
”Plavat prsa jsem se naučila sama od sebe a pod vodou 
s pomocí asistentů. Mám spoustu medailí a diplomů jak 
z Čech, tak i z ciziny. Když jsem poprvé vyhrála, byla jsem 
nejšťastnější člověk pod sluncem. Já mám pořád hodně 
kamárádů, který jsou závislí na rodičích. Myslím si, že každej 
člověk by se měl snažit se po nějaký době osamostatnit. 
Jsem na sebe a hrdá a taky pro rodinu je to úleva, že mě 
nemusí všude doprovázet.“  
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Cítíme obrovský potenciál v rostoucí ochotě a schopnosti slušných 
a schopných lidí ze státního, občanského i soukromého sektoru spolupracovat 
na vytváření zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, 
najít své místo a prožít spokojený život.
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Vážení přátelé,

rok 2017 významně změnil fungování obou sesterských nadací při 
České spořitelně. Dvě do té doby nezávislé organizace s odlišným poslá-
ním, týmem a způsobem práce jsme propojili od začátku roku 2018 do 
funkčnějšího svazku s cílem zvýšit náš dopad a úspěšněji čelit hlavním 
výzvám, se kterými se nyní Česko a společnost střetává.

Impulsem k těmto změnám bylo zamyšlení nad tím, co je třeba v Česku 
činit, abychom rychleji dosahovali prosperity nejen materiální a ekono-
mické, ale i společenské, osobní a duchovní. Česko roku 2017 vnímáme 
jako zemi s obrovským potenciálem, který ale není dostatečně napl-
ňován. Nacházíme se v průběhu digitální revoluce, která již nyní začíná 
klást velké nároky na změnu práce a životního uplatnění a která, pokud 
nebude dobře zvládnuta, může přinést velké sociální znejistění. A při-
tom právě v tomto čase je možné dosáhnout stavu, kdy skutečně každý 
člověk má příležitost naplnit svůj potenciál, najít své místo ve společ-
nosti a žít spokojený život. Z naší perspektivy vidíme dvě oblasti života, 
které, pokud by fungovaly dobře, mohou nejlépe usnadnit cestu k této 
vizi - vzdělávání a podnikání. A v obou oblastech pozorujeme obrovské 
rezervy.

S touto vizí jsme zrevidovali obsah činnosti obou našich nadací a aktua-
lizovali jejich poslání: vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve 
vzdělávání a sociálním podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve 
které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spoko-
jený život.

Ke konci roku jsme tak dokončili práci na propojování našich dvou na-
dací. Nadace Depositum Bonum svěřila od ledna 2018 své prostředky 
mířené na rozvoj vzdělávání v Česku do zvláštních přidružených fondů 
Nadace České spořitelny, která z nich bude financovat zvláštní vzdělá-
vací program. Veškerá činnost tak bude soustředěna do Nadace České 
spořitelny a bude realizována pod její značkou.

Chceme fungovat na principech takzvané podnikavé - nebo chcete-li 
strategické - filantropie, stavící na dlouhodobých partnerstvích, inova-
tivních formách financování na míru, ochotě riskovat, sledování dopadů 
a kreativitě ve vyhledávání příležitostí pro podstatné a udržitelné spole-

čenské zlepšení. V roce 2017 jsme pokračovali v partnerské spolupráci 
s organizacemi, které jsou aktivní v oblasti péče o seniory, mentálně 
postižené a v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Opět jsme 
stáli po jejich boku v rozvoji dlouhodobých projektů a zintenzivnili debatu 
o způsobech, kterými lze dosahovat udržitelných a systémových změn.

Měníme také způsob, jakým nakládáme s financemi v našem nadačním 
jmění. Přenastavili jsme investice do tzv. společensky odpovědných 
fondů, takže teď máme ještě větší jistotu, že naše peníze nepomáhají ta-
bákovému a zbrojnímu průmyslu nebo firmám, které se chovají neeticky. 
I přesto výnosy nadačního jmění vzrostly meziročně o více než 40 %. 
Věříme, že tak můžeme jít příkladem i jiným nadacím, firmám a jed-
notlivcům ve správě svých financí tak, aby s nimi bylo zacházeno více 
v souladu s našimi osobními hodnotami. Do budoucna chceme věnovat 
úsilí při vyhledávání investic, které povedou nejen k finančním výnosům, 
ale také k měřitelným pozitivním společenským dopadům.

Přes řadu nepříznivých vývojů u nás i ve světě, ať už se jedná o polari-
zovanou společnost nebo v mezinárodním srovnání bědný stav českého 
vzdělávacího systému, se díváme do budoucna optimisticky. 

Ještě jednou děkujeme za spolupráci všem našim partnerům a spo-
lupracovníkům, za zájem a podporu a těšíme se na spolupráci v roce 
2018.

Ondřej Zapletal 
ředitel Nadace České spořitelny

Ondřej Pohanka 
předseda správní rady Nadace České spořitelny

 Úvodní slovo
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 Cena Floccus 2017
Cena Floccus byla i v r. 2017 udělena 
organizacím a jednotlivcům, kteří se – stejně 
jako naše nadace – věnují pomoci seniorům, 
lidem s mentálním postižením a těm, kteří se 
rozhodli skoncovat s drogovou závislostí. 
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LAUREÁTI

Cena veřejnosti  
Diakonie ČCE – Středisko ve Valašském Meziříčí

Cena zaměstnanců České spořitelny  
Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Cena poroty

Jednotlivci:  
Zdeňka Palátová,  
zakladatelka z.s. Vrátka  
Ing. Taťána Janoušková,  
ředitelka Hospice sv. Zdislavy, o.p.s. 
Mgr. Ondřej Počarovský,  
ředitel Prev-Centra

Zvláštní cena 
Diakonie ČCE – Středisko ve Valašském Meziříčí

Organizace: 
Domov Sue Ryder, z.ú. 
Společnost Podané ruce  o.p.s. 
Portus Praha, z.ú.

Jsme přesvědčeni, že je nanejvýš potřebné ta-
kové lidi ocenit a že se má vědět o jejich odvaze 
a schopnosti prosazovat zkvalitnění života těchto 
sociálních skupin. 

V každém ročníku Ceny Floccus vyhlašuje na-
dace tzv. „hledisko roku“, kterému při hodnocení 
došlých nominací přiřazuje odborná porota nej-
vyšší váhu. V r. 2017 byly zvlášť vysoce hodnoce-
ny organizace, které jsou příkladem pro ostatní 
ve způsobu řízení financí. Neziskové organizace 
se totiž nezřídka potýkají s malou zkušeností 
s finančním plánováním. Obvykle k financování 
svých činností využívají dotace a granty a jejich 
rozpočty jsou tak nestabilní. Málokdy si mo-
hou vytvořit rezervu pro mimořádné potřeby či 
investice do své činnosti. Při financování posta-
veném na darech a grantech nelze dlouhodobě 
plánovat a organizaci to limituje v rozvoji. Proto 
se nadace rozhodla v 3. ročníku udělit Cenu 
Floccus těm, kteří efektivně pracují na dlouho-
dobé finanční udržitelnosti.

Podobně jako v předchozích letech, vítězové 
obdrželi unikátní skleněnou „sošku“ symbolizující 
chmýří pampelišek. Ta vzniká ve sklářské dílně 
Luboše Stejskala na námět studia Toman Design. 
Každý kus je originál ručně vrtaný vodním pa-
prskem. Vedle trofeje si organizace i jednotlivci 
odnášejí i finanční odměnu.
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Zasazujeme se o důstojné a aktivní stárnutí. 

 Přispíváme na vzdělávací a volnočasové aktivity 
určené seniorům.

 Podporujeme organizace poskytující zdravotní 
a sociální služby seniorům.

 Důstojný a aktivní
 život seniorů
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Česká společnost v mnohých průzkumech vychází jako společnost 
s výrazným despektem k seniorům a stáří obecně. Úměrně tomu se pak 
čeští senioři cítí osamělí, bez dostatečné podpory či šance na uplatnění. 
Tento postoj jde proti konceptu „bezvěké“ společnosti, který prosazuje 
zbytek Evropy, v níž je věk soukromou záležitostí stejně jako náboženské 
vyznání či politické preference.

Ve skutečnosti je ale seniorská populace více heterogenní než jiné skupiny. 
Někteří jsou zcela zdraví, velmi zdatní, sportují, jsou na tom ekonomicky 
dobře, žijí ve shodě se svou rodinou, jiní jsou křehcí, se zdravotními 
problémy, vyloučení, osamělí, žijí na hranici bídy a bývají psychicky 
zlomení.
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 Tísňová péče Areíon

pro seniory a zdravotně postižené občany 
je komplexní sociální služba, kterou 
poskytuje Život 90. Pomocí distanční hlasové 
a elektronické komunikace monitoruje klienta 
v jeho bytě po celých 24 hodin, 7 dnů v týdnu. 
Tato služba pomáhá překonávat izolovanost 
a osamělost seniorů a zajišťuje pro ně 
dostupnost péče i v odlehlých koutech regionů 
ČR. Snižuje zdravotní a sociální rizika starých 
nebo zdravotně postižených lidí a umožňuje jim 
žít v jejich vlastním sociálním prostředí.

Projekty a organizace podpořené v roce 2017
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Byt klienta je vybaven terminální stanicí systému tísňo-
vého volání. Tísňové tlačítko nosí klient neustále u sebe. 
Jakmile v jakékoliv části bytu i v jeho okolí potřebuje po-
moc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde 
automaticky. Služba dispečinku má v počítačovém pultu 
všechna potřebná data pro organizování zásahu.

Terminál doplňuje prostorové čidlo, které v bytě reaguje 
na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (obvykle 10-12 
hodin) čidlo pohyb nezachytí, dochází opět k automatic-
kému zaslání tísňové zprávy do dispečinku a následné-
mu telefonickému spojení s klientem. Prostorové čidlo 
lze přepnout i do režimu „hlídání objektu“, kdy v případě 
narušení bytu systém zašle zprávu na dispečink a ope-
rátor informuje uživatele, jím udané kontakty, nebo 
přivolá policii. 

V roce 2017 využilo Tísňovou péči Areión 322 nových 
uživatelů, oproti 269 uživatelům v roce 2016. V průběhu 
celého loňského roku byla služba poskytována 1127 uži-
vatelům. Finanční příspěvek z naší nadace tak umožnil 
využívání služby i sociálně slabším seniorům. 

