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Nadace AGROFERT byla zřízena formou notářského zápisu dne 16. 11. 2011 a vznikla zápi-
sem do nadačního rejstříku dne 5. 12. 2011. Zřizovatelem nadace je společnost AGROFERT, 
a.s. Nadační kapitál činí 500 tis. Kč.

Nadace AGROFERT je členem Fóra dárců a v roce 2015 obdržela Známku kvality Fóra 
dárců. 

Nadace AGROFERT vykonává svoji činnost i ve Slovenské Republice prostřednictvím své 
organizační složky.

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 a 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 jak neziskovým organizacím, tak individuálním 
žadatelům. 

V roce 2015 bylo na nadačních příspěvcích rozděleno celkem 29.262.820,- Kč v následujících 
oblastech: 

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 2015 byly vyhlášeny čtyři otevřené grantové výzvy pro organizace, a to: 

• Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, mentálně či prostředím, ve kterém vyrůstají

• Podpora domácí hospicové péče 

• Podpora mezigeneračních projektů

• Podpora péče o seniory v domácím prostředí

Jako celoročně otevřený byl zahájen Hasičský fond Nadace AGROFERT. 

Činnost nadace

Podpora neziskových organizací

Činnost nadace

AUTA PRO HENDIKEPOVANÉ OBČANY 1.418.843,00
FOND PRO RODIČE SAMOŽIVITELE V NOUZI 5.073.595,78
OBECNÉ INDIV. ŽÁDOSTI 6.842.404,25
OSTATNÍ 62.700,00
PODPORA DĚTÍ 8.021.678,00
PODPORA REGIONŮ 911.492,00
PODPORA SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ 599.530,00
PODPORA ZDRAVÍ  961.519,00
MEZIGENERAČNÍ PROJEKTY 625.805,00
SPORTOVNÍ CENTRA NADACE AGROFERT 190.000,00
PODPORA NEMOCNIČNÍCH  ZAŘÍZENÍ A PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ 2.861.718,00
FOND NA PODPORU HASIČSKÝCH SBORŮ A HASIČSKÉHO SPORTU 465.344,00
KRIZOVÝ FOND VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ TEREZY MAXOVÉ 1.000.000,00
NADÁCIA AGROFERT 228.190,50

Celkový součet 29.262.819,53
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Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního  
příspěvku v 

Oblastní charita Liberec Úhrada mezd sociálních pracovnic v azylových domech pro matky 
s dětmi

100.000,-  

ICOS Český Krumlov, o.p.s. Realizace služby Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu 
Českokrumlovsko. 

160.000,- 

Dejme dětem šanci, o.p.s. Podpora stipendijního programu Pomoz mi do života…" 100.000,-  

Diakonie ČCE - středisko Vsetín 
(církevní právnická osoba)

MOZAIKA - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
ohrožených sociálním vyloučením. 

130.000,-  

Středisko rané péče SPRP 
Ostrava, pobočný spolek

"Raná péče - průvodce rodin s dětmi s postižením v 
Moravskoslezském kraji" - 

100.000,-  

Dětské krizové centrum, z.s. "Projekt non-stop Linka důvěry Dětského krizového centra" 300.000,-  

Dětský domov Husita, o.p.s. Podpora systematické sociální práce s biologickými a hostitelskými 
rodinami dětí dlouhodobě umístěných v dětském domově, podle 
jejich individuálních potřeb. 

170.000,-  

Romodrom, o.p.s. "Centra předškolní výchovy" - zajištění včasné péče dětem ze 
sociálně vyloučeného prostředí či dětem vyloučením ohrožených 
a jejich rodinám. 

270.000,-  

Volno, z.s. Odlehčovací služby pro rodiny dětí s postižením 120.000,-  

Dům tří přání, spolek Podpora Domu Přemysla Pittra pro děti (DPPD). Cílem je nejen 
poskytovat útočiště ohroženému dítěti, ale poskytovat odbornou 
pomoc celé rodině tak, aby byla v co největší míře schopná vyřešit 
svoji krizovou situaci a dítě se mohlo vrátit zpět do rodinného 
prostředí, které pro něho bude bezpečné.

150.000,-  

Rodina u nás, o. s. Podpora služby doprovázení biologickým rodinám, kterým je 
navráceno dítě z ústavní nebo pěstounské péče. 

250.000,-  

Modrý klíč, o.p.s. Podpora osobní asistence -  zajišťuje sociální služby cca 27 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a tak odlehčuje 
psychickou i fyzickou zátěž, která je kladena na jejich rodiny 
soustavnou péčí. 

70.000,-  

Činnost nadace

Grantová výzva: 
Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, mentálně či prostředím,  
ve kterém vyrůstají

Grantová výzva na podporu dětí hendikepovaných fyzicky, mentálně či prostředím, ve kterém vyrůstají, je tradičně největším 
grantovým řízením Nadace AGROFER. Zaměřuje se na neziskové organizace pomáhající rodinám, které se starají o postižené 
dítě v domácím prostředí, případně také organizacím, které pracují s dětmi sociálně vyloučenými či ohroženými sociálním vy-
loučením. Společným jmenovatelem podporovaných aktivit je práce s rodinou dítěte, případně prevence odebrání dítěte do 
ústavní péče. Z přiděleným nadačních prostředků je možno financovat především provozní náklady organizací, včetně nákladů 
na mzdy odborných pracovníků a jejich vzdělávání. 

V roce 2015 proběhlo grantové řízení na podporu hendikepovaných dětí ve dvou kolech. Nedříve nadace oslovila v rámci uza-
vřené grantové výzvy organizace, se kterými již spolupracovala v roce 2014, následně pak vyzvala k účasti na grantu i ostatní 
organizace rozvíjející svoji činnost v oblasti podpory hendikepovaných a znevýhodněných dětí. 

Do uzavřené grantové výzvy se přihlásilo celkem 13 organizací, podpořeno bylo 12 z nich. Na nadačních příspěvcích bylo  
v rámci tohoto grantového řízení rozděleno 1.920.000,- Kč. 

Do otevřené grantové výzvy se přihlásilo celkem 98 organizací, podpořeno bylo 21 z nich. Na nadačních příspěvcích bylo  
v rámci tohoto grantového řízení rozděleno 1.939.610,- Kč.

Seznam organizací podpořených v rámci grantové výzvy: 
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organizace
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(stručná charakteristika)
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Činnost nadace

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

Občanské sdružení rodičů 
a přátel dětí s handicapem 
ORION, spolek, Rychnov nad 
Kněžnou

Pomoc rodinám s dětmi s handicapem. Cílem je podpořit 
rodinu tak, aby dítě s handicapem mohlo vyrůstat ve své rodině, 
nabídnout smysluplné prožití volného času, vymanit rodinu ze 
sociální izolace, napomáhat vzájemným vztahům nejen v rodině, 
ale i mezi jednotlivými rodinami navzájem.

150.000,- 

Dotyk II, o.p.s., Vysoké Popovice  Příspěvek na zajištění odborné psychologické péče pro děti s 
PAS v raném věku a přímo v domácím prostředí a na vytvoření 
multidisciplinárního týmu rané péče, skládajícího se ze speciálního 
a sociálního pedagoga, logopeda a nově i psychologa.

100.000,-  

Auxilium, o.p.s., Zlínský kraj, 
Vsetín 

Pomoc rodinám pečujícím o blízké osoby se zdravotním 
postižením.  Příspěvek na víkendové odlehčovací pobyty. 

100.000,-  

Centrum pro rodinu a sociální 
péči, z.s., Ostrava 

"Mám čas… a mé dítě je v dobrých rukách…" - odlehčovací služba 
RESPIT pro rodiče pečující o děti a mladé dospělé se zdravotním 
postižením. Služba RESPIT poskytuje terénní a ambulantní 
odlehčovací službu osobám, které pečují o dítě nebo mladého 
člověka ve věku 1-35 let se zdravotním postižením, převážně 
kombinovaným postižením vyplývajícím z DMO, ale i s PAS.

200.000,-  

Společnost pro ranou péči, o. s., 
Karlovarský kraj 

Příspěvek na poskytování odborných služeb rané péče rodinám 
dětí s postižením na území Karlovarského kraje.  Služba má terénní 
charakter, je poskytována v domácnostech klientů - rodin dětí 
s postižením od 0 do 7 let. Cílem projektu je rozšíření kvality i 
kvantity poskytovaných služeb.

100.000,-  

Help-in, o.p.s. Bruntál "Rodinná asistence" - sociálně-aktivizační služba pro rodiny s 
dětmi. Cílem služby je stabilizovat ekonomické nebo vztahové 
poměry, posílit rodičovské kompetence, zlepšit péči o domácnost 
v rodinách, které jsou převážně v evidenci OSPOD, a tím 
minimalizovat riziko odebrání dětí z rodin nebo naopak vytvořit 
podmínky pro jejich návrat.

100.000,-  

Sdružení SOS dětských 
vesniček, spolek

Příspěvek na činnost programu SOS dětských vesniček Kompas 
Brno, jehož prostřednictvím poskytují sociálně-aktivizační služby 
terénních sociálních pracovníků rodinám, kterým hrozí odebrání 
dítěte/dětí. Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve 
složité sociální či materiální situaci, a tím předejít odebrání dítěte.

50.000,-  

Soukromý dětský domov SOS 
92, o.p.s.

"I já mám mámu" - projekt je zaměřen na udržení, podporu a 
kultivaci vazby a kontaktu dětí se svou biologickou rodinou a 
širším příbuzenstvem. Pokud kontakt není možný, seznamují se 
děti se svou rodinnou historií, jeho reálnou situací. Nejvyšším cílem 
projektu je zrušení ústavní výchovy a vrácení dítěte zpět do své 
rodiny. Příspěvek na práci terénní sociální pracovnice.

50.000,-  

Centrum pro dítě a rodinu 
Valika, o. s., Karlovy Vary a 
Sokolov

Záměrem projektu je přispět za pomoci komplexní kvalitní 
terénní a ambulantní péče ke snížení počtu dětí umisťovaných do 
ústavní péče, rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb sociální prevence 
ohroženým rodinám prostřednictvím odborného sociálního, 
výchovného a právního poradenství a poskytováním terénních 
sociálně aktivizačních služeb a ambulantní sociálně-právní 
ochrany.

48.000,-  

Farní charita Týn nad Vltavou "SOS Rodina" - projekt je zaměřen na rodiny s dětmi, které jsou v 
evidenci OSPOD. Cílem projektu je poskytnout komplexní pomoc 
rodinám s dětmi v jejich přirozeném prostředí, tj. přímo v rodině.

88.600,-  
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Činnost nadace

Sdružení "Piafa" ve Vyškově "PIAFA dětem" - projekt je zaměřen na pravidelné aktivity v 
rámci sociálně-právní ochrany dětí. Cílem projektu je poskytování 
pravidelných služeb a poradenství, které podpoří znevýhodněné 
děti a jejich rodiny. Podpora je zaměřena na zlepšení zdravotního 
stavu, psychomotoriky, rozvíjení kompetencí dětí i rodičů, zlepšení 
situace dětí a usnadnění zvládání běžných činností a zapojení do 
společnosti.

200.000,-  

CEDR - komunitní centrum,o.s., 
Šluknov

"Fungující rodina 2015" - projekt se zaměřuje na podporu zajištění 
zdárné výchovy dětí a mládeže ve věku do 18 let v rodinách se 
sociálním znevýhodněním. Podpora formou sociální asistence a 
poradenství poskytovaná odborným terénním pracovníkem.

144.350,-  

Občanské sdružení Smíšek, 
Praha 

Podpora a pomoc předškolním dětem ve věku 3-6 let z nefunních 
rodin a znevýhodněného prostředí. Projekt Integrační školičky 
Smíšek.

50.000,-  

Romodrom, o.p.s., Slané „Centra předškolní výchovy a doučování“ - základní myšlenkou 
projektu je zajištění včasné péče dětem ze sociálně vyloučeného 
prostředí či dětem vyloučením ohrožených a jejich rodinám. 
Hlavním cílem projektu je vytvoření podpůrného prostředí pro děti 
za přispění aktivit tak, aby byly schopny bez problémů nastoupit 
do MŠ a ZŠ a pomoci jim udržet se tam. Práce s rodinou pak 
umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném domácím prostředí, 
které je důležité pro jejich další vývoj. 

200.000,-  

Farní charita Milevsko - 
Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež sv. Františka z Assisi

Záměrem projektu je nabídnout neorganizovaným bezprizorným 
dětem a mládeži ve věku 8-26 let trávení volného času - jako 
alternativa života na ulicích. 

50.000,-  

Kormidlo Šluknov, o.p.s. Zřízení a podpora činnosti zájmového keramického kroužku pro 
děti se speciálními potřebami.

20.000,-  

Dětský domov Unhošť Projekt integračního turistického kroužku poskytuje možnosti k 
propojení znalostí dětí načerpaných ve škole s praxí a konkrétními 
místy. 

38.660,-  

Klub nemocných cystickou 
fibrózou, o.s.

Projekt pro rodiny s dětmi nemocnými cystickou fibrózou. Rodiny 
mohou využívat odborné služby, které spolek nabízí. Služby 
slouží jako podpora vyrovnání se s nepříznivou životní situací, 
která nastává, když je dítě diagnostikováno s nevyléčitelném 
onemocnění CF.

