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ÚVodní SloVo

Milí přátelé,

jako každý rok nejprve poděkuji všem dárcům a kolegům, díky nim nadační fond J&T může fungovat a pomáhat.
letošní výroční zpráva je zdobena piktogramy, které naleznete na našich nových webových stránkách a které  vy-
stihují oblasti naší podpory. V minulém roce jsme pokračovali v dlouhodobé  pomoci pěstounským rodinám, li-
dem nemocným a handicapovaným, podíleli jsme se na dokončení výstavby hospice dobrého pastýře v čerča-
nech, podpořili jsme desítky žadatelů. 
Stále se ale potýkáme s otázkou, jakým způsobem pomáhat... a musím říci, že stále platí to, co jsem zde napsa-
la před několika lety. Je těžké se spokojit s tím, že není v našich silách pomoci všem, že potřebujete dělat                      
nějaká omezení, vytvářet si podmínky, což vůbec není jednoduché. a nutí nás to neustále se zamýšlet, zda jde-
me tím správným směrem.
Jsme vděčné za každou zaslanou fotku, dopis, pozvání na návštěvu jako projev poděkování, to je pro nás ta           
nejlepší zpětná vazba, jaká může být, ocenění naší práce a myšlenky pomáhat.
a za to všem dík.

Krásné dny přeje,

Gabriela lachoutová
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hospicová péče
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název:   nadační fond J&T
Sídlo:  pobřežní 14, 186 00  praha 8 
Ičo:   27162524

nadační fond J&T byl založen dne 1. června 2004. 
podle notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června 2004.

Účel nadačního fondu:
Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně        
prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i 
mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým a dětem v náhradní rodinné péči 
za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků.

Správní rada k 31. prosinci 2008
předsedkyně: Ing. Gabriela lachoutová, roz. Koksová
člen:  Ing. patrik Tkáč
člen:  Ing. Ivan Jakabovič

dozorčí rada k 31. prosinci 2008
předsedkyně: rndr. Marta Tkáčová
členka:  Ing. andrea Tkáčová
členka:  Ing. Taťána Turziková

zřizovatelé:
Ing. patrik Tkáč
Ing. Gabriela lachoutová, roz. Koksová

Výše majetkového vkladu:
100 000 CzK

Výroční zpráVa nadačního fondu J&T
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pomoc obětem domácího násilí, 
ohroženým dětem
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přehled přIJaTýCh darů 
V průběhu běžného období

V roce 2008 obdržel nadační fond J&T dary v hodnotě  31 150 754 CzK. částka se skládá především z darů          
společností J&T a zaměstnanců skupiny J&T.

V prosinci 2008 proběhl druhý ročník projektu Kouzelné Vánoce, který realizoval nadační fond J&T ve spoluprá-
ci s klubem Cybex. členové a partneři přispěli na nákup dárků z oblasti vzdělávání a sportu především pro děti 
v náhradních rodinách a děti nemocné a s handicapem. dary byly poukazovány na speciálně vytvořený účet                       
nadačního fondu, který se pak postaral o částečné finanční zajištění darů a i o ostatní administrativu včetně      
darovacích smluv, děkovných dopisů apod. 

Kromě níže uvedených finančních darů obdržel nadační fond od J&T banKY, a.s. jeden monitor a jeden počítač v 
celkové hodnotě 3 500 CzK. dále nadační fond J&T obdržel od J&T banKY, a.s. darem nájemné, které bude pro-
účtováno v roce 2009.

