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Nadace AGROFERT byla zřízena formou notářského zápisu dne 16. 11. 2011 a vznikla  
zápisem do nadačního rejstříku dne 5. 12. 2011.

Zřizovatelem nadace je společnost AGROFERT, a.s. Nadační kapitál činí 500 tis. Kč.  
Nadace byla s účinností ke dni 3. února 2014 přejmenována z Nadace AGROFERT  
HOLDING na Nadace AGROFERT. 

V roce 2014 se Nadace AGROFERT stala členem Fóra dárců. 

Účelem Nadace AGROFERT  
je podpora:

• rozvoje vědy, výzkumu a vývoje

• vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělanosti

• registrovaných církví a náboženských společností

• tělovýchovy a sportu

• požární ochrany

• komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské   
 společnosti

• podpora a ochrana mládeže

• podpora kultury a ochrana kulturních a historických   
 památek a tradic

• podpora rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrana   
 lidského zdraví

• poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci

• ochrana zvířat a jejich zdraví

• ochrana životního prostředí 

• podpora projektů trvale udržitelného rozvoje

Základní údaje o nadaci  
a jejím poslání

Základní údaje o nadaci  a jejím poslání
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Nadace AGROFERT poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím,  
přijímá ale i žádosti individuální. 

V roce 2014 bylo na nadačních příspěvcích rozděleno celkem 22.969.127,– Kč. 

V roce 2014 byly podporovány organizace vybrané v rámci grantového řízení „Podpora dětí hendikepovaných 
fyzicky, mentálně či prostředím, ve kterém vyrůstají“. I když grantová výzva byla vyhlášena na konci roku 2013, 
podpora byla realizována od ledna 2014. 

Cílem bylo navázat spolupráci s organizacemi nabízejícími pomoc rodinám, které pečují o hendikepované děti, 
případně pracují s rodinami vychovávajícími děti sociálně vyloučené či znevýhodněné. Společným jmenovatelem 
podporovaných aktivit je práce s rodinou dítěte, případně prevence odebrání dítěte do ústavní péče. 

Do grantového řízení se přihlásilo celkem 78 organizací, podpořeno bylo 14 z nich. Na nadačních příspěvcích bylo 
v rámci tohoto grantového řízení rozděleno 2.268.586,– Kč. 

Nadace AGROFERT nabízí podporu organizacím rozvíjejícím svoji činnost ve čtyřech základních oblastech: 

• podpora dětí a mládeže

• podpora sociálních projektů

• podpora zdraví

• rozvoj regionů

V roce 2014 byly vyhlášeny a vyhodnoceny dvě otevřené grantové výzvy pro organizace. Zatímco první grantové 
řízení se zaměřilo na podporu péče o seniory v domácím prostředí, druhá grantová výzva se zaměřila na projekty 
spojující generace. Pokračovala spolupráce s organizacemi vybranými v rámci grantové výzvy zaměřené na pod-
poru péče o hendikepované či znevýhodněné děti v rodinách. 

Činnost nadace

Podpora neziskových organizací

Činnost nadace

Grantová výzva:  
Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, mentálně či prostředím,  
ve kterém vyrůstají
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Seznam organizací podpořených v rámci grantu: 

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního  
příspěvku v Kč

Středisko rané péče SPRP 
Ostrava, organizační jednotka 
občanského sdružení

Podpora rodinám, které vychovávají dítě s postižením, a to pro-
střednictvím poskytování služby rané péče. Cílem projektu je zajis-
tit dostupnost služby rané péče na území Moravskoslezského kraje 
cca 80 rodinám s dětmi s hendikepem (zrakovým, mentálním, 
tělesným, sluchovým) ve věku 0–7 let.

300.000,00

Oblastní charita Liberec Podpora dvou domovů pro matky s dětmi v tísni – přechodné 
ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci z 
důvodu ztráty bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. 

100.000,00

SKP–CENTRUM Poskytovatel sociální služby Podpora rodiny (rodiny v tíživé životní 
situaci, riziko ohrožení dítěte ve smyslu nedostatečného naplňová-
ní jeho fyziologických a psychických potřeb). 

3.603,00

Diakonie ČCE – středisko Vsetín Podpora vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných 
rodin – integrace dětí z romských rodin do hlavního vzdělávacího 
proudu. 

134.000,00

Oblastní charita Klatovy, Domov 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni 

Domov sv. Zdislavy poskytuje bezpečné útočiště ženám s dětmi 
a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Příspěvek na částečné 
pokrytí provozu Domova sv. Zdislavy – mzdové náklady a náklady 
na energie.

50.000,00

Dům tří přání o.s. Podpora odborných sociálních pracovníků Domova P. Pittra pro 
děti. 

150.000,00

Centrum pro náhradní rodinnou 
péči o.s.

Podpora dětí v náhradní rodinné péči formou doprovázení  
a individuálního poradenství v rodinách, doučováním. 

100.000,00

Informační centrum občanského 
sektoru Český Krumlov, o.s.

Podpora rodin v regionu Českokrumlovsko prostřednictvím kom-
plexních odborných služeb rodinného centra Krumlík – podpora 
rodin v krizi či v ohrožení

198.131,00

Kostka Krásná Lípa, příspěvková 
organizace

Poskytoval sociálních služeb a dalších aktivit, provozovatel komu-
nitního centra, jehož cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením bez omezení věku, děti a mládež ve věku 6–26 let. 
Záměrem projektu je nabídnout neorganizovaným dětem a mláde-
ži alternativu pro trávení volného času na ulicích prostřednictvím 
sociální služby NZDM v zařízení Kostky. 

300.000,00

Modrý klíč, o.p.s. Odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s mentálním  
a kombinovaným postižením.

50.000,00

Volno – občanské sdružení 
pro pomoc rodinám dětí s 
postižením

Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s postižením – krátkodobé 
zastoupení v péči o dítě s postižením – autismus, mentální a kom-
binované postižení. 

125.424,00

Rodina u nás, o.s. Podpora pěstounských a adoptivních rodin. 300.000,00

Dětský domov HUSITA, o.p.s. Systematická soc. práce s biologickými a hostitelskými rodinami 
dětí dlouhodobě umístěných v dětském domově podle jejich indi-
viduálních potřeb. 

171.000,00

Občanské sdružení ROMODROM Podpora projektu "Centrum rodičovských kompetencí" – přirozené 
získávání rodičovských kompetencí a tím předcházení odebírání 
dítěte do ústavní výchovy ze sociálních důvodů. 

286.428,00

Činnost nadace
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Seznam organizací podpořených v rámci grantu: 

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního  
příspěvku v Kč

Středisko rané péče SPRP 
Ostrava, organizační jednotka 
občanského sdružení

Podpora rodinám, které vychovávají dítě s postižením, a to pro-
střednictvím poskytování služby rané péče. Cílem projektu je zajis-
tit dostupnost služby rané péče na území Moravskoslezského kraje 
cca 80 rodinám s dětmi s hendikepem (zrakovým, mentálním, 
tělesným, sluchovým) ve věku 0–7 let.

300.000,00

Oblastní charita Liberec Podpora dvou domovů pro matky s dětmi v tísni – přechodné 
ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci z 
důvodu ztráty bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. 

100.000,00

SKP–CENTRUM Poskytovatel sociální služby Podpora rodiny (rodiny v tíživé životní 
situaci, riziko ohrožení dítěte ve smyslu nedostatečného naplňová-
ní jeho fyziologických a psychických potřeb). 

3.603,00

Diakonie ČCE – středisko Vsetín Podpora vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných 
rodin – integrace dětí z romských rodin do hlavního vzdělávacího 
proudu. 

134.000,00

Oblastní charita Klatovy, Domov 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni 

Domov sv. Zdislavy poskytuje bezpečné útočiště ženám s dětmi 
a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Příspěvek na částečné 
pokrytí provozu Domova sv. Zdislavy – mzdové náklady a náklady 
na energie.

50.000,00

Dům tří přání o.s. Podpora odborných sociálních pracovníků Domova P. Pittra pro 
děti. 

150.000,00

Centrum pro náhradní rodinnou 
péči o.s.

Podpora dětí v náhradní rodinné péči formou doprovázení  
a individuálního poradenství v rodinách, doučováním. 

100.000,00

Informační centrum občanského 
sektoru Český Krumlov, o.s.

Podpora rodin v regionu Českokrumlovsko prostřednictvím kom-
plexních odborných služeb rodinného centra Krumlík – podpora 
rodin v krizi či v ohrožení

198.131,00

Kostka Krásná Lípa, příspěvková 
organizace

Poskytoval sociálních služeb a dalších aktivit, provozovatel komu-
nitního centra, jehož cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením bez omezení věku, děti a mládež ve věku 6–26 let. 
Záměrem projektu je nabídnout neorganizovaným dětem a mláde-
ži alternativu pro trávení volného času na ulicích prostřednictvím 
sociální služby NZDM v zařízení Kostky. 

300.000,00

Modrý klíč, o.p.s. Odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s mentálním  
a kombinovaným postižením.

50.000,00

Volno – občanské sdružení 
pro pomoc rodinám dětí s 
postižením

Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s postižením – krátkodobé 
zastoupení v péči o dítě s postižením – autismus, mentální a kom-
binované postižení. 

125.424,00

Rodina u nás, o.s. Podpora pěstounských a adoptivních rodin. 300.000,00

Dětský domov HUSITA, o.p.s. Systematická soc. práce s biologickými a hostitelskými rodinami 
dětí dlouhodobě umístěných v dětském domově podle jejich indi-
viduálních potřeb. 

171.000,00

Občanské sdružení ROMODROM Podpora projektu "Centrum rodičovských kompetencí" – přirozené 
získávání rodičovských kompetencí a tím předcházení odebírání 
dítěte do ústavní výchovy ze sociálních důvodů. 

