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Úvodní slovo
Když se ohlédneme za rokem 2018, můžeme jej z hlediska
pomoci druhým a rozvoje činnosti nadace zhodnotit jako velmi
úspěšný. V předchozích letech jsme věnovali velkou energii našim
novým i stávajícím projektům a máme radost, že se daří je
rozšiřovat. K nadaci se připojuje stále více dobrých duší se srdcem
na pravém místě, jimž je cizí lhostejnost vůči druhým, a jedině díky
nim se daří pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením v takové
míře a také předcházet závažným onemocněním zraku.
Jsme tedy velice rádi, že i našim přičiněním se na Oční klinice
Fakultní nemocnice v Olomouci – Dětském oddělení, kterou kdysi
vedl i prof. Vejdovský a za jeho působení dosáhla světového
věhlasu, snaží držet vysoký standard péče o pacienty. V roce 2018
jsme díky sbírce Pomoz mi prohlédnout si svět poskytli přístroje na
vyšetření a léčbu zraku u předčasně narozených dětí, kdy tato péče
dosáhla 100% úspěšnosti záchrany zraku. Tyto přístroje využije cca
každý den jedno předčasně narozené dítě.
Máme radost, že se podařilo pomoci i těm, kteří zasluhují
obdiv, protože i přes svůj těžký handicap si najdou čas a pomáhají
druhým, jako např. u kapely Kyklopband.
Když se ohlédneme za uplynulým rokem, vidíme naše společné
úsilí a výsledky, které vypovídají za vše – to, co děláme, má smysl.
I jeden lidský život stojí za všechnu tu snahu, tím více nás těší, že
se daří pomáhat stovkám, a za celou dobu činnosti nadace, tisícům
dětí a dospělých.

Poslání nadace
Posláním nadace je vzdělávání a péče o zrakově postižené
v různých životních situacích. Nadace zajišťuje péči o zrak od těch
nejmenších pacientů, již se právě narodili, až po pacienty, kteří
ztrácí zrak postupně během života vlivem různých onemocnění
nebo dosažením vysokého věku. Pro tyto pacienty pořizuje nadace
moderní lékařské přístroje, které jsou schopny včas diagnostikovat
závažná onemocnění končící často slepotou, přístroje snižující
pooperační komplikace, lasery, zařízení pro léčbu tupozrakosti
u dětí do 6. roku života, neboť tato vada je v pozdějším věku
neléčitelná, a mnoho dalších.
Nadace rovněž pomáhá v oblasti pomůcek, které do jisté míry
kompenzují zrak, a to u osob, které nedosáhnou na příspěvek od
státu. Zrakové vady těchto osob kolísají na prahu středně těžkých
a těžkých zrakových vad a pomůcky jim ve veliké míře pomáhají
zvládat běžné každodenní životní situace, kvůli kterým by jinak
musely žádat o pomoc další osobu. Díky pomůckám mohou být
soběstačnější.
Podporujeme vzdělávání dětí a mládeže formou stipendií
i uplatnitelnost na trhu práce podporou rekvalifikací a přímým
uplatněním ve spolupráci s našimi partnery. Za velký úspěch
v oblasti vzdělávání považujeme vyjednání směny pozemků a
výstavbu historicky první školy pro zrakově postižené děti
v Olomouci-Hejčíně.
Za dobu 26 let pomohla Nadace prof. Vejdovského tisícům dětí
a dospělých v různých oblastech života.

Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.
Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. patřil k významným
osobnostem
československé
oftalmologické
společnosti
a významně se podílel také na obnově vysokého školství po druhé
světové válce.
Za jeho působení v Olomouci dosáhla Oční klinika pod jeho
vedením evropského věhlasu.
Za dobu 42 roků provedl impozantní počet operací, celkem 17 781.
Operoval např. také dánskou královnu.
V době železné opony zastával Vejdovský na území
Československa i v zahraničí mnoho významných funkcí, díky nimž
mohl cestovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přednosta oční kliniky FN UP v Olomouci
Děkan lékařské fakulty UP v Olomouci
Předseda Československé oftalmologické spol.
Člen Francouzské oftalmologické společnosti
Člen Rakouské oftalmologické společnosti
Člen Evropské oftalmologické společnosti
Čestný člen Československé lékařské společnosti
J. E. Purkyně
Spoluzakladatel Matice Svatokopecké
v Olomouci
Spoluzakladatel Ústavu dějin lékařství na UP
Zakladatel ortoptického oddělení při klinice
Člen redakční rady Sborníku sjezdových prací
Autor 150 vědeckých prací

Za svůj přínos v lékařství a školství získal
prof. Vejdovský řadu ocenění:






Nositel Ceny Míru
Držitel Zlaté medaile UP v Olomouci
Držitel Řádu práce
Držitel medaile Emilie Suchardové
Nositel Ceny města Olomouce (in memoriam)

Prof. Vejdovský se rovněž zasloužil o založení Základní školy
pro slabozraké v Litovli.
Své postoje ke společenským událostem vyjádřil mimo jiné
podpisem 2000 slov, jeho jméno od této chvíle přestalo pro
veřejnost existovat, ale lidé na něho nikdy nezapomněli.
Profesor Vejdovský proslul svou péčí a laskavostí ke každému
pacientovi bez rozdílu.

Orgány nadace
a odborná spolupráce
Správní rada
Ing. Olga Sýkorová
předsedkyně
JUDr. Věra Hrabalová
místopředsedkyně

Členové
PhDr. Kateřina Kroupová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Taťjana Medvecká
Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
Mgr. Zdenka Skoupilová
Mgr. Dagmar Sýkorová

Dozorčí rada
Ing. Jiřina Pospíšilová
Natálie Sirkovská, ACCA
Ing. Libor Teplíček

Čestní členové
Pavel Dostál, ministr kultury ČR
Taťjana Medvecká, členka činohry Národního divadla v Praze

Odborná spolupráce
Ing, Vladimíra Jordová, auditor
Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce
Bc. Jan Hostička, 4timing

NADAČNÍ ZPRAVODAJ

Jak pomáháme – významné události a partnerství
Jak už jsme zmiňovali v úvodu, rok 2018 se nesl v duchu
mnoha akcí, díky kterým jsme mohli pomoci opět více lidem
a zkvalitnit tak podmínky pro život, nebo umožnit činnosti, které by
bez pomoci druhých a různého vybavení lidé s těžkým zrakovým
postižením vykonávat nemohli.

Pokračující sbírka z minulého roku
Pomoz mi prohlédnout si svět
Začátkem roku jsme pokračovali v probíhající sbírce Pomoz mi
prohlédnout si svět, díky níž jsme zajistili přístroje pro předčasně
narozené děti ze střední a severní Moravy. Přenosná lampa pro
vyšetření a laser již pomáhají při LF Univerzity Palackého
v Olomouci na Dětském oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Tato péče se těší 100% úspěšnosti záchrany zraku u takto malých
dětí. Jsme rádi, že toho můžeme být součástí.
Nákup přístrojů podpořila řada dárců a partnerů. Sbírka
probíhala ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka,
jenž poskytl portál a Karel Janeček navíc znásobil každý dar tzv.
zlatým řezem, tedy cifrou 1,618. Potřebné finance se podařilo získat
také díky daru Nadace Agrofert, která přispěla částkou 100.000 Kč.
Obrovskou energii, a dle fotografií s radostí, věnovaly nově
narozeným dětem Správný holky pro Nadaci prof. Vejdovského –
studentky speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci.
Organizátorka několika charitativních akcí Hedvika Žádniková
společně se svými spolužačkami a přáteli pomohla nemalou
částkou.
Sbírku při zahájení podpořily tyto známé osobnosti: Monika
Žídková, Dalibor Janda, Jiřina Anna Jandová, Jindřich Štreit, Jaro
Smejkal, Renáta Drössler, Radek Žalud, Taťjana Medvecká, která
namluvila hlavní spot sbírky, herečka Hana Maciuchová a dosud
nepřekonaný gólman Dominik Hašek, který poskytl do dražby
vzácnou plaketu. I díky těmto osobnostem si předčasně narozené
děti budou moci prohlédnout svět.