Seznam darů 2008

bankovní účty a cizí měny

Jméno dárce částka v eur Kurz částka v CzK

láslopová Ingrida 230 24,14 5 552

pokladna

Jméno dárce částka v CzK

dárce si nepřeje být jmenován 7 000

bankovní účet

Jméno dárce částka v CzK

ašer Štěpán 10 570

badida Miloš 15 000

balounová Kateřina 1 000

bártová blanka 2 900

bašistová Kristína 1 000

bea development, a. s. 350 000

bělovská petra 3 000

bendák Kamil 10 000

beneš přemysl 12 000

beránková drahoslava 600

blahová Kristýna 600

bonaventurová alena 600

bouška pavel 300

brdiárová andrea 1 100

brettl Vojtěch 700
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bryndová eva 4 000

bublíková Klára 1 000

buchtíková alena 600

Czech property Investments, a. s. 35 000

čakanová lenka 300

červenec radoslav 600

čilliková Karolína 1 000

čupr františek 5 000

dlouhá Jana 1 000

dočkalová alena 600

dohányos Csaba 1 200

doležalová hana 600

dvořák zdeněk 2 800

dvořáková adéla 1 000

dvořáková Věra 600

eichenmannová Monika 1 000

fialová henrieta 600

folprecht Martin 3 656

fuková Martina 600

Galejová barbora 300

Galvas Marek 10 000

Greplová eva 600

Grund daniel 1 200

Gruntová zuzana 766

hajda roman 3 200

hanzlík Ivan 5 000

havlík františek 600

hazlbauer Jan 600

hellerová Jitka 1 500

herzová olga 600

hlaváčková Kamila 1 000

holubová Kateřina 600

hořejší Monika 500

houdková Veronika 600

hovorka radek 600

hrejzková Gabriela 300

husák Jiří 11 000

Chaloupková Jana 4 000

Chovanec patrik 6 500

Charvátová Karolína 600

Chudíková Jitka 1 000

Chytilová Veronika 600

J&T  aSSeT ManaGeMenT, i. s., a. s. 670 000
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J&T banka, a. s. 3 000 000

J&T International anstalt 23 567 136

Janča Marek 31 000

Jarošová Veronika 1 000

Jindrová dana 2 300

Jordán Milan 2 000

Kadaník ondřej 1 000

Kaiser libor 600

Kalický l’ubomír 2 000

Kališková anna 300

Klejmová eva 3 365

Klučár Michal 100

Kmoníčková Veronika 500

Koberna Vít 6 000

Koc petr 600

Kociánová eva 1 000

Kodešová helena 5 200

Kolenová Klára 300

Kracíková radka 1 000

Krejčí oldřich 600

Kročáková nikol 600

Krušina Martin 600

Křenková alena 2 100

Kuděj Milan 600

Kuchařová andrea 600

labancová lenka 1 000

laboutka Michal 1 000

lachout lukáš 1 000

lachoutová Gabriela 4 656

laňková linda 300

láslopová Ingrida 7 978

lazarová Martina 300

lebedová lenka 1 000

lněnička pavel 600

loydl patrik 7 400

Machová Ivana 600

Malinová Markéta 600

Marečková lenka 600

Marek libor 5 000

Marková helena 300

Mašínová Václava 300

Málek petr 1 000

Mejstříková Sylva 600
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Merglová anna 600

Michalčová lea 300

Minariková eva 1 000

Minařík Jiří 1 000

Minařík Miroslav 9 509

Mužíková lucie 300

Myslivcová Jana 200

nepšinská erika 3 000

nešetřil Vlastimil 2 000

neubauerová Jana 500

oktábcová Marie 1 000

ondra Martin 600

ortinská Martina 600

paštika Martin 500

petrucha Tomáš 300

petruchová Jitka 1 200

polednová Jana 3 056

popelka ondřej 17 809

popelková alena 300

pospíšilová zdenka 600

rázlová lenka 300

rM - S holdInG, a. s. 2 800 000

rozehnalová Julie 1 000

růžička lukáš 1 500

Samcová Iveta 600

Sekanina petr 5 000

Semotan Michal 55 000

Scholtz erich 600

Scholzová Marta 300

Sihelský ondřej 1 200

Slobodník Michal 600

Sobek ondřej 2 000

Sommerová eva 1 000

Soušek Jiří 600

Spurný Marek 5 000

Stejskalová Gabriela 600

Šedá Kateřina 600

Šmahelová pavla 1 900

Šmehlík Michal 1 000

Špádová romana 600

Špitálský Jan 600

Špringl Jan 10 000

Šustová Jitka 1 000
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Šváb Jakub 1 000