50.000,-  

Sdružení SRAZ, z.s., Praha Hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením. 50.000,-  

Občanské sdružení CHEWAL, 
Třinec

Hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením 50.000,- 

Občanské družení Svítání 
Jablonec nad Nisou

Hiporehabilitace - rehabilitace prostřednictvím koní a 
volnočasových a integračních programů pro děti vě veku od 
3 měsíců do 12 let se širokým spektrem zdravotních nebo 
psychických problémů. 

50.000,-  

Zookontakt Rebeka, Třebíč Hippoterapie a zooterapie pro děti s fyzickým a mentálním 
hendikepem.

50.000,-  
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Grantová výzva: 
Podpora domácí hospicové péče

V roce 2015 se Nadace AGROFERT rozhodla otevřít zcela novou grantovou výzvu na podporu domácí hospicové 
péče pro děti a dospělé. Nadační příspěvky pro vybrané organizace byly určeny na úhradu provozních 
nákladů, včetně mzdových nákladů a nákladů na vzdělávání specialistů hospicové péče, případně na úhradu 
zdravotnického materiálu a potřebných zdravotnických a kompenzačních pomůcek pro pacienty. 

Do grantové výzvy se přihlásilo celkem 32 organizací, z nichž podporu nakonec získalo 22 organizací. V rámci 
tohoto grantu bylo rozděleno 3.084.957,00 Kč.  

Seznam organizací podpořených v rámci grantové výzvy: 

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Mzdové prostředky pro lékaře a zdravotní sestry. 200.000,- 

RUAH o.p.s. Zajištění provozu multidisciplinárního paliativního týmu - lékaři, 
zdravotní sestry, osobní asistenti, sociální pracovníci, psycholog a 
duchovní pro domácí hospicovou péči v okrese Benešov

85.800,- 

Hospic sv. Štěpána, občanské 
sdružení

Osobní náklady zdravotní sestry včetně SZP, zdravotnický 
materiál.

200.000,- 

Cesta domů, z.ú. Úhrada mzdových nákladů zdravotních pracovníků. 150.000,- 

DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ, 
o.p.s.

Příspěvek na mzdu zdravotní sestry 120.000,- 

Charita Javorník - evidovaná 
právnická osoba

Nákup speciálních zdravotnických a kompenzačních pomůcek 52 500,- 

Diakonie ČCE - středisko Vsetín Zdravotní úkony - osobní náklady zdravotní složky Domácího 
hospice Devětsil.

147.000,- 

Hospicová péče sv. Kleofáše 
Třeboň, o.p.s.

Mzdové náklady zdravotních sester, sociálních pracovnic. 200.000,- 

Hospicová péče sv. Zdislavy, 
o.p.s.

Mzdové a provozní náklady. 200.000,- 

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Krytí nákladů zdravotnické složky péče (osobní náklady, provozní 
náklady)

200.000,- 

Diakonie a misie Československé 
církve husitské

Příspěvek na kyslíkové generátory 36.960,- 

Charita Šternberk Příspěvek na zdravotní pomůcky, materiál, kompenzační pomůcky. 185.000,- 

Sdílení o.p.s. Mzdové náklady 180.000,- 

Domácí hospic, o.p.s. Příspěvek na zdravotnickou část poskytovaných služeb - krytí části 
mzdových nákladů zdravotních sester ve zbývající části roku 2015 
a dále v první polovině roku 2016.

200.000,- 

Občanské sdružení STŘÍPKY, 
spolek Domácí hospic Motýl

Příspěvek na pořízení přístrojového vybavení 57.654,- 

Charita Kyjov Příspěvek na materiálové náklady (zdravotnický materiál, vybavení, 
pohonné hmoty, ostatní) a na nemateriálové náklady (opravy a 
udržování aut, školení a kurzy, ostatní).

80.000,- 

Hospic knížete Václava, o.p.s. Mzdové náklady. 100.000,- 

Andělé Stromu života pobočný 
spolek

Provozní náklady hospice. 200.000,- 

Činnost nadace
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Činnost nadace

Farní charita Vlašim - církevní 
právnická osoba

Příspěvek na zakoupení lineárního dávkovače nutriční výživy 
(enterální pumpy). 

27.195,- Kč

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mzdové náklady dětské zdravotní sestry. 200.000,- Kč

Oblastní charita Pelhřimov Příspěvek na mzdové náklady 127.848,- Kč

Oblastní charita Červený 
Kostelec

Příspěvek na mzdové náklady 135.000,- Kč

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

I v roce 2015 vyhlásila Nadace AGROFERT grantovou výzvu zaměřenou na podporu projektů budujících respekt 
a úctu mezi generacemi. Přihlásilo se celkem 25 organizací, podporu získalo 15 z nich. Na nadačních příspěvcích 
bylo v rámci tohoto grantu rozděleno 497.545,- Kč.  

Seznam organizací podpořených v rámci grantové výzvy: 

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

České Švýcarsko o.p.s. Příspěvek na projekt "České Švýcarsko přátelské školám", který je 
zaměřen na programy ekologické výchovy a praktické workshopy, 
které s dětmi v mateřských a základních školách realizují aktivní 
senioři.

43.000,- Kč  

Občanské sdružení Počteníčko s 
babičkou 

Příspěvek na provozní náklady projektu "Hodinový vnuk". Ve 
skupince je vždy senior a 2-3 studenti, kteří se pravidelně věnují 
seniorovi - pravidelné návštěvy, společenské hry a jiné aktivity 
zpříjemňující pobyt.

42.200,- Kč 

Farní charita Litomyšl Příspěvek na provozní a mzdové náklady Dobrovolnického centra, 
kde studenti a mladí lidé tráví pravidelně 1x týdně čas se seniory a 
lidmi zdravotně postiženými z pobytových zařízení. 

50.000,- Kč 

HESTIA, o.s. Příspěvek na provozní náklady programu 3G_Tři generace, kde se 
dobrovolníci z řad seniorů pravidelně věnují dětem, které nemají 
vlastní prarodiče. 

32.160,- Kč 

Diakonie ČCE - středisko v 
Myslibořicích

Příspěvek na provozní náklady společných aktivit žáků ZŠ a klientů 
Diakonie ČCE - v Myslibořicích a aktivních seniorů z obce. 

28.000,-  Kč 

Dobrovolnické centrum, o.s. Příspěvek na provozní náklady programu 3G_Tři generace, kde se 
dobrovolníci z řad seniorů pravidelně věnují dětem, které nemají 
vlastní prarodiče. 

50.000,- Kč 

Farní charita Týn nad Vltavou Příspěvek na provozní náklady chodu Klubu pro seniory, který 
rozvíjí společné programy pro seniory a mladé lidi. 

20.000,- Kč 

Petrklíč, z.s. pravidelná setkávání dětí z lesní školky a seniorů z okolí a z 
místního domova pro seniory. 

49.910,- Kč 

Profa Kids Havířov o.p.s. Senioři z domova pro seniory chodí dopoledne do mateřské školky 
a předčítají dětem pohádky. 

32.000,- Kč 

TOTEM - regionální 
dobrovolnické centrum

Městská mezigenerační zahrada – rozvoj a fungování městské 
zahrady, o kterou se starají děti z MŠ a dobrovolníci (převážně) 
seniory z TOTEMu. Cílové skupiny se společně potkávají a 
prostřednictvímzahrady rozvíjejí mezigenerační vazby.

20.000,- Kč
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Činnost nadace

Farní charita Vlašim - církevní 
právnická osoba

Příspěvek na zakoupení lineárního dávkovače nutriční výživy 
(enterální pumpy). 

27.195,- Kč

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mzdové náklady dětské zdravotní sestry. 200.000,- Kč

Oblastní charita Pelhřimov Příspěvek na mzdové náklady 127.848,- Kč

Oblastní charita Červený 
Kostelec

Příspěvek na mzdové náklady 135.000,- Kč

Grantová výzva: 
Podpora péče o seniory v domácím prostředí

V závěru roku 2015 bylo vyhlášeno grantové řízení na podporu neziskových organizací, jejichž primárním posláním 
je podpora rodiny v péči o seniory, respektive prevence umísťování seniorů do ústavní péče. 

Do grantové výzvy se přihlásilo celkem 44 organizací, výsledky grantu byly vyhlášeny na začátku roku 2016.   Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

České Švýcarsko o.p.s. Příspěvek na projekt "České Švýcarsko přátelské školám", který je 
zaměřen na programy ekologické výchovy a praktické workshopy, 
které s dětmi v mateřských a základních školách realizují aktivní 
senioři.

43.000,- Kč  

Občanské sdružení Počteníčko s 
babičkou 

Příspěvek na provozní náklady projektu "Hodinový vnuk". Ve 
skupince je vždy senior a 2-3 studenti, kteří se pravidelně věnují 
seniorovi - pravidelné návštěvy, společenské hry a jiné aktivity 
zpříjemňující pobyt.

42.200,- Kč 

Farní charita Litomyšl Příspěvek na provozní a mzdové náklady Dobrovolnického centra, 
kde studenti a mladí lidé tráví pravidelně 1x týdně čas se seniory a 
lidmi zdravotně postiženými z pobytových zařízení. 

50.000,- Kč 

HESTIA, o.s. Příspěvek na provozní náklady programu 3G_Tři generace, kde se 
dobrovolníci z řad seniorů pravidelně věnují dětem, které nemají 
vlastní prarodiče. 

32.160,- Kč 

Diakonie ČCE - středisko v 
Myslibořicích

Příspěvek na provozní náklady společných aktivit žáků ZŠ a klientů 
Diakonie ČCE - v Myslibořicích a aktivních seniorů z obce. 

28.000,-  Kč 

Dobrovolnické centrum, o.s. Příspěvek na provozní náklady programu 3G_Tři generace, kde se 
dobrovolníci z řad seniorů pravidelně věnují dětem, které nemají 
vlastní prarodiče. 

50.000,- Kč 

Farní charita Týn nad Vltavou Příspěvek na provozní náklady chodu Klubu pro seniory, který 
rozvíjí společné programy pro seniory a mladé lidi. 

20.000,- Kč 

Petrklíč, z.s. pravidelná setkávání dětí z lesní školky a seniorů z okolí a z 
místního domova pro seniory. 

49.910,- Kč 

Profa Kids Havířov o.p.s. Senioři z domova pro seniory chodí dopoledne do mateřské školky 
a předčítají dětem pohádky. 

32.000,- Kč 

TOTEM - regionální 
dobrovolnické centrum

Městská mezigenerační zahrada – rozvoj a fungování městské 
zahrady, o kterou se starají děti z MŠ a dobrovolníci (převážně) 
seniory z TOTEMu. Cílové skupiny se společně potkávají a 
prostřednictvímzahrady rozvíjejí mezigenerační vazby.

20.000,- Kč

Kvalifikační a personální 
agentura, o.p.s. 

Realizace společných aktivit seniorů a mladých lidí v rámci letních 
prázdnin, a to společensky sportovních aktivit a PC kurzu pro 
seniory /vyučují studenti základních a středních škol/

31.400,- Kč

Dotek, o.p.s. Společné aktivity seniorů z pobytového zařízení a dětí z místní 
základní školy - tvorba knihy obce Vizovice 

17.000,- Kč 

Oblastní charita Jičín Příspěvek na provozní náklady programu 3G_Tři generace, kde se 
dobrovolníci z řad seniorů pravidelně věnují dětem, které nemají 
vlastní prarodiče. 

15.135,- Kč 

Občanské sdružení AVE, spolek projekt Mezigenerační bazárek, podpora komunity, propojení 
seniorů a dětí v rámci keramické dílny, multimediální dílny, zahradní 
dílny a pohybových aktivit. 

18.240,- Kč

V jednom domě o.p.s. provoz multigenerační školky, kde se denně potkávají děti a 
senioři. Spojení MŠ a denního stacionáře pro seniory. 

48.500,- Kč
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Činnost nadace

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i dobrovolným 
hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či 
zařízení, na projekty, akce a aktivity v oblastech: 

• zásahové a záchranářské činnosti

• hasičského sportu

• práce s dětmi a mládeží

• organizace společenských, sportovních či kulturních aktivit v obci či regionu určených široké veřejnosti

• hasičské historie a tradic

V roce 2015 bylo v rámci hasičského fondu podpořeno celkem 25 hasičských sborů. Na nadačních příspěvcích 
bylo přislíbeno vyplatit celkem 2.480.605,- Kč, z čehož bylo k 31. 12. 2015 vyplaceno 465.344,- Kč. 

Seznam organizací podpořených v rámci grantové výzvy: 

Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Bohumín Kopytov

Nákup odcizené požární techniky a výstroje. 150 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
VĚDOMICE

Pořízení požární stříkačky Tohatsu VC85BS. 150 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Praha 
- Kolovraty

Pořízení kompresoru na plnění lahví se stlačeným vzduchem. 98 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Malé Březno nad Labem

Obnova hasební nádrže na zásahovém vozidle CAS25 Tatra 815 
4x4. 

376 000,- Kč

SDH Přídolí Pořízení nové sportovní požární stříkačky PS-12 s motorem 1836. 112 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Český 
Těšín - Horní Žukov

Zakoupení vybavení pro sportovní družstvo žen (sada hadic, 
rozdělovač, sací koš, nádrž na vodu). 

31 000,- Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Traplice

Materiální zabezpečení pro disciplíny požárního sportu a hry 
Plamen. 

60 000,-Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Sbor dobrovolných 
hasičů Brandýs n/L

Pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní cisterny CAS 
30 T 815-7 6x6. 