Koncert Dětského pěveckého sboru
BoDo a ženského sboru Kassiopea
V rámci sbírky Pomoz mi prohlédnout si svět proběhly
24. 1. 2018 v Kapli Božího těla v Olomouci dva krásné koncerty.
Pro děti zazpívaly děti z Dětského pěveckého sboru BoDo a dívky
a ženy ze sboru Kassiopea.
Klasická hudba i lidové písně byly pohlazením na duši
a v zaplněném sále potěšily několik srdcí a milovníků hudby.

Taneční vystoupení dětí studia Coufalovi
O den později 25. 1. 2018 pak rovněž v Olomouci proběhlo
několik tanečních vystoupení dětí z tanečního studia Coufalovi.
Výtěžek, který ze všech akcí pořádaných studentkami, činil
dohromady 18.597 Kč, byl do poslední koruny věnován na nákup
lékařských přístrojů.

Dražba vzácné plakety

od legendárního Dominika Haška
Začátkem ledna 2018 byla uveřejněna dražba vzácné plakety
od jednoho z nejlepších hokejových brankářů všech dob Dominika
Haška. Plaketa s pukem z posledního zápasu s vychytanou nulou za
tým Buffalo Sabres byla vydražena za 10.400 Kč.
Plaketa byla následně slavnostně předána novému majiteli, jak
jinak než přímo z rukou legendárního brankáře, který k plaketě
přidal věnování s podpisem. Výtěžek byl věnován na záchranu
zraku předčasně narozených dětí.

Narozeniny Dalibora Jandy
Nadace prof. Vejdovského byla pozvána na březnový koncert
do vyprodané pražské Lucerny na oslavu kulatých narozenin
trojnásobného českého slavíka Dalibora Jandy. Jako speciální host
měl vystoupit také nevidomý zpěvák Radek Žalud, s nímž nadace
dlouhodobě spolupracuje a podporuje ho v jeho umění. Ten byl
však tou dobou hlasově indisponován, proto ho slavík pozval na
jiné dva koncerty, kde už Radek odzpíval několik hitů
a muzikálových árií včetně svých vlastních písní.
Český Bocelli, jak je v Česku oprávněně přezdíván, vystoupil
nejprve s Daliborem Jandou v rodných Českých Budějovicích,
následně si zazpíval také v Chornicích na Malé Hané, kde slavil
velký úspěch. Obecenstvo si jej vyžádalo pro příští plesovou
sezónu.

Návštěva britského velvyslanectví
Koncem března byla nadace pozvána na britské velvyslanectví
u příležitosti přivítání nového velvyslance, jímž je Nick Archer.
V příjemném prostředí jsme si vyslechli předsevzetí nového
velvyslance a proslovy dalších hostů. Nadaci reprezentovala PR
a projektová manažerka Dagmar Sýkorová.

