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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé a podporovatelé Divokých hus
Předkládáme Vám naši Výroční zprávu za rok 2014, který byl již 18. rokem existence Nadace
Divoké husy. Chtěl bych především poděkovat Vám všem za Vaši podporu, kterou nadaci
poskytujete. Díky ní se nám v průběhu uplynulých let dlouhodobě daří podporovat aktivní
neziskové organizace, jež působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Významné podpory se nám přitom po celou dobu dostává také od naší partnerské nadace Wilde Ganzen
z Holandska, která nám poskytuje pomoc finanční a rovněž nám umožňuje čerpat z jejich
nápadů a zkušeností. Za to všem kolegům z Wilde Ganzen upřímně děkujeme.
V loňském roce se nám za Vaší vydatné pomoci podařilo podpořit celkem 35 dobročinných
projektů, celkovou částkou 1 606 478 Kč. Veřejná sbírka v uplynulém roce překonala svůj
předchozí rekord a dosáhla vynikajícího výtěžku 621.364 Kč. Velice si vážíme těchto Vašich
příspěvků, ať již nás podporujete formou DMS nebo přímými finančními dary. Pracovníkům
nadace se za podpory mnoha dobrovolníků rovněž podařilo připravit celou řadu dobročinných
akcí. Za všechny bych zde jmenoval např. dubnovou dobročinnou aukci Husí kusy 3, kterou
jsme uspořádali díky podpoře hotelu Hilton Prague Old Town, nebo červnový Benefiční bleší
trh na Náměstí Míru, který jsme připravili za laskavé podpory paní Kateřiny Jechové, místostarostky MČ Praha 2. Nezanedbatelnou podporu naší činnosti se nám podařilo získat i na
všech ostatních akcích, které Divoké husy v loňském roce uspořádaly.
V minulém roce jsme rovněž úspěšně završili mezinárodní projekt Reframing the Message,
který probíhal v letech 2013 a 2014 a na kterém jsme se podíleli spolu s Wilde Ganzen
a s dánskou organizací CISU.
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V závěru roku 2014 oznámila naše dosavadní ředitelka Marcela Nevšímalová, že se rozhodla
po téměř pěti letech ukončit svoje působení v nadaci. Marcela Nevšímalová se zásadním
způsobem zasloužila o rozhodující zlepšení veřejného povědomí o Nadaci Divoké husy
a o to, aby Divoké husy zaujaly pevné místo mezi ostatními nadacemi. Chtěl bych proto
Marcele Nevšímalové upřímně poděkovat za veškerou její práci, kterou pro Divoké husy
v uplynulých pěti letech vykonala.
K závěru letošního února 2015 Marcela Nevšímalová svoji činnost v nadaci ukončila, od
března potom na její místo nastoupila paní Andrea Hercíková. Paní Hercíkové tak přeji, aby
se jí její práce ředitelky Nadace Divoké husy dařila, aby úspěšně navázala na vše, čeho se
v  Divokých husách doposud podařilo dosáhnout a aby se jí dařilo úspěšně napomáhat
dalšímu rozvoji činnosti nadace.
Závěrem bych rád poděkoval také pracovnicím nadace, Jitce Hanušové, Ivaně Průšové
a Pavlíně Tomáškové i všem dalším, kteří se v průběhu celého uplynulého roku 2014 podíleli
na činnosti Nadace Divoké husy. Upřímně Vám všem děkuji za Vaši práci a za Vaši podporu!

Karel Janoušek
předseda správní rady Nadace Divoké husy
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Poslání a cíle

Nadace
Divoké husy

„Naším posláním je zdvojnásobovat prostředky, nápady, iniciativu, energii a radost.“
• 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 ví, kde peníze pomáhají
rozvíjet životní tvořivost a překonávat handicapy. Poleťte s námi…
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Kdo jsme
•

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.

•

Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Za tuto dobu podpořila
bezmála 1600 projektů za více než 300 milionů korun.

•

Finanční prostředky získává Nadace Divoké husy od domácích a zahraničních dárců,
prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus, z výnosů nadační jistiny
a v neposlední řadě i z příspěvků partnerské nadace Wilde Ganzen z Holandska.

•

Výše nadačního kapitálu Nadace Divoké husy je  32 791 908 Kč.

•

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

•

Nadace pomáhá organizacím podporujícím děti, dospělé či seniory s nějakým
znevýhodněním nebo postižením. 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.  

*Co je benefice/benefiční akce? Například koncert, divadelní představení, výstava, sportovní
utkaní a další podobné akce ve prospěch dobré věci, při níž se shromažďují prostředky
prodejem předmětů, vstupenek, atd.
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Lidé v Nadaci
Správní rada Nadace Divoké husy
Předseda: Karel Janoušek
Členové: Ivona Klabouchová, Gabriela Magsumová, Pieter C. A. Morée, Pavel Bratinka,
Tomáš Drobík
V r. 2014 členy správní rady dále byli Štěpánka Ostafijczuk Duchková a Tomáš Tesař
Dozorčí rada Nadace Divoké husy
Předsedkyně: Marie Boháčová
Členové: Šimon Hradilek, Michal Kyncl
Členové správní a dozorčí rady pracují pro Nadaci Divoké husy bez nároku na odměnu.
Zaměstnanci a spolupracovníci Nadace Divoké husy v roce 2014
Marcela Nevšímalová – ředitelka
Ivana Průšová – manažerka grantového řízení a koordinátorka veřejné sbírky
Pavlína Tomášková – manažerka marketingu a fundraisingu
Jitka Hanušová – koordinátorka mezinárodního projektu Reframing the message
V průběhu zpracování této výroční zprávy došlo v Nadaci Divoké husy
k následujícím personálním změnám:
1.3.2015 nastoupila na místo ředitelky Andrea Hercíková.  
1.5.2015 nastoupila na místo manažerky fundraisingu Jitka Hanušová.
Patroni Nadace Divoké husy:
Alena Ježková, spisovatelka
Ondřej Kepka, režisér, scénárista a herec
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Benefice s NDh
s Divokými husami
dáváte 2x více

