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INFORMAČNÍ ČÁST
Úvod
Vážení podporovatelé, příznivci a přátelé,
letošní rok je pro Nadaci Leontinka rokem bilančním – je tomu přesně 10 let od ustanovení poslání, jež
každodenně naplňujeme - pomáhat zrakově postiženým, a to především dětem a studentům.
Naším cílem je podpořit zdravý vývoj, integraci, vzdělávání i volnočasové aktivity těchto lidí, aby i přes
svůj handicap mohli život prožít maximálně plnohodnotně.
Své 10. „narozeniny“ oslavila Nadace Leontinka 5. září ve Žlutých lázních odpolednem plným
hudby, sport a aktivit představujících život zrakově postižených, ale hlavně společně s klienty,
podporovateli a přáteli.
Dalším hezkým „dárkem“ je, že „otec“ a zakladatel Leontinky pan Jindřich Lukavský získal Cenu Ď –
jejím smyslem je poděkovat všem mecenášům a dobrodincům, jak stojí v podtitulu názvu soutěže.
Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn – celostátní Kolegium hlasuje těsně před ceremonií, která
se koná ve Státní opeře Praha.
Nehledě na kulaté výročí se v roce 2015 odehrálo mnoho dalších akcí, ať už sportovního, uměleckého,
či benefičního charakteru, při nichž jsme se vždy mohli spolehnout na práci týmu, stejně jako naše
dobrovolníky. Těší nás, že můžeme pomáhat nejen finančně, ale i aktivním zapojením a organizací
jedinečných zážitků, při nichž se světy zdravých a zrakově postižených přirozeně propojují.
Spustili jsme nový e-shop, kde lze zakoupit originální trička a tašky na podporu zrakově postižených:
www.nadaceleontinka-eshop.cz.
Díky velkorysým darům všech našich podporovatelů, sponzorů a partnerů a také drobných dárců,
stejně jako členům správní a dozorčí rady, kteří práci vykonávají bezplatně, jsme v roce 2015 mohli
rozdělit dary finančního a nefinančního charakteru v hodnotě více než 4.467.543 Kč.
Všem vám velmi děkujeme za projevenou důvěru a doufáme v budoucí spolupráci.
Za celý nadační tým
Mgr. Barbara Hucková, MBA
výkonná ředitelka Nadace Leontinka

Poslání a principy fungování Nadace Leontinka
Nadace Leontinka se zaměřuje na mnohostrannou pomoc lidem se zrakově postiženým a to především
dětem a mladým lidem. Cílem nadace je:
a) přispívat ke zvyšování úrovně vybavení zdravotnických a sociálních institucí, které pečují o těžce
zrakově postižené děti (nákup strojů, zařízení, zvelebování prostor atd.)
b) podílet se na vzdělávání odborného personálu těchto zařízení (semináře, školení atd.)
c) zvyšovat dostupnost speciálních pomůcek a léčebných programů pro zrakově postižené děti (příspěvky
na nákup pomůcek, na léčbu atd.)
d) šířit informace o potřebách zrakově postižených dětí mezi laickou veřejnost, především mezi zdravé
vrstevníky zrakově postižených dětí (kampaně ve školách, setkání, společné aktivity atd.)
e) podílet se na zlepšování prevence zrakových onemocnění dětí a na výzkumu nových léčebných metod
f) umožnit integraci zrakově postižených dětí do společnosti, především do škol a zájmových organizací.
Nadace Leontinka získává prostředky především prostřednictvím darů od jednoltivců, partnerů, sponzorů
a benefičních akcí.

2

Rozdělené nadační příspěvky
Od roku 2008 rozhoduje Nadace Leontinka o rozdělení většiny nadačních příspěvků především formou
grantového řízení. Naléhavé žádosti jsou řešeny v průběhu celého roku. Podrobnosti o grantovém řízení a
podmínky žádostí jsou uvedeny na www.nadaceleontinka.cz/granty.
U každého projektu jsou uvedeny alespoň některé podpořené aktivity konkrétních dětí, rodin a
organizací, pracujících se zrakově postiženými dětmi.

Dlouhodobé projekty Nadace Leontinka
Svítání
Ve spolupráci se Středisky rané péče po celé České republice poskytujeme mnohostrannou pomoc
rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Mezi činnosti Středisek rané péče patří
především rehabilitace, stimulace zraku a nácvik dovedností, které kompenzují postižení. Pracovníci
středisek pracují přímo v rodinách a vytvářejí tak neviditelnou síť, která pomáhá umožnit integraci
zrakově postižených dětí do plnohodnotného života. Potřebná vyšetření mohou být prováděna v domácím
prostředí, tzn. pro děti bezpečném a známém, kde nejsou zbytečně vystavovány stresu. Projekt Svítání
byl zahájen v roce 2006.
Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v roce 2015 v hodnotě 2 427 621 Kč.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání
Raná péče Kuk, z.ú.
SPRP, z.s.
EDA cz, z.ú.
Centrum LIRA, z.ú.
Středisko rané péče SPRP
Středisko rané péče SPRP
Středisko rané péče SPRP
Středisko rané péče SPRP
Budějovice
Centrum LIRA, z.ú.

Brno
Ostrava
Olomouc
České

Středisko rané péče SPRP Brno
EDA cz, z.ú.
Středisko rané péče SPRP České
Budějovice
Středisko rané péče SPRP Brno
Středisko rané péče SPRP Ostrava
SPRP, z.s.
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú.
Středisko rané péče SPRP České
Budějovice
SPRP, z.s.
EDA cz, z.ú.

"Raná
"Raná
"Raná
"Raná
"Raná
"Raná
"Raná
"Raná

péče"
péče"
péče"
péče"
péče"
péče"
péče"
péče"

125
125
125
125
125
125
125
125

000
000
000
000
000
000
000
000

zajištění ambulantních programů
pro děti
"Raná péče"
"Auto není cíl, ale nezbytný
prostředek“
"Provázení"

110 000

"Raná péče"
"učíme se dívat"
"Domov je doma"
"Raná péče"
"pořízení pomůcek"
"individ. práce s dětmi s postiž
zraku"
"dofinanc.oper.leasingu na auto"

100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000

Zapůjčení automobilu
Zapůjčení automobilu
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110 000
100 000
100 000

10 080
66 000
66 000

Raná péče Kuk, z.ú.
Centrum LIRA, z.ú.
Středisko rané péče SPRP Brno
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Středisko rané péče SPRP České
Budějovic
Centrum LIRA, z.ú.
EDA cz, z.ú.
Raná péče Kuk, z.ú.
Raná péče Kuk, z.ú.

Zapůjčení
Zapůjčení
Zapůjčení
Zapůjčení

automobilu
automobilu
automobilu
automobilu

66
66
66
66

000
000
000
000

Zapůjčení automobilu

33 000

Zapůjčení automobilu
"Nemluvit, neznamená nemyslet"
"auto není cíl"
"vidím hrou"

33
40
25
20

CELKEM

000
541
000
000

2 427 621 Kč

Psí oči
V září 2008 zahájila Nadace Leontinka s Českou pojišťovnou společný projekt s celorepublikovou
působností Psí oči, jehož podstatou je přispívat na výcvik asistenčních psů pro děti a mladé dospělé s
kombinovaným postižením. Toto rozhodnutí vzešlo z potřeby pomoci těžce postiženým dětem a těm, kteří
o ně pečují, neboť průměrné náklady na kvalitně vycvičeného asistenčního psa se pohybují kolem 200
000 Kč.
Projekt úspěšně pokračoval i v roce 2015, kdy Nadace Leontinka ve spolupráci s Nadací České
pojišťovny spolufinancovala výcvik 5 psů celkovou částkou 540 000 Kč. Tato částka byla rozdělena
mezi následující děti a mladé dospělé s různými typy tělesných, smyslových a kombinovaných postižení:
Pomocné tlapky, o.p.s.
Eliška O.
Tomáš a Dominik B.
Alex K.
Václav H.

Starý Plzenec
Praha
Pardubice
Mělník

220 000
100 000
100 000
80 000
40 000

CELKEM

540 000 Kč

Stipendium Leontinka
V rámci tohoto projektu Nadace Leontinka dlouhodobě podporuje studenty (především) Deylovy
konzervatoře pro zrakově postižené. Poskytnuté měsíční příspěvky slouží nadaným či sociálně slabším
studentům k pokrytí výloh souvisejících se studiem (pobyt v internátu, cestovné, pořizování hudebních
nástrojů). Cílem je úspěšné dokončení profesionálního hudebního vzdělání a jeho uplatnění v budoucím
profesním životě. Stipendisté jsou vybíráni ve spolupráci s pedagogy s přihlédnutím na sociální situaci,
prospěch, případně s ohledem na specifické potřeby.
Celková podpora v rámci projektu Stipendium Leontinka v roce 2015 byla 194 840 Kč.

Ferková Lucie
Hájíček Tomáš
Stráník Vít
Míková Martina
Stráník Vít
Chalupová Barbora
Orsag Miroslav
Konzervatoř Jana Deyla – převoz žáků
Adamec Jan
Lesová Eva
Adamec Jan – nákup studijního materiálu
Konzervatoř Jana Deyla

48 000
24 000
18 000
16 000
14 000
12 000
12 000
12 000
8 000
8 000
7 000
6 000
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Skleničková Ráchel
Musilová Petra
Orsag Miroslav
Skleničková Ráchel
Němcová Simona
Adamec Jan
Blažková Eva