Smejkalovky pomáhají – IV. ročník
Již tradičně se konal 23. 5. 2018 v Olomouci ve Smetanových
sadech běh pro celou rodinu s doprovodným programem.
Dlouhodobý projekt nadace pomáhá vždy konkrétním lidem
s těžkým zrakovým postižením v konkrétní životní situaci. Celý
výtěžek je pak použit na tento účel.
Patronem projektu je talentovaný zpěvák s neustálým úsměvem
na tváři Jaro Smejkal, jenž nosí jako součást své image nedioptrické
brýle – Smejkalovky. Brýle se tak stávají příjemným módním
doplňkem, který navíc pomáhá a který tak děti nosí rády. Jaro
Smejkal se účastní projektu také jako běžec s úctyhodnými časy.
Čtvrtý ročník byl věnován kapele Kyklopband složené převážně
z nevidomých hudebníků. Pro své koncerty a přenos hudebních
nástrojů potřebovali vidoucího řidiče a průvodce, tedy nezbytnou
posilu pro každý koncert.
V Olomouci akci podpořil fotbalový klub SK Sigma, konkrétně
pak předal ceny vítězům nejúspěšnější obránce sezóny Lukáš
Kalvach.
Jsme velice rádi, že se běh „rozrostl“ do dalšího města, přesněji
do Prahy 15, krásného prostředí Hostivařské přehrady. Běhu
hostivařským lesoparkem se zúčastnil dokonce i dlouholetý
sponzor našich běhů starající se o pitný režim běžců v podobě
Smarty drinků a světoznámý sportovec Dominik Hašek. Dokázal, že
sport je stále jeho velkou zábavou a že ho stejně jako další běžce
nezastaví ani déšť. Akci obohatil velmi nabitý doprovodný program.
Své umění hudebníci Kyklopbandu předvedli jak v Olomouci, tak
v Praze, kde vystoupili vedle dalších skvělých muzikantů jako Anna
Julie Slováčková s kapelou The Primes, pozdravit nás přišel zpěvák
skupiny Bohemians a manažer Petera Freestona Milan Šatník,
zpěvák a raper Raego, vynikající a známý moderátor Vlasta Korec
a legendární plzeňská kapela Burma Jones v čele s frontmanem
Jarou Smejkalem. Všem běžcům a zúčastněným patří obrovský dík,
neboť se podařilo pro nevidomé umělce zajistit řidiče, dle odhadů
kapelníka, na dobu 3 let. Děkujeme!
#protozemuzu #pomaham

Doprovodného programu se opakovaně
zúčastnili také Nevidomí maséři, kteří
přítomným nabídli ukázku svých služeb
a běžcům po výkonu příjemné uvolnění
svalů.
Všem, co zůstali nadaci věrní i za
nepřízně počasí a užili si to s námi,
DĚKUJEME!

Záštity
Nad IV. ročníkem běhu Smejkalovky pomáhají převzalo záštitu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v Olomouci pak
primátor doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., a v Praze starosta Městské
části Prahy 15 Milan Wenzl.
Za profesionální organizaci závodů
Hostičkovi a jeho týmu z 4timing.

patří

poděkování

Janu

Lupa pro seniory na Hodonínsku
Den po Smejkalovkách se 24. 5. 2018 uskutečnil tenisový turnaj
s OHK Hodonín, kde mohli přítomní věnovat jakoukoliv částku na
nákup kamerové stolní lupy pro seniory na Hodonínsku. Lupu teď
mohou využívat v Centru denních služeb Homediss ke čtení denního
tisku, knih, při ručních pracích a dalších činnostech.
V rámci turnaje si mohli sportovci nechat změřit krevní tlak a další
hodnoty v krvi. Klienti pro tuto příležitost napekli sladké perníčky ve
tvaru srdíček a s motivy nadace.

Den sociálních služeb
Za stejným účelem se nadace zúčastnila další sbírky v rámci Dne
sociálních služeb v Hodoníně, kde se podařilo dosáhnout poloviny
z cílové částky na lupu a přispět tak celkově 24.804 Kč. Zbytek částky
se z kapacitních důvodů rozhodla organizace uhradit ze svých zdrojů.
Jsme velice rádi, že jsme mohli být nápomocni a seniorům na
Hodonínsku se zhoršeným viděním přejeme stále aktivní a pestrý
život plný různorodých činností.

