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INFORMAČNÍ ČÁST
1. Úvod

Už mnoho let řídím firmu, která navrhuje a prodává světlo. Vedle toho jsem otcem dvou
dětí. Má dcera Leontinka se narodila s oční vadou a navždy zůstane na jedno oko slepá.
Věřím, že světlo patří k životu a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem...
Jindřich Lukavský, zakladatel Nadace Leontinka

Vážení příznivci a podporovatelé Nadace Leontinka,
rok 2011 patří mezi zatím nejúspěšnější rok Nadace Leontinka. Vážíme si toho, že díky vaší pomoci
jsme mohli realizovat konkrétní kroky: pokračovali jsme v realizaci podpory konkrétním rodinám,
dětem, institucím, ale také jsme navázali na osvětovou činnost mezi zdravými. Podařilo se rozšířit
účast nevidomých sportovců na pražských Primátorkách.
Díky drobným i nesmírně velkorysým darům všech našich podporovatelů, sponzorů a partnerů jsme
mohli rozdělit dary finančního a nefinančního charakteru v hodnotě více než 4,5 mil. Kč. Děkuji tímto
všem naši příznivcům, kteří pomohli finančními dary nebo poskytnutými nefinančními dary, stejně jako
těm, kteří pomáhají svými silami, aktivním členům správní rady, všem pracovníkům,
spolupracovníkům a příznivcům Nadace Leontinka.
Přála bych si, aby ti z Vás, kteří s nadací již spolupracujete, měli radost, že jste platnou součástí
mnohostranné pomoci potřebným, a Vám, kteří o spolupráci teprve uvažujete, aby informace uvedené
v této výroční zprávě byly nápomocné a dostatečné pro Vaše rozhodnutí.
Všem pak děkujeme za podporu a projevenou důvěru.
Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka

2. Poslání a principy fungování Nadace Leontinka
Nadace Leontinka se zaměřuje na mnohostrannou pomoc dětem se zrakovým postižením ve
věku 0 – 25 let. 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 shromažduje prostředky především prostřednictvím darů od partnerů
a sponzorů a benefičních akcí.
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3. Rozdělené nadační příspěvky
Od roku 2008 rozhoduje Nadace Leontinka o rozdělení většiny nadačních příspěvků
především formou grantového řízení, v roce 2011 bylo uzavřeno na konci měsíce června
2011. Naléhavé žádosti jsou řešeny v průběhu celého roku. Podrobnosti o grantovém řízení
a podmínky žádostí jsou uvedeny na www.nadaceleontinka.cz.
U každého projektu jsou uvedeny alespoň některé podpořené aktivity konkrétních dětí,
rodin a organizací, pracujících se zrakově postiženými dětmi.

3.1. Dlouhodobé projekty Nadace Leontinka
3.1.1 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 atd.
Pracovníci středisek pracují přímo v rodinách a vytvářejí tak neviditelnou síť, která pomáhá umožnit
integraci zrakově postižených dětí do plnohodnotného života. Projekt Svítání byl zahájen v roce 2006
a jeho garantem je ředitelka Společnosti pro ranou péči, Mgr. Martina Dunderová. Některá střediska
se transformovala na o.p.s., ale na kvalitě poskytovaných služeb ani na personálním obsazení se tato
změna neprojevila.

Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v hodnotě 956 634 Kč.
Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání
9 892 Světelný panel

Společnost pro ranou péči, o. s.

40 000 Projekt Auto není cíl

Středisko pro ranou péči Praha o.p.s.

75 064 zajištění pronájmu auta

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

75 064 zajištění pronájmu auta

Středisko pro ranou péči – středisko Brno

75 064 zajištění pronájmu auta

Společnost pro ranou péči - středisko České Budějovice

75 064 zajištění pronájmu auta

Raná péče EDA, o.p.s.

75 064 zajištění pronájmu auta

Společnost pro ranou péči - středisko Olomouc

75 064 zajištění pronájmu auta

Společnost pro ranou péči - středisko Praha 1

100 000

Projekt Dítě patří domů

100 000 Poskytování služby rané péče
94 000

Učíme děti dívat se

Středisko rané péče SPRP Ostrava
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Středisko pro ranou péči Praha o.p.s.

51 358 Světelný panel

Společnost pro ranou péči, o. s.

50 000 Díváme se společně

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

50 000 Auto není cíl

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

20 000 Auto není cíl

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

3.1.2 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 2011, kdy Nadace Leontinka ve spolupráci s Českou
pojišťovnou spolufinancovala výcvik pěti psů celkovou částkou 760 000 Kč. Tato částka
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byla rozdělena mezi následující děti a mladé dospělé s různými typy tělesných, smyslových
a kombinovaných postižení.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Psí oči
200 000 Pomocné tlapky o.p.s. - výcvik psa

Pomocné tlapky o.p.s.

196 000 pes pro Terezu J.

Tereza J.

162 000 pes pro Emu B.

Ema B.

162 000 pes pro Matěje S.

Matěj S.

35 000 pes pro Jakuba Š.

Jakub Š.

5 000 krmivo pro asistenčního psa Barbory Ch.

Barbora Ch.

3.1.3 Stipendium Leontinka
V rámci tohoto projektu Nadace Leontinka dlouhodobě podporuje sociálně slabé studenty především
z Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené. Cílem podpory je úspěšné dokončení studia a jejich
následné uplatnění v profesionálním životě. Prostřednictvím nadačních příspěvků v rámci tohoto
projektu mohou studenti financovat např. hudební nástroje a další studijní pomůcky, pobyt
v internátu, cestovní výlohy nebo mimořádné výlohy související se studiem. Stipendisté jsou vybíráni
ve spolupráci s pedagogy s přihlédnutím na sociální situaci, prospěch, případně s ohledem na
specifické potřeby.
Další, neméně důležitou nadační aktivitou v rámci tohoto projektu, je finanční podpora zahraničního
zájezdu Konzervatoře Jana Deyla do Anglie, jehož cílem jsou kulturně-poznávací aktivity a zdokonalení
studentů v angličtině. Tento zahraniční pobyt podpořila Nadace Leontinka částkou 50 000 Kč.

Celková podpora v rámci projektu Stipendium Leontinka byla 282 191 Kč.
Luboš (*1985) nemá rodiče, studuje Konzervatoř Jana Deyla, žije v domku své sestry, jeho invalidní
důchod nepokryje běžné výlohy na základní potřeby, studium a provoz domu. Luboš přerušil studia
a v roce 2011 znovu pokračuje za podpory NL ve studiu.
Lucie (*1989) byla jako dítě odebrána z rodiny a vyrůstala v dětském domově. Je svědomitou
studentkou Deylovy konzervatoře a ráda by po jejím ukončení vyučovala hudbu. Nadace Leontinka
poskytuje Lucii dlouhodobé stipendium ve formě měsíčního příspěvku na studium.
David (*1990) je integrován na Soukromou střední školu pro podnikatele. Nadace Leontinka mu jeho
studium pomáhá financovat po celou dobu trvání studia, tj. 4 let.
Petra (*1987) studuje koncertní operní zpěv na státní konzervatoři Conservatorio Statale Luigi
Cherubini ve Florencii v Itálii. Jedná se o nadanou studentku, která má i přes svůj zrakový handicap
šanci na kvalitní profesionální umělecké uplatnění. Stipendium NL jí umožnilo studovat v zahraničí.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Stipendium Leontinka
Pavelka Jiří - akordeon
Skleničková Ráchel - klavír
Musilová Petra – stipendium
Chrápavá Lenka - příčná flétna
Vlček Pavel – pianino
Korfová Hana - Šimon Korf - školné
Musilová Petra - stipendium
Žatecký Daniel – stipendium
Krejča Luboš - stipendium
Andrýsková Petra - stipendium
Stráník Vít – stipendium
Ferková Lucie - stipendium
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené - jazykový pobyt
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3.1.4. 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.

V rámci projektu Osobní asistence bylo v roce 2011 rozděleno mezi fyzické
a právnické osoby 1 182 300 Kč.
Alespoň některé osudy dětí Vám přiblíží, komu pomáháme.