473 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Kozlany

Nákup pracovních stejnokrojů pro členy zásahové jednotky 27 344,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Vizovice 

Nákup vybavení pro předlékařskou pomoc, pro obnovu 
ochranných pomůcek, pro obnovu zásahových hasebních 
prostředků. 

56 761,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Staré Sedliště

Pořízení zásahových přileb. 70 000,- Kč

SDH Mojžíř, 736 - pobočný 
spolek, 15000 - Nezisková 
instituce sloužící domácnostem

Příspěvek na dýchací přístroj výjezdovou jednotku (3 ks vč. 
náhradních lahví). 

95 000,- Kč

JSDH Kostelec nad Černými lesy Příspěvek na kalové čerpadlo PH 2400. 60 000,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Klapý

Příspěvek na zásahovou obuv, přilby, čistící přístroj k údržbě 
požárních automobilů, vybavení dětí a mládeže oblečením pro 
požární sport. 

70 000,- Kč

Hasičský fond Nadace AGROFERT
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Název  
organizace

Předmět žádosti  
(stručná charakteristika)

Výše nadačního 
příspěvku v Kč

SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Bohumín Kopytov

Nákup odcizené požární techniky a výstroje. 150 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
VĚDOMICE

Pořízení požární stříkačky Tohatsu VC85BS. 150 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Praha 
- Kolovraty

Pořízení kompresoru na plnění lahví se stlačeným vzduchem. 98 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Malé Březno nad Labem

Obnova hasební nádrže na zásahovém vozidle CAS25 Tatra 815 
4x4. 

376 000,- Kč

SDH Přídolí Pořízení nové sportovní požární stříkačky PS-12 s motorem 1836. 112 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Český 
Těšín - Horní Žukov

Zakoupení vybavení pro sportovní družstvo žen (sada hadic, 
rozdělovač, sací koš, nádrž na vodu). 

31 000,- Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Traplice

Materiální zabezpečení pro disciplíny požárního sportu a hry 
Plamen. 

60 000,-Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Sbor dobrovolných 
hasičů Brandýs n/L

Pořízení nového zásahového vozidla - velkokapacitní cisterny CAS 
30 T 815-7 6x6. 

473 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Kozlany

Nákup pracovních stejnokrojů pro členy zásahové jednotky 27 344,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Vizovice 

Nákup vybavení pro předlékařskou pomoc, pro obnovu 
ochranných pomůcek, pro obnovu zásahových hasebních 
prostředků. 

56 761,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Staré Sedliště

Pořízení zásahových přileb. 70 000,- Kč

SDH Mojžíř, 736 - pobočný 
spolek, 15000 - Nezisková 
instituce sloužící domácnostem

Příspěvek na dýchací přístroj výjezdovou jednotku (3 ks vč. 
náhradních lahví). 

95 000,- Kč

JSDH Kostelec nad Černými lesy Příspěvek na kalové čerpadlo PH 2400. 60 000,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Klapý

Příspěvek na zásahovou obuv, přilby, čistící přístroj k údržbě 
požárních automobilů, vybavení dětí a mládeže oblečením pro 
požární sport. 

70 000,- Kč

Činnost nadace

SDH Valašské Klobouky Příspěvek na vybavení (zásahový oděv, obuv, hadice "B" a "C", 
elektrocentrála benzinová, kalové čerpadlo, ruční svítilna - nabíjecí. 

70 000,- Kč

Městys Cítoliby (SDH Cítoliby) Příspěvek na 3 dýchací přístroje Dräger PSS 3000 s kompozitovou 
lahví a vyváděcí maskou. 

95 000,- Kč

SDH Kunratice u Cvikova Příspěvek na požární motorovou stříkačku Tohatsu VC85BS. 120 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Lukavec

Příspěvek na vybavení pro nově založený dětský sbor - Plamínek a 
mladší žáky. Vlastní zdroje 0,-. Pozn. Lovochemie.

31 500,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Libkova Voda

Příspěvek na sportovní požární stříkačku PS-12 pro požární sport. 70 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Petrůvka

Příspěvek na základní hasičské vybavení potřebné pro činnost 
kroužku mladých hasičů (výstroj a výzbroj). 

60 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Konstantinovy Lázně

Příspěvek na pořádání letního tábora mladých hasičů (od 6 - 18 
let). 

70 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů 
Mořice

Příspěvek na užitkový automobil ojetý - tranzit pro přepravu 9 
osob a soutěžního vybavení a dalšího nákladu. 

50 000,- Kč

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce Chotiměř

Příspěvek na vybavení jednotky (přilby, zásahový oděv, únikové 
masky, páteřní deska, upínací popruhy k páteřní desce, sada 
vakuových dlah s batohem, trhací hák, pracovní stejnokroj, 
zachytávač airbagu, sada tažných přípojek a další). 

70 000,- Kč

SH ČMS - Okresní sdružení 
hasičů Pelhřimov

Příspěvek na "Ligu Mladých hasičů okresu Pelhřimov". 15 000,- Kč
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Individuální žadatelé mohli v roce 2015 podávat své žádosti ve čtyřech otevřených fondech:  

• Fond pro rodiče samoživitele v nouzi

• Obecné individuální žádosti

• Fond Automobil pro hendikepované

• Stipendijní fond Nadace AGROFERT 

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 2015 bylo v rámci Fondu pro rodiče samoživitele zaevidováno celkem 521 žádostí. Na nadačních příspěvcích 
bylo v rámci tohoto fondu rozděleno celkem 5.073.596 Kč. 

Nejčastěji přitom nadace poskytla příspěvky na: 

• Kauce (jistiny) a úhrady nájemného

• Náklady spojené s pronájmem bytu, především poplatky za energie

• Příspěvky na obědy ve škole a školce

• Příspěvky na družinu pro školou povinné děti

• Příspěvky na poplatky ve školce

• Příspěvky na mimoškolní aktivity dětí 

• Příspěvky na vybavení bytu, včetně materiálních darů

• Příspěvky na zdravotní a vzdělávací pomůcky 

Fond obecných individuálních žádostí

V rámci fondu Obecných individuálních žádostí bylo v roce 2015 přijato 
 a správní radou Nadace AGROFERT projednáno celkem 513 žádostí.  
Z tohoto množství bylo schváleno dohromady 383 žádostí, tedy zhruba 75 %. 

Na nadačních příspěvcích bylo vyplaceno 6 842 404,- Kč. 

Z Fondu obecných individuálních žádostí byly hrazeny především: 

• Mechanické a elektrické invalidní vozíky  

• Rehabilitační přístroje a pomůcky

• Náklady na osobní asistenci 

• Schodišťové plošiny, schodolezy, apod. 

• Naslouchadla, řečové procesory a příslušenství k nim 

• Náklady na hippoterapii 

• Bezbariérové úpravy bydlení 

Podpora individuálních žadatelů 

Činnost nadace
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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 %). 

Stipendijní fond Nadace AGROFERT 

V roce 2015 otevřela Nadace AGROFERT nový fond pro individuální žadatele, určený talentovaným a cílevědomých 
studentům ze sociálně slabých rodin. Cílem projektu je podpořit uchazeče ve studiích na univerzitách, které jim z po-
hledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst. 

Velká část finanční pomoci směřuje uchazečům o vysokoškolské studium na státních školách v České republice.  
Stipendia jsou nabízena i stávajícím vysokoškolským studentů, kteří chtějí pokračovat ve studiu na státní vysoké škole, 
narážející však finanční překážky. 

Činnost nadace
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Činnost nadace

Projekt Sportovní centra Nadace AGOFERT vznikl jako reakce na negativní trend v základních školách v České 
republice, kdy mnoho dětí nesportuje, a to buď z důvodu nepříznivé finanční situace rodiny, případně z důvodu malé 
nabídky sportů v dostupné vzdálenosti.

Nadace AGROFERT proto umísťuje svá sportovní centra přímo do školních tělocvičen tak, aby malí sportovci 
nemuseli nikam složitě dojíždět. Děti navštěvující družinu jsou dokonce před tréninkem vyzvednuty trenérem a po 
tréninku vráceny zpět, takže rodič nemá žádné starosti a dítě si odpoledne vyzvedává v družině již vysportované. 
Zároveň děti platí pouze symbolické příspěvky - republikový průměr je zhruba 150 korun na pololetí a děti kromě 
základního oblečení a obuvi na tělocvik nepotřebují žádné další vybavení.

Projekt Sportovních center Nadace AGROFERT se ve svém druhém ročníku zařadil mezi největší sportovní projekty 
České Republiky.  Zajišťuje několikrát týdně sportování pro více než 2 000 dětí, čímž je mezi sportovními kluby 
unikátní. 

Kromě 68 sportovních center, které přímo organizuje Nadace AGROFERT, začala nadace zvát do projektu i vybrané 
sportovní kluby, jejichž snahou je přilákat ke sportu právě děti, které by jinak z nejrůznějších důvodů neměly možnost 
trávit aktivně a organizovaně svůj volný čas. Většina těchto sportovních oddílů přitom působí v menších městech, 
kde je za normálních okolností možnost financování sportu dětí velmi omezená. Příspěvky, kterými se rodiče dětí 
podílejí na chodu klubu, pak mohou být využívány k podpoře účastí dětských sportovců na českých i zahraničních 
mistrovstvích a turnajích. 

Další novinkou v rámci Sportovních center Nadace AGROFERT je organizování víkendových sportovních akcí jak 
pro děti zapojené do projektu, tak pro děti, které se chtějí s daným sportem teprve seznámit.  V roce 2015 proběhlo 
několik desítek sportovních dnů Nadace AGROFERT, turnajů, zápasů či speciálních tréninků. Akce probíhají ve 
vybraných městech po celý rok, velký důraz je kladen na výroční a tematické akce (velikonoční, mikulášské, vánoční, 
dětské dny, začátky školního roku, podzimní a jarní prázdniny, soustředění apod.). V roce 2015 se víkendových 
programů zúčastnilo přes 1700 dětí. Všechny sportovní dny a turnaje jsou pro účastníky zcela zdarma.

Sporty nabízené v rámci projektu Sportovní centra Nadace AGROFERT: 
 

• Florbal

• Basketbal

• Atletika

• Orientační běh

• Všestranná příprava

• Házená

• Pohybové hry

• Fotbal

• Míčové hry

• Tenis

• Pozemní hokej

• Aerobic

• Volejbal

• Biatlon

• Vybíjená

• Karate

Projekty 

Vlastní projekty Nadace AGROFERT

Sportovní centra Nadace AGROFERT
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Činnost nadace

Krizový fond pomoci ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem

I v roce 2015 pokračoval společný projekt Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové dětem „Krizový fond pomo-
ci“, jehož cílem je nabídnout rychlou podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, kterým hrozí, že jejich děti budou ode-
brány 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 2015 podpořeno celkem 32 rodin, na nadačních příspěvcích bylo vyplaceno 534.815,- 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 
 
Ve spolupráci s iDNES.cz a společností Pirelli se uskutečnila každoroční dražba kalendáře. Výtěžek ve výši  
158.000,- Kč byl věnován na provoz Masarykova onkologického ústavu v Brně.  

Aukce fotografií významných sportovců a umělců společnosti  
MAFRA, a.s.   
 
V roce 2015 se Nadace AGROFERT zapojila jako nový partner do již 5. ročníku dražby fotografií významných českých 
sportovců a umělců spolu s miminky umístěnými v Kojeneckém ústavu v Praze 4  - Krči. V letošním roce bylo nabízeno 
26 fotografií autorky Nguyen Phuong Thao. Výtěžek akce ve výši 1.385.000,- Kč putoval na podporu činnosti tohoto 
zařízení pro děti od 0 do 3 let.   

Vánoční charitativní sbírka ve spolupráci s Nadací Charty 77  
 
Dalším z nových partnerství v rámci charitativních akcí je spolupráce Nadace AGROFERT s Nadací Charty 77  
a internetovým portálem iDNES.cz. 

Vybrané finanční prostředky v celkové výši 458.584,- Kč putovaly na podporu hendikepované bývalé gymnastky 
Věry Černé, sedmiletého neslyšícího Josefa Příhody trpícího navíc poruchou metabolismu a Františka Zeithamla.  

Projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi

Charitativní akce 
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Finanční zdroje
Nadace AGROFERT obdržela na podporu své činnosti v roce 2015 dary v celkové výši 9.674.581,-  Kč. Úroky z vkladů 
činily 98 tis. Kč. Náklady na správu činily v roce 2015 celkem 5.287 tis. Kč. Poměr celkových nákladů k poskytnutým 
darům přestavoval 18,07 %

Předpokládaný vývoj činnosti 
Nadace AGROFERT předpokládá i v dalším období plnění účelu, pro který byla zřízena, tj. výkon veřejně prospěšné 
činnosti. Pro rok 2016 byl odsouhlasen rozpočet značně přesahující rozpočet předchozích let. V souvislosti s tímto 
navýšením plánuje nadace rozšířit své aktivity o:

• podporu vzdělávacích a kulturních projektů pro děti a mladé lidi 

• podporu vědy a výzkumu 

• podporu vzdělávání v rámci stipendijního fondu i pro středoškolské studenty 

• podporu neziskových organizací nabízejících pomoc rodičům samoživitelům 

Personální obsazení 
V roce 2015 měla Nadace AGROFERT tři zaměstnance na hlavní pracovní poměr a dva na dohodu o pracovní činnosti. 
V rámci projektu Sportovní centra Nadace AGROFERT uzavřela nadace 86 dohod o provedení práce s trenéry jednot-
livých 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 po 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. 

