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je tomu již více než 20 let, kdy na počátku
roku 1997 naše partnerská holandská nadace Wilde Ganzen iniciovala založení Nadace Divoké husy. V uplynulém roce 2017
tak Divoké husy oslavily 20. výročí svého
vzniku. Od Wilde Ganzen jsme získali nejen
inspirativní název, ale také řadu zkušeností
a nápadů, jak pomáhat a podporovat neziskové organizace. V neposlední řadě nás
Wilde Ganzen významným způsobem podporovala i finančně. Za to vše, za veškerou
dvacetiletou finanční i ideovou pomoc, patří
našim holandským přátelům mé upřímné
poděkování.
Již dříve jsme se s holandskými kolegy dohodli na postupném ukončení jejich finanční podpory a rok 2017 byl prvním rokem, ve
kterém Divoké husy rozvíjely svou činnost
bez příspěvků od Wilde Ganzen. V uplynulém roce jsme tak podporovali dobročinné
projekty výhradně díky štědrosti „domácích“ dárců, občanů, podnikatelů i firem
z celé České republiky. Jsme hrdi, že i bez
dřívější pomoci ze zahraničí se nám podařilo nejen zachovat, ale ve srovnání s předchozím rokem 2016 i mírně rozšířit finanční
objem námi podpořených benefičních akcí.
Upřímně proto děkuji všem našim tuzemským dárcům 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  mohli
tak naplňovat naše poslání. Těch, kdo žádají
o naši podporu pro své charitativní projekty,
rozhodně neubývá. Proto i my potřebujeme
Vaši štědrost a Vaši přízeň, abychom i v následujících letech dokázali udržet a dále rozšiřovat naši pomoc potřebným.
Rád bych také poděkoval všem těm, kteří se
podílejí na chodu Nadace Divoké husy, ať již
jako zaměstnanci nebo jako dobrovolníci.
Děkuji Vám za veškerou práci, kterou nám
pomáháte přinášet radost lidem, k nimž byl
osud méně příznivý.
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 nepřízeň osudu nepropadají smutku či rezignaci, odvážně bojují s nástrahami života,
mají chuť udělat radost druhým a snaží se
nevzdat to. Těšíme se na další zajímavé
dobročinné projekty, které s Vaší pomocí
dokážeme podpořit.

Vážení a milí přátelé Nadace Divoké husy,
připojuji se k předsedovi správní rady, panu
Janouškovi, a ze srdce děkuji Vám všem, kteří
nás podporujete a fandíte nám. Předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2017.
Na jejích stránkách si můžete přečíst, jak
se nám v roce 2017 dařilo, jak jsme hospodařili, a které organizace jsme díky Vám
podpořili v programu „Benefice s Divokými
husami“.
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že společně s Vámi budou Divoké husy pomáhat
i v letech příštích.
Andrea Hercíková
ředitelka

Karel Janoušek
předseda správní rady
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Lidé v Nadaci

Kdo jsme

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.

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
Členové:
Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Michal Kyncl

• Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997. Za tuto dobu podpořila bezmála 1650 projektů částkou přesahující 310 milionů korun.
• 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 2017:

• 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)
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.  

4

* Benefiční akcí může být koncert, divadelní
představení, výstava, sportovní utkaní a další podobné akce ve prospěch dobré věci, při
níž se shromažďují prostředky prodejem
předmětů, vstupenek, kuponů do tomboly
apod.
Proč se nadace jmenuje „Divoké husy“?
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.

Poslání a cíle
„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 souná     ležitosti 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…

5

Představení správní a dozorčí rady
„Kontrola a dohled
musí být, že ano. Jsou
kontroly, které mají radost, když najdou chybu. A jsou takové, které
se radují a těší je, když
je všechno v pořádku a to je můj případ.“
Marie Boháčová,
předsedkyně dozorčí
rady
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„Divoké husy jsem si
oblíbila od první chvíle, kdy jsem poznala,
že pomáhat znamená
více než jen rozdávat.
Ten zdánlivě jednoduchý nápad na zdvojnásobení výnosů zasloužených vlastní snahou,
úsilím a aktivitou, už
přes dvacet let motivuje spoustu odhodlaných lidí, aby překonali
bariéry v sobě i v nás.
Jsem vděčná za každý
takový prožitek a cítím upřímný obdiv ke
všem, které jsme měli
možnost podpořit.“