Nevidomý Tibor (*1998) se sluchovým postižením (středně těžká nedoslýchavost, používá sluchadla)
navštěvuje již 5. ročník ZŠ a podařilo se i podpořit osobního asistenta, který doprovází Tibora do
školní družiny.
Pavel (*2006) má zbytky zraku se zbytky světlocitu. Pavlík díky příspěvku může s osobní asistentkou
navštěvovat MŠ s citlivou průpravou na soužití s kolektivem a následným zařazením do 1. třídy ZŠ.
Jakub (*2001) je od narození nevidomý, má ADHD a lehké mentální postižení. Nadace Leontinka
podporuje Jakuba ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od roku 2007. Jakub se již
s osobní asistentkou sžil. V letošním roce udělal velký pokrok především v řeči. S asistentkou
navštěvuje i mimoškolní aktivity jako např. muzikoterapii, zpívání a také školní družinu.
Petr (*2005) se narodil předčasně, je nevidomý a neslyšící. V roce 2007 mu byl voperován kochleární
implantát, se kterým rozumí mluvené řeči a začal používat první slova. Rozumový vývoj je opožděn
vzhledem k hluchoslepotě, ale chlapec nemá primární těžké mentální postižení. Jeho maminka má
zásluhu na jeho rozvoji. Od jara 2010 začal Péťa navštěvovat MŠ, nejprve jednou týdně a pak častěji.
Osobní asistentka napomáhá naplnit očekávání od předškolní přípravy a podpora Nadace Leontinka
umožňuje častější docházku.
Lukáš (*1993) trpí retinopatií nedonošených dětí. Navštěvuje gymnázium a patří k úspěšným
studentům třídy i přes velkou zrakovou vadu, která je v pásmu praktické nevidomosti. Zúčastní se
všech akcí ve škole - lyžařský výcvik, studentská vystoupení, soutěže. Ačkoli je velmi samostatný,
jeho pohyb ve škole, při přejezdech, stravování v samoobslužné jídelně atd. by byla bez pomoci
osobního asistenta téměř nemožný.
Pavel (*2003) pochází z dvojčat. Je slabozraký s přidruženým lehkým mentálním a tělesným
postižením. Během minulého roku Pavlík udělal pokroky, a proto přítomnost osobní asistentky je pro
jeho rozvoj velkým přínosem.
Šimon (*1992) prodělal dětskou mozkovou obrnu a zůstal upoutaný na lůžko a nevidomý. Pro velké
bolesti kyčle podstoupil v lednu 2006 operaci, po níž několik měsíců ležel v ortéze. Osobní asistentka
mu pomáhá nejen při komunikaci a školní docházce, ale asistuje jeho matce i při přenášení
a ošetřování. Šimon je díky svému kombinovanému postižení plně odkázán na pomoc druhé osoby.
Nadace Leontinka podporuje Šimona ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od
září 2007.
Zuzana (*2006) trpí Canavanovou chorobou. Nevidí a ve svém vývoji zůstává na úrovni 2-3 měsíců.
Jelikož je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně, Nadace Leontinka se rozhodla pomoci rodině
s financováním osobní asistentky, která za Zuzankou dojíždí domů.
Karel (*2000) je již 5. rokem integrován v ZŠ. Díky nadstandardnímu nasazení osobní asistentky
Karel dosahuje úspěchů jak ve školní docházce, tak i mimo školu. Hraje na flétnu, velmi dobře se
umístil v soutěži rychločtení v Braillově písmu.
Barborka (*2001) je nevidomá, ale přesto byla integrována do 5. třídy ZŠ. Osobní asistentka jí
pomáhá i při pobytu v družině. Nemá sourozence a doma je jen mezi dospělými. Přirozené zapojení do
kolektivu vrstevníků je jistě přínosné pro obě strany. Dělá velké pokroky, a to jak ve školní docházce,
tak v komunikaci s vrstevníky.
Asistentky pedagoga v MŠ Horáčkova – práce odborných pedagogických asistentů představuje
ideální způsob kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s těžkým handicapem žít vlastním
životem. Je to cesta k důstojné existenci, kdy může dítě se zrakovým postižením navštěvovat
vzdělávací zařízení (MŠ) a uplatnit tak své schopnosti. Odborní asistenti vykonávají pro žáky mateřské
školy Horáčkova ty činnosti (nebo s nimi pomáhají), které by zrakově postižené děti dělaly samy, ale
s ohledem na své postižení je nezvládají.
Centrum Filipovka – Speciální MŠ Hornomlýnská - podpora osobních asistentů napomohla
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8 dětem se zrakovým postižením ve věku 4-9 let. Například Jakubovi (6 let), kdy asistentka pomohla
s adaptací ve speciální mateřské školce v Praze. Pavlíně (4 roky), která je prací s asistentkou
motivována k začlenění do dětského kolektivu.
Podpora sdružení Okamžik - finanční podpora zaškolování a financování osobních asistentů z řad
dobrovolníků. Projekt je podporován Nadací Leontinka od roku 2007. Projekt Vidět tvýma očima
(osobní asistence pro děti se zrakovým postižením) je ojedinělým projektem, který přispívá k vyšší
samostatnosti a aktivnímu zapojení dětí do běžného života. Odlehčuje rodinám v každodenní péči
o ně. Projekt bude nadále realizován s minimálně 20 dětmi ve věku 7-25 let.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Osobní asistence
17 100 Základní škola Zlín, Dřevnická 1790*
13 500 Speciální mateřská škola Praha 4*
500 Speciální mateřská škola Praha 4
50 000 Slezská diakonie
81 000 Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
80 000 Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí
50 000 Charita Šternberk
50 000 Jsme tady, o. s.
50 000 Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
40 000 Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí
80 000 Aujezdská Natálie*
72 000 Komosná Lenka*
56 000 Daňková Barbora*
55 200 ZŠ Vodňany*
52 000 Tulej Pavelv
43 200 Niesnerová Ludmila*
37 000 Štaier Jakub*
24 000 Tyrychtr Lukáš*
20 000 Bouchal Dušan*
20 000 Holas Jakub*
15 800 Ruzyak Petr*
15 000 Zelenková Kateřina*
12 000 Hurychová Margita*
12 000 Kubíčková Simona*
10 000 Kačerovský Robin*
10 000 ZŠ Trutnov*
8 000 Hronová Eva*
8 000 Styrnalová Pavla *
25 000 Speciální mateřská škola Praha 4
175 000 Speciální mateřská škola Praha 4 *
* uvedené částky jsou souhrnem pravidelných měsíčních příspěvků poskytnutých v roce 2011.

3.1.5 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
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Leontinka již tradičně zorganizovala účast zrakově postižených sportovců na zimním běžeckém závodě
Jizerská 50. Tato nadační aktivita již vešla ve všeobecnou známost mezi zrakově postiženými
sportovci a je velmi pozitivně vnímána v těchto kruzích. Další podpora sportování zrakově postižených
vzešla z grantového řízení nadace, ve kterém bylo podpořeno hned několik organizací, jejichž
posláním jsou sportovní aktivity nevidomých na amatérské či profesionální úrovni, např. Český svaz
zrakově postižených sportovců, Tandem Opava a další (viz tabulka níže). V grantovém řízení podpořila
nadace také několik sportujících nevidomých jednotlivců.
Stáj Preláta Částečná úhrada speciálního sedla pro zrakově postižené jezdce. V současné době je
6 aktivních zrakově postižených členů klubu, kteří sedla používají. Mají domluvené individuální hodiny
jízd. Sedlo je využíváno pro výcvik všech kategorií jezdců. Přináší hendikepovaným jezdcům zvýšený
pocit jistoty.
Lenka (*2001) je i přes svůj zrakový hendikep nadaná. Navštěvuje školu Jaroslava Ježka a plavání ji
velmi nadchlo. Chodí plavat s asistentkou, která postupně odbourala počáteční strach a nejistotu
Lenky. Pokroky nejsou velké, ale jsou znatelné. Prohloubila se i důvěra v asistentku.
Veslařský klub Ústí nad Labem - oprava veslice (jednomístné veslařské lodi) umožnil těžce zrakově
postiženým veslařům, včetně těch s kombinovaným postižením, samostatné tréninky, účast na
veslařských regatách a soutěžích. Jedná se jak o podporu závodního veslování, tak i turistického
veslování.
Občanské sdružení Tandem Opava - podpora sportovních aktivit k integraci a inkluzi zrakově
postižených dětí ve věku 7-18 let. Finanční podpora umožnila realizaci soustředění, tréninku na
tandemových kolech, startovné na závodech.

Podpora v rámci projektu Leontinka sportuje byla v hodnotě 501 728 Kč.
Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu
Leontinka sportuje
140 000 Podpora mladých sport. talentů

Český svaz zrakově post. spor. ,o. s.

90 000 Sportovní tábor 2011

Český svaz zrakově post. spor.,o. s.