Nadácia AGROFERT zahájila svoji činnost směrem k veřejnosti v lednu 2015 a věnovala se především podpoře obec-
ných individuálních žádostí. Celkem bylo přijato 15 žádostí, z nich 11 žádostí bylo schváleno a 4 zamítnuty. Uspělo tedy 
73% žadatelů o podporu. Na nadačních příspěvcích bylo vyplaceno 228.191,- Kč.  
 
 
 
 
 

Výroční zpráva sepsána dne: 9.3.2016

      Monika Babišová               Václav Knotek 
      členka správní rady             člen správní rady

Činnost nadace
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Přehled poskytnutých darů 
za rok 2015

Obdarovaný Výše poskytnutého 
nadačního příspěvku v Kč Účel poskytnutého nadačního příspěvku

Adam Jír.  100 000.00    rehabilitace
Adam Zub.  20 000.00    rehab.kočárek Stingray
Adéla Kraj.  20 000.00    zdravotní kočárek Kimba Neo
Adéla Zem.  15 000.00    základní nábytek pro obdarovanou a její děti
Agáta Mur.  10 500.00    příspěvek na bydlení
Alena Ber.  7 037.00    pronájem bytu a energie
Alena Bik.  21 179.00    náklady na pronájem bytu vč.energií
Alena Houš.  17 384.00    věcný dar -  nábytek
Alena Houš.  10 000.00    věcný dar - oblečení a obuv pro děti
Alena Mer.  24 000.00    úhrada nákladů bydlení
Alena Mer.  11 500.00    ozdravný dětský tábor pro autisty
Alena Zou.  21 000.00    financování asistenční služby
Alice Bor.  7 500.00    dětský ozdravný tábor pro dceru
Alice Bor.  5 000.00    ozdravný pobyt pro dceru
Alice Bord.  5 000.00    ozdravný pobyt pro dceru
Alice Bord. -5 000.00    storno daru - duplicita
Alice Luk.  15 000.00    příspěvek na bydlení
Alice Wer.  14 974.00    invalidní vozík
Alzheimercentrum Průhonice o.p.s.  111 519.00    plnospektrální osvětlení
Alžběta Tom.  40 620.00    příspěvek na živobytí
Anastázie Bur.  5 040.00    odlehčovací pobyt
Anastázie Dub.  20 000.00    školné
Andělé Stromu života  200 000.00    provozní nákl. zařízení
Andrea Em.  50 000.00    příspěvek na automobil
Andrea Grun.  17 000.00    příspěvek na pronájem bytu
Andrea Grun.  11 999.00    nábytek pro děti
Andrea Kach.  17 737.00    příspěvek na bydlení
Andrea Mart.  20 000.00    pronájem bytu
Andrea Mart.  10 000.00    oblečení, kolo, potraviny
Andrea Střih.  20 000.00    pohybový léčebný přístroj Motren Duo
Andrea Taz.  25 000.00    příspěvek na bydlení
Andrea Vít.  24 000.00    náklady na bydlení
Andrea Žel.  4 040.00    zdravotní matrace
Andrea Žel.  13 758.00    mechanický vozík
Aneta Klu.  7 000.00    stravné,družina,terapeutické služby
Aneta Such.  18 843.00    příspěvek na automobil
Anna Bíl.  20 000.00    mechanický vozík
Anna Blaž.  17 390.00    věcný dar - ntb a tiskárna
Anna Kor.  20 000.00    speciální vozík Benecykl
Anna Ma.  10 000.00    příspěvek na bydlení
Anna Přid.  20 000.00    nákup mechanického vozíku
Anna Vac.  20 000.00    mechanický vozík
Anna Xav.  40 000.00    příspěvek na automobil
Antonín Bár.  20 000.00    zdravotní kočárek Stingray
Antonín Pol.  14 547.00    speciální kočárek
Asistence, o.p.s.  50 000.00    projekt Instruktor osobní asistence
ASK ČR o.s. - samostatný klub  15 000.00    materiální vybavení a doprava
Auxilium o.p.s.  100 000.00    podpora pomoci rodinám pečujícím o postižené děti
Barbora Ant.  25 000.00    mechanický vozík
Barbora Anto.  100 000.00    podpora aktivního života studentky na vozíku
Barbora Havl.  10 989.00    notebook
Barbora Küh.  20 800.00    pořízení bezdrátové komunikace pro nedoslýchavé
Barbora Miž.  20 000.00    chodítko Kid Walk
Barbora Nechv.  14 850.00    bezbarierová úprava koupelny
Barbora Nov.  15 000.00    rehabilitační stůl s el. ovládáním
Bc. Josef Če.  10 800.00    180 ks obědů s dovozem
Béata Chme.  11 000.00    bateriová odsávačka
Benjamín, příspěvková organizace  94 500.00    canisterapie
Berenika Sv.  20 000.00    zdravotní kočárek Stingray
Blanka Hro.  9 000.00    základní potřeby pro děti - potraviny, obuv aj.
Blanka Mal.  40 000.00    příspěvek na auto
Blanka Proch.  18 000.00    náklady na docházku syna do jeslí
Blanka Šm.  8 000.00    nábytek pro děti
Blanka Šm.  3 000.00    poukázky -léky, zdravá strava a potr.doplňky
Blanka Šmíd.  2 000.00    nábytek pro děti