Tkáč patrik 100 000

Tomeš libor 1 000

Turziková Taťána 30 000

uvíra Jiří 10 000

Vaculík pavel 1 200

Váňa Jan 1 000

Vančo Juraj 1 000

Vávra aleš 1 000

Veselá dana 1 000

Vetráková emília 1 000

Vlachovská Magdalena 1 000

Wimmerová Martina 600

zábojník Miloslav 4 000

zaoral Jan 600

znojil Michal 1 000

zrostlík filip 600

Celkem 30 948 301

dary na projekt Kouzelné Vánoce

Jméno částka v CzK

anonymní dárci 36 888

dřevínek Karel 17 698

dvořáček Vladimír 10 000

hradcová alžběta 4 200

hubálek bohuslav 20 000

Janča Marek 10 000

Jansta Miroslav 20 000

Kapr Stanislav 4 787

Kostka Vladimír 20 000

lohniský Jakub 2 654

MaIM ConSulTInG s. r. o. 8 850

Mervart petr 2 069

Mikotová Jana 9 270

Stelfox eric 15 000

Stuchlík petr 3 485

Sviezeny beatrix 2 860

Šibel Miroslav 2 010

Volak Michal 130

Celkem 189 901
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Modernizace nemocnic
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přehled poSKYTnuTýCh příSpěVKů 
V průběhu běžného období

přehled příspěvků v průběhu roku 2008

V roce 2008 poskytl nadační fond, v souladu s platným statutem, finanční příspěvky v celkové hodno-
tě  32 739 058 CzK fyzickým a právnickým osobám. 
pokračoval ve dlouhodobé spolupráci s těmito organizacemi:

nadační fond a občanské sdružení rozum a Cit podporuje pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti 
jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Tyto rodiny si berou do své péče děti, které by jinak nepozna-
ly, co je to mít své „doma“. často jsou to děti problémové, tělesně nebo mentálně postižené, ale také starší 
děti nebo děti jiné než české národnosti.
rozumu a citu jsme poskytli v roce 2008 finanční prostředky na přímou podporu pěstounských rodin a 
konkrétní služby těmto rodinám.

občanské sdružení Magdalenium je organizace, která se snaží poskytovat koordinovanou, včasnou a pod-
půrnou pomoc ženám – obětem domácího násilí. poskytuje jim a jejich dětem azylové ubytování s násled-
ným psychologickým, sociálním a právním poradenstvím.
V roce 2008 jsme občanskému sdružení pomohli s financováním provozu azylového domu. dále jsme při-
slíbili pomoc při realizaci projektu nového azylového domu, jelikož kapacita toho stávajícího není dosta-
čující.

fond ohrožených dětí je občanské sdružení zaměřené na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, 
opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území české republiky. fond 
ohrožených dětí provozuje po celé čr několik zařízení Klokánek – rodinnou péči jako alternativu ústavní 
výchovy, dále azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova. pomáhá s vyhledáváním náhradních 
rodin pro obtížně umístitelné děti.
V roce 2008 jsme fondu ohrožených dětí pomohli s rekonstrukcí Klokánku, azylového domu a s nákupem 
osobního automobilu pro převoz dětí.

nadační fond J&T ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv. alžbety v bratislavě 
provozuje dům house of Smile pro sirotky, polosirotky, děti z ulice, které jsou hIV pozitivní. dům poskytu-
je dětem lásku, útočiště, léčbu a vše, co je pro ně nezbytné.
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Seznam poskytnutých příspěvků

nadační fond J&T podporuje několik oblastí. přehled příspěvků je tomu uzpůsoben. 