33 675 Cyklistický zájezd Toskánsko 2011

Viděno hmatem, o. s.

33 000 Veslování ZP sportovců

Centrum zdravotně postižených JČ, o. s.

30 000 Oprava veslice.

Veslařský klub TyfloCentrum Ústí nad Labem

20 000 Parawestern

Zámecký statek, o. s.

16 000 Pořízení tandemového kola

Karásková Iva

52 580 Pořízení tandemového kola

Základní škola a Mateřská škola Liberec

47 700 Pořízení tandemového kola

Štaier Jakub

28 773 Vozík BeneCYKL

Forýtková Anna

5 000 Asistentka při plavání

Hladová Lenka

5 000 Asistence při lekcích jezdectví

Občanské sdružení Stáj Preláta

3.1.6 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.
Daneta - hmatáme a posloucháme aneb Hračky pro zrakově postižené děti. Sdružení Daneta, které
funguje od roku 1993, pomáhá klientům s kombinovanými vadami. Nákup pomůcek napomáhá
15 dětem se zrakovým postižením (3 nevidomí, 8 těžce zrakově postižených, 4 lehce zrakově
postižené). Hra - ve své stimulační formě, námětová hra - je pro děti přípravou pro činnost
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v dospělosti.
Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR - bylo podpořeno setkání rodin
v červnu 2011. Celkem se jich zúčastnilo 18 v počtu 75 osob, nejmladšímu dítěti byl necelý rok
a nejstaršímu 18 let. Proběhly informace o sportování, téma učebnic, hmatových knih. Bohatý
program pro děti a rodiče napomohl pozapomenout na námahu a starost, které jsou spjaty s úsilím
integrovat zrakově postižené děti. Taková setkání jsou nesmírně důležitá pro rodiny jako celek, který
vidí, že jsou také ostatní rodiny, řešící podobné záležitosti.

Celková podpora v rámci projektu Leontinka ve škole byla v hodnotě 195 666Kč.
Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu
Leontinka ve škole
10 000 Hmatové knížky

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých

4 000 zážitkové semináře Poslepu

Bezmezí, o. s.

27 000 Pomůcky

DANETA

25 000 Rekondiční pobyt

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1

25 000 letní tábory 2011

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

85 100 nákup kompenz. pomůcek

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1

19 566 Programy pro děti

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

3.1.7. 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 2011 byl podpořen nákup či byly zakoupeny přístroje Fokometr a ruční
štěrbinová lampa.

Celková podpora v rámci projektu Leontinka v nemocnici byla v hodnotě 211 400 Kč.
Přehled příspěvků a hmotných darů poskytnutých v rámci projektu
Leontinka v nemocnici
98 400 Fokometr
FN Královské Vinohrady
113 000 ruční štěrbinová lampa
Nadační fond Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
3.1.8. Leontinka a technika
Podpora nákupu techniky, která umožnila dětem lepší rozvoj, patří také mezi další sféru, ve které
Nadace Leontinka pomáhá.
Podařilo se zajistit dvě kamerové lupy, které byly poskytnuty do ZŠ Plzeň, kde pomáhají dětem
ve 4. třídě a do MŠ na Praze 4. Děkujeme dárcům, kteří poskytli tyto lupy.

Podpora v rámci projektu Leontinka a technika byla v hodnotě 216 841 Kč.
Přehled jednorázových příspěvků a hmotných darů
10 000 notebook
499 mluvící mapa

Michal Aleš
Hlovačevská Natálie

5 442 brýle se spec. filtrací

Remešová Andrea

2 000 filtrační brýle

Klucho Josef

79 000 lupa Andromeda

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň
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69 900 lupa Topaz

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1

50 000 Poláček Bohumír

Poláček Bohumír

3.1.9. Leontinka muzicíruje
Hudba je jednou z hlavních kompenzačních dovedností zrakově postižených dětí. Nadace Leontinka
dlouhodobě spolupracuje s Konzervatoří Jana Deyla a ladičskou školou pro zrakově postižené. 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, pokračovala Nadace
Leontinka v sérii výukových workshopů zaměřených na rozvoj samostatného hudebního myšlení
a hudební kreativity. V roce 2011 se partnerem hudebních workshopů stala Česká spořitelna.
Seznam hudebních workshopů uskutečněných v roce 2011:

Interpret – lektor workshopu

obor

datum

Clara Nováková

Příčná flétna

24. 6. 2011

Saxofonové kvarteto Bohemia

Saxofon

16. 11. 2011

Lukáš Klánský a Jan Mráček

Klavír a housle

16. 12. 2011

10 000 soutěž

SONS České republiky

3.2. Další aktivity podporované Nadací Leontinka
Vedle dlouhodobých projektů a jednorázových příspěvků Nadace Leontinka podpořila a organizovala
další aktivity na podporu zrakově postižených dětí – v rámci projektu Leontinka sportuje to byla
účast zrakově postižených sportovců na zimní části závodu Jizerská 50 a účast 2 veslic na exhibiční
jízdě v rámci Primátorek 2011. Nadace Leontinka tuto účast kompletně produkčně zajistila (doprava,
startovné, traséři, asistence zrak. postiženým).
Neviditelný svět je soubor osvětových a informačních aktivit Nadace Leontinka. Tyto akce jsou
součástí seznamování zdravých dětí se životem zrakově postižených vrstevníků. V průběhu celého
roku 2011 Nadace Leontinka informovala formou direkt mailů o problematice zrakově postižených
dětí.
Osvětovou a informační formou se snažíme ukázat zdravým dětem, jaké to je nevidět. V květnu jsme
se již po čtvrté účastnily na Vítězném náměstí v Praze 6 akce Bambiriáda. Zdravé děti se zde
seznámily se životem zrakově postižených vrstevníků nebo mohly vidět výcvik vodícího pejska.
Zároveň jsme návštěvníkům předvedli pomůcky poskytované Středisky rané péče, jež pomáhají
zrakově postiženým dětem v předškolním věku. Nadace Leontinka zajistila všem střediskům v celé ČR
vozidla, díky nimž teď mohou konzultanti pracovat přímo v rodinách. Představili jsme činnost sdružení
Okamžik, které začalo jako první v České republice poskytovat osobní asistenci pro nevidomé,
zajišťovanou profesionálně školenými dobrovolníky.
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4. Benefiční akce
4.1. Vlastní benefiční akce
4.1.1. Golf pro Leontinku 2011
5. ročník benefiční golfové tour, který čítal celkem 5 turnajů, se odehrával od května do září 2011 na
předních českých golfových hřištích: Golf Resort Albratross, Golf Resort Kunětická hora, Golf Resort
Karlštejn, Golf Resort Monachus a Golf Resort Beroun. Hráče v průběhu tour v roli moderátora
provázel sportovní komentátor Jaromír Bosák. Benefiční projekt Golf pro Leontinku 2011 se mohl
uskutečnit díky těmto partnerům.
Hlavní partneři: Dulux, EXX, HSBC, Kooperativa, FTV Prima.
Partneři: DNA, Hästens, InterContinental Praha, Pasáž Slávie, Savoir Beds, Sport media, Vila Verde
Dodavatelé věcných cen a služeb: Ateliér Rössler, Estée Lauder, Eva Reality, GolfProfi, Ohňostroje
Minergis, Sekt Jan Petrák, Vinařství Sonberk, Sphere, Senator Travel, TKF
Golfové resorty: Golf Resort Albatross, Golf Resort Kunětická Hora, Golf Resort Karlštejn, Golf Resort
Monachus, Golf Resort Beroun
Mediální partneři: Domy a Bydlení Exclusive, EURO, Golf.cz, GOLFCUT, GOLFPUNK, Hospodářské
noviny, Radio Expres, Regie Radio Music
Komunikační agentura: Mather
Produkční zajištění: Agentura Mixtum
Monitoring médií Golfu pro Leontinku čítá 26 zpráv, převážně v odborných golfových tištěných
a internetových médií, např. EURO, golf.cz, DBE, Esprit, ForGolf atd.