Varhanní koncert
s Konzervatoří Evangelické akademie
Před prázdninami byla nadace oslovena ke spolupráci
s Konzervatoří Evangelické akademie, kdy se zúčastnila varhanního
koncertu talentovaných studentů, kteří se důstojně zhostili
náročných skladeb známých komponistů jako Eugéne Gigout, Louis
Vierne, Otmar Mácha, Max Reger a další.
Dobrovolným vstupným příznivci varhanní hudby přispěli částkou
4.366 Kč, která byla následně v plné výši věnována na rehabilitační
a rekondiční pobyt těžce slabozrakých a nevidomých dětí, kde se učí
samostatnosti a orientaci v prostoru bez asistentů a rodičů. Tento
nácvik je nezbytný pro samostatnost v dospělosti.
Umělcům z konzervatoře a pěvecké sólistce Hedvice Žádnikové
děkujeme za skvělé hudební výkony a podporu dětí. Rovněž patří dík
správcům chrámu sv. Václava v Olomouci, kteří umožnili
uskutečnění koncertu v tomto kouzelném prostředí. V zaplněném
chrámu byla varhanní hudba pro mnohé blahým pohlazením po duši.

Poslední snídaně se Smartym
V červnu byla nadace pozvána do Prahy na akci Poslední snídaně
se Smartym, která se konala u příležitosti zakončení snídaňového
seriálu fotografií s nápoji Smarty, které jsou již dlouhodobě součástí
akcí Nadace prof. Vejdovského. S nezapomenutelnými a originálními
snídaněmi se 29. 6. 2018 loučilo jak jinak než společnou snídaní
v několika variantách. Zúčastnění si mohli vybrat ze slaných
a sladkých dobrot, zpříjemnit si den hrami pro malé i velké, nebo se
vyfotit s příjemně naladěným Dominikem Haškem, youtoberkou Leou
či raperem Raegem.
Na akci byla také vydražena hokejka, se kterou legendární gólman
vyhrál v Pardubicích titul. Výtěžek z akce 10.500 Kč byl věnován na
nákup přenosné digitální lupy osmiletému Tadeáškovi, který
i přesto, že nosí brýle, nedohlédne na tabuli a potřebuje při čtení
písmo zvětšovat. Moderní digitální „kouzelné sklíčko“ umožňuje
i vyfocení tabule z větší dálky a následné zvětšení.
Za Tadeáška všem, kdo se akce zúčastnili a přispěli tak na dobrou
věc, děkujeme.

Oslavme život pohybem
Dne 7. 9. 2018 se Nadace prof. Vejdovského již počtvrté zúčastnila
běžeckého štafetového závodu Oslavme život pohybem v Náměšti na
Hané, kde běžci přispěli dary a dražbou nápoje částkou 2.890 Kč. Dar
byl rovněž využit na nákup digitální lupy pro devítiletého Tadeáška
s těžkým zrakovým postižením, kterou teď může využívat ve
specializovaných učebnách.
Moc běžcům děkujeme za krásné gesto a Liborovi Teplíčkovi,
pořadateli závodu, za pozvání.

Módní přehlídka u Mili Kraus
a První publikace o prof. Vejdovském
30. 11. 2018 se členka správní rady Dagmar Sýkorová zúčastnila
módní přehlídky u návrhářky Mili Kraus, kde společně s dalšími
modelkami vynesla šaty z kolekcí pro běžný i společenský život.
Velice děkujeme za toto pozvání, kde se opět pomáhalo.
Tentokráte částka z dobrovolného vstupného poputuje na vydání
zcela první publikace o prof. Václavu Vejdovském, jehož jméno
nadace nese ve svém názvu.
Překrásné modely ve stylu Mili Kraus „atraktivní a sebevědomá“
podtrhují eleganci každé dámy a její přirozenou ženskost.
Fascinátory „z dílny“ Mileny Kejly Urbanové příjemně zpestřily
přehlídku a mohou být zajímavým doplňkem.
Připravovaná publikace o prof. Vejdovském bude ojedinělá.
Podepsáním dokumentu 2000 slov prakticky přestal ve své době
Vejdovský existovat a jeho zásluhy v oblasti lékařství a školství
zůstaly pouze ve vzpomínkách jeho pacientů, studentů a kolegů.
Publikace bude mapovat život Vejdovského nejen jako lékaře
a pedagoga, ale také v dosud nepoznaných oblastech života, kde se
projevila především jeho laskavost, hrdinství a lidské pochopení pro
druhé.
V září 2019 je naplánováno slavnostní vydání této unikátní
publikace a moc se na ni těšíme.