286.428,00

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního  
příspěvku v Kč

Spokojený domov, o.p.s. Terénní soc. služby pro seniory se sníženou soběstačností (pečo-
vatelská služba a odlehčovací služby pro pečující rodiny) ve 3 kra-
jích – Středočeský, Liberecký a Královehradecký.  

190.000,00

Centrum pro seniory Kolín, o.s., Denní stacionář, odlehčovací služby. Cílem denního stacionáře pro 
seniory (především s výraznějšími poruchami paměti) je zajistit 
dohled v době, kdy se pečující rodinní příslušníci nemohou posta-
rat. Cílem pobytových odlehčovacích služeb je umožnit rodinným 
příslušníkům získat čas na regeneraci a odpočinek. 

90.000,00

Prosapia, o.s., sdružení pro 
rodinu

Denní centrum pro seniory v Ústí nad Labem, zejména se zamě-
řením na uživatele s Alzheimerovou chorobou a jinými poruchami 
kognitivních funkcí. Projekt umožňuje seniorům setrvat co nejdéle 
ve svých domovech. Obsahem projektu je poskytování služby 
centra denních služeb – přímá obslužná péče o seniory a osoby 
s chronickým duševním onemocněním, a to v době, kdy se o ně 
jejich rodinní pečovatelé nemohou starat.

180.000,00

Charita Javorník Doplnění půjčovny kompenzačních pomůcek. Půjčovna napomá-
há zlepšení podmínek pobytu seniora či zdravotně postiženého v 
domácím prostředí, jejich rekonvalescenci či domácí léčbě, a to jak 
samotným seniorům, tak osobám o ně pečujícím.

80.000,00

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s.

Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do půjčovny v 
Pardubicích a Chrudimi. 

47.200,00

Oblastní charita Klatovy, církevní 
právnická osoba

Nákup jídlonosičů a přepravních košů, zakoupení osobních ochran-
ných pracovních pomůcek a částečné pokrytí nákladů na pohonné 
hmoty. Charita poskytuje pečovatelské terénní služby v domác-
nostech osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo tělesného, mentálního, smyslového 
nebo kombinovaného postižení a potřebují pomoc jiné fyzické 
osoby.

20.000,00

Arcidiecézní charita Praha, 
církevní právnická osoba

Podpora pečovatelské služby. Služba je poskytována především 
seniorům, kteří nejsou schopni si sami zajistit životní potřeby, 
obstarat nutné práce v domácnosti, nebo kteří pro nepříznivý 
zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby nebo i jinou osobní 
podporu.

100.000,00

Letokruhy o.p.s. Podpora terénní odlehčovací služby  – pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické čin-
nosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

150.000,00

Farní charita Lovosice Podpora terénní sociální služby pro seniory 100.000,00

Hewer – občanské sdružení, z.s. Sociální služba osobní asistence seniorů z Hradce Králové 191.000,00

Cílem grantové výzvy bylo podpořit neziskové organizace, jejichž primárním posláním je podpora rodiny v péči  
o seniory, respektive prevence umísťování seniorů do ústavní péče. 

Do grantové výzvy se přihlásilo celkem 40 organizací, z nichž podporu nakonec získalo 15 organizací.  
V rámci tohoto grantu bylo rozděleno 1.591.200,– Kč.  

Grantová výzva:  
Podpora péče o seniory v domácím prostředí

Činnost nadace
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Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy

"Život doma důstojně a bezpečně" – poskytování služby v takové 
podobě a kvalitě, aby uživatelé pečovatelské služby Jubilata mohli 
žít ve vlastním domově, a co nejdéle tak oddálili nutnost umístění 
do pobytového zařízení pro seniory, a aby byl jejich život doma zá-
roveň důstojný a bezpečný. Zaměření na pravidelné, dlouhodobé 
(i krátkodobé), systematické poskytování služby, "střídavá péče", 
poradenství a podpora pečujícím osobám. 

64.700,00

Charita Šternberk "Barevný podzim života" – zabezpečení sociální péče o seniora v 
jeho přirozeném rodinném prostředí. 

110.000,00

Oblastní charita Uherský Brod Zakoupení nejvíce požadovaných a potřebných položek do půj-
čovny zdravotních a kompenzačních pomůcek charitní pečovatel-
ské služby.

94.000,00

Farní charita Litomyšl Podpora samostatné pobytové odlehčovací služby pro seniory 
(malokapacitní zařízení s přísně individuálním přístupem ke klien-
tům). 

80.000,00

Diecézní charita Brno – Oblastní 
charita Hodonín

Pořízení kompenzačních pomůcek pro charitní ošetřovatelskou 
službu. 

94.300,00

Seznam organizací podpořených v rámci grantu: 

Grantová výzva zaměřená na podporu projektů budujících respekt a úctu mezi generacemi byla vyhlášena na 
podzim 2014. Přihlásilo se celkem 26 organizací, podporu získalo 13 z nich. Na nadačních příspěvcích bylo v rámci 
tohoto grantu rozděleno 499.500,– Kč. 

Grantová výzva: 
Podpora projektů směřujících k budování dlouhodobých vztahů mezi  
seniory a mladými lidmi/dětmi

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

Hestia, z.s., Elim Opava, o.p.s. a 
Oblastní Charita Jičín 

Projekt 3G (tři generace) – dobrovolnický mentoringový program, 
do kterého se mohou přihlásit zájemci 50+, kteří z jakéhokoli dů-
vodu nemají vlastní vnoučata či se s nimi nemohou vídat a touží 
po této možnosti, a zároveň rodiny, které nemají vlastní prarodiče 
nebo se s nimi nevídají. Záměrem je především motivace občanů 
50+ k aktivnímu životu a podpora mezigeneračního soužití a po-
moc ohroženým skupinám obyvatel – seniorům a rodinám s dětmi. 

125.400,00

České Švýcarsko, o.p.s. Projekt je zaměřen na programy ekologické výchovy, které mezi 
dětmi v MŠ a ZŠ realizují aktivní senioři. Ti dětem předávají zkuše-
nosti ze svých zálib a koníčků týkajících se přírody. 

45.800,00

FOKUS Vysočina "Vyfoť mi vzpomínky" –  Mladí lidé se budou v rámci projektu 
setkávat s vybranými obyvateli domova seniorů, kteří jim budou 
vyprávět příběhy o svých oblíbených místech v obci a okolí. Dob-
rovolníci pak sami navštíví tato místa a pořídí jejich fotografie v 
dnešní podobě. Hlavním výstupem projektu bude vytvoření fotoa-
lb a výstava fotografií, které mají "oživit" paměť seniorů, 

35.300,00

Činnost nadace
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Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy

"Život doma důstojně a bezpečně" – poskytování služby v takové 
podobě a kvalitě, aby uživatelé pečovatelské služby Jubilata mohli 
žít ve vlastním domově, a co nejdéle tak oddálili nutnost umístění 
do pobytového zařízení pro seniory, a aby byl jejich život doma zá-
roveň důstojný a bezpečný. Zaměření na pravidelné, dlouhodobé 
(i krátkodobé), systematické poskytování služby, "střídavá péče", 
poradenství a podpora pečujícím osobám. 

64.700,00

Charita Šternberk "Barevný podzim života" – zabezpečení sociální péče o seniora v 
jeho přirozeném rodinném prostředí. 

110.000,00

Oblastní charita Uherský Brod Zakoupení nejvíce požadovaných a potřebných položek do půj-
čovny zdravotních a kompenzačních pomůcek charitní pečovatel-
ské služby.

94.000,00

Farní charita Litomyšl Podpora samostatné pobytové odlehčovací služby pro seniory 
(malokapacitní zařízení s přísně individuálním přístupem ke klien-
tům). 

80.000,00

Diecézní charita Brno – Oblastní 
charita Hodonín

Pořízení kompenzačních pomůcek pro charitní ošetřovatelskou 
službu. 

94.300,00

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

Hestia, z.s., Elim Opava, o.p.s. a 
Oblastní Charita Jičín 

Projekt 3G (tři generace) – dobrovolnický mentoringový program, 
do kterého se mohou přihlásit zájemci 50+, kteří z jakéhokoli dů-
vodu nemají vlastní vnoučata či se s nimi nemohou vídat a touží 
po této možnosti, a zároveň rodiny, které nemají vlastní prarodiče 
nebo se s nimi nevídají. Záměrem je především motivace občanů 
50+ k aktivnímu životu a podpora mezigeneračního soužití a po-
moc ohroženým skupinám obyvatel – seniorům a rodinám s dětmi. 

125.400,00

České Švýcarsko, o.p.s. Projekt je zaměřen na programy ekologické výchovy, které mezi 
dětmi v MŠ a ZŠ realizují aktivní senioři. Ti dětem předávají zkuše-
nosti ze svých zálib a koníčků týkajících se přírody. 

45.800,00

FOKUS Vysočina "Vyfoť mi vzpomínky" –  Mladí lidé se budou v rámci projektu 
setkávat s vybranými obyvateli domova seniorů, kteří jim budou 
vyprávět příběhy o svých oblíbených místech v obci a okolí. Dob-
rovolníci pak sami navštíví tato místa a pořídí jejich fotografie v 
dnešní podobě. Hlavním výstupem projektu bude vytvoření fotoa-
lb a výstava fotografií, které mají "oživit" paměť seniorů, 

35.300,00

Farní charita Litomyšl Program Gabriel – mladí lidé v rámci tohoto programu tráví svůj 
volný čas se seniory a zdravotně postiženými v pobytových zaříze-
ních, zařízeních nabízejících přechodné pobyty pro seniory a nově 
také v domácím prostředí. 

20.000,00

Diakonie ČCE – středisko v 
Myslibořicích

Znovuobnovení spolupráce mezi žáky místní ZŠ a klienty Diakonie 
ČCE v Myslibořicích. 

3.000,00

PONTIS Šumperk, o.p.s. "Vzpomínková fotokniha" –  oživení vzpomínek, zážitků z více či 
méně vzdálené minulosti seniorů.  Vzpomínková fotokniha bude 
obsahovat deset příběhů, vyprávěných a dotýkajících se osob 
seniorského věku, doplněných kolážemi fotografií.