5 340
1 000
1 000
1 000
500
500
500

CELKEM

194 840 Kč

Lucie (*1989) je slabozraká, studuje 3. rokem na HTF Univerzity Karlovy obor Sociální a charitativní
práce, kterým by se v budoucnu chtěla věnovat i profesně, protože ráda pomáhá lidem. Studium na VŠ
vyžaduje mimořádné výdaje, proto Nadace Leontinka Lucii podporuje, aby se mohla plnohodnotně
věnovat studiu.
Tomáš (*1993) studuje na Konzervatoři Jana Deyla a trpí praktickou slepotou obou očí.
Vít (*1987) studuje obor viola na Konzervatoři Pardubice, jejíž vedení doporučilo udělit Vítkovi
stipendium s ohledem na jeho zdravotní situaci (zrakové postižení s kombinovanou poruchou učení).
Nadace Leontinka poskytla prostředky k tomu, aby se Vítek mohl i nadále věnovat svému oboru a stále
se zlepšovat. V letošním roce se Vítovi povedl obrovský úspěch – byl přijat do symfonického orchestru
projektu Rock meets Classic, s nímž jezdí po světě!
Martina (*1994) studuje svůj vysněný obor populární zpěv, ve kterém se chystá také maturovat. Jejím
žánrem je soul, jazz, ale skládá i vlastní písně a sestavuje kapelu.
Barbora (*1993) byla v loňském roce přijata ke studiu VOŠ sociální CARITAS v Olomouci a na stejný
obor nastoupila i na Teologické fakultě Univerzity Palackého.
Miroslav (*1989) je těžce slabozraký, po vystudování hra na akordeon studuje prvním rokem obor
ladění klavírů, jinak se věnuje zpěvu a nahrávání hudby. Jeho sociální situace je velmi tíživá, jelikož
rodiče na Moravě v Karolince jsou nezaměstnaní.
Konzervatoř Jana Deyla prochází ve školním roce 2015/2016 rekonstrukcí internátu – z toho důvodu
bylo potřeba zajistit pravidelný převoz osmi zrakově postižených žáků s omezenou schopností pohybu
z internátu na Praze 8 do vyučování na Praze 1. Žáci pochází z různých krajů ČR a není tedy možné, aby
je do školy vozili rodiče.
Honza (*1991) se začal hudbě věnovat v pěti letech. Nejprve hrál na flétnu, pak eufonium, a nakonec
byl přijat na Deylovu konzervatoř – obor hra na tubu, kde také úspěšně složil maturitní zkoušku, a dále
pokračuje na Pražské konzervatoři. Za sebou má již sólová vystoupení s orchestrem Berg či natočení CD
se slavným pražským sborem Hlahol. Kvůli svým potížím se zrakem (šeroslepost, krátkozrakost) si Honza
účinkování v různých symfonických orchestrech velmi váží, a Nadace Leontinka má radost, že ho může
při jeho studiích podporovat stipendiem.
Eva (*1998) je zapálená sportovkyně, která kromě školní docházky zvládá každý den trénovat a se
svým trasérem na závodech s Leontinkou trhat rekordy. Závodně běhá, hraje goalball, a hlavně miluje
koně.
Ráchel (*1992) je nevidomou studentkou AMU v oboru hry na klavír – proto jí Nadace Leontinka
přispěla na klavírní kurz v Mikulově, jehož lektory byli slavní klavíristé (Ivo Kahánek, Lukáš Klánský,
Karel Košárek ad.). Kurz vedl ke zlepšení a rozvoji interpretace a dovedností.
Petra (*1987) má za sebou obohacující zkušenost ze studia ve Florencii, kde absolvovala také několik
mistrovských pěveckých kurzů s vynikajícími zpěváky a profesory. Nyní hudbu dělá profesionálně:
vyučuje a koncertuje.
Simona (*1996) je na Konzervatoři třetím rokem a studuje dva hlavní obory – flétna a akordeon. Trpí
degenerativním postižením zraku, a protože rodina je v sociálně tíživé situaci, bylo jí poskytnuto
stipendium, aby se mohla nadále rozvíjet ve svých talentech.
Eva (*1994) je prakticky nevidomá a studuje 5. rokem Konzervatoř Jana Deyla hru na flétnu. Účastní se
pravidelně benefičních koncertů pro Nadaci Leontinka.
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Osobní asistence
Nadace Leontinka se podílí na financování osobních asistentů pro zrakově postižené školáky a
předškoláky. Osobní asistenti nebo asistenti pedagogů umožňují těmto dětem navštěvovat běžné i
speciální školy, integrovat se do společnosti a připravit se tak na samostatný a plnohodnotný život.
Celková podpora projektu Osobní asistence v roce 2015 byla 547 638 Kč.

Okamžik z.s. – Vidět Tvýma očima
Hornomlýnská, o.p.s.
Okamžik z.s.
Daňková Barbora
Aujezdská Natálie
Štaier Jakub
Štaier Jakub
ZŠ Vodňany
Aujezdská Natálie
Karel Leskovec (ZŠ Vodňany)
Flűgelová Lucie
Flűgelová Lucie
Lamačka Miloš (ZŠ Kostelec u Křížků)
Niesner Tibor
Sýkorová Julie
Šulcová Denisa
Čecháková Jitka
Koldová Eliška
ZŠ Kamenice
Hurych Šimon
Růžičková Jana
Holas Jakub
Hladová Lenka
Hurych Šimon
Kubíčková Simona
Kubíčková Simona
Michalenko Jozef

100 000
60 000
50 000
40 000
27 000
25 200
25 200
24 000
20 000
15 438
14 000
14 000
12 000
12 000
12 000
12 000
10 200
10 000
10 000
9 600
9 000
8 000
6 000
6 000
6 000
6 000
4 000

CELKEM

547 638 Kč

Sdružení Okamžik podporuje samostatný a plnohodnotný život lidí se zrakovým postižením. Výstupy
z příspěvku jsou: 30 podpořených nevidomých dětí, 30 vyškolených asistentů, 3000 hodin asistence, 1
nový výcvik a 4 supervize.
Obsahem podpořeného projektu společnosti Hornomlýnská je poskytnout 1210 hodin služby osobní
asistence 6 konkrétním dětem od 3 do 15 let z Prahy a Středočeského kraje.
Bára (*2001) trpí atrofií zrakového nervu a je žákyní 8. třídy, proto potřebuje osobního asistenta – aby
se mohla začlenit do kolektivu dětí ve školním klubu, důležitá je také studijní podpora mezi ukončením
vyučování a odchodem domů, doprovod na zájmové kroužky ad.
Natálka (*2001) si svůj život doslova vybojovala, má za sebou už 15 operací mozku. V pravém oku jí
zůstal zachován barvocit, jinak se musí i ve škole orientovat převážně hmatem a sluchem. Míru zrakové
ostrosti může rozvíjet třeba formou početních příkladů, které pro ni musí být mnohokrát zvětšeny
kamerovou lupou. Po ukončení 1. stupně ZŠ bojovala o umístění na 2. stupni. I díky příspěvku Nadace
Leontinka se podařilo financovat potřebného pedagogického asistenta.
Jakub (*2001) má od narození nevyvinuté oči, trpí lehkým mentálním postižením a ADHD. Již desátým
rokem ho díky pravidelným příspěvkům Nadace Leontinka doprovází a pomáhá s maximálním zvládnutím
školních povinností osobní asistentka Marie, navštěvuje s ním zájmové kroužky (animoterapie,
muzikoterapie) a volnočasové aktivity. Zároveň podporuje Kubu v samostatnosti.
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ZŠ Vodňany navštěvuje na 3. stupni žák Karel (*2000) s těžkým zrakovým a sluchovým postižením. Již
sedmým rokem mu pomáhá osobní asistentka Eva, zejména v prostorové orientaci, praktických
činnostech a s technologiemi nahrazujícími zrak. Díky spolupráci s asistentkou u Karla dochází
k významným pokrokům.
Lucka (*2002) je nevidomá holčička, jež i díky své asistence, která jí ve svém volném čase vyrábí
plastické pomůcky, ve škole výborně prospívá. Je plně integrovaná mezi ostatní zdravé žáky, ve škole má
spoustu kamarádů, navíc se účastní i mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a čtenářských soutěží.
Její paní učitelka Braillovo písmo neovládá, proto třeba každou písemku musí asistentka Lada „přeložit“.
Protože na asistentku nebylo možné z žádného rozpočtu sehnat peníze, stala se Nadace Leontinka
garantem projektu „Asistent pro Lucku“ na webu Čtení pomáhá, kde se na shánění prostředků přímo
podílí děti, které rozdělují kredity za každou přečtenou knížku. Cílová částka k zaplacení mzdy asistentky
se vybrala v průběhu dvou týdnů, a tak může Lucinka dál vyrábět pro Ladu dárky ze své oblíbené
keramiky a hlavně zůstat na škole se svými spolužáky.
V ZŠ Kostelec u Křížků jsme podpořili osobní asistenci pro zrakově postiženého žáka Miloše (*2003).
Škola se neustále potýkala s problémem financování asistenta pedagoga, jehož přítomnost je po celou
dobu docházky zcela nezbytná. Díky příspěvku má Miloš zajištěnu péči jak při vyučování, tak o
přestávkách.
Tibor (*1998) je nevidomý s těžkou ztrátou sluchu (nosí naslouchadla), přesto svůj hendikep zvládá,
navštěvuje již 8. ročník ZŠ a dokonce je členem lyžařského oddílu. Podařilo se pro něj zajistit asistentku,
která mu pomáhá s přesunem ze šatny do třídy, doprovází ho na obědy a věnuje se mu ve volném čase i
na školních výletech.
Julie (*2006) je nevidomá holčička s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky
udělala obrovské pokroky. Mezi ně patří třeba i to, že lépe vyslovuje, nebo dokáže sama kousat chleba
(dříve musela mít veškerou stravu mixovanou). Za veškeré pokroky je její maminka velmi šťastná a
Nadace Leontinka Julinku i nadále podporuje.
Denisa (*1996) potřebuje osobní asistentku k tomu, aby mohla vykonávat povinnou odbornou praxi ve
firmě. Tato praxe jí pomůže úspěšně dokončit 3. ročník obchodní akademie.
Jitka (*1998) nastoupila na SŠ hotelovou a služeb. Od narození má těžkou zrakovou vadu a přidružená
postižení (endokrinologické, porucha koordinace, lehká MR). Potřebuje pomoc osobní asistentky při
sebeobsluze, doprovod při chůzi a při výuce – rodiče se ale v tomto nesetkali s pochopením školy. Matka
by musela veškeré finance na asistentku shánět sama, proto Nadace Leontinka Jitce přispívá.
Eliška (*2001) nevidomá, studuje 8. ročník ZŠ. Poté, co se Eliščina třída přestěhovala do jiného patra,
kde to Eliška nezná, je třeba ještě většího dohledu paní asistentky – doprovázet, připravovat učivo,
zajišťovat bezpečnost o přestávkách a při akcích školy. Eliška patří k výborným žákyním, reprezentuje
školu především v čtenářských soutěžích a sportu. Mimoškolně se věnuje hře na klavír a četbě.
Šimon (*1992) je kvůli svému kombinovanému postižení v důsledku dětské mozkové obrny plně
upoután na lůžko. Pro něj i jeho maminku je velice důležité, aby s nezbytnou 24hodinovou péčí pomáhala
osoba, k níž budou mít oba důvěru a která dokáže správně vyhodnotit Šimonovy potřeby, např. při
epileptickém záchvatu. Takovou osobní asistentku naštěstí našli a Nadace Leontinka podporuje Šimona
formou pravidelných příspěvků už od roku 2007.
Jana (*2007) se narodila s nádorem v oku. Ve druhém oku se jí rozvinul šedý zákal, takže je nyní
v pásmu praktické nevidomosti. Janička je přátelská, má kolem sebe ráda děti. Asistent pedagoga se
díky rozšíření pracovního úvazku může Janě věnovat v potřebné míře.
Jakub (*1997) je studentem gymnázia, kde dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, ale kvůli
diagnostikované těžké slabozrakosti a střední nedoslýchavosti potřebuje při studiu asistenta. Náročnost
studia gymnaziálního učiva je zřejmá, a Kubovou asistentkou je absolventka Přírodovědecké fakulty UK
s aprobací fyzika – chemie.
Lenka (*2001) je úplně nevidomá. Po rozvodu rodičů a změně bydliště to má Lenka do školy cca 35
km, maminka jí tedy musí každý den vozit tam a zase zpátky. Proto jí Nadace Leontinka přispívá na
pohonné hmoty.
Simona (*1997) potřebuje kvůli svému závažnému zrakovému postižení a prodělané dětské mozkové
obrně osobní asistenci ve škole. Má moc ráda hudbu, hraje na klávesy. Díky příspěvkům mohla
s asistentem absolvovat např. canisterapii, a také vyjet na školu v přírodě.
Jozífek (*2012) má pravděpodobně diagnózu Leberova vrozená amauroza – je od narození prakticky
nevidomý. Je velmi šikovný a zároveň potřebuje kolektiv dětí. Je integrovaný do soukromé miniškolky a
vedoucí SPC ho označila za „zdravého slepce“. Nebojí se v neznámém prostoru, vše sám prozkoumává,
běhá po schodech. Ve školce ale asistenta potřebuje, protože zaměstnanci se mu nemohou věnovat tak,
jak je nutné. Proto mu Leontinka přispívá částkou, která je použita právě na částečnou úhradu
pedagogického asistenta. Jozífek s maminkou se pravidelně účastní i běžeckých závodů RunTour.
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Leontinka sportuje
Nadace Leontinka podporuje zrakově postižené děti v rámci jejich sportovních a volnočasových aktivit.
Právě sport patří mezi činnosti, díky kterým mohou navzdory svému handicapu překonávat samy sebe,
zažít radost z úspěšného výkonu a začlenit se touto formou mezi zdravou populaci.
Nadace Leontinka organizuje v rámci projektu Leontinka sportuje mnoho aktivit. Zapojuje do nich
zrakově postižené sportovce i s jejich traséry či průvodci, kteří společně sdílí radost z pohybu a nových
osobních rekordů. Všem těmto trasérům a dobrovolníkům za jejich nasazení děkujeme!
Začátkem roku jsme připravili hned dvě sportovní akce pro zrakově postižené sportovce.
48. ročníku ČEZ Jizerské 50 se za podpory Nadace Leontinka zúčastnilo celkem 14 běžců s postižením
zraku. O poháry Nadace Leontinka se kromě Bedřichovské 30 bojovalo ve všech závodech J50.
Letos se vydařil také již třetí Kurz běžeckého lyžování pro zrakově postižené a jejich traséry
v Jindřichově u Jablonce nad Nisou. Akademie, kde si mohou běžci zdokonalit své lyžařské dovednosti, se
zúčastnilo 7 zrakově postižených a 7 trasérů. Tradičně pod vedením zkušených instruktorů z běžecké
školy Dušana Kožíška jsme i letos trénovali především rovnováhu na lyžích, správný postoj a techniku
odrazu, jízdu bez hůlek, soupaž a další běžecké "nezbytnosti".
Poprvé jsme se s týmem 12ti zrakově postižených a 12ti trasérů zúčastnili extrémního štafetového
závodu od pramene Vltavy až do Prahy VltavaRUN. Byl to vskutku nejtěžší sportovní výkon, do kterého
jsme se pustili – jak organizačně, tak přímo pro běžce na trati.
Celkem 360 km jsme během květnového víkendu zdolali za 35 h 29 min a 58 s!
Již potřetí jsme běželi stále populárnější sérii amatérských závodů RunTour, konající se v osmi českých
městech. Nadace Leontinka zde zrakově postiženým běžcům zajišťuje startovné, traséra, zázemí a osobní
asistenci během závodu. RunTour 2015 se za podpory Nadace Leontinka zúčastnilo celkem 40
zrakově postižených běžců ve věku od 3 do 60 let, kteří odstartovali celkem 89x. Každá
padesátikoruna ze startovného šla Nadaci Leontinka a ředitelka Nadace Barbara Hucková slíbila, že pokud
RunTour přinese milion korun na projekt Svítání, ač neběžkyně, poběží na pražské Ladronce trasu 5 km.
Nakonec běžela jako vodička Marka Szlaura z České pojišťovny, který měl oči zakryté klapkami.
Seriál čtyř běžeckých závodů Běhej Lesy (tratě 11 a 22 km) odstartoval na Karlštejně, pokračoval
v krásném Lednicko-valtickém areálu, v Beskydech a nakonec v Jizerských horách - ČEZ Jizerská 50
RUN. Eva Lesová si zaběhla všechny čtyři závody a získala tak, jako jediná sportovkyně s hendikepem,
titul ČTVERÁK 2015.
V rámci pátečního programu 102. Primátorek Skupiny ČEZ se představilo celkem 5 lodí s veslaři se
zrakovým, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. O poháry Nadace Leontinka se poprvé
bojovalo ve dvou kategoriích - čtyřka s kormidelníkem a skif. V rámci akce byly také vydraženy hodinky
Orlík II, které věnovala firma PRIM. Tady bych vložila slovní dík za Běhej Lesy a Primátorky Raoulu
Již potřetí jsme zajistili účast zrakově postižených na závodu Dračích lodí v Brandýse nad Labem.
Posádka složená ze sedmi amatérských vodáků se zrakovým hendikepem a jedenácti zdravých přátel a
příznivců Nadace Leontinka (s klapkami na očích) zajela, za vskutku aprílového počasí, všechny čtyři
závodní jízdy. Poděkování MIKR _ Michalovi Královi
Velký dík za podporu účasti na těchto sportovních akcích patří: Česká pojišťovna, Mather Activation s.r.o.,
Geometry Global, Raul s.r.o., RunTour, TV Nova, Nadace ČEZ, Ogilvy, VltavaRUN, FM Logistic, White
Trans, Volkswagen užitkové vozy, Bread Market, Eleven a pan Tomáš Novotný, Tisk do 1000.cz,
Pojišťovna Allianz, Jeden na jednoho, mikr.cz, PRIM, Klub veslování Kondor Brandýs nad Labem o.s., VK
Blesk, ČVK Praha, Klub SKP Jablonec, Chata MUHU, Penzion Polka, Kateřina Hager a její štáb Bohemia
Productions, také dobrovolníci pan Maxim Čambor, Jitka Dohnalová, Miluška Jurošková.
Celková podpora projektu Leontinka sportuje v roce 2015 byla 369 300 Kč.
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Veslařský klub TyfloCentra Ústí nad Labem
Český svaz zrakově postižených sportovců,
z. s.
Goalball Club Perun Praha, z.s.
Moflar Marek
Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno
Blind Sport Club Praha, z. s.
Tandem - sdružení rodičů a přátel školy při
ZŠ pro zrak. postiž. a žáky s vadami řeči v
Opavě
TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při
Základní škole, Opava
TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při
Základní škole, Opava
Kratochvíl David
Jeden na jednoho, z.s
Jeden na jednoho, z.s
Jeden na jednoho, z.s
projekt SPORT-vesty pro nevidomé