Přehled poskytnutých darů za rok 2015
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Bohdana Vond.  20 000.00    doplatek k elektrickému vozíku
Bořivoj Krp.  5 000.00    zdravotní kočárek
Božena Kří.  5 520.00    stravování syna v MŠ
Cecilie Škv.  20 000.00    nákup kotle
CEDR - komunitní centrum,  144 350.00    projekt "Fungující rodina 2015"
Celé Česko čte dětem o.p.s.  250 000.00    projekt Babička a dědeček do školky
Centrum pro dítě a rodinu Valika, o  48 000.00    podpora terénní a ambulantní péče sociální prevenc
Centrum pro rodinu a sociální péči  200 000.00    podpora odlehčovací služby pečujícím rodinám
Cesta domů, z.ú.  150 000.00    mzd.nákl. pracovníků
Černí koně o.s.  70 000.00    podpora sportu handicapovaných
Česká asociace studentů -2 405.00    výtvarné potřeby - vrácení části daru
České Švýcarsko o.p.s.  45 800.00    náklady na provoz
České Švýcarsko o.p.s.  43 000.00    podpora ekologické výchovy, praktické workshopy
ČSOP - Záchranná stanice  150 000.00    provoz záchranné stanice a ekocentra
Charita Javorník  52 500.00    spec.zdr.a kompenz. pomůcky
Charita Kyjov  80 000.00    materiálové náklady, opravy, školení
Charita Šternberk  185 000.00    zdr.kompenz.pomůcky,semináře,konference zdr.sester
Dagmar Gáb.  22 000.00    pronájem bytu
Dagmar Kah.  20 000.00    mechanický vozík
Dagmar Reh.  6 698.00    nábytek pro dceru
Dagmar Reh.  48 000.00    náklady na bydlení
Dagmar Reh.  3 311.00    školní pomůcky, vybavení do školy
Dalibor Reb.  4 500.00    cestovné a ubytování -návštěvy dcer na Slovensku
Damián Tom.  20 000.00    stabilizační ortéza pro sed
Dana Hrib.  30 000.00    příspěvek na kauci a nájem
Dana Lom.  12 000.00    stacionář pro syna
Dana Lom.  13 000.00    asistenční služby pro syna
Dana Sej.  21 543.00    náklady na bydlení
Dana Sejp.  5 880.00    příspěvek na nájem
Daniel Bot.  14 000.00    rehabilitace v zařízení Fyzi Beskyd
Daniel Trd.  20 000.00    aktivní vozík Cheetah vč.příslušenství
Daniela Kul.  18 910.00    příslušenství k vozíku
Daniela Svaš.  15 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Daniela Zez.  25 000.00    náklady spojené s pronajatým bytem
David Dov.  14 870.00    příslušenství vertikalizačního stojanu
David Fl.  50 000.00    příspěvek na automobil
David Ho.  23 990.00    iphone za účelem studia
David Kal.  30 000.00    dýchací přístroj
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.  100 000.00    podpora dětí z dět.domovů
Denisa Kra.  2 500.00    obědy pro syna
Denisa Marš.  277.00    obědy ve školní jídelně
Denisa Marš. -1 562.00    obědy ve školní jídelně
Denisa Zim.  7 500.00    náklady na úpravu bytu
Denisa Zim.  1 200.00    úprava bytu -  topenářské práce
Dětské centrum Srdíčko - při NO CČS  50 000.00    náklady na provoz centra, zejména energie
Dětské centrum Srdíčko - při NO CČS  50 000.00    příspěvek na provoz
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o.s.  300 000.00    projekt Nonstop Linka důvěry
Dětský domov HUSITA, o.p.s.  170 000.00    podpora práce s biologickými a hostitelskými rodin
Dětský ranč Hlučín, z.s.  50 000.00    rehab.ZOO pro děti
Dia Help o.s.  50 000.00    sada pro měření glykemie
Diakonie ČCE -  28 000.00    společné aktivity žáků ZŠ a klientů Diakonie
Diakonie ČCE - středisko Vsetín  130 000.00    integrace dětí z romských rodin do vzdělávacího procesu 
Diakonie ČCE - středisko Vsetín  147 000.00    náklady zdravotní složky
Dita Hrš.  3 000.00    obědy pro dceru
Dívčí katolická střední škola  100 000.00    projekt sociálního poradenství ve školách
Dívčí katolická střední škola  100 000.00    sociální pracovnice pro studentky školy
Dobrovolnické centrum, o.s.  50 000.00    provozní náklady programu Tři generace
Domácí hospic Duha, o.p.s.  200 000.00    mzd.nákl.sester
Domácí hospic Jordán, o.p.s.  200 000.00    mzd.nákl. pro lékaře a sestry
Domácí hospic Náruč  36 960.00    kyslíkové generátory
Domácí hospic Setkání, o.p.s.  120 000.00    mzda zdr.sestry
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.  200 000.00    osobní a provozní náklady
Dominik P.  16 000.00    doplňky k elektrickému vozíku
Dominika Míč.  20 000.00    závodní plavání pro handicap - podpora
Dominika Urb.  2 688.00    psací stůl, šuplíky a židle
Domov Horizont,  66 492.00    polohovací lůžka s matrací
Dotek o.p.s.  17 000.00    podpora společných aktivit pro děti a seniory
DOTYK II, o.p.s.  100 000.00    zajištění odb.psych.péče pro děti s P A S
Dům tří přání  150 000.00    odborná pomoc rodičům a dětem - sanace rodiny 
Dušan Juř.  40 000.00    příspěvek na autobobil
Edita Dan.  1 348.00    nedoplatek na energii
Elen Sejk.  15 000.00    chodítko mustang
Eliška Ba.  2 000.00    rehabilitační pomůcka - BOSU
Eliška Kas.  70 000.00    úhrada nájemného v bytě se zvláštním určením
Eliška Olá.  12 354.00    úhrada školních potřeb, učebnic a prac.sešitů
Eliška Šul.  20 000.00    invalidní vozík
Eliška Ulr.  20 000.00    schodišťová plošina
Eliška Zem.  15 000.00    tříkolka LOPED
Emma Kop.  10 035.00    doplatek rerhabilitační kočárek
Erik Jac.  50 000.00    příspěvek na automobil
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Erika Šaf.  36 000.00    příspěvek na živ.nákl.pro děti
Eva  Kom.  24 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Eva  Kom. -16 933.00    Vrácení daru - porušení smlouvy
Eva Dršk.  12 000.00    příspěvek na nájem bytu
Eva Giň.  1 211.00    školní obědy
Eva Giň.  1 211.00    školní obědy
Eva Hlav.  15 000.00    doplatek mech.vozíku
Eva Kos.  14 730.00    náklady spojené s bydlením v bytě
Eva Kroč.  15 000.00    rehabilitační přístroj THERA LIVE
Eva Lib.  17 000.00    laserová operace oka
Eva Šmel.  12 000.00    UNIŠEK -  diet.potr.lékáren.zboží
Eva Tom.  2 600.00    školní obědy pro vnučku
Eva Tom.  4 550.00    přísp.na obuv, oblečení,šk.pomůcky
Eva Tom.  10 000.00    oblečení,obuv,šk.pomůcky
Eva Tot  1 500.00    příspěvek na plyn
Eva Tot  14 000.00    příspěvek na nájem
Eva Tot.  1 300.00    příspěvek na elektřínu
Eva Žig.  24 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Fakultní nemocnice  343 625.00    vybavení Oddělení větších dětí Dětské kliniky
Fakultní nemocnice -343 625.00    vybavení Oddělení větších dětí Dětské kliniky
Farní charita Litomyšl  50 000.00    provozní a mzdové náklady Dobrovol. centra
Farní charita Milevsko  50 000.00    podpora volnočas.aktiv. pro děti ohrožené soc.vylo
Farní charita Týn nad Vltavou  88 600.00    projekt "PIAFA dětem"
Farní charita Týn nad Vltavou  20 000.00    provozní náklady klubu pro seniory
Farní charita Vlašim  27 195.00    lineární dávkovač nutr.výživy
Filip Brí.  20 000.00    osobní asistence
Filip Har.  13 000.00    dopl.mech.vozíku
Filip Hol.  12 000.00    zdravotní kočárek
Filip Koc.  5 000.00    rehabilitace-terapie Kosmík
Filip Pavl.  10 710.00    osobní asistence
Filip Vart.  20 000.00    mechanický vozík
Florimon Kr.  50 000.00    doplatek osobního automobilu
František Krej.  11 453.00    mechanický vozík
František Leh.  10 000.00    chodítko
František Leh.  21 000.00    inv.vozík
František Mi.  3 694.00    příspěvek na nájem
František Pol.  10 000.00    hiporehabilitace
František Sta.  40 000.00    nákup automobilu
František Zem.  5 520.00    doplňky ke kočárku
Gabriela Cin.  5 000.00    základní životní potřeby pro syna
Gabriela Kna.  20 000.00    doplatek mechanického vozíku
Gabriela Pod.  7 200.00    obědy pro dceru
Gabriela Pod.  4 000.00    školné
Gabriela Pod.  7 200.00    celodenní stravné pro dceru
Gabriela Pod. -7 200.00    obědy pro dceru
Gabriela Sza.  25 000.00    příspěvek na nájem bytu
Gerhard Meis.  40 000.00    schodišťová plošina
HAF  100 000.00    spolupráce na festivalu dětských souborů Poupění 
HAF  54 500.00    spolupr.na festivalu Poupění
Hana Bel.  2 037.00    věcný dar vánoční dárek
Hana Blaž.  8 000.00    odlehčovací pobyt
Hana Blaž.  8 000.00    osobní asistence
Hana Her.  45 600.00    úhrada nájmu
Hana Her.  2 100.00    letní tábor pro syna
Hana Hor.  20 000.00    invalidní vozík
Hana Jun.  5 000.00    zákl.školní potřeby pro děti
Hana Jun.  5 000.00    UNIŠEK
Hana Kont.  50 000.00    osobní automobil
Hana Krul.  20 000.00    šikmá schodišťová plošina
Hana Kuč.  18 000.00    péče o dítě - potraviny, oblečení
Hana Pet.  5 000.00    osobní asistenece - terapeutická dílna
Hana Sýk.  15 000.00    invalidní vozík
Hana Vyd.  20 000.00    bezbarietová úprava bytového jádra
Heda Pet.  14 640.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Helena Heg.  10 000.00    bezbarierová úprava pokoje
Helena Kol.  12 000.00    sportovní aktivity pro dceru
Helena Všet.  18 000.00    náklady na pronájem bytu
Help-in, o.p.s.  100 000.00    podpora "Rodinné asistence"
Henryka Vir.  50 000.00    řečový procesor
HESTIA, o. s.  32 160.00    provozní náklady programu 3G-Tři generace
Hospic knížete Václava, o.p.s.  100 000.00    příspěvek na mzd.nákl.
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň,  200 000.00    mzd.nákl. zdr. sester a soc.pracovnic
Hospicová péče sv.Zdislavy, o.p.s.  200 000.00    mzdové a provozní náklady
Hvězda SKP Pardubice  40 000.00    podpora handicap.dětí
Hvězda SKP Pardubice  32 250.00    podpora sportu handikepovaných dětí
ICOS Český Krumlov, o.p.s.  160 000.00    podpora rodin v ohrožení - region Českokrumlovsko
Ilona Dol.  10 000.00    úhrada jízdného měsíčně
Ilona Gerh.  20 000.00    příspěvek na bydlení
Ilona Hob.  3 000.00    dětský tábor pro syna
Ing. Josef Bur.   20 000.00    příslušenství exteriérového el. vozíku
Ing. Karel Urb.  13 800.00    mechanický vozík Sopur Easy 300
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Ing. Lumír Vá.  20 000.00    invalidní vozík
Irena Jac.  48 000.00    náklady na pronájem bytu
Irena Jac.  2 500.00    škola v přírodě pro dceru
Irena Jac.  3 000.00    škola v přírodě pro dceru
Irena Per.  30 000.00    příspěvek na bydlení
Irena Shá.  1 500.00    úhrada obědů pro dceru
Irena Shá.  1 800.00    úhrada školní družiny
Irena Shá.  855.00    mimoškolní aktivity pro dceru
Irena Shá.  5 000.00    školní obědy pro dceru
Irena Shá.  5 000.00    školní družina pro dceru
Irena Shán.  29 400.00    příspěvek na nájem
Irena Šmej.  20 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Irena Šmej.  16 162.50    věcný dar -  chladnička a pračka
Iva Prie.  5 673.00    zdravotní pomůcky pro syna
Ivan Dr.  10 655.00    cévek-Katetr CH 12/4,0mm Tiemann
Ivana Bal.  16 000.00    mechanický vozík
Ivana Drap.  20 000.00    mechanický vozík
Ivana Havl.  2 800.00    škola v přírodě pro syna
Ivana Koc.  25 737.00    nábytek pro děti
Ivana Kub.  20 000.00    příspěvek na bydlení
Ivana Kub.  39 000.00    pronájem bytu
Ivana Loch.  13 000.00    příspěvek na nájem bytu
Ivana Úb.  6 000.00    poukázky UNIŠEK
Ivana Úb.  10 000.00    základní potřeby pro syna
Ivana Úb.  10 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Ivana Úbl.  5 600.00    úhrada lázeňského pobytu
Ivana Vein.  20 000.00    příspěvek na bezbarier.koupelnu
Iveta Gal.  21 400.00    náklady na bydlení
Iveta Kol.  20 000.00    elektrický skútr
Iveta Ráž.  25 000.00    příspěvek na bydlení
Jáchym Kn.  50 000.00    příspěvek na automobil
Jáchym Py.  20 000.00    zdravotní kočárek
Jakub Alu.  20 000.00    invalidní křeslo
Jakub Bal.  15 000.00    rehabilitační přístroj Motren Duo
Jakub Bar.  82 000.00    skif VESPOLI
Jakub Dem.  18 708.00    mechanický inv.vozík EASY
Jakub Jíl.  20 000.00    mechanický vozík
Jakub Kam.  20 000.00    digitální čtecí přístroj pro nevidomé
Jakub La.  22 000.00    nákup invalidního vozíku
Jakub Lag.  100 000.00    autosedačka a úprava automobilu
Jakub Mar.  50 000.00    osobní automobil
Jakub Nov.  12 000.00    náklady spojené se studiem
Jakub Nov.  11 070.00    kolejné na VŠ
Jakub Nov.  2 700.00    náklady na dopravu spojenou se studiem na VŠ
Jakub Sedl.  1 950.00    osobní asistence
Jakub Sedl.  600.00    osobní asistence
Jakub Sedl.  2 450.00    osobní asistence
Jakub Stol.  50 000.00    příspěvek na automobil
Jakub Štef.  20 000.00    mechanický vozík
Jan Dol.  20 000.00    příspěvek na schodišť.plošinu
Jan Fer.  6 000.00    tábor pro zdr. postiženou mládež
Jan Hal.  21 316.50    věcný dar - pračka a chladnička Whirlpool
Jan Her.  9 000.00    aktivní mechanický vozík
Jan Juř.  10 500.00    diabetické senzory Enlite