4.1.2. Koncert pro Leontinku
6. ročník tradiční nadační benefiční akce – Koncert pro Leontinku – se konal 18. května 2011 v Museu
Kampa – Sovových Mlýnech. Jeho cílem je umožnit zrakově postiženým hudebníkům plnohodnotné
vystoupení na veřejnosti za profesionálních podmínek. Koncert pro Leontinku tak získává motivační
dimenzi pro účinkující, a zároveň dochází ke spojení světa vidících se světem zrakově postižených.
Koncert tím získává i velmi důležitý integrační rozměr. V neposlední řadě se jedná o benefiční akci,
jejíž výtěžek slouží zejména k financování projektu Stipendium Leontinka. Na 6. koncertě pro
Leontinku vystoupili již tradičně studenti Konzervatoře Jana Deyla, nevidomý zpěvák a klavírista
Honza Jareš spolu s několika vidícími profesionálními hudebníky.
Hlavní partner projektu: HSBC Bank Česká republika
Komunikační agentura: Mather
Partneři projektu: Magistrát hl. m. Prahy, Museum Kampa, Exx

4.1.3. Aukce fotografií pro Leontinku
21. listopadu 2011 proběhl 6. ročník benefiční aukce fotografií, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci
s oslovenými fotografy a shromáždit finanční prostředky na pomoc zrakově postiženým dětem. Aukce
se uskutečnila pod vedením licitátora Petra Šimona v pražském hotelu InterContinental. Záštitu nad
konáním výstavy a aukce fotografií převzal primátor hl. m. Prahy. Do benefiční aukce fotografií
Nadace Leontinka shromáždila 57 fotografií. Neprodané fotografie byly vráceny jejich autorům, pokud
se autoři sami nerozhodli je nadaci věnovat, nebo byly či budou použity pro benefiční účely.
Do 6. ročníku aukce Fotografie pro Leontinku věnovali fotografie tito autoři a dárci:
Březina Jan (1975)
Bučina Ferdinand (1909 – 1994)
Dezort Jovan (1934)
Dostál František (1938)
Drnek William Jan (1960)
Dvořáková Alena (1970) – Fišer Viktor (1967)
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Fišer Jaroslav (1965)
Fišerová Milada (1980)
Gil Ivo (1941)
Glos Hynek (1973), Pinkas Martin (1973)
Heller Jiří (1957)
Hlavica Robert (1973)
Hucek Miroslav (1934)
Hucková Barbara (1964)
Chrapek Zdeněk (1948)
Jung Rudolf (1954)
Krist Tomáš (1973)
Kula Vlastimil (1950)
Mancová-Pechová Margita (1948)
Major Sládková Hana (1973)
Malý Antonín (1950)
Rambousek Robert (1975)
Rasl Tomáš (1975)
Růžičková Hana (1969)
Saudek Jan (1935)
Saudková Sára (1967)
Skoupilová Petra (1944)
Souralová Veronika (1968)
Steinbach Jiří (1972)
Stiburek Lubomír (1957)
Sýkora Viktor (1966)
Sýkora Viktor (1966)
Škácha Oldřich (1941)
Štreit Jindřich
Thoma Zdeněk
Turek Jiří (1965)
Ulrych Petr (1965)
Vano Robert (1948)
Vasiljeva Natalja (1966)
Vasiljeva Natalja (1966)
Virt Robert (1966)
Zach Jiří – Georgo (1972)
Všetečka JIŘÍ
Wágner Martin
Partneři projektu: EXX, Velux, Magistrát hl. města Prahy
Komunikační agentura: Mather
Dodavatelé služeb: Artkunst, InterContinental Hotel, FPS Repro, tisk Kaliba
Mediální partneři: wwg.cz, FotoVideo
Záštita: primátor hl. m. Prahy
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4.1.4. Benefiční večeře pro Leontinku
Tradičně se odehrávala benefiční večeře v restauraci Zlatá Praha v hotelu Intercontinental. Díky
podpoře společnosti Kooperativa a jednotlivcům bylo získáno více než 100.000 Kč. Na benefiční večeři
byl slavnostně předán šek od Řízení letového provozu 200.000 Kč na podporu projektu Osobní
asistence, realizované v MŠ Horáčkova.

4.2. Partnerské benefiční akce
Golfový turnaj Hotelu InterContinental

12. červen 2011 se již popáté Nadace Leontinka stala příjemcem výtěžku vložené soutěže
a tomboly v rámci výročního golfového turnaje hotelu InterContinental a následného slavnostního
galavečera. Celková částka, shromážděná od účastníků turnaje a hostů večera činí 67.710 Kč. Jsme
nesmírně rádi za již několikaletou podporu pracovníků a hostů hotelu InterContinental.
Děkujeme jmenovitě pak generálnímu řediteli hotelu a jeho spolupracovnici Petře Kazdové.

Arkády v zajetí golfu

V dubnu 2011 byla prezentována Nadace Leontinka v rámci akce Arkády v zajetí golfu. Děkujeme
organizátorům magazínu Domy a bydlení Exclusive za podporu, v rámci veřejné sbírky do kasičky bylo
vybráno 36 184 Kč.

Imagine. Vokální skupina 4tet podporu již 3. rokem Nadaci Leontinka a to formou aukce obrázků,
které skupina vytváří na svých koncertech. Díky této pomoci bylo získáno 66.572 Kč.

5. Partneři a sponzoři Nadace Leontinka
5.1. Hlavní partneři Nadace Leontinka
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 2011 činil objem služeb poskytnutých zdarma společností EXX Nadaci Leontinka cca 600.000 Kč.

MATHER, komunikační skupina, poskytuje Nadaci Leontinka zdarma kompletní marketingové
služby a zprostředkovává reklamní prostory v médiích.

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.

ŠkoFIN je jednou z největších leasingových společností na českém trhu a je stoprocentní dceřinou
společností Volkswagen Financial Services AG.

Projekt Čtení pomáhá. Projekt Čtení pomáhá 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.
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VELUX je výrobce střešních oken.
5.2. Vybraní stálí partneři, firemní dárci, soukromí dárci, jejichž stálé podpory si
hluboce vážíme. (Podrobnosti naleznete ve finanční části výroční zprávy)
Seznam finančních a hmotných darů přijatých v roce 2011 ve výši nad 100.000
855
546
525
500
200
100
100

000
900
448
000
000
000
000

Nadace České pojišťovny
JUDr Roman Martin v rámci projektu Čtení pomáhá
ŠkoFIN – poskytnutí celkem 8 vozidel Škoda Fabia v uvedené hodnotě
HSBC Bank plc - pobočka Praha
Řízení letového provozu
VELUX Česká republika s.r.o.
Finep Holding

Účel / titul daru*
Poskytnuté nefinanční dary v
30 000 ing. František ORLÍK, auditor -audit 2010, provedený v roce 2011
20 000 Alba Design Press spol. s.r.o.- graf. zpracování katal. AUKCE
Dodavatelé služeb
COLOSEUM RESTAURANTS
Cateringové služby pro benefiční akce Nadace Leontinka za exkluzivních podmínek.
FPS REPRO tisk aukčního katalogu
ARTKUNST aukční služby v rámci projektu Fotografie pro Leontinku za zvýhodněných
podmínek
ATELIÉR RÖSSLER fotografické služby v rámci benefičních akcí Nadace Leontinka zdarma
TKF STANY zapůjčení stanu zdarma na osvětové akce
ORLÍK FRANTIŠEK – AUDITOR provedení auditu v hodnotě 30.000 Kč zdarma
Mediální prezentace Nadace Leontinka

O nadaci informovalo celkem 71 médií ve 113 výstupech, rozložení jednotlivých médií bylo různorodé
a to jak v tištěných médiích, tak na internetu, v rozhlase a televizi. Nadace Leontinka se objevila
především v seriózních odborných periodicích jako jsou Euro, Profit, Strategie, dále pak v regionálním
a denním tisku např. E15, Deníky VLP, MF Dnes, Právo, Lidové noviny, ale nechyběly také hojně
navštěvované internetové portály.
Nadace Leontinka děkuje stálým mediálním partnerů za jejich dlouhodobou podporu:
ForGolf, Euro
Nadaci Leontinka byly poskytnuty služby agentury Mather
Podpora zprostředkovaná agenturou Mather v roce 2011
Celkem práce za rok 2011 provedené bezplatně v hodnotě
1.108.770,- Kč
Celkem fakturováno klientovi za rok 2011 (bez. médií)
56.450,- Kč
Celkem fakturováno klientovi za rok 2011 (vč. médií)
7.200,- Kč
Nadace Leontinka za rok 2011 ušetřila (bez nákupu médií)
1.148.770,- Kč
Nadace Leontinka za rok 2011 ušetřila (vč. nákupu médií)
3.527.075,- Kč *ceny bez DPH
Nadace Leontinka byla v roce 2011 prezentována v následujících médiích zdarma nebo za symbolickou
částku: Blesk Hobby, Blesk pro ženy, CBW-Czech Business weekly, Instinkt, Profit, Reflex, TV Star,
Týden, deník Právo, MF Dnes, Lidové noviny, HN příloha Víkend
Rozhlas: Radio Beat Český rozhlas 1
Radiožurnál
Český rozhlas 3
Vltava
Velkoplošná média: Filip media11 obchod.center po celé České republice v hodnotě 1 671 100 Kč.
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Orgány a kontakty Nadace Leontinka
Správní rada
Jindřich Lukavský – předseda správní rady
Čechová Karolína – člen správní rady
Gernerová Petra – člen správní rady
Lacina Štěpán – člen správní rady
Obluk Ondřej – člen správní rady
Dozorčí rada
Polanský Petr
Kratochvílová Hana
Lukavská Martina
Výkonná ředitelka
Barbara Hucková
Koordinátoři projektů:
Magdalena Nováčková
Pavlína Kuchařová
Iveta Kučerová
Radka Janečková – externě
Sídlo Nadace Leontinka
Nadace Leontinka
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
tel: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
e-mail: info@nadaceleontinka.cz
www.nadaceleontinka.cz
Bankovní spojení:
Citibank a.s., Evropská 423/178, Praha 6
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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FINANČNÍ ČÁST
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 – NADACE LEONTINKA – -účetní závěrka

