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Milí přátelé,

rok 2021 byl pro nás v Nadačním fondu Českého rozhlasu jako vesmírná mise, na kterou se s celou 
posádkou těšíte, jejíž cíl znáte, ale cesta vás může překvapit nečekaným zvratem, zajímavým zjištěním či 
setkáním s milými bytostmi, které vás naučí novému, a přirostou tak k srdci. Vkročili jsme do něj z roku 
2020, který byl jízdou na horské dráze a který nás naučil improvizaci a fungování v nejistotě, ale s obrov-
skou silou našich dárců za zády, kteří nám dávali jistotu, že naši práci pro potřebné budeme moct dělat, 
ať se stane, co se stane.
 
Start loňského roku odpočítala z části pandemie, zčásti příroda, ale také všichni lidé, kterým jsme mohli 
díky dlouhodobým sbírkovým projektům Světluška, Ježíškova vnoučata a humanitární sbírce Pomáhejte 
s námi vepsat do života několik řádek naděje a radosti.

Světluška provázela po dobu mise 2021 zrakově postižené všude tam, kde bylo potřeba. Abychom 
umožnili bezpečné fungování sociálních služeb i škol pro zrakově postižené, finančně jsme podpořili nákup 
ochranných pomůcek pro pracovníky v těchto institucích. S koncem roku, kdy bylo jasné, že se vracíme 
k běžnému pozemskému fungování bez omezení, jsme se zaměřili na podporu výkonnostního a vrcholové-
ho sportu zrakově postižených. A všem sportovcům i sportujícím hobíkům držíme palce, ať už se rozběh-
nou, nebo rozjedou jakýmkoliv směrem a rychlostí. I jejich příběhy vám budeme celý rok vyprávět.

Také Ježíškova vnoučata už nadační fond hustě osídlila. Společně se seniory se v době vánoční vracíme 
k tomu nejkrásnějšímu příběhu, příběhu o kouzlu Vánoc. Věříme, že s každým dárkem může 
přicházet také vztah, protože vztah je ten nejkrásnější dárek, který neomrzí a neztratí lesk pod nánosem 
prachu. Ježíškova vnoučata v loňském roce splnila na 16 tisíc vánočních přání seniorů. Malí i velcí se opět 
vrátili do domovů pro seniory a spolu s dárky přinášeli také sami sebe.

Tím nejzákeřnějším nárazem, který nás všechny překvapil, bylo tornádo na jižní Moravě, které se přihnalo 
24. června. Způsobilo 26 kilometrů zkázy a vzalo 6 lidských životů. Na 35 minut se zastavily příběhy lidí 
v 7 obcích. Dne 25. června jsme spolu s Českým rozhlasem spustili veřejnou sbírku Pomáhejte s námi 
Moravě a bezprostředně poté jsme nabídli okamžitou finanční pomoc domácnostem z postižených obcí. 
Ještě dlouho bude 24. června dnem, na který nebude dobrých vzpomínek. Věříme však, že na nových 
a pevných základech brzy vyrostou domovy, kde bude opět veselo. Nadační fond ze sbírky Pomáhejte 
s námi Moravě pomohl více než 100 domácnostem a podpořil psychosociální pomoc v postižených obcích.

Když čtu tyto řádky, mám pocit, že jsme za těch 21 let dozráli v organizací, která ví, na co jí stačí síly, 
umí naslouchat, s pokorou se učí od zkušenějších a není jí lhostejný žádný lidský příběh. 

Děkuji proto celé své posádce. Kolegyním a kolegům, kteří se se mnou na průzkum bez váhání vydali. 
Českému rozhlasu za kritické oko i skutečné partnerství, a všem partnerům a dárcům, kteří věří 
v naši misi. 

Začtěte se, zaposlouchejte se.

Srdečně,
Gabriela Drastichová
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu



Poslání a lidé

Poslání

Poslání Nadačního fondu Českého rozhlasu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě 
jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, 
ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů 
Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

Nadační fond vznikl dne 15. 12. 2000, v roce 2021 tedy oslavil 21 let své existence.

Zřizovatel

Český rozhlas založil v roce 2000 Nadační fond Českého rozhlasu s posláním vyrovnávat příležitosti k 
plnohodnotnému životu pro všechny lidi bez rozdílu. 

Nejznámějšími dlouhodobými sbírkovými projekty nadačního fondu jsou Světluška a Ježíškova vnoučata. 
Český rozhlas ve spolupráci s Nadačním fondem ale organizuje i jednorázové sbírky, které pomáhaly při 
povodních, na Pustevnách i po zemětřesení v Nepálu. V loňském roce pak mezi prvními podal pomocnou 
ruku lidem v moravských obcích, které zasáhlo ničivé tornádo. 

Český rozhlas je nejen zřizovatelem, ale i významným finančním partnerem Nadačního fondu po celou 
dobu jeho existence. V roce 2021 přispěl na jeho provoz částkou 1 018 000 korun. Svým posluchačům 
na celostátních i regionálních vlnách představuje příběhy těch, kterým Nadační fond pomáhá, ať už jsou to 
těžce zrakově postižení podpoření ze sbírky Světluška nebo osamělí senioři z projektu Ježíškova 
vnoučata, a aktivně tyto projekty propaguje ve svém vysílání. 

Lidé

Tým Nadačního fondu Českého rozhlasu

Gabriela Drastichová, ředitelka
Renáta Kaňková, manažerka financí a sbírek       (do 31. 12. 2021)
Karin Kovaříková, manažerka provozu        (do 31. 8. 2021)
Iveta Klingenhoferová, manažerka provozu       (od 1. 8. 2021)
Monika Pailová, koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Eva Vadászová, koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Michaela Pošvářová, koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
Šárka Jurásková, manažerka kampaní a projektů
Karolina Žampachová, public relations
Eliška Poláčková, public relations
Kateřina Ježková, produkční

Miloslav Parolek, vedoucí projektu Ježíškova vnoučata
Marietta Prajslerová, koordinátorka projektu Ježíškova vnoučata
Olga Štrejbarová, sociální sítě projektu Ježíškova vnoučata

Informace k 31. prosinci 2021. Aktuální informace na webu nadačního fondu.
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Poslání a lidé

Gabriela Drastichová, ředitelka

Vytváří prostor a podmínky pro naplňování poslání, které Nadačnímu fondu 
Českého rozhlasu vtiskli v roce 2000 jeho zakladatelé. A to v dlouhodobém 
sbírkovém projektu Světluška a v Ježíškových vnoučatech, které jsou benja-
mínkem Nadačního fondu. Usiluje o to, aby ti, pro které je pomoc Nadačního 
fondu určena, byli vždy na prvním místě a aby dárci, kteří nám s důvěrou 
svěřili svou finanční podporu, věděli, komu a jak jejich peníze pomáhají.

Jitka Kuttelwascherová, manažerka financí a sbírek

Pracuje s čísly a tabulkami. Eviduje finanční doklady, připravuje podklady pro 
externí účetní, vyúčtovává veřejné sbírky, hlídá plnění rozpočtu a spolupracuje 
při auditech účetní závěrky.

Iveta Klingenhoferová, manažerka provozu

Záleží jí na tom, aby se Světluškám dobře pracovalo, byly v práci spokojené 
a měly vše, co k tomu potřebují. Kromě personální agendy má na starosti 
provoz celého Nadačního fondu a pečuje také o světluščí e-shop - hlídá, 
aby na skladě bylo vždy všeho dost a všechny objednávky doputovaly 
k zákazníkům včas a v pořádku.

Monika Pailová, koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

Koordinuje Hlavní grantové řízení pro organizace, díky kterému Světluška už 18 
let podporuje poskytovatele sociálních služeb pro těžce zrakově postižené po 
celém Česku, sportovní kluby i poskytovatele volnočasových aktivit, školy 
a školská zařízení. Díky jejím podnětům je Světluška schopná přizpůsobovat 
finanční podporu potřebám těchto organizací a jejich klientů.

Eva Vadászová, koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace

Zajišťuje průběh grantových řízení na podporu organizací z partnerského fondu 
Kaufland, komunikuje se zástupci organizací, administruje jednotlivá kola granto-
vého řízení od formální kontroly žádostí organizací po vyplácení uzavřených 
smluv.

Marie Kurhajcová, koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce

Má na starosti kompletní agendu žádostí jednotlivců od jejich podání přes komunikaci 
s hodnotící komisí při jejich hodnocení přes uzavření smlouvy až k vyplacení 
a závěrečnému vyúčtování nadačních příspěvků. Je hlavním kontaktem pro zrakově 
postižené, kteří se na Světlušku celoročně obracejí s žádostí o finanční podporu, 
o radu či trpělivé vyslechnutí.
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Šárka Jurásková, manažerka kampaní a projektů

Domlouvá propagaci projektů Světlušky v tištěných médiích, outdooru, 
rozhlase i TV, komunikuje s grafikem, připravuje tiskové materiály a hlídá 
správné používání log. Také připravuje benefiční koncert Světlo pro 
Světlušku.

Karolina Žampachová, public relations

Představuje Světlušku a veškeré její aktivity, příběhy podpořených jednotlivců 
a organizací skrze sociální sítě a média široké veřejnosti. Také stará se o to, 
aby byly všechny světluščí texty vyladěny do puntíku. 

Eliška Poláčková, public relations

Má v malíčku web Světlušky, obstarává rozmanitou skladbu moderátorů 
nového Podcastu POTMĚ a představuje příběhy všech podpořených 
z partnerského fondu Kaufland. Spolu s Karolínou je také hlavním kontaktem 
pro média.

Miloslav Parolek, produkční

Stará se o to, aby vše klapalo během Nočních běhů pro Světlušku. Jeho pracovní 
náplní je hlavně příprava eventů Světlušky a jejich samotná realizace na místě 
mnohdy pro tisíce běžců a dobrovolníků a stovky návštěvníků Kavárny POTMĚ. 
Také má na starosti projekt Ježíškova vnoučata. 
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René Zavoral, předseda
Jiří Jeřábek, místopředseda     
Pavel Zavadil, člen     
Jan Pokorný, člen    
Antonín Kazda, člen
Alena Líškay Králíková, členka
Jan Svoboda, člen
Filip Beránek, člen
Peter Chalupianský, člen

Správní rada
Správní rada Nadačního fondu Českého rozhlasu

Martin Vojslavský
Lenka Ježková  
Kateřina Salmeh

Dozorčí rada
Dozorčí rada Nadačního fondu Českého rozhlasu

Kavárny POTMĚ v roce 2021
Nevidomí kavárníci: Ksenia Enilina, Jiří Fenz, Šarlota Hambergerová, Andrea Hlaváčková, Radka Komárková, 
Miroslav Orság, Kateřina Orságová-Urbanová, Anna Kiktová, Kamila Koncová, Petr Škorpil, Kristina Doneová, 
Michal Maišl, Jana Handzlíková, Lucie Špoková, Romana Hladišová
Vidící tým: Veronika Opršalová, Veronika Reinischová, Lucie Bradáčová, Karolína Doležalová

Sbírkové dny Světlušky v roce 2021
Koordinátoři sbírky: Kateřina Kovandová, Lucie Malcová, Barbora Vlková

Další projekty Nadačního fondu Českého rozhlasu
Kateřina Dobešová, Jakub Hereš, Jan Horák, Martin Kozák, Roman Kučera, Zdeněk Langer, Marta Mačáková, 
David Podhola, Jakub Schneider, Martin Skála, Jan Steinsdörfer, Michaela Steinsdörferová, Anna Vošalíková, 
Klára Koblížková, Jan Misák, Petr Rubáček

Spolupracovníci
Spolupracovníci a dobrovolníci Nadačního fondu Českého rozhlasu

Poslání a lidé
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Autorka příběhů pomoci Výroční zprávy NF ČRo

  
  Olina Štrejbarová

V roce 2016, kdy pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu, založila po jedné z návštěv domova 
seniorů „na koleni" projekt Ježíškova vnoučata. Pomocí stejnojmenné facebookové skupiny se tak podařilo 
splnit kolem 600 přání seniorů v domovech. 

O rok později vzal aktivitu pod svá křídla Český rozhlas, a tak během uplynulých let vzrostl počet splně-
ných snů na celkem zhruba 100 tisíc. Kniha Příběhy Ježíškových vnoučat, které je spoluautorkou, tuto 
cestu mapuje. Dodnes se Olga stará o PR projektu, copywriting, ale také se svými dětmi aktivně 
navštěvuje osamělé seniory. 

Olga napsala rovněž knížku pohádek pro pacienty jihlavské nemocnice, k vlastnímu překvapení získala 
ocenění za některé fotografické snímky, ale také cenu Skutek roku, Laskavec nebo třeba cenu rady města 
Jihlavy, odkud pochází, právě za Ježíškova vnoučata. Ačkoli je na speciální poličce neuvidíte, je si dobře 
vědoma toho, že právě ony celý projekt posunuly dál, mezi veřejnost, do médií. 

A díky pozornosti jsou Ježíškova vnoučata tím, čím jsou dnes. Aktivitou, která těší seniory nejen na 
Vysočině, ale v celé ČR. Dokonce i v několika zahraničních státech, které se nechaly českým projektem 
inspirovat v pomoci osamělým seniorům. A to je největší odměna. 

Poslání a lidé
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Hlavní příběh pomoci
Světluška



„Když se Meda na začátku roku 2019 narodila, 
hned v porodnici lékaři zjistili, že má oboustrannou 
kataraktu. Následně jí ve třech týdnech byla 
zjištěná uveitida, která byla léčena pomocí kapiček 
každou hodinu, následně podáváním kofiikoste-
roidů a antivirotik. V důsledku těchto onemocnění 
se u Medy vyvinul sekundární glaukom…”

Takto začíná dopis od rodičů, kteří loni žádali Nadační fond Českého rozhlasu o pomoc s pořízením 
tonometru na měření nitroočního tlaku. Za ty roky v nemocničním prostředí jsou na odborné názvy 
zvyklí a na danou problematiku odborníci. Ostatně jako všichni rodiče, kteří se starají o handicapovaného 
potomka a jejichž hlavním cílem je maximálně mu zkvalitnit život. My si teď však zkusíme společně 
vysvětlit případ i řešení problému Medy obyčejnou lidštinou blízkou nám všem. A skvěle nám s tím 
pomůže nejen laskavost maminky, ale i bezprostřednost upovídané slečny.

Zrakové potíže zvládá malá Meda už od narození. Rozkoukat se v rozmazaném světě jí pomáhají 
barvy, veselá povaha i skvělá rodina.

Meda má moc ráda knížky a je schopná v nich „číst”. Když je něco na obrázku malé, pomáhá si svou 
oblíbenou lupou. V brýličkách má 15 a 17 dioptrií, se kterými vidí na blízko, hůře už pak na dálku. Doma 
se orientuje bez problémů, i když jí chybí prostorové vidění. „Problémy občas nastávají venku, protože má 
omezené periferní vidění a ani s brýlovou korekcí nevidí ostře. Kvůli odsáté čočce navíc není schopná 
přizpůsobovat zaostření zraku na dálku. Barevný předěl na vozovce například vidí jako schod a zvedá 
nožičku, i když tam žádný schod není,” popisuje vycházky tatínek Jan.

Meda má dvě starší sestry. Jedné bude dvanáct a druhé deset let. A tak je to takový malý benjamínek, 
kterého sestřičky hýčkají a opatrují. Maminka Blanka je Medě pořád „k ruce”. Už v porodnici jí řekli, že má 
její dcera na obou očích šedý zákal a čeká jí v pouhých šesti týdnech operace, kdy musí vyndat z jejího oka 
čočku. K tomu všemu pak ale lékaři zjistili, že má Meda zánět v oku, takže operaci odkládali. 

To mělo za následek náročnější cvičení oka. Zánět, který Meda měla, je i u dospělých velmi specifický, 
u novorozeňat dokonce velmi vzácný. Léčit se nedá antibiotiky, pouze kortikoidy. 

Hlavním cílem rodičů je snížit Medin nitrooční tlak, který poškozuje její oční nerv. 
Pokud by se zničil, přestane zcela vidět. 

Meda má za sebou už devět operací a dvacet narkóz. Vzhledem k tomu, že má poměrně specifickou 
kombinovanou diagnózu, nelze uplatnit všechny obvyklé postupy. Proto na doporučení lékařů z Motola 
nedávno podstoupila operaci v Londýně. Hlavním důvodem, proč rodiče Moulíkovi požádali Světlušku 
o pomoc, je měření nitroočního tlaku. Holčička jej dříve podstupovala v nemocnici, což bylo pro celou 
rodinu velmi náročné. „Dříve jí to měřili v narkózách. Má už jich za sebou dvacet. Kromě toho, že to
určitě není dobré pro její zdraví, bylo i období, kdy měla panický strach z bílého pláště,” říká maminka 
Blanka. 

Vyšetření pod narkózou nahradil tonometr. 
Díky Světlušce už není měření nitroočního tlaku 
pro malou Medu strašákem

Hlavní příběh, SvětluškaHlavní příběh, Světluška
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Tatínek Jan bere do ruky tonometr, aby Medě tlak v očích změřil. I když tuto proceduru nemá ráda, nechá 
se poměrně snadno uplatit lízátkem. To je podle maminky jistota, protože jinak ho dostává opravdu 
výjimečně. Rodiče zvládají obsluhu přístroje skvěle, důležitá je ale spolupráce „pacienta”, což je pochopi-
telně u takto malého dítěte největší problém. „Ačkoli měření samotné nebolí, reakce na něj se liší podle 
tvrdosti rohovky,” říká maminka. „Je to malá sondička, která se zlehka dotkne rohovky a vystřelí oproti 
oku. Mně například to příjemné není, ale starší dceři to zase naopak vůbec nevadí,” dodává.

„Důležitá je poloha. Hlavička musí být kolmo,” popisuje při měřeníočního tlaku proces tatínek, zatímco 
Medunka, s vidinou lízátka, drží za pomoci maminky jako beránek. Na svůj věk je to velmi moudrá holčič-
ka, o čemž svědčí i její nejoblíbenější zvířátko. Tím je Mandelinka bramborová. Meda totiž nemá ráda 
brambory, a tak věří, že kdyby měla toto vysněné zvířátko doma, všechny brambory by po ní dojedlo. 

Překonání covidové krize bez tonometru by mohlo být pro Medu fatální. 

Tonometr rodině malé Medy pomohl nad očekávání. Okolnosti kolem pandemie COVID-19 však přinesly 
nečekaná úskalí:. „V době covidu jsme podstoupili operaci v Londýně. Tonometr nám umožnil sledovat 
hodnoty nitroočního tlaku a případně po konzultaci s lékařem upravovat medikaci. V prosinci u nás doma 
měli všichni covid a Medě tlak v očích hrozně klesl. Do nemocnice jsme nemohli a jen díky tonometru jsme 
si to ověřili. Díky tomu jsme jí přestali kapat kapičky, které by ten tlak ještě snižovaly a mohlo by jí to oko 
poškodit. Za to jsme opravdu vděční.” 

Na možnost požádat o pomoc Světlušku přivedla rodinu pracovnice rané péče. Dlouho se nerozmýšleli.

To, že existuje Světluška, ví maminka Medy dlouho. Rodina spolupracuje s ranou péčí, kde jim paní 
konzultantka řekla, že mohou požádat o přístroj právě Světlušku. Vzhledem k tomu, že šlo o náklady ve 
výši 78 tisíc korun, byla rodina za pomoc moc ráda. Náklady na léčbu jsou samy o sobě vysoké. I když
například operaci v Londýně nakonec proplatila pojišťovna, jen cesta a třítýdenní pobyt jsou výdaje, které 
běžnou domácnost zkrátka zatíží. Maminka Blanka Moulíková proto závěrem děkuje všem podporovate-
lům Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu, díky kterým může být rodina více spolu doma místo 
v nemocnici. I bez nepříjemných narkóz je totiž tlak v očích malé Medy pod tolik potřebnou neustálou 
kontrolou.

Hlavní příběh, SvětluškaHlavní příběh, Světluška
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Další příběhy pomoci
Kde Světluška pomáhala



Všestranně talentovaný David se mohl s tapéry 
zúčastnit ME v plavání. Výsledky mu umožnily 
účast na paralympiádě!

„O pomoc Světlušky jsme požádali, aby se David mohl účastnit ME v plavání na Madeiře. 
Nevidomý plavec potřebuje k takové možnosti tapéry, kteří mu dají signál na obrátku. 
Tím se ovšem navyšují náklady trojnásobně, takže z 60 tisíc se vyšplhají na 180 tisíc  Kč,” 
píše paní Stanislava, maminka Davida, jehož oči nahradily po nádorovém onemocnění oční 
sítnice oční protézy. Tapéry v jeho případě nelze nahradit člověkem z realizačního týmu, 
kterého nezná a nedůvěřuje mu. Oba tapéři jsou přítomní i na trénincích.

 Pokud by rodina Davida nesehnala dostatek peněz, jeho sen, chuť plavat a závodit, by byl 
pryč. „Světlušku známe z médií a komunikace s ní je výborná. Moc za všechno děkujeme. 
David si splnil sen,” vzkazuje dárcům maminka. Na Madeiře David zaplaval všechny limity, 
které mu umožnily účást na paralympiádě v Tokiu. Tam sice nakonec neodjel, ale podpořilo 
to jeho touhu a chuť tuto možnost zopakovat a už neustoupit!

David je velký bojovník, i když se s ním život příliš nepáral. Svůj život žije dál, a to nadmíru 
kvalitně a aktivně. Nejen, že plave, ale také hraje na kytaru, akordeon, klavír, lyžuje, běžkuje, 
jezdí na ledních i kolečkových bruslích a leze na ferraty. Dostal se navíc na gymnázium, kde 
je integrovaný, má asistenta a skvělý kolektiv lidí kolem sebe. 

„To je to, co nás i Davida žene dál,” píše hrdá máma, která požádala o pomoc Světlušku a těší 
se z výsledku, který toto spojení přineslo. 

S tandemovým kolem za novými zážitky i přátelstvím

Paní Eva si moc přála nové kolo. Tandemové prý chtěla s ohledem na svůj věk, i když při 
pohledu na ni netušíme, co tím chce tahle vitální akční dáma říci. Když začala zjišťovat 
možnosti a cenové nabídky, zarazily ji vysoké ceny. A protože nejde o kompenzační pomůcku,
věděla, že od úřadů se příspěvku nedočká. Proto se obrátila na Světlušku, kterou zná 
od jejího založení. 
 
„Spolupráce se Světluškou byla skvělá. Pracovnice mi vše vysvětlila, poradila a během 
vyřizování jsme byly v kontaktu. Kdykoli jsem potřebovala radu, neváhala jsem zavolat 
a vždy jsem se setkala s ochotou a laskavostí. Po obdržení závěrečné zprávy jsem byla 
mile překvapená, dostala jsem požadovanou částku, která byla z fondu Kaufland,” raduje 
se z výsledku paní Eva. Z kola má velkou radost. Už jako malá byla dítě se zbytky zraku. 

Bydlela s rodinou na vesnici, kde na kole jezdila sama. Jenže ve třiceti letech o zrak přišla 
úplně a tuhle radost si nechtěla nechat nadobro vzít. 
 
„Je přece fajn, když se nevidomý může vyžívat ve sportech, které ho baví a jsou mu nějak 
dostupné. Přes DC Okamžik mám dobrovolnici, která se mnou pravidelně jezdí a když 
nemůže ta, tak mám ještě jednu kamarádku. Jsem nadšená, když vyrazíme do přírody 
a užijeme si krásné odpoledne,” neskrývá paní Eva své nadšení a moc děkuje dárcům 
za možnost užívat si radost z jízdy stejně jako kdysi malé děvče na vsi. 
 