"vozejk nových možností"
"sportovní tábor 2016"

63 000
60 000

"sportovní kroužek pro děti"
"Ironman serie 2016"
"Futsal pro nevidomé "
"Podpora fotbalového týmu
"Rádi sportujeme"

30
30
30
30
25

"Rádi sportujeme"

25 000

"Nejlépe je vyzkoušet si"

20 000

"úhrada tandemová kola"
"Triatlon, běžecké a biatl.akce 2016"
"účast na biatl. akcích"
"účast na Engadinský maraton"
rozdané reflexní vesty za r.2015, 31ks

15 000
12 000
10 000
10 000
9 300

CELKEM

000
000
000
000
000

369 300 Kč

Leontinka ve škole
V rámci tohoto projektu pomáhá Nadace Leontinka pořizovat dětem a studentům učební pomůcky a
realizovat vzdělávací programy s cílem usnadnit jejich studium a následné uplatnění v profesním životě.
Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2015 byla 119 004 Kč.
Spolek rodičů a přátel zrakově
postižených Daneta
Masarykova univerzita
Spolek přátel zrakově postižených
Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ
Radlická
Život trochu jinak, z.s.
Země, z.s.
Hájek Adam

Pomůcky pro děti se zrakovým postižením
Pobyt na letní škole
Rehabilitační pobyt
Týden ve Slovinsku
„Zaostřeno“
105x svítilna - lucerna Ljusa
Rehabilitační pobyt
CELKEM

35
30
12
10

900
000
709
000

10 000
10 395
10 000
119 004 Kč

Leontinka v nemocnici
Projekt byl zahájen v roce 2005 pod názvem Paprsek naděje. V následných letech jsme podpořili nákup
přístrojů v nemocnicích: Fakultní nemocnici v Brně dětskou oční kliniku nebo Fakultní nemocnici na
Královských Vinohradech.
V roce 2015 jsme opět podpořili screeningové vyšetření dětí v předškolním věku, které provádí
ambulantně i v terénu Tyflocentrum v Českých Budějovicích. Toto vyšetření speciálním přístrojem neplatí
zdravotní pojišťovny, a jedině díky němu se děti s postižením zraku dostanou včas k odbornému lékaři.
V roce 2015 bylo vyšetřeno 5 415 dětských pacientů (ještě o 200 více než loňský rok), navíc
v příjemném a veselém prostředí během hry. U 5,3 % dětí byly zjištěny vážné odchylky a tyto děti byly
odeslány k oftalmologům. Jednalo se především o vysoké stupně refrakčních vad a skrytou šilhavost,
které vedou ke vzniku tupozrakosti.
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V prvních letech života jsou velké předpoklady pro úspěšnou léčbu zrakové vady. Bez diagnostiky ovšem
není šance tuto vadu u dětí zjistit. Sami rodiče nemají ve většině případů o vážných vadách zraku svých
dětí ani ponětí.
Dále jsme podpořili tolik potřebný výzkum Univerzity Karlovy, díky němuž budou moci rodiče zjistit
molekulárně genetickou příčinu svého očního onemocnění. Tuto znalost poté bude možné využít
k predikci ztráty zraku, upřesnění rizika přenosu na potomky, k ovlivnění přenosu pomocí tzv.
preimplantační diagnostiky, k zařazení do klinických studií s genovou nebo jinou terapií, a v neposlední
řadě k psychické úlevě a odstranění nejistoty o jaké onemocnění se jedná.

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici byla v roce 2015 120 000 Kč.
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.
Univerzita Karlova v Praze
Karolína Součková

Screening zrakových vad u dětí předšk. věku
„Progresivní dědičná onemocnění“
lázeňská léčba – chůze v kosm. oblečku
CELKEM

60 000
55 000
5 000
120 000 Kč

Leontinka a technika
Podpora nákupu techniky, která umožnila dětem lepší rozvoj, patří také mezi další sféru, ve které Nadace
Leontinka pomáhá.
V roce 2015 jsme mj. mezi konkrétní děti a organizace rozdali 5 iPadů se speciální ochrannou fólií, které
slouží pro rozvoj zraku, psychomotorických schopností a koordinace oko-ruka. Pomocí speciálních aplikací
se dítě zábavnou formou učí a zároveň trénuje okohybné svaly a zrak, dokud se ještě rozvíjí a je možné
u dané zrakové vady pod odborným vedením dojít zlepšení.
Celková podpora projektu Leontinka a technika v roce 2015 byla 139 140 Kč.
Centrum LIRA, z.ú.
Jsme tady, o.p.s.
Asociace pro pomoc handic. dětem
Papala Miroslav
Skácel Kryštof
Petr Ruzjak

3xiPad Air 64G+folie
Podpořme samostatnost
Vybavení pro ergoterapii Centrum Hájek
iPad Air 64G+folie
iPad Air 64G+folie
Příspěvek na automobil
CELKEM

46
30
17
15
15
15

254
000
050
418
418
000

139 140 Kč

Leontinka muzicíruje
Hudba je jednou z hlavních kompenzačních dovedností zrakově postižených dětí. Nadace Leontinka
dlouhodobě spolupracuje s Konzervatoří Jana Deyla, střední školou pro zrakově postižené, a s dalšími
zrakově postiženými hudebníky. Tato spolupráce dala vzniknout dvěma nadačním projektům –
Leontinka muzicíruje a Stipendium Leontinka. V rámci dlouhodobého projektu Leontinka muzicíruje,
jehož podstatou je integrace zrakově postižených studentů hudby do profesionálních uměleckých
hudebních aktivit, vytvořila Nadace Leontinka dílčí projekt Neviditelný svět hudby.
V roce 2015 jsme uspořádali exkluzivní benefiční koncert „Ježkovy oči“, v kterém jsme propojili nevidomé
studenty KJD s posluchači Konzervatoře Jaroslava Ježka. Vytvořili jsme dvojice, které jsme
seznámili a pomohli jim dohodnout společné skladby, jež poté na koncertě 17. 3. 2015 v pražské
Dobešce zazněly. Za KJJ vystoupili: Brigita Cmuntová a Štěpán Klouček, Natálie Kubištová a Karol
Komenda, Ronald Janeček a Filip Vlček (John Wolfhooker), Mirka Famfulíková a Kateřina Kouláková
(Jazzevec, KACZI), Karolína Tothová a Jakub Červinka (Wilder), Aneta Martínková a Gabriela Tomášková,
Táňa Lvovská a Klára Vítková.
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Tito talentovaní muzikanti byli doprovázeni nadějnými zrakově postiženými studenty hudby ve složení:
Jan Adamec (tuba), Eva Blažková (flétna), Simona Němcová (flétna). Zazněly žánry jako rock, pop, jazz,
soul, ale i vážná hudba japonského skladatele. Spolupráce všechny obohatila a těšíme se na další ročník!
Celková podpora v rámci projektu Leontinka muzicíruje v roce 2015 byla 10 000 Kč.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
- Dny umění nevidomých na Moravě