Grantový program Benefice s Divokými husami je založen na jedinečném 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. Tím
nadace přispívá k větší soudržnosti občanské společnosti.
Příspěvek od žadatele - jak to vidí podpořené organizace:
Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa
Svatoanenské zahradní slavnosti jsou největší prezentační a zároveň benefiční akcí Domova sv. Josefa.
Nabízejí prostor pro setkávání zdravých a handicapovaných lidí a místo k vzájemnému dialogu, vedoucímu
k porozumění a pocitu sounáležitosti. Bohatý duchovní a kulturní program na třech různých scénách je
spojený se dnem otevřených dveří v DSJ a doplněný trhem výrobků chráněných dílen a lidových řemesel.
Slavnosti jsou nekomerční a přispívají k rozvoji místní kultury a k představení různých spolků. Jsou
pořádány vždy okolo svátku sv. Anny a návštěvníci všech věkových kategorií si zde užijí zábavu i zamyšlení,
legraci i zastavení v dnešní hektické době. Výtěžek z této akce je vždy použit na zkvalitnění života v Domově
sv. Josefa. V posledních letech byla např. pomocí výtěžku z těchto Slavností a často i zdvojením od Divokých
husí zařízena Bylinková zahrada Josefa Kamela nebo opravena bezbariérová cesta do parku v areálu Domova
sv. Josefa.
Michaela Hospodková, fundraising a PR, Domov sv. Josefa

Pravidla podpory
Koho podporujeme?
Nestátní neziskové organizace, které působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti.
Jakým způsobem podporujeme?
Zdvojnásobujeme výnosy benefičních akcí až do výše 60 000 Kč.
Jak často podporujeme?
Benefice s Divokými husami je průběžný benefiční program s uzávěrkami vždy k poslednímu
dni v měsíci. Žádost je nutné podat nejpozději dva kalendářní měsíce před prvním dnem
měsíce, ve kterém se má dobročinná akce konat.  
•
•
•

Podmínky podpory:
Uspořádání benefiční akce.
Nadační příspěvek musí být použit na konkrétní účel, např. na nákup kompenzačních
pomůcek do hospice, hrazení hipoterapie pro děti s postižením nebo materiál pro
chráněnou dílnu
Přijatou podporu nelze využít na běžné provozní náklady organizace
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Podpora benefic
v roce 2014
V rámci programu Benefice s Divokými husami schválila
v roce 2014 Nadace Divoké husy 37 projektů.
Z toho 2 benefice byly zrušeny organizacemi.
Celková částka podpory benefic schválených v roce 2014 dosáhla částky 1 606 478 Kč.
Průměrná výše nadačního příspěvku byla 45 900 Kč.
K 31.12.2014 bylo proplaceno 34 projektů z grantového účtu a účtu veřejné sbírky
celkem za 1 514 845 Kč. Z toho 5 benefic schválených již v roce 2013 částkou 190 410 Kč.
Zbývajících 6 benefic schválených v roce 2014 bylo vyplaceno v lednu a únoru 2015
částkou 282 043 Kč.
Na podpoře vybraných projektů se významnou mírou podílely
například tyto organizace:
Československá obchodní banka, a.s.
Nadace Martina Romana
Gestin holding a.s.
Quinn hotels Praha a.s.
Ekumenická rada církví v ČR
ŘLP ČR, s.p. – zaměstnanecká sbírka
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135 618 Kč
155 200 Kč
71 300 Kč
170 132 Kč
36 688 Kč
25 200 Kč

Projekty programu Benefice
s Divokými husami schválené v roce 2014
Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka grantu

Rett - Community, o.s.

psycho-rehabilitační kurz pro rodiny dívek s Rettovým syndromem

60 000 Kč

Dílna Gawain

nákup vybavení textilní a dřevařské chráněné dílny pro mentálně
postižené

60 000 Kč

Diakonie ČCE
- středisko v Čáslavi  

rekonstrukce cvičného bytu chráněného bydlení pro osoby
s mentálním postižením

36 688 Kč

Charita Zábřeh

zakoupení vozíku, el. zvedáku, el. polohovací postele pro klienty
s omezenou pohyblivostí ve stacionáři Domovinka

51 950 Kč

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.

úhrada ubytování na týdenním semináři pro zrakově postižené

48 725 Kč

Pferda o.s.  

financování samostatného bydlení pro dospělé osoby
s mentálním postižením

60 000 Kč

Dotek, o.p.s.

nákup kompenzačních pomůcek rodinám pečujícím o své blízké
v domácím prostředí

23 350 Kč

Centrum MARTIN o.p.s.      

nákup vybavení do nové tréninkové kavárny v Praze

46 580 Kč

Helppes - Centrum pro vývýcvik asistenčních psů pro postižené
cvik psů pro postižené o.p.s.