Další příběhy pomoci, Světluška
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Dar od Světlušky pomohl právníku Matějovi i bez zraku 
vidět do duší klientů

„V podstatě to byla snaha dorovnat handicap na trhu práce. Ve svém oboru právníka mám 
velkou konkurenci a navzdory otevřené a tolerantní společnosti je i dnes pořád pro některé 
lidi nepřekonatelnou překážkou, že by jejich právní zástupce neviděl. Proto jsem se snažil 
v rámci sebevzdělávání najít naopak nějakou konkurenční výhodu.

A jelikož je advokacie práce s lidmi, napadlo mě, že umět lépe rozumět lidským pocitům 
a mezilidským vztahům by mohla být cesta. A tak jsem se rozhodl pustit se do pětiletého 
psychoterapeutického výcviku, abych mohl nabídnout svým klientům kvalitnější a lidštější 
podobu služeb, kterou hned tak někde nenajdou,” vysvětluje důvody žádosti o příspěvek 
na psychoterapeutické vzdělání Matěj Žaloudek.
 
Protože neexistoval jiný způsob, jak na toto vzdělání v hodnotě téměř čtvrt milionu sehnat 
peníze, oslovil Matěj Světlušku. Nebyla to jeho první spolupráce s ní. Sám provádí osvětovou 
činnost na svém YouTube kanále Matesův pohled nebo v podcastu Rande naslepo, 
a tak je naše cesta k cíli vlastně společná. Matěj se účastnil například natáčení našeho 
podcastu Potmě, sbírkových dní, ale i koncertu Světlo pro Světlušku. 

Právě proto byla Světluška tou, která ho napadla jako první. A rozhodně nelituje. 
Moc ho těší zpětná vazba od klientů, kterou vždy s vděčností přidává na své webové 
stránky. Díky psychoterapeutickému výcviku v kombinaci s právnickým vzděláním může 
nabídnout služby, kterých se jinak u nás dostávalo jen zřídka. Kdyby nebylo Světlušky, 
možná by prý musel změnit obor působnosti, což by těžce nesl. Terapeut i advokát mají 
v první řadě pomáhat lidem, což je práce, která ho nesmírně naplňuje a baví.
 
„Vlastně bych nebýt Světlušky byl tak trochu v začarovaném kruhu. Abych získal více klientů 
a lepší finanční ohodnocení, potřeboval jsem absolvovat výcvik. Abych ho mohl absolvovat, 
potřeboval jsem finanční prostředky, k jejichž získání bych potřeboval více klientů. I díky 
podpoře nadačního fondu Světluška jsem mohl z tohohle kruhu vyklouznout ven,”
dodává Matěj. 

Další příběhy pomoci, Světluška
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Asistence umožňuje novopečené mamince výlety s kočárkem 
po novém městě, ale i obstát v mraveništi dětské herny.

„Dobrý den, jsem zcela nevidomá a čerstvě jsem se přestěhovala do nového města. 
Orientačně se tady vůbec nevyznám a jako bonus se nám za pár týdnů narodí nový 
přírůstek do rodiny.” 

Právě tak začínal průvodní dopis 29leté Nikoly Bílé k žádosti o příspěvek na asistenci. 
Světlušku znala už od dob studií na základní škole, kde absolvovala hned čtyři koncerty 
pro Světlušku jako členka pěveckého sboru. Na střední škole ve spolupráci s Nadačním 
fondem Českého rozhlasu pokračovala, když se stala součástí týmu kavárníků v Kavárně 
POTMĚ. Následně se přesunula do další podobné práce - na Neviditelnou výstavu. 
A to se jí stalo osudným. Poznala tam, jak sama říká, muže svého života a srdce. 

A právě osud tomu chtěl, že loni v červnu se jim narodila zdravá holčička. Ještě 
v těhotenství se Nikola přestěhovala za svým partnerem do bytu v Kladně. Do nového, 
naprosto neznámého města.

„Jelikož jsme oba nevidomí, občas se nám hodí to vidící oko, které nám pomůže. Ať už 
v našem domácím prostředí, a nebo mě odvede a pomůže zařídit různé pochůzky, nákupy 
a vše, co je třeba řešit každý den,” vysvětluje Nikola. 
 
Díky finanční pomoci od Světlušky může vzít mladá rodina dcerku v kočárku na procházky, 
třídit či nakupovat oblečení nebo prohlížet obrázkové knihy. Společně s asistentem chodí 
také do herny, kde se jejich malá dcerka ráda seznamuje s dětmi a jiným prostředím a Nikola 
je ráda, že na jejich poklad někdo může v tom dětském frmolu dohlédnout. Začali společně 
navštěvovat i plavecký bazén. 
 
Nakonec se ukázalo, že strach z nového města a prostředí byl zbytečný. Dnes už má kolem 
sebe Nikola spoustu lidí, na které se může s důvěrou obrátit. Na myšlenku využít pomoci 
Světlušky ji přivedla kamarádka, se kterou probírala nákladné placení asistence. 

V duchu hesla „za zkoušku nic nedáš” se tak nakonec podařilo ulehčit novopečené 
mamince každodenní život. Jak sama říká, jiná organizace, kterou by o pomoc požádala,
ji ani nenapadla. Dobré zkušenosti se Světluškou jí otevřely zcela novou cestu, které nelituje. 
 
 

Další příběhy pomoci, Světluška
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Díky Světlušce má náš syn Ferrari mezi kompenzačními pomůckami

Pětiletý Rostík je zvědavý a veselý kluk, který rád poznává a zkouší nové věci. 

Jeho pravou a vlastně i levou rukou je jeho maminka, která se mu kvůli jeho handicapu 
věnuje naplno, a tak na vydělávání peněz zůstává v rodině pouze jejich tatínek. Rostík 
má ještě dvanáctiletou sestru, tedy slečnu ve věku velkých snů a potřeb, a tak je v rodině 
každá koruna velkým přínosem. Světlušku požádali o pomoc s pořízením pomůcek, 
na které pojišťovna nepřispívá, byť mohou malému Rosťovi výrazně pomoci. 

V případě malého Rosti hraje velkou roli rychlost. Čím dříve přijde pomoc, tím větší 
je šance na zlepšení.

„Syn byl po první akutní operaci tlumený léky, což zapříčinilo neprokrvení očního nervu 
a následné sdělení diagnózy astigmatismu,” vysvětluje maminka Jana. O finanční příspěvek 
žádala Světlušku na doporučení rané péče s nadějí, že se jim podaří zajistit co nejrychlejší 
pomoc synovi. Právě čas totiž hraje velkou roli v míře nápravy hybnosti Rosťových očí. 

Velkou radost proto měla, když byl celý průběh podpory opravdu rychlý. 

„Rostíka znám z dětské léčebny v Jánských Lázních, kde u mě byl na ergoterapii. Je plně 
závislý na péči, snaží se protáhnout ruce rukávy, ale víc zatím nepomůže. Kouše jen to, 
co mu chutná, zbytek je třeba namačkat. Rád zkouší a poznává nové věci, je u něj důležitá 
smyslová a hmatová stimulace, která nejenže podporuje vnímání okolního světa, úchop 
a následné činností, ale také komunikaci,” popisuje maminka Jana.

Fakta od ergoterapeutky, které maminka Rosti uvedla v motivačním dopise Světlušce, 
přibližují stav malého pacienta, který je plně v péči své maminky. Ta říká, že jde o tu 
nejhezčí „práci” na světě, přesto mezi řádky můžeme číst, že jistě také velmi náročnou. 
 
Propojení zraku, hmatu a zvuku pomáhá chlapci ve vývoji i komunikaci.
„Dar z Nadačního fondu Světluška dopřál Rostíkovi Ferrari mezi pomůckami pro vývoj 
a rozvoj jeho modrých očí,” přirovnává s úsměvem maminka kvalitu pomoci, která 
se synovi dostala. Je u něj velmi důležité propojení tří smyslů - zraku, hmatu a zvuku. 
A právě s tím pomůcky zakoupené z příspěvku výrazně pomáhají. 

Další příběhy pomoci, Světluška
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Nové masážní lehátko jako pomoc na nové životní cestě

„Jmenuji se Tomáš a je mi 19 let, rád sportuji a chtěl bych ve sportu něco dokázat.”

Tak se vám představí Tom, když ho o představení požádáte. Je to jasné. Judo a atletika 
jsou jeho život. A také jeho psí slečna Loli, kterou považuje za tu nejchytřejší 
a nejhodnější na světě. Jeho životním cílem je být co nejlepším sportovcem a dostat se 
na paralympiádu s goalballem. 

I když ve velké sny věří, plní si i ty menší, které jsou součástí jeho cesty za spokojeným 
životem. A jedním z nich je právě masérské křeslo, které si přál od Světlušky. 

Tedy přesněji příspěvek na jeho pořízení. Tomáš vystudoval střední školu Aloise Klára 
v oboru masér a skutečně se jím živí. Těší ho pomoc lidem. Ať už jim pomůže od bolesti 
nebo “jen” přinese trochu potřebného relaxu.
 
Život mu naházel pár klacků pod nohy, Světluška ale pomohla vymést cestu k lepším 
zítřkům.
 
Mladík se srdcem a duší sportovce žije se svou maminkou, která se stará o něj a babičku, 
co se nešťastně polámala a potřebuje každodenní pomoc. Společně utekli z rodného domu 
do podnájmu od táty, se kterým se, podle slov Toma, nedalo žít kvůli psychickému 
i fyzickému násilí. I když je jejich život náročný, nestěžují si. Radují se ze všeho, co jim přináší. 

Přesto je dobré, že si umějí říct o pomoc, když je třeba. Od toho tu Světluška je a moc 
nás těší, když právě v takových chvílích můžeme společně s vámi stát na startu cesty 
za lepším životem.
 
„Získáním peněžního daru od Světlušky jsem získal možnost být více profesionální 
a posunout se v profesním životě. A tím je lépe postaráno o mé klienty, kteří se vracejí 
ještě spokojenější. Měl jsem lehátko staré, tvrdé, které bylo nepohodlné a  půjčené. 

Finančně nás postihla epidemie koronaviru, úraz babičky i odchod do podnájmu a tak 
jsem si nové nemohl dovolit. O Světlušce jsme se dozvěděli od kamarádů a rodičů dětí, 
kterým také Světluška pomohla. Komunikace s lidmi ze  Světlušky byla příjemná a lidská. 

Po dodání všech podkladů mi během pár dnů přišly peníze na masážní lehátko na účet. 
Moc děkuji Světlušce za tuto možnost, která mě posunula v životě zase o kousek dál,” 
hodnotí Tom.

Další příběhy pomoci, Světluška
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Rekonstrukce cvičné kuchyně 
a ubytovacích prostor internátu 

Další příběhy pomoci, Světluška

Rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace a socializačních dovedností, zkrátka příprava na 
samostatný život — to všechno je možné trénovat v prostorách cvičné kuchyně v internátu 
Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze.

Využívají ji jak studenti školy, tak absolventi, kteří už studují na vysoké škole a jsou 
ubytovaní na internátu. Díky podpoře Světlušky mohla škola provést celkovou opravu 
cvičné kuchyně – nakoupit nové skříňky, spotřebiče, pracovní desku a další nezbytné 
vybavení. Kuchyně zářící novotou a novým regulačním osvětlením tak bude moci sloužit 
současným i budoucím studentům na jejich cestě k samostatnosti. 

S renovací cvičné kuchyně souvisí i celková rekonstrukce internátu, který byl desítky let bez 
větších oprav. Také díky finanční podpoře Světlušky se jeho podoba zásadně mění. Obnova 
pokojů a nastavení základního ubytovacího standardu zvyšuje bezpečnost žáků a vede je 
přirozenou cestou k samostatnosti, učí je životu mimo rodinu, zlepšuje jejich prostorovou 
orientaci. 

„Na internátu chceme postupnými kroky vytvořit prostředí, které bude svým vybavením 
přispívat k přirozenému rozvoji osobnosti našich studentů, přípravě na samostatný život 
a k posílení jejich sebeobsluhy a soběstačnosti,” říká ředitelka Gymnázia pro zrakově posti-
žené a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze Klára Eliášková.
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Floor Aerobik pro nevidomé 
— cvičíme doma

Další příběhy pomoci, Světluška

Aerobik poslepu? Jde to! Nápad na speciálně připravený cvičební program nosila Pavla 
Kovaříková z Rozhledny v hlavě už dlouho. A díky podpoře Světlušky se podařilo ho také 
uskutečnit. Hlavním cílem bylo umožnit lidem se zrakovým postižením, kteří se chtějí hýbat, 
aby si podle výukového a cvičebního programu speciálně připraveného pro vnímání bez zraku 
mohli vydatně zacvičit, a to v klidu domova. 

„Nevidomí lidé si často vypěstují sedavý životní styl, přestože by si něco takového sami 
od sebe nevybrali. Rezignace na svobodný pohyb v prostoru často pramení už z návyků 
získaných v dětství. Dalším problémem jsou různé tělesné obtíže, způsobené jednostranným 
přetěžováním a asymetrickým držením těla při běžných každodenních činnostech — např. 
chůzi s bílou holí, vodicím psem nebo s průvodcem. Proto jsme sestavili dynamické cvičení 
s dostatečnou aerobní zátěží, která v životě nevidomých většinou dramaticky schází,” 
doplňuje Pavla Kovaříková důvody, které stály u zrodu tohoto projektu. 
 
Na cestě k jeho realizaci podala pomocnou ruku Světluška. A co všechno bylo potřeba 
zařídit? Počínaje takovými věcmi, jako třeba nákup reproduktoru, sepsání popisu jednotli-
vých prvků do textového manuálu, pořízení audionahrávky popisu, přes testování nevidomý-
mi uživateli, ověřování metodiky, zapracování připomínek až po natočení finálního 
audio/video záznamu programu se cvičenkami a distribuci výukového a cvičebního programu 
zájemcům. 

Světluška přispěla na projekt částkou 97 100 Kč.
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Návštěvy POTMĚ

Další příběhy pomoci, Světluška

Je jich deset, jsou slabozrací nebo nevidomí, pomáhají seniorům a zároveň dělají osvětové 
aktivity o životě se zrakovým postižením. Seznamte se – to jsou Návštěvy POTMĚ! Návště-
vy POTMĚ jsou vlastně mladším sourozencem Světlušky. Vznikly v roce 2018. Po završení 
projektu chtěli jeho pracovníci ve službě pokračovat, a tak s pomocí NF ČRo založili nezisko-
vou organizaci Spolu s vámi. 

Pod její hlavičkou navštěvují seniory v domácnostech i pobytových zařízeních, a k tomu 
pořádají workshopy a semináře o životě zrakově postižených.

Rok 2021 byl i přes epidemiologická opatření nabitý událostmi. Se seniory, s nimiž se 
návštěvníci dočasně nemohli setkávat osobně, byli v pravidelném kontaktu alespoň v rámci 
telefonní linky „Návštěvy po telefonu”. Protože ale spolupracující domovy seniorů nechtěly 
po předešlých zkušenostech držet své klienty v několikaměsíční izolaci, zůstaly Návštěvám 
POTMĚ (s výjimkou několika karantén) otevřené. Návštěvníci tak mohli dál dělat radost 
hudbou, přednáškami na zajímavá a zábavná témata, ale i přátelským popovídáním u kávy. 
Senioři vítali i možnost pomazlit se s vodicími psy Návštěvníků.

Vyvrcholením roku 2021 byla adventní setkávání v Radiocafé – pražské kavárně Českého 
rozhlasu. Zahájilo je posezení s hereckou a manželskou dvojicí Evou Hruškovou, známou 
první českou Popelkou, a populárním gentlemanem v klobouku Janem Přeučilem. Na toto 
krásné posezení navázaly další dny, v nichž Návštěvníci v Radiocafé seděli připraveni přivítat 
u svého stolu seniorky a seniory, kteří by si v předvánočním čase chtěli popovídat.

Desítky hodin workshopů, z nichž vzešly stovky účastníků bohatší o informace, jak pomáhat 
lidem se zrakovým handicapem nebo jaké pomůcky umožňují překonávat každodenní bariéry. 
Také tyto osvětové aktivity, které Návštěvy POTMĚ zařadily do nabídky služeb, byly v roce 
2021 velmi žádané, a to jak na školách, tak např. i na příměstských táborech v Praze, v 
Plzni, na jižní Moravě a v jižních Čechách.

„V každodenním životě se dostáváme do situací, z nichž je patrné, že lidé nevědí, jak k 
nevidomým přistupovat. Rádi by pomáhali, ale buď jsou v komunikaci a pomoci neobratní, 
nebo mají zábrany vůbec navázat kontakt,” vysvětluje ředitelka Návštěv POTMĚ Šarlota 
Hambergerová, proč vedle služby pro seniory začali dělat i osvětové aktivity. Workshopy 
pro školy a semináře pro firmy a úřady tak pomáhají bourat komunikační bariéry a předsudky 
vůči nevidomým.
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Podpora žáků a studentů 
se zrakovým postižením 

Další příběhy pomoci, Světluška

Pro děti s postižením zraku v předškolním a školním věku a jejich rodiny chybí odborné 
služby a poradenství, které by navazovaly např. na služby rané péče nebo byly dostupné pro 
potenciální klienty s postižením zraku a v předškolním věku. 

 To se snaží měnit Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú., které se kromě poskytování 
těchto chybějících služeb zaměřuje také na podporu dětí, které se vzdělávají v domácím 
prostředí, na ambulantní činnosti, které zlepšují dovednosti dětí, a na poskytování podpory 
samotným rodičům. 

 „Chceme, aby dítě s postižením zraku mohlo navštěvovat vzdělávací zařízení v místě jeho 
bydliště nebo školu, kde se mu líbí stejně tak, jako mohou zdravé děti,” říká ředitelka SPC 
EDA Mgr. Petra Mžourková. „S podporou Světlušky můžeme pracovat na zvýšení 
odborných znalostí a dovedností speciálních pedagogů a také posílit tým o dětského 
psychologa. Díky tomu jsou naše služby komplexní a klienty už nemusíme posílat k jiným 
odborníkům,” dodává.

SPC EDA tak může prostřednictvím poskytovaných služeb zajistit dětem, žákům 
a studentům s postižením zraku nebo kombinovaným postižením co možná nejlepší 
a rovnocenný přístup ke vzdělání, a tím jim umožnit běžný život mezi vrstevníky. 

Světluška tento projekt podpořila částkou 425 000 Kč. 
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Zvyšování digitální gramotnosti

Další příběhy pomoci, Světluška

Výuka psaní na klávesnici je pro žáky se zrakovým postižením základním předpokladem pro 
úspěšné zvládnutí studia a také nezbytnou podmínkou jejich pracovního uplatnění. Nevidomí 
žáci ale často přicházejí k přijímacím zkouškám na SŠ či VŠ s mylnou představou, že lze 
úspěšně absolvovat studium pomocí chytrého mobilního telefonu. Ten však většinou navíc 
ovládají jen prostřednictvím hlasového diktování. 

Společnost Transkript online, zaměstnavatel nevidomých přepisovatelů mluveného slova, 
proto přišla s nápadem adaptovat herní kurz psaní na klávesnici, který vyvinula a jako online 
aplikaci provozuje společnost Psaní Hravě. Kromě samotných uživatelů poslouží tato nově 
adaptovaná výuková pomůcka také jako snadno využitelná a uživatelsky komfortní didaktic-
ká podpora pro učitele, pedagogické asistenty a případně také rodiče těchto žáků.

Přidanou hodnotou této spolupráce je to, že nevzniká zcela nová, výhradně pro potřeby 
nevidomých určená pomůcka, ale bude zpřístupněn již existující a ověřený online nástroj, 
s jehož využitím budou moci žáci s postižením zraku v běžných školách plnohodnotně 
absolvovat výuku příslušného předmětu společně se svými vidícími spolužáky.

 „Našeho kurzu psaní na klávesnici všemi deseti se účastnilo 6 těžce slabozrakých žáků 
základních škol inkluzivního proudu vzdělávání. Jsme nesmírně rádi, že zejména žáci 9. 
ročníku mohli tento kurz absolvovat a do značné míry se takto připravit na středoškolské 
studium. Malá skupinka umožňovala věnovat se při výuce každému individuálně, současně 
nás velmi těšila také práce se skupinou jako celkem. 

Žáci byli motivovaní, zdravě soutěživí a právě tyto jejich vlastnosti podstatně přispěly 
k tomu, že je výuka bavila a osvojili si dovednost psaní správnou technikou na opravdu 
výborné úrovni. Kurz probíhal v době mnohých karanténních opatření, kdy se na všech 
stupních a typech škol učilo po většinu školního roku online formou. 

Naše prezenční výuka tak byla pro žáky vítanou příležitostí setkávání s vrstevníky, a jak sami 
říkají, kurz se pro ně stal místem navázání nových přátelství,“ doplňuje k realizaci kurzu 
garant projektu Markéta Outratová ze společnosti Transkript online.

Světluška přispěla na realizaci projektu částkou 398 030 Kč.
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Liga mistrů v Goalballe

Další příběhy pomoci, Světluška

„Jsme organizace, která sdružuje lidi s těžkým zrakovým postižením z celé republiky. Aktivně 
hrajeme a trénujeme goalball, kde máme momentálně aktivní mužský dospělý tým a dětský 
smíšený tým. Během roku se účastníme řady sportovních akcí, mezi které patří prestižní 
klubová soutěž Super European Goalball League neboli SEGL,“ představuje svůj klub Jan 
Bošek, zástupce Goalball Clubu Perun, z.s.

Jan Bošek se tomuto sportu pro zrakově postižené věnuje už 16 let a 14 let trénuje mládež 
a dospělé. Organizoval několik kol České goalballové ligy, mezinárodního turnaje Goalball 
Champions Cup a je také hostujícím hráčem ve Sporting Club de Portugal 
v Lisabonu a víceprezidentem European Goalball Club Association. 

 „Naším cílem je uspořádat 1. kvalifikační kolo prestižní soutěže SEGL v roce 2022 v Praze, 
zúčastnit se druhého kvalifikačního kola v Černé Hoře a závěrečného finále v německém 
Rostocku,“ dodává Jan Bošek. Klub se proto s žádostí o podporu obrátil na Světlušku, která 
v rámci Mimořádné podpory organizovaného sportu zrakově postižených klubu přispěla na 
pořádání SEGL — Championships League 2022.

Tuto klubovou evropskou soutěž si lze představit jako fotbalovou Ligu mistrů. Cílem této 
ligy je, aby se nejlepší evropské týmy střetávaly a bojovaly o titul. Týmy v této lize jsou 
rozděleny do dvou divizí – severní a jižní. 

Goalball Club Perun patří do divize jižní a v roce 2021 se umístil na celkovém 4. místě. 
Realizace takto prestižní soutěže a účast v ní je náročná a je spojena s nemalými náklady. 
Příspěvek od Světlušky bude použit na úhradu nákladů na ubytování a stravování soutěžních 
týmů, dále na přípravu týmu Goalball Club Perun a také na dopravu na další kola této soutě-
že, která už probíhají mimo ČR.

Světluška podpořila projekt částkou 234 756 Kč.
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O projektu
Světluška



osobní asistenci a odlehčovací služby
průvodcovské a předčitatelské služby
nákup a úpravu výukových materiálů pro studenty
rekvalifikační kurzy a další vzdělávání
nákup kompenzačních pomůcek a proškolení v jejich používání
výcvik vodicích a asistenčních psů
volnočasové/zájmové aktivity, sport 

Jak můžete sbírku Světluška podpořit
Sbírková konta

99999 99999/0100 KB
888 373 888/0300 ČSOB

Provozní účet

666 171 666/0300 ČSOB

DMS zprávy

DMS je také možné odeslat ve výši 30 nebo 90 Kč. Ve tvaru DMS pouze vyměňte číslo 60 za číslo 30 
nebo 90 podle toho, jestli chcete posílat 30 nebo 90 Kč.