Tísňová péče funguje také jako preventivní průběžná péče – dispečink 
kontaktuje každého klienta minimálně 1x za týden. Operátorky tak zjiš-
ťují sociální a zdravotní změny, jak se klientovi daří, provádějí s klienty 
psychoterapeutické pohovory, odborně jim radí v problémech zdravot-
ních i sociálních. Služba je nabízena i přes mobilní telefon, s nímž má 
uživatel neomezený tarif volání v rámci měsíčních úhrad. 
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 Život 90 – Odborné a sociální
 poradenství pro seniory

Naše nadace se od r. 2016 stala také partnerem 
krizové pomoci a poradenství Života 90, které nabízí 
tyto poradny: 

-  sociální (nabízí informace a pomoc při problémech s nízkou životní úrovní seniorů, 
orientaci v sociálních dávkách, pomoc imobilním, vážně nemocným, nevidomým 
a hůře orientovaným seniorům při vyřizování nejrůznějších záležitostí sociálního 
charakteru, např. zařízení sociální služby, získání potřebné kompenzační pomůcky, 
pomoc při podání žádosti do domova pro seniory atd.),

-  poradenství v případech domácího násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání péče,

-  poradenství pro pečující (o možnostech využití sociálních a ošetřovatelských služeb, 
informace a pomoc při orientaci ve službách vhodných pro konkrétního klienta),

-  psychologické poradenství v náročných životních situacích,

-  sociálně právní (konzultace v otázkách majetkoprávních a trestných činů, přestupků, 
sociálního a důchodového zabezpečení, rodinného práva, nájmů a pronájmů, 
formulování a ukládání závěti, sepisování žádostí, smluv, dohod, žalob, závěti),

-  terénní sociální poradenství s docházkou za klientem a jeho doprovodem na úřady 
a do dalších institucí dle potřeby, 

-  Klub kontakt, který pomáhá seniorům překlenout jejich osamělost, zmírnit sociální 
vyloučení i harmonizovat dopady posttraumatického syndromu.
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V r. 2017 uspěl Život 90 i v Grantovém programu Nadace České 
spořitelny, kde získal příspěvek na vybudování Centra aktivní-
ho stáří v rámci svého Domu Portus - komunitního centra pro 
seniory.
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 Portál www.seniorum.cz
Portál seniorum.cz provozuje Život 90. Vznikl v r. 2008 za finanční 
podpory Nadace České spořitelny, která se tak stala jeho 
generálním partnerem. Přináší cílové skupině 60+ důležité 
informace a umožňujeme jí tak naplnit její základní právo – právo na 
relevantní informace, kterých se jí bohužel často z mainstreamových 
informačních kanálů nedostává. Poskytuje také informační prostor 
ostatním neziskovým organizacím, které se zabývají seniorskou 
problematikou. 

V posledních letech portál spustil a úspěšně uvedl internetovou 
mezigenerační seznamku, sekci on-line trénování paměti a webo-
vou agoru pro seniory – diskusní a petiční platformu uživatelsky 
přívětivou vůči seniorům. Portál je rozdělen do přehledných sekcí – 
jednotlivých informačních kanálů (Aktuality, Produkty a služby, Volný 
čas, Vzdělávání, Zdraví a Radí nám odborníci, které nabízí šest on-li-
ne poraden -Sociální, Právní, Psychologickou, Diabeticko-podiatric-
kou, Lékovou a Poradnu při finanční tísni). Stránky www.seniorum.cz 
zaznamenaly v r. 2017 celkem 571 496 návštěv. 
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 Hospic sv. Zdislavy
Hospicová péče sv. Zdislavy usiluje o zlepšení 
péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny 
v Libereckém kraji. Stará se o to, aby poslední 
dny umírajícího byly důstojné a bezbolestné, 
prožité v kruhu blízkých. Prostřednictvím 
Domácí hospicové péče a za pomoci mobilních 
zdravotních přístrojů zajišťuje paliativní péči 
a ulehčení od bolesti a jiného strádání, které 
umírající provází. 

Od roku 2013 naše nadace pomohla hospici částkou 375 tisíc, kterou hospic 
využil na zakoupení nových aut pro terénní hospicovou péči i pro své odleh-
čovací služby, na krytí mzdových nákladů na zdravotní sestru hospice a také 
nákladů spojených s praním lůžkovin. Naše vzájemné partnerství posiluje 
i spolupráce hospice s libereckou pobočkou České spořitelny.

Cenu Floccus Nadace České spořitelny získal Hospic sv. Zdislavy již dvakrát. 
V r. 2015 jako cenu zaměstnanců České spořitelny, podruhé v r. 2017, kdy byla 
udělena ředitelce hospice, paní Taťáně Janouškové. Obě ocenění jsou vyjádře-
ním úcty a uznání za to, jak hospic doprovází své klienty v momente odchodu 
z tohoto světa i za to, že vrací sílu a naději těm, kteří zde po nich zůstávají.
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 Palata – domov
 pro zrakově postižené

Palata je určena lidem, kteří se musí naučit žít se 
zrakovým handicapem získaným v pozdějším věku 
a k udržení plnohodnotného života potřebují vysoce 
odbornou péči a pomoc. Kapacita Domova je 133 
klientů, jejich průměrný věk je 84 let;  čtvrtina klientů 
je imobilních, mnoho klientů trpí kombinací těžkého 
zrakového postižení a stařecké, příp. Alzheimerovy 
demence. Indikací k nástupu do Palaty je těžká zraková 
vada. 

V roce 2017 Domov Palata oslavil 124. výročí založe-
ní, o které se zasloužil právní předchůdce České spo-
řitelny. Po celou tuto dlouhou dobu je historie obou 
institucí spjata, od roku 1989 je Domov významně 
podporován Českou spořitelnou a její nadaci formou 
pravidelných darů. 
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V roce 2017 Nadace České spořitelny přispěla Palatě na 2 dlouhodobé projekty. Již čtvrtým 
rokem spolufinancovala vzdělávání zaměstnanců Palaty, jehož cílem je připravit a vyško-
lit stávající i nové zaměstnance, kteří pracují s klienty se střední a těžkou demencí a kteří 
budou pracovat i v novém pavilonu „Oáza“ (dokončení se předpokládá na r. 2019). Zaměst-
nanci se vzdělávali v oborech kinestetiky (využití pohybových rezerv klienta i pečující oso-
by), individuálního plánování (stanovení cílů podle přání a potřeb klienta), biografie dle prof. 
Bohma (pomáhá bojovat s Alzheimerovou nemocí na základě životního příběhu klienta) 
a bazální stimulace (uklidňuje dezorientované klienty a pomáhá zlepšit jejich vnímání).

Druhým dlouhodobým projektem je financování so-
ciálních lůžek klientů, kteří nejsou schopni ze svých 
příjmů pokrýt výši stanovené měsíční úhrady za služby 
sociální péče v domově. Ze stávajících 133 klientů Do-
mova v r. 2017 bylo 33 klientů, kterým měsíční příjem 
neumožnil plně hradit péči, jež vyžaduje jejich zdravot-
ní stav. Neuhrazené částky na zajištění plnohodnotné 
péče těmto klientům tak každoročně „dorovnává“ 
příspěvek z Nadace České spořitelny.

Česká spořitelna v loňském roce předala Palatě soubor obra-
zů ze svých sbírek.
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 Domov Sue Ryder
I v r. 2017 pokračovala naše spolupráce 
s Domovem Sue Ryder. Základním 
posláním organizace je usilovat 
o maximální možnou kvalitu života 
seniorů a jejich důstojnost. Nabízí 
seniorům i jejich rodinám pomoc ve 
chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. 
V domově žije ročně kolem 60 klientů, 
jejichž průměrný věk je 88 let. Většina 
klientů jsou křehcí senioři často trpící 
různými stupni demence a chronickými 
nemocemi.

Příspěvek z nadace byl určen na zajištění dobrovolnické činnosti 
v Domově. Dobrovolníci jsou vítaným obohacením péče o seniory, 
neboť se klientům osobně věnují, zajímají se o jejich životní příběh, 
naslouchají jim a odstraňují tak pocit osamělosti. Do sociálních slu-
žeb vnášejí nepostradatelný kontakt s vnějším světem. Výsledkem je 
nejen zlepšování kvality péče, ale i vytvoření komunity dobrovolníků, 
kteří tak mohou uplatnit svůj altruistický potenciál.
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 Počteníčko
Počteníčko představuje nový trend 
v práci se seniory. Prezentuje starší 
občany jako užitečnou a potřebnou 
část populace, která umí a může 
něco udělat i pro jiné, což je důležité 
pro změnu pohledu zejména mladší 
generace na seniory. 

Počteníčko s babičkou je příkladem aktivity, v níž senioři 
nejsou pouhými příjemci, ale mají možnost dávat druhým, 
v tomto případě nemocným dětem i seniorům. Přitom mo-
hou využít svých znalostí a zkušeností. V roce 2017 se do 
Počteníčka celostátně zapojilo ve 12 nemocnicích zhruba 
110 babiček i dědečků a přibližně 2000 dětí.

Počteníčko aktivizuje seniory, zpříjemňuje pobyt nemoc-
ným v nemocnici, zmírňuje jejich stres a přispívá ke zlepšení 
mezigeneračních vztahů. Vrací seniorům–dobrovolníkům 
pocit potřebnosti, užitečnosti a sounáležitosti. Mnohým dává 
důležitou náplň běžného dne. Všichni shodně potvrzují, že 
jim pomáhá v návratu a zapojení do aktivního dění ve spo-
lečnosti.
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 Senioři komunikují – kurzy
 počítačové gramotnosti

Snaha o zkvalitnění života ve stáří a o aktivní 
začlenění seniorů do společnosti je jednou z oblastí, 
v níž se dlouhodobě angažuje Nadace České 
spořitelny. Projekt Senioři komunikují je příkladem 
mezigenerační solidarity i vyjádřením úcty ke stáří. 
Nabízí prostředek k prolomení izolace a samoty, 
jimiž lidé ve stáří trpí nejvíc.

V r. 2017 vstoupil projekt do 11. ročníku. Po celou 
dobu se projekt těšil velkému zájmu o získání doved-
ností v obsluze počítačů a v elektronické komunikaci. 
Je důkazem toho, že i ve vyšším věku neztrácejí lidé 
chuť se dále rozvíjet a vést kvalitní život. Senioři se 
na kurzech učí základům obsluhy osobního počíta-
če, včetně internetu a elektronické pošty a získávají 
praktické znalosti o tom, jak správně používat pla-
tební kartu, či internetové bankovnictví.
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Nadace České spořitelny je hlavním partnerem projektu 
Senioři komunikují. Cílovou skupinou jsou senioři důcho-
dového věku. Za deset let trvání projektu prošlo kurzy přes 
13 a půl tisíce absolventů a zájem o ně byl všude větší, 
než bylo možné uspokojit. Jistě i proto, že kurzy byly pro 
účastníky bezplatné, což mnohdy dokázalo prolomit ostych 
z neznámého.

V roce 2017 se konalo celkem 100 kurzů po celé republi-
ce. Ve všech regionech se do projektu každoročně zapojuji 
také zaměstnanci České spořitelny v roli lektorů moderních 
platebních nástrojů. Do kurzů se zapojují zcela dobrovolně 
a musí si na lektorování umět najít čas v rámci svého běž-
ného pracovního nasazení. Projekt Senioři komunikují tak 
skvěle v praxi uplatňuje princip mezigenerační solidarity.
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 Charita Česká republika
Nadace České spořitelny je od roku 2004 generálním 
partnerem Charity Česká republika. V roce 2017, 
stejně jako v předchozích létech, přispěla na přípravu 
a realizaci Tříkrálové sbírky, největší dobrovolné 
sbírky u nás, a dále na konkrétní projekty jednotlivých 
diecézních charit, zaměřené na péči o seniory, o lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením, a také na 
prevenci sociálního vyloučení a kriminality.



Výnos charitní Tříkrálové sbírky 2017 opět překonal 
rekord z předchozích let. Ve všech krajích ČR kole-
dovalo přes šedesát tisíc dobrovolníků a dárci k nim 
byli opět štědří. Dary získané koledníky a prostřed-
nictvím DMS přesáhl poprvé výši sta milionů korun 
a o téměř 3 miliony předstihl částku z předchozího 
roku. Výnos pomohl lidem v sociální nouzi, matkám 
s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a vážně 
nemocným, a také zmírnit utrpení ve světě - část 
výtěžku totiž putuje pravidelně na projekty rozvojové 
spolupráce v zahraničí.