43.000,00

Sokrates 2001 Cyklus čtyř šachových "Turnajů všech generací".  Cílem projektu je 
vytváření a prohlubování dlouhodobých přátelských vztahů mezi 
seniory a mladými lidmi včetně dětí, kteří se setkávají v šachovém 
prostředí. 

15.000,00

V jednom domě, o.p.s. Mezigenerační centrum, kde se denně setkává generace dětí s ge-
nerací seniorů, tedy ti, kteří nikam nespěchají a mají čas být spolu. 
Zařízení se navíc specializuje na poruchy komunikace, dětem a 
seniorům je denně poskytována odborná logopedická péče. 

100.000,00

Klub Chlapeckého sboru 
BONIFANTES, o.s.

"Zpívejme společně" – vánoční cyklus workshopů v domovech 
seniorů. Program je zaměřen na společnou interpretaci známých 
populárních písní a vánočních koled. 

20.000,00

Domov Sue Ryder, o.p.s. "Mezigenerační setkávání" – záměrem projektu je dlouhodobá 
spolupráce s předškolními a školními zařízeními.

50.000,00

ASK ČR, o.s. – samostatný klub 
SK Břidličná

"Prožitky plné radosti" – řada setkání dětí a seniorů, kdy si společ-
ně připomenou lidové zvyky, zazpívají písničky, říkadla, připraví 
společně malé pohoštění a obdrží od dětí drobné dárečky. Na 
oplátku jim zase povídají o zážitcích a zvycích jejich mládí. 

15.000,00

Činnost nadace
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Individuální žadatelé mohli v roce 2014 podávat své žádosti ve třech otevřených fondech: 

• Fond pro rodiče samoživitele v nouzi

• Obecné individuální žádosti

• Fond Automobil pro hendikepované

Fond pro rodiče samoživitele v nouzi

Fond na podporu rodičů samoživitelů v nouzi byl odstartován v říjnu 2013 s cílem nabídnout pomoc skupině obyvatel 
nejvíce ohrožené chudobou. Od té doby se téma rodičů samoživitelů stalo stěžejním tématem nadace. 

Fond je určen pro osamělé rodiče – samoživitele vychovávající jedno či více dětí do věku 18 let, a to jak děti biologické, 
tak děti adoptivní či v pěstounské péči. Podporuje matky, otce a prarodiče, kteří se, i přes veškerou svoji snahu a úsilí, 
dostali do tíživé životní situace a aktivně se snaží najít z ní východisko. 

V roce 2014 bylo v rámci Fondu pro rodiče samoživitele zaevidováno celkem 132 žádostí, z nichž bylo 112 vyřízeno 
kladně (přibližně 85%). Na nadačních příspěvcích bylo v rámci tohoto fondu rozděleno celkem 1.770.272,50 Kč.

Fond obecných individuálních žádostí

V rámci fondu Obecných individuálních žádostí bylo v roce 2014 zaevidováno a správní radou Nadace AGROFERT 
projednáno celkem 475 žádostí. Z tohoto množství bylo schváleno dohromady 314 žádostí, tedy zhruba 66 %. 

Nejčastěji byly z fondu Obecných individuálních žádostí hrazeny invalidní vozíky (mechanické i elektrické), speciální 
zdravotnické a rehabilitační kočárky pro děti, hippoterapie a služby osobní asistence. 

V roce 2014 Nadace AGROFERT přispěla i na bezbariérové úpravy bytového jádra, poskytla příspěvky na  schodišťo-
vé plošiny a sedačky, či dopomohla k pořízení řečových procesorů pro osoby s kochleárním implantátem.

Fond Automobil pro hendikepované

Nadace AGROFERT zřídila v roce 2014 speciální fond „Automobil pro hendikepované“. Žádosti byly v rámci tohoto 
fondu projednány 2x ročně, konkrétně v červenci a v prosinci. V roce 2014 bylo v tomto fondu zaevidováno celkem 61 
žádostí, z nichž bylo podpořeno 34 žadatelů (přibližně tedy 56 %). 

Podpora individuálních žadatelů 

Činnost nadace
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Sportovní centra Nadace Agrofert po nultém zkušebním ročníku zahájila v září 2014 celorepublikový provoz. Oproti 
původním plánům, který počítal s otevřením dvaceti center a účastí 500 dětí, se projekt rozrostl na padesát spor-
tovních center ve 13 městech České Republiky (konkrétně v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Valašském Meziříčí, 
Kostelci, Vodňanech, Třebíči, Sadské, Štětí, Litoměřicích, Ústí nad Labem a Napajedlech), které navštěvuje přes 1 400 
dětí. Stal se tak největším sportovním projektem pro děti 1. stupně základních škol v České Republice. Celkem působí 
ve Sportovních centrech přes 70 trenérů, šéftrenérů, koordinátorů a dobrovolníků.

Sportovní centra koncem roku 2014 evidovala 95% zaplněnost veškeré kapacity, která je dána především velikostí 
tělocvičen a počtem přítomných trenérů. Ihned po zahájení v září 2014 muselo dojít, a dále v průběhu školního roku 
docházelo, k rozšiřování kapacity přidáváním dalších Sportovních center na již fungujících školách, aby byla uspokoje-
na na některých místech velmi vysoká poptávka. 

Kromě celoročních nabídek sportování nabízí Sportovní centra i doplňkové sportovní akce, např. soustředění a spor-
tovní dny. Sportovní dny jsou přitom určeny i pro zájemce z řad veřejnosti, nikoli jen pro členy Sportovních center. 

V průběhu roku byly do projektu Sportovních center Nadace Agrofert zařazeny i amatérské mládežnické sportovní 
kluby, které jsou vedeny nadšenci na čistě dobrovolnické bázi. Jedná se o boxerský klub Kutil Gym v Praze, házenkář-
ský klub Velká Bystřice a karate klub Hlinsko. Díky zařazení do projektu Sportovních center Nadace Agrofert mají nyní 
k dispozici kvalitní sportovní vybavení, více prostředků na nájmy tělocvičen anebo se účastní domácích a zahraničních 
turnajů, kde dosahují výborných výsledků a reprezentují Nadaci Agrofert.

Sporty nabízené v rámci projektu Sportovní centra Nadace AGROFERT: 
 

• Florbal   

• Atletika 

• Orientační běh

• Všestranná průprava 

• Házená

• Pohybové hry

• Kopaná

• Minibasketbal

• Míčové hry

• Tenis

• Pozemní hokej

• Aerobic a kickbox

• Sportovní hry

• Basketbal

• Volejbal

• Biatlon

• Vybíjená

• Karate

• Box 

Projekty 

Vlastní projekty Nadace AGROFERT

Činnost nadace

Sportovní centra Nadace AGROFERT
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Krizový fond pomoci ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

V roce 2014 pokračoval již druhým rokem společný projekt Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové dětem 
„Krizový fond pomoci“. Cílem fondu je nabídnout rychlou podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, kterým hrozí, že 
jejich děti budou odebrány do ústavní péče. Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí 
z rodinného prostředí a adresné pomoci rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace.  V rámci 
projektu bylo v roce 2014 podpořeno celkem 61 rodin. 

Zaměstnanecká sbírka oblečení pro Domov Sue Ryder

V březnu uspořádala Nadace AGROFERT charitativní sbírku oblečení pro domov seniorů Sue Ryder. Sbírka byla ote-
vřena dva dny, vyhlášena byla mezi zaměstnanci AGROFERT, a.s. se sídlem na Chodově. Vybrané oblečení bylo oce-
něno na 6.000,– Kč. 

Zaměstnanecká sbírka vánočních dárků pro děti rodičů samoživitelů

V rámci projektu na podporu rodičů samoživitelů vyhlásila na podzim roku 2014 Nadace AGROFERT sbírku vánočních 
dárků pro děti rodičů, kteří získali během roku podporu právě z Fondu pro rodiče samoživitele v nouzi. Děti samy 
měly možnost napsat „přání Ježíškovi“, následně pak zaměstnanci koncernu jednotlivá přání plnili. Celkem se vybralo 
přes 400 dárků, které byly poté distribuovány přímo do jednotlivých rodin. 

On–line aukce kalendáře Pirelli 

Online aukce kalendáře Pirelli se uskutečnila ve spolupráci s iDNES.cz v prosinci. Výtěžek ve výši 244.000,– Kč byl 
věnován na nákup antidekubitních matrací pro pacienty Masarykova onkologického ústavu v Brně. 

Aukce fotografií MF Dnes 

V září 2014 proběhla na iDNES.cz dražba fotografií z putovní výstavy 25 let ve fotografiích Mladé fronty DNES. Dražily 
se fotografie vybrané v anketě čtenáři iDNES.cz a k tomu dalších 5 snímků podepsaných osobnostmi z české politiky 
a sportu, konkrétně fotografie Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga při první prezidentské volbě a Václava Klause 
s Vladimírem Mečiarem při rozdělení Československa na dva státy v roce 1993. Dále pak slavná fotografie Kateřiny 
Neumannové s dcerou Lucií, když v Turíně v roce 2006 vyhrála poslední olympijský závod své kariéry, Barbora Špotá-
ková po vítězném hodu na olympiádě v Pekingu v roce 2008 a Eva Samková, která vybojovala zlato na poslední zimní 
olympiádě v Soči. 

Výtěžek z dražby fotografií českých sportovních hvězd ve výši 37.101,– Kč putoval na podporu projektu Sportovních 
center Nadace AGROFERT. 

Projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi

Charitativní akce 

Činnost nadace
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Finanční zdroje
Nadace AGROFERT obdržela na podporu své činnosti v r. 2014 dary v celkové výši 146.393.635,–  Kč. Úroky z vkladů 
činily 127.000,– Kč. Náklady na správu činily v roce 2014 celkem 3.009.000,– Kč. Poměr celkových nákladů k poskyt-
nutým darům představoval 13,1 %. 