DMS SVETLUSKA 60 na číslo 87 777, pro trvalou podporu ve tvaru DMS TRV SVETLUSKA 60 
(sbírka Světluška)

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově 
postiženým. Už od roku 2003 se ve Světlušce snažíme dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou 
finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit pro všechny dárce. 
 
Shromážděné finanční prostředky do sbírky Světluška rozdělujeme celoročně nevidomým a slabozrakým 
žadatelům bez ohledu na věk. Podporujeme mimo jiné:

Pomáháme budovat systém kvalitní péče o zrakově postižené skrze organizace, které díky nadační 
podpoře mohou realizovat své projekty zaměřené například na vzdělávání, vytváření pracovních míst, 
vývoj nových technologií nebo průvodcovské a asistenční služby. 

Na našich akcích si přijdou na své sportovní nadšenci v rámci Nočních běhů pro Světlušku, milovníci kávy 
a neotřelých zážitků v Kavárně POTMĚ, hudební fanoušci na koncertě Světlo pro Světlušku i kolemjdoucí, 
kteří rádi jednoduše přispějí světluškám v ulicích během Sbírkových dnů Světlušky. 

Pro příznivce nepřetržitého poslechu pak nabízíme rozhovory známých osobností s nevidomými 
a slabozrakými, které naladíte v Podcastu POTMĚ. 

O projektu, Světluška
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Podcast POTMĚ

Podcast POTMĚ jsme spustili v roce 2020, tedy v době, kdy jsme se kvůli pandemii nemohli na akcích 
Světlušky potkávat s našimi dárci. Chtěli jsme s nimi alespoň tímto způsobem zůstat v kontaktu a nabíd-
nout jim zajímavý obsah. Koncept podcastu staví na rozhorech, které vedou známé osobnosti se zajímavý-
mi lidmi z řad zrakově postižených na různá témata - randění, sport, zaměstnávání, muzika, hraní her, 
vzdělávání apod.
 
Na 17 dílů první série z roku 2020 jsme v roce 2021 navázali novou dvanáctidílnou sérií s podtitulem 
NAOSTRO, ve které jsme se věnovali neotřelým tématům a otázkám na tělo. Moderátory byli například 
Hana Fi�ová, Nora Fridrichová, Hynek Čermák, Lukáš Langmajer, Martina Viktorie Kopecká, Radkin 
Honzák a další. Aktuálně pro vás chystáme novou sérii, kterou si stejně jako ty předchozí můžete poslech-
nout na mujRozhlas.cz, Spotify a dalších platformách.
 
Podcast POTMĚ je současně médiem, kterým oslovujeme dárce Světlušky, kteří nám prostřednictvím 
sbírky Posviť Světlušce pomáhají financovat provozní náklady grantového oddělení, které se stará 
o transparentní, hospodárné a účelné rozdělení financí z veřejné sbírky Světluška, a také organizovat 
všechny plánované akce pro naše dárce.

Kavárna POTMĚ

Vlajkový osvětový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Kavárna POTMĚ byla ozdobou a také oázou 
klidu v rámci festivalu Svět knihy na pražském Výstavišti od 23. do 30. září. Zatemněná kavárna nabídla 
kromě nevšedního zážitku i profesionální péči zrakově postižené obsluhy, která s radostí představila 
kousek svého každodenního světa. O doprovodný program se postaraly jednotlivé stanice Českého 
rozhlasu. Tak například, regionální stanice ČRo Brno přivezla cimbálovou kapelu, která hrála z terasy 
Kavárny POTMĚ a doprovodila tak autorské čtení knihy “„Babské rady” uvnitř kavárny. Samozřejmě 
potmě a s čelovkou. 

Na podzim se Kavárna POTMĚ propojila s festivalem Prix Bohemia Radio v Olomouci od 18. do 21. října a 
kromě voňavé kávy přivezla i pestrý doprovodný program - poslech podcastů Neklid a Stopař. Živé vysílání 
přímo z kavárny si pro návštěvníky připravily hned dvě rozhlasové stanice. Moderátor Dalibor Gondík 
přivítal v úterní Ranní Dvojce jako hosta čestného prezidenta festivalu a herce Igora Bareše. Ve stejný den 
jsme potěšili děti živým vysíláním Klubu Rádia Junior. Výjimečným poslechem v Kavárně POTMĚ byla 
vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou prostřednictvím vybraných ukázek z jejích rozhlasových her.

Světlušku jste posezením v zatemněném prostoru v letošním roce podpořili částkou 216 885 korun. 
V obou městech si s námi kávu vypilo celkem 1 038 hostů. V Kavárně POTMĚ letos pracovalo na pozicích 
barman, číšník, hostes a průvodce celkem 15 těžce zrakově postižených.

Letní výzva pro Světlušku

Pro chybějící radost z pohybu, pro pevné zdraví, pro malý okamžik volnosti či tolik potřebné spojení 
s přírodou. Společně jsme se hýbali od 15. července do 15. srpna, abychom podpořili mladé lidi s těžkým 
zrakovým postižením při studiu a v jejich sportovních a volnočasových aktivitách. V Letní výzvě pro 
Světlušku se s námi libovolným pohybem mohli provětrat i nejmenší! Zapojili jsme sportovní týmy, letní 
a příměstské tábory, ať už během, jízdou na kole, na skejtu, na koloběžce, skákáním, zkrátka vším, co je 
nejvíce těšilo.

Startovné bylo 150 korun pro děti a 200 korun pro dospělé a zahrnovalo medaili, startovní balíček, 
diplom, startovní číslo a příspěvek pro Světlušku pro každého virtuálního běžce.

Celkem 1122 sportovních nadšenců vyběhalo, vyskákalo a vycvičilo na pomoc těžce zrakově postiženým 
úžasných 295 800 korun! Děti, dospělí, táborové týmy i sólisti naběhali celkem 132 457,6 km.

Kde Světluška svítila
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Noční běh pro Světlušku

Štafetu Nočních běhů jsme letos, jako obvykle, odstartovali v Plzni, následovalo Brno, Praha, Ostrava, 
Jihlava a Olomouc. Jak víte, s běhy jsme slavili 10. narozeniny, jejichž součástí byla ve všech městech také 
různá novocirkusová představení či show. Nejčastěji s námi vystoupili i hlavní hvězdy letošních běhů Bratři 
v tricku, a k jubilejnímu ročníku nám přišel na pražský běh svým pořádně našlápnutým koncertem blaho-
přát Michal Hrůza s kapelou. K narozeninám jste nám nadělili krásná čísla. Celkem s námi potemnělá 
města rozsvítilo 5 283 běžců, díky kterým se pro zrakově hendikepované podařilo získat výtěžek bezmála 
2,1 milionu korun. Děkujeme všem běžcům a také dobrovolníkům, kteří nám na místě pomáhali.

Koncert Světlo pro Světlušku

Sbírkový projekt Světlušky každoročně vrcholí benefičním koncertem, který živě přenáší Česká televize 
a Český rozhlas. Smyslem benefičního večera je podpořit talentované nevidomé muzikanty i sportovce, 
kteří mají možnost vystoupit na jednom pódiu společně se známými osobnostmi, ale také oslovit širokou 
veřejnost a formou dárcovských SMS nebo finančním darem přislíbeným prostřednictvím call centra získat 
potřebné finanční prostředky do sbírky Světluška. Díky vybraným penězům pak může Světluška pomáhat 
konkrétním nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky žít lepší a samostatnější život. Koncert 
je také poděkováním všem partnerům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nás podporují.
  
Koncert Světlo pro Světlušku se uskutečnil v sobotu 23. října v Pražské křižovatce. Kromě tradičního 
vysílání na ČT1 a ČRo Radiožurnál mohli diváci sledovat koncert i na sociálních sítích a webu iRoz-
hlas.cz/svetluska. A díky srdečným moderátorům Veronice Khek Kubařové a Karlu Kovářovi alias Kovymu, 
špičkovým výkonům známých umělců, hudebníků z řad nevidomých, kvintetu i světluščímu dětskému 
sboru hrdě dostál svému mottu „To bude jízda“. O tom svědčí i mimořádný zájem diváků. V průběhu 
večera se totiž pomocí dárcovských SMS, darů do call centra, příspěvkům na darujme.cz i QR platbám 
podařilo vybrat přes 3 miliony korun, nejvíce za posledních 16 let.

Speciální poděkování za nezapomenutelné výkony tak patří Ewě Farne a Blance Janečkové, Tereze Maško-
vé a Ondrovi Krejčovi, Marku Ztracenému a Věrce Strbačkové, Davidu Krausovi a Báře Mirgové, Ondrovi 
Rumlovi a Mikulášovi Klenorovi a kapele Čechomor se Simonou Maierovou.

Žádné z vystoupení by ale nebylo dotaženo k naprosté dokonalosti bez našeho světluščího sboru složené-
ho z Kűhnova dětského sboru a dětí Školy J. Ježka, ZŠ pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru 
v Praze a Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené.

Sbírkové dny Světlušky

Téměř třem tisícům dobrovolníků, kteří letos v září vyrazili během Sbírkových dnů do ulic, se podařilo 
vybrat přesně 3 256 618 korun. Letos se uskutečnila zářijová celonárodní sbírka pro Světlušku naposledy, 
světluščí dobrovolníky ale budete vídat v ulicích dál v rámci menších i větších benefičních akcí.

Od roku 2003, kdy Sbírkové dny Světlušky proběhly vůbec poprvé, vybralo v ulicích po celém Česku 
celkem 114 000 dobrovolníků přes 94 milionů korun. 

Co do počtu zúčastněných dobrovolníků byl nejúspěšnější rok 2019. V roce 2007 naopak světlušky 
v ulicích nashromáždily do pokladniček největší finanční obnos, a sice 6,7 milionů korun. 

Děkujeme všem studentům a učitelům, turistickým oddílům mladých i dobrovolníkům, kteří se s námi 
v uplynulých letech vydali do ulic.

Kde Světluška svítila
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Hudební vystoupení v duetech, která mají to největší kouzlo, doplňuje nahlédnutí do života zrakově 
postižených v medailoncích Den SPOLU, ve kterých se Lukáš Langmajer směle posadil do auta 
s nevidomým rekordmanem Petrem Haluškou, Martin Kraus cválal na koňském hřbetu se Simonou 
Maierovou a Bratři v tricku strávili cirkusový den s Cecílií Takáčovou. A za to, jak zvládá i přes svůj zrakový 
hendikep a s podporou Světlušky pomáhat svým pacientům děkujeme 88letému lékaři Petru Rieselovi.

Vánoční sbírka pro Světlušku #Kaufland

Rekordních 20 milionů korun činil výtěžek Vánoční sbírky pro Světlušku, která proběhla ve všech prodej-
nách Kaufland. Neuvěřitelnou částku darují společně zákazníci a obchodní řetězec, který je od roku 2021 
rovněž generálním partnerem Světlušky. „Díky finančním prostředkům z vánoční sbírky jsme byli schopni 
v tomto nelehkém roce kopírovat měnící se potřeby lidí se zrakovým hendikepem i poskytovatelů sociál-
ních a vzdělávacích služeb pro nevidomé a slabozraké. Přispívali jsme na ochranné pomůcky pro učitele 
speciálních škol a terénní pracovníky, aby se mohli vracet k osobním setkáním se svými žáky a klienty. 
Podpořili jsme významnou částkou také restart sportu zrakově postižených a samozřejmě jsme tady byli 
i pro rodiny se zrakově postiženými dětmi, kde ze dne na den začaly chybět peníze na běžný chod 
domácnosti a speciální pomůcky pro děti,“ ocenila spolupráci Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního 
fondu Českého rozhlasu.

Sbírka Rozsviťte s námi Vánoce nevidomým se letos konala od 22. listopadu do 5. prosince již potřetí. 
Štědří zákazníci se znovu zapojili nákupem vánočních jmenovek, které se na pokladnách a informacích 
všech 136 prodejen Kauflandu prodávaly za symbolických 30 Kč. Kaufland navíc, stejně jako v loňském 
roce, přidal 10 Kč za každý prodaný arch. Nejštědřejší byli letos zákazníci v Uherském Brodě. 

„Solidarita našich zákazníků byla i letos neuvěřitelná. Velmi si vážíme jejich štědrosti i nasazení našich 
zaměstnanců, kteří se do sbírky znovu zapojili ve všech našich prodejnách. Celková suma bude rozdělena 
ze sbírky Světluška skrze fond Kaufland na pomoc lidem se zrakovým postižením po celé České republice,“ 
uvedla tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Získané prostředky se rozdělují v otevřeném grantovém řízení z partnerského fondu Kaufland. O příspěvky 
mohou celoročně žádat jak jednotlivci s těžkou ztrátou zraku, tak organizace pomáhající lidem s těžkým 
zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, a to v dlouhodobých grantových programech 
Světlušky. 

Kde Světluška svítila
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Světluščí e-shop
Když jsme v roce 2020 během pandemie spouštěli nový e-shop Světlušky, byli jsme plni očekávání, jak dokáže 
zaujmout a přitáhnout si své zákazníky. Že se to povedlo bylo znát docela brzy a zájem fanoušků e-shopu nás 
mile překvapil. U všech sbírkových předmětů, které jsou součástí naší veřejné sbírky, dbáme na místní původ, 
užitečnost a udržitelnost. Snažíme se, aby se na sbírkových předmětech podíleli čeští designéři, výroba probíhala 
co nejšetrněji k životnímu prostředí a abychom tím případně podpořili sociální podnik. Také si vždy dáváme záležet, 
aby si každý na našem eshopu našem “to své”. Ať už malou drobnost nebo propracovaný designový dárek. 

Máme velkou radost, že si k nám zákazníci, kteří chtějí milým dárkem potěšit sebe či své blízké, našli cestu 
a rádi se vracejí.  

V novém e-shopu nabízíme produkty jako ponožky, čelenku, hrnek či zubní kartáček, milé drobnosti i předměty, 
které prošly pod rukama samotných nevidomých. Nejprodávanějším předmětem za rok 2021 byla čelenka, 
které se prodalo 1 315 kusů, následovaná v závěsu ponožkami s hvězdnou oblohou, které našly 1 177 nových 
majitelů. A na pomyslném třetím místě s počtem 867 prodaných kusů se umístil evergreen mezi sbírkovými 
předměty Světlušky - svítící kartáček. 

Nově jsme také na našem e-shopu nabízeli Kalendář pro Světlušku pro rok 2022, který vznikl ve spolupráci 
s cestovatelem Ladislavem Ziburou a grafikem Lukášem Tomkem, a se kterým jsme slavili rekordní prodeje.  

Vánoce pro Světlušku
V adventním čase Světluška prodává originální dárkové předměty už od roku 2014, kdy spustila projekt Křišťál 
pro Světlušku. Na začátku to byly křišťálové ověsy, poté krásné ozdoby na stromeček a šperky na krk, které 
kompletovali zrakově postižení klienti chráněné dílny Dědina. Po přestávce v roce 2020, kdy se hromadné akce 
nemohly konat, se Světluška v loňském roce na adventní trhy na Václavském náměstí opět vrátila. Díky pomoci 
firemních dobrovolníků a štědrým nakupujícím se podařilo získat částku 67 707 korun.

8 podpořených žádostí jednotlivců, 95 656 Kč vyplacená podpora

ČLOVĚK V NOUZI

62 podpořených žádostí jednotlivců, 828 681 Kč vyplacená podpora
2 podpořené žádosti organizací, 341 441 Kč vyplacená podpora 

ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

2 podpořené žádosti jednotlivců, 42 000 Kč vyplacená podpora
2 podpořené žádosti organizací, 105 700 Kč vyplacená podpora 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ A FINANČNÍ NEZÁVISLOST

7 podpořené žádosti jednotlivců, 149 600 Kč vyplacená podpora
12 podpořených žádostí organizací, 1 258 995 Kč vyplacená podpora 

VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍSTUP K INFORMACÍM

27 podpořených žádostí jednotlivců, 683 780 Kč vyplacená podpora
33 podpořených žádostí organizací, 3 044 889 Kč vyplacená podpora 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SEBEREALIZACE / ŽIVOTNÍ STYL

28 podpořených žádostí jednotlivců, 989 440 Kč vyplacená podpora
23 podpořených žádostí organizací, 1 892 076 Kč vyplacená podpora 

MOBILITA A SEBEOBSLUHA

Podpora z partnerského fondu Kaufland v roce 2021

Kde Světluška svítila
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Rozsvěcení vánočního stromu pro Světlušku
První adventní neděle v Újezdu nad Lesy rozsvítila nejen vánoční strom, ale i úsměvy Světlušek. Po šesté se 
zde totiž při příležitosti započetí adventu prodávaly sbírkové předměty a celková suma, která putovala do sbírky 
Světluška, se vyšplhala na 45 tisíc korun. Za fantastické doprovodné divadelní představení děkujeme pedagogům, 
žákům a rodičům z Masarykovy základní školy a také panu starostovi Samcovi za organizaci celé akce.

Optiky Doktor Klain: Z každé zakázky šla Světlušce koruna
Díky partnerství se sítí optik Doktor Klain putovala z každé uzavřené zakázky jedna koruna ve prospěch 
Světlušky. Celkový výtěžek z prodeje v roce 2021 činil 14 211 korun. 

Souhvězdí pomoci Alza 
Milovníci rychlého a spolehlivého nakupování na Alza.cz mohli svůj košík doplnit i o dobrý skutek a přispět
prostřednictvím platformy Souhvězdí pomoci do sbírky Světluška na přímou pomoc pro lidi s těžkým zrakovým
postižením. Díky štědrým nakupujícím se podařilo vybrat částku 105 200 korun.

Zážitková agentura ADROP podporuje Světlušku
Zážitková agentura ADROP svým zákazníkům k nákupu zážitků nabídla možnost přidat také  dobrovolný dar 
pro Světlušku. Díky tomu mohl ADROP předat projektu Světluška 88 000 korun.

Novoročenky pro Světlušku
Obrázky od dětí se zrakovým a jiným postižením z Prahy a Opavy ozdobily tištěná i elektronická PF Světlušky 
na rok 2022. Ve spolupráci se společností Abalon je připravujeme již od roku 2016 a především firemní dárci 
tak spolu s možností přispět mohou tímto způsobem také šířit osvětu o životě těžce zrakově postižených. 
Výnos z prodeje v roce 2021 činil 31 273 korun.

Kalendář pro Světlušku
Světluška od roku 2009 připravuje ve spolupráci s partnery projektu a vybranými ilustrátory nástěnný kalendář, 
jehož koupí je možné přispět do světluščí sbírky. Prodej kalendáře zajišťuje brněnská agentura Antipol Brno CZ 
a výrobu a propagaci dlouhodobě financuje společnost Model Obaly.

Pro kalendář na rok 2022 jsme se spojili s cestovatelem Ladislavem Ziburou a grafikem Lukášem Polanským 
ze studia Tomski & Polanski. Z této spolupráce vznikl krásný cestovatelský kalendář, který jsme doplnili 
o konkrétní příběhy, kam směřuje pomoc Světlušky, a také o QR kódy, přes které si zájemci mohli přehrát 
audioukázky z Ladislavových cestovatelských zážitků. Kromě knihkupectví a galerií byl kalendář k dostání 
také na e-shopu Světlušky, kde se ale dlouho neohřál. Celkový výtěžek z prodeje kalendáře se tak vyšplhal 
na 328 510 korun. 

Víno pro Světlušku
Již potřetí vyrobilo Vinařství Mikrosvín Mikulov, tradiční partner Světlušky, víno speciálně pro Nadační fond 
Českého rozhlasu. Vínem pro Světlušku je Veltlínské zelené - pozdní sběr z roku 2019 z viniční tratě Liščí vrch. 
Jde o víno z řady Traditional line. 20 procent z ceny vína jde Světlušce, která získané finance použije na pomoc
těžce zrakově postiženým po celé České republice. Vinařství Mikrosvín Mikulov je samozřejmě i dodavatelem 
vynikajícího  vína ze své produkce pro Kavárnu POTMĚ. Celkový výtěžek z prodeje v roce 2021 nakonec byl 
61 360  korun.

Lékárny Dr. Max nabízejí světluščí kartáček
V síti lékáren Dr. Max se od roku 2015 prodává světluščí kartáček, který svítí ve tmě. Ten díky tomu boduje 
i mezi sbírkovými předměty. V loňském roce jich v síti tohoto lékárenského řetězce zákazníci koupili 13 694 
kusů. Z každého prodaného kartáčku přitom Světluška získá částku 50 korun.

Jak jinak jste mohli Světlušku podpořit
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Slevomat pomáhá

Jak jinak jste mohli Světlušku podpořit
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Nadační fond Slevomat umožnil zákazníkům portálu slevomat.cz přispět na přímou podporu lidí s těžkým 
zrakovým postižením prostřednictvím sbírky Světluška. Zákazníci si mohli zvolit výši daru dle svých možností. 

Aby si lépe představili, jak může jejich dar pomoci k samostatnému životu zrakově hendikepovaných dětí, 
dospělých i seniorů, nabídli jsme jim konkrétní příklady pomůcek i služeb pro zrakově postižené převedené 
do řeči čísel. 

Například, že jeden příspěvek ve výši 200 korun umožní nakoupit 100 listů braillského papíru pro tisk učebních 
materiálů nebo 7 listů speciálního papíru pro tisk hmatových map a plánků do hodin zeměpisu. 

Pro Světlušku se tak podařilo získat částku 126 150 korun.



Nadační podpora
Světluška



Rozdělování prostředků ze sbírky Světluška
Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro organizace a v průběhu celého roku přijímá 
žádosti organizací podané do partnerského Fondu Kaufland, který v rámci sbírky Světluška vznikl v roce 2020. 
Jednotlivci mohou žádat o podporu ze sbírky Světluška celoročně a jejich podpora je schvalovaná nejméně 
pětkrát ročně, aby časový úsek mezi podáním žádosti a vyplacením finanční pomoci nebyl delší než 3 měsíce.

Důvěryhodnost sbírky
S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která 
vymezuje účel použití příspěvku. Využití darované částky je pravidelně pečlivě sledováno a vyhodnocováno. 
Světluška tedy může garantovat transparentní, hospodárné a účelné využití finanční pomoci, kterou dárci jejím 
prostřednictvím poskytují těžce zrakově postiženým z celé České republiky.

Složení komisí na další straně.

Přehledy k podpořeným jednotlivcům a organizacím, Světluška
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Mgr. Gabriela Drastichová
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

O podpoře projektových žádostí organizací přijatých do grantových řízení rozhodovaly komise v tomto složení:

Mgr. Gabriela Drastichová

Fond Kaufland (FK)

ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Klára Beňačková
prokurista Kaufland ČR v.o.s.

MUDR. Filip Beránek
oční lékař Centra zrakových vad v Praze

Jan Dolínek
výkonný ředitel EDUin v Praze

PaedDr. Alexandra Bečvářová
ředitelka rané péče centrum LIRA, z.ú.