60 000 Kč

O.s. Pro dotyk    

úhrada hiporehabilitace pro hendikepované děti

35 200 Kč

Vlastní cestou o.s.

nákup pomůcek na sportovní kurzy pro osoby se zdravotním
postižením

31 430 Kč

SPOLU Olomouc  

úhrada 2 týdenního programu pro lidi s mentálním postižením
na podporu jejich osamostňování

60 000 Kč

Slunečnice, o.s.

vybavení dílen pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením

31 390 Kč

Domov sv. Karla
Boromejského

nákup zdravotnického materiálu a rehabilitačních pomůcek pro pacienty
domova

60 000 Kč

Handicap centrum
Srdce, o.p.s.

vybavení rehabilitační multisenzorické místnosti "Snoezelen"

24 904 Kč

O.s. Green Doors

zakoupení výrobníku ledu do kavárny Café Na půl cesty

20 100 Kč
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Organizace

Účel použití získaných prostředků

Částka grantu

Portus Praha, z.ú.

podpora chráněného bydlení pro mentálně postižené na Slapech

60 000 Kč

Ponton, o.s.  

úpravy prostor a nákup edukativních pomůcek pro sociálně
znevýhodněné děti

22 375 Kč

DEBRA ČR, z.ú.

ozdravný pobyt, terénní služba

60 000 Kč

Kaňka o.p.s.    

rekonstrukce terapeutických místností

60 000 Kč

Elpida o.p.s.      

linka seniorů

60 000 Kč

Oblastní charita Červený
Kostelec

pořízení systému pro komunikaci mezi personálem a pacientem

60 000 Kč

Hospic sv. Jana
N. Neumanna, o.p.s.

nákup zdravotnických pomůcek a materiálu pro nevyléčitelně nemocné

60 000 Kč

SDMO z.s.

pořízení bezbariérové cvičné kuchyňské linky

Asociace pomáhající lidem
s autismem - APLA Praha

podpora služby rané péče (péče o děti s autismem do 7 let věku)

60 000 Kč

Cesta životem
bez bariér, o.s.

pomůcky pro rehabilitaci, vybavení pro plavání, bezbariérová úprava
chatek

60 000 Kč

Rytmus Chrudim o.p.s.

podpora samostatného bydlení a podpora hledání pracovního uplatnění

53 550 Kč

Hospicová péče
sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

nákup antidekubitních matrací, zdravotnického materiálu a léků

Sdružení TULIPAN

nákup materiálu do chráněné dílny

36 000 Kč

MOST o.p.s.

vybavení šicí dílny stroji a materiálem, Tibet

58 908 Kč

Diakonie ČCE
- středisko v Brně

výstavba plotu kolem chráněného bydlení

19 087 Kč

6 743 Kč

9 000 Kč

Společnost pro podporu lidí stropní zvedací systém pro imobilní uživatele chráněného bydlení
s ment.postižením v ČR,o.s.

60 000 Kč

OCH Kutná Hora, Středisko
ranné péče

nákup terapeutických pomůcek pro hendikepované děti a mládež

60 000 Kč

CheironT , o.p.s.

dovybavení veřejné hudebny pro děti ze sociálně vyloučených rodin

58 150 Kč

Nazaret, středisko Diakonie
a misie CČSH

evidence čárového kódu pro oceňování zboží - chráněná dílna

32 348 Kč
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Podpořené projekty podle účelu
a podle cílové skupiny
Podle účelu