Předpokládaný vývoj činnosti 
Nadace AGROFERT předpokládá i v dalším období plnění účelu, pro který byla zřízena, tj. výkon veřejně prospěšné 
činnosti. Nadace plánuje rozšířit své aktivity o podporu profesionálních a dobrovolných hasičů na území České repub-
liky a o aktivity na podporu studentů ze sociálně znevýhodněných rodin.  

Personální obsazení 
V roce 2014 měla Nadace AGROFERT dva zaměstnance na hlavní pracovní poměr a čtyři na dohodu o pracovní čin-
nosti. V rámci projektu Sportovní centra Nadace AGROFERT uzavřela nadace 6 dohod o provedení práce s trenéry 
jednotlivých sportů. 

Organizační složka
Dne 2. 12. 2014 byla vytvořena organizační složka Nadace AGROFERT na území Slovenské republiky.  
Dne 30. 12. 2014 byla tato složka zapsána do registru nadací vedeného Ministerstvem vnitra Slovenské republiky pod 
názvem Nadácia AGROFERT, slovenská organizační složka. 

Bylo vytvořeno nadační jmění ve výši 6.638,– EUR z prostředků Nadace AGROFERT. Správcem Nadácie AGROFERT 
byl určen Ing. Robert Konopka. 
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Výrok auditora a účetní závěrka

Audit účetní závěrky provedla společnost A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o.

Výrok auditora a účetní závěrka
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Přehled poskytnutých darů 
za rok 2014

Obdarovaný
Výše poskytnutého 

nadačního příspěvku Měna Účel poskytnutého nadačního příspěvku

Nemocnice Olomouc  3 380 000.00    CZK věcný dar – laparoskopická věž – Nemocnice Olomouc

Ing. František Lang  15 000.00    CZK elektrotech.asistent pohybu

Fakultní nemocnice Ostrava  400 000.00    CZK léčba pacientů dětské hematologie a hematoonkologi

Česká abilympijská asociace, o.s.  60 000.00    CZK podpora účasti týmu na Opel Handy Cyklo Maratonu

Diakonie ČCE – středisko v Mysliboř  30 000.00    CZK příspěvek na provoz

Domov Korýtko,  62 000.00    CZK Charitativní koncert M.Rottrová

Charita Šternberk  110 000.00    CZK projekt "Barevný podzim života" – péče o seniory

Domov důchodců Červenka, příspěvkov  42 000.00    CZK provoz z projektu Charitat.koncert MR

Domov důchodců Prostějov, příspěvko  50 000.00    CZK provoz z projektu Charitat.koncert MR

Charita Javorník  80 000.00    CZK doplnění půjčovny kompenzačních pomůcek

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK el. stavěcí vozík pro J. Bureše

Nadace Charty 77  10 000.00    CZK ortopedický vozík pro L. Lacinu

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK osobní automobil pro postiženého syna D. Kolářové

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK léčebný pohyt pro postiženou dceru K. Drápalíkové

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK osobní automobil pro I. Šindlerovou

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK osobní automobil pro B. Knápka

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK os. automobil pro A. S. Rychlíkovou

Nadace Charty 77  50 000.00    CZK os. automobil pro D. Vojtka

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK lehokolo pro P. Fialu

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK rehabilitační pobyt pro K. Štamberovou

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK MOTOmed pro M. Hrdličku

Nadace Charty 77  100 000.00    CZK dražba Evy Samkové "Sport bez bariér"

Nadace Charty 77  100 000.00    CZK Česká olympijská nadace – děti soc. slabých rodin

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK elektrický skútr

Nadace Charty 77  10 000.00    CZK příspěvek na osobní asistenci

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK příspěvek na invalidní vozík

Nadace Charty 77  40 000.00    CZK příspěvek na automobil

Nadace Charty 77  15 000.00    CZK osobní asistnece pro p. Brýdlovou

Nadace Charty 77  50 000.00    CZK příspěvek napořízení osobního vozidla

Nadace Charty 77  50 000.00    CZK příspěvek na pořízení os. automobilu

Nadace Charty 77  20 000.00    CZK příspěvek na osobní automobil

Ochrana fauny ČR o.p.s  150 000.00    CZK provoz ekocenter

Město Napajedla  500 000.00    CZK revitalizace sportovního areálu škol města

Národní divadlo moravskoslezské,  34 555.00    CZK 3 zvukové orientační majáčky a jejich instalace

Fakultní nemocnice Olomouc  500 000.00    CZK léčba nezletilých onkologicky nemocných

Arcidiecézní charita Praha  100 000.00    CZK podpora pečovatelské služby pro seniory v domác.

Fakultní nemocnice  343 625.00    CZK vybavení odd.pro větší děti Dětská klinika

Celé Česko čte dětem o.p.s.  300 000.00    CZK projekt "Babička a dědeček do školky s nadací AGF"

Speciální základní škola Chrudim  50 000.00    CZK bezbariérová úprava školy – plošina

Středisko SOS  30 000.00    CZK nákup polepů na kontejnery

Nemocnice České Budějovice, a.s.  400 000.00    CZK nákup přístroje pro dětské oddělení

SAMARITÁN, občanské sdružení  10 000.00    CZK krmivo pro hospodářská zvířata

ERGOTEP, družstvo invalidů  137 000.00    CZK programátorské práce pro neslyšící

Domov Sue Ryder, o.p.s.  50 000.00    CZK projekt Mezigenerační setkávání

Domov důchodců Ústí nad Orlicí  45 000.00    CZK provoz z projektu Charitat.koncert MR

MIBIDIZO  90 000.00    CZK činnost pěveckého sboru

Náboženská obec Církve  40 000.00    CZK náklady spojené s provozem centra – energie

Hospic sv. Štěpána,  20 000.00    CZK provoz hospicu
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Eva Liberdová  5 000.00    CZK notebook

PROJEKT ŠANCE, a.s.  100 000.00    CZK díly propisek do dílny "děti ulice"

PONTIS Šumperk o.p.s.  43 000.00    CZK náklady na fotoknihu, propagaci a výstavu

Základní škola, Hlinsko, Resslova 6  130 000.00    CZK vybavení zahrady školní družiny

VOLNO, občanské sdružení  125 424.00    CZK odlehčovací služby pro rodiny dětí s postižením

Česko–ruská společnost, o.s.  45 000.00    CZK doprava účastníků ozdravného pobytu

Damián Fabián,  15 000.00    CZK dětské chodítko CROCODILE

Alena Zoulková  7 500.00    CZK asistenční a zdravotní péče

Alena Zoulková  7 500.00    CZK asistenční a zdravotní péče 2/2014

ALKA, o.p.s.  10 000.00    CZK PC sestava pro klientské účely

DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.  149 000.00    CZK Stipendijní program pro děti "Pomoz mi do života"

Památník Lidice příspěvková  30 000.00    CZK podpora Mezinárodní dětské výtvarné soutěže

KONTAKT bB  30 000.00    CZK odborně vedené plavání pro postižené

Česká federace Spastic Handicap  50 000.00    CZK příspěvek na náklady s účastí MS v Pekingu

Nadační fond REGI Base I. –300 000.00    CZK vrácení daru

JÁNOŠÍKOV DUKÁT  200 000.00    CZK podpora mezinárod. festivalu slov. folklóru v ČR

Dům tří přání  150 000.00    CZK poskytování odborné pomoci rodičům a dětem v domě

Hvězda SKP Pardubice  30 000.00    CZK podpora sportu hendikepovaných dětí

Nadace dětem Terezy Maxové  1 000 000.00    CZK peněžní dar

Mateřská škola Krhová,  10 000.00    CZK stavební úpravy související s rozšířením školky

Mateřská škola Krhová,  12 000.00    CZK "Podpora regionů" – provoz školy

Eliška Kalinová  15 000.00    CZK asistent do školky

Václav Vladyka  3 561.00    CZK školní potřeby pro dceru Lenku

Václav Vladyka  4 400.00    CZK oblečení pro dceru Lenku

Basket U Krčského Lesa  200 000.00    CZK činnost sportovních oddílů pro děti

Nadační fond Dětský čin roku  300 000.00    CZK podpora ankety Dětský čin roku

Zuzana Dašková –3 138.00    CZK Vrácená platba SIPO Dašková 7/2014

Zuzana Dašková  3 078.00    CZK SIPO p. Dašková 1/2014

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO – úhrada měsíšních nákladů 2/2014

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO p. Dašková 3/2014

Zuzana Dašková  21 000.00    CZK podpora rodiny, sociální a zdravotně znevýhodněné

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO úhrada měsíčních nákladů 4/2014

Zuzana Dašková –3 138.00    CZK SIPO p. Dašková 3/2014

Zuzana Dašková  2 160.00    CZK upomínka za nájem bytu

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO 5/2014

Zuzana Dašková  940.00    CZK platby za el.