„V neziskovém sektoru působím již
řadu let. Od roku 2000 jsem byl členem
správní rady Nadace Civilia, následně jsem se potom zapojil do práce ve
správní radě Nadace Divoké husy, se
kterou se Nadace   Civilia v roce 2006
sloučila. Později jsem byl zvolen předsedou správní rady Nadace Divoké
husy. Usiluji o to, aby  naše nadace co
možná nejefektivněji podporovala aktivní neziskové subjekty a věřím, že se
nám i do budoucna bude dařit naplňovat naše poslání rozvíjet dárcovství jako
projev sounáležitosti a odpovědnosti.
S pomocí našich donátorů chceme i nadále poskytovat podporu činorodým
organizacím i jednotlivcům, kteří svou
prací přispívají ke zlepšování životních
podmínek lidí kolem nás.“

Ivona Klabouchová,
členka správní rady

Karel Janoušek,
předseda správní rady

Mám tři děti. Ve své práci se zabývám pomáháním lidem po odborné stránce a ve
volném čase se věnuji především své rodině a kočkám a psům - nalezencům (od popelnice, z benzínky apod.), kteří u nás našli
domov.

„Práce pro Nadaci Divoké husy má smysl“

„Cesta, která mne přivedla k angažovanosti v neziskovém sektoru, byla velmi
dlouhá a klikatá. Po studiu teoretické fyziky
a několika letech výzkumné práce v ČSAV
jsem byl nucen z důvodů politické neangažovanosti pracovat nejdříve jako technický
úředník a posléze od r. 1982 až do konce
minulého režimu jako topič. Moje politická angažovanost po roce 1989 mne nakonec přivedla až na pozici ministra, ve které
jsem měl mimo jiné na starosti i neziskový
sektor. V této funkci jsem připravil i návrh
na rozdělení peněz z Nadačního investičního fondu mezi nadace.  Po ukončení svého
politického působení koncem devadesátých
jsem pak byl osloven lidmi zastupujícími nizozemské nadace, které pomáhaly budovat
nadační sektor v naší zemi. Nabídli mi možnost členství ve správně radě Nadace Civilia,
kterou jsem přijal. Po jejím sloučení s Nadací Divoké husy v roce 2006 jsem se stal členem správní rady této nadace.“

Šimon Hradilek,
člen dozorčí rady

Pavel Bratinka,
člen správní rady

Gabriela Magsumova,
členka správní rady
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„Vystudoval jsem teologii a několik let jsem sloužil jako placený duchovní v evangelické církvi a to jak ve farní tak i speciální pastoraci, rok jsem učil praktickou teologii na Husitské
teologické fakultě a mám také zkušenost v NGO: krátce jsem
vedl práci Farní charity. Nyní se živím v komerční sféře jako
obchodní ředitel ve společnosti zabývající se korporátním poradenstvím. Rád vymýšlím nové věci a objevuji nezvyklé cesty.
V Nadaci Divoké husy mám rád právě důraz na lidskou aktivitu,
podporu komunitního života a těch, kdo pomáhají potřebným.“
Tomáš Drobík,
člen správní rady
„Po návratu do Prahy v 90. letech jsem považoval jsem za
smysluplné a přirozené zapojit se do aktivit posilujících a rozšiřujících občanskou společnost, která stojí na solidaritě, toleranci a respektu k druhým. Proto jsem se rád přidal k iniciativě
založit Nadaci Divoké husy, která má za hlavní cíl povzbuzovat
občanskou odpovědnost a sounáležitost. Podmínky k jejímu
rozvoji v Česku byly jiné - a do jisté míry těžší - než v Nizozemí.
Dnes můžeme být pyšní na to, že se nadace se svým programem zdvojení darů stala uznanou a rozeznatelnou součástí
českého neziskového sektoru. Solidarita a vzájemná pomoc je
cementem společnosti, který ji spojí a drží dohromady.“
Peter Moree,
Jeden ze zakladatelů nadace a člen správní rady
„Jako ekonom a člen dozorčí rady jsem velmi rád, že se mohu,
i když malým dílem, účastnit na činnosti  Nadace Divoké husy
a tak pomáhat tomuto mimořádnému projektu.“
Michal Kyncl,
člen dozorčí rady
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Benefice s Divokými husami
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.
Základní podmínky účasti organizací
v programu:
• 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.
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Podpora projektů v roce 2017
Nadace Divoké husy v roce 2017 vyplatila na
příspěvcích 1 151 105 Kč (z toho 465 673 Kč
z účtu veřejné sbírky).
26 benefic bylo vyplaceno v roce 2017
v částce (z toho 2 schválené v roce 2016)
1 041 096 Kč
2 benefice byly schváleny v roce 2017
a vyplaceny počátkem roku 2018 v částce    
145 534 Kč
4 projekty byly vyplaceny mimo program
Benefice s Divokými husami v rámci mimořádné podpory v celkové částce 110 009 Kč.
Na podpoře vybraných projektů se v roce
2017 podílely tyto organizace:
Nadace Martina Romana – Čtení pomáhá
60 000 Kč
Nadační fond AVAST
30 000 Kč
Ekumenická rada církví v ČR
22 276 Kč
FinTech Investments 21, s.r.o.
5 000 Kč
ŘLP ČR, s.p. - zaměstnanecká sbírka
37 400 Kč
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Projekty programu Benefice s Divokými husami schválené v roce 2017
Nazaret, středisko
DM CČSH