10 000

CELKEM

10 000 Kč

Neviditelný svět
Neviditelný svět je soubor osvětových a informačních aktivit Nadace Leontinka. Tyto akce jsou součástí
seznamování zdravých dětí se životem zrakově postižených vrstevníků. Prezentace probíhá nejčastěji
formou stánku, kde se zábavnou a hravou formou děti i dospělí mohou dozvědět více o světě nevidících,
a také o možnostech pomoci (zahrát si zvukové a hmatové pexeso či piškvorky poslepu, přečíst knížku
v Braillově písmu a prozkoumat reliéfní obrázky, zkusit si chůzi se slepeckou holí, zahrát si goalball,
pozorovat asistenčního pejska při práci). Akce by nebylo možné zvládnout bez pomoci mnoha
dobrovolníků, kterým tímto srdečně děkujeme za vynaloženou energii!
Novinkou je také speciální dráha pro „běh poslepu“ či fotokoutek, kde se můžete nechat vyfotit a upravit
instagramovým filtrem tak, jak by vás viděl třeba Marek s kataraktou nebo Bára se zeleným zákalem...
(www.mymaocima.cz)
Speciální poděkování patří panu Maximu Čamborovi za ukázky střelby z laserové zvukové pušky, která je
určena výhradně pro sportovní disciplíny, jako je zvuková střelba a biatlon zrakově postižených.

Benefiční akce
Vlastní benefiční akce
Golf pro Leontinku 2015
9. ročník benefičního projektu Golf pro Leontinku odstartoval v květnu 2014 a jeho cílem bylo již tradičně
shromáždit finanční prostředky na pomoc zrakově postiženým. Tento projekt nabízí svým partnerům a
jejich hostům příležitost, jak příjemným způsobem spojit oblíbený sport, business a charitativní činnost.
Tentokrát se hrálo na golfových resortech Ypsilon, Karlštejn, Karlovy Vary, Monachus, Beroun.
Mediální propagaci tour zajišťuje agentura Ogilvy, týdeník Euro, společnost Dynamix . Celkový čistý
výtěžek benefiční tour v roce 2015 byl více než 544.000,-Kč, Peníze poputují na projekt Svítání,
který podporuje provoz Středisek rané péče. Velmi si vážíme této podpory a děkujeme všem
přispěvatelům, kteří Nadaci Leontinka podporují.

Koncert pro Leontinku
Ve středu 13. května uspořádala Nadace Leontinka v pořadí již 13. Benefiční Koncert pro Leontinku.
V krísném komorním sále Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí se představili studenti
Konzervatoře Jana Deyla - Ráchel Skleničková (klavír), Petra Musilová (soprán) a Miroslav Orság
(baryton) za klavírního doprovodu svých pedagogů. Koncert, kromě hlavního partnera - banky HSBC a Tv
Prima, podpořila Galerie hlavního města Prahy a Nadace Život umělce. Kromě hlavního partnera, HSBC
Bank plc – pobočka Praha, událost dále podpořily společnost EXX a agentura Ogilvy, dlouhodobý partner
nadace.
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V tradičním předvánočním čase se konal tentokrát trochu netradiční adventní benefiční Gospel &
Spiritual pro Leontinku! Krásné prostory kostela U Salvátora rozezněly 18. 11. hlasy Maranatha Gospel
Choir a Smíšeného pěveckého sboru Konzevatoře Jana Deyla. Kostel U Salvátora byl doslova nabitý
pozitivní energií, sbor KJD nejprve otevřel koncert několika krásnými spirituály a poté nastoupila
Maranatha se svou gospelovou show. Profesionální ozvučení a osvětlení dovedlo celkovou atmosféru k
dokonalosti. Tentokrát se do produkce zapojilo také publikum, tleskáním do rytmu, zpěvem a v závěru
někteří i tancem. Koncert se zkrátka vydařil na výbornou. Celkový úspěch byl navíc korunován předáním
šeků v hodnotě 300 000 Kč od HSBC bank pobočka Praha a 100 000 Kč od FM Logistic. Všechny
získané finanční prostředky jdou na podporu zrakově postižených dětí a mládeže.
Děkujeme také ostatním partnerům koncertu: Carl Zeiss, Česká pojišťovna, Ogilvy, Exx. Za květiny pro
účinkující umělce a květinovou výzdobu děkujeme paní Kristýně Klímové z Ateliéru Amaryllis. Stejně tak
patří dík našim věrným dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří napomohli skvělému večeru.

Benefiční večeře pro Leontinku
Na tradiční benefiční večeři byli pozváni dlouholetí partneři Nadace Leontinka. Konala se tentokrát
v restauraci SOHO a výtěžek pro zrakově handicapované činil 340 000 Kč. Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se příště! Partneři tohoto večera byli společnosti EXX a SOHO, bez jejichž přispění by se večer
ani nemohl konat.

Aukce fotografií pro Leontinku
Již tradiční aukce probíhala 1. 12. 2015 v prostorách Hotelu Hilton Old Town Praha. Cílem 9. ročníku bylo
navázat a rozvíjet spolupráci s oslovenými významnými českými fotografy a díky jejich krásným
vydraženým fotografiím shromáždit finanční prostředky na pomoc zrakově postiženým. Do benefiční
aukce 2015 nashromáždila Nadace Leontinka celkem 66 fotografií.
Neprodané fotografie byly vráceny jejich autorům, pokud se autoři sami nerozhodli je nadaci věnovat,
nebo byly či budou použity pro benefiční účely. Děkujeme za jejich trvalou podporu. Výtěžek aukce ve
výši 255 tisíc korun byl rozdělen v grantovém řízení.
Do 9. ročníku aukce Fotografie pro Leontinku věnovali fotografie tito autoři a dárci:
Brunton Vladimír, Bučina Ferdinand, Cudlín Karel, Dezort Jovan, Dias Pavel, Dostál František, Drnek Jan
William, Fišerová Milada, Hanzlík Pavel, Helbich Petr, Heller Jiří, Hněvkovský Přemysl, Fomola Oleg, Hucek
Miroslav, Hucková Barbara, Chochola Václav, Janžura Petr, Jaroš Radek, Jindra Jan, Khol Miroslav, Kocek
Bedřich, Koliš Jiří, Koutský Karel, Major Sládková Hana, Malý Antonín, Navrátil Stanislav, Novotný Miloň,
Pastor Suzanne, Plechatý Jiří, Polášek Josef, Rambousek Robert, Rasl Tomáš, Saudek Jan, Saudková
Sára, Singer Filip, Skoupilová Petra, Souralová Veronika, Sýkora Viktor, Sýkorová Daniela, Šaffek Otakar,
Škácha Oldřich, Šroubek Jan, Štreit Jindřich, Tejkl Karel, Thoma Zdeněk, Tondl jiří, Tylínek Erich, Ulrych
Petr, Vano Robert, Vácha Pavel, Virt Robert, Všetečka Jiří, Vykulilová Alena, Wágner Martin, Zajíc
Miroslav.
Benefiční projekt Aukce fotografií pro Leontinku se mohl uskutečnit díky partnerům: Děkujeme za již
dlouhodobou pomoc při grafickém řešení a realizaci benefičního katalogu panu Alanu Zárubovi.
Partneři projektu: EXX, ČP Invest, Alba Design Press, Hotel Hilton Prague Old Town
Komunikační agentura: Ogilvy
Mediální partner: wwg.cz
Pasparty: Čvancara a Houska
Tisk a vazba: FPS Repro s.r.o.
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Partnerské benefiční akce
Vánoční charitativní sbírka pro Středisko rané péče v Olomouci
Obchodní centrum Olomouc, kde byla umístěna charitativní kasička Nadace Leontinka a proběhla
prezentace fungování středisek rané péče, podpořilo v roce 2015 nákup kompenzačních pomůcek pro
klienty olomouckého SRP. Nadace Leontinka zároveň dorovnala vybrané příspěvky do částky 50 000 Kč a
tu věnovala na provoz Střediska rané péče, které se stará o zrakově postižené děti ve věku 0-7 let.
Dominik Hašek a Smarty Premium Drink podpořili Nadaci Leontinka
Nadace České pojišťovny prostřednictvím Dominika Haška a Smarty Premium Drink podpořila Nadaci
Leontinka částkou 100.000 Kč! Podařilo se nám díky tomu zajistit účast nevidomých sportovců na
triatlonových, běžeckých a biatlonových akcích 2015.
Dražba faksimile Bible Kutnohorské
Faksimile Bible Kutnohorské zdobené kolorovanými dřevořezy věnovalo nakladatelství Tempus Libri.
Děkujeme za vydražení v částce 150 800 Kč! Výtěžek putuje na pomoc zrakově postiženým dětem.
Aukce hodinek PRIM
U příležitosti 102. ročníku veslařských Primátorek Skupiny ČEZ byly vydraženy luxusní hodinky PRIM
Orlík II s mechanickým strojkem a ruční rytinou z limitované edice. Výtěžek 60 000 Kč podpořil sportovní
aktivity zrakově postižených. Děkujeme firmě PRIM, která hodinky do aukce věnovala, dále společnosti
Aukro, ČEZ Primátorkám a úspěšnému dražiteli a novému majiteli krásných hodinek.
Dejvické divadlo hrálo pro Leontinku
U příležitosti benefičního uvedení hry Dabing Street v rámci Lesního divadla v Řevnicích byl v sobotu 29.
srpna předán šek na 35 tisíc Kč na podporu činnosti Nadace Leontinka. Finanční prostředky z prodeje
vstupenek věnovalo Dejvické divadlo nadaci v rámci dlouhodobé spolupráce s herečkou Janou Holcovou.
Křest klipu kapely Highlights
V sobotu 25. 7. 2015 představila kapela HighLights svůj první klip "Dívej se" v krásném prostoru
nákladového nádraží Žižkov. Zároveň se rozhodla podpořit neziskovou organizaci a vybrala si právě
Nadaci Leontinka. Pozvání přijala koordinátorka projektů Tereza Podzimková, která nastínila, jakým
aktivitám se se zrakově postiženými věnujeme, a aby nezůstalo jen u povídání, promítla premiérově na
velké plátno také dokument natočený s nevidomými běžci na Vltava Run.
Čtení pomáhá
Díky Nadaci Martina Romana a projektu, který zároveň motivuje děti ke čtení, se podařilo získat částku
100.000 Kč, která byla použita na zácvik asistentů nevidomých dětí.
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Ukoncene-charity/videt-tvyma-ocima-pomozte-nevidomymdetem?offset=5
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Partneři a sponzoři Nadace Leontinka