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO p. Dašková 6/2014

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO p. Dašková 7/2014

Zuzana Dašková  940.00    CZK SIPO – úhrada el.energie

Zuzana Dašková  2 181.50    CZK nájem 7/2014

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK SIPO 8/2014

Zuzana Dašková  179.00    CZK úhrada za TV 7/2014

Zuzana Dašková  3 500.00    CZK podpora rodiny, sociálně a zdravotně znevýhodněné

Zuzana Dašková  3 500.00    CZK podpora rodiny, sociálně a zdravotně znevýhodněnýc

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK náklady na bydlení

Zuzana Dašková  282.00    CZK dlužné pojistné

Zuzana Dašková  2 568.00    CZK SIPO 10/2014

Zuzana Dašková  7 000.00    CZK podpora 11–12/2014

Zuzana Dašková  2 383.00    CZK náklady na bydlení 11/2014

Zuzana Dašková  3 138.00    CZK náklady na bydlení

Zuzana Dašková  4 289.00    CZK Věcný dar – oblečení pro M.Daškovou

Josef Trnka  6 300.00    CZK výchovně vzdělávací akce pro postižené

Marta Dědová  20 000.00    CZK vertikatalizátor

TJ Slavoj Velké Popovice –20 000.00    CZK vrácení daru TJ Slavoj Velké Popovice

Zookontakt Rebeka  10 000.00    CZK oplocení pozemku

SKP–CENTRUM, o.p.s.  3 603.00    CZK edukační pomůcky pro děti

SKP–CENTRUM, o.p.s.  45 880.00    CZK nábytek darem

SKP–CENTRUM, o.p.s.  9 634.80    CZK věcný dar–nábytek, doúčtování DPH

Martin Zábojník  10 000.00    CZK mechanický vozík

Mgr. Renata Ligačová  10 000.00    CZK mechanický vozík
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Jaroslav Rýpar  20 000.00    CZK mechanický vozík

Dominik Novický  10 000.00    CZK mechanický vozík

Jaroslava Panská  20 000.00    CZK mechanický vozík

Jaroslav Kaštovský  15 000.00    CZK náklady na živobytí obdarovaného a jeho syna

Jaroslav Krpec  20 000.00    CZK mechanický vozík AMPY

Hana Hejduková a  30 000.00    CZK užitkový automobil

Integrační centrum Zahrada v Praze,  30 000.00    CZK zvedací zařízení

Marek Schnirch  10 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Sdružení SOS dětských vesniček  50 000.00    CZK provoz střediska KOMPAS Přerov

Roman Zámečník  7 000.00    CZK osobní asistence

Pavel Hrabáček  20 000.00    CZK osobní automobil

Sdružení přátel vodících psů  50 000.00    CZK výcvik vodících psů

Vladislav Mikovec  12 520.00    CZK brýlové sluchadlo

Miroslava Zárubová  10 000.00    CZK mechanický vozík

Ondřej Tomeš  20 000.00    CZK elektrický vozík

Jaroslav Koflák  30 000.00    CZK zdravotnické a kompenzační pomůcky

Vlastislav Štefka  6 000.00    CZK zimní fusak Ottobock

Tomáš Zbíral  20 000.00    CZK invalidní vozík

Václav Mojdl  10 000.00    CZK invalidní vozík

Základní škola a mateřská škola  100 000.00    CZK materiální vybavení pěti tříd ZŠ

Natalija Trostová  17 000.00    CZK nábytek na vybavení bytu pro děti

Natalija Trostová  632.00    CZK nábytek pro obdarovanou a její děti

Natalija Trostová  2 060.00    CZK nábytek pro obdarovanou a její děti

Sportovní klub handicapovaných  20 000.00    CZK sportovní vozík na florbal postižených

Romodrom o.p.s.  286 428.00    CZK projekt Centrum rodičovských kompetencí

Rodina u nás, o.s.  300 000.00    CZK terapeutické a odlehčovací služby pro náhr. rodiny

Středisko rané péče SPRP Ostrava  300 000.00    CZK pomoc pro 80 rodiny s postiženými dětmi

Oblastní charita Liberec  100 000.00    CZK roční úhrada mezd sociálních pracovnic

Natalie Říhová  10 000.00    CZK léčebný pobyt v sanatoriu Klimkovice

Alena Mertová  17 331.00    CZK nájem na 3 měsíce

Daniela Gillová  15 000.00    CZK asistenční služby pro J. Gilla

Modrý klíč o.p.s.  50 000.00    CZK osobní asistence – odlehčovací služby

Dětský domov HUSITA, o.p.s.  171 000.00    CZK projekt–sociální práce s dětmi v dětském domově

Oblastní charita Klatovy  50 000.00    CZK provoz Domova sv. Zdislavy – mzdy, energie

Oblastní charita Klatovy  20 000.00    CZK jídlonosiče, přepravní koše, os. ochranné pomůcky

Diakonie ČCE – středisko Vsetín  134 000.00    CZK integrace romských dětí do vzdělávacího proudu

Dominika Vinická  2 100.00    CZK osobní asistence

Dominika Vinická  2 275.00    CZK osobní asistence 2/2014

Dominika Vinická  2 100.00    CZK osobní asistence 3/2014

Dominika Vinická  2 660.00    CZK osobní asistence 4/2014

Dominika Vinická  2 765.00    CZK osobní asistence 5/2014

Dominika Vinická  2 610.00    CZK osobní asistence 6/2014

Kamila Kladošová  6 000.00    CZK školné pro D. Kladoše

Petr Ganderák  15 000.00    CZK 3. měsíční rekvalifikační kurz na kominíka

Pavla Rabová –154.00    CZK vrácení části daru Pavla Rabová

Pavla Rabová –984.00    CZK vrácení části daru Pavla Rabová

Pavla Rabová  4 278.00    CZK školní obědy pro sourozence Hejnovi

Pavla Rabová  2 012.00    CZK výchovný pobyt pro syna K. Hejnu

Jan Šisler  15 000.00    CZK mechanický vozík

Kostka Krásná Lípa, příspěvková  300 000.00    CZK Zajištění odborné služby NZDM v T–klubu

Roman Charvát  15 000.00    CZK mechanický vozík

Miroslav Mazur  15 000.00    CZK invalidní vozík

Tereza Němečková  3 789.00    CZK kočárek

Tereza Muroňová  10 497.00    CZK elektronický vozík

Jaroslava Lutovská  15 000.00    CZK elektrický invalidní skútr Meteor

Spolek "HVĚZDICE"  100 000.00    CZK stavba ZŠ v Bantayrersey v Kambodži

Renata Kateřina Zajfertová  15 000.00    CZK automobil

ICOS Český Krumlov, o.p.s.  198 131.00    CZK podpora rodin prostřednictvím  Rod. centra Krumlík
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Centrum pro náhradní rodinnou péči,  100 000.00    CZK vzdělávání dětí v NRP – volnočasové programy dětem

Karel Kučera  13 000.00    CZK invalidní vozík AVANTGARDE CS

Ing. Josef Šťástka  695.00    CZK maska ke spánk. přístroji pro léčbu spánk. apnoe

Marian Fiala  15 000.00    CZK výdaje na cestovné (závody, tréninky, soustředění)

Vendula Kučerová  4 440.00    CZK mechanický vozík

Natalie Weissová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Martin Michl  15 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Martin Gros  6 289.00    CZK mechanický invalidní vozík

Hana Kučerová  18 000.00    CZK péče o dítě – školné, asistent, brýle, rovnátka...

Jolana Ondičová  30 000.00    CZK vytápění bytu

Jarmila Kateřina Hrabáková  30 000.00    CZK péče o dcery – dietní potraviny, mimošk. aktivity

Jarmila Kateřina Hrabáková  30 000.00    CZK bezlepková, nemléčná dieta, mimoškolní aktivity

Asistence, o.p.s.  50 000.00    CZK roční provoz instruktora os. asistence Jakuba N.

Lucie Krištofová  18 480.00    CZK péče v denním stacionáři Petrklíč

Eliška Málková  20 000.00    CZK kauce na byt+měsíční úhrada nájemného

Veronika Fargašová  20 000.00    CZK kauce na byt+měsíční nájemné

Blanka Bímová  20 000.00    CZK kauce na byt+ jeden měsíční nájem

Jakub Fajta  7 500.00    CZK doprava a asistence při cestě do školy

Agáta Helegdová  10 000.00    CZK chodítko Crocodile

Milan Pokora  10 000.00    CZK elektrický vozík

Taneční centrum Praha –  41 940.00    CZK podpora soc. slabých studentů–zájezd do Francie

Denis Knebl  5 025.00    CZK střešní nosič

Hana Belšíková  20 000.00    CZK počítač – podpora při studiu

Eva Landová  15 000.00    CZK os. automobil Škoda Roomster

Sdružení přátel koní Plchov, os. –1 556.00    CZK nedočerpaný dar – krmivo pro koně

Sdružení přátel koní Plchov, os.  20 470.00    CZK krmení pro koně – věcný dar

Josef Korbela  10 000.00    CZK přenosný kyslíkový koncentrátor

Jiří Komada  30 000.00    CZK péče o děti J. a K. Komadovi – logopedický pobyt

Kryštof Štěpánek  100 000.00    CZK léčba Kryštofa

Milan Lučný  15 000.00    CZK invalidní vozík

Společnost pro pomoc  25 000.00    CZK pobyt pro pacienty HCH, jejich rodiny a odborníky

Jaroslav Voborník  10 000.00    CZK invalidní vozík

Jakub Vaněk  13 047.00    CZK invalidní vozík

Věra Štěpánková  12 100.00    CZK školné pro dceru

Věra Štěpánková  36 500.00    CZK nájem pro dceru

Aleš Vodák  10 000.00    CZK notebook

Andrea Horvátová  5 700.00    CZK podpora studia na SOU

Andrea Horvátová  7 300.00    CZK podpora studia SOU

Jaroslava Kubová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Michala Cimrmanová  10 000.00    CZK pleny pro dceru

Štěpán Bartoň  13 851.00    CZK mechanický invalidní vozík

Lenka Žouželková  10 000.00    CZK mechanický vozík

Lenka Žouželková  50 000.00    CZK příspěvek na automobil

Romana Houšková –1 475.00    CZK vrácení části daru – Romana Houšková

Romana Houšková  20 000.00    CZK schodišťová plošina na přepravu dcery Lucie

Kateřina Lesová  20 000.00    CZK podpora paradrezurního jezdectví

Josef Procházka  2 000.00    CZK pomůcky na pití Systém MM4Drink

Jitka Pohlodková  20 000.00    CZK úhrada nájmu

Matěj Kužílek  15 000.00    CZK mechanický vozík Quickie Helium

Tomáš Krchov  15 000.00    CZK mechanický vozík Champion

Martin Gerla  6 940.00    CZK invalidní vozík

Ondřej Pavel  15 000.00    CZK rehabilitační invalidní kočárek

Lenka Hájková  8 000.00    CZK úhrada nájmu

Lenka Hájková  7 931.00    CZK věcný dar – pračka

Nicole Šišková  50 000.00    CZK zvukový procesor Nucleus CP 900

IQLANDIA, o.p.s.  113 222.00    CZK elektrický vozík iChair 1.612 MC3

Lukáš Sadílek  15 000.00    CZK mechanický vozík Avantgarde CTL

Jarmila Mrtková  14 000.00    CZK přídavné kolečko a adaptér k mechanickému vozíku
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Tomáš Uhlík  15 000.00    CZK invalidní vozík