Putovní výstava fotografií Rozmazaný svět
V posledních měsících roku 2018 byla výstava Rozmazaný svět
k vidění v luxusních prostorách foyer Danube House v Praze 8 –
Karlíně. Speciální prostory a možnosti adjustace výstavy si vyžádaly
nové stříbrné stojany, které byly pořízeny za laskavé podpory
společnosti Generali Investments CEE a partnera projektu Activity
promotion, s. r. o.
Putovní výstava fotografií Rozmazaný svět zachycuje život lidí
s těžkým zrakovým postižením, zároveň také nabízí exkurz do světa
jejich očima a v tom je unikátní. Umožňuje nahlédnout, jak vidí lidé
s degenerací
sítnice,
barvoslepostí,
krátkozrakostí
nebo
dalekozrakostí, s dvojitým viděním, šedým nebo zeleným zákalem
a s mnoha dalšími zrakovými vadami a závažnými očními
onemocněními.
Výstavou chceme upozornit právě na závažná oční onemocnění,
které mohou končit až slepotou. Včasnou diagnostikou lze
následkům těchto onemocnění předcházet.
Výtěžkem z výstavy a prodejem fotografií chceme podpořit nákup
přístrojů pro včasnou diagnostiku a léčení zraku.

PODPORA – CHCI PODPOŘIT NADACI
Nejen výstavu, ale také činnost a poslání nadace je možné
podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS KUK 30 nebo DMS
KUK 60 nebo DMS KUK 90 na telefonní číslo: 87777.
Trvalou podporu je možné nastavit zasláním SMS ve tvaru:
DMS TRV KUK (a doplněním částky 30 nebo 60 nebo 90) a zasláním
na telefonní číslo: 87777.
Podpora je možná také formou daru na účet u Komerční banky,
č. ú.: 9980287/0100. Děkujeme!

Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem dárcům, partnerům, sponzorům a dobrovolníkům, bez nichž by nebyla
pomoc lidem se zrakovým postižením možná. Těmto všem lidem patří obrovská úcta a poděkování za podporu osob
s těžkým handicapem.

Osobnosti
Hana Maciuchová, Taťjána Medvecká, Dominik Hašek, Jaro Smejkal, Dalibor Janda,
Jindřich Štreit, Vlasta Korec, Raego, Burma Jones, Anna Julie Slováčková a The Primes,
Milan Šatník, Lukáš Kalvach.

Partneři a sponzoři
Rossmann Česká republika, DM Life, Teekanne, Clinex, Olma, Generali Investments CEE, fotbalový klub SK Sigma
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Výstaviště Flóra Olomouc, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Statutární město Olomouc, Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Prahy 15, kolobezky.bike, manželé Smejkalovi,
Český atletický svaz, Liga 100, TJ Sokol, Rozběháme Česko, ChampionChip, Restaurace Fontána, 4timing, Hostivařská
přehrada, Activity promotion, Nadační fond pomoci Karla Janečka, Nadace Agrofert, Konzervatoř Evangelické akademie,
správa chrámu sv. Václava v Olomouci, sbory Music Bodo a Kassiopea, Taneční studio Coufalovi Olomouc, OHK Hodonín,
Hotel Ametyst, FanObchod.cz, Pavel Dvořák, Lukáš Absolon, Tyflocentrum a Tyfloservis Olomouc, Kyklop – maséři,
Nevidomí maséři Praha, správa Danube House, Musice production, Inetprint, Mili Kraus, Inpage.cz.

Mediální partneři
RailReklam, BigBoard, Rádio Rubi, Kudyznudy.cz, Patnáctka kulturní, Běhej.com, Bezvabeh.cz a další partneři.