Hlavní partneři Nadace Leontinka
Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním
pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém
pojistném trhu.
HSBC je jednou z největších finančních a bankovních organizací na světě. Mezinárodní síť se skládá z
více než 8 000 zastoupení v 87 zemích a teritoriích v Evropě, Asii a Tichomoří, na amerických
kontinentech, na Středním východě a v Africe.
EXX (do 9. 10. 2008 Eurolux) specialista pro osvětlení a interiéry, zřizovatel Nadace Leontinka, financuje
náklady na provoz nadace (režie, část personálních nákladů, zdarma poskytnuté marketingové a finanční
služby atd.) a patří mezi hlavní partnery klíčových benefičních akcí nadace.
V roce 2015 činil objem služeb poskytnutých zdarma společností EXX více než 600.000 Kč.
Carl Zeiss
GPA Event
Nadace RSJ
Projektu Čtení pomáhá se daří rozdělit ročně 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc
obdrží, rozhodují dětští čtenáři. Každé dítě, které se do projektu zapojí, získá po přečtení některé ze
seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných
dobročinných projektů.
Řízení letového provozu, s.p. Poskytuje letové provozní služby ve vzdušném prostoru České republiky
a na letištích Praha – Ruzyně. Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary. Řídí tok letového provozu,
organizuje a řídí využívání vzdušného prostoru.
Ogilvy, komunikační skupina, poskytuje Nadaci Leontinka zdarma kompletní marketingové služby
a zprostředkovává reklamní prostory v médiích.
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Vybraní stálí, firemní dárci, jejichž podpory si hluboce vážíme –
podrobněji ve finanční části výroční zprávy.
Seznam finančních a hmotných darů přijatých v roce 2015 ve výši nad 100.000 Kč
1 500 000
650 000
350 000
300 000
165 000
xxxxx
115 000

Nadace GCP
HSBC Bank plc – pobočka Praha
Carl Zeiss, s.r.o.
PhDr. Roman Petr
Nadace RSJ
EXX, s.r.o.
GPA Event, s.r.o.

Poskytnuté nefinanční dary
165 000
Tempus Libri – faksimile Bible kutnohorské
25 000
Záruba Alan – grafické zpracování a tisk katalogu
21 436
EXX, s.r.o. – lampičky a prezentační panely
20 000
audit Ing. František ORLÍK
16 242
Pražské vzdělávací středisko - jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
iPad Air2 64 GB
6 591
TCCM, s.r.o. – mobilní telefony Coolpad
3 474
Alza.cz, a.s. – ochranné folie na iPad
Dodavatelé služeb
Mixtum – agentura zajišťující marketingové aktivity, golfovou tour
Rossler & Rosslerová – fotografické služby
Hotel Hilton Prague Old Town – laskavé poskytnutí prostor pro benefiční aukci fotografií
TKF STANY – zapůjčení stanu zdarma na osvětové akce
Mediální prezentace Nadace leontinka
S medializováním činnosti Nadace pomáhala v roce 2015 opět agentura Ogilvy&Mather. „Nadace
potřebují směřovat co nejvíce finančních prostředků do vlastních projektů a naplňovat tak svůj program.
My jim pomáháme jejich činnost zviditelnit,“ říká Ondřej Obluk, Executive Managing Director
Ogilvy&Mather.
Agentury ze skupiny Ogilvy poskytují své služby Nadaci Leontinka zcela bez nároku na finanční odměnu.
Pomyslné náklady na odpracované hodiny činily 485 850 Kč.
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Orgány a kontakty Nadace Leontinka
Správní rada
Jindřich Lukavský, předseda správní rady
Karolína Čechová
Petra Gernerová
Ondřej Obluk
Štěpán Lacina

Dozorčí rada
Petr Polanský
Martina Lukavská
Ivana Buriánková
Výkonná ředitelka
Barbara Hucková
Koordinátorky projektů
Tereza Podzimková
Radka Králová – externě
Sídlo Nadace Leontinka
Nadace Leontinka
Karlovarská 1104/14
161 00 Praha 6
IČ 27378179 | zapsaná v Nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 568
tel.: +420 235 097 637
info@nadaceleontinka.cz, www.nadaceleontinka.cz
Bankovní spojení:
Citibank a.s. | Bucharova 2641/14 | 158 02 Praha 5 - Stodůlky
číslo účtu: 2512300102/2600
SWIFT: CITICZPX
DMS: 87777, dms leontinka
Poděkování sponzorům a partnerům
Nadace Leontinka děkuje jménem všech svých spolupracovníků, přátel a jménem všech zrakově
postižených dětí a studentů všem partnerům, sponzorům a dalším příznivcům, kteří činnost nadace
finančně, hmotně či jinak lidsky podporují a pomáhají tak plnit poslání Nadace Leontinka – přinášet
dětem světlo do života.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015–
NADACE LEONTINKA – účetní závěrka
1) Zpráva o hospodaření za rok 2015:
ÚČETNÍ POSTUPY
1) Základní zásady vedení účetnictví
Účetnictví NADACE LEONTINKA a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice (vyhl. Č.504/2002Sb v pl. zn., České účetní standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a zákona č. 563/91 Sb. v pl. zn. O
účetnictví). Účetnictví je vedeno na principu historických pořizovacích cen. Výkazy účetní závěrky a
částky uvedené v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce korun českých, není-li uvedeno jinak. V příloze
účetní závěrky jsou uvedeny všechny postupy, které mají na účetnictví nadace vliv a jejichž vedení
vyplývá z platných právních předpisů. Nejsou zde uvedeny takové účetní postupy, které nebyly
využívány, protože k nim neexistoval věcný ani právní titul, nebo které byly z hlediska účetnictví
nadace nevýznamné. Nadace v roce 2015 neuskutečňovala transakce v cizí měně (EUR). Zůstatky
v pokladně v měnách (EUR a NOK) byly přepočteny platným kurzem k 31.12.2015. Pokladna v NOK
i EUR byla v roce 2015 bez pohybu, zůstatky jsou z předchozího roku. NADACE k 31.12.2015 nemá
žádné pohledávky ani závazky v cizí měně.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
2) Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány buď na základě uzavřených smluv mezi nadací a dárci, nebo rovnou
zasláním částky na bankovní účet
Přijaté nadační dary účelově určené na poskytování nadačních příspěvků a dary, které nejsou
účelově určeny, jsou účtovány do fondu nadačních darů
Přijaté nadační dary, které nejsou účelově určeny a jsou použity na benefiční akce (např. koncerty),
propagační akce (např. Narozeniny, Bambiriáda) a projekty či akce NADACE (např. účast na Jizerské
50, hudební workshopy pro nevidomé), se z fondu darů zúčtují do výnosů
Náklady NADACE, které lze uhradit z příjmů z reklamy NADACE se účtují do nákladů proti těmto
výnosům
3) Sledování nákladů.
Náklady jsou sledovány v hlavní činnosti, zvlášť vztahující se k jednotlivým benefičním akcím, zvlášť
náklady na jednotlivé projekty a zvlášť náklady na správu NADACE.
4) Zhodnocení dodržování pravidla omezení nákladů souvisejících se správou NADACE dle §22
zákona č. 227/1997 Sb v pl. znění o nadacích.
Dle statutu NADACE LEONTINKA , článku 4, bodu 5. je stanoveno, že celkové roční náklady
související se správou NADACE nesmí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých finančních
příspěvků. Skutečné režijní náklady spojené se správou NADACE činily za rok 2015: 562.071,31 Kč.
Poskytnuté příspěvky činily za rok 2015: 3.908.758,- Kč. Režijní náklady činí 14,38 %.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a úsporám procento nákladů je téměř shodné s rokem 2014.
NADACE LEONTINKA za rok 2015 nepřekročila statutem stanovený limit.
konstatování ohledně účtu nadačního jmění
Hodnota nadačního jmění je 500.000 Kč, která se skládá z vkladu zakladatele. Nadační jmění je
uloženo na bankovním účtu vedený u Citibank a.s. číslo 2512309107/2600. Výše zapsaného
nadačního jmění se v roce 2015 nezměnila.
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5) nadační příspěvky:
Nadační přípěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv mezi nadací a příjemci nadačních
přípěvků z fondů nadačních příspěvků.
6) Komentář k postupům účtování a k hospodářskému výsledku:
Z přijatých darů účtovaných do fondů (dary, bez darů poskytnutých formou poskytnutí dodání
služeb zdarma) bylo na náklady na vlastní akce pořádané Nadací a na nákladech na získání darů
vynaloženo 541.034,48 Kč, (účty 501.000, 512.000, 513.000, 518.000, 521.030). Z přijatých darů
(na účtech 911.xxx) byla tato částka vyčleněna ve stejné výši a zúčtována ve prospěch účtu
682.000 – zúčtování fondů. Zbylé účty jsou režijní (účty 501.001, 501.010, 504.000, 511.010,
518.010, 521.000, 521.010, 524.000, 527.000, 538.000, 548.000, 551.010, 563.000, 568.000) a
součet těchto nákladů činí 562.075,31 Kč. NADACE dále poskytla služby z vedlejší činnosti
podléhající dani z příjmu ve výši…292.250 Kč (účet 602.000 – reklama a inzerce na akcích). Dále se
do zdaňovaných příjmů zahrnuje kladný kurzový rozdíl (v roce 2015: 0,- Kč), výnos z pojistné
události (v roce 2015: 0,- Kč), výnos z prodeje vozidla (v roce 2015: 0,- Kč) + tržby z prodeje
reklamních triček ve výši 8.334,- Kč
Hospodářský výsledek činí ……. -261.491,31Kč
Základ daně z příjmu právnických osob….-81.491 Kč (k hospodářskému výsledku -261.491,31 je
přičten daňově neuznaný účet 518.030 ve výši 180.000 Kč
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

název a sídlo účetní jednotky

31.12.2015
IČ: 27378179

A. náklady

Činnost
nezdaňovaná zdaňovaná - hlavní
ekonomická
(vedlejší)

A.I. Spotřebované nákupy celkem

54
54

38
34

396

4
352
14

A.I.1. Spotřeba materiálu

A.II Služby celkem
A.II.5. Opravy a udržování

8
0
0

0

A.II.5. Cestovné
A.II.7. Náklady na reprezentaci
A.II.8. Ostatní služby

A.III. Osobní náklady celkem
A.III.9. Mzdové náklady

396
116
116

A.III.10. Zákonné sociální pojištění

338
162
120
41

A.III.11. Ostatní sociální pojištění
A.III.12. Zákonné sociální náklady

1

A.III.13. Ostatní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky celkem

0

1

0

1
9

A.IV.14. Daň silniční
A.IV.15. Daň z nemovitostí
A.IV.16. Daně a poplatky celkem

A.V. Ostatní náklady celkem
A.IV.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
A.IV.18. Ostatní pokuty a penále
A.IV.19. Odpis nedobytné pohledávky
A.IV.20. Úroky
A.IV.21. Kursové ztráty

1

A.IV.22. Dary
A.IV.23. Manka a škody
A.IV.24. Jiné ostatní náklady (bank. popl.+poj.)