obdarovaný předmět částka v CzK

rozum a cit příspěvky nadačnímu fondu rozum a cit a občanskému sdružení rozum a cit na pod-
poru aktivit, které směřují k přímé pomoci pěstounským rodinám. 1 193 492

fod příspěvky na rekonstrukci Klokánku, azylového domu a na nákup automobilu pro po-
třeby Klokánku v brně. 3 509 000

blažkovi příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu. 188 586

Centrum pro rodinu Te-
rezín příspěvek na nákup vybavení do centra. 87 698

danešovi příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu. 200 000

hlaváčovi příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu. 537 082

höferovi příspěvek na stavbu domu pro pěstounskou rodinu. 80 000

horákovi příspěvek na nákup a instalaci oken pro pěstounskou rodinu. 110 000

horváthovi příspěvek na rekonstrukci domu a čoV pro pěstounskou rodinu. 200 000

Ingrovi příspěvek na rekonstrukci koupelny pro pěstounskou rodinu. 119 293

Ištokovi příspěvek na vybavení startovacího bytu pro děti v pěstounské péči. 95 925

Kolingerovi příspěvek na montáž dřevěného schodiště pro pěstounskou rodinu. 37 551

Kricklovi příspěvek na nákup vybavení pro pěstounskou rodinu. 12 990

Křížovi příspěvek na rekonstrukci komínu a fasády pro pěstounskou rodinu. 189 987

Kuchtovi příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu. 125 000

langrovi příspěvek na výstavbu dětských pokojů pro děti v pěstounské péči. 134 730

linartovi příspěvek na rekonstrukci ústředního topení pro pěstounskou rodinu. 150 000

linhovi příspěvek na nákup notebooku. 19 856

Mateovi příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu. 115 000

novákovi příspěvek na klempířské a instalatérské práce, na nákup a instalaci plastového okna 
pro pěstounskou rodinu. 29 996

osmíkovi příspěvek na rekonstrukci topení pro pěstounskou rodinu. 93 491

pavlů příspěvek na zateplení domu, nákup a montáž topení pro pěstounskou rodinu. 80 000

pichovi příspěvek na nákup vybavení domu pro pěstounskou rodinu. 23 209

potěšilovi příspěvek na instalaci nových oken pro pěstounskou rodinu. 74 825

procházkovi příspěvek na montáž ústředního topení pro pěstounskou rodinu. 90 000

pustówkovi příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu. 561 636

Seitlovi příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu. 139 999

Slavíkovi příspěvek na instalaci nových oken pro pěstounskou rodinu. 34 712

Striovi příspěvek na rekonstrukci domu pro pěstounskou rodinu. 60 747

Suší příspěvek na výstavbu koupelny pro pěstounskou rodinu. 73 127

Svobodovi příspěvek na rekonstrukci střechy pro pěstounskou rodinu. 40 000

Vaškovi příspěvek na nákup domu do podílového spoluvlastnictví pro pěstounskou rodinu. 150 000

Vinklárkovi příspěvek na rekonstrukci střechy a na klempířské práce na domě pro pěstounskou ro-
dinu. 50 220

Vlnovi příspěvek na výměnu oken pro pěstounskou rodinu. 109 116

Vondříčkovi příspěvek na nákup osobního automobilu pro pěstounskou rodinu. 628 270
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zárubovi příspěvek na zateplení domu, dodávku a montáž vany pro pěstounskou rodinu. 150 000

zhořovi příspěvek na výměnu oken a dveří pro pěstounskou rodinu. 200 000

Celkem 9 695 538
        
          

pomoc obětem domácího násilí a ohroženým dětem 

obdarovaný předmět částka v CzK

oS Magdalenium příspěvek na provoz zařízení helena pro matky v tísni. 213 017

oS acorus příspěvek na opravu střechy azylového domu pro oběti domácího násilí. 143 591