1) Zpráva o hospodaření za rok 2011

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 2011 uskutečňovala transakce v cizí měně (EUR a
NOK). Zůstatky v pokladně v měnách byly přepočteny platným kurzem k 31. 12. 2011. NADACE k 31. 12.
2011 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 se z fondu darů zúčtují do
výnosů.
Přijaté nadační dary, které nejsou účelově určeny a jsou použity na správu nadace se účtují 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 2011: 727.403,26 Kč. Poskytnuté příspěvky činily za rok
2011: 4.444.521,- Kč. Režijní náklady činí 16,37 %. Částky vyjádřené v penězích se jak u režijních nákladů, tak
u poskytnutých příspěvků významně neliší od částek za rok 2010, v reálných číslech jsou však náklady o cca
10% nižší o poskytnuté příspěvky o 16,5 % vyšší. Vzhledem k předchozímu je tudíž procento nákladů nižší než
v roce 2010. NADACE LEONTINKA 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
2011 nezměnila.
5) nadační příspěvky:
Nadační přípěvky jsou poskytovány na základě darovacích smluv mezi nadací a příjemci nadačních přípěvků
z fondů nadačních příspěvků.
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6) Komentář k postupům účtování a k hospodářskému výsledku:
Z přijatých darů účtovaných do fondů (dary, bez darů poskytnutých formou poskytnutí vlastních služeb zdarma)
bylo na náklady na vlastní akce pořádané Nadací a na nákladech na získání darů vynaloženo 1.028.379,23 Kč,
(účty 501.000, 512.000, 513.000, 518.000, 521.030, 521.040, 524.010 ) . 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 501.010, 511.010, 512.010, 518.010, 521.000, 521.010, 521.020, 524.000,
527.000 , 538.000, 545.000, 551.010, 568.000) a součet těchto nákladů činí…. 727.403,26 Kč. NADACE dále
poskytla služby z vedlejší činnosti podléhající dani z příjmu ve výši…535.508,40 Kč (účet 602.000 – reklama a
inzerce na akcích). Dále do zdaňovaných příjmů byl zahrnut kladný kurzový rozdíl ve výši 559,35 Kč.
Hospodářský výsledek činí …….-191.335,51 Kč
Základ daně z příjmu právnických osob….0,- Kč
Odůvodnění ztráty:. Oproti roku 2008 došlo v letech 2009-2011 k navýšení poskytnutých nadačních
příspěvků. Na poskytnutí těchto příspěvků bylo vynaloženo více obecných nákladů, (inzerce NADACE) které
nebyly účtovány z fondů , proto také došlo ke zvýšení režijních nákladů a vzniku ztráty.

název a sídlo účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31. 12. 2011

NADACE LEONTINKA
RADLICKÁ 714/113

IČ: 27378179

PRAHA 5 - 158 00

Činnost
A. náklady

nezdaňovaná
- hlavní

zdaňovaná ekonomická
(vedlejší)

celkem

A.I. Spotřebované nákupy celkem

68

35

103

A.I.1. Spotřeba materiálu

68

35

103

A.I.2. Spotřeba energie

0

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek

0

A.I.4. Prodané zboží

0

A.II Služby celkem

934

A.II.5. Opravy a udržování
A.II.5. Cestovné

6

340

1274

2

2

0

6

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

0
928

338

1266
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A.III. Osobní náklady celkem

76

352

428

A.III.9. Mzdové náklady

62

281

343

A.III.10. Zákonné sociální pojištění

14

70

84

A.III.11. Ostatní sociální pojištění

0

A.III.12. Zákonné sociální náklady

1

A.III.13. Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky celkem

1
0

0

0

0

A.IV.14. Daň silniční

0

A.IV.15. Daň z nemovitostí

0

A.IV.16. Daně a poplatky celkem

0

A.V. Ostatní náklady celkem

0

0

0

A.IV.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

A.IV.18. Ostatní pokuty a penále

0

A.IV.19. Odpis nedobytné pohledávky

0

A.IV.20. Úroky

0

A.IV.21. Kursové ztráty

0

A.IV.22. Dary

0

A.IV.23. Manka a škody

0

A.IV.24. Jiné ostatní náklady (bank. popl.)

0

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

0

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého hmotné a
nehmotného majetku

0

0

0

0

A.VI.26. Zůstatk. cena prodaného DNM a DHM

0

A.VI.27. Prodané cenné papíry a vklady

0

A.VI.28. Prodaný materiál

0

A.VI.29. Tvorba rezerv

0

A.VI.30. Tvorba opravných položek

0

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

0

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

0

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky

0

A.VIII. Daň z příjmu celkem

0

0

0
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A.VII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady Celkem

0
1078

727

1805

50

536

586

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

0
50

536

B.I.3. Tržby za prodané zboží
B.II. Změny stavu vnitroorganizačních
zásob celkem

586
0

0

0

0

B.II.4. Změna stavu nedokončené výroby

0

B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů

0

B.II.6. Změna stavu zásob výrobků

0

B.II.7. Změna stavu zvířat

0

B.III. Aktivace celkem

0

0

0

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží

0

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

0

B.III.10. Aktivace dlouh. nehmotného majetku

0

B.III.11. Aktivace dlouh. hmotného majetku

0

B.IV. Ostatní provozní výnosy

1028

0

1028

B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále

0

B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky

0

B.IV.15. Úroky

0

B.IV.16. Kursové zisky

0

B.IV.17 Zúčtování fondů

1028

B.IV.18 Ostatní provozní výnosy (poj.ud.)
B.V. Tržby z prodeje maj., zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
B.V.19. Tržby z prodeje dlouh. nehm a hm.

0

1028
0

0

0

0

0
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majetku
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu

0

B.V.22. Výnosy z krátk. finančního majetku

0

B.V.23. Zúčtování rezerv

0

B.V.24. Výnosy z dlouhod. finančního majetku

0

B.V.25. Zúčtování opravných položek)

0

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

0

0

0

B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčt. mezi organ.
složkami

0

B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary)

0

B.VI.28 Přijaté členské příspěvky

0

B.VII. Provozní dotace celkem

0

B.VI.29 Provozní dotace

0

Výnosy Celkem

C. Hospod. Výsledek před zdaněním

0

0
0

1078

536

1614

0

-191

-191

0

-191

-191

C.VI.34 daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po zdanění

podpisový záznam statutárního orgánu účetní
jednotky:

právní forma účetní jednotky:

nadace

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

sestaveno dne:
21.6.2012

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a
podpis)

předmět podnikání - účel
nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým
postižením
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název a sídlo účetní
jednotky

ROZVAHA (v tis. Kč)
pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke
dni……………………....

31.12.2011

NADACE LEONTINKA
RADLICKÁ 714/113

IČ: 27378179

AKTIVA

PRAHA 5 - 158 00

stav k 1.1

stav k 31.12.

7323

5305

201

153

98

98

98

98

192

144

134

86

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

30

30

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

28

28

AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek celkem
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
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A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.
maj.
AIII. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

-89

-89

-31

-31

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

-30

-30

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

-28

-28

7122

5152

0

0

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.
B. Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.I.1. Materiál na skladě
B.I.2. Materiál na cestě
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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
B.I.8. Zboží na cestě
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II. Pohledávky celkem

2

1

B.II.1. Odběratelé

0

0

2

1

4734

3331

312

519

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. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1. Pokladna
B.III.2. Ceniny
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B.III.3. Účty v bankách

4422

2812

B.IV. Jiná aktiva celkem

2386

1820

B.IV. 1. Náklady příštích období

1852

1253

534

567

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. 2. Příjmy příštích období
B.IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

PASIVA

stav k

1.1

stav k 31.12.