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezev a opravných položek celkem

0

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku
A.VI.26. Zůstatk. cena prodaného DNM a DHM
A.VI.27. Prodané cenné papíry a vklady
A.VI.28. Prodaný materiál
A.VI.29. Tvorba rezerv
A.VI.30. Tvorba opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

A.VII.31. Poskytnuté přísp. zúčtov. mezi organ.složkami
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celkem

92
88
0
0
4
748
14
0
0
734
278
236
41
0
1
0
1
0
0
1
9
0
0
0
0
1
0
0
8
0

A.I.2. Spotřeba energie
A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
A.I.4. Prodané zboží

NADACE
LEONTINKA
Karlovarská 1104/14
PRAHA 6 - 163 00

0

0
0
0
0
0
0
0

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky

0

0

566

562

0
0
0
1128

0

301

301

0

292
9
0

0
292
9
0

A.VIII. Daň z příjmu celkem
A.VII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů

Náklady Celkem
B. Výnosy

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
B.I.1. Tržby za vlastní výrobky
B.I.2. Tržby z prodeje služeb
B.I.3. Tržby za prodané zboží

B.II. Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem
B.II.4. Změna stavu nedokončené výroby
B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů
B.II.6. Změna stavu zásob výrobků
B.II.7. Změna stavu zvířat

B.III. Aktivace celkem

0

0

566

0

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží
B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
B.III.10. Aktivace dlouh. nehmotného majetku
B.III.11. Aktivace dlouh. hmotného majetku

B.IV. Ostatní provozní výnosy
B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
B.IV.13. Ostatní pokuty a penále
B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky
B.IV.15. Úroky
B.IV.16. Kursové zisky
B.IV.17 Zúčtování fondů

566

B.IV.18 Ostatní provozní výnosy (poj.ud.)

B.V. Tržby z prodeje maj., zúčtování
rezerv a opravných položek celkem

0

0

B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm a hm. majetku
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
B.V.21. Tržby z prodeje materiálu
B.V.22. Výnosy z krátk. finančního majetku
B.V.23. Zúčtování rezerv
B.V.24. Výnosy z dlouhod. finančního majetku
B.V.25. Zúčtování opravných položek)

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

0

0

0
0
566

0

B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami
B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky

B.VII. Provozní dotace celkem
B.VI.29 Provozní dotace

Výnosy Celkem
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301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
566
0
0
0
0
0
566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867

C. Hospod. Výsledek před zdaněním
C.VI.34 daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění
podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

0

-261

-261

0

-261

-261

právní forma účetní jednotky:
nadace

osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

sestaveno dne:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

30. 6. 2016

předmět podnikání - účel nadace:
- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým postižením
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ROZVAHA (v tis. Kč)

název a sídlo účetní jednotky

pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2015
IČ: 27378179

AKTIVA
AKTIVA CELKEM

A. Dlouhodobý majetek celkem

stav k 1.1
3720
305

stav k 31.12.
4530
384

98

98

98

98

1226

1277

86

121

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2 Software
A.I.3 Ocenitelná práva
A.I.4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. maj.
AII. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla
A.II.3. Stavby
A.II.4. Samostané movité věci a soubory mov. Věcí
A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů
A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

50

50

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

938

910

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

152

196

0

0

-1019

-991

-31

-31

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouh. majetku

-50

-50

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouh. majetku

-938

-910

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.
AIII. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
A.III.2. Podíly v osobách s podstatným vlivem
A.III.3. Dluhové cenné papíry držené po splatnosti
A.III.4. Půjčky ogranizačním složkám
A.III.5. Ostatní dlouhodbé půjčky
A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzk. a výv.
A.IV.2. Oprávky k software
A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům

A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.IV.7. Oprávky k sam. věcem a souborům
A.IV.8. Oprávky k pěstitel. celkům trvalých porostů
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným
výrobkům
A.IV.10. Oprávky k drob. dlouhodob. nehmotnému maj.
A.IV.11. Oprávky k drob. dlouhodob. hmotnému maj.
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NADACE
LEONTINKA
Karlovarská 1104/14
PRAHA 6 - 163 00

B. Krátkodobý majetek celkem

3415

4146

0

37

B.I. Zásoby celkem
B.I.1. Materiál na skladě
B.I.2. Materiál na cestě
B.I.3. Nedokončená výroba
B.I.4. Polotovary vlastní výroby
B.I.5. Výrobky
B.I.6. Zvířata
B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách

37

B.I.8. Zboží na cestě
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II. Pohledávky celkem

69

138

B.II.1. Odběratelé

50

111

17

27

2

0

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

3044

3962

B.III.1. Pokladna

356

711

2688

3251

302

9

6

7

296

2

B.II.2. Směnky k inkasu
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4 Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci
B.II.7. Pohledávky vůči inst.soc zab a zdr. poj.
B.II.8. Daň z příjmů
B.II.9. Ostatní přímé daně
B.II.10. Daň z přidané hodnoty
B.II.11. Ostatní daně a poplatky
B.II.12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se stát.rozpočtem
B.II.13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem USC
B.II.14. Pohledávky za účastníky sdružení
B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací
B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
B.II.17. Jiné pohledávky
B.II.18. Dohadné účty aktivní
B.II.19. Opravná položka k pohledávkám

B.III.2. Ceniny
B.III.3. Účty v bankách
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.6. Ostatní cenné papíry
B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
B.III.8. Peníze na cestě
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV. 1. Náklady příštích období
B.IV. 2. Příjmy příštích období
B.IV. 3. Kursové rozdíly aktivní
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PASIVA

stav k 1.1
3720
3467

stav k 31.12.
4530
4380

A.I. Jmění celkem

4293

5466

A.I.1. Vlastní jmění

654

688

A.I.2. Fondy (účty 911)

3639

4778

-826

-1086

X

-261

PASIVA CELKEM

A. Vlastní zdroje celkem

A.I.3. Oceň. Rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1. Účet výsledku hospodaření
A.II.1. Výsledek hospodaření ve schval. řízení

54

X

A.II.1. Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých let

-880

-825

B. Cizí zdroje celkem

253

150

0

0

0

0

B.III. Krátkodobé závazky celkem

241

83

B.III.1 Dodavatelé

214

62

B.I. Rezervy celkem
B.III.1 Rezervy
B.II. Dlouhodbé závazky celkem
B.II.1 Dlouhodbé bankovní úvěry
B.II.2 Vydané dluhopisy
B.II.3 Závazky z pronájmu
B.II.4 Přijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5 Dlouhodbé směnky k úhradě
B.II.6 Dohadné účty pasivní
B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky

B.III.2 Směnky k úhradě
B.III.3 Přijaté zálohy
B.III.4 Ostatní závazky

6

B.III.5 Zaměstnanci

13

14

6

5

2

2

B.III.6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
B.III.7 Závazky k inst. Soc.+ zdrav. Pojištění
B.III.8 Daň z příjmů
B.III.9 Ostatní přímé daně
B.III.10 Daň z přidané hodnoty
B.III.11 Ostatní daně a poplatky

0

B.III.12 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
B.III.13 Závazky ze vztahu k rozpočtu USC
B.III.14 Závazky z upsaných nesplac. CP a vkladů
B.III.15 Závazky k účastníkům sdružení
B.III.16 Závazky z pevných termínovaných operací
B.III.17 Jiné závazky
B.III.18 Krátkodobé bankovné úvěry
B.III.19 Eskontní úvěry
B.III.20 Vydané krátkodobé dluhopisy
B.III.21 Vlastní dluhopisy
B.III.22 dohadné účty pasivní
B.III.23 Ostatní krátkodobé fin. Výpomoci
B.IV. Jiná pasiva celkem

12

67

B.IV.1 Výdaje příštích období

12

67

B.IV.1 Výnosy příštích období
B.IV.1 Kursové rozdíly pasivní
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podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

právní forma účetní jednotky:
nadace

osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

sestaveno dne:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

30. 6. 2016

předmět podnikání - účel nadace:
- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým postižením

2) Analýzy jednotlivých benefičních akcí:
Analýzy jednotlivých benefičních akcí:
Akce golfových turnajů v průběhu roku 2015
Celkem získáno: 549.800 Kč
Celkem náklady:
5.167,50 Kč (převážnou část nákladů hradili sponzoři)
-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 544.632,50 Kč

Aukce fotografií získaných darem od významných osobností
Celkem získáno: 261.700 Kč
Celkem náklady:
24.776,50 Kč
-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 236.923,50 Kč

Koncert
Celkem získáno:
15.000 Kč
Celkem náklady:
39.724,62 Kč
-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: -24.724,62 Kč

Benefiční večeře
Celkem získáno:
341.200 Kč
Celkem náklady:
902 Kč (převážnou část nákladů hradili sponzoři)
-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 340.298 Kč
Pokud je pořádaná benefiční akce v mírné finanční ztrátě, je částka převyšující výši získaných prostředků
zúčtována z neúčelového fondu. Akce však jsou přesto považovány za úspěšné, neboť při nich byli osloveni
potencionální dárci, kteří finanční prostředky darovali NADACI později, v průběhu celého roku.
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3) Seznam dárců:
PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
dary - finanční prostředky získané na benef.seriálu golfu - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
19 500 ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost
20 000 Accredio, a.s.
20 000 Novák Petr
20 500 Drobní dárci
24 800 Drobní dárci
30 000 Wagnerová Mária
50 000 DNA CENTRAL EUROPE s.r.o.
50 000 DNA CENTRAL EUROPE s.r.o.
115 000 GPA Event s.r.o.
200 000 Petr Roman
549 800 celkem
dary - finanční prostředky získané na benef. Představení+koncertech - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond
darů určených k rozdělení)
15 000 Contractis s.r.o.
15 000 celkem
dary - finanční prostředky získané v rámci benefičních večeří - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
2 000 Netbeatles s.r.o.
5 000 Houžvic Milan
5 000 Drobní dárci
6 000 Obluk Ondřej
8 000 Kovalová Martina
13 500 VAGNER DESIGN s.r.o.
15 000 Seko Ludvík
17 000 BYCHL AUTO, a.s.
20 000 Solar Radek
22 000 ACILUZO, s.r.o.
24 500 Wagnerova Mária
26 500 EXX s.r.o.
30 000 RPM Service CZ a.s.
39 100 Pujmann Petr
44 500 HŘEBENKA DEVELOPERS s.r.o.
63 100 EXX s.r.o.
341 200 celkem
dary - finanční prostředky získané v rámci benefiční aukce - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
2 500 Čambor Maxim
3 000 Tušl Martin
3 000 Ziegler Filip
5 700 Wehrwenbergová P.
10 000 Štoček Jaroslav
10 500 Záruba Alan
12 000 Balog Petr
14 000 Vladyka Petr
14 500 Dejčmar Václav
15 000 M Plus s.r.o.
15 500 Zahradnický Jiří
18 000 Vyhlídka a.s.
30 500 Bouzek Jaroslav
33 300 Cimbota Tomáš, Mgr.
74 200 EXX s.r.o.
261 700 celkem
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dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond
darů určených k rozdělení)
100 Filipova Zdenka
100 Linhart Marek
100 Lohynsky Jan
100 Mejstrikova Bozena
100 Melcerova Jana
100 Radotinsky Petr
100 Randackova Jaroslava
200 Cesenkova Jana
200 Fialova Hana
200 Penkava Jaromir
200 Riha Pavel
200 Skrivanek Jiri
250 Ruzicka Martin Ing.
260 Jirankova Romana
300 Jezek Jan Dr.
300 Knizek Petr
300 Kucerova Vladka
300 Lhotova Jana
360 Capek Petr
360 Havelka Radek
370 Beckova Lenka
400 Lodestone Company s.r.o.
420 Vanek Tomas
500 Adamovicova Hana
500 Fantova Jarmila
500 Jindrichova Miriam
500 Martin Jindrich
500 Mosna Jakub
500 Novakova Hana
500 Spilka Josef
500 Summit media CZ
500 Wagnerova Maria Ing.
500 Zuna David
550 Kosik Petr
600 Buresova Michaela
600 Fridrich Michal
600 Lencova Stepanka
600 Matuskova Petra
600 Schneider Jan
600 Voborsky Karel
750 Herberová Kamila
750 Plasová
800 Strubl Pavel
840 Lisa Barbora
900 Valta Martin
1 000 Filo Jozef
1 000 Hujerova Ivana
1 000 Jenik Ivo
1 200 Dobes Jaroslav
1 200 Kasparova Daniela
1 200 Keller Pavel
1 200 Patek Jakub
1 200 Svačina Petr
1 200 Wagnerova Sarka
1 200 zaměstnanci Ogilvy Public Relations
1 200 Zelenka Milos
1 400 Palova Jaroslava
1 400 Skaroupkova Jirina
1 500 Kocourek Bohuslav
1 800 Dusek Lukas
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1 800
1 800
2 200
2 400
2 400
2 500
2 500
3 000
3 000
3 100
3 600
3 950
5 000
5 000
7 497
8 000
10 000
10 000
12 069
15 000
19 849
20 000
20 000
31 209
32 180
50 000
50 000
50 000
50 000
60 000
100 000
143 723
150 800
165 000
300 000
350 000
500 000
2 234 787