Na podporu sbírky uspořádala Česká spořitelna 
Třikrálové bruslení pod Žižkovskou věží v Praze. Akce 
byla určena dětem a rodinám a kromě bruslení zdar-
ma připravila pro děti řadu aktivit - focení a projížďky 
na živém velbloudovi, skákací hrad a tříkrálové 
dílničky. Rodiny tak mohly zábavu spojit s podporou 
sbírky. Stejně jako po celou dobu trvání sbírky, i v r. 
2017 Česká spořitelna bezúplatně sečetla a roztřídila 
veškerý výtěžek Tříkrálové sbírky!
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Systematicky bojujeme s drogovou závislostí jako 
celospolečenským problémem.

Jsme dlouholetým partnerem organizací, které 
s tímto fenoménem odborně pracují.

Financujeme programy určené těm, kteří se 
rozhodli se svou závislostí skoncovat.

 Prevence a léčba
 drogové závislosti
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Drogový trh se celosvětově výrazně mění. Rozšiřuje se prodej po internetu, 
v obchodech s léky, na utajených webech i přes sociální sítě. Mladí Češi nadále 
vedou evropské statistiky uživatelů konopných drog. Marihuanu nebo hašiš za 
poslední rok užila alespoň jednou více než pětina lidí ve věku 15 až 34 let.

Ve skupině od 15 do 16 let má zkušenost s konopím dokonce 42 procent Čechů. 
Nové drogy, zejména psychoaktivní látky, zaznamenala také česká taneční scéna. 
Těmto výzvám se daří čelit především díky vysoké dostupnosti programů výměny 
jehel a stříkaček a nízkoprahových a kontaktních programů. Výskyt HIV mezi 
injekčními uživateli drog, a také úmrtnost na předávkování jsou u nás dlouhodobě 
velmi nízké.

Boj s drogovou závislostí patří k hlavním úkolům Nadace České spořitelny 
už od začátku její existence. Po celou dobu podporujeme organizace, které 
prostřednictvím uceleného systému služeb nabízejí drogově závislým pomocnou 
ruku ve všech fázích léčby tak, aby svojí závislost zvládli. Kromě finanční pomoci 
se nadace zasazuje i o změnu náhledu většinové společnosti na drogové 
závislosti i na závislé.
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 SANANIM, z.ú.
Od r. 2003 trvá naše spolupráce se SANANIMem, jednou 
z nejuznávanějších organizací v oblasti drogových 
závislostí u nás. 

SANANIM se dlouhodobě zaměřuje na cílové 
skupiny, pro které v ČR neexistuje jiná mož-
nost léčby a resocializace nebo pro které jsou 
služby zatím velmi těžce dostupné, tj. mladis-
tví klienti a mladí dospělí ve věku 16–25 let, 
matky s dětmi, klienti s nízkou uplatnitelností 
na trhu práce a dlouhodobí uživatelé návy-
kových látek. Velmi důležitou součástí služeb 
SANANIMU jsou také programy zacílené na 
partnery, rodiče a příbuzné klientů a také na 
širokou veřejnost.

V roce 2017 byly podpořeny tyto projekty 

Projekty a organizace podpořené v roce 2017



_Terapeutická komunita Heřmaň – komunita pro klienty s vě-
kovým průměrem nad 32 let a velmi dlouhou drogovou kariérou 
(často s duální psychiatrickou diagnózou) poskytuje dlouhodobou 
léčbu a sociální rehabilitaci s cílem plnohodnotného zapojení do 
běžného života. Z příspěvku nadace byla hrazena další fáze revi-
talizace čističky odpadních vod a revitalizace budovy komunity.

_Terapeutická komunita Karlov – komunita pro mladistvé a mla-
dé dospělé ve věku 16 až 25 let a pro matky s dětmi. Kapacita 
je 12 míst pro klienty mladistvé, pro matky 9 míst a 10 lůžek pro 
jejich děti. Po ukončení léčby téměř všichni klienti přecházejí do 
následné péče Doléčovacího centra SANANIM a všechny matky 
do chráněného bydlení. Děti přijaté do léčby s matkami dělají bě-
hem pobytu v TKK velký pokrok. Matky v naprosté většině odchá-
zejí z komunity schopné starat se o své děti.

_Propagace, osvětové a vzdělávací akce pro odbornou i laickou 
veřejnost

_Doléčovací centrum (DOC) a Denní stacionář
Doléčovací centrum SANANIM nabízí strukturovaný doléčova-
cí program, včetně služby chráněného bydlení. Denní stacionář 
funguje od r. 1996 a patří ke stabilizovaným a nejefektivnějším 
programům v rámci léčebných služeb pro uživatele návykových 
látek. Stále si udržuje určitou ojedinělost v tom, že vedle ambu-
lantních služeb nabízí stacionární léčbu s intenzivní psychotera-
peutickou složkou. Oběma programy projde ročně více než 800 
klientů.

_Podpora nových ICT technologií v prevenci, poradenství a lé-
čebných intervencích - již několik let naše nadace podporuje 
vývoj a provoz online poradenství zaměřeného na oslovení širší 
veřejnosti a drogových uživatelů, kteří nejsou primární cílovou 
skupinou léčebných a poradenských zařízení. Virtuální klinika 
návykových nemocí je koncipována jako rozcestník s odkazy na 
jednotlivé služby a poradenství pro uživatele i jejich sociální okolí 

(rodiče, partnery atd.). Odtud je možné vstoupit do již existující 
Drogové poradny, Internetové léčebné intervence pro uživatele 
konopných drog či si projít testy vyhodnocující míru závislosti atp.

_Sociální podniky Café Therapy, Bistro Therapy, Catering The-
rapy a kozí farma U Karáska
Projekt sociálního podnikání v SANANIMu prošel v uplynulém 
období zásadním rozvojem. Vedle Café Therapy zahájily provoz 
také Bistro Therapy na Pedagogické fakultě UK a Catering Thera-
py. Obě zaměstnávají na 1 kmenového zaměstnance asi 3 klienty 
z cílové skupiny. V chráněném pracovním programu Café Thera-
py tak bylo v r. 2017 zaměstnáno celkem 10 klientů. Od zahájení 
prošlo programem 110 klientů. Prostřednictvím pracovních míst 
číšník, pomocná pracovní síla v kuchyni a uklízečka si vyzkoušeli 
nebo se pod vedením kouče naučili základním pracovním ná-
vykům. Po ukončení programu pak zpravidla neměli problémy 
s nalezením nového zaměstnání.
Sociální podnikání je v TK Karlov zaměřeno na produkci mléka 
a v TK Němčice na drobnou rostlinnou i živočišnou produkci. Z po-
hledu finanční efektivity se nejedná o aktivity, které by genero-
valy významný zisk, nicméně jejich přínos pro klienty jako cílená 
příprava na vstup na pracovní trh je zcela zásadní.

_Drogové informační centrum (DIS)
DIS je zdrojem objektivních, nezkreslených a pravidelně aktualizo-
vaných informací, jejichž dostupností přispívá k drogové prevenci 
a ke snižování rizik souvisejících s užíváním drog. Centrum spra-
vuje a rozvíjí internetové aplikace SANANIMu (Drogová poradna, 
Benzodiazepinová poradna, Drogový informační server, služba 
Promile INFO a stránky SANANIMu) a realizuje vzdělávací a pre-
ventivní akce (Primární prevence na školách; Odpočinková zóna 
s informačním stánkem atd.). S projekty Drogového informačního 
centra se na internetu setká na 350 000 lidí ročně. V r. 2017 uve-
řejnil DIS 850 nových článků, které si přečetlo 44 747 unikátních 
návštěvníků.
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Klienti Doléčovacího centra SANANIMu se již druhým 
rokem aktivně účastní seriálu závodů Kolo pro život. Do 
závodů se přihlásilo během roku až 12 klientů spolu se 
svými terapeuty, startovné získali od České spořitelny 
zdarma. Nad svou závislostí již zvítězili, zde v závodě 
zdolávají další etapu. V ní závodí nejen se soupeři na 
trati, ale i sami se sebou a svým návratem do života ve 
společnosti.
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 Drop In
S Centrem prevence a léčby drogových závislostí Drop In spolupracuje naše 
nadace již 11 let a podporuje zejména 4 projekty: 

_Centrum pro rodinu, které nabízí strukturovaný léčebný ambulantní program pro 
ženy-matky, jež prokáží skutečný zájem o život se svým dítětem, o trvalou abstinenci 
a změnu životního stylu. V navazujícím programu Sluníčko na cestě zároveň centrum 
sleduje vývoj dětí rodičů s anamnézou užívání návykových látek. Centrum poskytlo 
v minulém roce celkem přes 4000 služeb.

_Centrum metadonové substituce v Praze 1, Praze 2 a Praze 8 zajišťují substituční 
léčbu pro hlavní město Prahu a jeho okolí. Při substituční terapii je droga nahrazena 
jinou látkou s podobnými účinky, avšak jiným způsobem aplikace. Odnaučuje drogu 
aplikovat si do žíly, přispívá k přerušení kontaktu mezi uživatelem a jeho drogovým 
dealerem a přispívá ke změně životního stylu. V současné době centra slouží přibliž-
ně 350 klientům. Celkový počet návštěv klientů ročně přesahuje 25 000.

_Tvoje šance – projekt připravuje klienty na substituční léčbě pro vstup na otevřený 
pracovní trh. Poskytuje jim např. pomoc při hledání zaměstnání, kurzy obsluhy PC 
nebo individuální poradenství. Součástí projektu, který má aktuálně cca 100 klientů, 
je i tréninkové pracoviště ZAHRADA, kde se učí pracovním návykům v praxi.

_Nízkoprahové středisko, jehož činnost vychází z principu „harm reduction“, tj. sní-
žení rizika přenosu infekčních onemocnění, a tím dosažení vyšší ochrany veřejnosti 
a nižších nákladů na budoucí lékařskou péči. Důležitou součástí nabízených služeb 
je možnost konzultací pro uživatele drog, kteří jsou motivovaní nebo hledají motivaci 
k životní změně.

Nízkoprahové středisko poskytne prů-
měrně 80 kontaktů denně, za poslední 
rok to bylo více než 16 tisíc kontaktů.
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 Ad Hominem, spolek
Naprostá většina zubních ambulancí 
v ČR – včetně stomatologických klinik 
– přistupuje k zubnímu ošetření rizikově 
infekčních pacientů velmi zdráhavě, pokud 
vůbec. 

Ošetření a léčba takových pacientů jsou specifické a ekonomicky velmi 
náročné, neboť vyžadují speciální ochranné vybavení ošetřujícího perso-
nálu a mnohem dražší jednorázové pomůcky a stomatologické nástroje.  
Spolek Ad Hominem proto vybudoval při FN Na Bulovce v Praze první 
zubní ordinaci speciálně určenou pro vysoce infekční pacienty, pochá-
zející často z nejslabších sociálních skupin či s drogovou závislostí. Naše 
nadace pravidelně pomáhá financovat nákup pomůcek i zdravotnického 
materiálu. Ordinace tak může nabídnout ročně ošetření asi 1000 pacien-
tům s HIV.
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 Renarkon, o.p.s.
Renarkon poskytuje na Ostravsku ucelený soubor odborných sociálních 
služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci v souvislosti se zneužíváním 
nealkoholových drog. Svými aktivitami se snaží předcházet rizikovému chování 
vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat jeho 
negativní sociální dopady. Renarkon v r. 2017 poskytl služby celkem 2 542 
klientům, vyměnil 350 630 injekčních setů a provedl 22 183 kontaktů s klienty. 
Centrum primární prevence provedlo besedy, kterých se zúčastnilo 24 573 
žáků ve 100 školských zařízeních.