Ondřej Suchan
šéfredaktor Českého rozhlasu Radiožurnál, spoluautor charitativních projektů jako je například Nevidomý fanoušek, 
Cimrman pomáhá a Jedeme pro Světlušku

Mgr. Radek Pavlíček
expert v oblasti speciální informatiky, odborný pracovník Masarykovy univerzity 

Mgr. Radek Pavlíček
expert v oblasti speciální informatiky, odborný pracovník Masarykovy univerzity 

Hodnotící komise Fondu Kaufland pro Mimořádnou výzvu na podporu sportu zrakově postižených (organizace) 
z 13. 10. 2021 byla doplněna o dva členy komise jako hlasy poradní, relevantní svou odborností pro oblast 
parasportu:

Mgr. Lucie Matěnová
speciální pedagožka u dětí s těžkým zrakovým postižením ve Speciálně pedagogickém centru při Škole Jaroslava Ježka

Karel Čermák
více než 30 let zkušeností s pořádáním sportovních akcí pro zrakově postižené sportovce, Sportovní klub Slavia
Praha - Odbor zrakově postižených

Hlavní grantové řízení (HGŘ)

Renata Maierl
úsek firemní komunikace Kaufland ČR v.o.s.

Klára Jelínková, DiS.
10 let zkušeností s vedením sportovního klubu Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha, z.s., 5 let zkušeností 
z České asociace tělesně handicapovaných sportovců, team leader na mezinárodních závodech s paraatletickou 
reprezentací

Grantové komise, SvětluškaGrantové komise, Světluška
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Michal Jelínek
lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené a metodik v Tyflokabinetu Praha

Olga Buriánková
instruktorka sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých v Tyfloservisu Praha

Nadační příspěvky z partnerského fondu Kaufland pro jednotlivce schvalovala odborná komise 
pro jednotlivce (viz výše), doplněná o tyto členy:

Renata Maierl
úsek firemní komunikace Kaufland ČR v.o.s.

Klára Beňačková
prokurista Kaufland ČR v.o.s.

O podpoře individuálních žádostí o nadační příspěvek přijatých v průběhu roku 2021 rozhodovala odborná 
komise v tomto složení:

Karel Čermák
více než 30 let zkušeností s pořádáním sportovních akcí pro zrakově postižené sportovce, Sportovní klub Slavia Praha 
- Odbor zrakově postižených

Mgr. Gabriela Drastichová
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

PaeDr. Terezie Kochová
předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, tyflopedka

PaeDr. Martina Helešicová
ředitelka Školy Jaroslava Ježka  - MŠ, ZŠ A ZUŠ pro zrakově postižené

Mgr. Klára Pragerová
vedoucí sociální služby, zástupkyně výkonné ředitelky organizace Pestrá

PaedDr. Jana Vachulová
poradkyně a metodička rané péče EDA cz

Grantové komise, Světluška
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V rámci podpory organizací přispíváme na zvýšení kapacity a odbornosti Speciálně pedagogických center (SPC), 
školských zařízení a podobných organizací, které provází žáky a studenty, rodiče, asistenty i pedagogy 
vzdělávacím procesem. Podporujeme také zpřístupňování informací pro těžce zrakově postižené a osvětové 
aktivity, realizace kurzů, školení nebo pořízení vybavení pro realizaci vzdělávání.

Podporujeme vzdělávání těžce zrakově postižených v každém věku a věříme, že dobře zvolené vzdělání a osobní 
nasazení jsou cestou k samostatnosti a seberealizaci. Cílem podpory jednotlivců s těžkým postižením zraku 
je zpřístupnit jim studijní materiály a umožnit účast na vzdělávacích a rozvojových aktivitách.

3 694 750 Kč

14 podpořených žádostí jednotlivců
18 podpořených žádostí organizací   

VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍSTUP K INFORMACÍM

vyplacená podpora

Tento program podporuje aktivity osob s těžkým zrakovým postižením při jejich volnočasových aktivitách 
v oblastech jejich seberealizace. Přispíváme na sportovní a pohybové aktivity vrcholového i rekreačního rázu, 
kulturní a umělecké aktivity (divadelní činnost, kurzy keramiky, rukodělné kurzy, hudební kroužky a akce, literární 
činnost) a seberozvojové aktivity.

7 047 419 Kč

43 podpořených žádostí jednotlivců
49 podpořených žádostí organizací   

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SEBEREALIZACE / ŽIVOTNÍ STYL

U projektů organizací podporujeme služby, které povedou klienta k samostatnosti a orientaci ve společnosti. 
Organizace mohou žádat na zlepšení a navýšení kapacity služby či zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. 
Podpora se týká zejména služeb sociální prevence, poradenství a sociální péče.

Jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením pak poskytujeme příspěvky na nákup služeb, které jim umožňují 
větší nezávislost v oblasti mobility a sebeobsluhy. Přispíváme na osobní asistenci, pobyt ve stacionáři, pobyt 
v odlehčovací službě, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Program podporuje i výuku prostorové 
orientace a samostatného pohybu s orientační holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních dovedností, 
např. čtení a psaní Braillova bodového písma.

vyplacená podpora

vyplacená podpora14 529 214 Kč

57 podpořených žádostí jednotlivců
48 podpořených žádostí organizací  

MOBILITA A SEBEOBSLUHA

Grantové programy

Grantové programy, Světluška
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703 613 Kč

16 podpořených žádostí jednotlivců

7 podpořených žádostí organizací

ČLOVĚK  / ORGANIZACE V NOUZI

vyplacená podpora

V tomto grantovém programu podporujeme nákup kompenzačních pomůcek do organizací, které tyto pomůcky 
následně používají při práci s klienty (poradenství, školení obsluhy, pomůcky apod). Cílem je umožnit osobám 
s těžkým zrakovým postižením možnost vyzkoušet si za asistence nezávislého odborníka více různých pomůcek 
a následně se vybrané pomůcky naučit obsluhovat. Jedná se např. o vývoj škálovatelných ICT řešení, přenos 
technologických řešení ze zahraničí nebo pořízení kompenzačních pomůcek, na které nelze čerpat příspěvek 
ze státního rozpočtu.

Jednotlivce s těžkým zrakovým postižením pak podporujeme v podobě příspěvků na kompenzační pomůcky, 
které jim zkvalitňují život a přispívají k jejich samostatnosti. 

3 421 322 Kč

92 podpořených žádostí jednotlivců
10 podpořených žádostí organizací   

ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Tento grantový program se zaměřuje na zvyšování kapacity a odbornosti organizací, které podporují 
zaměstnatelnost osob se zrakovým postižením a vytvářejí pro ně udržitelná a důstojná pracovní místa. 
Konkrétně se jedná o realizace rekvalifikačních kurzů, vybavení pro zpřístupnění pracovního místa či příspěvek 
na zaměstnávání osob se zrakovým postižením.

Podporujeme také osoby s těžkým zrakovým postižením v možnostech získat zaměstnání a směřovat tak 
k finanční stabilitě a nezávislosti. 

vyplacená podpora

vyplacená podpora1 267 144 Kč

5 podpořených žádostí jednotlivců
6 podpořených žádostí organizací  

ZAMĚSTNÁVÁNÍ A FINANČNÍ NEZÁVISLOST

Grantové programy, Světluška

Program je určený na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o situaci vzniklou v důsledku zdravotního postižení, ztráty zaměstnání, 
nízkého příjmu apod. V rámci tohoto programu je možné žádat na náklady, které vznikly v krizové situaci 
žadatele. Cílem je pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením tuto situaci překonat a pomoci postavit se 
na vlastní nohy.

Pro rok 2021 byl nad rámec dlouhodobých programů podpory v rámci Fondu Kaufland vyhlášený mimořádný 
program Organizace v nouzi. Byl určen žadatelům, kteří v důsledku pandemických opatření přišli o tradiční zdroje 
spolufinancování, v důsledku těchto opatření se jim výrazně snížily očekávané příjmy (například od tradičních 
dárců, z neuskutečněných benefičních akcí atp.) nebo jim výrazně narostly výdaje spojené s dodržováním nastave-
ných opatření (testování, ochranné pomůcky). V tomto programu bylo možné získat nadační podporu na pokrytí 
nutných a neodkladných provozních nákladů, které organizace běžně financovala z aktuálně nedostupných či 
výrazně omezených finančních zdrojů a které potřebuje pokrýt pro udržení kvality a rozsahu poskytovaných 
služeb či realizace činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením.
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Nadační fond Českého rozhlasu vyhlásil 13. října 2021 Mimořádnou výzvu na podporu sportu zrakově postižených 
prostřednictvím Fondu Kaufland. Chtěli jsme tak pomoci restartovat organizovaný sport zrakově postižených 
sportovců po dlouhé nucené pauze způsobené pandemií koronaviru a podpořit vrcholový i výkonnostní sport 
zrakově postižených s cílem zvýšit počet českých zrakově postižených sportovců na vrcholných sportovních 
akcích.

1 134 536 Kč

7 podpořených žádostí jednotlivců
6 podpořených žádostí organizací   

MIMOŘÁDNÁ PODPORA SPORTU ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH Z FONDU KAUFLAND

Světluška vyhlásila 1. března 2021 mimořádnou podporu pro organizace, které poskytují služby či realizují 
činnosti pro cílovou skupinu osob s těžkým zrakovým postižením, k zajištění ochranných pomůcek a testování. 
Chtěli jsme tak pomoct s financováním zvýšených výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti sociálních služeb, 
škol, pracovišť i volnočasových aktivit pro zrakově postižené v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19. 

vyplacená podpora

vyplacená podpora998 384 Kč

23 podpořených žádostí organizací 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA NA OCHRANNÉ POMŮCKY A TESTOVÁNÍ

Grantové programy, Světluška
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Partneři Světlušky
Děkujeme těmto firmám



Koncert Světlo pro Světlušku či charitativní spotová kampaň na obrazovkách, to je od roku 2005 nejviditelnější 
podoba spolupráce s Českou televizí, ale nezůstává jen u ní. Díky účasti zástupců nadačního fondu a dalších hostů 
či známých osobností v pořadech ČT se diváci dozvídají i o dalších aktivitách nadačního fondu a také o způsobech, 
jak konkrétně se mohou do pomoci sami zapojit.  

ČESKÁ TELEVIZE

Herbadent stojí po boku Světlušky už od roku 2009 a stal se tak nedílnou součástí všech jejích projektů 
a aktivit. Původně finanční podpora se postupně rozšiřovala i o další formy spolupráce – zaměstnanci pomáhali 
při stavbě Kavárny POTMĚ, v sortimentu kavárny jsme nabízeli medicinální vína z produkce Herbadent, tým 
firemních běžců startoval na Nočních bězích pro Světlušku apod. Posledním společným projektem je pak Kartáček 
pro Světlušku, který Herbadent realizuje spolu s lékárenským řetězcem Dr. Max.

HERBADENT

KAUFLAND

Partneři, Světluška

Společnost Kaufland je partnerem Světlušky od roku 2019. V Kauflandu jsme našli silného partnera, který spolu 
s námi pokračuje v podpoře samostatného života a soběstačnosti lidí se zrakovým postižením. Vánoční sbírka 
s Kauflandem, do které se zapojilo všech 164 prodejen, přinesla do veřejné sbírky Světluška 17 milionů korun. 

V roce 2021 pokračovala společnost Kaufland jako generální partner jubilejního 10. ročníku Nočního běhu pro 
Světlušku. Díky finanční podpoře tak bylo možné zrealizovat běhy v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci 
a Jihlavě, a nabídnout jejich účastníkům zdravé občerstvení.

Kaufland se také zapojil do finanční pomoci tornádem zpustošené Moravě.
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Kavárna POTMĚ rovná se výtečná káva ILLY. Tahle rovnice platí už od začátku fungování tohoto projektu 
v roce 2006 a o její pravdivosti se mohli přesvědčit desetitisíce (nejen) kávových nadšenců, kteří Kavárnu 
POTMĚ za dobu jejího působení navštívili. Káva ILLY ale zahřeje a povzbudí také na pražském Nočním běhu 
pro Světlušku nebo na koncertě Světlo pro Světlušku. Za dlouholetou podporu proto patří dík společnosti 
Le Patio International, distributorovi značky ILLY.

ILLY

Spolupráce s Pivovary Staropramen začala v roce 2019 podporou Kavárny POTMĚ a postupně se rozšířila 
i na Noční běhy pro Světlušku, kde společnost vystupuje se svojí značkou Cool. Klasické i nealko pivo rozšířily
možnosti občerstvení pro hosty kavárny i návštěvníky běhů. Díky dlouhodobé finanční podpoře Staropramenu, 
hlavního partnera Kavárny POTMĚ, se Světlušce daří přivážet jedinečný zážitek z kavárny a společnosti 
nevidomých a slabozrakých kavárníků do českých a moravských měst. V roce 2021 zakotvila Kavárna POTMĚ 
na sklonku léta v Praze a na podzim pak v Olomouci.

PIVOVARY STAROPRAMEN

Hannah a Noční běh pro Světlušku tvoří nerozlučný tandem, díky kterému můžeme od roku 2012 účastníkům 
našich běhů každoročně přinášet krásné sportovní doplňky ve startovních balíčcích. Společnost Outdoor concept, 
která stojí za českou značkou Hannah, podporuje Světlušku také finančně. V roce 2021 rozběhal Hannah 
se Světluškou 6 měst v rámci Nočních běhů pro Světlušku a rovněž obléká světluščí tým na našich venkovních 
akcích.

HANNAH

Partneři, Světluška
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Vše začalo v roce 2003 návrhem a výrobou sbírkové lucerničky a krovek pro dobrovolníky prvního ročníku 
Sbírkových dní Světlušky. Od té doby dodává společnost Model Obaly nejen krásné pokladničky a misky pro 
potřeby dobrovolníků a obalový materiál pro sbírku, ale také financuje výrobu a propagaci Kalendáře 
pro Světlušku.

MODEL OBALY

Jsme vděčni za partnerství, na která se můžeme spolehnout a která mají váhu - jako třeba v podobě tisíců tun 
rozvezených a svezených sbírkových předmětů do škol a dalších institucí nejen během Sbírkových dní Světlušky. 
To je mise společnosti DPD, dlouholetého partnera pro přepravu. Zaměstnanci společnosti DPD se Světluškou 
běhají na nočních bězích a účastní se i dalších projektů Světlušky. 

DPD

Nejen káva se pije v Kavárně POTMĚ. V nabídce jsou také různé příchutě džusů a další nápoje značky Coca-Cola, 
která je do kavárny dodává. Také účinkující na koncertě Světlo pro Světlušku nebo účastníci Nočního běhu pro 
Světlušku nemusí mít díky této spolupráci o pitný režim strach. Světluška si s Coca-Colou notuje také 
v udržitelnosti a společně vymýšlí, jak třídit a minimalizovat plastový odpad na akcích Světlušky.

COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO

Partneři, Světluška
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AUTHENTICA GROUP

Hlavní partner Nočních běhů pro Světlušku, který s nám spolupracuje od roku 2020. Na bězích testuje hravou 
formou postřeh účastníků a poskytuje jim také nezbytné drobnosti, aby na bězích mohli zazářit. 

ČESKÁ SPOŘITELNA

Od roku 2005 partner Světlušky pro tisk propagačních materiálů. Za dobu spolupráce vyrobili statisíce letáků, 
plakátů, brožur, samolepek a dalších tiskovin, určených pro účastníky našich akcí a pro dárce Světlušky, 
ale i pro dobrovolníky Sbírkových dní Světlušky. 

SVS

Zubní kartáčky pro Světlušku na prodejnách sítě lékáren Dr. Max pomáhají rozzářit úsměv těžce zrakově 
postižených dětí i dospělých. Nákupem kartáčků, které svítí ve tmě, totiž zákazníci přispívají Světlušce. 
Jen za rok 2021 koupili zákazníci lékáren Dr. Max 13 694 světluščích kartáčků.

DR. MAX

Partner Světlušky pro logistiku a přepravu. Sklad společnosti v Kladně poskytuje zázemí pro sbírkové předměty 
a další vybavení Světlušky. Zaměstnanci Dachseru také zajišťují balení stovek krabic se sbírkovými předměty 
do škol a dalších institucí zapojených do Sbírkových dní Světlušky. Díky Dachseru a srdcařům, kteří tam pracují, 
jsou akce Světlušky připravené na jedničku.

DACHSER

Partneři, Světluška

Nejmladší člen rodiny partnerů Světlušky, který nám pomáhá s e-shopem. Společnost Authentica se stará 
o skladování, logistiku a právě jí vděčíme za to, že všechny balíčky jsou krásně zabalené a vždy včas na svém 
místě. I když její služby v procesu objednávek nejsou na první pohled vidět, o to jsou důležitější, a my víme, 
že se na ně můžeme vždy spolehnout. 
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CPI HOTELS

PARTNER PRO UBYTOVÁNÍ

ACTIVA
SLAVÍČEK

DLOUHODOBÍ PARTNEŘI

SVS
COPY GENERAL
FELCO PRAHA

PARTNEŘI PRO TISK

MODEL OBALY
ANTIPOL BRNO CZ
ABALON

PARTNEŘI KALENDÁŘŮ A NOVOROČENEK

NADACE VIZE
PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
NE.T.
PROFESSIONAL SOUND
SCÉNOGRAFIE

DALŠÍ PARTNEŘI KONCERTU SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU

ALEX FOX
ZDM
ASOCIACE TOM

DALŠÍ PARTNEŘI SBÍRKOVÝCH DNÍ SVĚTLUŠKY

KOMA
FONTANA
THUN 1794
MIKROSVÍN

DALŠÍ PARTNEŘI KAVÁRNY POTMĚ

Partneři, Světluška
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Přehledové tabulky
Světluška



Přehledové tabulky

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Světluška v roce 2021
Celkem byly v roce 2021 žadatelům o nadační příspěvek pro organizace schváleny finanční prostředky 
ve výši 37 324 317 Kč, proplaceny byly nadační příspěvky spolu se závazky z předchozího roku 
ve výši 32 171 846 Kč.

Z hlavního grantového řízení pro rok 2021 a 2022 byly schváleny nadační příspěvky v částce 24 241 600 Kč, 
přičemž vyplaceno bylo 18 865 867 Kč se závazkem k vyplacení 5 375 733 Kč.

Celkem ze tří kol grantového řízení z Fondu Kaufland byly schváleny nadační příspěvky ve výši 5 812 030 Kč, 
vyplaceno včetně závazku z posledního kola z roku 2020 bylo 6 760 065 Kč.

Na jaře roku 2021 byla vyhlášena mimořádná výzva na pořízení ochranných pomůcek v důsledku bezpečnostních 
opatření spojených s koronavirem. Schválena ve čtyřech kolech grantového řízení byla celková částka 998 384 Kč, 
vyplacena 998 384 Kč.

Na podzim proběhla druhá mimořádná výzva, zaměřená na podporu a restart sportu zrakově handicapovaných 
ve schválené částce 1 091 536 Kč, vyplaceno bylo 791 536 Kč se závazkem k vyplacení 300 000 Kč v roce 
následujícím.

Z důvodu celosvětové pandemie způsobené koronavirem se v roce 2021 nepodařilo částečně zrealizovat některé 
podpořené projekty organizací i jednotlivců z roku 2020-2021. Celková výše vrácených nadačních příspěvků 
z organizací činila 2 037 097 Kč, jednotlivců 73 841 Kč.

Z nadačních příspěvků jednotlivcům, schválených v roce 2021 a 2020, byly sníženy či stornovány příspěvky 
ve výši 107 436 Kč. Celkem byly v roce 2021 žadatelům o nadační příspěvek pro jednotlivce schváleny finanční 
prostředky ve výši 5 180 767 Kč. Z toho byly v témže roce proplaceny nadační příspěvky ve výši 4 163 544 Kč 
a v roce 2022 z nich zbývá vyplatit ještě 925 047 Kč.

Přehledové tabulky, Světluška
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Program Sebeobsluha a mobilita - podpořené projekty organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Centrum LIRA, z.ú. Podpora kvality služeb rané péče Centra LIRA. 99 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice Automobil pro ranou péči v Jihočeském kraji 100 000 Kč

KAFIRA, o.p.s. Zvyšování odbornosti zaměstnanců KAFIRA o.p.s. (POSP) II. 70 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Praha a Střední Čechy Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým postižením zraku ve Praze a 
Středočeském kraji

60 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice Handling je prevence 100 000 Kč

Centrum LIRA, z.ú. Zkvalitnění a rozšíření možnosti diagnostiky zraku v rané péči 80 504 Kč

Společnost pro ranou péči, z.s. Vybavení zrakové místnosti 2021 48 780 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno Pomůcky na míru 76 080 Kč

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově 
postižené, Radlická 115, Praha

Dokončení rekonstrukce cvičné kuchyně v prostorách internátu školy 94 087 Kč

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově 
postižené, Radlická 115, Praha

Renovace ubytovacích prostor internátu speciální školy 85 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc Včasná dostupnost sociální služby - raná péče domů 100 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko České Budejovice Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Jihočeském kraji

36 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Brno Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Jihomoravském kraji

100 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Karlovarském kraji

44 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Jihlava Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Kraji 
Vysočina.

46 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Hradec Králové Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Královéhradeckém kraji

36 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Liberec Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Libereckém kraji

60 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ostrava Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Moravskoslezském kraji

100 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Pardubice Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Pardubickém kraji

36 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Plzeň Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Plzeňském kraji

90 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením v 
Ústeckém kraji

80 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Zlín Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením ve 
Zlínském kraji

32 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Olomouc Zdravotně-edukační služby pro osoby se zrakovým postižením v Olomouc-
kém kraji

60 000 Kč

KAFIRA, o.p.s. Multismyslový snoezelen koutek pro zrakově postižené osoby v Ostravě 56 000 Kč

EDA cz, z.ú. Zvýšení odbornosti týmu poradkyň rané péče EDA 91 000 Kč

Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 „V náročné životní situaci nejsme sami“ 23 700 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Pořízení orientačního hlasového majáčku s baterií pro TyfloCentrum Jihlava, 
o. p. s.