PASIVA CELKEM

7323

5305

A. Vlastní zdroje celkem

2305

1350

A.I. Jmění celkem

2862

2098

A.I.1. Vlastní jmění

648

654

2214

1444

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-557

-748

A.II.1. Účet výsledku hospodaření

-239

-557

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

-318

-191

B. Cizí zdroje celkem

5018

3955

B.I. Rezervy celkem

0

0

0

0

A.I.2. Fondy
A.I.3. Oceň. Rozdíly z přecenění majetku a
závazků

A.II.1. Výsledek hospodaření ve schval. řízení

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
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B.II.5 Dlouhodbé směnky k úhradě
B.II.6 Dohadné účty pasivní
B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky celkem

5018

3955

B.III.1 Dodavatelé

4984

3920

23

23

9

9

2

3

B.III.2 Směnky k úhradě
B.III.3 Přijaté zálohy
B.III.4 Ostatní závazky
B.III.5 Zaměstnanci
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

0

0

B.IV.1 Výdaje příštích období
B.IV.1 Výnosy příštích období
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B.IV.1 Kursové rozdíly pasivní

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

21.6.2012

osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a
podpis)

předmět podnikání - účel
nadace:

Kuchtová Alena - daňový poradce č. 2649

- mnohostranná pomoc dětem se zrakovým
postižením

2) Analýzy jednotlivých benefičních akcí:
Akce golfových turnajů v průběhu roku 2011
Celkem získáno:
417.710 Kč
Celkem náklady:

3.988 Kč

(většinu nákladu hradili sponzoři)

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...:

+ 413.722,- Kč

Aukce fotek získaných darem od významných osobností – 15-21.11.2011
Celkem získáno:
287.100 Kč (včetně účelového daru 50 tis. od hl. města Prahy na pořádání této aukce)
Celkem náklady:

70.669 Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 216.431 Kč

Výtěžek ze série pěti koncertů (Koncert Kampa, Neviditelný svět –Šp. synagoga, gym. Jana Keplera,
Zpívání pro Leontinku – evangelický kostel U Salvátora, Trio Prisma hraje pro Leontinku – kostel sv.
Vavřince)
Celkem získáno:
neidentifikováno ( + 2x účelový dar 40 + 15 tis. Ministerstva kultury na pořádání koncertů)
Celkem náklady:

207.629 Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely: nezjišťován
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pozn: Dary přijaté v souvislosti s tímto koncertem jsou až následné, nikoliv přímo na koncertu a proto nelze mezi
dárci identifikovat ty, kteří NADACI poskytli dar v souvislosti s koncertem a kteří ne.

Výtěžek akce Imagine (obrazy tvořené skupinou 4TET - Jiří Korn)
Celkem získáno:
66.572,- Kč
Celkem náklady:

0,- Kč

-----------------------------------------------------------Celkem výnos pro nadační účely ...: + 66.572,- Kč
3) Seznam dárců:

PŘIJATÉ DARY A PŘÍSPĚVKY

dary - finanční prostředky získané na benef.aukci fotek - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond
darů určených k rozdělení)
1 900 Michalíček
2 000 Wehrenbert
2 200 Sochor Libor
4 000 ARTKUNST s.r.o.
4 400 Ziegler F.
4 800 Dobeš
6 500 Ogilvy&Mather s.r.o.
7 000 Tušl Matin
7 500 Čechová Karolína
8 000 M Plus s.r.o.
8 000 Cimbota T.Mgr.
9 400 Tluchořová
10 000 Bouzek J.
12 500 Gerner J.
15 000 Zahradnický
27 000 Strabag Property
31 000 ČP INVEST inv.spol. a.s.
35 000 Tluchořová
40 900 Winterflood
237 100 Celkem
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dary - finanční prostředky získané na benef. seriálu golfu - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond
darů určených k rozdělení)
10 000 EFP s.r.o.
20 000 Dorland s.r.o.
20 000 TORAPROK, s.r.o.
67 710 anonymní dárci Golf Interkontintental
100 000 Finep Holding,SE
200 000 HSBC Bank plc - pobočka Praha
417 710 Celkem

dary - finanční prostředky získané akcí Imagine - neúčelové dary-fondy (911-Dary - fond darů
určených k rozdělení)
90 Kosnarova Jana
90 Janoušek Ivan dopl.
1 000 Novackova Lenka
1 000 Krizenecka Katerina
1 000 Havlíček A.
1 000 Kučírek Ladislav
1 025 Kosnarova Jana
1 090 Kubešová Milena
1 090 Freml Alexander
1 090 Lescisin Adam
1 090 Zídková Karolína
1 090 Mudroň Aleš
1 090 Komenda Petr
1 095 Szostok St.
1 115 Lovečková Markéta
1 200 Šimek Petr
1 370 Machová Soňa
1 378 Ješetová Michaela
1 440 Mnukova Eva
1 500 Samera Selbaka
1 500 Cernochova Iva
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1 525 Mothejzík Petr
1 560 Bordovský J.
1 615 Křikava Radek
1 625 Frűhauf Petr
1 656 Janoušek Ivan
2 106 Klička P.
2 247 Janoušek Ivan
2 395 Landsinger D.
2 630 Hronek
2 640 Techlovský Petr
2 990 Kothera Miloslav
3 050 Pudil Roman
3 160 Burianová Petra
3 250 Pirkl Michal
5 390 Tichý Stanislav
6 390 Matzek Martin
66 572 Celkem

dary - finanční prostředky získané v rámci benefičních večeří - neúčelové dary-fondy (911-Dary fond darů určených k rozdělení)
1 500 Havel Jan
3 000 Gerner Jan
3 500 Veselá Milena
6 000 Extrusia Coating a.s.
6 000 Houzvic Milan
6 500 Wágnerová Maria
6 500 Klajmon Igor
8 000 Čechová Karolína
15 500 Solar Radek
17 000 Centr Group a.s.
73 500 Celkem

dary - finanční prostředky získané v průběhu roku mimo benef.akce - neúčelové dary-fondy (911Dary - fond darů určených k rozdělení)
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50

Kubinkova Klara

99

Drobní dárci

100

anonymní dárce

100

anonymní dárce

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci

100

Drobní dárci Fórum dárců

100

Galova Petra

100

Ing.Pantlík R.

100

Jezova Kristyna

100

Tetu Vít

131

Slavskovsky Dusan

150

Novak Erik Dominik

200

Drobní dárci

200

Ebnicek Petr

200

Mather Communications s.r.o.

200

Roznik Dalibor

200

Winogrodzki Lubomir

209

anonymní dárci

245

anonymní dárce-Koncert pro Leont.

250

Ubik Sven

360

Capek Petr

400

Lencova Stepanka

450

Ipsos Tambor s.r.o.

450

Ogilvy and Mather s.r.o.
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500

Fluskova Aneta

500

Havel Miroslav Ing.

500

Hroch Rudolf Ing.

500

Krejcik Jaroslav

500

Kříž Jan

500

Kuncarova Ivana

500

Mazak Josef JUDR.

500

Pokorný Václav

500

Urbanová Zuzana

500

Vavrickova Jana

550

Janku Jitka

600

Drobní dárci

700

Redworks s.r.o.

900

AED PROJECT, a.s.

900

Bulvas Ondřej

900

Fryč Jan

900

Hlavín Ondřej

900

Hurtová Renata

900

Malhocký Dan Ing.

900

Tůmova Lucie

900

Vitha Václav Ing.

900

Zeithamel

900

Ziegler Filip

1 000

Belovska Elen

1 000

Cernochova Hana

1 000

Kadava Jitka

1 000

Schmidtová Věra

1 000

Soltysova Katerina

1 000

Tušl Martin

1 150

anonymní dárci na Jizerské 50

1 200

Krhutkova Ivana

1 221

Hrdinová
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1 350

Kotlínová Alena

1 350

Švanda Zdeněk

1 585

anonymní dárci

1 800

Strnad Tomáš

2 000

anonymní dárci ZŠ KLAUSOVA, Praha 5

2 000

Macha Jindřich Ing.

2 000

Prošek Tomáš

2 450

Mather Communication, s.r.o.