Zhanna Osovska  13 000.00    CZK nábytek, oblečení a dietní potraviny pro syna

Karel Veselý  15 000.00    CZK mechanický vozík

Žaneta Hrušková  15 000.00    CZK os. automobil Citroen

Fakultní nemocnice v Motole  700 000.00    CZK léčba pacientů dětské hematologie onkologie

Tomáš Fojtík  15 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Jitka Wachmann  10 000.00    CZK nákup obuvi, dietních potravin pro děti

Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu  180 000.00    CZK provoz denního centra pro seniory

Jiřina Labudková  10 000.00    CZK pohybový léčebný přístroj Rotren Solo

Yousef Jaber  15 000.00    CZK léčebný program Klim–Therapy

Spokojený domov, o.p.s.  190 000.00    CZK podpora terénní pečovatelské služby

Marta Choknadiy  6 000.00    CZK obědy, kulturní a spol. aktivity, kurz, oblečení

Marta Choknadiy  1 500.00    CZK školné ve družině

Marta Choknadiy  5 200.00    CZK obědy pro dceru

Farní charita Litomyšl;  80 000.00    CZK pobytové odlehčovací služby pro seniory

Farní charita Litomyšl;  20 000.00    CZK příspěvek na provoz

Farní charita Lovosice  100 000.00    CZK terénní sociální služby pro seniory

Centrum pro seniory Kolín, o.s.  90 000.00    CZK pohytové odlehčovací služby pro seniory

Oblastní charita Uherský Brod  94 000.00    CZK zdravotní a kompenzační pomůcky

Martina Němečková  10 000.00    CZK patrová postel pro dcery

Adam Kříž  5 000.00    CZK tablet

Jan Zahrádka  15 000.00    CZK léčebný program Klim–Therapy

Vít Bohun  5 000.00    CZK baterie do invalidního vozíku

Olga Grabovská  15 000.00    CZK dokončení nového topení

Ladislav Růžička  15 000.00    CZK mechanický vozík

Soňa Pavlíková  20 000.00    CZK sluchadla pro syna Tadeáše

Hewer – občanské sdružení  191 000.00    CZK podpora sociální služby osobní asistence seniorů

Centrum pro zdravotně postižené  47 200.00    CZK kompenzační pomůcky do půjčovny

Diecézní charita Brno  94 300.00    CZK kompenzační pomůcky pro ošetřovatelskou službu

Diakonie ČCE  64 700.00    CZK projekt "Život doma důstojně a bezpečně"

Michal Pixa  21 000.00    CZK mechanický odlehčený vozík

Aneta Klupáková  16 000.00    CZK osobní asistence na Speciální škole

Jakub Musial  6 000.00    CZK tablet

Helppes – Centrum výcviku psů  25 000.00    CZK provoz centra

Božena Suchá  6 000.00    CZK počítač

Sabina Joštová  10 300.00    CZK úhrada nájmu

Tomáš Scharf  15 000.00    CZK Handbike Schmicking

Lenka Zelená  20 000.00    CZK mechanický vozík

Letokruhy, o. p. s.  150 000.00    CZK terénní odlehčovací služby

Martina Juřicová  9 680.00    CZK rehabilitační stůl

Radek Maceček  15 000.00    CZK mechanický vozík

Petr Jestřáb  5 000.00    CZK sociální služby tísňové péče po dobu 9 měsíců

Jana Juřičková  15 000.00    CZK mechanický vozík

Naděžda Lužová  26 669.00    CZK nájem

Naděžda Lužová  7 200.00    CZK zálohy na elektřinu

Naděžda Lužová  4 400.00    CZK školné pro syna Matěje

Jakub Beneš  20 000.00    CZK osobní asistence

Jakub Beneš  5 860.00    CZK 2 sedací vaky

Jana Malknechtová  10 000.00    CZK invalidní vozík

Andrea Benková  30 000.00    CZK ubytování a péče o děti po dobu 6 měsíců

Martin Tříska  6 769.00    CZK mechanický invalidní vozík

Magdaléna Ringmaierová  20 000.00    CZK léčebný program Klim–Therapy

Barbora Krupičková  4 800.00    CZK hipoterapie

Michal Procházka  8 000.00    CZK sluchadla s příslušenstvím

Jakub Novák  2 000.00    CZK podpora při studiu

Jakub Novák  6 000.00    CZK náklady spojené se studiem

Lucie Jedličková  16 667.00    CZK věcný dar – pračka a lednička

Dagmar Reháková  20 000.00    CZK nájem
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MgA. Iveta Pilařová, PhD.  20 000.00    CZK přístroj WalkAide

ÚAMK – AMK ZPM PŘÍBRAM BEROUN  20 000.00    CZK provoz občanského sdružení

Erika Šafránková  24 000.00    CZK bydlení a péče o děti po dobu 6 měsíců

Erika Šafránková  18 000.00    CZK náklady na živobytí, bydlení na 6 měsíců

Erika Šafránková  4 439.31    CZK věcný dar – křesílko

Stanislav Kořínek  15 000.00    CZK úhrada nájmu

Základní škola Vrdy  40 000.00    CZK audiovizuální pomůcky pro zefektivnění výuky

Petr Kobza  15 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Marie Hrdinová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Sebastien Ujlaki  10 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Hana Heráková  22 200.00    CZK úhrada nájmu po dobu 6 měsíců

Klára Grešková  15 000.00    CZK kočárek stingray

Jana Šturdíková  10 968.00    EUR léky Fampyta při roztroušené skleróze

Kateřina Rulfová  10 000.00    CZK péče o novorozenou dceru Miu

Kateřina Rulfová  27 180.00    CZK úhrada nájemného po dobu 6 měsíců

Kateřina Rulfová  2 800.00    CZK mléčná výživa

Natálie Sedláková  13 000.00    CZK letní tábor pro zdravotně postižené děti

Marek Rybníkář  14 908.00    CZK invalidní vozík

Věra Vinkevičová  15 000.00    CZK zdvižná plošina včetně vchodových dveří do domu

Melissa Tkáčová  4 200.00    CZK dětský letní tábor

Zuzana Balášová  64 000.00    CZK vybudování bezbariérové kuchyně

Radka Štanclova  14 600.00    CZK úhrada nájmu v městském bytě

Radka Štanclova  8 446.50    CZK chladníčka

Helena Hegenbartová  15 000.00    CZK speciální sedačka do školy

Martin Dočkal  15 000.00    CZK šikmá schodišťová plošina

Marek Schmid  10 000.00    CZK mechanický vozík a příslušenství

Radka Bečková  15 000.00    CZK elektrický skútr

Zlata Vaňousová  20 000.00    CZK ortodonická léčba dcery

Tobiáš Řezníček  20 000.00    CZK osobní asistent do školky

Kristýna Petříková  15 000.00    CZK léčebný program Klim–Therapy

Adéla Kalkušová  15 000.00    CZK zdravotní kočárek Kimba Spring

Barbora Pekárková  15 000.00    CZK chodítko Nurmi Neo

Jiří Němec  15 000.00    CZK invalidní vozík

Matyáš Kohák  15 000.00    CZK léčebný program Klim–Therapy

Kamil Sobek  15 000.00    CZK invalidní vozík

Dušan Petřvaldský  40 000.00    CZK osobní automobil

Portus Praha, o.s.  5 896.00    CZK registrační pokladna

Portus Praha, o.s.  49 429.00    CZK chladící skříň

Pavel Syrůček  5 000.00    CZK dvě digitální sluchadla pro dceru Pavlínu

Jana Daňková  10 000.00    CZK základní náklady domácnosti a péče o syna Jana

Žaneta Opitová  5 300.00    CZK dětský letní tábor

Daniel Lach  10 000.00    CZK PC sestava

Olivova dětská léčebna, o.p.s.  101 235.00    CZK hřiště v areálu léčebny

Eliška Němcová  40 000.00    CZK automobil Dacia Dokker

Daniela Zezulová  24 000.00    CZK péče o syny Martina a Mariana

Daniela Zezulová  9 172.50    CZK věcný dar – lednice

Daniela Zezulová  3 000.00    CZK sportovní vybavení

Daniela Zezulová  37 000.00    CZK náklady na bydlení

Daniela Zezulová  5 379.00    CZK věcný dar – herní konzole Sony

Bedřich Smetana  12 028.00    CZK invalidní vozík

Fakultní nemocnice Plzeň  400 000.00    CZK zdravot. zařízení na hematoonkologické oddělení

Martin Weber  10 000.00    CZK elektrostimulátor WalkAide – pomůcka při chůzi

Kristýna Sopušková  4 547.00    CZK ubytování ve stacionáři Kociánka

Kristýna Sopušková  6 533.00    CZK pobyt v týdenním stacionáři

Kristýna Sopušková –6 533.00    CZK pobyt v týdenním stacionáři

Kristýna Sopušková  5 033.00    CZK pobyt v týdenním stacionáři

Eliška Nekardová  15 000.00    CZK dětský mechanický vozík

Kutil gymbox club fitness  40 000.00    CZK sportovní oddíl – projekt "Sportovní centra"
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Hana Chounová  10 000.00    CZK chodítko

Jan David  3 246.00    CZK výtvarné potřeby pro děti na letním táboře

Jan David  8 889.00    CZK odměny pro děti na letním táboře

Jan David  2 865.00    CZK odměny pro děti na letním táboře

Martin Petrásek  50 000.00    CZK osobní automobil

Lukáš Šmejc  15 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Kristýna Sofie Březíková  40 000.00    CZK osobní automobil