14 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Brno Cvičná kuchyň pro osoby s těžkým postižením zraku v Brně 28 600 Kč

CENTRUM HÁJEK z.ú. „Svět kouzelných světýlek“ - SNOEZELEN 45 325 Kč

KAFIRA, o.p.s. MOBILITA-Automobil pro terénní práci se zrakově postiženými osobami 120 000 Kč

EDA cz, z.ú. Učíme se vidět, ale jinak - 2021 969 000 Kč

Raná péče Kuk, z.ú. Kuk, už to umím sám 2 385 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno Zraková stimulace - světlo pro rodinu 696 200 Kč

LORM – Společnost pro hluchoslepé z. s. Automobil k zajištění bezpečných a efektivních terénních služeb pro hlucho-
slepé

450 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice Znám a umím 661 366 Kč

Centrum LIRA, z.ú. Všechno jde, i když trochu jinak - 2021 730 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc Pomáháme lépe vidět svět 612 000 Kč



Okamžik, z.ú. Dobrovolnické centrum 120 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Profesionální podpora dětí s postižením zraku 453 200 Kč

Společnost pro ranou péči, z.s. Lépe vidět svět 2021 180 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením 420 000 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Pořízení služebního automobilu pro TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. 115 000 Kč

EDA cz, z.ú.  Učíme se vidět, ale jinak - 2022 600 000 Kč

Centrum LIRA, z.ú. Všechno jde, i když trochu jinak - 2022/3 1 108 500 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno  Zraková stimulace - světlo pro rodinu 400 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice  Znám a umím 500 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc Lépe vidět svět 650 000 Kč

Raná péče Kuk, z.ú. Kuk, už to umím sám 3 200 000 Kč

Okamžik, z.ú.  Dobrovolnické centrum 77 200 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Rozvíjíme zrak doma 263 900 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Rozvoj týmu 116 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením 514 300 Kč

Společnost pro ranou péči, z.s. Lépe vidět svět 2022 270 000 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s. Prostorová orientace 2022 173 700 Kč

Celkem 12 677 442 Kč



Program Organizace v nouzi - podpořené projekty organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla Chceme hrát a zpívat 55 000 Kč

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. Ochranné pomůcky pro zaměstnance TyfloCentra Ústí nad Labem 13 190 Kč

Škola Jaroslava Ježka, školy a školská zařízení pro zrakově 
postižené

Ochranné a dezinfekční prostředky proti COVID-19 50 000 Kč

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevido-
mé Dědina, o.p.s

Financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti se zajištěním bez-
pečnosti provozu sociálních služeb a pracovního provozu (chráněná pracovní 
místa)

70 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Testy pro ranou péči 14 400 Kč

Raná péče Kuk, z.ú. Bezpečně do rodin 15 300 Kč

TyfloCentrum Olomouc o.p.s Nákup ochranných prostředků a testovacích sad 20 538 Kč

Společnost pro ranou péči, z.s. Testy pro ranou péči 11 690 Kč

KAFIRA, o.p.s. Bezpečný provoz služby sociální rehabilitace poskytované zrakově postiže-
ným osobám

47 700 Kč

Charita Opava Světluška chrání 43 955 Kč

TJ Zora Praha, z.s. Ochranné pomůcky a testování -TJ Zora Praha z.s. 2021 40 000 Kč

Okamžik, z.ú. Mimořádná pomoc se zajištěním bezpečnosti 59 040 Kč

TyfloCentrum Brno, o.p.s. V pandemii pracujeme, i když nevidíme. 100 000 Kč

Oblastní odbočka SONS Praha západ (KC Vrchlická) Ochrana pracovníků a klientů služeb SONS ČR, z.s. 20 000 Kč

Pomocné tlapky o.p.s. Od štěněte k hrdinovi 2021 50 000 Kč

OSVĚTA, z.s. Provoz pohybového centra pro zrakově a kombinovaně handicapované děti 17 000 Kč

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

Tactus.cz 2021 61 500 Kč

KAFIRA, o.p.s. Zajištění provozních nákladů pro poskytování služby sociální rehabilitace 
těžce zrakově postiženým osobám

100 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Zvládneme to i době koronavirové 60 000 Kč

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. Ochranné pomůcky pro sociální pracovníky se ZP 9 750 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Pořízení ochranných pomůcek a testování pro TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. 40 000 Kč

Klub zrakově postižených sportovců Opava Mimořádná podpora na ochranné pomůcky 11 600 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Ochranné pomůcky - TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 35 550 Kč

Centrum LIRA, z.ú. Snížení rizika nákazy Covid -19 a jejího přenosu při kontaktních programech 
rané péče.

94 360 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. Poradenství v SPC EDA bezpečně 47 121 Kč

TyfloCentrum Brno, o.p.s. Kllíč k bezpečnému prostředí 75 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice Bezpečné provázení 41 600 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno Do rodin bezpečně 40 000 Kč

EDA cz, z.ú. Ochranné pomůcky a prostředky pro Ranou péči EDA 99 590 Kč

Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady 
řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Ochranné pomůcky pro pedagogické pracovníky 63 000 Kč

Celkem 1 406 884 Kč



Program Volnočasové aktivity a seberealizace - podpořené projekty organizací

ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Sportovní zimní celorepublikové soustředění zrakově postižených dětí z 
České republiky 2021

100 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, z.s., oblastní odbočka Přerov

Střelecký trenažér 36 000 Kč

Škola Jaroslava Ježka, školy a školská zařízení pro zrakově 
postižené

Zvýšení osobní spokojenosti a pohodlí u dětí ubytovaných na internátě 
Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené (obnova lokálního osvětlení a 
podlahových krytin v ložnicích)

95 000 Kč

Rozhledna - poradenské služby pro život se ZP, z. ú. Flooraerobik pro nevidomé na doma 2021 97 100 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Cyklo - turistický pětidenní pobyt 61 600 Kč

TyfloCentrum Olomouc o.p.s Poznej svůj talent 43 282 Kč

TJ Zora Praha, z.s. Ifaistiada - Goalballový turnaj v Řecku 2021 aneb „CESTA JE CÍL“ 85 800 Kč

Blindman.cz Tour de France ve tmě 60 000 Kč

Vodící pes, z.s. Rekondiční pobyty pro nevidomé klienty s vodicími psy 90 000 Kč

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Střel a nepadni 46 939 Kč

Sportovní klub Slavia Praha - Odbor zrakově postižených Tandemové soustředění - Most 2021 100 000 Kč

Základní a mateřská škola pro zrakově postižené a vady 
řeči, Plzeň, Lazaretní 25

5. ročník rozvoje dovedností v prostorové orientaci prostřednictvím realiza-
ce soutěžního soustředění žáků

72 000 Kč

Život trochu jinak, z.s. Letní pobyt pro děti s těžkým postižením zraku 67 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, z.s.

Digitální knihovna - místo pro vzdělání i zábavu 95 567 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Sportovní rekondice zaměřená na seberozvoj a volnočasové aktivity osob s 
těžkým zrakovým postižením

59 720 Kč

PES PRO TEBE, z.s. Rekondiční pobyt pro majitele vodicích a asistenčních psů 48 180 Kč

Oblastní odbočka SONS Most Zvuková střelnice-trenažér pro aktivizační aktivitu nevidomých a slabozra-
kých členů spolku SONS v Mostě

15 000 Kč

TJ Zora Praha, z.s. TANDEM - SILNIČNÍ 99 700 Kč

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta Ruce zrakově postižených dětí 23 000 Kč

PALATA - Domov pro zrakově postižené Muzikoterapie pro klienty se zrakovým postižením 80 000 Kč

Klub zrakově postižených sportovců Opava „VELIKONOČNÍ TURNAJ“-27.ročník mezinárodního turnaje zrakově postiže-
ných sportovců v kuželkách

20 000 Kč

OÁZA HODONÍN středisko speciálních služeb z.s. Festival Tolerance 2022 30 000 Kč

ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Sportovní zimní celorepublikové soustředění zrakově postižených dětí z 
České republiky 2021

41 000 Kč

Klub zrakově postižených sportovců Opava "Bohumínská kuželka" turnaj zrakově postižených sportovců v kuželkách 10 000 Kč

Goalball Club Perun, z. s. SEGL - Championships League 2022 234 756 Kč

blind athletic club Kralovske Vinohrady Vrcholová Atletika pro nevidomé a slabozraké sportovce 186 000 Kč

TJ Zora Praha, z.s. Mezinárodní turnaje jednotlivců aneb 40. let Showdownu v ČR - TJ Zora 
Praha 2022

163 780 Kč

1.Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s. Podpora reprezentantů se zrakovým postižením v benchpressu 79 000 Kč

Tandem Brno Účast na mezinárodním turnaji v showdownu 128 000 Kč

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

Tandemová kola 2 100 000 Kč

Oblastní odbočka SONS Praha západ (KC Vrchlická) Podpora komunitních aktivit pro osoby ZP v roce 2021 28 120 Kč

TJ Zora Praha z.s. Sportovní aktivity TJ ZORA 51 750 Kč

Klub zrakově postižených sportovců Opava "Michálkovická kuželka" turnaj zrakově postižených sportovců v kuželkách 17 000 Kč

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Tyflovařečka 30 200 Kč

Vodicí psi srdcem, z.s. Letní rekondiční pobyt pro nevidomé majitele vodicích psů 66 600 Kč

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta Senzorické pomůcky pro zrakově postižené do interiéru a exteriéru 23 000 Kč

Klub přátel červenobílé hole z.s. Pobytový kurz - komunikační dovednosti 20 000 Kč

Oblastní odbočka SONS Benešov Benešovskem na dvoukole 73 770 Kč



Ymca Brno Letní pobyt pro děti a mládež s těžkým postižením zraku 2021 90 000 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Kurz základů sebeobrany a zásad bezpečnosti pro osoby se zrakovým 
postižením

25 000 Kč

Oblastní odbočka SONS Šumperk Sportujeme v každém věku, i když špatně vidíme. 84 200 Kč

Oblastní odbočka SONS Příbram Psychická a fyzická kondice = zdravý životní styl 36 825 Kč

Život trochu jinak, z.s. Letní tábor pro děti s těžkým postižením zraku 40 000 Kč

Blind Athletic Club Kralovské Vinohrady z.s. Rozšíření nabídek sportů pro nevidomé 90 000 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Česko (ne)vídané IV 121 000 Kč

Tyfloturistický oddíl, z.s. Tyfloturisťák 220 100 Kč

TJ Zora Praha, z.s. Aktivity TJ Zora Praha z.s. 2021 274 800 Kč

Goalball Club Perun, z. s. Sportovní sezóna 2021 - celoroční příprava a účast na turnajích 142 672 Kč

Blind Sport Club Praha, z.s. Podpora sportovní činnosti a mezinárodních akcí pro zrakově postižené v 
BSC Praha

57 450 Kč

Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s. Podpora zrakově postižených sportovců, reprezentantů, mládeže do 23 let, 
pořádání a účast na významných mezinárodních akcích pro ZP 2021

454 500 Kč

Sportovní klub Slavia Praha - Odbor zrakově postižených Pravidelná tréninková příprava na MČR, ME, MS a WPBT - bowling a 
kuželky

120 000 Kč

Dostaň šanci, z.s. Jde to! 150 000 Kč

TJ Zora Praha, z.s. Sportovní aktivity TJ Zora Praha 2022 - 2023 325 750 Kč

LORM – Společnost pro hluchoslepé z. s.  8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma 77 280 Kč

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravot-
ně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Podpora rozvoje zdatnosti nevidomých a slabozrakých 184 668 Kč

Tyfloturistický oddíl, z.s. Tyfloturisťák 276 600 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Česko (ne)vídané V 110 000 Kč

Goalball Club Perun, z. s. Sportovní sezóna 2022 - celoroční příprava a účast na turnajích 176 800 Kč

Sportovní klub Slavia Praha - Odbor zrakově postižených Pravidelná tréninková příprava na MČR, ME a MS oddílu bowlingu a kuželek 
2022

120 000 Kč

Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno, z.s. Podpora futsalu pro nevidomé v roce 2022 226 000 Kč

Celkem 6 082 509 Kč



Program Zaměstnávání a finanční nezávislost - podpořené projekty organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Popálky o.p.s. Mzda pro hendikepovaného kolegu 50 000 Kč

TyfloCentrum Olomouc o.p.s Podpora zaměstnávání zrakově postižených v Olomouckém kraji v roce 
2021.

25 000 Kč

OZP Akademie z.ú. Počítač bez bariér 30 700 Kč

Spolu s vámi, z.s.  Návštěvy POTMĚ 754 024 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Zaměstnávání lidí se zrakovým postižním (aneb, každý má právo pracovat) 135 200 Kč

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. Rozvoj pro 6 nevidomých zaměstnanců TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. 63 000 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Zaměstnávání lidí se zrakovým postižním (aneb, každý má právo pracovat) 140 000 Kč

Celkem 1 197 924 Kč



Program Vzdělávání a přístup k informacím - podpořené projekty organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravot-
ně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

iPad jako pomocník při vzdělávání, hře a tréninku zraku i jemné motoriky 65 670 Kč

BMI sdružení,z.s. Konference INSPO 2021 100 000 Kč

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

Česká a mezinárodní soutěž tvůrců hmatových knížek 2021 35 000 Kč

ZEMĚ, z.s. PUPA KOUMÁ SVĚT - interaktivní kniha pro děti se zrakovým postižením a 
zrakovým a kombinovaným postižením

100 000 Kč

EDA cz, z.ú. Zraková terapie v Rané péči EDA 100 000 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. Zraková diagnostika a terapie v SPC EDA 98 000 Kč

Škola Jaroslava Ježka, školy a školská zařízení pro zrakově 
postižené

Herní plocha s umělým povrchem na školní zahradě 100 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, z.s.

Navigační linka SONS 99 355 Kč

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevido-
mé Dědina, o.p.s

Motivace, motivační podpora a trénování paměti u slabozrakých a nevido-
mých osob

30 100 Kč

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 80 400 Kč

Oblastní odbočka SONS Kroměříž Rozšíření dostupnosti textů pro čtení v braillově písmu pro těžce zrakově 
postižené.

100 000 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. Terénní zrakový terapeut v SPC EDA 64 000 Kč

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 59 680 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v SPC EDA 99 790 Kč

Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se 
specifickými nároky - Teiresiás

Vzdělávání zrakově postižených v přírodních vědách s využitím 3D tisku 100 000 Kč

Oblastní spolek ČČK Plzeň-město a Rokycany Kurz první pomoci pro osoby se zrakovým postižením 27 000 Kč

Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se 
specifickými nároky - Teiresiás

 Zvýšení digitální gramotnosti lidí se zrakovým postižením (Agora & Pélion 
2021)

228 415 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA - 2021 425 000 Kč

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

 Školní integrace 2021 180 000 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA (2022 - 2023) 750 000 Kč

Škola Jaroslava Ježka, školy a školská zařízení pro zrakově 
postižené

Rekonstrukce cvičné kuchyně Školy Jaroslava Ježka 380 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, z.s.

 Braillomat – automat pro braillský tisk 155 740 Kč

Celkem 3 378 150 Kč



Program Asistivní technologie a kompenzační pomůcky - podpořené projekty organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se 
specifickými nároky - Teiresiás

Vzdělávací sady pro osoby se zrakovým postižením 96 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc Radost ze hry a pohybu dětí 89 601 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc Test zrakové ostrosti Teller acuity test pro děti raného věku 100 000 Kč

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Pardubice Nová braillská tiskárna Index Everest V5 55 840 Kč

Škola Jaroslava Ježka, MŠ, ZŠ, PRŠ a ZUŠ pro zrakově 
postižené

Technické pomůcky pro výuku zrakově postižených žáků 220 000 Kč

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevido-
mé Dědina, o.p.s

Asistivní technologie a kompenzační pomůcky 263 560 Kč

Transkript online s.r.o. Zpřístupnění online nástroje pro výuku psaní na klávesnici osobám se 
zrakovým postižením

344 900 Kč

Centrum LIRA, z.ú. Snoezelen 285 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, z.s.

Přestupuj - databáze popisů přestupních tras v MHD 151 542 Kč

PlayByEars s.r.o. Audiohra - Šachová hra 214 500 Kč

Centrum LIRA, z.ú. Zraková terapie v rané péči 220 000 Kč

Transkript online s.r.o. Online aplikace pro výuku psaní na klávesnici žáků se zrakovým postižením 122 000 Kč

Celkem 2 162 943 Kč



Program Inovace a nové přístupy - podpořené projekty organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se 
specifickými nároky - Teiresiás

Dispečink přístupnosti digitálního prostředí 500 000 Kč

Celkem 500 000 Kč



Účelově vázaný dar

Příjemmce Předmět žádosti Vyplacená částka

Sjednocená organiazce nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsa-
ný spolek - oblastní odbočka Nový Jičín

Účelově vázaný dar  (Výzva pro virtuální běh v létě 
2021)

10 000 Kč



Program Mobilita a sebeobsluha - podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Nikola B. Osobní asistence březen 2021 - únor 2022 40 000 Kč

Jáchym T. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Filip J. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Marek P. osobní asistence duben 2021 - březen 2022 40 000 Kč

Jitka D. průvodcovské a předčitatelské služby březen 2021 - únor 2022 10 000 Kč

Tereza H. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Antonín T. rehabilitačně-kognitivní pobyt v Centru Hájek 25 000 Kč

Tea N. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Tommy B. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Eliška O. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Blanka B. přeprava DZS Č. Budějovice-Záhřeb a zpět (důvod hospitalizace - operace 
obou očí - genová terapie)

46 000 Kč

David H. docházka do soukromého dětského klubu Maxlík přes letní prázdniny 10 000 Kč

Ester V. osobní asistence na červenec a srpen 2021 9 832 Kč

Chloe Katherine 
M.

osobní asistence na srpen 2021 5 500 Kč

Martina P. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Ondřej K. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Martina V. osobní asistence na období březen 2021 - únor 2022 40 000 Kč

Monika M. osobní asistence květen 2021 - duben 2022 40 000 Kč

Kamil S. docházka do Aktivačního centra (CDS) na rok 2021 50 000 Kč

Marianna Z. Hipoterapie/hiporehabilitační pobyt v Centrum hiporehabilitace Mirákl 15 000 Kč

Dagmar F. osobní asistence duben 2021 - březen 2022 20 000 Kč

Antonín M. osobní asistence březen 2021 - únor 2022 40 000 Kč

Sebastian Š. osobní asistence na období červenec 2021 - červen 2022 25 000 Kč

František P. odlehčovací služby na období říjen 2021 - září 2022 60 000 Kč

Tereza J. osobní asistence září 2021 - červen 2022 55 000 Kč

Tadeáš S. osobní asistence září 2021 - červen 2022 9 000 Kč

Hana K. osobní asistence srpen 2021 - červenec 2022 40 000 Kč

Petr P. strava po dobu účasti na rehabilitačních a vzdělávacích aktivitách v Rehabili-
tačním centru Dědina, o.p.s. (1.9.2021 - 31.1.2022)

12 000 Kč

Jaroslava N. osobní asistence září 2021 - srpen 2022 30 000 Kč

Eva B. osobní asistence 39 600 Kč

Tereza B. pobyt ve stacionáři Žirafa říjen 2020 - září 2021 35 000 Kč

Šárka M. osobní asistence říjen 2020 - září 2021 30 000 Kč

Marcela Š. osobní asistence na rok 2021 40 000 Kč

Vladimír Č. docházka do Aktivačního centra (CDS) na rok 2021 40 000 Kč

Lukáš H. docházka do Aktivačního centra (CDS) na rok 2021 50 000 Kč

Fabián P. Osobní asistence na rok 2021 24 240 Kč

Barbora H. Snoezelen terapie 26 400 Kč

Ivo B. průvodcovské a trasérské služby na rok 2021 40 000 Kč

Adam K. Snoezelen terapie 40 000 Kč



Jakub P. Snoezelen terapie 30 000 Kč

Anna N. Hipoterapie/hiporehabilitační pobyt v Centrum hiporehabilitace Mirákl 15 200 Kč

Aleš K. osobní asistence a rozvojové aktivity ve Škole života FM na rok 2021 40 000 Kč

Kateřina S. osobní asistence na rok 2021 45 000 Kč

Tereza V. osobní asistence na období květen 2021- duben 2022 50 000 Kč

Darina K. osobní asistence na období květen 2021-duben 2022 20 000 Kč

Kateřina P. osobní asistence na období květen 2021-duben 2022 40 000 Kč

Ondřej B. osobní asistence na období květen 2021-duben 2022 30 000 Kč

Zoia Alexandra K. osobní asistence červenec 2021 - červen 2022 30 000 Kč

Jonáš S. zraková terapie 10 000 Kč

Martin Š. pobyt v denním stacionáři září 2021 - srpen 2022 40 000 Kč

Jana K. asistence v domácnosti září 2021 - srpen 2022 40 000 Kč

Veronika K. osobní asistence listopad 2021 - říjen 2022 40 000 Kč

Vladimír Č. docházka do Aktivačního centra (CDS) na rok 2022 45 000 Kč

Jarmila Š. osobní asistence na rok 2022 30 000 Kč

Martin Š. osobní asistence na rok 2022 10 000 Kč

Adéla K. pobyt ve stacionáři Škola života FM říjen 2021 - září 2022 50 000 Kč

Tomáš F. pobyt ve stacionáři Škola života FM listopad 2021 - říjen 2022 59 000 Kč



Program Člověk v nouzi - podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Antonín P. doplatek na nájemné 12 000 Kč

Lucie P. individuální optimalizované brýle 28 000 Kč

Lukáš H. docházka do Aktivačního centra (CDS) dofinancování na druhou polovinu 
roku 2021

20 000 Kč

Monika M. příspěvek na krmení, veterinární prohlídky a potřeby pro vodícího psa 15 000 Kč

Kamila V. vodicí pes 22 000 Kč

Jan K. nájemné duben - červenec 2021 50 000 Kč

Valérie K. stravné na školní rok 2021/2022 27 090 Kč

Michal N. finanční pomoc na tři měsíce (listopad 2020 - leden 2021) z důvodu COVID 
19

9 000 Kč

Jan M. příspěvek na samostatné bydlení na šest měsíců 25 000 Kč

Milada C. kamerová zvětšovací lupa Compact 10 HD 5 040 Kč

Fabián P. Nájemné na 6 měsíců (leden - červen 2021) 27 978 Kč

Lucía F. Brýle 10 000 Kč

Dana H. digitální zvětšovací lupa 8 758 Kč

Dana H. multifunkční elektronická komunikační pomůcka - Xiaomi Mi 11 5G 1 450 Kč

Jarmila Š. léky pro vodicího psa na půl roku 8 430 Kč

Kateřina S. úhrada poplatků v MŠ, výdaje spojené s léčbou a specifickými hygienickými 
prostředky a pomůcky pro správný psychomotorický rozvoj dítěte

25 367 Kč



Program Volnočasové aktivity a seberealizace  
- podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka 

Robert S. spřažený bicykl vhodný pro nevidomé 20 000 Kč

Jan H. Kajakářská sezóna 2020-2021 15 000 Kč

Emilie K. vydání knihy 15 000 Kč

Luboš K. trénink ve fitness centru pod dohledem trenéra 15 000 Kč

Petr H. Pořízení výstroje a vybavení pro bezpečnou jízdu nevidomé-
ho s navigátorem v závodním autě.

25 000 Kč

Jitka D. vybavení potřebné na dvojkolo a servis dvojkola 4 000 Kč

Aleš M. sportovní činnost na rok 2021 - cyklistika a fotbal pro 
nevidomé

20 000 Kč

Václav T. sportovní sezóna 2021 15 000 Kč

Martin B. Mistrovství světa v benchpressu 2021 Gruzie 20 000 Kč

Patrik H. Alpské lyžování na rok 2021 20 000 Kč

Ilja K. Vydání knihy Slůňadla (Deset příběhů pro děti a jejich 
dospělé)

25 000 Kč

Jaroslava Č. Tandemové lehokolo 30 000 Kč

Šárka S. běžecký pás s kardioměřením 15 000 Kč

Pavel C. YAMAHA PSR S775 - profesionální workstation 22 000 Kč

Meredith H. cvičení pro rozvoj orientace a motoriky - 1 semestr 5 130 Kč

Jaroslav S. sportovní vybavení rekreačního a závodního typu 15 000 Kč

Patrik H. Alpské lyžování zrakově postižených sportovců 20 000 Kč

David K. účast na ME v plavání ve Funchalu 25 000 Kč

Kseniia E. kurz jógy 5 000 Kč

Jozef M. piano 10 000 Kč

Zdeněk O. elektro tandemové kolo 25 000 Kč

Jiří M. vydání knížky s názvem Pravé ořechové a její načtení na 
zvukový nosič

15 000 Kč

Ondřej Z. cyklistický trenažer 18 000 Kč

Václav S. Sportovní vozík Thule 20 000 Kč

Barbora J. Zakoupení piana Kurzweil MP230 SR 22 990 Kč

Eva P. Tandemové elektrokolo 35 000 Kč

Kateřina V. Tandemové kolo 22 000 Kč

Kateřina U. Rekondiční pobyt pořádaný Pestrou - Psí asistencí 6 000 Kč

Michal R. Mistrovství světa v benchpressu 2021 Gruzie 20 000 Kč

Martin F. Mistrovství světa v benchpressu 2021 Gruzie 20 000 Kč

Terezie C. klávesy CASIO LK-S250 5 290 Kč

Kamil Z. sportovní aktivity v rámci ČR – roční vstupné do fitness 
centra

6 500 Kč

Hana K. Náklady na dopravu při provozování volnočasové aktivity - 
historického šermu, divadelní činnosti atd.