Vybavení terapeutické dílny - 3 šicí stroje, pracovní stoly,
úložné regály, šicí potřeby.

16 160 Kč

Charita Zábřeh

Nákup vyvýšených záhonů, mobilních truhlíků a úprava
terénu - bezbariérová zahradní terapie.

50 087 Kč

Tyflo ČR o.p.s.

Úhrada nákladů na pobytový seminář pro zrakově postižené
z celé ČR (léto 2017).

52 635 Kč

PIAFA Vyškov, z.ú.

Výměna podlah ve stájích v areálu Šafářský dvůr ve Vyškově.

60 000 Kč

PFERDA z.ú.

nákup cateringového vybavení Pekárny Na Plechu.

51 281 Kč

Klubíčko Beroun,
z.ú.

Rekonstrukce - splnění požárních předpisů pro povolení rozšíření kapacity Penzionu Klubíčko Vráž.

60 000 Kč

Život 99 - Jihlava, z.ú. Zákonná a kvalifikační školení pracovníků.

22 781 Kč

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Nákup knih, pomůcek a hraček pro děti s poruchami autistického spektra.

8 199 Kč

Centrum hiporehabilitace Mirákl,
o.p.s.

Koupě koně na hipoterapii.

60 000 Kč

SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s.

Nákup osobního automobilu pro službu Mobilní hospic.

60 000 Kč

Cestou necestou,
z.ú.

Zakoupení speciálních terapeutických pomůcek a vybavení
pro práci s ohroženými dětmi.

37 727 Kč

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

Nákup polohovacího lůžka s antidekubitní matrací.

44 000 Kč

NADĚJE, pobočka
Otrokovice

Renovace a obnova vybavení bytů chráněného bydlení
(6 garsonek pro 12 klientů).

30 360 Kč

Hospic sv. Alžběty
o.p.s.

Rekonstrukce podlahy lůžkového oddělení hospice.

37 400 Kč

OCH Červený Kostelec - středisko
Domov sv. Josefa

Rekonstrukce "náměstíčka" a vybudování bezbariérového
chodníku v areálu Domova.

60 000 Kč
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Fokus Tábor, z.s.

Nákup vybavení nově budovaných ordinací Centra
duševního zdraví.

30 000 Kč

Sdílení o.p.s.

Nákup auta pro poskytování sociálních a zdravotních potřeb.

60 000 Kč

Domov sv. Karla
Boromejského

Nákup kardiackých a relaxačních křesel do denního
stacionáře

60 000 Kč

Domov svaté
Rodiny

Nákup senzorických pomůcek pro bazální stimulaci
a masáže.

30 590 Kč

Lenox z.s.

Pořízení nového elektrického vozíku.

60 000 Kč

Domov Jitka o.p.s.

Vysoušeč vlhkosti do suterénní dílny a pořízení praktických
matrací s omyvatelným povrchem.

25 796 Kč

TyfloCentrum Ústí
nad Labem, o.p.s.

Nákup kamerové lupy pro slabozraké - k využití
v klubovně centra.

10 840 Kč

TŘI, o.p.s.

Nákup koupelového vozíku pro nemobilní pacienty.

22 046 Kč

Farní charita Tábor

Výtvarný materiál a šicí stroj Overlock do chráněné dílny
a nákup zdravotnického materiálu.

58 635 Kč

Charita Nový
Hrozenkov

Zakoupení a instalace zvedacího systému do jednoho
z pokojů Domu pokojného stáří.

60 000 Kč

Středisko rané
péče SPRP, pobočka Brno

Rozšíření skladu pomůcek a stimulačních hraček, které jsou
zapůjčovány rodinám.

59 269 Kč

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

Vznik domácnosti s 24 hodinovou péčí pro 3 klientky se
souběhem autismu a problémového chování.