Procenta

opravy a úpravy budov a prostor

11%

nákup zařízení a pomůcek
služby

Počet

Podle cílové skupiny

Procenta

Počet

4

senioři

11%

4

57%

20

dospělí

69%

24

32%

11

děti a mládež

20%

7
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Příklady podpořených
projektů
Textilní Dílna Gawain
– taneční vystoupení „Aby naše srdce nezamrzla“
V lednu podpořila Nadace Divoké husy taneční vystoupení s názvem „Aby naše srdce
nezamrzla“, které iniciovalo taneční studio Mirabel na podporu textilní Dílny Gawain.
Hlavním cílem Dílny Gawain je umožnit lidem s mentálním, tělesným či kombinovaným
postižením společenské a pracovní uplatnění a podporovat rozvoj jejich osobních kvalit.
Na akci bylo možné vidět irské tance v podání dětského tanečního souboru Mirabel
a dramatické ztvárnění pohádky v podání pracovníků Dílny Gawain. K poslechu hrál
dětský flétnový soubor.
Čistý výtěžek z akce činil 60 500 Kč a společně s nadačním příspěvkem ve výši 60 000 Kč
byl použit na vybavení textilní dílny, přesněji na zakoupení bubnové česačky na zpracování
ovčí vlny, příze na tkaní, nití, barev a dalšího materiálu. Vybavena byla také dřevařská dílna
a byly zakoupeny terapeutické nástroje pro umělecké činnosti.
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Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň – koncert Petra Žaluda
V listopadu byl podpořen pěvecký koncert Petra Žaluda, který pořádala hospicová péče
sv. Kleofáše Třeboň. Součástí koncertu bylo vystoupení nevidomého zpěváka Radka Žaluda
za klavírního doprovodu Sergeje Prepeliatnyka, mezinárodně uznávaného klavírního virtuosa.
Zazněla také část cyklu biblických písní od Antonína Dvořáka a árie ze světoznámých oper.
Výtěžek akce ve výši  9 000Kč a nadační příspěvek ve stejné výši byly použity na nákup
antidekubitních matrací a zdravotnického materiálu, který je pro provoz hospicu nezbytný.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední
fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Jejich posláním je umožnit
pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel
prožít poslední etapu svého života.
Občanské sdružení  Pro dotyk – Ranch pro děti
V květnu podpořila Nadace Občanské sdružení Pro dotyk, které pořádalo benefiční akci na
podporu hiporehabilitace pro hendikepované děti. Na akci byly k vidění ukázky westernového
ježdění a přirozené komunikace s koňmi, práce hiporehabilitačních koní a canisterapeutických psů. Součástí benefice byla aukce obrázků, prodej drátovaných výrobků, tombola,
zábavný program nejen pro děti a koncert skupiny ŠU-FA.
Výtěžek 35 200 Kč a stejně vysoký nadační příspěvek  byly použity na úhradu
hiporehabilitace pro hendikepované děti. Občanské sdružení Pro dotyk pomocí hiporehabilitace a canisterapie pomáhá osobám se zdravotním hendikepem. Jejich cílem je, aby studený
psí čenich zahřál u srdce a aby nohy jejich koní dávaly sílu nohám lidským.
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Veřejná sbírka
Lety Divokých hus
V roce 2014 byla každých čtrnáct dní vyhlašována veřejná sbírka Lety Divokých hus
pořádaná ve prospěch konkrétních projektů nestátních neziskových organizací, které působí
v sociální, zdravotní a humanitární oblasti v ČR i zahraničí. Výtěžky sbírek slouží ke zdvojnásobení výtěžku pořádaných akcí v rámci programu Benefice s Divokými husami.
Jednotlivé sbírky byly prezentovány v těchto českých médiích:
Český rozhlas, Radio Proglas, časopis Protestant a časopis Sféra
Výtěžek veřejné sbírky v roce 2014 byl 621.364,24 Kč
Číslo účtu veřejné sbírky:  27 000 000/0100
vedené u Komerční banky
Možnosti podpory: zaslání libovolné částky na sbírkové konto nebo zaslání dárcovské SMS
ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč a Nadace obdrží 28,50 Kč.
Povolení k veřejné sbírce: Nadace Divoké husy je oprávněna provozovat veřejnou sbírku
v termínu od 10.7.2013 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí vydaného Magistrátem
hl. m. Prahy, č. j. S-MHMP/588976/2013 ze dne 8.7.2013. Kopii dokumentu můžete nalézt
na www.divokehusy.cz
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Příklady projektů podpořených v roce 2014
veřejnou sbírkou:

Název organizace

Částka

Společnost Parkinson o.s.

18 635 Kč

Dobromysl o.p.s

44 551 Kč

Sdružení TULIPAN

19 905 Kč

Chelčický Domov sv.Linharta

9 470 Kč

RettCommunity, o.s.

20 482 Kč

Dílna Gawain

25 140 Kč

Charita Zábřeh

23 298 Kč

TYFLO Vysočina Jihlava o.p.s.

21 966 Kč

Helppes – Centrum pro výcvik psů pro postižené o.p.s.

23 755 Kč

Dotek, o.p.s.

23 350 Kč

Centrum Martin o.p.s.

46 580 Kč

Domov sv.Karla Boromejského

15 100 Kč

Slunečnice,o.s.

25 590 Kč

Handicap Centrum srdce, o.p.s.

8 917 Kč

Vlastní cestou, o.s.

25 830 Kč

Portus Praha, z.ú.

14 212 Kč

Ponton o.s.

22 375 Kč

Kaňka o.p.s.

24 922 Kč

SPOLU Olomouc

16 423 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec

19 200 Kč

Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s.

24 469 Kč

DEBRA ČR, z.ú.