15 000 Kč

Rostislav Ch. Cyklistika a tandemová cyklistika říjen 2021 - září 2022 15 000 Kč

Jan B. sportovní aktivity a pomůcky říjen 2021 - září 2022 15 000 Kč

L'udovít M. bowling pro zrakově postižené na rok 2022 20 000 Kč

David K. MS Madeira (závodní plavání) 50 000 Kč

Patrik H. skipasy, pronájem sjezdovek a doprava na soustředění ve 
sjezdovém lyžování v roce 2022

100 000 Kč



Václav T. startovné na MS ve veslování na trenažeru a osobní asis-
tence související se sportovní aktivitou

35 000 Kč

Josef C. IBSA Games Afrika v Egyptě 2022 v benchpressu zrakově 
postižených sportovců - letenka a startovné

39 500 Kč

Michal R. IBSA Games Afrika v Egyptě 2022 v benchpressu zrakově 
postižených sportovců - letenka a startovné

39 500 Kč

Martin F. IBSA Games Afrika v Egyptě 2022 v benchpressu zrakově 
postižených sportovců - letenka a startovné

39 500 Kč

Martin B. IBSA Games Afrika v Egyptě 2022 v benchpressu zrakově 
postižených sportovců - letenka a startovné

39 500 Kč



Program Zaměstnávání a finanční nezávislost  
- podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Alena Terezie V. rozvoj pracovních kompetencí 1 120 Kč

Alena Terezie V. digitální piano Yamaha YDP-S34 B 20 000 Kč

Žaneta S. kurzy Manuální Lymfodrenáže a Reflexologie 6 100 Kč

Kamila K. studijní /výukové materiály 18 000 Kč

Tomáš P. masážní lehátko k výkonu povolání masér 24 000 Kč



Program Vzdělávání a přístup k informacím  
- podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Kateřina G. kolejné na akademický rok 2021/2022 20 000 Kč

Natálie A. Osobní asistence a průvodcovská služba pro školní rok 
2021/2022

40 000 Kč

Tomáš M. školné na akademický rok 2021/2022 30 000 Kč

Oliver Š. doučování na školní rok 2021/2022 30 000 Kč

Markéta K. školné na akademický rok 2021/2022 22 000 Kč

Kamila Š. školné za nultý ročník pedagogiky volného času TF JCU 15 000 Kč

Michaela C. doučování AJ 10 000 Kč

Tímea V. Daseinsanalytický výcvik - péče o duši 25 000 Kč

Kateřina V. Kurz: Angličtina pro pokročilé 20 000 Kč

Inka D. ubytování s osobní asistentkou na vysokoškolské koleji 
(prosinec 2020 – září 2021)

30 000 Kč

Kateřina V. jazykový kurz "Management in English 2" 24 300 Kč

Matěj Ž. Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik - úhrada roční-
ho poplatku na rok 2021

20 000 Kč

Ota Daniel S. přeprava do školy a zpět na školní rok 2021/2022 18 000 Kč

Daniel K. osobní asistence říjen 2021 - červen 2022 12 300 Kč



Program Asistivní technologie a kompenzační pomůcky  
- podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Zdeňka H. 2 ks očních akrylátových protéz 8 000 Kč

Michaela J. Digitální zvětšovací televizní lupa Galop ML583ZT 12 730 Kč

Patrik B. multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené 12 000 Kč

Emma K. tablet pro zrakovou stimulaci 6 499 Kč

Petr R. Kamerová lupa Humanware explore 8 12 500 Kč

Dominik F. balanční a hmatová pomůcka - včelí úly 7 450 Kč

Nikola K. Apple iPad a ochranná folie 10 889 Kč

Magda M. digitální zvětšovací lupa HP Desk ZT hlas, scan 70 000 Kč

Beata G. okluzory a roztoky na kontaktní čočky 3 800 Kč

Matyáš L. tablet s ochrannou fólií a pouzdrem 8 000 Kč

Natálie L. Vodicí pes 8 000 Kč

Pavel Č. kamerová lupa Zoomax 5 12 000 Kč

Ludmila Ř. kamerová lupa Humanware Explore 8 19 990 Kč

David Š. tablet s ochranným pouzdrem 5 000 Kč

Július U. ORCAM MyEye 2 4 000 Kč

Július U. digitální zápisník pro zrakově postižené 4 000 Kč

Iveta V. stolní kamerová lupa I-see 22'' 48 300 Kč

Jan L. Apple MacBook Pro 16" 2019, i7, 512GB 22 990 Kč

Josef G. brýle s extrémně vysokou dioptrickou korekcí 14 000 Kč

Filip Z. Apple iPad s ochranným pouzdrem 9 000 Kč

Dagmar B. stolní lupa Acuity OCR 22 7 000 Kč

Pavel G. Softwarové vybavení k digitální zvětšovací lupě 8 000 Kč

Taťana V. kamerová lupa Clover 5 10 000 Kč

Kristina K. multifunkční elektronická komunikační pomůcka - Apple iPhone SE 128GB 5 000 Kč

Pavel L. brýle 2 500 Kč

Miroslav R. oční protézy 13 600 Kč

Zuzana K. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem 14 975 Kč

Filip P. kamerová lupa ADAPTECH SKL-2020 53 991 Kč

Samuel T. brýle s RT filtry 9 200 Kč

Beata G. speciální kontaktní čočky a pomůcky pro zrakovou stimulaci 6 284 Kč

Pavla K. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem 9 000 Kč

Pavla K. braillský displej 6 000 Kč

Emílie Ch. senzorická pomůcka - UV sklíčkový kolotoč 3 000 Kč

Miroslav C. Apple iPad s ochranným obalem, sklem a aplikacemi Eda Play 8 000 Kč

Simona B. Digitální zápisník pro zrakově postižené 8 000 Kč

Patrik B. Digitální zvětšovací lupa - MacBook Pro 13” M1 CZ 2020 stříbrný (bez 
příslušenství)

24 000 Kč

Marie B. iPad pro trénink zrakových dovedností při CVI / kombinované postižení/ 8 000 Kč

Emma K. speciální brýle 1 500 Kč

Václav V. digitální zvětšovací lupa 10 000 Kč



Ivana N. vodicí pes 30 000 Kč

Tomáš V. digitální zvětšovací lupa 10 000 Kč

Barbora Ch. vodicí pes 25 000 Kč

Radmila K. multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené 4 500 Kč

Jan Alexandr J. Apple iPad 8 000 Kč

Miroslav C. Dioptrické brýle 4 000 Kč

Jan Z. multifunkční elektronická komunikační pomůcka Blindshell classic 5 000 Kč

Eliška V. pomůcka pro zrakovou stimulaci - tablet 8 000 Kč

Natálie P. Apple iPad 8 000 Kč

Ondřej L. Digitální zvětšovací lupa 15 802 Kč

Veronika T. Apple iPad 8 000 Kč

Nella B. individuální kontaktní čočky s UV filtrem 8 340 Kč

Pavlína S. braillský řádek 7 000 Kč

Marek P. led televize 12 000 Kč

Anežka M. elektronická lupa Anyview 7 HD 13 949 Kč

Václav H. digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 79 847 Kč

Adam K. HumanWare Explore 5 12 500 Kč

Barbora Z. ClearView C 24" HD s hlasem 101 304 Kč

Jan L. dvě akrylové oční protézy 10 000 Kč

Jan N. Apple iPad 4 000 Kč

Aneta M. Apple iPad 8 000 Kč

František M. Apple iPad 8 000 Kč

Bibiana G. Apple iPad 8 000 Kč

Lila P. BlindShell Classic LITE 5 310 Kč

Viktorie B. Soubor pomůcek - hmatové kruhy, hmatové podložky, elektronická tužka 
Albi

5 000 Kč

Karel B. Světelný box 9 250 Kč

Jan H. HamPod Yaesu Reader 6 600 Kč

Pavel Š. HamPod Reader 6 600 Kč

Natálie P. Apple iPad s krytem 9 000 Kč

Lucie M. Apple iPad s krytem 9 000 Kč

Pavel M. kamerová lupa Clover 10 28 900 Kč

Kateřina U. vodicí pes 13 500 Kč

Karel B. Mini kuličkový panel 5 000 Kč

Jakub K. Albi tužka a knihy 3 000 Kč

Jakub K. Projektor AURA a Obrázkový kotouč - tropické ryby 7 845 Kč

Nela Š. knihy Albi 2 915 Kč

Meda M. tonometr Icare IC 100 63 372 Kč

Marie M. lupa Compact 10 HD s hlasem 20 000 Kč

Jiří P. Apple iPad s pouzdrem 9 000 Kč

Nela V. Apple iPad s krytem 9 000 Kč

Jan S. tablet LENOVO 4 000 Kč

Rostislav V. Pomůcky pro stimulaci - průhledné tvary a UV světélkující žebřík 5 000 Kč

Adéla K. Soubor pomůcek - digitální zvětšovací lupa a multifunkční elektronická 
komunikační pomůcka

2 000 Kč



Jonáš S. dvoje dioptrické brýle (2x obroučky, v každých brýlích bude rozdílný počet 
dioptrií)

9 000 Kč

Jarmila C. kamerová zvětšovací lupa Compact 10HD s hlasem 30 000 Kč

Rostislav V. světelný box pro zrakovou stimulaci 9 250 Kč

Magdaléna S. Apple iPad s ochranným pouzdrem 9 000 Kč

Dominik F. didaktická pomůcka B.Toys Interaktivní hrací centrum Youniversity 4 199 Kč

Dana H. brýle 21 960 Kč

Amálie C. Kamerová zvětšovací lupa - Compact 10 HD s hlasem 4 040 Kč

Amálie C. Digitální zvětšovací lupa - HP Note ZT Scan, Hlas 10 198 Kč

Petr B. vodicí pes 30 000 Kč



Světluška - přijaté finanční dary v roce 2021
(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)

Dárce Darovaná částka

Adrop s.r.o. 100 000,00 Kč

Autoclinic s.r.o. 10 000,00 Kč

Beckman Coulter Foundation 59 017,67 Kč

BeWooden Company s.r.o. 27 900,00 Kč

Coca-cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 100 000,00 Kč

CreativeDreams s.r.o. 10 000,00 Kč

Česká spořitelna, a.s. 180 000,00 Kč

GS1 Czech Republic 100 000,00 Kč

Immofinanz Services Czech Republic, s.r.o. 51 000,00 Kč

Kaufland Česká republika v.o.s. - provozní dar 4 697 471,93 Kč

Kaufland Česká republika v.o.s. - sbírkový dar 5 213 611,95 Kč

Kolovna Koncept s.r.o. 100 000,00 Kč

Lescus Cetkovice, s.r.o. 60 450,00 Kč

Statutární město Ostrava 20 000,00 Kč

městská část Praha 7 25 000,00 Kč

Model Obaly, a.s. 196 020,00 Kč

Nadace VIA 65 135,00 Kč

Outdoor Concept a.s. 140 000,00 Kč

Radioservis, a.s. 17 000,00 Kč

Statutární město Brno 40 000,00 Kč

Statutární něsto Jihlava 20 000,00 Kč

ŠKODA AUTO a.s. 427 438,00 Kč

VEIDEC s.r.o. 10 000,00 Kč



Světluška 
- věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2021

Noční běh pro Světlušku

Dárce Předmět daru Hodnota

Center Net spol. s r.o. pronájem zařízení Motorola 10 008,00 Kč

CreativeDreams s.r.o.                                                    pořízení fotografií a fotokoutek běh Brno

Crocodille ČR spol. s.r.o.                                                                 50 ks baget 2 655,00 Kč

David Podhola                                                                           reklamní práce 60 000,00 Kč

DEPO2015                                                                                        produkční služby v Plzni

DJ Garlic                                                                                zajištění hudební produkce Plzeň

DJ Lowa                                                                           zajištění hudební produkce Ostrava

Esatrade, s. r. o.                                                                     energetické tyčinky Isostar

Hlavní město Praha   poskytnutí CLV ploch pro Letní běhy pro Světlušku 526 350,00 Kč

IDSYS s.r.o.                                                                  17 800 ks tyvek náramků 9 650,00 Kč

Jan Novotný                                                       designové osvětlovací balonky 14 850,00 Kč

Kaufland Česká republika v.o.s.                                    müsli tyčinky, trička pro dobrovolníky

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava                       zdravotní asistence Jihlava

Outdoor concept a.s.                                3 100 ks reflexních sportovních vaků 107 841,00 Kč

Royal party servis spol. s r.o.                           pronájem lavic a stolů 

Schaff production s.r.o.                                     zajištění hudební produkce Brno 10 000,00 Kč

Silent Sound Rental s.r.o.                             pronájem techniky na běh v Brně 

SLIBY – CHYBY, z.s.                                                                       produkční služby Jihlava

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity            výpomoc se zajištěním dobrovolníků běh Brno

Sunny Jim & Friends s.r.o.                                                      natáčení a výroba spotů 100 000,00 Kč

up brand activation s.r.o.                                     produkční zajištění akce Brno 81 130,50 Kč

Kavárna POTMĚ

Dárce Předmět daru Hodnota

KOMA MODULAR s.r.o.                                                                     údržba modulární kavárny

Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.                                                                          102 ks lahví Vína pro Světlušku

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. balená voda, výdejníky a kelímky

Sbírkové dny Světlušky

Dárce Předmět daru Hodnota

Brink's Cash Solutions (CZ), a.s.                       nekomerční svoz pokladniček a počítání výtěžku

Městská část Praha 5                                                                                     zábor pro stánek

Van Gillern s.r.o.                                                      5 100  ks igelitových tašek 18 240,15 Kč

ZDM, s. r. o.                                                                                 potisk triček pro dobrovolníky

Světlo pro Světlušku - benefiční koncert

Dárce Předmět daru Hodnota

Bohemia Sekt, a.s. občerstvení pro účinkující a realizační tým 5 085,80 Kč



Bolt doprava pro účinkující

Crocodille a.s.  občerstvení pro účinkující a realizační tým

Kaufland Česká republika v.o.s.                  občerstvení pro účinkující a realizační tým

Libeřské lahůdky a.s. občerstvení pro účinkující a realizační tým

Marks & Spencer   kostýmy pro účinkující

Mary Kay – Veronika Bečková líčení

Městská část Praha 1 zábor pro přenosové vozy

Missing Name Hair Salon   účesy

METAMORPHOSIS, s. r. o. květiny

Partneří více projektů a ostatní podpory Světlušky

Dárce Předmět daru Hodnota

Abalon, spol. s r. o. PF přání a komplimentky pro Světlušku

Activa spol. s r.o. věcný dar – kancelářské potřeby 16 258,33 Kč

Alza.cz a.s. prodej sbírkových předmětů

Asociace TOM pomoc s organizací Nočních běhů pro Světlušku a dobrovolníci 
Sbírkových dní Světlušky

Authentica, s.r.o.                 služby na e-shopu 26 104,00 Kč

BOA Design design sbírkového předmětu pro e-shop (ponožky)

CINEMA CITY partner pro kinoreklamu na sbírku Světluška

Coca-Cola HBC Česká republika s. r. o. nápoje na Noční běh pro Světlušku, Kavárnu POTMĚ a koncert 
Světlo pro Světlušku

COPY GENERAL s.r.o. kopírovací a tiskové služby 25 000,00 Kč

CPI Hotels, a. s. ubytování pro účinkující koncertu a pracovníky Kavárny POTMĚ

DACHSER Czech Republic a.s. poskytnutí skladovacích prostor, logistické podpory projektů a 
balení sbírkových předmětů do škol

221 213,80 Kč

Pavlík D.  kapesní lupa a telefon do Půjčovny pomůcek 25 000,00 Kč

DPD CZ s.r.o. přepravní služby 89 868,70 Kč

FELCO Praha, spol. s r.o. plakáty v rámci kampaní projektu Světluška

Ingenico CZ, s. r. o. využití platebních terminálů INGENICO

Kaufland Česká republika v.o.s.                 3 ks iPad Air do Půjčovny pomůcek 30 900,00 Kč

LE PATIO INTERNATIONAL, s. r. o. zapůjčení kávovarů, káva ILLY, čaje, kelímky a další pro Kavárnu 
POTMĚ a koncert Světlo pro Světlušku

Matapo a.s.                 2 ks mobil do Půjčovny pomůcek 13 800,00 Kč

Model Obaly a. s. nástěnné kalendáře a obalový materiál pro potřeby sbírky 108 117,00 Kč

Pivovary Staropramen s. r. o. nápoje pro Noční běhy pro Světlušku, Kavárnu POTMĚ a koncert 
Světlo pro Světlušku

STUDIO BEEP, a. s. nahrávání a výroba radiospotů

SVS, spol. s r. o. tiskové materiály ke kampaním Světlušky

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková 
organizace 

obrázky od zrakově postižených dětí pro novoročenky

Základní škola pro žáky s poruchami zraku na 
náměstí Míru, Praha 2 

obrázky od zrakově postižených dětí pro novoročenky



Produkty či služby za minimální náklady nebo se slevou v roce 2021

Noční běh pro Světlušku

Poskytovatel Předmět plnění

Dolní oblast VÍTKOVICE z. s. produkční služby Ostrava

SKALIN & LAYOUT, s. r. o. produkční služby Praha

up brand activation s.r.o. produkční služby Brno

Světlo pro Světlušku - benefiční koncert

Poskytovatel Předmět plnění

Akademie stylu a módy s.r.o. (Klára Klempířová) 
kostýmní výtvarnice

kostýmní výtvarnice

Ing. Petr Sýs (Professional Sound) nekomerční ozvučení koncertu

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 nekomerční pronájem Pražské křižovatky

Národní divadlo nekomerční pronájem prostor pro účinkující a přenosovou techniku

Národní památkový ústav nekomerční pronájem prostor pro přenosovou techniku

NE. T. technické zajištění koncertu

Pražské služby, a. s. dopravní značení a svoz odpadu v rámci koncertu Světlo pro 
Světlušku

Restaurace Na Rynku Pub občerstvení pro účinkující a realizační tým

SCENOGRAFIE, s. r. o. scénografie a dekorace

Shameless.cz s. r. o. bedňáci

Shield Tech s.r.o. ostraha

tisknisi.cz  respirátory s potiskem pro diváky a účinkujícíc

Partneři více projektů a ostatní podpora Světlušky

Poskytovatel Předmět plnění

Antipol Brno CZ, s. r. o. spolupráce při realizaci projektu Kalendář pro Světlušku

ATELIER KUDLIČKA s. r. o výroba náramku pro Letní výzvu pro Světlušku

GoOut, s. r. o. prodej vstupenek na akce Světlušky, zapůjčení mobilních čteček

RAYNET, s. r. o. správa CRM systému

REMEMBERSHIP s.r.o. kreativa, design a grafické práce

Shoptet s. r. o. správa e-shopu 

SLAVÍČEK, s. r. o. účetní služby a mzdová agenda

Partnerství pro reklamu a propagaci projektu Světluška

Poskytovatel Předmět plnění

Herbadent, s. r. o., Dr. Max lékárna partneři projektu Kartáček pro Světlušku

Mediální partnerství Světlušky

Poskytovatel Předmět plnění

Český rozhlas zřizovatel a mediální partner podpora a propagace projektů, přenos koncertu Světlo pro Světlu-
šku

Česká televize mediální partner podpora a propagace projektů, přenos koncertu Světlo pro Světlu-
šku

BURDA Praha, CZECH NEWS CENTER, ECONO-
MIA, Studio BEEP, WAVEMAKER Czech

mediální propagace



Hlavní příběh pomoci
Ježíškova vnoučata



Hlavní příběh, Ježíškova vnoučata

Nejvíce si paní Jarmila přála být se svou handicapovanou dcerou. 
Jejím největším Ježíškovým vnoučetem se nakonec stala rodina pracovnice domova

Paní Jarmila se za roky existence Ježíškových vnoučat stala jakousi pomyslnou ikonou našeho projektu. 
Její příběh dokazuje, že nic není nemožné. Nejen, že je to ona, kdo letěl díky Ježíškovu vnoučeti do Vatikánu 
pro požehnání od papeže, je také člověk s nelehkým životním osudem, který měl obrovské štěstí 
na neobyčejnou pracovnici ve svém domově seniorů. Jarmilka má za sebou těžký rok, ale ani letos na ni 
Ježíškova vnoučata nezapomněla.

O uplynulých Vánocích měla paní Jarmila z třebíčského domova seniorů na Ježíškova vnoučata opět skromná 
přání. Splnila se jí všechna do jednoho. Jarmilka dostala knížky od Vlasty Javořické, kosmetiku, dokonce 
od dárce dostala i krémy a vysněný svetr. Měla navíc moc hezký narozeninový den, když jí nespočet 
Ježíškových vnoučat poslal pohlednici s přáním radostných dní. Právě uplynulý rok pro ni totiž byl velmi 
náročný. Zemřela jí její milovaná dcera Eva, od které jí osud oddělil dlouhými kilometry mezi domovem 
a ústavem.

Tato maličká, od pohledu kouzelná paní se šedivými, krátce střiženými vlasy, je velmi skromná. 
Naučil ji to život i velmi silná víra v Boha. Když s ní mluvíte, máte pocit, že jí pořád tak trochu svítí oči. 
A to i přesto, že neměla nikdy na růžích ustláno. Minulý rok zemřela paní Vrzáčkové handicapovaná dcera. 
Ačkoli se vzájemně velmi milovaly, nebylo jim dopřáno spolu dlouhé roky být. Eva měla Downův syndrom 
a svůj život trávila odmala v ústavu ve Velehradě. Mezi domovem a ústavem je následně dělilo několik 
hodin autem. Ani pro jednu z nich nebylo, s ohledem na jejich zdraví, v silách tu druhou navštívit. Situace 
by se zdála být bezradná a beznadějná, kdyby ovšem v domově pro seniory v ulici Manželů Curieových 
v Třebíči nepracovala sociální pracovnice Eva Šebová.

Význam sociálního pracovníka s lidským přístupem je pro osamělé seniory v domovech zcela zásadní.

Připomeňme si, kdo je Eva Šebová. Shodou okolností je první pracovník ze všech domovů, který projektu 
Ježíškových vnoučat v roce 2016 uvěřil a sestavil seznam přání seniorů, který na facebookové skupině 
(tehdy se třemi sty členy) zmizel rukama dárců do dvou hodin. Eva je drobná a krásná žena středního věku,
 povahou velmi veselá a přátelská bytost, s věčným nadhledem a také velkou láskou k Rolling Stones. 