2 700

EPRAVO.CZ a.s.

3 000

Krhut David

3 000

Tichák Josef Ing.

3 340

kasička anonymní dárci

4 050

Zbrojková Kristýna

4 300

Bouzek J.

4 600

Mather Activation s.r.o.

4 890

Drobní dárci

5 000

Outrata Vladimír Ing.

5 000

Štěpánková Kamila

6 200

Gerner J.

7 000

Contia Trading s.r.o.

8 000

EvaReality s.r.o.

8 000

Respimed s.r.o.

9 781

anonymní dárci

10 000

Contractis s.r.o.

10 000

Niob Real, spol. s r.o.

12 000

Dun and Bradstreet s.r.o.

15 000

Mališ

22 937

anonymní dárci na - Koncert pro Leontinku

25 000

Bonver Win, a.s., přišlo 2012

26 100

Optika Horus s.r.o.

36 184

anonymní dárci - Arkády Pankrác

50 000

Houzvic Milan
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50 000

HSBC Bank plc - pobočka Praha

50 000

Novotný Tomáš

60 300

zaměstnanci společnosti Citibank Europe plc

75 000

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., přišlo 2012

76 100

Kejval Jiří

100 000

VELUX Česká republika s.r.o.

155 000

Roman Martin, JUDr.

120 000

Roman Martin, JUDr.

200 000

HSBC Bank plc - pobočka Praha

1 217 831 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911040,041- projekt Psí Oči-Dary)
35 000 Nadace České pojišťovny - projekt Psí Oči pro Štěpánka J.
100 000 Nadace České pojišťovny - projekt Psí Oči pro Směšného F.
162 000 Nadace České pojišťovny - projekt Psí Oči pro Boučkovou E.
162 000 Nadace České pojišťovny - projekt Psí Oči pro Srpa M.
196 000 Nadace České pojišťovny - projekt Psí Oči pro Jirkovou T.
200 000 Nadace České pojišťovny - projekt Psí Oči pro dvojčata Luskačovi
855 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911050 - benefiční koncert - účelové dary)
15 000

Ministerstvo kultury

50 000

Hlavní Město Praha

65 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911020 - aukce fotek-účelové dary)
50 000 Hlavní Město Praha
50 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911.180 - dar pro SMŠ Horáčkova-účelové dary)
200 000

Řízení leteckého provozu České republiky, státní podnik
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200 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911070-DMS pro projekt Svítání)
29 403

Fórum Dárců - drobní dárci pošlou DMS

29 403 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911.150,160- Leontinka Muzicíruje /Workshopy,Neviditelný svět, Muzika/ - účelové dary)
30 000

Česká Spořitelna, a.s.

40 000

Ministerstvo kultury

70 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové
dary.fondy (911.100 - Ridderrenett - účelové dary)
20 000

Norská ambasáda

75 000

Et Netera a.s.

95 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911.170- Stipendium pro Petru Musilovou - účelové dary)
100 000

HSBC Bank plc - pobočka Praha

100 000 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911.110 až 140- Osobní asistence+ostatní - účelové dary)
80 000

Roman Martin JUDr.

27 900

Roman Martin JUDr.

72 000

Roman Martin JUDr.

90 000

Roman Martin JUDr.

269 900 Celkem

dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911.080,090- Nemocnice - účelové dary)
78 400

Diplomatic Spouse´s Association

80 000

Mountfield a.s.

158 400 Celkem
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dary - finanční prostředky účelově vázané získané v průběhu roku mimo benef.akce - účelové daryfondy (911.190- kolo pro J. Štaiera - účelové dary)
11 750 Bým J. Ing.
11 750 Celkem

dary - hmotné dary získané v průběhu roku mimo benef.akce na účelové fondy (911030-Daryfondy darů-hmotné věci k rozdělení)
5 990 Miele spol. s.r.o.
69 900 Bartoš Michal
79 000 Baurová Iva
154 890 Celkem

dary - finanční prostředky získané pomocí fundraisingové smlouvy
100

p. Janíková

100 A.Onderek
100 S. Vaněk
100 A. Rottová
100 B. Hnyk
100 Martinkova Marie
100 Novák Fr.
100 Janíková H.
200 L. Bařina
200 Hora František
500 Troška Fr.
6 406 083 Drobní dárci
6 407 783 Celkem

10 479 839 celkem získáno fin.prostředků i hmotných darů v hodnotě

dary - získané v průběhu roku formou služeb zdarma (911030,682020-služby poskytnuté darem)
20 000

Alba Design Press s.r.o.

30 000

Ing. Orlík František – auditor

50 000 Celkem
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50 000 celkem získány služby zdarma v hodnotě

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)

NP sml.91/2011 Podpora mladých sport.
140 000 Talentů

Český svaz zrakově post. spor.,o.s.

NP sml.038/2011 ruční štěrbinová lampa
113 000 pro Oční kliniku

Nadační fond Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

100 000 NP sml.70/2011 dítě patří domů

Středisko rané péče SPRP Ostrava

NP sml.52/2011 Poskytování služby rané
100 000 péče

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

94 000 NP sml.87/2011 Učíme děti dívat se

Středisko pro ranou péči Praha o.p.s.

90 000 NP sml.90/2011 sportovní tábor 2011

Český svaz zrakově post. spor., o. s.

85 100 NP sml.176/2011 nákup komp. Pomůcek

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace

81 000 NP sml.199/2010 osobní asistence

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

80 000 NP sml.84/2011 osobní asistence

Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí

51 358 NP sml.14/2011 SRPP - světelný panel

Společnost pro ranou péči, o. s.

50 000 NP sml.50/2011 Světlem ke zdraví

Charita Šternberk

50 000 NP sml.89/2011 Aktivační centrum

Jsme tady, o. s.

50 000 NP sml.5/2011 stipendium

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově
postižené

50 000 NP sml.115/2011 osobní asistence

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých

50 000 NP sml.68/2011 Poláček Bohumír (Technika

Poláček Bohumír

50 000 NP sml.105/2011 osobní asistence

Slezská diakonie

50 000 NP sml.106/2011 Díváme se společně

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

50 000 NP sml.93/2011 Auto není cíl, … = provoz

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

40 000 NP sml.83/ 2011 osobní asistence

Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí
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40 000 NP sml.84/2011 osobní asistence

Asociace rodičů a přátel zdr. post. dětí

40 000 NP sml.60/2011 Auto není cíl, … = provoz

Středisko pro ranou péči Praha o.p.s.

33 675 NP sml. 80/2011 zájezd Toskánsko 2011

Viděno hmatem, o. s.

33 000 NP sml.116/2011 Veslování sportovců …

Centrum zdravotně postižených JČ, o. s.

30 000 NP sml.138/2011 oprava lodě

Veslařský klub TyfloCentrum Ústí nad Labem

27 000 NP sml.86/2011 Pomůcky od Leontinky

DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí

25 000 NP sml.109/2010 Rekond.pobyt

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace

25 000 NP sml.81/2011 letní tábory 2011

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

20 000 NP sml.107/2011 Auto není cíl, … = provoz

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

20 000 NP sml.67/2011 Parawestern

Zámecký statek, o.s.

19 566 NP sml.61/2011 Programy pro děti …

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

NP sml.110/2011 Integrace zrakově
17 100 postižených žáků do ZŠ Zlín

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková
organizace

16 000 NP sml.49/2011 nákup tandemového kola

Karásková Iva

13 500 NP sml.138/2009 2 os. asistenti

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace

12 000 NP sml.132/2011 stipendium

Pavelka Jiří

12 000 NP sml.92/2011 stipendium

Skleničková Ráchel

NP sml.94/2011 Hmatové knížky v prodejní
10 000 sérii 2011

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a
slabozrakých v ČR, o.s.

10 000 NP sml.51/2011 notebook

Michal Aleš

10 000 NP sml.31/2011 Sjednoc.org.nevid.(muzika

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky

9 892 NP SPRP dopl.sml z 09-svět.panel

Společnost pro ranou péči, o.s.

5 000 NP sml.108/2011 asistentka při plavání

Hladová Lenka

NP sml.109/2011 osobní asistence při
5 000 lekcích jezdectví

Občanské sdružení Stáj Preláta

4 000 NP sml.69/2011 zážitkové semináře Poslepu

Bezmezí, o.s.