Jan Kub.  20 000.00    mechanický vozík
Jan Mart.  840.00    osobní asistence
Jan Mart.  4 120.00    asistnenční služby 2/2015
Jan Mart.  2 960.00    osobní asistence 3/2015
Jan Mat.  20 000.00    mechanický vozík
Jan P.  26 470.00    léčebný pobyt
Jan Pl.  15 000.00    mechaniický vozík K4
Jan Plát.  11 875.00    invalidní vozík
Jan Pro.  40 000.00    neurostimulátor WalkAide vč. příslušenství
Jan Při.  20 000.00    chodítko
Jan Ří.  13 730.00    org. charitat. běhu Od nevidím do nevidím
Jan Tom.  15 000.00    inv.vozík Compact
Jan Voč.  20 000.00    mechanický vozík
Jan Vod.  20 000.00    mechanický vozík
Jan Zdr.  12 000.00    osobní asistence na 3 měsíce
Jan Zel.  15 000.00    invalidní vozík
Jana Al. -1 782.00    Vratka cestovné pí. Alak. 
Jana Daň.  12 000.00    náklady spojené s užíváním bytu
Jana Daň.  5 000.00    poukázky CADHOC
Jana Hej.   15 750.00    Vanový zvedák RELAXON
Jana Hoff.  10 000.00    osobní asistence
Jana Hol.  21 000.00    náklady na pronájem bytu
Jana Hom.  2 500.00    příspěvek na vodícího psa
Jana Jer.  15 000.00    montáž elelktr.kotle
Jana Kejš.  20 100.00    nábytek
Jana Kejš.  2 247.00    věcný dar - pračka
Jana Kell.  20 000.00    výcvik asist. psa a překladatel do znakového jaz.
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Jana Kof.  50 000.00    příspěvek na automobil
Jana Kub.  1 800.00    náklady na školní docházku
Jana Nešp.  6 949.00    věcný dar - pračka Whirlpool
Jana Nešp.  6 000.00    mimoškolní aktivity vnučky obdarované
Jana Pec.  24 000.00    úhrada nákladů na bydlení;
Jana Praž.  9 800.00    výuka a výcvik ŘP
Jana Praž.  14 200.00    příspěvek na bydlení
Jana Ská.  20 000.00    mechanický vozík
Jana Šnej.  14 296.50    věcný dar - chladnička, pračka
JÁNOŠÍKOV DUKÁT  200 000.00    podpora mezinár. festivalu slovenského folklóru
Jarmila Dad.  40 000.00    náklady na pronájem bytu
Jarmila Hanz.  316.00    doprava do /z mateřské školky
Jarmila Hanz. -4 404.00    vrácení části daru Hanzl. 
Jaromír Žam.  10 000.00    osobní asistence1-3/2015
Jaroslav Fi.  20 000.00    stavební úpravy - bezbarierová koupelna
Jaroslav Foj.  12 000.00    základní životní potřeby
Jaroslav Jan.  7 000.00    polohovatelné lůžko
Jaroslav Kaš.  18 000.00    poplatky spojené s ubytováním syna
Jaroslav Kaš.  5 000.00    šeky CADHOC
Jaroslav Kli.  19 468.00    mechanický invalidní vozík
Jaroslav Klim.  50 000.00    osobní automobil
Jaroslav Kov.  20 000.00    mechanický invalidní vozík
Jaroslav Kř.  15 000.00    osobní zvedák OKIN
Jaroslav Šr.  10 000.00    léčebný přístroj Montren Duo
Jaroslav Va.  5 000.00    stropní zvedací systém - příspěvek
Jaroslav Vaš.  15 078.00    sprchový vozík
Jaroslav Zaor.  20 000.00    mechanický vozík
Jaroslava Jan.  9 984.00    příspěvek na nájem
Jaroslava Jer.  10 000.00    potravinové doplňky a léky
Jaroslava Ker. -3 300.00    Vratka cestovné pí. Kern. 
Jaroslava Kub.  20 000.00    příspěvek na invalidní plošinu
Jindřich Jon.  15 000.00    mechanický vozík
Jiří Alb.  10 000.00    zvedací sedačka k inv. vozíku
Jiří Fer.  9 789.00    doplatek elektrického vozíku
Jiří Fer.  5 211.00    příspěvek na inv. vozík
Jiří Holz.  15 000.00    ruční inv.vozík
Jiří Jan.  9 321.00    polohovací inv.vozík
Jiří Jiř.  20 000.00    sportovní vozík
Jiří Kob.  15 000.00    schodišťová sedačka
Jiří Kod.  20 000.00    invalidní vozík
Jiří Mar.  16 000.00    příspěvek na mech.vozík
Jiří Zázv.  15 000.00    mechanický vozík
Jiřina Pop.  57 600.00    příspěvek na nájem a energie
Jiřina Pra.  10 500.00    příspěvek na nájem
Jitka Ben.  29 000.00    úhrada nájemného
Jitka Bul.  10 000.00    nákup mechanického vozíku
Jitka Hla.  15 000.00    mechanický vozík
Jitka Radim.  25 185.00    schodišťová interiérová sedačka - doplatek
Jitka Sem.  24 000.00    nezbytné náklady spojené s výchovou dětí
Jitka Vav.  20 000.00    náklady na nájem
Joanna Zem.  3 975.00    školné
Joanna Zem.  1 680.00    obědy ve škole
Joanna Zem.  10 000.00    školní pomůcky, obuv a brýole
Joe Axel Kar.  6 000.00    hipoterapie
Jolana Ond.  5 000.00    matrace + potah
Josef Bar.  10 000.00    mechanický invalidní vozík
Josef Bř.  20 000.00    schodolez
Josef Hra.  13 900.00    mechanický inv. vozík
Josef Mik.  13 900.00    invalidní vozík
Josef Peš  10 323.00    příspěvek na pronájem bytu
Josef Peš  3 455.00    obnova energií v bytě
Josef Peš.  1 650.00    náklady na nájem bytu
Josef Peš.  730.00    příspěvek na elektřinu
Josef Peš.  6 280.00    dioptrické brýle pro dceru
Josef Peš.  18 000.00    náklady na pronájem bytu
Josef Proch.  13 000.00    odlehčovací služby
Josef Šťá.  695.00    maska ke spánkovému přístroji
Josef Tin.  14 859.00    invalidní vozík
Jozefína Bag.  27 025.00    polohovací stolička Bingo XL pro syna
Julie Sýk.  50 000.00    příspěvek na osobní automobil
Kamil Jur.  6 000.00    vertikalizační stojan
Karel Bart.  10 000.00    motomed
Karolina Roub.  20 000.00    přídavný pohon Power-Pack Duo
Kateřina Čer.  14 243.00    polohovací zařízení
Kateřina Gla.  24 000.00    základní potřeby pro děti
Kateřina Jaň.  9 000.00    příspěvek na dodávku energií - zálohy
Kateřina Kav.  15 503.00    nájemné a nedoplatek elektříny
Kateřina Kav.  4 500.00    úhrada nájemného
Kateřina Kav.  35 893.00    oprava auta
Kateřina Kav.  64 107.00    náklady spojené s opravou bytu
Kateřina Nov.  20 000.00    invalidní vozík
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Kateřina Pit.  13 000.00    bezlepková strava
Kateřina Pit.  10 000.00    léky
Kateřina Pitoň.  100 000.00    rehab.a inhal.pomůcky, bezlep.strava,léky, vitamín
Kateřina Ple.  60 000.00    náklady na výchovu dětí, potraviny, oblečení. ...
Kateřina Rout.  12 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Kateřina Šů.  20 000.00    elektrický vozík
Kateřina Von.  15 500.00    nábytek
Kateřina Von.  10 000.00    vzdělávání - odborný seminář
Kateřina Von.  3 981.00    vzdělávání - odborný seminář
Kateřina Vond.  3 000.00    nákup pračky
Kateřina Vyš.  20 000.00    osobní asistence
Kilián Hal.  15 000.00    kočárek Kimba cross
Klára Pol.  10 170.00    základní vybavení bytu
Klára Pol.  11 895.00    základní vybavení bytu
Klub nemocných cystickou fibrózou,  50 000.00    podpora hendikepovaných dětí
Kormidlo Šluknov o.p.s.  20 000.00    podpora činnosti keramického kroužku pro postižené
Kristýna Bud.  22 000.00    mechanický vozík
Kristýna Dan.  40 000.00    příspěvek na studia-doprava,šk.pomůcky,intrernet
Kristýna Mack.  5 000.00    iPad do školy
Kristýna Pet.  9 000.00    rehabilitační cvičení
Kristýna Pet.  5 980.00    stabilizační bezpečnostní pásy
Kristýna Petř. -15 000.00    vrácení daru
Kristýna Tel.  25 000.00    náklady na bydlení
KROUŽKY, o.p.s.  98 100.00    pobyt 30ti dětí na letním táboře
KROUŽKY, o.p.s. -5 980.00    Vyúčtování daru pobyt dětí na táboře
Kryštof Č.  50 000.00    přestavba automobilu
Kutil gymbox club fitness  50 000.00    činnost sport.oddílů pro děti ze Sport.center
Kvalifikační a personální agentura,  31 400.00    podpora společenských aktivit seniorů a mladých
Květa Voj.  29 990.00    výbava pro dítě
Květuše Koč.  10 000.00    pohybový léčebný přístroj Rotren Solo X
Lada Hol.  13 870.00    příspěvek na schodišťovou plošinu
Lada Zad.  25 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Ladislav Šr.  15 000.00    invalidní vozík
Larisa Ruz.  50 000.00    příspěvek na automobil
Laura Ben.  28 790.00    náklady na bydlení spojené s pronájmem bytu
Laura Kříž.  18 000.00    měsíční náklady na bydlení - služby k nájmu
Laura Ne.  15 600.00    úhrada odlehčovacích služeb pro dítě
Laura Ne.  10 500.00    úhrada nákladů bydlení
Lea Mác.  20 000.00    speciáílní zdravotní kočárek
Lea Mác.  50 000.00    příspěvek na osobní automobil
Lenka Čer.  15 000.00    jízdné,školní akt.,šk.pomůcky,kroužek
Lenka Dup.  21 000.00    náklady na bydlení
Lenka Joz.  3 000.00    náklady spojené s bydlením
Lenka Joz.  13 662.00    úhrada nákladů na bydlení
Lenka Juř.  12 000.00    příspěvek na pronájem bytu
Lenka Kot.  38 200.00    nábytek a elektrospotřebiče
Lenka Krč.  42 000.00    základní životní potřeby pro matku a dítě
Lenka Kunc.  20 000.00    mechanický vozík
Lenka Maj.  14 325.00    doplatek k šikmé schodišťní plošině
Lenka Mich.  11 000.00    asistenční služba pro syna
Lenka Pok.  2 000.00    náklady spojené se školní docházkou syna
Lenka Pok.  3 940.00    školní obědy
Lenka Pok.  900.00    úhrada družiny
Lenka Vlč.  20 000.00    mechanický vozík
Leona Kol.  20 000.00    bezbarierová rekonstrukce koupelny a záchodu
Leona Kře.  15 000.00    mechanický vozík
Leona Sl. -15 570.00    Vratka daru Leona Sli. 
Leona Šed.  16 500.00    školné pro syna
Leona Šed.  13 500.00    náklady spojené s dopravou syna do školy
Letní dům, z.ú.  50 000.00    provoz a org. akce Řeka přání
Libor Mach.  10 000.00    příspěvek na elektr.skútr
Libor Mí.  20 000.00    mechanický vozík
Libuše Mař.  15 000.00    bezbarier.úprava koupelny
LOUTKY V NEMOCNICI  50 000.00    loutková představení pro děti v nemocnicích
Lucie Harb.  11 980.00    nábytek
Lucie Harb.  2 000.00    poukázky CADHOC
Lucie Harb.  3 490.00    čistička vzduchu, školní potřeby
Lucie Mo.  24 000.00    asistence pro syna
Lucie Net.  21 000.00    náklady spojené s užíváním bytu
Lucie Posp.  9 600.00    asistence ke studiu
Lucie Qui.  25 500.00    úhrada nákl. na bydlení
Lucie Schr.  14 600.00    příspěvek na pronájem bytu
Lucie Siv.  20 000.00    mechanický vozík
Lucie Šmí.  1 700.00    úhrada lyžařského výcviku
Lucie Šmí.  1 460.00    školní obědy pro dceru
Luděk Neč.  20 000.00    invalidní vozík
Ludmila Krup.  18 800.00    elektrické polohování vozíku
Lukáš Mol.  27 000.00    asistent do školy únor-červen 2015
Lukáš Mol.  10 000.00    ososbní asistence do školy
Magdalena Vít.  20 000.00    financování osobní asistence
Magdalena Vör.  3 400.00    dioptrické brýle pro dceru
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Marcela Čerm.  8 000.00    notebook Lenovo
Marcela Kou.  24 000.00    asistence pro syna
Marcela Tal.  13 112.00    náklady na pronájem bytu
Marek Ve.  10 000.00    sluchadla
Margaréta Lak.  3 000.00    obědy pro dceru
Margita Polh.  24 000.00    příspěvek na bydlení
Maria Dud.  5 000.00    příspěvek na jídlo, oblečení,drogerii
Mária Rich.  50 246.00    příspěvek na osobní vůz - převoz syna
Mária Šark.  16 000.00    odběr paliva - příspěvek na otop
Mária Šul.  41 175.00    náklady na rehabilitaci
Mária Šul. -41 175.00    náklady na rehabilitaci
Mária Šul.  41 175.00    náklady na rehabilitaci
Marian Fi.  20 000.00    cestovné na tréniky,závodění,soustředění
Marie Biel.  8 000.00    reahabilitační přístroj Motren - Solo
Marie Gur.  28 000.00    náklady na bydlení
Marie Kuč.  10 000.00    speciální cyklovozík Junior Country
Marie Las.  23 975.00    rekonstrukce bydlení
Marie Mih.  2 400.00    hippoterapie
Marie Tót.  4 950.00    školní obědy pro syna
Marie Tót.  400.00    volnočasnové aktivity syna
Marie Tót.  200.00    volnočasové aktivity syna
Marie Tót.  10 000.00    školní obědy pro dceru
Marie Val.  8 000.00    nákup kotle
Marie Žig.  20 000.00    příspěvek na bydlení
Marika Fer.  19 505.00    úhrada nákladů na bydlení - nedoplatek nájemného
Marina Muž.  9 093.50    věcný dar chladnička Whirlpool
Marina Sh.  32 125.00    náklady na bydlení
Markéta Bro.  800.00    rehabilitační péče
Markéta Hub.  7 500.00    doprava na rekval. kurz
Markéta Hub.  25 000.00    příspěvek na pronájem bytu
Markéta Mik.  8 000.00    jízdní kolo
Markéta Pav.  100 000.00    dražba Kryštof - rehab. a protézy
Markéta Pav.  29 000.00    náklady na bydlení
Marta Form.  40 000.00    úhrada nájmu
Marta Jurn.  20 000.00    schodišťová plošina - doplatek
Martin Hav.  19 970.00    doplatek mech.vozíku
Martin Hrd.  15 000.00    invalidní vozík
Martin Jan.  14 400.00    elektrická postel a repase matrace
Martin Kar.  5 000.00    zvlhčovač vzduchu, hygienické materiály aj.
Martin Lys.  10 000.00    sluchadla pro neslyšící
Martin Motl.  10 000.00    doprava do stacionáře
Martin Nov.  10 000.00    řečový procesor
Martin Šrů.  50 000.00    příspěvek na auto
Martina Dan.  20 000.00    nábytek pro děti
Martina Dost.  20 000.00    dětský inv.vozík
Martina Kuč.  2 592.00    stravování v ŠJ
Martina Kuč.  2 808.00    stravování v ŠJ