Marzhan azimova příspěvek na nákup vybavení bytu pro rodinu s azylem v čr. 20 935

dlaň životu, o. p. s.  příspěvek na nákup vybavení do azylového domu pro těhotné ženy v tísni. 45 411

humhalová Milada příspěvek na nákup vybavení dětského pokoje. 13 890

Charita Valašské Meziříčí příspěvek na rekonstrukci azylového domu. 500 000

Jču, zdravotně sociální 
fakulta příspěvek na realizaci programu pět p. 155 000

Krejná alena příspěvek na nákup výbavy pro miminko. 8 010

najmanová renáta příspěvek na nákup vybavení dětského pokoje pro matku samoživitelku. 15 978

diecézní charita brno, 
oblastní charita blansko příspěvek na vybavení azylového domu. 46 400

oS pod Křídly příspěvek na výstavbu domu na půli cesty. 499 813

Vazniuk hanna příspěvek na nákup vybavení bytu pro rodinu s azylem v čr. 28 087

Celkem 1 690 132
          
          

handicapovaní a nemocní

obdarovaný předmět částka v CzK

agentura osobní asistence příspěvek na úhradu nájemného a služeb. 31 497

asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v čr, o. s. příspěvek na nákup rehabilitačních pomůcek pro Klub paprsek. 53 117

asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v čr, o. s. příspěvek na nákup keramické pece pro Klub Klubíčko. 64 673

bartošková Jana příspěvek na nákup speciálního kočárku pro syna. 19 666

benada luděk příspěvek na nákup invalidního vozíku. 32 529

bendová Monika příspěvek na úpravu bezbariérového bydlení. 60 000

böhm Martin příspěvek na nákup osobního automobilu. 70 000

bohuňovský dominik příspěvek na nákup osobního automobilu. 70 000

brázda pavel příspěvek na nákup speciální  pC myši ovládanou ústy. 11 250

brož pavel příspěvek na nákup mechanického invalidního vozíku. 7 430

Centrum handicapovaných lyžařů, o. s. příspěvek na nákup biski a monoski. 100 000

Centrum služeb postíženým zlín, o. p. s. příspěvek na rekonstrukci centra. 150 000

čapák petr příspěvek na nákup přístroje MoTomed. 10 450

čepelík Marek příspěvek na nákup osobního automobilu. 150 000

čurdová anna příspěvek na rekonstrukci koupelny. 50 000

diakonie čCe středisko betlém příspěvek na nákup přivolávacího systému. 25 000
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diakonie čCe středisko v čáslavi příspěvek na bezbariérou vstupní halu. 100 000

diakonie čCe středisko v plzni příspěvek na rekonstrukci stacionáře človíček. 500 000

diecézní charita brno příspěvek na nákup terapeutických pomůcek a výtvarných potřeb pro 
oblastní Charitu hodonín. 21 396

dílny tvořivosti, občanské sdružení příspěvek na přestavbu prostor dílen tvořivosti. 42 665

dlouhá Tereza příspěvek na nákup závěsných sluchadel. 17 700

drahonínský david příspěvek na nákup lukostřeleckého materiálu. 30 000

dudič Josef příspěvek na nákup invalidního vozíku. 23 069

filip Jaroslav příspěvek na nákup ileostomických sáčků. 135 666

frömlová petra příspěvek na nákup invalidního vozíku. 15 000

hejhal daniel příspěvek na nákup osobního automobilu. 133 000

helísek Tomáš příspěvek na nákup mechanického invalidního vozíku. 50 000

helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené, občanské sdružení příspěvek na nákup asistenčních psů a krmení pro psy. 74 999

hess petr příspěvek na nákup osobního automobilu. 150 000

hnutí humanitární pomoci, občanské 
sdružení příspěvek na nákup osobního automobilu. 180 000