Hana Dobešová  15 000.00    CZK elektrický skútr pro invalidy

Jana Hejlová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Jana Veselá  15 167.50    CZK věcný dar – chladnička a pračka Whirlpool

Josef Příhoda  30 000.00    CZK řečový procesor

Adéla Krajová  20 000.00    CZK schodišťová plošina

Barbora Štěpánková  40 000.00    CZK osobní automobil

Přemysl Kabourek  15 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Nikolas Úbl  3 388.00    CZK inhalátor PARI BOY Compact

Eliška Tauberová  40 000.00    CZK osobní automobil

František Jančura  40 000.00    CZK osobní automobil

Markéta Dašková  3 990.00    CZK financování dětského letního tábora "KŘIŽÁČEK"

Martina Hodboďová  10 080.00    CZK hipoterapie

Adéla Brabencová  30 000.00    CZK řečový procesor

Zuzana Musílková  10 000.00    CZK rehabilitační kočárek Kimba Spring

Zdeněk Šmerda  15 000.00    CZK invalidní vozík

Michaela Kunýtová  10 000.00    CZK vozík Easy 300

Miluše Krčálová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Tereza Vránová  15 000.00    CZK invalidní vozík

Jiří Dvořák  15 000.00    CZK invalidní vozík

Vlastimil Špaček  7 000.00    CZK přídavné bubnové brzdy a madlo k mechanic. vozíku

Alena Švorčíková  19 810.00    CZK věcný dar – 2 mini notebooky pro vnučky ke studiu

Nadační fond při MŠ  12 000.00    CZK "Podpora regionů" – provoz

Mateřská škola Lešná  12 000.00    CZK "Podpora regionů" – provoz školy

Adam Hilsch  15 000.00    CZK speciální vozík BENECYKL

Sandra Horynová  37 000.00    CZK školné pro syna Daniela a doprava syna do školy

Monika Vávrová  18 000.00    CZK náklady spojené s pronájmem bytu

Eliška Kasanová  42 000.00    CZK nájemné v bytě zvláštního určení

Václav Baloun  3 420.00    CZK věcný dar – knihy a kancelářské potřeby

Helena Horvat  2 999.00    CZK základní vybavení bytu

Helena Horvat  12 347.00    CZK nábytek – vybavení do bytu

Jiřina Popilková  48 000.00    CZK náklady na bydlení, úhrada SIPO

Cecilie Škvárová  9 600.00    CZK náklady na dopravu do/ze školy

Cecilie Škvárová  10 830.00    CZK náklady na otop

Marek Lukačovic  20 000.00    CZK příspěvek na nákup osob. automobilu

Josef Vychodil  15 000.00    CZK příspěvek na mech.vozík

TJ ORION Praha, spolek  126 000.00    CZK obměna jízdárenského povrchu po povodních 2013

Petr Vesecký  12 000.00    CZK nákup mechanického vozíku

Nadace Dřevo pro život  40 000.00    CZK stavba zvoničky

Petra Finková  15 000.00    CZK příspěvek na el. vozík Permobil

Nadační fond při Mateřské škole  12 000.00    CZK provoz "Podpora regionů"

Vojtěch Vrchota  4 000.00    CZK hiporehabilitace

Monika Rališová  30 000.00    CZK Asistenční pes

Lenka Pokorná  1 990.00    CZK dioptrické brýle

Lenka Pokorná  6 708.00    CZK stravování v MŠ

Lenka Pokorná  4 760.00    CZK mimoškolní aktivity

Lenka Pokorná  7 300.00    CZK úhrada kurzu autoškoly

Tobiáš Večerka  15 000.00    CZK zdravotní kočárek Swifty

Adam Rýznar  10 000.00    CZK cyklovozík BENECYKL

Zdeněk Rubáš  50 000.00    CZK příspěvek na osobní automobil

Úsměváčci – PDRP  30 000.00    CZK hipoterapie pro handicap děti

Eva Stupková  5 000.00    CZK kurz plavání
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Oblastní spolek Českého červeného  30 000.00    CZK vybavemí jídelny do chráněného bydlení

Zdeněk Sýkora  13 900.00    CZK nákup invalidního vozíku

Petra Mráčková  27 406.00    CZK systém k monitorování glykémie

Petra Mráčková  13 594.00    CZK testovací proužky na glykémii

Naďa Vopálenská  20 000.00    CZK nájemné v bytě Česká Lípa

Renata Grebíková  18 000.00    CZK dětská výživa,pleny,hygienické potřeby

Jana Kuřátková  11 000.00    CZK zdravotní a edukační pomůcky

Pavlína Zurynková  12 000.00    CZK pleny a výživa, hygienické potřeby pro dítě

Pavlína Zurynková  3 877.00    CZK náklady spojené s pronájmem

Vladimír Novotný  15 000.00    CZK nákup invalidního vozíku

Mateřská škola Valašské Meziříčí,  12 000.00    CZK Podpora regionů – provoz

Marcela Skalická  20 000.00    CZK pobyt v internátním zařízení

Marcela Skalická  10 000.00    CZK doprava do/z internátního zařízení

Dagmar Sikorová  15 000.00    CZK nákl.na studia – adaptační kurz, pomůcky, prac.odě

Mgr. Šárka Dvorská  15 000.00    CZK mechanický vozík

Jan Josef Kopal  40 000.00    CZK osobní automobil

Petr Soukup  15 000.00    CZK mechanický vozík

Marek Kún  15 000.00    CZK invalidní vozík

Nadace fotbalových internacionálů  100 000.00    CZK ocenění bývalých fotbalových internacionálů

Simona Šabaková  4 000.00    CZK náklady na bydlení

Martin Výborný  15 000.00    CZK nákup řečového procesoru N6

Sociální služby města Pardubic  87 860.00    CZK nemocnicční lůžko s laterálním náklonem

Jaroslav Kudrik  30 000.00    CZK náklady spojené s pronájmem bytu

Alois Serbus  50 000.00    CZK příspěvek na automobil

Erik Jacyna  6 892.00    CZK inhalační přístroj

Jaroslav Fiala  14 990.00    CZK kolo Loped

Kristýna Znojilová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Vendula Slabá  15 000.00    CZK mechanický vozík

Kryštof Matouš  15 000.00    CZK zdravotní kočárek

Sdružení rodičů a přátel dětí při  300 000.00    CZK projekt péče o nadané žáky

Soňa Augustýnová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Zdeněk Vaněk  7 000.00    CZK tříkolka pro invalidy

Antonín Kovář  40 000.00    CZK nákup osobního automobilu

MS VZS ČČK BRUNTÁL  50 000.00    CZK kvalifikace v oboru záchranář na divoké vodě

Marie Valentová  30 000.00    CZK úhrada nákladů na bydlení

Jarmila Hanzlová  9 600.00    CZK obědy pro děti

Jarmila Hanzlová  9 548.00    CZK doprava do MŠ

Marek Trnečka  15 000.00    CZK spec.zádržný systém SASCHA

Petr Ouhrabka  15 000.00    CZK notebook

Jaroslav Kuthan  15 000.00    CZK příslušenství k elektr. vozíku

Johanka Filípková  15 000.00    CZK systém pro výuku sluchově postižené

Jana Homolová  15 000.00    CZK naslouchadlo s reproduktorem

Soňa Šustková  4 536.00    CZK obědy pro dceru

Soňa Šustková  1 400.00    CZK mimoškolní aktivity

Soňa Šustková  3 861.00    CZK obědy pro syna

Nikolas Tylš  5 000.00    CZK závěsná sluchadla

Jaroslav Vaďura  30 000.00    CZK vertikální plošina

Jana Opletalová  20 000.00    CZK náklady na bydlení

Klára pomáhá, o. s.  50 000.00    CZK provoz o.s.

Jaroslav Prokůpek  15 000.00    CZK příspěvek na vozík

Petr Šenk  14 993.00    CZK nákup invalidního vozíku

Jan Žiga  10 000.00    CZK školení na digitální čtecí zařzení

Renata Hartigová  9 000.00    CZK náklady bydlení

Renata Hartigová  9 000.00    CZK úhrada energie – bydlení

Renata Hartigová  7 980.00    CZK nákup otopu – bydlení

Simona Modrová  6 800.00    CZK akreditovaný kurz pro pracovníky v soc. službách

Tomáš Nevěčný  15 000.00    CZK invalidní vozík

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.  60 000.00    CZK pronájem rehabilitačního bazénu
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Česká asociace studentů  10 000.00    CZK výtvarné potřeby

Patrik Tylš  13 590.00    CZK anatomické zádové opěrky

Patrik Hloušek  15 000.00    CZK nákup zvukového procesoru

Petr Kašpar  15 000.00    CZK nákup invalidního vozíku

David Štěpánek  40 000.00    CZK asistenční služba

Lucie Faldusová  15 000.00    CZK invalidní vozík

Blanka Mullerová  8 946.00    CZK závěsná postel

Blanka Mullerová  20 947.00    CZK nábytek IKEA

Aminat Asueva  12 097.00    CZK postel + matrac.chránič

Štěpánka Mendlová  15 000.00    CZK mech. invalidní vozík

Břetislav Blabla  15 000.00    CZK mechnický invalidní vozík

Jakub Komrzí  15 000.00    CZK mech. invalidní vozík

Jana Kolářová  5 200.00    CZK mimoškolní aktiviry – pěvecký sbor

Jana Kolářová  2 800.00    CZK mimoškolní aktivity – ZUŠ Sušice

Eva Kostková  24 000.00    CZK úhrada nákladů bydlení

Radka Soukupová  10 000.00    CZK úhrady nákladů na užívání bytu

Jiří Juřica  14 247.00    CZK kočárek a doplňky Stingray

Ing. Peter Šichtanec  10 000.00    CZK mechanický invalidní vozík

Vladimír Pištěcký  15 000.00    CZK příspěvek na mech. invalidní vozík

Jan Moravec  15 000.00    CZK elektr.invalidní vozík

Lucie Hanusková  15 000.00    CZK chodítko pro nácvik chůze

Jana Brindzáková  12 000.00    CZK náklady na užívání bytu

Jana Brindzáková  1 910.00    CZK nábytek

Jana Brindzáková  6 056.00    CZK chladnička

Jana Langová  20 730.00    CZK náklady na bydlení

Jana Langová  30 000.00    CZK podpora zdr.znevýhodněné osoby

Jiřina Vlčková –8 483.00    CZK Vrácení školného – storno daru Kristýna Vlčková

Jiřina Vlčková  2 500.00    CZK úhrada nákladů na studia dětí

Jiřina Vlčková  9 150.00    CZK školné na SOŠ a SOU Heureka

Jaroslava Kernová  5 000.00    CZK úhrada dopravy na reklvalifikační kurz

Jana Alakšová  5 000.00    CZK doprava na rekvalifikační kurz

Vlasta Heřmanová  2 000.00    CZK zvýšené sedátko na WC

Zuzana Zmátlová  6 592.00    CZK zádržný systém do automobilu

Sára Kališová  10 000.00    CZK odšťavňovač

Domov pro seniory Kociánka  65 000.00    CZK provoz z projektu Charitat.koncert MR