500 NP sml.86/2010 osobní asistence

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace

499 NP Hlovačevská N. -mluvící mapa

Drobní dárci

1 813 190 celkem
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finanční prostředky poskytnuté z účelových i neúčelových darů-fondů (911.xxx-Fondy darů účelové i
neúčelové - projekt osobní asist.+stipendia)
částka

Text

příjemce příspěvku (daru)

NP sml.84/2010+98/2011 os.asist.Aujezdská
80 000,00 Natáli

Aujezdská Natálie

NP sml.80/2010+64/2011 os.asist.Komosná
72 000,00 Zuzana

Komosná Lenka

56 000,00 NP sml.155/2009 osobní asist.Daňkové B.

Daňková K

NP sml.120/2010+127/2011 os.asist. Leskovec
55 200,00 Karel
ZŠ Vodňany
52 000,00 NP sml.94/2010+63/2011, os.asist. Tulej Pavel Tulej Pavel
48 000,00 NP sml. 60/2007 stipendium Ferková Lucie

Ferková Lucie

NP sml.124/2010+85/2011, os.asist.Niesner
43 200,00 Tibor

Niesnerová Ludmila

NP sml.95/2010+59/2011, stipendium Stráník
40 000,00 Vít

Stráník Vít

37 000,00 NP sml.93/2010 os.asist. Štaier Jakub

Štaier Jakub

24 000,00 NP sml.148/2009, stipendium Krejča Luboš

Krejča Luboš

24 000,00 NP sml.19/2010 stipendium Andrýsková P.

Andrýsková Petra

24 000,00 NP sml.152/2010 os.asist.Tyrychtr Lukáš

Tyrychtr Lukáš

24 000,00 NP sml.133/2010, stipendium Žatecký Daniel

Žatecký Daniel

20 000,00 NP sml.3/2011 os.asistence Bouchal Dušan

Bouchal Dušan

20 000,00 NP sml.121/2011 os.asist.Holas Jakub

Holas Jakub

20 000,00 NP sml.99/2011 stipendium Musilová Petra

Musilová Petra

NP sml.134/2010+96/2011, os.asist.Ruzyak
15 800,00 Petr

Ruzyak Petr

15 000,00 NP sml.127/2010 os.asist.Zelenka Ondřej

Zelenková Kateřina

12 000,00 NP sml.126/2010 os.asist.Hurych Šimon

Hurychová Margita

NP sml.100/2010+62/2011, os.asist.Kubíčková
12 000,00 Simon

Kubíčková Simona

10 000,00 NP sml.119/2011 os.asist.Kačerovský R.

Kačerovský Robin

10 000,00 NP sml.123/2011 ZŠ Trutnov - Vícha J. os

ZŠ Trutnov

8 000,00 NP sml.120/2011 os.asist. Hron Tomáš

Hronová Eva

8 000,00 NP sml.18/2008 školné Korf David

Korfová Hana

8 000,00 NP sml. 10/2011 os.asistence Styrnal P.

Styrnalová Pavla

4 000,00 NP sml.82/2011Vlček Pavel (Stipendium)

Vlček Pavel
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25 000,00 D-SMŠ sml. 86/2010 - osobní asistence

175 000,00 NP sml.177/2011 - osobní asistence

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace
Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace

942 200 celkem

finanční prostředky poskytnuté z účelových darů-fondů (911040,41-Fondy darů účelové.-projekt Psí Oči)
200 000,00 NP sml.122/2011 Pomocné tlapky o.p.s-výcvik psa

Pomocné tlapky o.p.s.

196 000,00 NP sml.79/2011 pes pro Jirková Tereza

Jirková Tereza

162 000,00 NP sml.97/2011 pes pro Boučková Ema

Boučková Ema

162 000,00 NP sml.102/2011 pes pro Srp Matěj

Srp Matěj

35 000,00 NP sml.133/2011 pes pro Štěpánek Jakub
5 000,00 NP sml.18/2011 krmení pro psa Chalupová B.

Štěpánek Jakub
Chalupová B

760 000 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)
NP37/2009,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682407-9A87131)

Společnost pro ranou péči - středisko České Budějovice

NP39/2009, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682409-9A87075)

Společnost pro ranou péči - středisko Brno

NP43/2009, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682404-9A87086)

Společnost pro ranou péči - středisko Olomouc

NP47/2009, zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682483-1AA2581)

Společnost pro ranou péči - středisko Praha 1

NP218/2010,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682410-9A87134)

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

NP219/2010,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682408-9A87081)

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

NP 220/2010,zajištění pronájmu auta
75 064 (LS682482-1AA2559)

Raná péče EDA, o.p.s.

98 400 nefin.dar fokometr, sml.042/2011

FN Královské Vinohrady

79 000 lupa Andromeda sml.29/2011

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené,
Plzeň, Lazaretní 25

69 900 lupa Topaz sml.141/2011

Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1,
příspěvková organizace

52 580 tandem kolo sml.246/2010,dar.v 2011

Základní škola a Mateřská škola Liberec
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47 700 tandem.kolo pro ŠtaierJ sml. 71/2011

Štaier Jakub

28 773 vozík BeneCYKL-sml.111/2011

Forýtková Anna

12 000 příčná flétna,sml.131/2011

Chrápavá Lenka

5 442 brýle se spec.filtr.sml.95/2011

Remešová Andrea

4 191 letenka Musilová Petra - sml.168/11

Musilová Petra

3 700 hodinky Chronomatograf - sml. 2/2011

Bošek Jan

2 000 filtrační brýle sml.56/201

Klucho Josef

929 131 celkem

4 444 521 celkem rozděleno fin. prostředků a hmotných i nehmotných darů v hodnotě

Finanční příspěvky byly poskytnuty dětem, které je aktivně využívají na osobní asistenty, dětem, kterým přispívají
na možnost studovat hudební konzervatoř Jaroslava Deyla, společnostem pro ranou péči (kterým byla poskytnuta
zejména vozidla ) se kterými NADACE LEONTINKA pravidelně spolupracuje a má možnost zpětné vazby . NADACE
LEONTINKA konstatuje, že společnosti zabývající se ranou péčí aktivně využívají poskytnuté dary. Dále byly
poskytnuty dary ostatním výše uvedeným organizacím a subjektům. U všech obdarovaných, pokud byly poskytnuty
přípěvky či dary na jednotlivé projekty, má NADACE smluvně zajištěno dodání materiálů a zprávy o využití daru.
NADACE konstatuje, že poskytnuté dary a příspěvky jsou účelně využívány a jsou významným přispěním ke
zkvalitnění života zrakově postižených.
5) Přehled o využití majetku:
NADACE má v majetku tři notebooky, dva stolní počítače a dva mobilní telefony (2 notebooky a dva mob. tel.
získané darem v roce 2006, ostatní darem v roce 2009) , dále dva mobilní telefony zakoupené v roce 2007 (za
dotovanou cenu od operátora) , dále stan s logem NADACE získaný darem v roce 2007. V roce 2011 dostala darem
vysavač Miele. Všechen tento majetek NADACE aktivně využívá pro provozní činnost NADACE a pro prezentaci
NADACE reklamních akcích.
6) Informace k metodě fundraisingového projektu
NADACE má uzavřenou fundraisingovou smlouvu (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 na počátku záporný zůstatek. Stejně tak je tomu proto i k 31.12.2011.
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. 41/2011 – předmětem této smlouvy je zprovoznění služby DMS

-

AUKRO, s.r.o. – náměstí T.G. Masaryka 1280, Zlín, IČO 27684555,
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sml. 221/2010 – předmětem této smlouvy je poskytnutí prostoru na webových stránkách www.aukro.cz
pro zajištění propagace dobročinné aukce
-

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých – Nemocniční 7, Praha 9, IČO 70837791
sml. 111/2010 – předmětem této smlouvy je vyslání čtyř dobrovolníků na akci Bambiriáda 2011

-

Česká pošta s.p., Politických Vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983
sml. 116/2010 – předmětem této smlouvy nadstandardní forma poskytování informací o poštovních
poukázkách A

-

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 PK

Dále by NADACE LEONTINKA ráda zmínila ještě následující společnosti
-

Česká spořitelna a.s.., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 , IČO 45244782
sml. 17/2011 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí dočasné kanceláře za režijní náklady
v prostorách České spořitelny a.s..

-

Česká pojišťovna a.s.., Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČO 45272956,
sml. 43/2011 – předmětem této smlouvy bylo pojištění prostor v Museu Kampa pronajmutých na
benefiční koncert za symbolickou cenu 1Kč

-

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2, IČO 49370499
sml. 43/2011 – předmětem této smlouvy bylo poskytnutí prostor na benefiční koncert v Sovových
mlýnech za příznivou cenu
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