Chalupová barbora příspěvek na nákup osobního automobilu. 88 000

Choma bruno příspěvek na nákup příslušenství ke zdravotnímu kočárku. 10 941

Chrascina pavel příspěvek na nákup cyklovozíku a příslušenství. 16 400

Jitro - sdružení rodičů a přátel 
postižených dětí příspěvek na nákup mechanického stavěcího vozíku. 44 668

Jonák Jindřich příspěvek na nákup invalidního vozíku. 1 737

Kadlecová Jitka příspěvek na nákup přístroje MoTomed. 26 091

Kalina daniel příspěvek na nákup motorové čtyřkolky. 20 000

Kissová natálie příspěvek na nákup invalidního vozíku. 7 000

Klub přátel tělesně postižených dětí 
opava, o. s. příspěvek na nákup materiálu do terapeutické dílny. 19 996

Knápek bohdan příspěvek na nákup přístroje MoTomed. 15 631

Kobza petr příspěvek na nákup invalidního vozíku. 33 061

Kordačová Tereza příspěvek na nákup invalidního vozíku. 10 596

Krajská knihovna Karlovy Vary příspěvek na úhradu zvukových knih, Cd přehrávačů a tlumočnických 
služeb. 86 523

Krejčí roman příspěvek na nákup monoski. 51 251

Křivánek petr příspěvek na vybavení domácnosti. 12 440

Kubišta Karel příspěvek na nákup zdvižné plošiny. 20 500

Kundrátová Jiřina příspěvek na nákup zdvižné plošiny. 40 000

Kužílek Matěj příspěvek na nákup invalidního vozíku a handbiku. 56 000

littmann hynek příspěvek na nákup monoski. 40 000

Mahdal david příspěvek na nákup cyklovozíku a příslušenství. 3 700

Malotínská alena příspěvek na nákup elektrického skútru. 10 700

Matýsek petr příspěvek na nákup rehabilitačního vozíku. 24 453

Moravec Jaroslav příspěvek na nákup přístroje MoTomed. 47 960

Mráčková Michaela příspěvek na úhradu kurzu bazální stimulace. 4 680
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MŠ a zŠ speciální diakonie čCe praha 10 příspěvek na instalaci stropního zvedacího a přepravního systému do 
střediska ratolest. 100 000

MŠ, zŠ a praktická škola Trhové Sviny příspěvek na nákup speciálních pomůcek a speciálních hraček. 20 253

na louce, o. s. příspěvek na štěně pro canisterapii. 19 000

novák Tomáš příspěvek na nákup invalidního vozíku. 19 657

občanské sdružení houpajda příspěvek na rekonvalescentní pobyt pro nemocné děti. 30 000

občanské sdružení na pomoc zdravotně 
postiženým lIpKa příspěvek na vybavení rehabilitačního pracoviště. 125 000

občanské sdružení V růžovém sadu příspěvek na nákup vybavení do chráněné dílny. 114 000

ondrušková nikola příspěvek na nákup cyklovozíku. 12 500

oppenauer petr příspěvek na nákup sportovního vozíku. 47 000

oS agapo příspěvek na úhradu nájemného. 30 390

oS asistence příspěvek na rekonstrukci Centra pracovní rehabilitace. 54 455

oS borůvka příspěvek na nákup a montáž vybavení kuchyně. 250 000

oS Cesta Slunce příspěvek na nákup zdravotního kočárku pro denní stacionář. 20 973

oS daneta příspěvek na nákup notebooků s příslušenstvím. 60 000

oS Máme otevřeno? příspěvek na úhradu speciálních dřevěných hraček. 30 000

oS nymburáček příspěvek na nákup světelných komponentů do terapeutické místnosti. 29 752

oS pferda příspěvek na nákup vybavení do tréninkové kavárny. 75 256

oS pomněnka příspěvek na nákup speciálních pomůcek. 18 902

oS ryzáček příspěvek na pronájem prostor, výcvik a ustájení koní určených na 
hiporehabilitaci. 25 300