Nadace ČS přispívá na činnost Renarkonu pravidelně. V r. 2017 byl 
náš příspěvek rozdělen na 3 strategické projekty Renarkonu, a sice 
na tvorbu metodik primární prevence pro mateřské školy, na rekvali-
fikaci klientů po ukončení léčby s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost 
na trhu práce a na rozvoj spolupráce s polskou partnerskou organi-
zací Fundacja Arka, která se – stejně jako Renarkon – zabývá za-
městnáváním klientů s drogovou minulostí.
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 Chráněná dílna Eikón –
 Společnost Podané ruce 

Nadace České spořitelny je dlouhodobým 
partnerem terapeutické pracovní dílny EIKÓN, která 
zaměstnává lidi ohrožené sociálním vyloučením 
v důsledku překonané závislosti na návykových 
látkách i lidi propuštěné z výkonu trestu nebo 
neuplatnitelné na běžném pracovním trhu. Kromě 
řemeslné zručnosti si zde klienti osvojují i základní 
pracovní návyky, takže je dílna připraví pro vstup na 
otevřený trh práce.

Dílna Eikón zaměstnává během roku asi 25 klientů. Dílna manufakturním způ-
sobem vyrábí drobné stolařské a upomínkové předměty. Spolu s řemeslem se 
klienti učí dodržovat běžný pracovní režim, být součástí pracovního kolektivu, 
nést zodpovědnost za svůj pracovní výkon a řešit každodenní problémy. Dílna 
tak vhodně doplňuje a završuje celý terapeutický proces.
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V r. 2017 obdržela Společnost Podané ruce Cenu Floccus 
Nadace České spořitelny, kterou odborná porota ocenila 
její provázanou síť více než 30 sociálních, zdravotnických 
a preventivních služeb v oblasti návykového chování ve 
třech moravských krajích. Vedle preventivních a terénních 
programů provozují Podané ruce terapeutickou komunitu, 
a také sociálně terapeutickou dílnu Eikón
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 Auritus – centrum pro lidi
 ohrožené drogou

Auritus je nízkoprahové zařízení Farní charity 
Tábor a nabízí služby v oblasti primární, 
sekundární i terciární prevence zneužívání 
návykových látek. Provozuje kontaktní 
centrum pro první kontakt s klientem „z ulice“. 
Zde s ním navazuje vztah pro pozdější 
terapeutickou práci vedoucí k abstinenci. 

V roce 2017 pracoval Auritus celkem s 281 klienty (včetně 80 rodinných příslušní-
ků), uskutečnil celkem 2 873 kontaktů, na pracovních dílnách zaměstnával celkem 
29 klientů, kteří v průběhu roku odpracovali celkem 524 hodin. Centrum poskytlo 
2318 konzultací, poradenství, terapií a uskutečnilo 43 799 výměn injekčních stří-
kaček.

Nadace ČS přispívá Centru Auritus na zdravotnický materiál, na výtvarné potřeby 
a materiál pro pracovní programy v rámci resocializace klientů. Prostřednictvím 
vzdělávacích aktivit a praktického nácviku pracovních dovedností tyto programy 
motivují k abstinenci a přispívají ke zvýšení šance na zaměstnání a začlenění do 
společnosti. Klienti se podílejí na výrobě keramiky, textilních hraček, ručního papí-
ru nebo svíček, které Auritus prodává ve své galerii.
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 BÉTEL CZ, z.s.
BÉTEL CZ z.  s. poskytuje v Kralupech nad Vltavou 
dlouhodobý pobytový léčebný program pro muže do 35 let 
závislé na návykových látkách, včetně klientů propuštěných 
po výkonu trestu. Cílem je dosažení úplné abstinence a trvalé 
změny životního stylu. V r. 2017 nastoupilo do komunity 
celkem 14 klientů. Nově získal Bétel certifikaci a v r. 2017 
otevřel i ženskou komunitu.

Jako součást pracovní rehabilitace pracují členové komunity v chari-
tativním podnikání. Organizace provozuje neziskový obchod s použi-
tým – a klienty restaurovaným – nábytkem. Pro výrobu nábytku byl 
za finanční pomoci naší nadace přestaven původní sklad na truhlář-
skou dílnu. Následně pak nadace přispěla na pořízení kotle pro její 
vytápění i na strojové vybavení dílny.

Organizace byla úspěšná i v našem loňském grantovém programu, 
kde získala příspěvek na další úpravy dílny i na vybudování prostor 
pro jednání se zákazníky a prodej drobného zboží.
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Jsme partnery organizací, které rozvíjejí samostatnost 
a soběstačnost dospělých lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením.

Podporujeme rozvoj terapeutických a chráněných 
pracovišť a začleňování lidí s postižením na trhu práce.

Přispíváme na rozvoj kompetencí a know-how 
pracovníků z programů a služeb pečujících o lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením či duševním 
onemocněním.

 Péče o dospělé lidi
 s mentálním postižením
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Rovné právo osob se zdravotním postižením žít v rámci společenství se týká zejména 
možnosti volby místa pobytu, přístupu k rezidenčním i komunitním službám, včetně 
osobní asistence. Přesto, že se již v praxi prosazují opatření přijatá v rámci Národního 
plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, stále nepříznivá 
zůstává situace v jejich zaměstnávání. Zbývá dokončit revizi systému podpory 
zaměstnanosti a vyhodnotit její sociální a daňový dopad. Tato opatření sice vyžadují 
finanční náklady, jejich návratnost je ale mnohonásobná, nemluvě o nevyčíslitelných 
hodnotách, jimiž jsou pocit seberealizace, soběstačnosti a nezávislosti.

Spoluprací s organizacemi, které se zaměřují na posílení dovedností a samostatnosti 
dospělých lidí s mentálním postižením, usilujeme o zbourání stereotypů ve vnímání 
těchto lidí a o jejich skutečné začlenění do většinové společnosti.
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 Diakonie Českobratrské církve
 Evangelické

Diakonie poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací 
a pastorační služby všem, kteří se v důsledku 
věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení 
dostali do nepříznivé životní situace, a to bez 
ohledu na vyznání. Mezi poskytované služby 
patří speciální školy a školky, stacionáře, 
denní centra i pobytová zařízení pro mentálně 
i fyzicky postižené děti a dospělé, domy na půl 
cesty, azylové domy, chráněné bydlení, kurzy, 
terapeutické dílny. Diakonie poskytuje aktuálně
130 registrovaných sociálních služeb ve 110
zařízeních ve všech regionech ČR, pomáhá také 
při živelných katastrofách a organizuje 
humanitární pomoc v zahraničí. 



Spolupráci s Diakonií Českobratrské církve 
Evangelické jsme odstartovali projekt Ob-
chodu dobré vůle v Táboře. Obchod je pří-
kladem zdařilého zapojení lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením do běžného 
života. Funguje jako chráněné pracoviště, 
v němž v jednom kolektivu pracují osoby se 
zdravotním a mentálním či kombinovaným 
postižením.

Naším dalším společným projektem je chrá-
něná restaurace Klobouk v Terezíně, která 
slouží jako tréninkové pracoviště, kde se ve 
smíšeném kolektivu připravují klienti s men-
tálním a fyzickým postižením na budoucí za-
městnání a důstojné zapojení do společnosti.

Koncem r. 2017 byla v rámci naší spolupráce 
s Diakonií otevřena kavárna „Zahrádka pod 
věží“ v Kolíně, kde se pracovním dovednos-
tem učí v současné době přes 20 klientů.

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském 
Meziříčí provozuje chráněné bydlení a soci-
ální rehabilitaci jako přípravu na zaměstnání, 
kde nyní zaměstnává 45 lidí se zdravotním 
znevýhodněním. Středisko plánuje s podpo-
rou naši nadace otevřít nový sociální pod-
nik – pralinkárnu „Sladký sen“ ve Valašském 
Meziříčí jako tréninkové pracoviště a zážit-
kovou čokoládovnu. Vytvoří tak 6 nových 
pracovních míst pro lidi se zdravotním zne-
výhodněním.
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 SVÍTÁNÍ, o. p. s
Pardubická Praktická škola SVÍTÁNÍ, 
o.p.s. poskytuje dětem i dospělým 
s kombinovaným postižením vzdělávání 
a služby směřující k rozvoji jejich 
osobnosti a zapojení do běžného života. 

Ve svých tranzitních programech připravuje škola své absolventy 
od 16 do 64 let pro zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. 
Klienti se v nich učí plnit zadané úkoly i přijímat odměnu za práci. 
Nadace již potřetí pomohla zajistit asistenta, který doprovází při 
pracovních aktivitách celkem 13 klientů programu „Pracujeme 
s vámi, pracujeme pro vás“. Ti střídavě docházejí za prací do admi-
nistrativního centra České spořitelny Vinice v Pardubicích.

V r. 2017 získalo SVÍTÁNÍ z nadace rovněž grant v rámci zaměst-
naneckého grantového programu na projekt muzikoterapeutic-
kého souboru Mlima Jua, sestaveného ze současných a minulých 
klientů, konkrétně na muzicírování v domovech pro seniory.
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 Sdružení Neratov, o. s.

Sdružení Neratov, o. s. už od roku 1992 
obnovuje vysídlenou pohraniční ves 
Neratov v Orlických horách, kde vytváří 
domov pro lidi s mentálním postižením 
a v mnoha chráněných pracovištích dává 
práci už více než 140 lidem s postižením. 

V Neratově nacházejí klienti sdružení zaměstnání v zemědělství a řemeslech sou-
visejících s venkovem, např. v tkalcovské, keramické a košíkářské dílně, zahradnic-
kých a úklidových službách, v kuchyni, při odklízení sněhu, chovu ovcí apod.

V rámci naší dlouhodobé spolupráce sdružení získalo v r. 2017 příspěvek na pergolu 
pro příjemné posezení v chráněném bydlení. V grantovém programu pro zaměst-
nance České spořitelny získal Neratov také příspěvek na novou chráněnou montáž-
ní dílnu v centru Králík. Lidé s handicapem tu montují součástky do jističů pro místní 
firmu. V současné době Sdružení zaměstnává v nové dílně už 20 lidi s různými typy 
postižení.
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 Fosa, o. p. s.
Společnost Fosa usiluje o začlenění 
lidí zejména s mentálním postižením 
či po poranění mozku do běžného 
života a o dosažení jejich maximální 
soběstačnosti. 

Naše nadace každoročně přispívá Fose na odborně 
vedené týdenní a víkendové nácviky dovedností, 
kde se klienti učí žít bez podpory svých blízkých. 
Kurzů se najednou účastní obvykle 10 klientů. 
Prostřednictvím pestrých úkolů a aktivit se učí čin-
nostem potřebným pro každodenní život, např. jak 
hospodařit s penězi, obstarávat nákupy potravin, 
připravovat jídlo či aktivně komunikovat.

Barbora, klientka Fosy se letos stala jednou z „tvá-
ří“ naší nadace. Bára je aktivní sportovkyně, věnuje 
se hlavně atletice a plavání. Účastní se sportovních 
akcí s medailovými výsledky. V Dílnách tvořivosti, 
které pro své klienty pořádá Fosa, se věnuje krea-
tivní činnosti. Zároveň se učí samostatnosti, rozu-
mět penězům a v budoucnu by se ráda osamostat-
nila a našla si zaměstnání i vlastní bydlení.



 41

 MIKASA, z. s.
MIKASA, z.s. provozuje v Ostravě denní stacionář pro mladé 
a dospělé ve věku 16 až 45 let se středně těžkým a těžkým 
kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra 
a s poruchami chování. Svými službami umožňuje klientům trávit 
aktivně volný čas v kolektivu jejich vrstevníků. 

