila tak, že rozdělila
nadační příspěvky prostřednictvím veřejného výběrového řízení pouze vybraným nestátním neziskovým
organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví),
které nejsou příjemcem NIF, a to v celkové výši 353 292 Kč.
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Výrok auditora
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Nadace Divoké husy již 13 let naplňuje své poslání díky štědrosti mnoha zahraničních
a domácích dárců a partnerů.
Děkujeme všem, kdo nás v roce 2009 podpořili.
Hlavní dárce a partner: Nadace Wilde Ganzen – Nizozemí
Firemní dárci: JK Credit s.r.o.; SKALIN & LAYOUT, s.r.o.; Putorius s.r.o.; DoxoLogic s.r.o.;
Controller-Institut, Contrast Consulting Praha spol. s r.o.; Dinsight s.r.o., EDITEL CZ s.r.o.
Individuální dárci: zaměstnanci Řízení letového provozu, s.p. - zvláštní dík paní Pelikánové za organizaci
zaměstnanecké sbírky, Martin Balcar, Martin Bareš, Regina Bednaříková, Marie Černá, 		
Anna Dusová, Petr Hanč, Jan Hofman, Petr Holkup, Anežka Churaňová, Karel Janoušek, 		
Pieter C.A. Moree, Marek Motyčka, Jan Pobuda, Petr Seidl, Michaela a Robert Stehlíkovi, 		
Marie Vinahorová a všichni další anonymní přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus
Mediální partneři: Český rozhlas (zvláštní dík Petře Kaluschové, Lence Svobodové a Lucii Ryss),
Nakladatelství Grand Princ – časopis Grand Express a Biblio, Rádio Proglas
(zvláštní dík Heleně Horákové a Magdě Hauserové), časopis Sféra
(zvláštní dík patři Viktoru Černochovi), Protestant, nakladatelství Wolters Kluwer
Ostatní dárci a partneři: Tiskárna OPTYS, spol. s.r.o., Radost, o.p.s.,
Dobrovolníci: Petr Chalupa (správce sítě), Jan Němeček (tvůrce a správce webu), Štěpán Hradílek (právní poradenství)

Společnosti Wellen a.s. za grafický návrh a zpracování výroční zprávy, jež poskytla bez nároku na honorář.

Adresa: Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 234 095 767
Mobil: +739 244 696
Internet: www.divokehusy.cz
Email: nadace@divokehusy.cz
Čísla bankovních účtů:
27 000 000/2700 - účet veřejné sbírky(platí pouze do konce roku 2010)
27 000 000 / 0100 - Nové číslo veřejné sbírky
27 000 035/0100 - provozní účet
27 000 019/0100 - grantový účet
IČO: 65996640
Registrace: Nadace Divoké husy je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.
Nadační jmění: Výše nadačního jmění k 31. 12. 2009 je 32 791 908 Kč. Nadace při svém hospodaření dodržuje
stanovené pravidlo pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou dle §22, Zákona č.227/1997 Sb.
Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je oprávněna provozovat veřejnou sbírku v termínu od
1. 8. 2007 do 30. 7. 2010 na základě povolení MHMP/283282/2007 ze dne 23. 7. 2007.
Kopii dokumentu můžete nalézt na www.divokehusy.cz
Text výroční zprávy sestavila: Monika Tomíčková, Kateřina Sarkisova, Johana Barvínková
Grafická úprava: Wellen, a.s.
Vydala: Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