24 636 Kč
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Husí kusy
Aukce husí kusy 3
Další ročník charitativní aukce s názvem „Husí kusy 3“ se uskutečnil 16. dubna 2014 v pražském
hotelu Hilton Prague Old Town v prostorách Zinc lounge & bar v lobby hotelu. Příjemným večerem
provázela Štěpánka Duchková a role licitátora se ujal moderátor Karel Voříšek. Aukční katalog
obohatily známé osobnosti českého šoubyznysu vlastnoručně vyrobenými předměty. Aukcí se
podařilo získat celkem 61 200 Kč.
Dobrá snídaně v ČSOB
29. května 2014 proběhla v prostorách ČSOB „snídaňová“ akce s názvem DOBRÉ ZPRÁVY.  
Krabičky s chutným obsahem pomohla naplnit společnost Albert a květiny z „kytku.cz“ byly určitě
příjemným startem do pracovního dne pro štědré zaměstnance. Výtěžek akce  20 100 Kč putoval
na podporu benefiční akce o.s. Green Doors.
Benefiční trh Husí kusy 4
12. června 2014 se na Náměstí Míru uskutečnil charitativní bleší trh s názvem „Husí kusy 4“.
Akci přišli podpořit nejen patroni Nadace Divoké husy, ale i další známé osobnosti, které přispěly
ze svého šatníku a zároveň se aktivně zapojily do prodeje. Výtěžek z celodenního prodeje byl
25 032 Kč a putoval na podporu programu Benefice s Divokými husami.
Deštníková dražba
21. října 2014 se pod křídly Nadace Divoké husy a projektu Čtení pomáhá konala v hotelu Hilton
Prague charitativní aukce malovaných deštníků. Akce byla zahájena jedinečnou “deštníkovou
módní přehlídkou“ a byla spojena s bleším trhem. Na něm bylo možné zakoupit věci získané
v rámci sbírky personálu pražských hotelů Hilton. V roli licitátora se opět představil moderátor
Karel Voříšek, který přítomné dražitele povzbuzoval k aktivitě. Vydražená částka dosáhla pěkných
79 200 Kč.  Akci přišly podpořit i další známé osobnosti z českého šoubyznysu. Výtěžek z této
podzimní akce byl věnován v rámci programu Benefice s Divokými husami na podporu činnosti
chráněné dílny organizace Tulipan, která zaměstnává 55 lidí se zdravotním znevýhodněním.
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Dobré zprávy a dobrá snídaně
A opět snídaně v ČSOB! 14. listopadu 2014 se díky zaměstnancům ČSOB Radlická,
Avenir a Balabenka  výtěžek ze „snídaňové“ akce vyšplhal na 60 778 Kč.
Adventní věnce
3. ročník vázání adventních věnců proběhl v sobotu 29. listopadu 2014. Kdo si přišel do hotelu
Panorama Prague vlastnoručně vyrobit vánoční dekoraci, zastavil se na chvíli a na příjemném
setkání nasál sváteční atmosféru konce roku s Divokými husami.

Projekt Reframing
the Message
Od začátku roku 2013 se Nadace Divoké husy podílela jako partnerská organizace
na mezinárodním projektu Reframing the Message.
Cíle projektu:
zlepšení komunikačních dovedností a změna komunikace
větší povědomí o rozvojové spolupráci a o MDGs
pozitivnější komunikace neziskových organizací, důraz na rámování sdělení
Cílová skupina: malé a střední nestátní neziskové organizace (NNO) a dobrovolníci, kteří
působí v oblasti rozvojové spolupráce a globálního rozvojového vzdělávání.  
Doba trvání: 2013-2014
Realizátor: Stichting Wilde Ganzen
Partneři projektu: Nadace Divoké husy, CISU
Financování: Evropská komise
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Spolupráce v ČR: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, INEX-SDA
Počet zapojených organizací: 52
Počet zapojených jednotlivců: 76
Nový rok projektu zahájil seminář zaměřený na příklady z dobré praxe s účastí zahraničních
partnerů z Nizozemska a Dánska, kteří s námi sdíleli zkušenosti ze svých zemí a společně
jsme diskutovali o příkladech dobré praxe v komunikaci NNO zaměřených na rozvoj.
Během roku 2014 bylo uspořádáno 5 workshopů, které nabídly praktické nástroje, díky
kterým mohou účastníci lépe komunikovat s veřejností a zdůrazňovat zamýšlená sdělení.
Tématem prvních dvou workshopů byl storytelling neboli vyprávění příběhů. O něm si s námi
povídali jako hosté dokumentarista Filip Remunda a zástupci médií. Na dalších třech workshopech jsme se věnovali novým médiím. Nejdříve se s námi o své zkušenosti podělil Honza
Páv, který je jedním z autorů blogu o využití nových médií pro NNO - Kliktivisti.cz.  
Na dalším workshopu jsme se zaměřili na virální videa. O tom, jak na ně, jsme se bavili
s odborníkem na virály Janem Látalem, absolventem Katedry mediálních a interaktivních
studií Literární akademie Josefa Škvoreckého v Praze a studentem Katedry dokumentární
tvorby FAMU v Praze. Jan Látal je také zakládajícím členem Družiny, kreativního studia
zabývajícího se tvorbou veřejně prospěšných kampaní. Ve svých dokumentárních filmech
hledá nové možnosti obsahového i formálního vyjádření.
Posledním tématem byla komunikační strategie a cílové skupiny s podtitulem „Široká
veřejnost není cílová skupina!“. O svoje zkušenosti se s námi podělila Anna Vondráčková,
odbornice na strategie, marketing, firemní řízení, která má v této oblasti bohaté zkušenosti.
Byla vytvořena putovní výstava „The World’s Best News , která byla v roce 2014 umístěna na
deseti místech v ČR. Výstava obsahovala 10 oboustranných panelů, na kterých byly prezentovány projekty 18 zapojených organizací, jež působí v zahraničí. Veřejnost se tak mohla
prostřednictvím fotografií a krátkého textu dozvědět o tom, jaké prospěšné projekty jsou díky
českých neziskovým organizacím v zahraničí realizovány. Výstava měla velký úspěch
a zhlédly ji stovky návštěvníků:
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Most - Vysoká škola finanční a správní, České Budějovice - Jihočeská univerzita, Liberec
- Technická knihovna, Praha - Obchodní centrum Šestka, Plzeň - Metropolitní univerzita,
Praha - Národní technická knihovna, Kladno- gymnázium, Plzeň - Centrum na podporu integrace cizinců, Ostrava - Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita, Olomouc - Centrum
na podporu integrace cizinců.