Martina Kuč.  7 190.00    nájemné bydlení
Martina Kuč.  9 930.00    platba za komunální odpad
Martina Kuč.  6 000.00    úhrada nájmu
Martina Kuč.  3 760.00    obědy pro syna
Martina Mag.  24 000.00    nákl.na pronájem bytu
Martina Něm.  2 380.00    židle pro děti
Martina Něm.  2 950.00    škola v přírodě pro dceru
Martina Něm.  2 950.00    škola v přírodě pro dceru
Martina Sehn.  24 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Martina Střed.  20 000.00    doplatek mech.vozíku
Martina Vrb.  20 000.00    přídavný motor k inv.vozíku
Masarykův onkologický ústav  300 000.00    antidekubitní matrace pro pacienty
Matěj Ma.  40 000.00    příspěvek na automobil
Matěj Šči.  10 000.00    vertikalizační stojan
Matěj Švu.  15 000.00    osobní asistence
Mateřská škola Přerov, Máchova 14  15 000.00    příspěvek na provoz
Mateřská škola Valašské Meziříčí,  10 000.00    projekt "Podpora regionů"
Mateřská škola Valašské Meziříčí,  10 000.00    náklady na provoz
Mateřská škola Valašské Meziříčí,  10 000.00    náklady na provoz
Mateřská škola Valašské Meziříčí,  10 000.00    náklady na provoz
Mateřská škola, základní škola a  10 000.00    náklady na provoz
Matyáš Cír.  20 000.00    polohovací zařízení Leckey
Matyáš Mot.  7 594.00    inhalátor Pari Boy SX
Matyáš Nov.  21 000.00    fyzioterapie
Matyáš Zel.  15 000.00    zdravotní kočárek Stingray
Meg-CZ, s.r.o.  75 000.00    tisk učebnic matematiky pro spolužáky
Melánie Sil.  50 000.00    příspěvek na osob.automobil
Město Lovosice  250 000.00    rekonstrukce dvora Domu s pečovat.službou
Město Vizovice  56 761.00    vybavení předlékař. pomoci
Mezigenerační a dobrovolnické  20 000.00    podpora fungování mezigenerační zahrady
Mgr. Andrea Zavř.  8 900.00    sluchadlo
Michaela Báb.  28 500.00    náklady spojené s bydlením
Michaela Bart.  11 800.00    příspěvek na mech.vozík
Michaela Bern.  10 000.00    invalidní vozík
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Michaela Blá.  20 000.00    odlehčený aktivní vozík
Michaela Kar.  25 000.00    náklady na pronájem bytu
Michaela Kl.  8 100.00    náklady na bydlení
Michaela Kru.  5 000.00    členství ve fitness pro zdravotně hendikep. 
Michaela Mik.  5 000.00    benefiční akce - Dětská nemocnice  v Brně
Michaela Paw.  9 010.00    příspěvek na bydlení
Michaela Paw.  4 000.00    příspěvek na bydlení
Michaela Paw.  6 280.00    příspěvek na bydlení
Michaela Sal.  15 000.00    závěsná sluchadla
Michaela Šol.  31 200.00    náklady na pronájem bytu
Michal Čern.  15 000.00    příspěvek na invalidní vozík
Michal Hol.  20 000.00    elektrický inv.vozík
Michal Kot.  20 000.00    příspěvek na elektr.vozík
Michal Mih.  13 000.00    mechanický vozík + příslušenství
Michal Mih.  7 000.00    bezbariérová rekonstrukce koupelny
Michal Se.  20 000.00    aktivní ortoped.vozík
Michal Ši.  15 000.00    příspěvek na sportovní činnost
Michal Žal.  20 000.00    odlehčený inv.vozík
Michal Žit.  10 880.00    polohovací zařízení - speciální židlička
Milan Mal.  3 500.00    obědy pro dcera
Milan Mal.  3 990.00    úhrada jízdného pro dceru
Milan Mal.  4 852.00    poplatek za odvoz komunálního odpadu
Milan Mal.  7 980.00    jízdné pro dceru
Milan Mal.  6 000.00    školní obědy pro dceru
Milan Me.  30 000.00    ortodontická lečba dcery
Milan Ř.  42 000.00    výživné pro děti
Milan Sob.  13 136.00    invalidní vozík
Milan Ted.  12 411.09    bojler a kotel
Milan Ted.  12 411.09    kamna a bojler
Milan Ted.  5 000.00    potraviny, oblečení a obuv pro syna
Milan Ted. -12 411.09    vrácení daru - duplicita
Milan Vonš.  12 000.00    příspěvek na otop
Milan Vonš.  5 500.00    náklady spojené s výchovou dětí
Milena Bin.  22 500.00    příspěvek na bydlení
Milena Stej.  10 000.00    příspěvek na bydlení
Milena Zei.  6 000.00    psychorehabilitační pobyt pro syny
Milena Zeit.  2 800.00    školné a stravné pro syna
Milena Zeit.  8 600.00    náklady na bydlení
Miloslava Neč.  85 000.00    náklady na bydlení a živobytí
Miluše Červ.  60 000.00    základní potřeby pro děti
Miluše Červ.  5 000.00    základní potraviny, drogistické zboží aj.
Ministerstvo financí  499 576.00    věcné dary - péče o děti zaměstnanců-dětská skupina
Miriam Pan.  19 616.40    Flexi rampa k vozu
Miriam Pan. -19 616.40    Flexi rampa k vozu
Miriam Pan.  19 782.00    Flexi rampa k vozu
Miroslav Dob.  50 000.00    osobní automobil
Miroslav Jan.  6 000.00    systém Scola - přijímač a vysílač, sluchadla
Miroslav Klim.  8 405.00    schodišťová plošina
Miroslav Kop.  30 000.00    příspěvek na oblečení, potraviny, drogerie pro dět
Miroslav Sei.  13 750.00    mech. vozík
Miroslava Bros.  24 120.00    úhrada internátu pro dceru
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.  200 000.00    mzdové nákl. dětské zdr.sestry
Modrý klíč o.p.s.  70 000.00    péče o děti s mentál. a kombinov.postižením
Monika Čon.  11 000.00    digitální sluchadla
Monika Dyj.  20 000.00    úhrada nákladů spojených s pronájmem bytu
Monika Ott.  29 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Motoklub vozíčkářů ČR  5 000.00    akce setkání vozíčkářů
Nadace Charty 77  15 000.00    příspěvek na elektrický skútr
Nadace Charty 77  10 000.00    příspěvek na rozšíření prac.míst pro zdr.postižené
Nadace Charty 77  40 000.00    příspěvek na ústní myš
Nadace Charty 77  50 000.00    dar pro postiženou dceru Z. Kolenik
Nadace Charty 77  20 000.00    speciální chodítko pro postiženou dceru p. Hořejší
Nadace Charty 77  290 000.00    osobní vůz pro těžce postiženého syna
Nadace Charty 77  15 000.00    příspěvek na kočárek
Nadace Charty 77  15 000.00    přísp.na ruční pohon k vozíku
Nadace dětem Terezy Maxové  1 000 000.00    Krizový fond 
Nadační fond Dětský čin roku  300 000.00    podpora ankety Dětský čin roku
Nadační fond Dětský úsměv  1 385 000.00    provoz Dět.centra Thom.nem.
Nadační fond Kapka Naděje  500 000.00    podpora projektu Kapky naděje
Naděžda Dan.  30 000.00    náklady na pronájem bytu
Natálie Kam.  10 000.00    digitální sluchadla
Natálie Lav.  20 000.00    přídavný pohon k vozíku
Natálie Sedl.  13 000.00    letní tábor pro zdr.postížené děti a mládež
Natalija Tros.  20 000.00    nábytek do dětského pokoje
Nela Hut.  14 389.00    invalidní kočárek
Nikol Atan.  30 000.00    zvukový procesor závěsného Nucleus 6
Nikol Kan.  21 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Nikol Kand.  3 795.00    zákl.vybavení bytu
Nikola Čech.  50 000.00    zvukový procesor Nucleus
Nikola Ho.  9 600.00    terapie senzorické integrace
Nikola Pej.  3 362.00    zdravotní kočárek - příslušenství
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Nikola Pej.  9 038.00    zdravotní kočárek Stingray
Nikola Zav.  13 913.00    nákup tabletu
Nora Vesp.  16 680.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Nora Vesp.  6 062.00    dluh za odběr el.
Nora Vesp.  11 928.00    poplatek za el.
Občanské sdružení CHEWAL  50 000.00    podpora hiporahbilitace
Občanské sdružení MIBIDIZO  50 000.00    činnost pěveckého sboru
Občanské sdružení Počteníčko  42 200.00    náklady projektu "Hodinový vnuk"
Občanské sdružení rodičů a přátel  150 000.00    pomoc rodinám s dětmi s handicapem
Občanské sdružení Smíšek  50 000.00    projekt Integrační školičky Smíšek
Občanské sdružení STŘÍPKY  57 654.00    přístrojové vybavení, mzdy
Občanské sdružení Svítání  50 000.00    podpora rehabilitace
OBČANSKÉ sdružení VPN Lipno  20 000.00    tábor pro děti ze sociálně slabších rodin
Obec Staré Sedliště  70 000.00    nákup zásahových přileb
Oblastní charita Červený Kostelec  135 000.00    náklady na mzdy, materiál, nemateriál
Oblastní charita Jičín  15 135.00    provozní náklady programu 3G-Tři generace
Oblastní charita Liberec  100 000.00    roční úhrada mezd sociálních pracovnic
Oblastní charita Pelhřimov  127 848.00    mzd.nákl.zdr. sester a lékařů
Ochrana fauny ČR o.p.s  300 000.00    provoz ekocenter
Oddíl karate Hlinsko  40 000.00    podpora činnosti oddílů pro děti
Olga Fer.  3 000.00    obědy pro dceru
Olga Fer.  2 750.00    obědy pro dceru
Olga Fer. -4 240.00    nevyužitý dar - přeplatek stravné ŠJ
Olga Grif.  50 000.00    příspěvek na automobil
Olga Šam.  11 500.00    nákup topidla
Olga Žig.  62 200.00    oprava střechy sociálně slabé rodiny 
Ondřej Bes.  15 000.00    mechanický vozík
Ondřej Čer.  20 000.00    cyklotříkolka Azub
Ondřej Hor.  9 200.00    dopl.inv.vozíku
Ondřej Kaw.  20 000.00    příspěvek na schodišťovou plošinu
Ondřej Ko.  6 298.00    transportní kočárek
Ondřej Min.  10 000.00    iPad Air a ochranný obal
Ondřej Šind.  11 000.00    závěsný zvuk.procesor
Ondřejka Špl.  20 000.00    mechanický inv.vozík
Otýlia Rač.  4 086.75    úhrada nákladů na léky
Otýlia Rač. -4 086.75    úhrada nákladů na léky
Otýlia Rač.  4 080.75    úhrada nákladů na léky
Památník Lidice příspěvková  30 000.00    podpora mezinár.dětské výtvarné soutěže
Památník Lidice příspěvková  30 000.00    podpora Mezinárodní dětské výtvarné soutěže
Patrícia Ond.  15 000.00    základní potřeby pro dceru
Patrícia Ond.  3 000.00    UNIŠEK - základní potřeby pro dceru
Patrik Kli.  23 470.00    náklady na pronájem bytu
Patrik Kli.  1 080.00    školní obědy
Patrik Kli.  952.00    jízdné
Patrik Kli.  6 000.00    poukázky CADHOC
Patrik Zu.  20 000.00    mechanický vozík
Pavel Děc.  10 000.00    invalidní vozík
Pavel Gr.  20 000.00    aktivní mechanický vozík
Pavel Hr.  20 000.00    mechanický vozík
Pavel Hud.  15 000.00    mech.inv.vozík
Pavel Jež.  60 000.00    příspěvek na základní potřeby rodiny
Pavel Ju.  20 000.00    zvukový procesor
Pavel Kap.  20 000.00    náklady na léčbu 
Pavel Pos.  30 000.00    příspěvek na nájem
Pavel Svo.  5 120.00    úhrada škol.obědů
Pavel Špr.  19 423.00    náklady spojené s bydlením
Pavla Folw.  16 381.00    elektronický bidet,závěsné WC pro nevidomou
Pavla Mus.  60 000.00    příspěvek na potřeby rodiny
Pavla Ur.  25 000.00    náklady na pronájem bytu
Pavlína Chl.  5 903.00    mechanický vozík - doplatek
Pavlína Ves.  5 000.00    obědy pro dceru
Pavlína Ves.  3 000.00    doprava dcery
Petr Ad.  20 000.00    bezbarierová úprava vjezdu
Petr Bau.  30 000.00    mech.vozík Simba
Petr Doč.  20 000.00    chodítko
Petr Dol.  9 060.00    tříkolka LOPED
Petr Ha.  17 000.00    příspěvek na bydlení
Petr Hav.  9 132.00    doplatek mechanického vozíku
Petr Jan.  15 000.00    pomocné stabilizační pásy CAVERA
Petr Jes.  6 000.00    příspěvek na tísňovou péči
Petr Kap.  20 000.00    závěsný zvukový procesor
Petr Koč.  15 000.00    nákup invalidního vozíku
Petr Ma.  15 000.00    dětské chodítko
Petr Maj.  15 000.00    chodítko - kompenzační pomůcka
Petr Maj. -15 000.00    storno daru - oprava
Petr Str.  15 000.00    rekonstrukce socíálního bytu
Petr Str.  15 000.00    úhrada obědů
Petr Žig.  4 800.00    speciální rekondiční pobyt
Petra Ber.  20 200.00    nábytek
Petra Ber.  3 500.00    televize a ledníčka s mrazničkou
Petra Bur.  10 000.00    oblečení a obuv pro děti
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Petra Bur.  8 014.00    nákup základního nábytku pro děti
Petra Bur.  1 998.00    základní nábytek pro děti
Petra Bur.  4 988.00    vybavení pro děti,školní potřeby
Petra Čer.  2 800.00    náklady na školu v přírodě
Petra Čer.  20 000.00    příspěvek na nájem
Petra Hei.  480.00    obědy pro dceru
Petra Hei.  1 056.00    stravné ve speciální MŠ Dětského centra
Petra Hei.  816.00    stravné pro dceru
Petra Hei.  890.00    stravné pro dceru
Petra Hei.  576.00    stravné ve školce
Petra Hei.  118.00    stravné pro dceru
Petra Hei.  890.00    obědy ve školce
Petra Heik.  590.00    stravování ve školce
Petra Heik.  768.00    obědy ve školce
Petra Heik.   816.00    stravné pro dítě
Petra Herm.  11 400.00    sluchadla
Petra Hol.  5 000.00    náklady spojené s výchovou dítěte
Petra Hur.  23 438.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Petra Hur.  7 857.00    náklady spojené s pronajatým bytem
Petra Krb.  22 000.00    příspěvek na bydlení
Petra Mod.  12 262.50    věcný dar - pračka a lednice s mrazákem
Petra Mráč.  11 000.00    vysílač k monitor.glykémie
Petra Nov.  20 000.00    motomed
Petra Pak.  5 000.00    Unišek - materiální dar
Petra Pak.  9 999.00    pořízení postele pro dceru
Petra Pak.  8 339.00    notebook pro dceru
Petra Pak.  2 999.00    nábytek pro dceru
Petra Pak.  499.00    školní potřeby pro dceru