Maly Vitezslav
zaměstnanci Ogilvy & Mather s.r.o.
Triner Martin
Križka Michal Ing.
Ryslova Veronika
Gerner Jan
Karpisek Oldrich
Horackova Jana Ing.
James C.A. Brindley
Hrdinova Irena
Brothankova Hana
Sklep sobě
Herout Pavel
Záruba Alan
dárci přes Nadaci Via - darujme.cz
Vaníček Miroslav
Hejhal Miloš
Chmelík Josef
Geometry Global s.r.o.
Bubáková Daniela MUDr.
EXX LED Solutions s.r.o.
Hubáček Josef Ing.
ACI - Auto Components International, s.r.o
Drobní dárci - veřejná sbírka
ECO LED SOL s.r.o.
MEDIA AGE s.r.o.
Nadace GCP (Nadace České pojišťovny )
Opportunus s.r.o.
Allianz nadační fond
Chládek Martin
Roman Petr
Drobní dárci- (v bance bez protistrany+nebo hotově)
Horáček Petr
Nadace RSJ
HSBC Bank plc.
Carl Zeiss spol. s r.o.
HSBC Bank plc.
celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911010 projekt Svítání)
1 000 000 Nadace GCP - prostředky pro určená pro střediska rané péče
1 000 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911040 projekt Psí Oči-Dary)
500 000 Nadace GCP - výcvik i nákup vodících psů
500 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911070-DMS pro projekt Svítání)
656 DMS 1/2015
485 DMS 2/2015
570 DMS 3/2015
456 DMS 4/2015
570 DMS 5/2015
627 DMS 6/2015
456 DMS 7/2015
542 DMS 8/2015
1 055 DMS 9/2015
542 DMS 10/2015 přips.2016
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456 DMS 11/2015 přips.2016
513 DMS 12/2015 přips.2016
6 926 celkem
dary - finanční prostředky získané pomocí fundraisingové smlouvy (911060)
747 273 DAR Drobní dárci (Fundraising)
20 000 Ovsíkova Milena (Fundraising)
767 273 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911050-prostředky na benefiční koncert)
7 000 NADACE ŽIVOT UMĚLCE
7 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911080-peníze na 5xipad)
50 000 Nadační fond AVAST
50 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911090-Iron Man2015)
30 000 Nadační fond AVAST
30 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911100-Leontinka Sportuje)
50 000 Nadace GCP
50 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911170-os. asistence bez určení osob)
50 000 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
50 000 celkem
dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové dary-fondy
(911190-projekt os.asistence od M.Romana)
100 000 Nadace Martina Romana
100 000 celkem

5 963 686 celkem získáno fin.prostředků v hodnotě
dary - získané v průběhu roku formou služeb + hmotných darů
3 474 Alza.cz a.s. - darování ochr.fólie 6ks na IPad 64GB pro nevidomé
6 591 TCCM s.r.o. - darování 2 ks mob.telefonů Coolpad Modena pro vlastní potřeby NADACE LEONT.
10 395 EXX s.r.o. - darování lucerny 105ks pro ZEMĚ, z.s.
11 041 EXX s.r.o. - darování reklamních panelů a krabic pro vlastní potřeby NADACE LEONTINKA
14 191 EXX s.r.o. - darování lamp na ben.akce jako ceny do benefičního golf. turnaje
14 314 EXX s.r.o. - darování lamp na ben.akce jako ceny do benefičního golf. turnaje
16 242 Pražské vzdělávací středisko-jazyková škola s právem státní jazyk.školy -IPad Air 2 64GB Si
25 000 Alba Design Press spol. s r.o.- poskytnutí grafických prací při přípravě benefiční aukce
165 000 TEMPUS LIBRI, s.r.o. - darování faksimilie Bible kutnohorské pro benef. aukci
266 248 celkem

266 248 celkem získány služby zdarma + hmotné dary v hodnotě
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4) Přehled osob, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky (povinně nad 10.000)
a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky využity:

POSKYTNUTÉ DARY A PŘÍSPĚVKY
finanční prostředky poskytnuté z neúčelových darů i účelových -fondů (911.xxx-Dary - fond darů určených k rozdělení)
částka

Text

příjemce příspěvku (daru)

125 000 NP sml. 150/2015 projekt "Raná péče"

Raná péče Kuk, z.ú.

125 000 NP sml.134/2015 projekt "Raná péče"

SPRP, z.s.

125 000 NP sml.149/2015 projekt "Raná péče"

EDA cz, z.ú.

125 000 NP sml.151/2015 projekt "Raná péče"

Centrum LIRA, z.ú.

125 000 NP sml.152/2015 SPRPB projekt "Raná péče"

Středisko rané péče SPRP Brno

125 000 NP sml.153/2015 projekt "Raná péče"

Středisko rané péče SPRP Ostrava

125 000 NP sml.154/2015 projekt "Raná péče"

Středisko rané péče SPRP Olomouc

125 000 NP sml.161/2015 projekt "Raná péče"

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

110 000
110 000
100 000
100 000

NP sml.123/2015 zajištění ambulatních programů pro
děti
NP sml.198/2014 projekt "Raná péče"
NP sml.58/20155 projekt "Vidět Tvýma očima"
NP sml.72/2015 projekt "Auto není cíl

Centrum LIRA, z.ú.
Středisko rané péče SPRP Brno
Okamžik z.s.
EDA cz, z.ú.

100 000
100 000
100 000
100 000

NP sml.76/2015 projekt "Provázení"
NP sml.77/15 projekt "Raná péče"
NP sml.80/2015 projekt "učíme se dívat"
NP sml.81/15 projekt "Domov je doma"

Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Středisko rané péče SPRP Brno
Středisko rané péče SPRP Ostrava
SPRP, z.s.

63 000 NP sml.89/2015 projekt "vozejk nových možností"
60 000 NP sml.65/2015 projekt "osobní asistence"

Veslařský klub TyfloCentra Ústí nad Labem
HORNOMLÝNSKÁ, o.p.s.

NP sml.67/15 projekt "screening zrakových vad u děti
60 000 předš. věku"

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

60 000 NP sml.87/2015 projekt "sportovní tábor 2016"

Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s.

55 000
50 000
50 000
50 000

NP sml.56/2015 projekt "progresivní dědičná
onemocnění oka"
NP sml.15/2015 projekt "Raná péče"
NP sml.16/2015 projekt "pořízení pomůcek"
NP sml.3/2015 projekt "Vidět Tvýma očima"

Univerzita Karlova v Praze
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Středisko rané péče SPRP Olomouc
Okamžik z.s.

NP sml.73/15 projekt "individ. práce s dětmi s postiž
50 000 zraku"

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú.

40 541 NP sml.71/15 projekt "Nemluvit, neznamená nemyslet"

EDA cz, z.ú.

NP sml.84/2015 projekt "pomůcky pro děti se zrak.
35 900 postižením"

Spolek rodičů a přátel zdr.p.dětí Daneta

30 000 NP sml. 74/2015 projekt "podpořme samostatnost"

Jsme tady, o.p.s.

30 000 NP sml.100/2015 projekt "podpora na letní škole"

Masarykova univerzita

30 000 NP sml.109/2015 projekt "sportovní kroužek pro děti"
30 000 NP sml.44/2015 projekt "Ironman serie 2016"
30 000 NP sml.90/2015 projekt "Futsal pro nevidomé "

Goalball Club Perun Praha, z.s.
Moflar Marek
Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno

30 000 NP sml.95/2015 projekt "Podpora fotbalového týmu

Blind Sport Club Praha, z. s.

25 000 NP sml. 86/15 projekt "Rádi sportujeme"

Tandem - sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ pro
zrak. postiž. a žáky s vadami řeči v Opavě
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25 000 NP sml.79/2015 projekt "auto není cíl"

Raná péče Kuk, z.ú.

25 000 NP sml.86/15Tandem "Rádi sportujeme"
20 000 NP sml.78/2015 projekt "vidím hrou"

TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při
Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková
organizace
Raná péče Kuk, z.ú.

20 000 NP sml.91/15 projekt "Nejlépe je vyzkoušet si"

TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při
Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková
organizace

17 050 NP sml.122/2015 vybavení pro ergoterapii

Asociace pro pomoc handic.dětem Centrum
Hájek

15 000 NP sml.110/2015 přísp.na zakooupení automobilu

Ruzyak Petr

15 000 NP sml.21/2015projekt "úhrada tandemová kola"
12 709 NP sml.85/15 projekt "Rehabitační pobyt"
12 000 NP sml.120/2015 projekt "stipendium"

Kratochvíl David
Spolek přátel zrakově postižených dětí
Konzervatoř Jana Deyla

NP sml.129/2015 projekt "Triatlon, běžecké a biatl.akce
12 000 2016"

Jeden na jednoho, z.s

NP sml.75/2015 projekt "dofinanc.oper.leasingu na
10 080 auto"
10 000 NP sml.135/2015 projekt "rehab.pobyt "

Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Hájek Adam

NP sml.45/2015 projekt "Dny umění nevidomých na
10 000 Moravě"
10 000 NP sml.6/2015 projekt "účast na biatl. akcích"

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Jeden na jednoho, z.s

10 000 NP sml.7/2015 projekt "účast na Engadinský maraton"
10 000 NP sml.82/15 projekt "Zaostřeno"

Jeden na jednoho, z.s
ŽIVOT TROCHU JINAK, z.s.