26 265 Kč

Celkem
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1 154 071 Kč

Příklady podpořených projektů

Charita Zábřeh
Směřuje aktivity na pomoc seniorům,
opuštěným, starým a nemocným lidem, občanům se zdravotním postižením, lidem sociálně potřebným. Meziročně se stará o více
než 1400 lidí v celkem 78 obcích. Pomáhá
lidem v jejich přirozeném domácím prostředí podpořit jejich sepětí s rodinou.
Jednou z provozovaných služeb je Denní stacionář Domovinka, který umožňuje
seniorům a lidem s chronickým duševním
onemocněním, převážně s demencí, trávit aktivně a smysluplně svůj volný čas. Jde
o prostředí, jež dočasně - na určitou část
dne - nahrazuje domácí prostředí klienta.
Uživatelům je zajišťována péče o jejich osobu, aktivizační činnosti i kontakt se společenským prostředím.
3. února 2017 pořádala Charita Zábřeh
benefiční společenský ples s tanečním vystoupením, módní přehlídkou a tombolou.
Výtěžek 50 087 Kč Nadace Divoké husy
zdvojnásobila za přispění Ekumenické rady
církví ČR (částkou 22 276 Kč).
Z výtěžku byly pořízeny zvýšené záhony,
mobilní truhlíky, kaskádové truhlíky a materiál na úpravu terénu pro usnadnění pohybu
obtížněji chodícím a klientům pohybujícím
se na invalidním vozíku. Speciální záhony
a truhlíky zajišťují klientům bližší kontakt
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s přírodou. Při pletí, zalévání a sklízení se
nemusejí namáhavě ohýbat. Prostřednictvím podnětů, kterými v případě zahradní terapie mohou být např. vůně bylinek
a rostlin, zpěv ptáků, práce s hlínou apod., je
možné vyvolat vzpomínky, umožnit verbální
či neverbální komunikaci a probudit paměť.
Velký význam tedy přináší zahradní terapie také pro osoby s demencí. Zahradní terapie přispěje především k zachování
a podpoření zdraví a kvality života seniorů,
rozšíření jejich životního prostoru, zvýšení
pohybu motivací ke smysluplnému jednání,
povzbuzení všech smyslů, možnosti sociální
integrace, posílení sociálních kontaktů, společných zájmů, posílení sebeúcty, sebehodnocení, vnímání vlastního působení
a možnosti být potřebný.

PFERDA z.ú.
Organizace byla založena v roce 2004
jako občanské sdružení dvěma studentkami
speciální pedagogiky. V počátku fungování
se zaměřovala na pořádání táborů a volnočasových aktivit, jejichž smyslem bylo
nabídnout lidem s postižením jiné zážitky.
Postupně začala organizace rozšiřovat svoji činnost směrem k osamostatňování osob
s postižením. V roce 2005 založili Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad
Kněžnou, která funguje jako příprava na
zaměstnání.
Uživatelé služeb byli a jsou velmi schopní, organizace se proto rozhodla nabídnout
jim další možnost vytvořením Tréninkového bytu v roce 2008, který se soustředí na
přípravu na samostatné bydlení. V témže
roce byla založena sesterská organizace
Láry Fáry o.p.s. (nyní již spojena s PFERDA
z.ú.), která se od začátku zaměřovala na zaměstnávání této cílové skupiny. Prvním sociálním podnikem této sesterské organizace
byla úklidová firma Láry Fáry.
Přirozeným pokračováním služby Tréninkový byt je samostatné bydlení, proto založila organizace PFERDA v roce 2010 novou
službu Takový normální život. Uživatelé bydlí ve svých nebo pronajatých bytech a služba
jim poskytuje terénní asistentskou pomoc.
Tréninková kavárna Láry Fáry měla problém s dodavateli zákusků a hotových výrobků a také se jí do služby hlásili uživatelé
s těžším postižením, proto byla na podzim