Klienti si v denním stacionáři zlepšují sebeobslužné 
a motorické schopnosti, a tím si zvyšují šance se-
trvat v domácím prostředí. MIKASA ročně pracuje 
s 50 klienty.

Naše nadace již tradičně přispívá na zkvalitnění te-
rapeutické péče MIKASY. V r. 2016 a 2017 to bylo 
konkrétně na vybavení snoezelenové místnosti slou-
žíci k relaxaci a nácviku v usnadňovaném prostředí. 
Nácviky v tomto prostředí udržují a rozvíjejí schopnosti 
klientů a současně slouží k odpočinku, což je zejména 
důležité u klientů s problémovým chováním.
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 Centrum sociálních služeb
 Tloskov

Centrum sociálních služeb Tloskov je 
partnerem nadace od r. 2016. Svým 
cca 250 klientům ve věku 16 až 64 let 
nabízí ubytování, chráněné bydlení, denní 
stacionář, nácvik sociálních a pracovních 
dovedností, muzikoterapii, pracovní 
terapii, sportovní aktivity nebo ranou či 
odlehčovací péči.

V r. 2014 u příležitosti oslav 55. výročí založení centra začalo 
vysílat internetové rádio Tloskov, které vzniklo z iniciativy obyva-
tel – klientů centra. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou 
zde samotní klienti, kteří tak vyvracejí mýtus o tom, že mentálně 
postižené osoby lze zaměstnat pouze manuálně. 
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Naše nadace je od začátku spolupráce partnerem Rádia 
Tloskov. Jde o projekt jedinečný svého druhu v Evropě 
a pravděpodobně i ve světě a nadace se rozhodla hra-
dit jeho roční provoz. Rádio Tloskov pro klienty Tloskova 
představuje smysluplně strávený volný čas, zvyšuje jejich 
sebevědomí a výrazně usnadňuje jejich integraci do 
společnosti. Moderátoři rádia už nejednou dokázali oslovit 
velmi známé osobnosti, jako jsou např. Adam Mišík, Marta 
Kubišová, Jiří Macháček, Jiří Lábus, Ivan Hlas a mnozí další.
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 Ledovec, o.s.

Smyslem práce Ledovce je, aby lidé z cílové skupiny měli takové 
dovednosti a schopnosti, které potřebují k samostatnému životu 
v jejich přirozeném prostředí. Ledovec proto v r. 2017 zakládá tzv. 
Recovery College a Clubhouse nabízející klientům s duševním 
onemocněním svépomocné vzdělávací, podpůrné a volnočasové 
aktivity v bezpečném prostředí. Pro všechny aktivit je podstatné 
zázemí a profesionální podpora poskytovaná ze strany pracovníků 
Ledovce. Aktivity vycházejí z podnětů a potřeb uživatelů, vznikají, 
rozvíjejí se, transformují a zanikají jako běžná součást zdravého 
života komunity.

Občanské sdružení Ledovec od r. 2001 
poskytuje služby psychosociální podpory 
lidem s duševním onemocněním nebo 
s mentálním postižením v plzeňském 
regionu. 
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 Vítej, o. p. s.
Komunitní centrum Vítej… v Hřebči u Kladna provozuje chráněné bydlení 
a chráněnou dílnu pro dospívající a dospělé osoby s poruchou autistického 
spektra nepřetržitě 365 dní v roce. 

Klienti komunitního centra zde mají trvalý domov, který 
je plně přizpůsoben jejich specifickým potřebám. Nadace 
České spořitelny pokračovala i v r. 2017 ve financování prá-
ce odborně vyškolených osobních asistentů, kteří klientům 
poskytují nezbytnou podporu a pomoc při zvládání každo-
denních aktivit v pekárně i osobním životě. 
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 Grantové programy
 Nadace České spořitelny

Stejně jako v předchozích letech vyhlásila nadace 
2 grantové výzvy ve svých strategických oblastech, a to 
pro zaměstnance České spořitelny a pro její klienty. 
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Myšlenka obou grantových programů má společného jmenovatele – snaží se 
kultivovat filantropii a dobrovolnictví a motivovat zaměstnance i klienty k aktivní 
angažovanosti v pomoci neziskovému sektoru v ČR. Grantové programy slouží 
jako nástroj k realizaci této myšlenky - skrze něj se zaměstnanci a klienti České 
spořitelny mohou stát aktivními promotéry a garanty konkrétních projektů 
neziskových organizací ve své komunitě či regionu. V obou programech rozdělila 
nadace celkem 2 miliony korun.

Projekty do Zaměstnaneckého programu přihlásili zaměstnanci České spořitelny 
a o jeho vítězích pak rozhodovali všichni formou elektronického hlasování, kterého 
se zúčastnilo 1 417 zaměstnanců. Tyto hlasy rozhodly o udělení 12 grantů.

Do Grantového programu pro klienty navrhovali projekty klienti České spořitelny. 
Ve veřejném hlasování pak veřejnost svými 6133 hlasy podpořila 15 organizací.
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 Akcelerační programy
 Nadace České spořitelny
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Rozvíjíme podnikavost v občanské společnosti ve smyslu 
rozvoje sociálního podnikání, fundraisingu ze soukromých 
zdrojů a systémových řešení. Ve spolupráci s partnerskými 
organizacemi se opíráme o měření dopadů a hledáme 
inovativní formy financování.
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Program FRIN realizuje České centrum fundraisingu v partner-
ství s Nadací České spořitelny od roku 2016. Smyslem programu 
je podpořit organizace, které nechtějí čekat na grantové výzvy 
a rozhodly se ucházet se o zájem a podporu lidí kolem sebe. 
FRIN pomáhá těmto organizacím rozvíjet existující i nové fun-
draisingové kampaně formou testování, vzdělávání, mentoringu 
a peer to peer sdílení.

Rostoucí zájem v roce 2018 (26 přihlášených) ukazuje, že se 
programu daří budovat dobré jméno a renomé mezi neziskový-
mi organizacemi, které se již fundraisingu věnují nebo se chystají 
na nové kampaně zaměřené na dárce. Programu se daří temati-
zovat testování jako integrální součást práce profesionálních or-
ganizací, které berou fundraising vážně a systematicky ho budují 
nejen jako jeden za zásadních zdrojů organizace, ale také jako 
pevnou součást kultury neziskové organizace. V roce 2017 se 

do programu přihlásilo 20 organizací a vybráno bylo 10 z nich. 
Finanční ocenění od Nadace České spořitelny a cenu veřejnosti 
získala organizace Romea za Kampaň Romská stipendia pro 
studenty středních škol.

 FRIN
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Je nejrozsáhlejší akcelerační a vzdělávací program v oblasti 
společensky prospěšného podnikání působící v 30 zemích světa. 
SIA mladým lidem nabízí finanční a vzdělávací podporu. Podpo-
rujeme týmy, které mají nápad, jak udržitelně, inovativně a kre-
ativně řešit společenské a environmentální problémy. Nejlepší 
nápady dostávají finanční odměnu, pracovní prostor a odbornou 
podporu. V České republice program SIA pořádá spolek Hub 
for Change  při Impact Hub Praha. Hlavním partnerem českého 
programu je od jeho počátku, v roce 2012, Česká spořitelna - od 
roku 2017 také Nadace České spořitelny.

V roce 2017 se do programu přihlásilo 40 projektů, z nichž bylo 
do letní akcelerace vybráno 10 týmů. Vítěznými projekty se staly: 
Centrum terapie autismu, projekt HeroClan a projekt Nejčr. Cenu 
veřejnosti získal projekt Lepší senior.

Je akcelerační program pro týmy a organizace, které rozvíjejí spo-
lečensky prospěšné podnikání. Cílem programu je pomoci organi-
zacím zajistit funkčnost a dlouhodobou udržitelnost jejich projektů, 
pomoc s rozšířením jejich aktivit a s měřením dopadu. Impact First 
je 4 až 5-ti měsíční akcelerační program, který se koná dvakrát do 
roka. Nabízí odbornou a finanční podporu zaštítěnou mentoringem, 
osobními konzultacemi, workshopy šitými na míru a networkin-
gem. Impact First organizacím pomáhá od podzimu roku 2015 a 
za necelé tři roky jím prošlo 53 projektů. V průběhu roku 2017 se 
konaly tři běhy akceleračního programu, přihlásilo se do nich cel-
kem 56 projektů a do akcelerace bylo vybráno 26 z nich. 

Vítězem 3. běhu (duben 2017) se stal ostravský sociální podnik 
NášUp, vítězem 4. běhu (červen 2017) se stala náchodská Pekár-
na Na Plechu a vítězem 5. běhu (únor 2018) se stala organizace 
Freya. 

 Social Impact Award  Impact First
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 Firemní dobrovolnictví
 v České spořitelně

V roce 2017 využilo volno pro charitu 1193 dobrovolníků, kteří 
pomáhali v neziskových organizacích po celé republice. Nejčastěji 
se věnovali aktivitám se seniory. Dohromady tak na charitu věno-
vali téměř 10 tisíc hodin.

Na kurzech Senioři komunikují dobrovolně lektorují zaměst-
nanci spořitelny z jednotlivých poboček. Učí seniory správně 
a bezpečně používat platební karty a internetové bankovnictví. 
Velký a opakovaný zájem zapojit se do nadačního projektu svědčí 
o tom, že je to naplňuje radostí. V již jedenáctém ročníku projektu 
se role lektorů zhostilo celkem přes 50 zaměstnanců ze všech 
regionů ČR.

Dobrovolně se do práce pro komunitu zapojují i manažeři ČS 
v rámci programu Manažeři pro dobrou věc, kdy celý týden stráví 
cílenou pomocí v konkrétní neziskové organizaci.

V Cafeterii, která nabízí zaměstnancům spořitelny volitelné 
benefity, včetně možnosti přispět na charitativní účely, věnovali 
zaměstnanci v r. 2017 na projekty partnerských organizací na-
dace celkem 75 tisíc Kč. Jednalo se konkrétně o dary věnované 
Spolku Počteníčko na program „čtecích babiček a dědečků“, kteří 
dobrovolně čtením zpříjemňují nemocným pobyt v nemocnicích, 
Společnosti Dolmen na podporu chráněného bydlení mentálně 
postižených a spolku Ad Hominem na nákup jednorázových po-
můcek a zdravotnického materiálu pro zubní ordinaci pro vysoce 
rizikové infekční pacienty.

Veřejně prospěšné práci v podporovaných i mnohých dalších 
neziskových organizacích se dobrovolně věnují i zaměstnanci 
České spořitelny, která je v dobrovolnictví významně podporuje 
už od roku 2007. Zaměstnanci mohou využít na dobrovolnictví 
dva dny v roce v rámci programu Den pro charitu. 
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 Naše vize
Máme vizi prosperujícího Česka s aktivní občanskou 
společností, která úspěšně prochází technologickou 
a sociální transformací a přitom 
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_ je pevně ukotvená v Evropě jako kulturním a politickém kontextu, smýšlí evropsky a je 
v rámci středoevropského prostoru jedním z konstruktivních lídrů EU

_ zvládá svou pestrost s velkou soudržností, důvěrou a solidaritou; integruje své vrstvy 
a sociální skupiny, které mezi sebou komunikují s respektem

_ umožňuje každému osobní naplnění, smysluplnost a spokojenost, povzbuzuje 
odpovědnost a vnitřní motivaci

_ opírá se o vzdělávací systém, který reaguje na potřeby a výzvy 21. století, je součástí 
mezinárodního kontextu a staví na skvělých učitelích

_ je sebevědomá, podnikavá a vystavěná na principech udržitelného rozvoje

Cestou, jak takovou občanskou společnost rozvíjet, je humanistické, integrující 
a celoživotní vzdělávání a sociální a odpovědné podnikání.