oS Svítání příspěvek na trénink a ustájení koní určených na hiporehabilitaci. 119 900

pavlík Tadeáš příspěvek na nákup sluchadel. 1 840

perlík Tomáš příspěvek na nákup invalidního vozíku. 5 801

petrásek Martin příspěvek na pořízení asistenčního psa pro canisterapii. 19 000

petrů Jan příspěvek na nákup invalidního vozíku. 15 489

petříková dominika příspěvek na nákup cyklovozíku. 14 861

pochopová leona příspěvek na nákup přístroje MoTomed. 51 106

polčák zdeněk příspěvek na rekonstrukci koupelny a přístroj MoTomed. 25 000

přikryl františek příspěvek na nákup invalidního vozíku. 17 700

rehabilitační stacionář Třinec příspěvek na rekonstrukci budovy. 500 000

ruka pro život, o. s. příspěvek na vybavení denního stacionáře. 40 073

rusňáková Viola příspěvek na nákup karavanu. 20 000

Saray Ivan příspěvek na nákup invalidního vozíku. 18 598

Sdružení neratov příspěvek na úhradu nákladů za elektrickou energii v chráněné dílně. 109 120

Sedlačíková  alena příspěvek na nákup invalidního vozíku. 36 347

Sidková Markéta příspěvek na nákup lukostřeleckého vybavení. 29 995

Sivák alexandr příspěvek na rekonstrukci koupelny. 25 000

Slepíši, o. s. příspěvek na nákup osobního automobilu. 150 000

Snášelová Kateřina příspěvek na nákup invalidního vozíku. 3 990

Společnost duha příspěvek na rekonstrukci chráněného bytu. 65 000

Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením čr, o. s.

příspěvek na nákup materiálu a vybavení terapeutické dílny okresní 
organizace bruntál. 27 476
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Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením čr, o. s. příspěvek na nákup vybavení denního centra okresní organizace Třebíč. 84 500

Sportovní klub vozíčkářů praha příspěvek na nákup sportovních vozíků. 120 000

SŠ, zŠ a MŠ JISToTa, o. p. s. příspěvek na nákup vybavení a montáž nábytku. 150 000

Stašica lukáš příspěvek na nákup invalidního vozíku. 12 169

Stéblo příspěvek na nákup osobního automobilu. 150 000

STrooM dub, o. p. s. příspěvek na nákup osobního automobilu. 150 000

Sychrovská olga příspěvek na nákup baterií k elektrickému vozíku. 13 200

Synek františek příspěvek na nákup handbiku. 41 400

Šittler Jiří příspěvek na nákup osobního automobilu. 80 000

Šnábl petr příspěvek na nákup invalidního vozíku a příslušenství 12 294

Šulcová Tereza příspěvek na nákup zdravotního kočárku. 11 646

Temerová Jarmila příspěvek na nákup invalidního vozíku. 10 251

TIS - nezávislé sdružení přátel přírody příspěvek na hipoterapii. 72 000

Tlustá Kateryna příspěvek na pořízení vodícího psa. 16 000

Třosová Timea příspěvek na nákup speciálního softwaru pro osoby se zrakovým 
postižením. 30 000

Vaněk Jakub příspěvek na nákup invalidního vozíku. 4 750

Váňová eva příspěvek na pořízení psa pro canisterapii. 52 000

Vašíčková Kristýna příspěvek na nákup cyklovozíku. 13 050

Vinkevičová Věra příspěvek na nákup automatického sklápění plošiny. 22 750

Vítámvás Vojtěch příspěvek na nákup invalidního vozíku. 20 700

Voborník Jaroslav příspěvek na nákup invalidního vozíku. 1 840

Vojtěch oldřich příspěvek na nákup přístroje Motren. 12 000

Volšanský Miloslav příspěvek na nákup schodišťové plošiny. 16 000

Vostřáková eliška příspěvek na nákup invalidního vozíku. 17 577

závodská Gabriela příspěvek na nákup osobního automobilu. 130 000

zdražil radek příspěvek na nákup příslušenství k vozíku. 41 816

Celkem 6 736 112
       
          

hospicová péče

obdarovaný předmět částka v CzK

oS Tři podpora výstavby nového hospice v čerčanech. 12 308 889
           

projekty ve světě

obdarovaný předmět částka v CzK

house of Smile podpora projektu na pomoc hIV pozitivním dětem, zejména sirotkům v 
Kambodži.