2010 otevřena Tréninková pekárna Láry Fáry
v Kvasinách. Zatím posledním projektem je
otevření sociálního podniku Pekárna Na Plechu v roce 2014, která dodává své výrobky
do kaváren a cukráren v regionu a zaměstnává lidi s postižením.
11. března 2017 pořádala organizace
PFERDA svůj první benefiční ples, který měl
za cíl podpořit Pekárnu Na Plechu a zbořit
předsudky, že lidé s postižením a bez postižení se nemohou bavit společně. Výtěžek
akce 51 281 Kč Nadace Divoké husy zdvojnásobila.
Výtěžek akce a dar nadace byl použit na
cateringové vybavení, které napomůže rozšíření aktivit Pekárny Na Plechu o cateringové služby.
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Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s.
Cílem organizace C.H. Mirákl je zkvalitňovat životy rodin s postiženými dětmi pomocí hiporehabilitace a canisterapie. Nabízejí
alternativy ke klasické rehabilitaci a dávají
rodičům možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti motorické, ale i psychické a sociální. Hipoterapie - fyzioterapie
s využitím koně - je možná již pro děti od
tří měsíců věku. V centru Mirákl se zaměřují na neurologické a ortopedické diagnózy,
na genetická onemocnění, poúrazové stavy
či zraková a sluchová postižení, ale také na
lehké funkční problémy pohybového systému a prevenci jejich vzniku.
Organizace využívá koně i k jiným zajímavým činnostem. Volnočasová aktivita, která
je určena pro děti od pěti let s hendikepem
i bez, je zaměřena sociálně a výchovně. Děti
se učí o koně pečovat, pracovat s ním ze
země i ze sedla. To vše probíhá ve skupině
a pod vedením osoby se vzděláním v oblasti
sociální, pedagogické a speciální pedagogiky.
13. května 2017 se v Kulturním centru
Klubovna v Praze 6 konala benefiční akce
s názvem „Kupujeme Jackie“. Program zahrnoval koncert, představení pro děti a bazar
oblečení. Podařilo se dosáhnout krásného
výtěžku 65 900 Kč. Motivace lidí přispět byla
veliká. Jeden z koňských terapeutů C.H. Mirákl - klisna Jacks Golden Peppy - nebyl majetkem organizace a bylo třeba ho vyplatit.
Tento kůň má několikaletý výcvik, je nedocenitelným spolupracovníkem, děti jsou
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na něj zvyklé a mají ho rády. Nadace Divoké
husy podpořila koupi Jackie svým maximálním možným příspěvkem – částkou 60 000 Kč.
Oblastní charita Červený Kostelec
– středisko Domov sv. Josefa
Domov sv. Josefa byl zřízen v bývalém jezuitském klášteře, ve kterém sídlil po dlouhá
léta domov důchodců. V rámci restitucí byl
objekt vrácen a poté bezplatně převeden na
Oblastní charitu. Myšlenka vybudovat zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou reagovala na neutěšenou situaci v péči o takto
nemocné. Kompletní rekonstrukcí byla památkově chráněná budova přestavěna pro
potřeby zdravotně postižených. Domov sv.
Josefa poskytuje kompletní zdravotní a sociální péči na 3 odděleních (pro trvalý, přechodný
a odlehčovací pobyt + chráněné bydlení).
Celková kapacita Domova je 88 lůžek. Od
května r. 2005 začal sloužit Dům v Zahradě,
který poskytuje ve dvou bezbariérových bytech chráněné bydlení pro dvě rodiny, kde je
jeden z členů nemocný roztroušenou sklerózou. Dále nabízí ubytování pro stážisty v sedmi jednolůžkových pokojích.
Domov vytváří podmínky pro důstojný život
lidí s touto diagnózou, klade důraz na individuální potřeby a na vytvoření téměř rodinné
atmosféry. Snaží se také pomoci rodinám,
pro které je nepřetržitá péče o nemocné fyzicky i psychicky náročná. Kromě komplexní sociální a zdravotní péče umožňuje zájemcům
duchovní péči, psychoterapeutickou péči,