Působíme v sociálních oblastech (primárně podpora aktivního života seniorů, léčba 
a prevence drogové závislosti a péče o lidi s mentálním postižením), v průřezových 
tématech financování občanské společnosti (filantropie, sociální podnikání, škálování, 
společenské dopady) a v institucionálním a formálním vzdělávání od mateřských škol po 
vysoké. 

Podrobně o našich cílech do budoucna na www.nadacecs.cz
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 Poděkování
Nadace České spořitelny srdečně děkuje za podporu 
České spořitelně, svému zakladateli, firmě AUDIT SERVIS, 
spol. s r.o. a všem svým partnerům a příznivcům.
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Naši partneři
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 Finanční zpráva za rok 2017

VÝNOSY

Úroky z účtů 234 754,33

Výnosy z cenných papírů 4 245 314,23

Prodej cenných papírů 296 876 213,73

Celkem 301 356 282,29

NÁKLADY

Propagace, reprezentace 752 547,91

Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky 212 090,40

Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 266 467,70

Ostatní služby, odpisy, materiál 165 457,73

Služby přefakturovávané z ČS a.s.  
(mzdové náklady včetně odvodů)

759 379,36

Osobní náklady 1 048 431,00

Vklady do ústavů Elixír z.ú., Učitel na živo z.ú. 500 000,00

Bankovní poplatky, správa cenných papírů (ČS a.s.) 1 052 470,00

Kurzové rozdíly, finanční náklady 736 658,26

Prodané cenné papíry 273 191 780,44

Celkem 278 685 282,80

Dosažený zisk 22 670 999,49
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AKTIVA NADACE K 31. 12. 2017

Portfolio 1 261 306 493,31

Portfolio 2 3 198 190,33

Běžné účty v portfoliu 279 706 580,56

Portfolia celkem 544 211 264,20

Běžný účet výnosy, projekty 82978319 2 226 329,24

Běžný účet výnosy, projekty 27-82978319 901,20

Běžný účet FS zaměstnanci 82979389 65 320,96

Běžný účet 6034922 83,06

Běžný účet 82511399 3 941,31

Běžný účet 35-82978319 3 413 427,00

Běžný účet provoz 83686369 266 509,47

Běžný účet PF č. 1  7514362 120 845 731,21

Běžný účet PF č. 2  7514362 17 000 000,00

Běžné účty celkem 143 822 243,45

Pokladna 239,00

Dlouhodobý nehmotný majtek, záloha na DNM 66 139,50

Celkem 688 099 886,15
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A) FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ FYZICKÝM OSOBÁM

pozůstalým jako podpora v jejich tíživé životní situaci. Příspěvky byly poskytnuty 
v celkové výši 360 000 Kč.

Celkem byly poskytnuty příspěvky fyzickým osobám ve výši 360 000

B)  FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ 
PRÁVNICKÝM OSOBÁM Kč

Charita Česká republika 3 000 000

SANANIM, z.ú. 2 980 000

Život 90, spolek 1 370 000

Drop In, o.p.s. 525 000

NF manželů Livie a Václava Klausových 500 000

Společnost Podané ruce, o.p.s. 950 000

PALATA - Domov pro zrakově postižené 900 000

Naděje pro děti úplňku 350 000

Hub for Change, spolek 214 298

Fosa, o.p.s 45 000

Ledovec, z.s. 60 000

Ad Hominem, o.s. 80 000

Vítej… o.p.s. 47 000

Hospic sv.Štěpána 50 000

Sdílení o.p.s. 52 700

Finanční příspěvky poskytnuté Nadací České spořitelny

FOKUS Vysočina 70 000

Kunštát PRO FUTURO o.p.s. 45 000

Asistence o.p.s. 70 000

Pferda z.ú. 70 000

Spolek Počteníčko 50 000

P-centrum, spolek 70 000

Sdružení Neratov, o.s. 159 500

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 117 000

MIKASA, z.s. 35 355

Náruč, z.s. 70 000

Vrátka, z.s. 20 500

Diakonie Českobratrské církve evangelické 565 000

Renarkon, o.p.s. 68 000

Domov Sue Ryder, o.p.s. 152 067

BÉTEL CZ, z.s. 116 000
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Nadace pro mentálně postižené osoby 
s kombinovanými vadami Tloskov

63 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 60 000

Hospicová péče sv. Kleofáše 100 000

V růžovém sadu, z.ú. 70 000

Portus Praha, z.ú. 100 000

Modrý klíč, o.p.s 100 000

Elpida, o.p.s. 70 000

Společnost pro lidi s mentálním postižením 20 000

OD5K10, z.s. 36 300

Lékořice, z.s. 100 000

Slunečnice, z.s. 70 000

Mareva, spolek 15 000

NF Seňorina 90 000

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. 70 000

Mezi námi o.p.s. 70 000

Venkovská škola Bludička, z. s. 100 000

Handicap Zlín, z.s. 100 000

Anima - terapie, z.ú. 100 000

Celkem 14 136 720

V roce 2017 nebyly přijaty žádné dary od fyzických osob 

V roce 2017 byly přijaty dary od právnických osob

Česká spořitelna a.s. 4 212 000

Erste Asset 1 250 000

Celkem 5 462 000



 62

 Zpráva 
 auditora
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 Rozvaha

AKTIVA
 číslo

 řádku
Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 257 565 241 359

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 240 240

2. Software 004 240 240

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 257 404 241 293

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 257 404 241 293

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -79 -174

2. Oprávky k software 31 -79 -174

B. Krátkodobý majetek celkem 41 291 609 446 741

I. Zásoby celkem 42 0 0

II. Pohledávky celkem 52 422 28

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí                        67 422 28

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 291 187 446 713

1. Peněžní prostředky v pokladně                                                      73 2 0

3. Peněžní prostředky na účtech                                                        75 253 070 423 529

6. Ostatní cenné papíry                                                                      78 38 115 23 184

IV. Jiná aktiva celkem 81 0 0

AKTIVA CELKEM 85 549 174 688 100

ROZVAHA k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
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PASIVA
číslo

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 86 547 778 548 487

I. Jmění celkem 87 550 324 528 362

1. Vlastní jmění 88 501 000 501 000

2. Fondy 89 36 111 27 077

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 13 213 285

II. Výsledek hospodaření celkem 91 -2 546 20 125

1. Účet výsledku hospodaření 92 0 22 671

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 3 548 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 -6 094 -2 546

B. Cizí zdroje celkem 95 1 396 139 613

I. Rezervy celkem 96 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 137 832

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 137 832

III. Krátkodobé závazky celkem 106 186 779

1. Dodavatelé 107 101 112

4. Ostatní závazky 110 8

5. Zaměstnanci 111 40

7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veř. zdr. pojištění 113 25

9. Ostatní přímé daně 115 9

17. Jiné závazky 123 500

22. Dohadné účty pasivní 128 85 85

IV. Jiná pasiva celkem 130 1 210 1 002

1. Výdaje příštích období 131 1 205 1 002

2. Výnosy příštích období 132 5

PASIVA CELKEM 134 549 174 688 100
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 Výkaz zisků a ztrát

A. NÁKLADY
číslo

řádku

činnosti

hlavní hospodářská celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 061 0 2 061

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 70 70

4. Náklady na cestovné 6 4 4

5. Náklady na reprezentaci 7 214 214

6. Ostatní služby 8 1 773 1 773

III. Osobní náklady 13 1 048 0 1 048

1. Mzdové náklady 14 796 796

2. Zákonné sociální pojištění 15 207 207

4. Zákonné sociální náklady 17 37 37

5. Ostatní sociální náklady 18 8 8

V. Ostatní náklady 21 1 854 0 1 854

4. Kursové ztráty 25 302 302

7. Jiné ostatní náklady 28 1 552 1 552

VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba a použití rezerv a opr.položek 29 273 722 0 273 722

1. Odpisy dlouhodobého majetku 30 95 95

3. Prodané cenné papíry a podíly 32 273 627 273 627

Náklady celkem 39 278 685 0 278 685
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B. VÝNOSY
číslo

řádku

činnosti

hlavní hospodářská celkem

II. Přijaté příspěvky 43 20 0 20

Přijaté příspěvky (Dary)                                                                                                 45 20 20

IV. Ostatní výnosy 48 236 0 236

Výnosové úroky                                                                                                              51 235 235

Kursové zisky                                                                                                                 52 1 1

V. Tržby z prodeje majetku 55 301 100 0 301 100

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                                     57 296 876 296 876

Výnosy z krátkodobého finančního  majetku                                                                 59 2 408 2 408

Výnosy z dlouhodobého  finančního majetku                                                                60 1 816 1 816

Výnosy celkem 61 301 356 0 301 356

Výsledek hospodaření  před zdaněním 62 22 671 0 22 671

Výsledek hospodaření  po zdanění 63 22 671 0 22 671
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 Zpráva dozorčí rady

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích 
a nadačních fondech přezkoumala dozorčí rada Nadace 
České spořitelny roční účetní závěrku k 31. prosinci 2017 
a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace za 
rok 2017 a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní 
evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu 
s předpisy o účetnictví a že roční účetní závěrka správně 
zobrazuje finanční situaci Nadace České spořitelny.

Ing. Tomáš Salomon,

předseda dozorčí rady nadace
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 1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika nadace

Nadace České spořitelny (dále jen „nadace“) byla zřízena spo-
lečností Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem v Praze 
4, Olbrachtova 62 čp. 1929. Nadace byla zapsána do nadačního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 
433 dne 30. ledna 2002, IČ 265 06 980. Nadace má sídlo Olbra-
chtova 62 čp. 1929, Praha 4, PSČ 140 00.

Hlavním účelem nadace je:
–  podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných 

a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních 
aktivit, sportu a ekologie;

–  podpora jednotlivců v jejich tíživých životních nebo sociálních 
situacích způsobených nepředvídatelnými událostmi.

Nadace má nadační kapitál ve výši 501 000 tis. Kč. Nadační 
kapitál tvoří cenné papíry, spravované Českou spořitelnou, a.s. 
podle Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádá-
ní obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací České 
spořitelny ze dne 4. 5. 2004, státní spořící dluhopisy a peněžní 
prostředky na účtu u České spořitelny, a.s. Nadační kapitál tvořil 
ke dni vzniku nadace vklad zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.
Celkový nadační kapitál nesmí být nižší než 500 tis. Kč a po dobu 
trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. Nadační kapitál 
může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, 
nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy 
a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalé-
ho výnosu a neváznou na nich zástavní práva.

1.2. Organizační struktura nadace

Činnost nadace je řízena správní a dozorčí radou.

1.3. Správní rada a dozorčí rada nadace k 31. 12. 2017

Správní rada
Předseda správní rady
 Ondřej Pohanka
Místopředseda správní rady
 Anna Dvořáková
Členové správní rady
 Petr Vítek
 Ondřej Liška
 Monika Hovorková

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
 Tomáš Salomon
Členové dozorčí rady 
 John James Stack
 Boris Marte
 Maximilian Hardegg
 Wolfgang Schopf

Způsob jednání:
Nadaci zastupuje předseda správní rady, kromě právních jedná-
ní v hodnotě nad 500 tis. Kč, kdy zastupují Nadaci vždy 2 členové 
správní rady společně, přičemž 1 z nich musí být předseda správní 
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 2. Účetní metody
 a obecné účetní zásady

rady. Za Nadaci se podepisují členové správní rady tak, že k názvu 
Nadace připojí svůj podpis.