Nic pro ni není nemožné. Všechno se dá zvládnout. Snad právě proto ji neodradila představa třísetkilometrové 
vzdálenosti (tam a zpět) mezi Třebíčí a Velehradem. Nezalekla se náročnosti celé výpravy, nákladů s ní spojených,
dokonce ani času, který tomu s manželem musí věnovat. To vše pouze pro to, aby se paní Jarmila mohla setkat 
se svou dcerou. A nakonec se z toho stala tradice. Návštěvu sociální pracovnice ve svém volném čase a na své 
náklady organizovala opakovaně, jak jen to čas a síly všech zúčastněných umožnily. 
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Hlavní příběh, Ježíškova vnoučata

Účinným lékem na osamělost jsou vzpomínky. V tomto případě sesbírané díky pracovnici domova 
a Ježíškovým vnoučatům

Pokud chceme vědět, jak se má paní Jarmila Vrzáčková dnes, stačí nahlédnout do jejího pokojíku 
ve vysokopodlažním domě na okraji Třebíče. Zdobí ho spousta fotek  z výpravy za svatým otcem,
svatých obrázků a hlavně fotografií s milovanou dcerou. Když se drobné ženy v oranžovém žebrovaném 
roláku a modrých teplácích zeptáte, jak se má, posteskne si. Řekne, že by chtěla na návštěvu za dcerou 
Evičkou, že už ji dlouho neviděla. Také vám poví, že musí jet za maminkou, protože ji nemá ráda, ale nemůže 
ji v domově nikde najít. Jsou dny, kdy vše splývá v jedno, minulost, přítomnost i budoucnost. A proto se zdálo 
být nejlepší smrt dcery nezmiňovat. Bolest z ní by se vracela znovu a znovu…

Samotu ale paní Jarmila, alespoň na první dojem, necítí, protože je tu pro ni pořád pracovnice domova Eva. 
Byla to navíc zase ona, kdo se postaral, aby v uplynulém roce prožila co možná nejhezčí narozeniny. S radostí 
se k ní přidala i Ježíškova vnoučata, lidé, kteří Jarmilce posílali povzbudivé a laskavé pohlednice pro radostnější 
den. I takové drobnosti můžou prozářit hned několik dalších dní. 
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Malé příběhy
Ježíškova vnoučata

Další příběhy pomoci
Kde Ježíškova vnoučata
pomáhala



Přání plněná moderátory Českého rozhlasu

Mezi Ježíškovými vnoučaty najdete i spoustu moderátorů Českého rozhlasu. 

Vybrali jsme příklad, kde se spojili hned dva. Aleš Cibulka z Dvojky doma u večeře navnadil 
partnera Michala Jagelku a radost z výsledku byla hned dvojnásobná. 

Aleš splnil přání panu Jiřímu z domova v Mlékovicích, když zorganizoval akci, na které 
se mohl setkat se svou celoživotní láskou Marií Rottrovou. A protože není žádný troškař, 
naplánoval to hned v přímém přenosu.

No a Michal? 

Ten zase splnil sen 84leté paní Dáše z domova v Kobylisích, která miluje vážnou hudbu 
a obdivuje mladého klavírního virtuóza Matyáše Nováka. Nevynechá jediný jeho koncert 
napříč zemí a doma má snad všechny jeho novinové rozhovory. Měla přání - dostat se 
na některý z jeho beznadějně vyprodaných koncertů. 

To však ještě netušila, že Matyáš dorazí a jen a jen pro ni na piano v restaurantu 
Charleston (kde se točil Kolotoč na Štědrý den) jí zahraje svou vlastní vánoční 
dvacetiminutovou skladbu. Asi vám nemusíme vyprávět o tom, jak šťastná byla. 

Oběma pánům i umělcům z celého srdce děkujeme!

Další příběhy pomoci, Ježíškova vnoučata

Přání seniorů žijících doma

Paní Květa je klientkou Cpos Střediska Stodsko, jehož pracovníci za ní dojíždějí pravidelně 
domů do terénu. K Vánocům si moc přála gramofon, protože ten starý, ze kterého poslouchali 
desky s milovaným manželem, už není funkční. Ježíškova vnoučata její přání splnila 
a pracovníci střediska ho zprostředkovali. 

A tak teď zase domkem zní její oblíbená hudba, kterou poslouchá se svým čtyřnohým 
kamarádem Mikešem.

Do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu je zapojena tisícovka zařízení a organizací 
pečujících o seniory z celého Česka. Jsme šťastní, že prostředníků mezi dárci a seniory přibývá, 
a to i těch terénních.  Tito lidé věnují svůj čas a energii pro plnění přání seniorů žijících mimo 
pečovatelská zařízení. Těch, kteří jsou skutečně a doslova sami a dárci jim mohou udělat 
radost nebo ulehčit život. Moc děkujeme!
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Přání splněná díky příspěvkům do sbírky

To, že jsou Ježíškova vnoučata druhým rokem pod křídly Nadačního fondu Českého rozhlasu 
společně se Světluškou je něco, co nás moc těší. Když se toto spojení dokáže promítnout 
také do pomoci při plnění konkrétního přání seniora, je to pak čirá radost. Tak jako v případě 
pana Täubnera, který nutně potřeboval speciální kamerovou lupu. Tento dopis nám přišel 
od jeho ošetřujícího personálu:

„...Zasílám Vám fotografii z předání. Byl velice dojatý a nedokáži Vám popsat jeho radost 
`a díky, které jsou směřované Vaší nadaci, potažmo všem dárcům, kteří na tyto projekty 
přispívají. Velice si toho váží. Edukovali jsme pana Täubnera, jak má kamerovou lupu 
používat, sám zkoušel čtení a podívat se na fotografie své rodiny. Budeme postupně 
trénovat, aby si používání lupy osvojil.“

Další příběhy pomoci, Ježíškova vnoučata

Skromná přání ze seznamu pro jednotlivce i skupiny

Mezi těmi tisíci přání na www.jeziskovavnoucata.cz se každoročně objevují převážně 
ta velmi skromná. Ať už něco dobrého na zub nebo něco praktického. 

Senioři nemají příliš mnoho příležitostí a často ani peněz potřebné věci sehnat. 
Jednou takovou nezbytností je bezpochyby zimní bunda. Toto přání z domova 
BeneVita Sychrov splnili v uplynulém ročníku žáci deváté třídy - společně! 

Zkrátka vysypali své pokladničky a složili se na dárek pro zcela neznámou dámu 
z domova seniorů, jen aby jí udělali radost. Je nám jasné, že tím hlavním hnacím
 motorem bývá v těchto případech velmi často učitel/ka nebo vychovatel/ka. 

A právě proto i jim chceme moc poděkovat. Nejen za dárky, ale taky za nenásilnou 
snahu vychovat z „dětí" vnímavé a dobré dospělé.

Zážitková přání

Kromě Eiffelovky, Vítězného oblouku, Moulin Rouge a Louvru stihl pan Petr i Paříž 
plnou demonstrantů. Jeho sen mu splnil jeho jmenovec z Hradce Králové. Umíte si 
představit, že vezmete na výlet do Paříže úplně neznámého seniora, a to jen proto, 
abyste mu splnili jeho životní přání? Pan Petr si to nejen uměl představit, 
on to i dotáhl do konce. 

A vlastně nebyl sám, kdo si toto přání ze seznamu Ústavu sociálních služeb
v Praze 4 vybral. Původně totiž s sebou do Francie chtěli vzít stále usměvavého 
seniora i žáci deváté třídy ZŠ Karla IV., Nový Bydžov, kteří měli jet společně 
za zážitky po zkouškách v roce 2020. Přání pana Petra jim padlo do oka 
a jednohlasně se rozhodli tohoto dobrodruha do svého autobusu přibrat 
a postarat se o jeho komfort. Jenže jim do toho “hodil vidle” koronavirus. 

Ale, protože vše je jak má být, nakonec se pan Petr do své milované Paříže podíval. 
Děkujeme všem, kteří o to usilovali!
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O projektu
Ježíškova vnoučata



Jak můžete podpořit sbírku Ježíškova vnoučata
Sbírkové konto

22222 22222/0800 Česká spořitelna a.s.

Darujme.cz

na webu zde

O projektu, Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata jsou charitativní projekt Českého rozhlasu, který propojuje osamocené lidi v domovech 
seniorů s dárci a plní jim vánoční přání. Ježíškova vnoučata vymyslela před Vánoci roku 2016 redaktorka 
jihlavského rozhlasu Olga Štrejbarová, která zorganizovala pomocí facebookové skupiny obdarování stovek 
lidí žijících v domovech.

Do této chvíle splnili dárci (Ježíškova vnoučata) bezmála sto tisíc přání seniorů. Tedy těch, o kterých víme. 
Jsou ale i tisíce dalších splněných přání, které už se po sblížení dárce a seniora v některém z předchozích 
ročníků odehrávají zcela mimo „naši režii“. A to je skvělé a pro nás stále dojemné. Stejně jako například
fotografie od štědrovečerního stolu, kterou nám zaslalo Ježíškovo vnouče s tím, že teď už tráví Vánoce 
s obdarovaným seniorem společně. Stačilo k tomu kliknutí na web, následné osobní předání dárku 
a z původně jednorázové akce se stala nová rodina. 

Mezi nejčastější přání dříve narozených patří rádio a audioknihy, tablet či telefon k udržení kontaktu s blízkými, 
lupy, oblečení, kosmetika i sladkosti. Stále oblíbenější jsou ale přání zážitková, jako například návštěva divadla, 
botanické zahrady, rodného města, rybaření, hudební vystoupení, zabíjačka nebo třeba setkání se známou 
osobností. Objevují se ale i ta nejskromnější přání, jako je čtení u postele, povídání nebo pohlazení. 
A to jsou okamžiky, kdy si smysl celého projektu, který je od roku 2020 pod křídly Nadačního fondu Českého 
rozhlasu, uvědomujeme nejvíce.

Jsme vděční také dárcům, kteří přispívají do vánoční sbírky NF ČRo penězi. Protože díky nim můžeme plnit nejen 
ta nákladnější přání, na která jednotlivci nestačí (elektrické invalidní vozíky, skútry, speciální křesla nebo lůžka), 
ale také přinášet radost do domovů celoročně. Ať už vybavením pro  společné aktivity na zahrádce nebo 
sportovišti, ale také uvnitř domova, kam za seniory celoročně docházejí zvířecí terapeuté. Pohlazení, přitulení, 
vypovídání se němé tváři nebo jen sledování její bezprostřední radosti ze života je tím nejlepším lékem 
na trudomyslnost i samotu seniorů.
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Nadační podpora
Ježíškova vnoučata



Přehledy k podpořeným jednotlivcům a organizacím

Rozdělování prostředků ze sbírky Ježíškova vnoučata
Mottem pátého ročníku Ježíškových vnoučat bylo: „Není čas ztrácet čas“. Předchozí dva roky nám ukázaly, jak 
důležité je nepřestat věřit v sílu vztahu. Ať už rodinného, přátelského, sousedského, studentského, nebo vztahu 
pečujícího a seniora. Právě laskavé vztahy pomohly překonat izolaci v době pandemie každému z nás. 
V domovech, kde tráví své dny senioři, to ale platilo dvojnásob. Ježíškova vnoučata našla v pátém ročníku 
projektu opět cestu do domovů pro seniory a věnovala kromě dárku také sebe, svůj zájem a pozornost.

Pátý ročník Ježíškových vnoučat přinesl seniorům téměř 16 tisíc splněných přání, šest milionů korun na pomůcky 
i celoroční radost. A co hlavně - obnovení osobních setkání. Zájem ze strany Ježíškových vnoučat byl 
i letos obrovský. Na Štědrý den zůstalo z 16 tisíc přání nesplněných pouze pár desítek. I ty se ale daří postupně 
plnit. Za necelé tři měsíce totiž přispěli dárci do veřejné sbírky Ježíškových vnoučat Nadačního fondu Českého 
rozhlasu částkou 5,9 milionu korun. Díky tomu mohlo být splněno v tomto krátkém časovém úseku už 102 
nákladnějších přání ze seznamu www.jeziskovavnoucata.cz, a to v hodnotě 2,2 milionu korun.

Výlet do rodné vsi, nové tepláky nebo třeba krabice plná klobás. Mezi šestnácti tisíci přání byla i letos většinou 
ta velmi skromná.

Stejně jako v předchozích ročnících byl i v tom posledním mezi seniory velký zájem o teplé deky, dobroty, 
předplatné časopisů, oblečení, ale i televize, návštěvy hudebníků, známých osobností a výlety. Pravdou je, 
že v pátém ročníku projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu se objevovalo více zážitkových přání, což jen 
dokazovalo stesk seniorů po běžném životě a kontaktu s lidmi. A právě zážitková přání patřila i mezi dárci mezi 
ta nejvíce žádaná a rezervovaná. 

Auta plná hřejivých dek, televizí, nových knih, nebo třeba čerstvých dobrot přímo z pece. Vedení firem 
nebo jejich zaměstnanci, kteří pořádali soukromé sbírky mezi kolegy, dokázali seniorům v předvánočním čase 
připravit nejedno milé překvapení. 

Peníze od Ježíškových vnoučat budou těšit seniory v průběhu celého roku.

Díky štědrosti dárců jsme mohli z peněz sbírky zajistit přání, která nebyla v silách jednotlivců. Řeč je 
o kompenzačních pomůckách za  1,8 milionů korun (mechanické a elektrické vozíky a nebo polohovací křesla 
podle přání a potřeb seniorů), masážních křeslech, zahradních posezeních do domovů, rotopedech, hudebních 
nástrojích nebo elektrokolech v celkové hodnotě 210 tisíc korun. Vždy nás potěší přání, která jsou tak trochu 
výzvou, prostě nedají se jen tak na pár kliknutí koupit, ale je potřeba trochu detektivní činnosti. K takovým patří 
heligonka pro paní Věru z Litovle nebo kamerová zvětšovací lupa pro pana Jindřicha. 

I letos nám s finanční sbírkou pomohl portál Slevomat, díky kterému přispěli lidé na nákladnější přání seniorů 
částkou 2,8 milionu korun. Zbylá částka z veřejné sbírky poputuje, stejně jako v loňském roce, na volnočasové 
a aktivizační činnosti seniorů (canisterapeutické návštěvy, pomůcky pro zahradničení, společenské aktivity atd.) 
a letos nově také na podporu pečujících, kteří o dámy a pány v domovech laskavě pečují. Do projektu Ježíškova 
vnoučata je zapojená skoro tisícovka sociálních i zdravotních zařízení, kterým se možnost celoroční finanční 
podpory otevře.

Výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu 2021



V rámci celoročního grantového řízení vyhlašuje NF ČRo tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy. 
Oblasti podpory jsou definované účelem veřejné sbírky Ježíškova vnoučata, tedy podpory aktivizačních 
a volnočasových aktivit pro seniory, pořízení dárků a vybavení pro osobní použití seniora, které nejsou součástí 
základních činností sociálních a zdravotních služeb, jejichž je senior uživatelem a pokrytí nákladů souvisejících 
se službami pro osoby pečující o seniory.

vyplacená podpora1 347 834 Kč

81 podpořených žádostí jednotlivců 

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA PLNILA VÁNOČNÍ PŘÁNÍ SENIORŮM

V rámci tohoto grantového řízení plní Nadační fond Českého rozhlasu z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata přání 
seniora, skupiny seniorů či zařízení péče o seniory formou nadačního příspěvku – věcného nebo finančního. 
Vybíráme taková přání, jejichž hodnota je nad 10 tisíc korun, jsou s delší dobou dodání, zdravotnického 
charakteru nebo jde o přání skupiny seniorů.

Přehledy k podpořeným jednotlivcům a organizacím

vyplacená podpora2 254 168 Kč

59 podpořených žádostí jednotlivců
4 podpořených žádostí organizací  

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA PLNÍ PŘÁNÍ SENIORŮM PO CELÝ ROK
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Partneři 
Ježíškových vnoučat

Děkujeme těmto firmám



Slevomat stojí po boku Ježíškových vnoučat už od prvního ročníku. Je partnerem pro finanční sbírku, 
která v roce 2021 dosáhla 2,8 milionu korun právě přes Slevomat a celkem pak 5,9 milionů korun, 
ze kterých Ježíškova vnoučata nakupují nákladnější přání seniorům a seniorkám.

SLEVOMAT

V Americe má Santa Claus sáně, u nás má Ježíšek DHL Express Czech Republic. Jejich kurýři vyzvedávají dárky 
pro seniory a vozí je od listopadu do ledna seniorům do domovů pro seniory a stovek dalších zařízení po Česku. 
O Vánocích 2021 rozvezli 2 224 balíčků od dárců.

DHL

Partneři Ježíškových vnoučat
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Přehledové tabulky
Ježíškova vnoučata



Přehledové tabulky

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Ježíškova vnoučata v roce 2021
Díky štědrosti dárců, tedy Ježíškových vnoučat, můžeme plnit již pátým rokem nákladnější vánoční přání 
seniorů vždy v období adventu a v průběhu roku pak otevírat tematické výzvy, ve kterých podpoříme zejména 
aktivizaci seniorů v pobytových zařízeních. 

V roce 2021 jsme vyhlásili hned tři tematické výzvy: Podpora canisterapeutických návštěv, Mobilní zahrádky 
do domovů pro seniory a Babí léto na cestách. 

Celkem jsme v těchto tematických výzvách podpořili 81 projektů v celkové výši 1 347 834 korun. 
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Ježíškova vnoučata - podpořené žádosti organizací

Příjemce Předmět žádosti  Vyplacená částka

ADP-ANNA s.r.o. Polohovací křeslo   22 600,00 Kč 

AHC a.s. Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Alma Mater, ops Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Alzheimer centrum Zlín Canisterapie   10 800,00 Kč 

Alzheimercentrum Černošice, z.ú. Kuželky zahradní velké   14 900,00 Kč 

Alzheimercentrum Ostrava z.ú. - Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Alzheimercentrum Zábřeh z.ú. - Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Armáda spásy v České republice, z.s. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Asistanční jednorožec z.s. Canisterapie   50 000,00 Kč 

Aura Canis Čechy z.s. Canisterapie   153 716,00 Kč 

Aura Canis z.s. Canisterapie   149 618,00 Kč 

Centrin CZ s.r.o. Kaleido   40 000,00 Kč 

Centrin CZ s.r.o. - Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních 
služeb

Televize   4 829,00 Kč 

Centrum seniorů Mělník, příspěvková organizace Kuželky zahradní velké   14 900,00 Kč 

Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Ruské kuželky   17 300,00 Kč 

Centrum sociálním služeb Český Těšín, příspěvková 
organizace -

Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Clementas Janovice s.r.o. Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

ČKCH – Domov sv. Kříže Kroměříž Digitální klavír   16 480,00 Kč 

Denní centrum pro seniory Harmonizační deštný sloup pro navození 
příjemné relaxace

  9 800,00 Kč 

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM Projektor Optoma HD29HLV   23 290,00 Kč 

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Diakonie Valašské Meziříčí Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Domov Alzheimer Darkov z.ú. Rotoped   18 390,00 Kč 

Domov Alzheimer Darkov z.ú. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov Alzheimer Most z.ú. Housle Most   20 918,00 Kč 

Domov Božice, příspěvková organizace Mechanický vozík   10 990,00 Kč 

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Domov Dolní zámek Televize - smlouva na pána   4 533,00 Kč 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem Tablet   5 877,00 Kč 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem Tablet se stojánkem   4 965,00 Kč 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem Televize   3 152,00 Kč 

Domov důchodců Lampertice Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domov důchodců Sloup v Čechách Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domov Ludmila o. p. s. Zahradní zábava   16 300,00 Kč 



Domov na Kalvárii s.r.o. Invalidní vozík   22 900,00 Kč 

Domov na Kalvárii s.r.o. Geriatrického křesla   22 600,00 Kč 

Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice Geriatrického křesla   22 600,00 Kč 

Domov odpočinku ve stáří "Justynka", příspěvková organi-
zace

Polohovací křeslo   22 600,00 Kč 

Domov Odry, příspěvková organizace  - Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Domov 
Vesalius

Masazní křeslo   44 900,00 Kč 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice tříkolka   199 930,00 Kč 

Domov pro seniory Televize   3 897,00 Kč 

Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu Tobii PCeye 5   130 992,00 Kč 

Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu Polohovací křeslo Coraille   21 900,00 Kč 

Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu Elektrický vozík Turios Green   66 653,00 Kč 

Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu Elektrický vozík SIGMA   123 295,00 Kč 

Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu Elektrický vozík Turios red   66 653,00 Kč 

Domov pro seniory Bechyně Kamerová lupa   19 990,00 Kč 

Domov pro seniory Heřmanův Městec Canisterapie   25 600,00 Kč 

Domov pro seniory Kaplice Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Domov pro seniory Koryčany Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov pro seniory Krnov Polohovací křeslo integra   22 600,00 Kč 

Domov pro seniory Lukov, p.o. Canisterapie   28 800,00 Kč 

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace Babí léto na cestách   15 000,00 Kč 

Domov pro seniory Podpěrova, p.o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov pro seniory Pohoda Keramická pec   73 832,00 Kč 

Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, p.o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov pro seniory Uherské hradiště Akvárium   42 500,00 Kč 

Domov pro seniory v Perninku, p.o. Mechanický vozík 2x   16 001,00 Kč 

Domov pro seniory Velké Meziříčí Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domov pro seniory Vrbno, p. o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov pro seniory Vrbno, p. o. Televize   4 965,00 Kč 

Domov se zdravotním postižením Vesalius Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domov se zvláštním režimem Vranovice Čtyřkolka   51 900,00 Kč 

Domov seniorů Fénix s.r.o. Polohovací křeslo Coraille   87 600,00 Kč 

Domov seniorů Lukov,p.o. Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domov Seniorů Pohoda Netolice Babí léto na cestách   9 700,00 Kč 

Domov seniorů Rudná Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov Slunečnice Ostrava, p.o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov Slunovrat Interaktivní kočička   6 130,00 Kč 

Domov Sv. Jana Křtitele s.r.o. Babí léto na cestách   20 000,00 Kč 

Domov Svojšice Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov u fontány Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Domov Vítkov, příspěvková organizace Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Domovy seniorů BeneVita s.r.o. Pohodlná sedačka   14 289,00 Kč 

DPS Senior Zahradní zábava   5 590,00 Kč 



DS MORAVA a.s. SeneCura SeniorCentrum Šanov Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Dům klidného stáří Glossus s.r.o. Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Dům pokojného stáří Rohový krb   13 990,00 Kč 

Dům pro seniory Uničov s.r.o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Dům seniorů FRANTIŠEK, p. o. Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Dům seniorů POHODA Babí léto na cestách   11 720,00 Kč 

Dům sociálních služeb Návojná Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Emil pomáhá, s.r.o. Canisterapie   125 000,00 Kč 

GERIMED a.s. Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

G-HELP z.ú. Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Hurá na výlet Babí léto na cestách   105 000,00 Kč 

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková 
organizace

Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Kostka Krásná Lípa, p.o. Vozíky   13 460,00 Kč 

Kostka Krásná Lípa, p.o. Vozíky   148 990,00 Kč 

Ledax Ostrava (centrum sociálních služeb Domus) Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

MELA, o.p.s. Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Meridiem Centrum péče s.r.o Interaktivní dotykový stůl   46 509,00 Kč 

Meridiem Centrum péče s.r.o Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Meridiem Centrum Péče s.r.o. Polohovací křeslo Elysee   22 600,00 Kč 

Městská charita Plzeň Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Městská správa sociálních služeb Kadaň Hra Passe Trappe   6 850,00 Kč 

Městská správa sociálních služeb Kadaň Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou Akordeon   74 800,00 Kč 

MĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY KOLÍN Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Naděje -Praha Stodůlky Canisterapie   19 200,00 Kč 

Obecně prospěšná společnost Důstojnost Vypalovací pec   48 540,00 Kč 

Pečovatelská služba Praha 3 Babí léto na cestách   16 000,00 Kč 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Běžecký pás   23 443,00 Kč 

Remedia plus z.ú. Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Samanit s.r.o. Polohovací křeslo   22 600,00 Kč 

SEN pro SEN, s. r. o. Křeslo pro kardiaky   24 900,00 Kč 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o. Ruské kuželky   34 700,00 Kč 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o. Hrnčířský kruh   31 082,48 Kč 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o. Polohovací křeslo   22 600,00 Kč 

SENIOR centrum Blansko, p. o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Senior domy POHODA a.s. Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Senior Home s.r.o. Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Senior Home, s. r. o. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Senior Otrokovice, příspěvková organizace Canisterapie   19 200,00 Kč 

Senioři Komárov s. r. o. Zahradní houpačka   14 228,00 Kč 

Senioři Komárov s. r. o. Zahradní houpačka   14 228,00 Kč 

Senioři Komárov s.r.o. Elektrický vozik Kymco   72 000,00 Kč 



Sestřičky Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. Šlapadla   38 627,00 Kč 

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. Notebook   15 477,00 Kč 

Sociální služby Běchovice, z.ú. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Sociální služby Česká třebová Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Sociální služby Libina, příspěvková organizace Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Sociální služby města Milevska Babí léto na cestách   9 950,00 Kč 

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Canisterapie   15 660,00 Kč 

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Sociální služby města Velké Meziříčí Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Sociální služby Pačlovice, p.o. Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. Zahradní zábava   1 790,00 Kč 

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Mobilní zahrádka   7 100,00 Kč 

Sociální služby Vsetín - DS Jasenka Vsetín Zahradní zábava   16 300,00 Kč 

SOUŽITÍ 2005, o.p.s. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Ústav sociálních služeb v Praze 4 Vánoční hvězda   14 520,00 Kč 

VČELKA sociální služby o.p.s. Postel včetně matrace   27 935,00 Kč 

Vital life z.s. Zahradní zábava   5 590,00 Kč 

Vital life z.s. Křeslo   26 900,00 Kč 

Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK Canisterapie   75 000,00 Kč 



Ježíškova vnoučata - podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti  Vyplacená částka

Hedvika J. Chodítko Topro Taurus 33 625,00 Kč

Marie Z. Chodítko Topro Taurus 33 625,00 Kč

Jan M. Lednice 9 795,00 Kč

Bedřich V. Skútr 96 490,00 Kč



Ježíškova vnoučata - přijaté finanční dary v roce 
2021
(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)

Dárce Darovaná částka

Atmedia Czech s.r.o. 20 312,50 Kč

EURO NÁŘADÍ s.r.o. 20 000,00 Kč

Frogman s.r.o. 20 000,00 Kč

Geometry Prague, s.r.o. 33 208,00 Kč

Istav Media s.r.o. 27 760,00 Kč

Kaufland Česká republika v.o.s. 263 663,03 Kč

KOBOZ SERVICE s.r.o. 50 000,00 Kč

LOGEX Solution Center s.r.o. 14 000,00 Kč

manica s.r.o. 50 000,00 Kč

MEWA Textil-Service s.r.o. 10 000,00 Kč

Purple Foundation, nadační fond 35 000,00 Kč

Svět rovnátek s.r.o. 25 000,00 Kč

Thermo Fisher Scientific 40 000,00 Kč



Ježíškova vnoučata - věcné dary a bezplatně 
poskytnuté služby v roce 2021

Dárce Darovaná částka

DHL  express přepravní služby 711 680 Kč

Huawei  50 ks mobilních telefonů 141 250 Kč



Hlavní příběh pomoci
Pomáhejte s námi Moravě



Tornádo jim vzalo domy i vzpomínky. Teď však díky dárcům budují nové

Hlavní příběh, Pomáhejte s námi Moravě

Jedním z příběhů, které jste po nečekaném zásahu 
tornáda pomohli změnit k lepšímu, je ten paní Lucie a její 
rodiny. 