10 000
7 000
6 000
5 340
5 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
2 871 120

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední
odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5,
Radlická 115
Adamec Jan
Konzervatoř Jana Deyla
Skleničková Ráchel
Součková Karolína
Musilová Petra
Orsag Miroslav
Skleničková Ráchel
Němcová Simona
Adamec Jan
Blažková Eva

NP sml.83/15 projekt "Týden ve Slovinsku"
NP sml.69/2015 nákup stud.materiálu
NP sml.120/2015 projekt "stipendium"
NP sml.115/2015 projekt "stipendium"
NP sml.62/2015projekt. "lázeňská léčba"
NP sml.31/2015 projekt "stipendium"
NP sml.98/2015 projekt "Stipendium"
NP sml.99/2015 projekt "stipendium"
NP sml.11/2015 projekt "stipendium"
NP sml.12/2015 projekt "stipendium"
NP sml.13/2015 projekt "stipendium"
celkem

finanční prostředky poskytnuté z účelových i neúčelových darů-fondů (911.xxx-Fondy darů účel. i neúčel. - projekt
osobní asist.+stipendia)
částka
Text
příjemce příspěvku (daru)
48 000 NP sml.14/2015 stipendium Ferková L.
Ferková
40 000 NP sml.219/2014 os.asistence Daňková K.
Daňková Kateřina
27 000 NP sml.143/2014 os.asistence Aujezdská N
Aujezdská Natálie
25 200 NP sml.64/2015 os.asistence Štaier J.
Štaier Jakub
25 200 NP sml.76/2014 os.asist.Štaier Jakub
Štaier Jakub
24 000 NP sml.154/2014 stipendium Hájíček T.
Hájíček Tomáš
24 000 NP sml.138/2014 os.asistence ZŠ Vodňany
ZŠ Vodňany
20 000 NP sml.116/2015 os.asistence Aujezdská N
Aujezdská Natálie
18 000 NP sml.168/2014 stipendium Stráník V.
Stráník Vít
16 000 NP sml.57/2015 stipendium Míková M.
Míková Martina
15 438 NP sml.61/2015 os.asistence ZŠ Vodňany
ZŠ Vodňany
14 000 NP sml.126/2015 os.asistence Flűgelová L
Flűgelová Lucie
14 000 NP sml.55/2014 os.asistence Flűgelová L.
Flűgelová Lucie
14 000 NP sml.92/2015 stipendium Stráník V.
Stráník Vít
12 000 NP sml.137/2014 stipendium Chalupova B.
Chalupová Barbora
12 000 NP sml.77/2014 os.asist.Lamačka Miloš
Lamačka Miloš (ZŠ Kostelec u Křížků)
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12 000
12 000
12 000
12 000
10 200
10 000
10 000
9 600
9 000
8 000
8 000
8 000
6 000
6 000
6 000
6 000
4 000
497 638

NP sml.135/14 os.asistence Niesner T.
NP sml.12/2015 stipendium Orság Miroslav
NP sml.55/2015 os.asistence Sýkorová J.
NP sml.64/2014 osobní asistence Šulcová
NP sml.192/2014 os.asistence Čecháková J
NP sml.155/2014 os.asistence Koldová E.
NP sml.66/2015 os.asistence ZŠ Kamenice
NP sml.59/2015 os.asistence Hurych Šimon
NP sml.53/2014 os.asistence Růžičková
NP sml. 70/2015 stipendium Adamec J.
NP sml.63/2015 os.asistence Holas J.
NP sml. 68/2015 stipendium Lesová E.
NP sml.136/2014 osobní asistence Hladová
NP sml.22/2014 os.asistence Hurych Šimon
NP sml.50/2014 os.asist.Kubíčková Simona
NP sml.60/2015 os.asistence Kubíčková S.
NP sml.133/2015 os.asistence Michalenko
celkem

Niesnerová Ludmila
Orsag Miroslav
Sýkorová Julie
Šulcová Denisa
Čecháková Jitka
Koldová Eliška
ZŠ Kamenice
Hurych Šimon
Růžičková Jana
Adamec Jan
Holas Jakub
Lesová Eva
Hladová Lenka
Hurych Šimon
Kubíčková Simona
Kubíčková Simona
Michalenko Jozef

finanční prostředky poskytnuté z účelových darů-fondů (911040,-Fondy darů účelové.-projekt Psí Oči)
částka
Text
příjemce příspěvku (daru)
220 000 NP sml.132/2015 - výcvik/nákup psa
Pomocné tlapky o.p.s.
100 000 NP sml.137/2015 - výcvik/nákup psa
Borský Tomáš a Dominik
100 000 NP sml.162/2015 - výcvik/nákup psa
Opatová Eliška
80 000 NP sml.131/2015 - výcvik/nákup psa
Klementisová Alex
40 000 NP sml.216/2014 - výcvik/nákup psa
Halík Václav
540 000 celkem
hmotné dary a služby zakoupené a hrazené (případně darované) z neúčelových a účelových darů-fondů (911030-Dary
- fond darů určených k rozdělení hmotné věci+služby + účet neúčelových darů 911000)
smluvně vyčíslená hodnota zapůjčeného vozu v roce 2015 po ukončení leasingu v roce 2014
66 000 nefin.dar sml.18/15 zapůjč. 1AA2581-2015
SPRP, z.s.
66 000 nefin.dar sml.210/15 zapůjč.1AA2559-2015
EDA cz, z.ú.
66 000 nefin.dar sml.28/15 zapůjč. 9A87081-2015
Raná péče Kuk, z.ú.
66 000 nefin.dar sml.30/15 zapůjč. 9A87134-2015
Centrum LIRA, z.ú.
66 000 nefin.dar sml.32/15 zapůjč. 9A87075-2015
Středisko rané péče SPRP Brno
66 000 nefin.dar sml.34/15 zapůjč. 9A87086-1-6/15
Středisko rané péče SPRP Olomouc
33 000 nefin.dar sml.40/15 zapůjč. 3AL3419,1-6/15
Středisko rané péče SPRP České Budějovic
33 000 nefin.dar sml.48/15 zapůjč. 3AL3419,7-12/15
Centrum LIRA, z.ú.
9 300
10 395
15 418
15 418
46 254

nef.dary-rozdané vesty za r.2015, 31ks
nefin.dar sml.101/2015 lucerny 105ks
nefin.dar sml.102/2015 IPad Air 64G+folie
nefin.dar sml.136/2015 IPad Air 64G+folie
nefin.dar sml.103/2015 3xIPad Air 64G+folie

projekt SPORT-vesty pro nevidomé
ZEMĚ, z.s.
Skácel Kryštof
Papala Miroslav
Centrum LIRA, z.ú.

558 785 celkem

4 467 543 celkem rozděleno fin. prostředků a hmotných i nehmotných darů v hodnotě
Finanční příspěvky byly poskytnuty zrakově postiženým: - kteří je aktivně využívají na osobní
asistenty; - kteří je užívají jako stipendium – podporu v době studia; - na podporu výcviku
asistenčního psa; - společnostem poskytující ranou) atd.. Dále byly poskytnuty dary ostatním výše
uvedeným organizacím a subjektům. U všech obdarovaných, pokud byly poskytnuty příspěvky či dary
na jednotlivé projekty, má NADACE smluvně zajištěno dodání materiálů a zprávy o využití daru.
NADACE LEONTINKA pravidelně spolupracuje s jednotlivci a organizacemi, od kterých získává zpětnou
vazbu. NADACE konstatuje, že poskytnuté dary a příspěvky jsou účelně využívány , jsou významným
přispěním ke zkvalitnění života zrakově postižených.
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5) Přehled o využití majetku:
NADACE má aktuálně v majetku dva notebooky, dva stolní počítače a dva mobilní telefony, reklamní
panely (některé předměty zakoupené, některé získané darem), dále stan s logem NADACE získaný
darem v roce 2007 a dále vysavač Miele získaný darem v roce 2011. Všechen tento majetek NADACE
aktivně využívá pro provozní činnost NADACE a pro prezentaci NADACE reklamních akcích. Dále má
NADACE v majetku 7 vozidel Škoda Fabia, která byla do majetku zařazena reprodukční pořizovací
cenou po ukončení leasingu v roce 2014. Dále NADACE má na účtu majetku zaúčtováno pořízení vest
pro nevidomé a jejich průvodce (konktrétně na účtu 042), které rozdává postupně na sportovní akce,
jichž se nevidomí účastní. Účet 042 vykazuje k 31.12.2015 zůstatek celkem 196 tis ( z toho 143 tis Kč 476 vest, dále 42 tis – 150 vest pořízených ve 2015, dále 11tis – 700 klapek na oči pořízených ve 2015)
6) Informace k metodě fundraisingového projektu
NADACE má uzavřenou fundraisingovou smlouvu (sml. č. 201/2012) se společností fundraising s.r.o.,
Praha 1, Václavské náměstí 56 čp. 802, PSČ 110 00, IČO: 26491851, která převzala činnosti po
společnosti fr-global Gmbh. (původně sml. č. 040/2010 se společností fr-global GmbH (Fundraising),
Mooslackengasse 17, Wien, Rakousko, IČO:ATU64914711). Předmětem smlouvy je spolupráce při
vybudování Databáze Dárců, společnost má dále na starosti veškerou organizaci rozesílání
oslovovacích dopisů (řádově statisíců ks). Za tuto organizaci a rozesílání si společnost fakturuje dle
počtu rozeslaných dopisů. Částka vybraných prostředků je vždy vyšší než tyto náklady (zajištěno
smluvně, v případě nižších částek by se poměrně snížila částka nároku fakturace). Faktury jsou vždy
hrazeny z prostředků vybraných těmito oslovovacími dopisy, prostředky jsou v účetnictví přísně
analyticky členěny, navíc je založen bankovní účet pouze pro tyto účely. Protože jsou faktury účtovány
rovnou na zúčtování fondů na účtu 911.060 ještě před příchodem peněz od dárců, je pravidlem, že
účet 911.060 vykazuje zpravidla na počátku záporný zůstatek. Stejně tak je tomu proto i k 31.12.2012,
v roce 2013, 2014 i 2015 je již zůstatek kladný.
7) Jiné informace
NADACE LEONTINKA by dále ráda zmínila následující smlouvy, o kterých není v účetnictví NADACE
účtováno, neboť předmětem těchto smluv byly služby či věci, které byly NADACI
poskytnuty zdarma.
Jedná se o:
- Fórum dárců, občanské sdružení, Štěpánská 61, Praha 1, IČO 66004501
sml. 173/2013 + dod. 134/2014+dod.158/2015 – předmětem této smlouvy je zprovoznění
+fungování služby DMS
- AUKRO, s.r.o. – náměstí T.G. Masaryka 1280, Zlín, IČO 27684555,
sml. 221/2010 – předmětem této smlouvy je poskytnutí prostoru na webových stránkách
www.aukro.cz pro zajištění propagace dobročinných aukcí
- Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 , IČO 45244782
sml. 146/2011 – předmětem této smlouvy je zapůjčení platebního terminálu pro
- Fórum dárců, občanské sdružení, Štěpánská 61, Praha 1, IČO 66004501
sml. 100/2009 – předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce smluvních stran v rámci
Podpora dobrého
Dále by NADACE LEONTINKA ráda zmínila ještě následující společnosti
- Galerie hl. města Prahy
sml. 35/2015 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí prostor U Kamenného zvonu na
benefiční koncert za 1Kč
- Allegro group CZ s.r.o. (portál AUKRO)
sml. 137/2012 – rámcová smlouva na internetové dražby na portálu AUKRO, společnost se
vzdala nároku na poplatky a provize
33

-

Nadace VIA, Jelení 195/9, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO 67360114
sml. 82/2014 – smlouva o zprostředkování převádění fin. prostředků z „Darujme.cz“

-

Vršovická Beseda o.s
sml. 27/2015 – zajistila vystoupení Ondřeje Rumla na akci NADACE za zvýhodněnou cenu

-

TAIKO, a.s.,
sml. 94/2015 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí pronájmu Žlutých lázní na akci NADACE za 1Kč

-

Farní sbor ČCE v Praze 1 u Salvátora
sml. 114/2015 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí pronájmu prostor U Salvátora na
akci NADACE za zvýhodněnou cenu

-

BigMedia s.r.o.
sml. 29/2015 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí reklamní kampaně za zvýhodněnou
cenu

-

NADACE RSJ
sml. 051/2015 – předmětem této smlouvy je dohoda o opakovaném poskytování nadačních
příspěvků
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