podporuje kreativní činnosti v tvořivých dílnách, vytváří podmínky pro podnikání procházek či projížděk v přilehlém parku a relaxační zóně. Umožňuje klientům kontakt
s vnějším světem prostřednictvím mnoha
celodenních výletů, individuálních nákupů,
návštěv kina, divadel atd. Domov disponuje
i půjčovnou kompenzačních pomůcek pro
domácí péči a poskytuje poradenské služby.
Umožňuje stáže, šíří dál zkušenosti v péči
o lidi s roztroušenou sklerózou. Jeho snahou
je aktivně zapojovat veřejnost formou dobrovolnické práce, finanční i věcné pomoci,
účastí na kulturních akcích.
22. července 2017 se v Domově sv. Josefa konaly tradiční Svatoanenské slavnosti.
Jedná se o slavnost se třemi scénami a jarmarkem lidových řemesel. V kostele zazněla duchovní a vážná hudba, na nádvoří
probíhal program pro nejmenší návštěvníky, v zámeckém parku se konaly koncerty
populární hudby. Vyhledávané byly také
ochutnávky bylinných produktů z místní bylinkové zahrady, kterou si mohli návštěvníci,
stejně jako celý areál, prohlédnout.
K výtěžku akce, který dosáhl 106 200 Kč,
přidala Nadace Divoké husy svých 60 000 Kč
na rekonstrukci „náměstíčka“ – bezbariérové spojení objektů v areálu Domova. Vozíčkáři dosud využívali silnici, která byla ovšem
v dezolátním stavu a hrozila kolize s autem
nebo zapadnutí vozíku do díry.
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Sdílení o.p.s.
Vzniklo v listopadu 2007 jako Občanské sdružení SDÍLENÍ s myšlenkou vytvořit
v Telči a okolí služby hospicového typu pro
vážně nemocné spoluobčany. Nejdříve začala fungovat půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek a laické poradenství.
Postupně byly zaregistrovány dvě sociální
služby - od roku 2009 začalo být poskytováno odborné sociální poradenství a od roku
2010 odlehčovací služba a domácí hospicová péče. Od roku 2007 funguje dobrovolnický program. Jeho náplní jsou již od počátku
pravidelné návštěvy klientů Domova pro seniory Telč. Zpočátku využívalo Sdílení o. p. s.
prostory tzv. Centra poraden na poliklinice,
které poskytlo město Telč.
V roce 2016 se organizace nastěhovala do
prostor uvolněných po katastrálním úřadu
a všechny služby jsou tak dostupné na jednom místě. Provozují zde také dobročinný
obchod. Sdílení je komplexním průvodcem
na cestě stářím a nemocemi. Pomáhá starým nebo vážně nemocným lidem radou,
podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí
s rodinou.
6. srpna 2017 se na Náměstí Zachariáše
z Hradce v Telči konala benefiční akce Běh
městem šťastných lásek: „I přes dešťové přeháňky se v neděli ráno sešlo na náměstí v Telči
téměř 300 lidí, kteří přišli na náš benefiční Běh
městem šťastných lásek s myšlenkou podpořit
domácí hospic Sdílení. Přišly rodiny s dětmi,
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s kočárky, se psy. Jeden pán si od nás půjčil
invalidní vozík a projel trasu na něm, protože nohy mu už neslouží. Běželi kulturisté, kteří
jinak neběhají. Jednu paní jsme natolik inspirovali, že pár měsíců před během začala trénovat a v neděli uběhla nejdelší trasu v životě.
Běžela i lékařka našeho hospice, která se v cíli
dozvěděla, že musí okamžitě vyjet k pacientovi,
kterému se přitížilo. A celé náměstí se zelenalo
- takovou barvu měla trička s logem běhu.“
Výtěžek akce dosáhl 67 334 Kč. Nadace
Divoké husy tedy mohla poskytnout svůj
maximální možný dar 60 000 Kč, který byl
použit na dofinancování automobilu pro
poskytování zdravotních a sociálních služeb
a lednice na ukládání léků.

Podpořené projekty podle účelu grantu, podle cílové skupiny,
podle kraje - podpořeno celkem 27 projektů
Podle účelu		

			

počet

procent

Opravy a úpravy budov a prostor

6

22%

Nákup zařízení a pomůcek

19

70%

Služby

2

7%

Senioři

5

19%

Dospělí

17

63%

Děti a mládež

5

19%

Praha

4

15%

Středočeský

3

11%

Jihočeský

4

15%

Královehradecký

2

7%

Vysočina

3

11%

Zlínský

3

11%

Moravskoslezský

1

4%

Jihomoravský

3

11%

Ústecký

1

4%

Olomoucký

2

7%

Plzeňský

1

4%

Podle cílové skupiny

Podle kraje		

19

Veřejná sbírka
LETY DIVOKÝCH HUS
V roce 2017 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.

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.

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 2017 prostřednictvím DMS a finančních příspěvků
zaslaných přímo na uvedený účet byl
540 568,64 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
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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

Organizace podpořené v roce 2017 veřejnou sbírkou
Organizace		

Účel použití prostředků z veřejné sbírky

Částka

Letní dům, z.ú.

Podpora programu „Spolu o krok dále“ – cyklus tréninkových
bytů pro děti před odchodem z dětského domova.

18 641 Kč

Hospic sv. Jiří,
o.p.s.

Nákup zdravotnického materiálu, léků, zdravotních
a kompenzačních pomůcek.

8 303 Kč

Nazaret, středisko DM CČSH

Vybavení terapeutické dílny - 3 šicí stroje, pracovní stoly,
úložné regály, šicí potřeby.

16 160 Kč

Charita Zábřeh

Nákup vyvýšených záhonů, mobilních truhlíků a úprava
terénu - bezbariérová zahradní terapie.