Nejvíce celá událost zasáhla jejich dědečka, a to jak 
škodou na majetku, tak na duši. I když mu tornádo 
zničilo dům do základů, odmítal ho opustit. Byl to celý 
jeho život. Vyrovnat se se ztrátou majetku je snadnější 
než ztratit svoje rodinné fotky a zdi domova plné vzpo-
mínek. 

Přesto je nutné začít znovu, mít střechu nad hlavou 
a budovat domov nový. 

„Než přišlo tornádo, byl tady přízemní domeček, ve kterém děda žil přes 40 let. V ten den si, jako každý večer, 
otevřel na verandě svoje pivko, zapálil cigaretu a pustil rádio. Když uslyšel hukot, myslel si, že jede vlak, ale hluk 
se zvyšoval a s ním i otřesy. Když tornádo začalo zvedat střechu z domu, začal se celý třást. Dědu nabralo 
nohama a protáhlo zavřeným oknem, kde ho zahodilo na dvůr. Tam ho manžel potom našel. Ležel na zemi 
s pořezanou nohou,” vzpomíná paní Lucie na okamžiky, které změnily dědečkův život na dlouhou dobu velmi 
zásadně. Odmítal totiž svůj dům opustit, a to i přesto, že byl určený k demolici a pro pobyt životu nebezpečný. 

„Děda se vracel do toho rozbitého domu den co den. Odmítal ho opustit. Musela jsem mu sehnat stan, který si 
postavil na dvorku a v něm spal. S tím, že se odsud nehne. Báli jsme se, že se tam nastěhuje, a tak jsme nechali 
trosky co nejdříve zbourat a odvézt. Byl tu dvakrát psycholog, který s dědou mluvil, jednou s nimi i odjel, ale pak 
jim utekl a zase se sem vrátil. Vypadalo to beznadějně, a tak dokonce došlo i na policejní eskortu. Ta si se 
situací poradila skvěle. Přijeli tři chlapi policajti a vzali dědu do hospody na pivo,” vzpomíná paní Lucie, které se 
nakonec podařilo prostřednictvím sociálních sítí sehnat během tří týdnů pro dědečka mobilní dům, a dodává: 
“Je tam prý teď natolik spokojený, že už se z něj možná ani nebude chtít stěhovat.”

Dnes už vše paní Hlaváčová vypráví s úsměvem, ale ještě před pár měsíci jí do smíchu určitě nebylo. I když je 
pravdou, že právě ona patřila mezi ty, kteří vzali rozum do hrsti, nad tragické výjevy kolem se dokázali povznést 
a začali jednat. Možná také proto, že jejich domov tornádo neponičilo. 

“Když jsem nemohla sehnat bagr nebo tatrovku, prostě jsem si stoupla na silnici a zastavila ji vlastním 
tělem.”

„Já byla doma se synem. Slyšela jsem hukot, kolem domu poletovaly papíry, ale pomyslela jsem si, že se jen 
žene velká bouřka. Až po příjezdu manžela jsem zjistila, co se v sousedství stalo. Sedli jsme do auta a jeli za 
dědou. I když autem se dalo dojet jen kousek, protože chodníky i silnice byly zasypané. Bylo jasné, kolik práce 
všechny čeká, tak jsme se do ní pustili. Bylo málo všeho. Málo materiálu, málo řemeslníků, málo strojů. Já jsem 
to dělala tak, že jak byla obnovené doprava na silnici, tak co jsem potřebovala, to jsem si zastavila. Prostě jsem 
si stoupla do silnice. Domluvili jsme se s chlapama, dali jsme si čas a oni pak vážně přijeli. Sehnala jsem 
tatrovku, sehnala jsem bagr. 

Jak to viděli sousedi, tak pak za mnou chodili a chtěli pomoct sehnat techniku i pro sebe,” popisuje paní Hlavá-
čová, ze které se neplánovaně stala organizátorka. Alespoň co se organizace oprav týče, vedla si na výbornou 
a skutečně pomáhala všem kolem. Sehnala v nedalekém Hodoníně dokonce slevy na materiál, kterého je ale 
i v této době pořád zoufale málo. I když to teď v obci vypadá daleko lépe, než před půl rokem, mnozí ještě 
nemají ani základové desky. Zkrátka proto, že čekají na stavební materiál. 
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Hlavní příběh, Pomáhejte s námi Moravě

„My máme teď před sebou práci na střeše, chystáme koupelnu, elektřinu. Na Vánoce bychom chtěli mít hotovo. 
Velmi nám pomohly peníze od dárců. Nám konkrétně nejvíce pomohl Nadační fond Českého rozhlasu, Člověk 
v tísni a Lesy České republiky. Peníze přicházely hned v prvních dnech po tragédii, ta rychlost a spolupráce byla 
úžasná. Problém je ten, že neskutečně zdražil materiál, a tak je náš rozpočet jiný, než jsme původně čekali. 
Peníze nám určitě moc pomůžou, ale stačit nebudou. Víme, že jsou ještě některé sbírky otevřené k čerpání, 
ale chceme se snažit i sami, ať ty peníze pomůžou ještě jiným lidem, kteří si sami nemůžou poradit,” říká 
s vděčností paní Lucie. 

Z trosek se rodí nové domy, ale také silnější rodinná pouta

Podle paní Hlaváčové tornádo obrátilo většině lidí z postižené oblasti život naruby. Někteří z nich na jaře teprve 
dodělali domy, aby pak za pár týdnů o všechno přišli. Jiní čekali rodinu, a vzalo jim to nachystané dětské 
pokojíčky. Ještě dnes, když se zvedne vítr a blíží se bouřka, koukají se strachem z oken. 

„Kdyby se to opakovalo, mnozí z těch lidí už by to psychicky nezvládli. Ta tragédie přinesla do každé rodiny 
velký stres, ale také to tu rodinu to semklo. Dokázali zabojovat a udělat vše znovu. Vzájemně jsme si pomáhali 
jako sousedé. Jako lidé. Já sama jsem se snažila všem vyhovět a pomoci. Když mi podnikatelé darovali stavební 
materiál, rozdělovala jsem to mezi lidi tak, aby každý něco dostal. Organizovala jsem dobrovolníky, kteří přišli 
s nabídkou pomoci tak, aby byla jejich pomoc co nejefektivnější a pro co nejvíce rodin. Zajistila jsem ubytování 
pro deset lidí v sousedství, v Mikulčicích, které funguje ještě teď, když je třeba místo pro pomocníky. Každý 
dělal, co mohl. A děkujeme všem, kteří stáli při nás. Ať už fyzickou prací, peněžní podporou, ale hlavně tou 
psychickou,” uzavírá poděkováním Lucie. 
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Další příběh pomoci
Pomáhejte s námi Moravě



„Nemůžeme vyřešit stavbu nového domu, můžeme však pomoci zvládnout 
situaci s nadějí a energií, a ne s bezmocí”

Další příběh pomoci, Pomáhejte s námi Moravě

Půl milionu korun z vašich štědrých příspěvků putovalo pod křídla organizace Český 
institut pro psychotraumatologii a EMDR z.s.. Způsob, jakým peníze využili je opravdu 
rozsáhlý a efektivní a my bychom rádi uvedli několik konkrétních příkladů. Pomocníkem 
nám bude PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková s velkým úsměvem a ještě větším srdcem. 

“Věřím, že každý si v sobě nese odolnost, jak procházet těžkými věcmi do dobrého 
konce. Mou pracovní náplní je setkávat se s lidmi a s otevřeným srdcem hledat nejlepší 
možnosti pro kvalitu jejich života. PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková

Zuzana Čepelíková pracuje téměř dvě desítky let jako atestovaný klinický psycholog 
s dětmi, dospělými i rodinami, které procházejí životními změnami. Učí je pracovat 
s traumatem i zvyšovat zvládací mechanismy v zátěži. Je ve vedení jmenovaného institu-
tu, který spoluzaložila, a díky kterému pomáhá od konce června v oblasti psychosociální 
péče a specializovaným vzděláváním profesionálů (pečovatelům, psychologům, učitelům) 
v oblasti Jižní Moravy (Lužice, Mikulčice, Hodonín, Moravská Nová ves, Hrušky) po 
události s hromadným postižením osob v peritraumatickém čase ve střednědobé fázi. 
Jakkoli to všechno zní odborně a složitě, je to úplně prosté. Pomáhá duším lidí, které 
prožily ničivé tornádo, vrátit se do běžného života. 

“Finance z Nadačního fondu Českého rozhlasu na projekt umožnily rozsáhlou práci 
s dětmi, na které někdy při hromadných událostech vlivem krizového stavu zbývá málo 
pozornosti. A právě ony jsou jedněmi z potřebných, kterým je nutné poskytnout péči. 

My jsme za tuto finanční podporu velmi vděční. Bez ní bychom pracovali poli jako dobro-
volníci, protože v této situaci, kdy bylo zasaženo velké množství lidí, vnímáme za etické 
nabídnout skupinové nástroje pomoci, které máme pro potřebné. Práce by neproběhla 
s takovým zázemím, které jsme díky tomu měli. Srdečně děkujeme za možnosti pomoci,” 
říká s vděčností Zuzana Čepelíková, vedoucí Institutu pro psychotraumatologii a EMDR.

Problém s usínáním, koktání, počůrávání, strach ze vzpomínek. S tím vším pomáhali 
pracovníci institutu dětem z Moravy se vyrovnat. S tím vším díky podpoře dárců

Pracovníci institutu udělali v rámci projektu financovaného z peněz dárců do půlky srpna 
235 intervencí v terénu, celkem odpracovali 283 osobohodin. Hlavní náplní byla práce 
lidmi, ke kterým přijeli na základě požadavku IZS. A my se teď budeme s paní doktorkou 
Čepelíkovou soustředit na konkrétní pomoc dětem z Moravy.

“Práce v terénu je krásná práce pro nás všechny kolegy, protože dává příležitost 
poskytnout intervenci včas a předejít tak dlouhodobým obtížím, které se mohou rozvíjet 
v horizontu měsíců a let poté na základě podobných spouštěčů. 

Mám v mysli malého, téměř dvouletého chlapečka, který zůstal podrážděný, plačtivý a 
neschopný usnout a utišit. Jeho nervový systém byl hypernabuzený a nemohl se zklidnit. 
Přes hravé techniky, při kterých sledujeme jeho tělové reakce, zapojení zvědavosti, 
obnovování spontánní aktivity, se může zpět dostávat do svých přirozených reakcích 
a tím zpětně snížit vysokou míry napětí v těle. 

Je vždy zázračné vidět, když se děti zpět mohou cítit jako děti, hrát si, smát se 
a překlenout tu vysokou míru zátěže, které si jejich tělo a mysl pamatuje a snížit 
intruzivní symptomy.
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Další příběh pomoci, Pomáhejte s námi Moravě

Další z příkladů byla práce s maminkami na hřišti, které dostaly cílenou intervenci meto-
dou EMDR. Na počátku byla vidět vyčerpanost, bezmoc ze zničeného domu, nedůvěra, 
že tato práce jim může pomoc. A opravdu, nemůžeme vyřešit stavbu domu, ale můžeme 
napomoci, aby jedinec situaci zvládnul s nadějí, energii, směrováním a ne s bezmocí. Toto 
jsou vždy ty chvíle pokory a radosti, ja jsme přednastaveni ke zdraví a když vytvoříme 
vhodné podmínky pro mozek, může se zpět vracet do své síly a rovnováhy tím, že sníží 
akutně prožívaný distres,” vzpomíná na práci v terénu Zuzana Čepelíková.

Díky finanční podpoře institutu dárci probíhalo na Moravě také školení na práci s dětmi 
a školení představení stabilizačních postupů, kterého se zúčastnilo 169 odborníků z řad 
IZS, neziskových organizací a dobrovolníků. Dále byli vzděláváni učitelé, kdy byl organizo-
ván seminář pro každou ze základní školy v Moravské Nové Vsi, v Lužicích a Mikulčicích 
v celkové dotaci 10 hodin. Podařilo se vyškolit 39 pedagogů v orientaci základních 
stresových reakcí dětí a postupy pro zklidnění v rámci vzdělávacího procesu. Odborná 
práce s třídním kolektivem na základní škole v Moravské Nové Vsi probíhala v období září 
a říjen. Obnášel psychotraumatologické programy pro všech 15 tříd v celkové dotaci 
4 hodiny pro každou třídu. Celkem se jí zúčastnilo 241 dětí. 

Pomoc duším postiženým tornádem probíhá na Moravě i nadále. Stres u některých lidí 
totiž ustoupil v prvotní fázi pracím na stavbě obydlí a dostavil se až teď.

“Tyto hromadné události učí celou společnost, jak zacházet s poskytováním pomoci 
déledobě a jak rozložit své síly pomoci ve větším časovém horizontu. Ještě stále posky-
tujeme intervence, které jsou s novými klienty. Většinou jde o jedince, kteří byli doposud 
ve víru práce dostavby obydlí, a nyní po dokončení se mohl stres začít vyplavovat a lidé 
potřebují psychologickou, nebo specifičtěji psychotraumatologickou podporu. Zároveň 
vnímáme za důležité podporovat místní komunitu a vytvářet zpět zdravé společenství, 
propojení tak, aby v přirozených skupinách lidí mohli jedinci čerpat podporu navzájem.” 
Přibližuje aktuální psychologickou podporu na Moravě spoluzakladatelka Českého 
institutu pro psychotraumatologii a EMDR z.s. Zuzana Čepelíková. 
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O projektu
Pomáhejte s námi Moravě



Pomáhejte s námi Moravě
Pomáhejte s námi Moravě je veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, prostřednictvím které nadační fond 
podporuje lidi postižené povodněmi a dalšími přírodními katastrofami přímo nebo prostřednictvím organizací, 
které poskytují této skupině lidí podporu a služby zaměřené na řešení bezprostředních i dlouhodobých následků
přírodní katastrofy.

24. června Nadační fond Českého rozhlasu společně s Radiožurnálem otevřely charitativní projekt s názvem 
„Pomáhejte s námi Moravě“ na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Pomoc zahrnovala finanční 
sbírku a speciální web pro párování potřebných a dárců.

„Posláním Českého rozhlasu je sloužit veřejnosti. Tisícům lidí se během pár okamžiků změnil celý život. Rychlou 
a konkrétní pomoc lidem, kteří ji teď nejvíce potřebují, pokládám za samozřejmou a chápu ji i jako naši povinnost 
v demokratické společnosti, “ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Výtěžek z finanční sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu „Pomáhejte s námi“ je určený lidem z oblastí 
zasažených tornádem. Sbírka na webu www.darujme.cz/pomahejtesnami odstartovala s částkou 5 milionů korun, 
kterou při jejím vyhlášení přispěla společnost Kaufland České republika. V průběhu soboty 26. června byl spuštěn 
i speciální web www.pomahejtesnami.cz pro párování potřebných a dárců. Lidé, kteří potřebují krátkodobé 
i dlouhodobé ubytování, materiální pomoc, techniku či lidskou sílu, zde mohli své přání, resp. potřebu, zapsat 
a dárci mohli konkrétním lidem a rodinám pomoci napřímo. „Po osmi letech od povodní jsme opět oživili sbírku 
Pomáhejte s námi, tentokrát pomoc mířila na jih Moravy, lidem, kterým se během vteřin doslova převrátil život 
vzhůru nohama. Snažíme se rychlou a cílenou pomoc dostat do konkrétních rodin a domácností a současně 
vytvořit po vzoru Ježíškových vnoučat prostor, kde mohou lidé pomoci lidem přímo,“ dodala ředitelka Nadačního 
fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Vybrané finanční prostředky dostali lidé přímo postižení přírodní katastrofou a neziskové organizace, které 
zajišťovaly bezprostředně po události i ve střednědobém horizontu psychosociální pomoc lidem z postižených 
obcí, terénním pracovníkům, kteří v obcích zasahovali, učitelům ze škol, kam se děti po traumatickém zážitku 
vracely.

 

O projektu, Pomáhejte s námi Moravě

Jak bylo možné do sbírky Pomáhejte s námi Moravě přispívat
Sbírkové konto

888 444 666/0300
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Nadační fond Českého rozhlasu se rovněž v rámci koalice nevládních organizací zavázal finančně podpořit 
neziskové organizace, které v postižených obcích zajišťovaly v peritraumatické fázi psychickou první pomoc 
a krizovou intervenci a ve střednědobé fázi pak psychosociální poradenství a specializované vzdělávání.

vyplacená podpora916 094 Kč

3 podpořené žádostí organizací

Devět nevládních organizací, nadací a nadačních fondů včetně Nadačního fondu Českého rozhlasu se dohodlo 
na koordinované finanční pomoci lidem zasaženým tornádem. Každá domácnost poničená tornádem dostane 
do začátku okamžitou finanční pomoc 150 tisíc korun. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím terénních 
pracovníků ve všech postižených obcích. Okamžitá pomoc se týkala  pokrytí nákladů spojených s řešením 
následků přírodní katastrofy, pokrytí nezbytných nákladů na zajištění bezpečného fungování domácnosti, 
pokrytí nákladů na nouzové bydlení.

Přehledy k podpořeným jednotlivcům a organizacím

vyplacená podpora15 490 000 Kč

104 podpořených žádostí jednotlivců

ROZDĚLOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SBÍRKY POMÁHEJTE S NÁMI MORAVĚ
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Nadační podpora
Pomáhejte s námi Moravě



Pomoc Alzy jižní Moravě
Alza.cz vyniká svou rychlostí zákaznického servisu a rychlé bylo i jednání zaměstnanců Alzy, 
kteří bezprostředně po ničivém tornádu na jižní Moravě zařadili sbírku Pomáhejte s námi Moravě 
na dárcovskou platformu Souhvězdí pomoci. 

Zákazníci tak mohli přispět na okamžitou finanční pomoc domácnostem postiženým touto 
nečekanou živelní pohromou, a to částkou 697 500 korun. 
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Jak jste mohli Pomáhejte s námi podpořit



Přehledové tabulky
Pomáhejte s námi Moravě



Přehledové tabulky

Souhrnný přehled nadačních příspěvků ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě v roce 2021
Ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě bylo částkou 15 490 000 Kč podpořeno celkem 104 fyzických osob, 
z toho 103 ve výši příspěvku 150 000 Kč na osobu a 1 ve výši 40 000 Kč na postiženou domácnost.

Nadační podporu rovněž získaly tři neziskové organizace, které v postižených obcích na jižní Moravě zajišťovaly 
peritraumatickou a střednědobou psychosociální pomoc. Celkem byly neziskové organizace podpořeny 
částkou 916 094 Kč.
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Pomáhejte s námi Moravě 
- podpořené žádosti organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Český institut pro psychotramatologii a EMDR z.s. psychologická pomoc 499 400,00 Kč

Modrý anjel - tým krízovej intervencie n.o. krizová intervence 325 943,61 Kč

Práh jižní Morava, z.ú. psychosociální podpora 90 750,00 Kč



Pomáhejte s námi Moravě - přijaté finanční dary v roce 2021
(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)

Dárce Darovaná částka

3v.cz, s.r.o. 20 000,00 Kč

Abcentrum Brno s.r.o. 50 000,00 Kč

Adveal s.r.o. 45 000,00 Kč

AGC Fenestra a.s. 50 000,00 Kč

AMiT,spol. s r.o. 50 000,00 Kč

Beckman Coulter Foundation 253 712,30 Kč

CN Group CZ a.s. 255 000,00 Kč

CZ.NIC, z.s.p.o. 500 000,00 Kč

Datamole s.r.o. 133 000,00 Kč

Dentosan s.r.o. 140 000,00 Kč

Farma-Sixta, s.r.o. 30 000,00 Kč

i-TOP s.r.o. 100 000,00 Kč

KK zubní lékařství s.r.o. 50 000,00 Kč

Kaufland Česká republika v.o.s. 5 000 000,00 Kč

MOSS logistics s.r.o. 20 000,00 Kč

Pěvecký sbor Moravan 30 000,00 Kč

Popas CZ, s.r.o. 15 000,00 Kč

P.R.L.Servis s.r.o. 20 000,00 Kč

Produkce BPP s.r.o. 10 000,00 Kč

Statekon s.r.o. 10 000,00 Kč

VxH embedded s.r.o. 10 000,00 Kč

ZO OS ECHO Farmak a.s. 24 600,00 Kč



Finanční část
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