Dobrovolníci a přátelé nadace
Jiří Procházka, Hedvika Žádniková, Jiří Mikulica, Viktor Kohout ml., Martina Dvořáčková, Tomáš Rašner, Libor Teplíček,
Rostislav Kovář, Pavel Frček, Richard Dostál, Pavel Dvořák, Denisa Haicová, Veronika Haiclová, Igor Sýkora, Veronika
Růžičková, Helena Kaštilová, Adéla Vincourová, Vendula Hurtová, Adéla Mihálová, p. Hošek, pí Smíšková, Ondřej Paska,
p. Škarek, Alena Bukvová, Marie Dostálová, Vanda Švihelová, Zdenka Zacharová, Tomáš Kvapil, Tomáš Hrouda, Michaela
Zálešáková, zaměstnanci firmy DM Life, zaměstnanci firmy Rossmann, zaměstnanci firmy Sberbank, studentky speciální
pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

Hospodaření v roce 2018
Náklady
Materiální náklady
Služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Prodané cenné papíry
Nadační příspěvky
Členské příspěvky

v tis. Kč
16
356
396
13
1
28 523
150
5

Náklady celkem
Výnosy

29 460

v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Výnosy úrokové
Výnosy z prodeje
Přijaté dary
Provozní dotace

55
1
110
27 955
93
207

Výnosy celkem

28 421

Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů
na správu nadace na nadačním jmění činil 1,58 %, po započtení dotace
na provozní náklady nadace je podíl 1,1 %. Podle statutu nadace může
dosáhnout 20 %.

Projekty roku 2018
V roce 2018 byly ze zaslaných žádostí vybrány a podpořeny tyto
projekty:

Název organizace
Kyklop, o. p. s., Olomouc
Spolek přátel zrakově
postižených Hradec
Králové
Pečovatelská služba
Homediss, Hodonín

Výše podpory
26 780,00
4 366,00
23 915,00

Lékařská fakulta UP
Olomouc

78 000,00

ZŠ Vsetín, kompenzační
pomůcka pro žáka školy

13 390,00

Kyklop, o. p. s., Olomouc

3 250,00

Celkem v Kč

149 701,00

Správní rada je složena z předních odborníků ČR z oblasti
oftalmologie a tyflopedie, ekonomie a práva, rovněž v ní mají
zastoupení osoby s těžkým zrakovým postižením, které mají bohaté
zkušenosti přímo ze světa osob s tímto handicapem.
Podpořené projekty a žádosti jsou v souladu se statutem nadace,
tedy vzdělávání a péče o zrakově postižené.

Kontrolní činnost dozorčí rady
Dozorčí rada nadace je tříčlenná. Členové dozorčí rady se
aktivně účastní projektů nadace, což usnadňuje jejich kontrolní
činnost při posuzování vynaložených výdajů a příjmů nadace, neboť
je umí přiřadit ke konkrétní akci. Předsedkyně dozorčí rady
Ing. Jiřina Pospíšilová je specialistkou v oblasti účetnictví pro
neziskové organizace, členka dozorčí rady Natálie Sirkovská má
dlouholetou praxi z auditorské společnosti Big4 a je držitelkou
ACCA. Ing. Liborem Teplíček je odborníkem v oblasti organizace
a realizace sportovních akcí a rozumí velmi dobře nadačním
projektům, rozpočtům a hodnocení.
V průběhu účetního období nezjistila dozorčí rada žádné
nesrovnalosti v účetnictví, statut nadace je aktualizován v souladu
s novými právními předpisy, zápisy v rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě jsou aktualizovány. Výroční zpráva a účetní
závěrka nadace za uplynulá období byly uloženy do sbírky listin
oddíl N 11.
Správní rada se schází a rozhoduje v souladu se zákonem.
Naléhavá rozhodnutí jsou řešena formou elektronického hlasování.
Výsledky hlasování jsou doloženy e-mailovou komunikací
a o výsledku je sepsán zápis.
O zásadních hlasování, jako je prodej a nákup cenných papírů,
je dozorčí rada včas informována a vyjadřuje se k nim.