Správní rada:
V průběhu účetního období dne 5. 2. 2017 zaniklo členství Da-
niele Peškové, Tomáši Salomonovi a Ferdinandovi Trauttman-
sdorffovi, dne 31. 3. 2017 Petrovi Liškovi a dne 30. 6. 2017 Kláře 
Gajduškové. Dne 6. 2. 2017 se novými členy správní rady stali 
Petr Vítek a Ondřej Liška, dne 1. 4. 2017 Ondřej Pohanka a dne 
14. 9. 2017 Monika Hovorková.

Dne 25.4.2017 byla zapsána změna v počtu členů správní rady - 
počet členů byl snížen ze 7 na 5 členů.

Dozorčí rada
V průběhu účetního období byl dne 6. 2. 2017 zvýšen počet členů 
dozorčí rady ze 3 na 5 členů. Dne 5. 2. 2017 zaniklo členství Anně 
Glasové, Jaroslavě Hřebíkové a Monice Laušmanové. Novými 
členy dozorčí rady se dne 6. 2. 2017 stali Tomáš Salomon, John 
James Stack, Boris Marte, Maximilian Hardegg a Wolfgang Schopf.

1.4. Založení ústavů

V roce 2017 rozhodly správní a dozorčí rady sesterské nadace Nadace 
Depositum Bonum, že od 1. 1. 2018 již nebude svými zaměstnanci 
realizovat činnosti týkající se projektů Učitel naživo a Elixír do škol. Tyto 
projekty se zaměřují zejména na vývoj a šíření inovativních progra-
mů pro učitele a zřizování center pro setkávání učitelů. Obě aktivity 
byly tímto rozhodnutím převedeny do samostatných ústavů. Správní 
a dozorčí rady obou nadací, tedy Nadace České spořitelny a Nadace 
Depositum Bonum rozhodly, že zakladatelem ústavů bude Nadace 
České spořitelny. Ústav Učitel naživo z.ú. byl zapsán do rejstříku ústa-
vů dne 24. listopadu 2017 pod spisovou značkou U 636 a vklad Na-
dace České spořitelny do tohoto ústavu byl ve výši 300 tis. Kč. Ústav 
Elixír do škol z.ú. byl zapsán do rejstříku ústavů dne 24. listopadu pod 
spisovou zn. U 637 a vklad Nadace České spořitelny činil 200 tis. Kč.

Účetnictví nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění a vyhláškou 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, opatřením MF ČR, kterým se stanoví 
účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní 
závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné 
organizace a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Pohoda SQL 
firmy Stormware s.r.o. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou 
uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zása-
du o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování 
ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun čes-
kých (Kč) a účetním obdobím je kalendářní rok.
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 3. Přehled významných účetních pravidel a postupů

3.1. Cenné papíry

Cenné papíry v držení nadace jsou klasifikovány v souladu se 
strategií hospodaření s cennými papíry. Při prvotním zachycení 
jsou oceněny pořizovací cenou. Její součástí jsou přímé transakč-
ní náklady spojené s pořízením cenných papírů.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek zahrnuje dvě portfolia – 
portfolio Realizovatelných cenných papírů a portfolio Cenných 
papírů oceňovaných proti účtům výnosů a nákladů.

Realizovatelné cenné papíry
Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry držené nadací 
s úmyslem držet je po neurčitou dobu, během níž mohou být 
prodány z důvodu likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou a ná-
sledně přeceněny na reálnou hodnotu. Reálná hodnota je stano-
vena na základě kvalifikovaného ocenění a představuje částku, 
za níž by mohlo být v transakci mezi stranami aktivum směněno. 
Účetní hodnota realizovatelných cenných papírů je vykázána 
v položce „Ostatní dlouhodobý finanční majetek“. Změny reálné 
hodnoty realizovatelných cenných papírů jsou vykázány ve vlast-
ním kapitálu v položce „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků“ s výjimkou jejich znehodnocení a vyjma úrokových 
výnosů.

Úrokové výnosy z kupónů, amortizace diskontu nebo prémie 
a dividendy jsou účtovány jako „Výnosy z dlouhodobého finanč-
ního majetku“. Úrokové náklady a znehodnocení realizovatelných 
cenných papírů jsou účtovány do nákladů.

Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů
Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů jsou 
oceněny pořizovací cenou a následně přeceněny na reálnou 
hodnotu. Reálná hodnota je stanovena na základě kvalifikované-
ho ocenění a představuje částku, za níž by mohlo být v transakci 
mezi stranami aktivum směněno. Účetní hodnota těchto cen-
ných papírů je vykázána v položce „Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek“. Změny reálné hodnoty těchto cenných papírů jsou 
účtovány výsledkově. Náklady, respektive výnosy z přecenění 
jsou ve výkazech vykazovány v řádcích 33 – Náklady na prodané 
cenné papíry, respektive 57 - Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku.

Úrokové výnosy z kupónů a dividendy jsou účtovány jako „Výno-
sy z dlouhodobého finančního majetku“.

Deriváty

Nadace uzavírá měnové swapy ke snížení měnového rizika, vy-
plývajícího z cenných papírů denominovaných v cizích měnách. 
Tyto deriváty jsou definovány jako deriváty určené k obchodová-
ní. Vypořádání těchto finančních operací je účtováno do výkazu 
zisku a ztráty.
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Ocenění
K datu pořízení jsou deriváty oceněny pořizovací cenou. Součástí 
pořizovací ceny derivátů jsou přímé náklady související s poříze-
ním, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě. 
Reálná hodnota je stanovena na základě kvalifikovaného oceně-
ní. Náklady resp. výnosy z přecenění jsou ve výkazech vykazová-
ny v řádcích 33 – Náklady na prodané cenné papíry, resp. v řádku 
55 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku a v řádku 57 – 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.

3.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizo-
vacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady souvise-
jící s pořízením. Jako dlouhodobý hmotný majetek je zařazován 
majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použi-
telnosti delší než 1 rok. Jako dlouhodobý nehmotný majetek je 
zařazován majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč a do-
bou použitelnosti delší než 1 rok.

Odpisy

Odpisy jsou vypočítávány na základě pořizovací ceny a před-
pokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná 
životnost je stanovena takto:

Druh majetku Počet let

Software 3

Ocenitelná práva 6

Dopravní prostředky 5

Stroje a zařízení 5

3.3. Výnosy

Finanční výnosy:

a)  u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je úrokovým 
výnosem výnos stanovený touto sazbou,

b)  u diskontovaných dluhových cenných papírů je úrokovým 
výnosem rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizo-
vací cenou.

Výnosy z prodeje cenných papírů jsou zachyceny k datu vypořá-
dání obchodu.

3.4. Přepočet cizích měn

Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního období používán 
denní kurz vyhlašovaný ČNB. Ke konci rozvahového dne nebo 
k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se pou-
žije kurz ČNB vyhlášený k tomuto okamžiku.

Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jiné-
mu okamžiku, ke kterému nadace sestavuje účetní závěrku, se 
uvádějí podle povahy ve výkazu zisků a ztrát v položce „A.V.19 
Kurzové ztráty“, nebo v položce „B.IV.8. Kurzové zisky“.

U cenných papírů, které jsou oceněny reálnou hodnotou a deno-
minovány v cizí měně, je kurzový rozdíl součástí ocenění reálnou 
hodnotou a není samostatně vykazován.

3.5. Fondy

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje nadace 
prostřednictvím fondů ve vlastním kapitálu v položce „Fondy“.
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3.6. Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby 
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočas-
ně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy nepod-
léhající dani z příjmu a o výnosy od daně z příjmu osvobozené 
s využitím úlevy pro poplatníky, kteří nebyli založeni za účelem 
podnikání.

3.7. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení nadace používa-
lo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty 
majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši 
výnosů a nákladů za sledované období. Vedení nadace stanovilo 
tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odha-
du, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat.

3.8. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v pří-
padě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnos-
tech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skuteč-
nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány 
v účetních výkazech.

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

V roce 2017 nadace nepořídila žádný dlouhodobý nehmotný ma-
jetek (2016: 0 tis. Kč). Dlouhodobý nehmotný majetek (webové 
stránky nadace) je ve výši 240 tis. Kč a oprávky činí 174 tis. Kč.

4.2. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2017, resp. 31. pro-
sinci 2016, tvoří cenné papíry (státní spořící dluhopisy, podílové 
listy dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu 
a akcií) v celkové výši 241 293 tis. Kč, resp. 257 404 tis. Kč.

Cenné papíry s výjimkou státních spořících dluhopisů jsou spra-
vovány Českou spořitelnou, a.s. na základě Smlouvy o obhospo-
dařování cenných papírů. Státní spořící dluhopisy jsou evidovány 
u MF ČR. Cenné papíry jsou součástí nadačního kapitálu s výjim-
kou cenných papírů vedených samostatně v portfoliu č. 2, ty jsou 
ve výši 3 198 tis. Kč (2016: 9 856 tis. Kč).

 4. Doplňující údaje 
 k rozvaze a výkazu zisku 
 a ztráty
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Složky portfolia
Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2016

Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek

akciová složka (Fondy - Akcie) 65 598 0 57 802 0

úroková složka (Fond - dluhopisy) 75 235 23 184 107 799 12 004

ostatní (realitní fondy) 97 262 0 87 996 0

Portfolio č. 1 CELKEM 238 095 23 184 253 597 12 004

akciová složka (Fondy - Akcie) 1 399 0 1 552 0

úroková složka (Fond - dluhopisy) 0 0 0 6 049

ostatní (realitní fondy) 1 799 0 2 255 0

Portfolio č. 2 CELKEM 3 198 0 3 807 6 049

Státní spořící dluhopisy 0 0 0 20 062

CELKEM 241 293 23 184 257 404 38 115

4.3. Krátkodobý finanční majetek

4.3.1. Státní spořící dluhopisy

Nadace k 31. 12. 2017 již nevlastní žádné státní spořící dluhopisy 
(2016: 20 062 tis. Kč), neboť v roce 2017 byly splatné.

K 31. prosinci 2016:

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-K ČR, FIX %, 17 II CZ0001003784 CZK 20 000 000 100 20 062

Celkem 20 062
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4.3.2. Účty v bankách

(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Bankovní účty portfolia 279 707 247 827

Běžné účty 5 976 5 243

Běžné účty přidružené fond Nadace Depositum Bonum 137 846 -

Celkem 423 529 253 070

4.3.3. Cenné papíry

Nadace vlastní k 31. 12. 2017 dluhopisy v částce 23 184 tis. Kč 
(rok 2016: 18 053 tis. Kč). Tyto dluhopisy jsou součástí portfolia 
číslo 1.

4.4. Přidružené fondy

Nadace České spořitelny uzavřela dne 26. 9. 2017 s Nadací De-
positum Bonum tzv. Orchestrační smlouvu, která upravuje svě-
ření finančních prostředků Nadace Depositum Bonum do správy 
Nadace České spořitelny formou zřízení přidružených účtů. Tato 
smlouva upravuje i administrativní pravidla při rozdělování na-
dačních příspěvků z výnosů a ostatního majetku Nadace Depo-
situm Bonum. Příspěvky poskytované Nadací Depositum Bonum 
budou rozdělovány prostřednictvím Nadace České spořitelny. 
Proto byly zřízeny 2 přidružené fondy, které budou přidělené 
příspěvky realizovat, tímto bude dosaženo efektivnější fungování 
a hospodaření obou nadací. Přidružené fondy jsou vedeny u Na-
dace České spořitelny na podrozvahových účtech, jejichž výše 
k 31. prosinci 2017 činí 137 832 tis. Kč. Závazek z titulu svěřeného 
majetku je vykázán na ř. B.II.7 Ostatní dlouhodobé závazky.