18 608 Kč

Tyflo ČR o.p.s.

Úhrada nákladů na pobytový seminář pro zrakově
postižené z celé ČR (léto 2017).

52 635 Kč

PFERDA z.ú.

Nákup cateringového vybavení Pekárny Na Plechu.

26 725 Kč

Klubíčko
Beroun, z.ú.

Rekonstrukce - splnění požárních předpisů pro povolení rozšíření kapacity Penzionu Klubíčko Vráž.

16 895 Kč

Život 99
- Jihlava, z.ú

Zákonná a kvalifikační školení pracovníků.

22 781 Kč

DĚTSKÝ KLÍČ
Šumperk, o.p.s.

Nákup knih, pomůcek a hraček pro děti s poruchami
autistického spektra.

8 199 Kč

Centrum hiporehabilitace Mirákl,
o.p.s.

Koupě koně na hipoterapii.

8 958 Kč

SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s.

Nákup osobního automobilu pro službu Mobilní hospic.

11 143 Kč

Cestou
necestou, z.ú.

Zakoupení speciálních terapeutických pomůcek a vybavení
pro práci s ohroženými dětmi.

14 907 Kč

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

Nákup polohovacího lůžka s antidekubitní matrací.

15 622 Kč

NADĚJE, pobočka
Otrokovice

Renovace a obnova vybavení bytů chráněného bydlení
(6 garsonek pro 12 klientů).

16 622 Kč
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Organizace

Účel použití prostředků z veřejné sbírky

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Rekonstrukce podlahy lůžkového oddělení hospice.

37 400 Kč

OCH Červený
Kostelec - středisko Domov sv.
Josefa

Rekonstrukce "náměstíčka" a vybudování bezbariérového
chodníku v areálu Domova.

30 107 Kč

Sdílení o.p.s.

Nákup automobilu pro poskytování sociálních
a zdravotních potřeb.

29 227 Kč

Domov sv. Karla
Boromejského

Nákup kardiackých a relaxačních křesel do denního
stacionáře.

11 459 Kč

Domov svaté Rodiny

Nákup senzorických pomůcek pro bazální stimulaci
a masáže.

10 383 Kč

Lenox z.s.

Pořízení nového elektrického vozíku.

24 262 Kč

Domov
Jitka o.p.s.

Vysoušeč vlhkosti do suterénní dílny a pořízení praktických
matrací s omyvatelným povrchem.

25 796 Kč

TyfloCentrum
Ústí nad Labem,
o.p.s.

Nákup kamerové lupy pro slabozraké - k využití
v klubovně centra.

10 840 Kč

Centrum pro rodinu a soc. péči

Podpora integračního klubu pro postižené klienty BRÁNA - nákup šicího stroje a materiálu do dílny, aktivity v terénu.

30 000 Kč

Celkem

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 2017 vyplacena. Další platby
proběhly v roce 2018 – tři projekty schválené
v roce 2017 byly vyplaceny v lednu a únoru 2018
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Částka

465 673 Kč

a částka takto vyplacená z účtu veřejné sbírky
činila 102 171 Kč.
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.

Finanční zpráva / Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640
Sestavený ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč).

Činnosti
A

Náklady

hlavní

hospodářská

celkem

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

404

247

651

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladných dodávek

26

79

105

3.

Opravy a udržování

0

73

73

5.

Náklady na reprezentaci

3

0

3

6.

Ostatní služby

375

95

470

III.

Osobní náklady celkem

411

0

411

10.

Mzdové náklady

319

0

319

11.

Zákonné sociální pojištění

91

0

91

13.

Zákonné sociální náklady

1

0

1

IV.

Daně a poplatky celkem

0

12

12

15.

Daně a poplatky

0

12

12

V.

Ostatní náklady celkem

3

14

17

22.

Jiné ostatní náklady

3

14

17

VI.

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

370

364

734

23.

Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku

0

364

364

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

536

0

536

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčt.mezi org.sl.

536

0

536

1724

637

2361

Náklady celkem
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Finanční zpráva / Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640
Sestavený ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč).
Činnosti

B

Výnosy

hlavní hospodářská

celkem

II.

Přijaté příspěvky

134

0

134

3.

Přijaté příspěvky (dary)

134

0

134

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

1246

1246

2.

Tržby z prodeje služeb

0

1246

1246

IV.

Ostatní výnosy celkem

0

2

2

10.

Jiné ostatní výnosy

0

2

2

V.