836 393
(50 241 uSd)
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Krizová pomoc

obdarovaný předmět částka v CzK

adra příspěvek na nákup léků, potravin a  jiných materiálních nákladů určených na 
pomoc postiženým lidem v barmě, zasaženým cyklónem nargis. 1 000 000

Útulky pro opuštěná zvířata

obdarovaný předmět částka v CzK

olga abrahamová příspěvek na krmení pro opuštěná zvířata. 24 951

Útulek Tibet příspěvek na krmení pro opuštěná zvířata. 25 000

Celkem 49 951

Kouzelné Vánoce

Jméno předmět částka v CzK

augustýnková lucie Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 5 050

brodníčkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 9 997

Cieslarovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 12 000

Csicsovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 13 201

dvořáčkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 15 000

Gomolovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 20 020

hlaváčovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 3 256

höferovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 5 000

Jandová andrea Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 4 745

Kábrtovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 20 000

Koutná denisa Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 5 050

Krámovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 4 738

langmajerovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 9 878

linhovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 2 564

Melovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 13 747

Mikesovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 2 389

náhodovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 10 000

novákovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 6 353

papayovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 9 125

Slavíkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 14 530

Smrčkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 19 987

Striovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 29 669

Střasákovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 19 980

Suší Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 14 420

Šantaví Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 18 558

Šolcovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 20 859
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Valachovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 4 400

Venclovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 25 000

Verešovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 22 001

Vlnovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 5 000

Vondříčkovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 23 677

zajoncovi Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 26 849

záleští Vánoční dárek z oblasti vzdělávání a sportu. 5 000

Celkem 422 043

poskytnuté nefinanční příspěvky

dále nadační fond poskytl 1 monitor a 1 počítač v celkové hodnotě 3 500 CzK.

fond ohrožených dětí darování pC a monitoru. 3 500   

podrobnější informace o poskytnutých příspěvcích, obdarovaných osobách a společnostech, jsou uvedeny na 
naší webové adrese www.nadacnifondjt.cz.

Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nepřevýšily 25 % hodnoty ročně poskytovaných 
nadačních příspěvků.
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plánoVaná čInnoST V roCe 2009

pro rok 2009 plánuje nadační fond J&T plně pokračovat v činnostech stanovených ve svém statutu. Jeho aktivi-
ty by měly zejména směřovat do následujících oblastí:

- podpora náhradní rodinné péče
- podpora domů na půli cesty a azylových domů
- podpora matek s dětmi v tíživé životní situaci
- podpora handicapovaných a nemocných
- podpora modernizace nemocnic apod.

21. května 2009

Ing. Gabriela lachoutová
předsedkyně správní rady
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handicapovaní a nemocní
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handicapovaní a nemocní

rozVaha (bIlanCe) V plnéM rozSahu
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Katastrofy ve světě
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VýKaz zISKu a zTráTY
V plnéM rozSahu
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projekty ve světě
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příloha ÚčeTní záVěrKY 
za roK 2008
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podpora zvířecích útulků
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zpráVa audITora                                                                      



Výroční zpráVa 2008 nadační fond J&TSTrana  38





Výroční zpráVa 2008 nadační fond J&TSTrana  40

KonTaKTY                                                                      

nadační fond J&T
pobřežní 297/14, praha 8, česká republika
Tel.: +420 221 710 374
fax: +420 221 710 330
nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
www.nadacnifondjt.cz