Závěrem roku byla vyhlášena Soutěž „Řekněte to jinak“ která poskytla neziskovým organizacím možnost zlepšení komunikace, podle toho, co každá organizace vnímala jako to, co
by ji v komunikaci nejvíce pomohlo. Výhrou bylo 6 x 15 000 Kč na zrealizování projektu dle
vlastního výběru. Z přihlášených 16 projektů vybrala porota 6 projektů, které byly následně
realizovány. Jednalo se o dvě natočená propagační videa, dvě vylepšení webových stránek
a dvě byla také školení zaměřená na zlepšení komunikace a používání nových médií.

21

Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2014
(v tisících Kč)

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

IČ: 659 96 640
Číslo
řádku

A

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu

II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

1

71

74

145

2

40

10

50

Spotřeba energie

3

31

64

95

Služby celkem

4

824

369

1 193

Opravy a udržování

5

0

199

199

Cestovné

6

37

0

37

Náklady na prezentaci

7

16

0

16

Ostatní služby

8

771

170

941

Osobní náklady celkem

9

1 622

0

1 622

Mzdové náklady

10

1 263

0

1 263

Zákonné sociální pojištění

11

355

0

355

Zákonné sociální náklady

12

4

0

4

Daně a poplatky celkem

13

0

7

7

Ostatní daně a poplatky

14

0

7

7

Ostatní náklady celkem

15

37

15

52

Ostatní pokuty a penále

16

1

0

1

Kursové ztráty

17

11

0

11

Jiné ostatní náklady

18

25

15

40

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem

19

0

364

364

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM

20

0

364

364

Poskytnuté příspěvky celkem

21

21

0

21

Poskytnuté příspěvky

22

21

0

21

Náklady celkem

23

2 576

828

3 404

Číslo
řádku
B

Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje tržeb

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

24

0

1 275

1 275

25

0

1 275

1 275

Ostatní výnosy celkem

26

4

166

170

Úroky

27

0

1

1

Kursové zisky

28

4

0

4

Jiné ostatní výnosy

29

0

165

165

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…

30

298

0

298

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

31

295

0

295

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

32

3

0

3

Přijaté příspěvky celkem

33

47

0

47

Přijaté příspěvky

34

47

0

47

Provozní dotace celkem

35

1 978

0

1 978

Provozní dotace

36

1 978

0

1 978

Výnosy celkem

37

2 327

1 441

3 768

C

Hospodářský výsledek před zdaněním

38

-248

613

365

D

Hospodářský výsledek po zdanění

39

-248

613

365

II.

III.

IV.
V.

1 2 34 5 6
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Aktiva
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
IČ: 659 96 640

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
Číslo
řádku dni účetního období dni účetního období
1
32 246
20 545

A

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

22 094

22 094

Pozemky

4

3 870

3 870

Stavby

5

18 191

18 191

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

6

33

33

Dlouhodobý finanční majetek celkem

7

11 338

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

8

11 338

0

III.
IV.

9

-1 186

-1 549

stavbám

10

-1 153

-1 516

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

11

-33

-33

B

Krátkodobý majetek celkem

12

889

12 071

I.

Pohledávky

13

306

430

Odběratelé

14

368

472

Poskytnuté provozní zálohy

15

55

63

Jiné pohledávky

16

6

6

Dohadné účty aktivní

17

106

118

Opravná položka k pohledávkám

18

-229

-229

Krátkodobý finanční majetek celkem

19

547

11 621

Pokladna

20

16

4

Bankovní účty

21

531

11 617

Jiná aktiva celkem

22

36

20

Náklady příštích období

23

36

20

Aktiva celkem

24

33 135

32 616

II.

III.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
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Rozvaha (bilance) v plném rozsahu - Pasiva
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

Ke dni 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
IČ: 659 96 640

Nadace Divoké husy
Hybernská 1007/20
110 00 Praha 1

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
Číslo
řádku dni účetního období dni účetního období
1
33 373
32 096

A

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

2

33 588

32 946

Vlastní jmění

3

32 792

32 792

Fondy

4

433

154

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku
a závazků

5

363

0

Výsledek hospodaření celkem

6

-1 215

-850

Účet hospodářského výsledku

7

-1 215

365

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

8

0

-1 215

II.

B

Cizí zdroje

9

762

520

I.

Dlouhodobé závazky celkem

10

49

102

Dohadné účty pasivní

11

49

102

Krátkodobé závazky celkem

12

687

369

Dodavatelé

13

284

18

Přijaté zálohy

14

254

220

Zamestnanci

15

91

70

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

16

47

39

Ostatní přímé daně

17

9

22

Jiné závazky

18

2

1

Jiná pasiva celkem

19

26

49

Výnosy příštích období

20

26

49

Pasiva celkem

21

33 135

32 616

II.

III.
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Příloha k roční účetní závěrce
			 za rok 2014, Nadace Divoké husy
Název účetní jednotky:
Nadace Divoké husy
Sídlo:
Hybernská 1007/20, 110 00, Praha 1
IČ:
65996640  
Právní forma:
nadace
Předmět činnosti a účel:
podpora rozvoje zejména nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociální,
zdravotní, charitativní a humanitární, včetně vzdělávání zaměřeného tímto směrem.
Rozvahový den:
31. 12. 2014           
Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
a) Nadace byla zapsána dne 13.1.1999 do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, spisová značka: oddíl N, vložka 81. Nadace má zaregistrován nadační kapitál ve výši
32.791.908,00 CZK. Nadační jistina je tvořena cennými papíry a bytovým domem s pozemkem.                                                                                                   
b) Statutární orgán - správní rada
Členové správní rady k 31.12.2014:
RNDr. Karel Janoušek – předseda
Dr. Pieter Cornelis Adrianus Moree
Ing. Ivona Klabouchová
Mgr. Tomáš Drobík
Ing. Pavel Bratinka
Ing. Gabriela Magsumová
Štěpánka Ostafijczuk Duchková
Tomáš Tesař
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Členové dozorčí rady:
Mgr. Šimon Hradilek
JUDr. Marie Boháčová
Ing. Michal Kyncl
Zřizovatel:
Ing. Eva Grollová
Mgr. Jiří Štorek
Drs. Pieter Cornelis Adrianus Moreé
Maarten Theodoor Karel de Vries

Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady. Na základě
plné moci může jednat a  podepisovat ředitelka nadace, kterou byla Marcela Nevšímalová do
28.2.2015. Od 1.3. 2015 je novou ředitelkou Andrea Hercíková. Podepisování za nadaci probíhá
tím způsobem, že k nadepsanému či tištěnému názvu nadace připojí k tomu oprávněná osoba
svůj podpis. Nadace vykonává zejména nadační činnost v rámci své činnosti hlavní. Vedlejší
(hospodářská) činnost je vykonávána v souvislosti s pronájmem bytů a nebytových prostor
u nemovitosti tvořící nadační jistinu.
c) Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1. do 31.12. 2014.
Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním softwaru PREMIER.
Záznamy a účetní dokumentace archivována v sídle nadace, účetnictví
zpracovává společnost PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., IČ: 24840891.
Ostatní účetní metody použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
d) Významné události mezi datem účetní závěrky a sestavením účetní závěrky, které
by měly dopad na účetní závěrku roku 2014 nenastaly.
e) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme cenou pořizovací (cena pořízení + náklady spojené s pořízením). Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou výrobky výší vlastních
nákladů. Závazky byly oceňovány v pořizovacích cenách. Pro přepočet cizí měny na českou byl
použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku ocenění. Na konci
účetního období přepočet dle kurzu ČNB k 31.12.2014. V minulých letech vytvořila nadace
opravné položky na nedobytné pohledávky v celkové výši 228.541,00 CZK.
f) Nemá podíl v žádné jiné účetní jednotce.
g) Závazky do splatnosti:

pojistné na soc. zabezpečení
     
veřejné zdravotní pojištění
     
                                                                                                               
                                               nedoplatek  z 11/14, přeplatek z10/14      
srážková daň                                           
                                                                                                               
                                               nedoplatek z 11/14                                   
                                               zálohová daň                                        
                                                                                                            
                                               nedoplatek z 11/14                                 
                                               kooperativa                                              
                                

24.948,00 CZK
10.693,00 CZK
12.576,00 CZK
1.883,00 CZK
1.851,00 CZK
2.001,00 CZK
150,00 CZK
10.673,00 CZK
20.326,00 CZK
9.653,00 CZK
999,00 CZK

Všechny nedoplatky byly uhrazeny v lednu 2015.
Dále nadace eviduje závazky z obchodních vztahů ve splatnosti 17.657,63 CZK.
h) Nadační jistina je tvořena bytovým domem čp. 413 se stavební parcelou č. 556/1 a vedlejší
stavba čp. 1673 se stavební parcelou č. 556/2, katastrální úřad Nusle, Hlavní město Praha.
Nadační jistina k 1.1.2013 byla částečně tvořena cennými papíry, které měly hodnotu
11.605 tis. CZK. Během roku byla část cenných papírů prodána.
i) Nadační jistina k 1.1. 2014 byla částečně tvořena cennými papíry, které měly hodnotu
11.338 tis. CZK. Během roku byly všechny cenné papíry prodány. K 31.12. 2014 mají hodnotu 0 CZK, odpovídající finanční prostředky byly k 31.12.2014 uloženy na spořícím účtu
v KB. V lednu 2015 byly nakoupeny cenné papíry v celkové výši 10 892 tis. Kč
prostřednictvím České spořitelny.
j) není předmětné
k) není předmětné
l) Hospodářský výsledek k 31.12. 2014 z hlavní činnosti činí:      -248.295,44 CZK
Hospodářský výsledek k 31.12. 2014 z vedlejší činnosti činí:       612.783,74 CZK
Vedlejší činnost je tvořena pronájmem a údržbou bytového domu. Tento bytový dům je zapsaný v nadačním rejstříku jako součást nadační jistiny. Výnosy z tohoto majetku jsou podle
zákona o daních z příjmů 586/1992 §19 osvobozeny.
m) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců :              3
Mzdové náklady:
DPP:
Náklady na sociální a zdravotní pojištění:
Ostatní sociální náklady:
n) není předmětné
o) není předmětné
p) není předmětné
q) není předmětné
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                1.031.732,00 CZK
                   231.044,00 CZK
                   354.954,00 CZK
                       4.387,00 CZK