Tržby z prodeje majetku

155

0

155

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

3

0

3

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

152

0

152

Výnosy celkem

289

1248

1537

C

Hospodářský výsledek před zdaněním

-1435

611

-824

D

Hospodářský výsledek po zdanění

-1435

611

-824

Další finanční údaje
Poskytnuté nadační příspěvky celkem
Přijaté dary celkem:
z toho firemní dárci
z toho dary od fyzických osob
Veřejná sbírka Lety Divokých hus
Nadační kapitál
Čisté výnosy z nadační jistiny
Náklady na správu nadace
% na správu nadace

1 151 105 Kč
262 016 Kč
207 276 Kč
54 740 Kč
540 569 Kč
32 791 908 Kč
766 000 Kč
828 000 Kč
2,53%
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Finanční zpráva / Rozvaha - Aktiva

Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nadace Divoké husy,
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640. Výčet položek k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč).
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A

Dlouhodobý majetek celkem

29 992

30 753

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

22 094

22 094

1.

Pozemky

3 870

3 870

3.

Stavby

18 190

18 190

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

34

34

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

10 175

11 300

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

10 175

5 800

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-2 277

-2 641

6.

Stavbám

-2 244

-2 607

10.

drobnému dlouhodobému majetku celkem

-33

-33

B

Krátkodobý majetek celkem

2 131

934

B. II.

Pohledávky celkem

688

413

1.

Odběratelé

658

771

4.

Poskytnuté provozní zálohy

64

54

17.

Jiné pohledávky

4

4

18.

Dohadné účty aktivní

118

109

19.

Opravná položka k pohledávkám

-156

-525

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 430

509

1.

Peněžní prostředky v pokladně

4

1

3.

Peněžní prostředky na účtech

1 426

508

B. IV.

Jiná aktiva celkem

13

12

1.

Náklady příštích období

13

12

32 123

31 687

Aktiva celkem
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5 500

Finanční zpráva / Rozvaha - Pasiva

Zpracováno v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nadace Divoké husy,
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČ: 659 96 640. Výčet položek k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč).
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A

Vlastní zdroje celkem

31 749

31 307

A. I.

Jmění celkem

32 470

32 852

1.

Vlastní jmění

32 792

32 792

2.

Fondy

12

60

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění
finančního majetku a závazků

-334

A II.

Výsledek hospodaření celkem

-721

1.

Účet hospodářského výsledku

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

-74

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

-647

-721

B

Cizí zdroje

374

380

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

325

318

1.

Dodavatelé

17

9

3.

Přijaté zálohy

213

214

5.

Zaměstnanci

16

17

6.

Dohadné účty pasivní

64

62

7.

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

10

10

9.

Ostatní přímé daně

2

2

17.

Jiné závazky

3

4

B IV.

Jiná pasiva celkem

49

62

2.

Výnosy příštích období

49

62

32 123

31 687

Pasiva celkem

-1 545
-824
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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.
•
•
•
•
•
•
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Po datu závěrky ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události, které by měly dopad na účetní závěrku roku 2017.
Nadace bude nadále pokračovat ve své nadační a hospodářské činnosti
(pronajímání bytových a nebytových prostor).
Nadace nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Nadace dodržuje veškeré zákony a nařízení týkající se ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztahů.
Nadace nemá organizační složku v zahraničí.
Veškeré výdaje nadace jsou prováděny v souladu se statutem.
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Poděkování
Srdečně děkujeme všem partnerům, dárcům a přátelům, kteří nás v roce 2017 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):  
Nadace Martina Romana (Čtení pomáhá),
Nadační fond AVAST, Ekumenická rada církví
v ČR, FinTech Investments 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., Euroffice Praha – Brusel a.s.,
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní
kancelář, Ing. Romana Pojslová
Mediální partneři nadace:
Český rozhlas, Rádio Proglas, časopis Sféra,
měsíčník Protestant
Partneři:
Fórum dárců, PRODIMO ACCOUNTING s.r.o.,
Patrik Zalmay (IT), Tiskárna Jiří Pelc Kladno

Speciální poděkování:
Romaně Pojslové za auditorské práce
Josefu Jelínkovi za jeho tvůrčí invenci

Kontakty
Adresa:
Šlikova 403/16, 169 00 Praha 6 Břevnov
Telefon: +420 242 443 041
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 v nadačním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N,
vložka 81.
Nadační kapitál:
Výše nadačního kapitálu k 31. 12. 2017
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 sestavili:  Andrea Hercíková s použitím příspěvků od zakladatelů, členů správní a dozorčí
rady nadace. Grafická úprava: Josef Jelínek.
Vydala: Nadace Divoké husy, Šlikova 403/16,
169 00 Praha 6 Břevnov