4.5. Vlastní zdroje

Nadační kapitál

Nadace má nadační kapitál ve výši 501 000 tis. Kč. Nadační 
kapitál tvoří cenné papíry, spravované Českou spořitelnou, a.s. 
podle Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádá-
ní obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací České 
spořitelny.

Fondy

Fondy Nadace představují účelové zdroje používané k poskyto-
vání příspěvků. Fondy jsou tvořeny zdroji od třetích osob a dále 
ze zisku po zdanění dosaženého nadací.

Účet hospodářského výsledku / hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení

Dosažený zisk za rok 2016 ve výši 3 548 tis. Kč byl na zákla-
dě rozhodnutí Správní rady nadace převeden na úhradu ztráty 
z předchozích let. Zisk za rok 2017 byl realizován ve výši 22 671 
tis. Kč.
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Přijaté dary

V běžném účetním období byly přijaty dary od právnických osob 
ve výši 5 462 tis. Kč, a to od České spořitelny a.s. částka 4 212 tis. 
Kč (2016: 175 tis. Kč) a Erste Asset Management GmbH částka 
1 250 tis. Kč (rok 2016: 0 tis. Kč). Od fyzických osob nebyly v roce 
2017 přijaty žádné dary (2016: 0 tis. Kč).

Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích (údaje v tis. Kč)

Registrovaný 
nadační kapitál

Fondy organizace Oceňovací rozdíly HV běžného roku Nerozdělený zisk Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2017 501 000 36 111 13 213 3 548 -6 094 547 778

Rozdělení hospodářského výsledku - - - -3 548 3548 -

Poskytnuté, přijaté dary - -9 034 - - - -9 034

Změny oceňovacích rozdílů - - -12 928 - - -12 928

HV běžného účetního období - - - 22 671 - 22 671

Zůstatek k 31. 12. 2017 501 000 27 077 285 22 671 -2 546 548 487

(údaje v tis. Kč)

Registrovaný 
nadační kapitál

Fondy organizace Oceňovací rozdíly HV běžného roku Nerozdělený zisk Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2016 501 000 24 676 10315 35 675 -6 094 565 572

Rozdělení hospodářského výsledku - 35 675 - -35 675 - -

Poskytnuté, přijaté dary - -24 240 - - - -24 240

Změny oceňovacích rozdílů - - 2 898 - - 2 898

HV běžného účetního období - - - 3 548 - 3 548

Zůstatek k 31. 12. 2016 501 000 36 111 13 213 3 548 -6 094 547 778
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Poskytnuté příspěvky

Celková výše příspěvků poskytnutých právnickým osobám dosáhla v roce 2017 a 2016 14 137 tis. Kč a 23 591 tis. Kč.
Přehled příspěvků poskytnutých právnickým osobám (v tis. Kč):

Charita Česká republika 3 000 6 500

SANANIM, z.ú. 2 980 3 580

Život 90, spolek 1 370 1 570

Drop In, o.p.s. 525 500

NF manželů Livie a Václava Klausových 500 600

Společnost Podané ruce, o.p.s. 950 1070

PALATA - Domov pro zrakově postižené 900 994

Fosa, o.p.s 45 50

Ledovec, z.s. 60 75

Ad Hominem, o.s. 80 95

Vítej… o.p.s. 47 55

Hospicové občanské sdružení Cesta domů - 100

DC 90, o.p.s. - 100

FOKUS Vysočina 70 35

Kunštát PRO FUTURO o.p.s. 45 50

Dobromysl, o.p.s. - 100

Stáj Rozárka, o.s. - 71

Spolek Počteníčko 50 58

Keramický a výtvarný atelier Koněšín, o.p.s. - 140

Sdružení Neratov, o.s. 160 150

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 117 67

MIKASA, z.s. 35 40

Otevřená OKNA z.ú. - 100

Vrátka, z.s. 21 29

Diakonie Českobratrské církve evangelické 565 600

Renarkon, o.p.s. 68 80

Domov Sue Ryder, o.p.s. 152 61

BÉTEL CZ, z.s. 116 124

POHODA - 100

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 60 70

Hospic sv. Jiří 100

Oblastní charita Hradec Králové 100

Hospic sv. Jana N.Neumanna,o.p.s.. 70

Proxima Sociale o.p.s. 100

Společnost pro lidi s mentálním postižením 24

Economia a.s. 650

Nadace OSF Praha 937

Organizace pro pomoc uprchlíkům 900

Poradna pro integraci z.ú. 789

Národní ústav pro autismus z.ú. 100

Apropo Jičín o.p.s 100

Jsme tady o.p.s 100

Sdružení pro integraci a migraci o.p.s. 999

InBáze z.s. 812

2017 20172016 2016
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Slezská diakonie 70

Centrum pro postižené Libereckého kraje, o.p.s. 17

Dílna Eliáš, z.s. 70 

Quip, z.ú. 70

Občanské sdružení Smíšek, spolek 66

Centrum služeb Slunce všem 70

Chelčický domov sv. Linharta o.p.s. 70

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov 70

Dolmen, z.ú. 70

Nadace pro mentálně postižené osoby
s kombinovanými vadami Tloskov

20 73

Hub for Change, spolek 214 -

Anima - terapie, z.ú. 100 -

Handicap Zlín, z.s. 100 -

Venkovská škola Bludička, z.s. 100 -

Mezi námi, o.p.s. 70 -

Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s. 70 -

NF Seňorina 90 -

Mareva, spolek 15 -

Slunečnice, z.s. 70 -

Lékořice, z.s. 100 -

OD5K10, z.s. 36 -

Elpida, o.p.s. 70 -

Modrý klíč o.p.s. 100 -

Portus Praha, z.ú. 100 -

V růžovém sadu, z.ú. 70 -

Hospicová péče sv. Kleofáše 100 -

Náruč, z.s. 70 -

Nadace pro mentálně postižené Tloskov 63 -

P-centrum, spolek 70 -

Pferda, z.ú. 70 -

Asistence, o.p.s. 70 -

Sdílení o.p.s. 53 -

Hospic sv. Štěpána 50 -

Naděje pro děti úplňku 350 -

Celkem 14 137 23 591

V roce 2017 celková výše příspěvků poskytnutých fyzickým 
osobám dosáhla 360 tis. Kč, příspěvky byly určeny na podporu 
osob v jejich tíživých životních situacích a na podporu jejich dal-
šího vzdělávání. V roce 2016 činila výše příspěvků poskytnutých 
fyzickým osobám 825 tis. Kč.

2017 20172016 2016
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4.6. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku představují především 
neuhrazené faktury za služby poskytované Českou spořitelnou 
pro zajištění chodu nadace a účetní služby. Všechny závazky jsou 
ve lhůtě splatnosti.

4.7. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny odhadem nákladů na služby 
spojené s účetními pracemi za rok 2017.

4.8. Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017 a 2016 
činí celkem 0 tis. Kč. V roce 2017 byl zisk vykázán z výnosů na-
dace, které byly dosaženy ze zdrojů z nadačního kapitálu zapsa-
ného v nadačním rejstříku a tyto výnosy jsou od daně z příjmů 
osvobozeny. U zdaňovaných výnosů byly náklady s nimi spojené 
vyšší, a tedy nepodléhají dani z příjmů právnických osob. V roce 
2017 nadace vykázala zisk ve výši 22 671 tis, Kč a základ daně či-
nil 1 297 tis. Kč. Nadace využila pro snížení základu daně část da-
ňové ztráty a jako veřejně prospěšný poplatník využila možnost 
snížit základ daně z příjmu ve smyslu zákona o daních z příjmů 
§ 19b bod 7, a tedy daňová povinnost není žádná.

4.9. Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují náklady na správu portfolií.

4.10. Náklady

Nadace do dubna 2017 neměla vlastní zaměstnance, veškeré 
činnosti byly zajišťovány zaměstnanci České spořitelny a.s. a tyto 
služby byly nadaci fakturovány. Od měsíce května začala nadace 
činnost zajišťovat svými vlastními zaměstnanci.

Odměny statutárním orgánům v roce 2017 ani 2016 nebyly po-
skytovány. Žádné úvěry ani půjčky statutárním orgánům nebyly 
poskytnuty.

Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž 
nejsou účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazova-
né účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
Nadace neměla v průběhu vykazovaného účetního období žádné 
náklady spojené s aktivitami v oblasti výzkumu a vývoje ani 
ochrany životního prostředí. Nadace nemá žádnou pobočku v 
zahraničí, neměla tudíž žádné náklady na aktivity v zahraničí.

4.11. Výnosy

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů.

Tržby z prodeje cenných papírů jsou tvořeny prodejní cenou cen-
ných papírů, které nadace v průběhu účetního období prodala.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku tvoří výnosy ze swa-
pových operací, kurzové rozdíly a přijaté nepeněžní dary.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku představují výno-
sy z dividend a výnosy z kuponů z cenných papírů vlastněných 
nadací.
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Náklady  (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Propagace, reprezentace, materiály 824 775

Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky (Česká spořitelna, a.s.) 212 287

Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství 266 194

Odpisy 95 4

Přefakturované mzdové náklady (Česká spořitelna, a.s.) 759 2 015

Osobní náklady 1 048 -

Bankovní poplatky, správa cenných papírů (Česká spořitelna, a.s.) 1 052 342

Vklady do ústavů Elixír a Učitel naživo 500 -

Kurzové ztráty, finanční náklady 737 4 175

Prodané cenné papíry 273 192 48 154

Celkem 278 685 55 946

Výnosy  (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Výnosové úroky – běžné účty, TV 235 141

Tržby z prodeje cenných papírů 296 876 50 266

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 430 5 249

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy) 1 815 3 838

Celkem 301 356 59 494
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Celkové náklady Nadace související se správou Nadace v roce 
2017 dosáhly výše 4 756 tis. Kč (2016: 3 618 tis. Kč).

Nadace i v následujícím účetním období předpokládá pokračovat 
v činnosti v souladu se statutem.

Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2017 náleží auditor-
ské společnosti odměna ve výši 96 tis. Kč (včetně DPH). Za jiné 
ověřovací služby či poradenskou činnosti nebylo auditorskou 
společností v roce 2017 nic fakturováno.

Účetní závěrka byla sestavena dne: 12. 6. 2018

 5. Dodatečné informace

Podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ondřej Pohanka
předseda správní rady

Mgr. Anna Dvořáková
místopředsedkyně správní rady

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Ing. Olga Tesařová



YouTube kanál Nadace České spořitelny

https://www.youtube.com/channel/UCA82pxeoUOj0xkfpG49EPgQ


”Abstinuju patnáct let. Nadělal jsem 
spoustu škod, ale teď mám možnost 
pomoct lidem se z drog dostat. To je 
jasná věc, že nemocným lidem se musí 
pomáhat. A mě ta pomoc ani neničí, ani 
nesžírá. Naopak, z touhle prací se mi 
žije líp. Závislost je nemoc duše. Jsou 
to nemocný lidi. My z káčka takhle 
chodíme po parku jednou až dvakrát 
denně, tady sbíráme pohozenej infekční 
materiál a mluvíme s lidma. To je taková 
komunitně preventivní práce.“
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 Nadace
 České
 Spořitelny

”Kdybych měla Palatu 
vyjádřit třemi slovy, je to: 
láska, pohoda a klid. 
Můj pocit byl, že bych 
tady klidně dvě nebo tři 
noci zůstala. Když jsem 
tady maminku ubytovala, 
rozsvítilo se sluníčko. Bylo 
to osudové setkání.“