r) Výnosy z majetku zapsaného v nadační jistině jsou osvobozeny od daně z příjmů
právnických osob, výnosy z hlavní činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.
Daňová povinnost v roce 2014 nevznikla.
s) není předmětné
t) Nájemné se službami:                                          1.275.383,00 CZK
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku:                      3.156,41 CZK
Dary použité na provoz nadace:                                46.721,00 CZK
Dotace a granty:
1.978.278,79 CZK
Tržby z prodeje CP:                                                    295.379,77 CZK
u) V roce 2014 bylo poskytnuto 1.606.478 CZK na příspěvcích právnickým osobám.
Příspěvky byly poskytnuty z darů, veřejné sbírky a grantu, které nadace v roce 2014
obdržela. V roce 2014 bylo schváleno 35 benefic ( např. ELPIDA o.p.s., Slunečnice o.s.,
Charita Zábřeh, Sdružení TULIPAN, RETT-COMMUNITY, Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.…).
K 31.12. 2014 bylo proplaceno 34 benefic v částce 1.514.845 Kč, (z toho 5 benefic
schválených v roce 2013 částkou 190 410 Kč). Zbývajících 6 benefic bylo doplaceno v lednu
a únoru 2015 v částce 282.043,00 CZK. V roce 2014 nadace obdržela dary v hodnotě
936 751 CZK, jak od fyzických, tak od právnických osob (např. ČSOB, GESTIN HOLDING,
EDITEL CZ s.r.o., Nadace Martina Romana, Wilde Ganzen….).
v) Veřejná sbírka je pořádaná celoročně, vybrané prostředky se ukládají na sbírkový
bankovní účet a v roce 2014 bylo vybráno 621.364,24 CZK
w) Ztráta z roku 2013 byla převedena na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.
Ztráta minulých let byla realizovaná z důvodu oprav domu, který následně nadace
pronajímá. Předpokládá se, že tato ztráta bude v budoucnosti umořena z příjmů
z pronájmu této nemovitosti.
    
Zpracovala: Martina Martinková
V Praze dne 1. června 2015
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Další finanční údaje
Poskytnuté nadační příspěvky celkem

1 606 478 Kč

Přijaté dary celkem

936 751 Kč
z toho firemní dárci
dary od fyzických osob

Nadační kapitál
Čisté výnosy z nadační jistiny

906 414 Kč
30 337 Kč
32 791 908 Kč
911 320 Kč

Náklady na správu nadace

1 073 374 Kč

Procent na správu nadace

3,3 %

Informace o skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni a jsou významné
Po datu závěrky ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Předpokládaný vývoj činnosti
Nadace bude nadále pokračovat ve své nadační a hospodářské činnosti
(pronajímání bytových a nebytových prostor).
Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje
Nadace nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů
Nadace dodržuje veškeré zákony a nařízení týkající se ochrany životního prostředí
a pracovněprávních vztahů.
Organizační složky v zahraničí
Nadace nemá organizační složku v zahraničí.
Dodržování statutu
Veškeré výdaje Nadace jsou prováděny v souladu se statutem.
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Výrok
auditora
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Poděkování
Nadace Divoké husy více než 18 let naplňuje své poslání
díky štědrosti zahraničních a domácích dárců a partnerů.
Hlavní dárce a partner: Wilde Ganzen
Firemní dárci:
ČSOB a.s., Nadace Martina Romana (Čtení pomáhá), EDITEL CZ s. r. o., Wellen, a.s.,
Hotel HILTON, Hotel PANORAMA, Nizozemsko - česká obchodní komora, AHOLD Czech
Republic a.s., JK Credit spol s r.o., Euroffice Praha – Brusel a.s., Celní poradenství s.r.o.,
AGRO Litoměřice a.s., U1K Factory s.r.o., Ekumenická rada církví v ČR
Mediální partneři:
Český rozhlas, Radio Proglas, časopis Sféra, časopis Protestant, TV Prima
Ostatní partneři:
PRODIMO ACCOUNTING s.r.o., Patrik Zalmay, Tiskárna Jiří Pelc Kladno, knihkupectví
Shakespeare a synové
Individuální dárci:
Zaměstnanci Řízení letového provozu s. p. (zvláštní dík paní
Evě Pelikánové za organizaci zaměstnanecké sbírky)
Ing. Romana Pojslová
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A přispěvatelé do veřejné sbírky Lety Divokých hus, například:
Divišová Hana
Eger Ladislav
Erdingerová Eliška
Hanč Petr
Hanuš Ladislav
Hávová Marie
Hřebíčková Stanislava
Hynštová Alena
Churáňová Anežka
Janoušek Karel
Jůza Jiří
Klimešová Anežka
Michalica Pavel
Morée Pieter
Pecková Tereza
Pelikánová Jaroslava
Pohl Jiří
Růžička Jan
Růžičková Eva
Rybenská Jana
Seidl Petr
Vinšová Jitka
Všem dalším přispěvatelům do veřejné sbírky Lety Divokých hus, kteří se nevešli
na tuto stranu, za jejich podporu ze srdce děkujeme!
Děkujeme Josefu Jelínkovi za grafický návrh a zpracování výroční zprávy.
Děkujeme REDOT MEDIA s.r.o. za vytištění výroční zprávy.
Děkujeme všem, kdo nás v roce 2014 podpořili, ať již finančním darem nebo tím,
že nám věnovali svou práci a čas!
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Kontakty
Adresa: Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 234 095 767
Internet: www.divokehusy.cz
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
u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 81.
Nadační kapitál: Výše nadačního kapitálu k 31. 12. 2014 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.
Text výroční zprávy sestavila: Andrea Hercíková, Jitka Hanušová, Karel Janoušek
Grafická úprava a ilustrace: Josef Jelínek
Vydala: Nadace Divoké husy, Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
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