Beáta Mentznerová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Julie Sobková  15 000.00    CZK polohovací zařízení

Kateřina Šimonková  15 000.00    CZK příspěvek na inv.vozík

Nikola Foksová  15 000.00    CZK speciální kočárek

Jaroslava Kroužková  9 000.00    CZK příspěvek na elektr.vozík

Základní škola Opava  10 000.00    CZK nákilady na výtvarnou výchovu

David Čtvrtníček  15 000.00    CZK odlehčený invalidní vozík Rubix

Václav Čížek  10 420.00    CZK příspěvek na mechanický vozík

Lenka Balíková  4 906.00    CZK polohovací válenda

Speciální služby města Pardubice  20 000.00    CZK mzdy uživatelů Denního stacionáře Slunečnice

Laura Křížová  18 000.00    CZK úhrada nákladů bydlení;

Josef Žabka  15 000.00    CZK příspěvek na invalidní vozík

Jana Králová  15 000.00    CZK příspěvek na invalidní vozík

Denisa Maršánová  2 970.00    CZK úhrada obědů ve školní jídelně

Jan Mazour  10 673.00    CZK notebook

Markéta Mikešová  15 000.00    CZK aktivní mechanický vozík

Dominik Jašek  19 803.00    CZK ošetřující materiál

Domov Sluníčko  49 000.00    CZK Charitativní koncert M.Rottrová

Marie Müllerová  15 000.00    CZK osobní asistence

Kateřina Vondrová  13 000.00    CZK oblečení, obuv, školní potřeby

Karel Vaculík  15 000.00    CZK motor k elektrickému vozíku

MOST PRO o.p.s.  20 000.00    CZK akce pro děti o vánocích

Milan Říha  8 400.00    CZK výživné pro děti
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Romana Cvanigová  20 000.00    CZK náklady na studium syna – nářadí a materiál

Marcela Molnárová  23 400.00    CZK náklady na bydlení

Kateřina Coufalová  14 925.00    CZK invalidní vozík

Jana Růžičková  15 000.00    CZK asistent pedagoga – dofinancování

Volodymyr Trokhymchuk  15 000.00    CZK mechanický vozík

Tomáš Přibyl  10 000.00    CZK invalidní vozík

Miroslav Šperk  15 000.00    CZK aktivní invalidní vozík RGK

Lucie Aldorfová  16 543.00    CZK chodítko a opěrky rukou Crocodile

Ivana Tomanová  13 000.00    CZK mechanický vozík Zippie Yonungster

Kateřina Pitoňáková  9 890.00    CZK příslušenství k inhalátoru

Šárka Kočišová  7 200.00    CZK ubytování v internátu pro syna

Šárka Kočišová  4 800.00    CZK dětské pleny

Adéla Sekyrová  15 000.00    CZK mechanický vozík

Petra Černá  26 856.00    CZK úhrada nákladů na bydlení matky s dětmi

Petra Černá  4 500.00    CZK škola v přírodě

Petra Zorničková  14 400.00    CZK školné pro dceru

Kateřina Jurašíková  18 000.00    CZK příspěvek na bydlení a energie

Kateřina Jurašíková  12 719.00    CZK Věcný dar chladnička

Milan Kalijanko  15 000.00    CZK invalidní vozík

Lenka Vraná  30 000.00    CZK náklady na bydlení

Miloslava Nečasová  17 000.00    CZK podpora zaměstnanců v nouzi

Miloslava Nečasová  85 000.00    CZK náklady na bydlení a živobytí

Miloslava Nečasová –85 000.00    CZK náklady na bydlení a živobytí

Zdeněk Šafář  8 000.00    CZK ubytování na koleji VUT

Mateřská škola Přerov  15 000.00    CZK náklady na provoz – Podpora regionů

Nadace Jedličkova ústavu  150 000.00    CZK bezbarierový autobus

Anna Věntusová  15 000.00    CZK zdravotní kočárek Stingray

Vladislav Víšek  10 000.00    CZK rehab.stroj Motren Duo

Jiří Šedivý  10 000.00    CZK rehab.přístroj Motren Duo

Petr Čermák  10 000.00    CZK rehab.přístroj Motren Duo

Antonín Tretera  15 000.00    CZK mech.ivńvalidní vozík

Jakub Pendl  4 999.10    CZK ubytování na studiích

Renata Popková  11 204.00    CZK úhrada nákladů na bydlení

Renata Popková  375.00    CZK obědy pro syna

Renata Popková  4 224.00    CZK stravování dcery

Renata Popková –4 224.00    CZK stravování dcery

Renata Popková  3 912.00    CZK stravování dcery

Mateřská škola Přerov  15 000.00    CZK příspěvek na provoz Podpora regionů

Filip Haris  15 000.00    CZK elektrický inv.vozík

FOKUS Vysočina  35 300.00    CZK přísp.na provoz – dobrovolníci, cest.náklady, výst

HESTIA Group s.r.o.  50 000.00    CZK propagace a personální zabezpečení

Božena Křížová  7 000.00    CZK úhrada školného a obědů

Božena Křížová  17 500.00    CZK náklady na bydlené

Božena Křížová –7 000.00    CZK úhrada školného a obědů

Božena Křížová  770.00    CZK úhrada školného a obědů

Domov sv. Máří Magdalény  24 000.00    CZK vánoční dárky pro děti

Jan Lhota  15 000.00    CZK invalidní vozík Otto Bock

Petr Jonák  15 000.00    CZK příspěvek na mech. vozík

Leona Slintáková  15 569.40    CZK lék Ammonaps – 3 balení

Základní škola J.A.Komenského a  15 000.00    CZK projekt Podpora regionů

Ludvík Sivera  15 000.00    CZK mechanický vozíik

Irena Peričová  5 000.00    CZK mimoškolní aktivity vnučky

Miroslav Grill  15 000.00    CZK mechanický vozík

Daniel Macan  15 000.00    CZK sedací jednotka Kimba

Zdeňka Reifová  25 000.00    CZK služby stacionáře pro syna

Marek Petružálek  50 000.00    CZK příspěvek na osobní automobil

Jan Růžička  15 000.00    CZK řečový procesor

Mateřská škola Píšťalka  15 000.00    CZK projekt Podpora regionůl

Irena Horehleďová  26 000.00    CZK náklady na bydlení

Galina Charčenko  20 000.00    CZK koberec do dětského pokoje
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Jiří Herufek  5 151.00    CZK zdravotní kočárek s invalidní úpravou

Kristýna Smetanová  6 710.00    CZK úhrada asistentky ve škole

Kristýna Smetanová  480.00    CZK příspěvek na asistenční služby

Jan Kretek  50 000.00    CZK příspěvek na automobil

Markéta Drobková  50 000.00    CZK příspěvek na automobil

Dana Nosálková  35 000.00    CZK pianino pro dceru Karolínu

Elim Opava o.p.s.  50 000.00    CZK náklady na provoz – personální obsazení, propagace

Oblastní charita Jičín  25 400.00    CZK příspěvek na provoz, personální obsazeníí, propaga

Dita Barochová  16 000.00    CZK úhrada chráněného bydlení

Jakub Rohel  15 000.00    CZK bezbarierová rekonstrukce koupelny a WC

Jaroslav Teichmann  15 000.00    CZK aktivní mechl vozík

Petr Štefan  10 000.00    CZK kolo s elektrickým pohonem

Tomáš Pechal  15 000.00    CZK aktivní mechanický vozík

Lenka Rybková  6 017.00    CZK doplatek k mech. vozíku

Eva Johanovská  15 000.00    CZK speciální polohovací křeslo

Alena Némethova  1 000.00    CZK slevové karty na dopravu

Alena Némethova  12 000.00    CZK ubytování na internátě

Alena Némethova  17 536.00    CZK ubytování a strava v internátu

Klub Chlapeckého sboru BONIFANTES  20 000.00    CZK náklady na koncerty a dopravu

Bc. Jiří Chráska  40 000.00    CZK příspěvek na os.automobil

Nikola Vařeková  4 500.00    CZK úhrada školních obědů

Miroslav Kopřiva  5 000.00    CZK oblečení a potraviny pro děti

Miroslav Kopřiva  7 810.00    CZK věcný dar – pračka

Miroslav Kopřiva  8 988.00    CZK věcný dar – notebook

Petr Sekanina  5 000.00    CZK hiporehabilitace

Martina Kučerová  10 000.00    CZK úhrada nákl. na bydlení

Martin Hüner  15 000.00    CZK příspěvek na inv. vozík

Spolek rodičů při Základní škole  1 755.00    CZK hry do družiny

Celkem za rok 2014  22 979 694.61    
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Nadace AGROFERT 
Pyšelská 2327/2 
149 00 Praha 4

IČ 241 88 581

Zápis v nadačním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl N, vložka 868
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