Petra Pop.  20 990.00    školní pomůcky pro syna
Petra Raff.  16 323.00    náklady na pronájem bytu
Petra Zaor.  20 000.00    mechanický vozík
Petra Zor.  4 587.00    stravné pro syna v ŠJ
Petra Zoun.  8 000.00    školné pro dceru
Petra Zoun.  3 320.00    oblečení a obuv pro dceru
Petra Zoun.  4 980.00    obědy ve školce pro dceru
Petra Žák.  20 000.00    ocenění v obl.práce s mládeží
Petrklíč, z.s.  49 910.00    provozní náklady spolku
Profa Kids Havířov o.p.s.  32 000.00    provozní náklady
PROJEKT ŠANCE, a.s.  100 000.00    nákup dílů propisek do dílny pro děti
Radek Pej.  20 000.00    mechanický vozík
Radek Pro.  20 000.00    invalidní vozík
Radek Zdr.  15 000.00    elektrický vozík
Renata Bach.  6 000.00    příspěvek na otop
Renata Bach.  5 880.00    příspěvek na otop
Renata Foj.  20 000.00    mechanický vozík
Renata Gi.  25 000.00    náklady na bydlení
Renata Greb.  18 000.00    dětské pleny, výživa, hygienické potřeby
Renáta Horv.  16 954.00    příspěvek na bydlení
Renata Kal.  15 000.00    zákl.potr.drogerie, obuv a oblečení
Renata Prun.  10 000.00    osobní asistence pro syna
Renata Šam.  18 000.00    náklady spojené s bydlením
Renata Tur.  25 000.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Renata Tur.   8 440.00    vybavení dětského pokoje pro dcery
Renata Tur.   3 498.00    vybavení dětského pokoje
Renata Tur.   6 550.00    vybavení dětského pokoje
Renata Tur.   1 499.00    koberec
Richard Za.  12 000.00    příspěvek na mimoškolní aktivity dítěte 
Robert Pán.  7 420.00    základní vybavení bytu
Robert Pán.  17 000.00    oprava vozu
Robert Pán.  4 000.00    vybavení bytu
Robin Ber.  20 000.00    sportovní vozík
Rodina u nás, o.s.  250 000.00    mzdy odb.prac.,edukační pomůcky pro sluch.postižené
Roman Fuč.  30 000.00    bezbariérová koupelna
Roman Jah.  20 000.00    kočárek Kimba
Roman Kl.  15 000.00    nákup invalidního vozíku
Roman Man.  50 000.00    příspěvek na osobní automobil
Roman Str.  50 000.00    příspěvek na auto
Roman Tel.  14 612.00    mechanický vozík
Romana Cva.  20 000.00    náklady spojené se studiem syna
Romodrom o.p.s.  270 000.00    projekt center předškolní výchovy
Romodrom o.p.s.  200 000.00    projekt "Centra předškolní výchovy a doučování"
Rostislav Kon.  2 690.00    reh.a zdr.pomůcky
Rostislav Kon.  2 258.00    reh. a zdr. pomůcek
Rostislav Sta.  15 000.00    invalidní vozík
Rozálie Niké Moš.  20 000.00    pořízení inv.vozíku
Rozálie Vác.  20 000.00    zdvižná vertikální plošina
RUAH o.p.s.  85 800.00    provoz multidisciplinárního paliativního týmu
Ruth Dit.  15 000.00    speciální polohovací vozík
Růžena Fer.  2 809.00    obědy ve školní jídelně
Růžena Zem.  10 000.00    náklady spojené s nástupem dcery do školy
Růžena Zem.  3 000.00    školní družina pro dceru
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Růžena Zem.  5 250.00    školní obědy pro dceru
Sabina Dol.  10 000.00    mechanický invalidní vozík
Samuel Wi.  10 000.00    řečový procesor a přísl.
Sandra Hor.  6 600.00    obědy pro syna
Sandra Hor.  15 450.00    školné pro syna
Sandra Hor.  20 000.00    úhrada jízdného
Sandra Mend.  5 000.00    UNIŠEK - léky,potr.doplnky
Sanity o.s.  20 000.00    ocenění POMÁHÁME SRDCEM
Sbor dobrovolných hasičů  31 000.00    nákup požárního vybavení pro družstvo žen
Sbor dobrovolných hasičů Přídolí  112 000.00    nákup sport.požární stříkačkly
Sbor dobrovolných hasičů Traplice  60 000.00    mater.zabezp.požárního sportu a hry Plamen
Sdílení o.p.s.  180 000.00    provozní nákl.,mzdy,pohonné hmoty
Sdružení "Piafa" ve Vyškově  200 000.00    projekt "SOS Rodina"
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH,MORAVY  150 000.00    požární techn. a výstroj
Sdružení pomoci duševně nemocným ČR  50 000.00    příspěvek na provoz
Sdružení přátel koní Plchov, os.  19 656.00    věcný dar krmení pro koně
Sdružení rodičů a přátel dětí při  100 000.00    projekt péče o nadané žáky
Sdružení SOS dětských vesniček  50 000.00    činnost programu dětských vesniček
Sdružení SRAZ, zapsaný spolek  50 000.00    hiporehabilitace pro děti se zdrav. postižením
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů  15 000.00    pořádání soutěže Ligy mladých hasičů
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů  15 000.00    pořádání soutěže Liga mladých hasičů
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů -15 000.00    pořádání soutěže Liga mladých hasičů
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů  27 344.00    stejnokroje pro členy zásah.jednotky
Silvie Bal.  20 000.00    příspěvek na bydlení
Simona Bal.  30 000.00    příspěvek na nájem
Simona Hav.  20 000.00    speciální sprchové křeslo SwiftTilt
Simona Kop.  13 572.50    věcný dar - pračka a chladnička
Simona Pav.  15 000.00    úprava inv.vozíku
Simona Rad.  15 000.00    příspěvek na mech.vozík
Simona Z.  Náb.  10 800.00    os. asistence pro syna
Slovenské združenie Limbora  50 000.00    podpora činnosti souboru
Sokrates 2001, spolek  15 000.00    náklady na šachové turnaje
Soňa Bíl.  10 000.00    mechanický vozík
Soukromý dětský domov  50 000.00    podpora terénní sociální pracovnice
Společnost pro ranou péči o.s.  100 000.00    podpora terénní služby děti s postižením
Spolek rodičů při Základní škole  3 756.00    společenské hry
Sportovní klub Velká Bystřice  100 000.00    sportovní oddíly pro děti
Stanislav Hav.  15 000.00    mechanický invalidní vozík
Stanislava Srn.  40 320.00    osobní asistence pro děti
Středisko rané péče SPRP Ostrava  100 000.00    roční provoz-podpora rodinám dětí s postižením
Svaz knihovníků a informačních  50 000.00    tisk pohlednic Noc s Andersenem
Světla Hen.  20 000.00    mechanický vozík
Světlana Feich.  5 000.00    jazykový kurz
Světlana Feich.  8 900.00    reklvalifikační kurz účetnictví
Světlana Feich.  1 900.00    plavecký kurz pro dceru
Šárka Bezr.  20 700.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Šárka Bezr.  9 300.00    náklady spojené s pronájmem bytu
Šárka Dul.  15 000.00    příspěvek na mech.vozík
Šárka Havl.  16 000.00    osobní asistence pro dceru
Šárka Ma.  8 020.00    terapeutická pomůcka
Šárka Mrk.  20 000.00    mechanický vozík
Šarlota a Melissa Ryl.  9 200.00    obědy pro děti 1-6/2015
Šarlota a Melissa Ryl. -1 182.00    vrácení části daru
Šarlota a Melissa Ryl. -622.00    vrácení části daru
Štěpán Kř.  15 000.00    posuvné bezparier.dveře
Štěpán Ram.  6 276.00    dětský denní stacionář
Štěpán Ram.  849.00    dětský denní stacionář
Štěpán Ram.  6 875.00    dětský denní stacionář
Štěpánka Cvr.  20 000.00    výtahová plošina
Štěpánka Kor.  50 000.00    příspěvek na nákup automobilu
Štěpánka Nov.  20 000.00    zdravotní kočárek Stingray
Štěpánka Rak.  10 000.00    náklady spojené s bydlením
Tadeáš Hab.  50 000.00    příspěvek na nákup auta
Taneční centrum Praha -1 790.00    vrácení daru - student se nezúčastnil kurzu
Taneční centrum Praha -konzervatoř o.p.s.  12 530.00    podpora studentů ze sociálně slabých rodin 
Tara Scarl.  22 000.00    náklady spojené s bydlením
Taťána Mich.  15 000.00    náklady na pronájem bytu
Tatjana Kop.  6 000.00    léčebný pobyt pro syna
Tereza Dvo.  20 000.00    šikmá schodišťová plošina
Tereza Fan.  20 000.00    polohovací zařízení Leckey EDS
Tereza Gáb.  24 000.00    náklady na bydlení
Tereza Kř.  20 000.00    benecykl junior country
Tereza Siv.  40 000.00    pronájem bytu
Tereza Var.  1 140.00    asistence ve školní družině
Tereza Var.  1 100.00    osobní asistence ve škole
Tereza Var.  1 158.00    osobní asistence
Tereza Var.  700.00    osobní asistence
Tereza Var.  1 000.00    osobní asistence
Tereza Var.  1 400.00    osobní asistence škola
Tereza Var.  1 080.00    asistence ve školní družině
Tereza Var.  1 660.00    osobní asistence
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Tereza Var.  362.00    asistence - dočerpání daru
Tina Šmí.  20 000.00    doplatek zdravotního kočárku Kimba Neo
Tobiáš Řez.  10 000.00    osobní asistence pedagoga ve škole
Tobiáš Več.  999.00    rehabilitační podložka
Tomas Ren.  20 000.00    schodišťová plošina
Tomáš Boj.  20 000.00    kyslíkový koncentrátor
Tomáš Dvo.  24 472.00    inhalátor eFlow Rapid
Tomáš Jel.  8 000.00    osobní asistence
Tomáš Mas.  15 000.00    invalidní vozík
Tomáš Or.  10 000.00    léčebný přístroj Montren Duo
Tomáš Pa.  50 000.00    příspěvek na automobil
Tomáš Pech.  20 000.00    příspěvek na schodišťovou sedačku
Tomáš Sv.  20 000.00    mechanický vozík
Tomáš Teng.  20 000.00    rehabilitační kočárek
Tomáš Ty.  14 198.00    invalidní vozík
Tomáš Vl.  20 000.00    mech.inv.vozík
V jednom domě o.p.s.  100 000.00    náklady na provoz centra
V růžovém sadu  100 000.00    provoz dílny
Václav Boč.  8 000.00    sluchadla
Václav Kul.  3 540.00    obědy pro dceru v ŠJ
Václav Kul.  7 680.00    jízdné pro dceru
Václav Mich.  20 000.00    příspěvek na svislou zvedací pložinu
Václav Mik.  20 000.00    příslušenství k el. vozíku
Václav Posp.  20 000.00    příspěvek na výstavbu zdvih.plošiny
Václav Vl.  1 237.00    školní potřeby
Václav Vl.  3 680.00    brýle
Vanessa Seit.  20 000.00    pořízení sluchadel
Vendula Čap.  15 000.00    speciální kočárek
Věra Fiš.  28 810.00    nábytek
Věra Fiš.  3 190.00    obuv a potraviny pro děti
Věra Mar.  24 000.00    úhrada el. v bytě
Věra Orav.  10 000.00    digitální sluchadla
Věra Pro.  6 270.00    náklady spojené se studiem dětí obdarované
Věra Štěp.  9 999.69    příspěvek na otop domácnosti
Věra Štěp.  27 000.00    příspěvek na nájem
Veronika Bíl.  10 000.00    elektrická tříkolka
Veronika Gazd.  16 800.00    přísp.na pronájem bytu
Veronika Káč.  10 000.00    sluchadla Baby
Veronika Kmo.  20 000.00    polohovací zařízení
Veronika Mich.  1 040.00    osobní asistence
Veronika Mil.  50 000.00    příspěvek na automobil
Veronika Pol.  9 766.00    invalidní vozík
Veronika Šách.  7 333.00    osobní asistence
Veronika Šách.  7 083.00    osobní asistence
Veronika Šách.  5 600.00    služby osobní asistence
Veronika Šách.  1 750.00    osobní asistence v domácím prostředí
Veronika Šách.  4 400.00    osobní asistence v domácím prostředí
Veronika Šách.  9 375.00    osobní asistence
Veronika Škr.  25 000.00    náklady na pronájem bytu
Viera Polh.  3 000.00    matrace pro dceru
Viera Polh.  8 000.00    náklady na pronájem bytu
Viktor Šin.  20 000.00    systém sezení Multiseat
Viola Jand.  12 000.00    základní životní potřeby
Vítězslav Mak.  50 000.00    os. automobil
Vladimír Fil.  10 000.00    mechanický a toaletní vozík
Vladimír Hra.  15 000.00    měsíční pobyt ve zdr.zařízení -roztroušená skleróza
Vladimír Kad.  20 000.00    invalidní vozík
Vladimíra Háj.  15 000.00    příspěvek na bydlení
Vladimíra Hal.  30 000.00    náklady na bydlení
Vladimíra Stok  10 000.00    náklady na elektřinu
Vladimíra Stok.  10 000.00    příspevek na pronájem bydlení
Vlasta And.  10 578.00    věcný dar ntb Lenovo
Vlasta Šte.  6 000.00    příspěvek na el.energii
Vlasta Šte.  6 000.00    oblečení a obuv pro dítě
Vojtěch Mer.  16 160.00    invalidní vozík
VOLNO, občanské sdružení  120 000.00    odlehčovací služby pro rodiny dětí s postižením
Vteřina poté, z.s.  80 000.00    projekt Komunikace k pozitivní změně
Walid Al Ab.  15 000.00    mech.vozík
Základní škola a Mateřská škola  10 000.00    projekt "Podpora regionů"
Základní škola a Mateřská škola  10 000.00    projekt "Podpora regionů"
Základní škola a Mateřská škola  50 000.00    rekonstrukce školy
Základní škola a Mateřská škola  10 000.00    provoz škol v rámci projektu "Podpora regionů"
Základní škola a mateřská škola  100 000.00    rekonstrukce dopad.ploch a herních prvků
Základní škola, Olešovice,  70 155.00    traktor na údržbu zahrady
Zdena Mirg.  9 000.00    příspěvek na nájem bytu
Zdeněk Bol.   20 000.00    Cena Pomáháme srdcem
Zdeněk Graj.  12 000.00    náklady na dopravu dcery do učiliště
Zdeněk Krup.  15 000.00    příspěvek na invalidní vozík
Zdeněk Mar.  15 000.00    náklady na opravu inv.vozíku
Zdeněk Šaf.  8 000.00    ubytování na kolejích VUT Brno
Zdeněk Šaf.  20 000.00    náklady na internát, dopravu a učební pomůcky
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Zdeňka Gáb.  25 000.00    pronájem bytu
Zdeňka Kot.  47 910.00    náklady na výměnu ohřevného tělesa
ZO Odborového sdružení železničářů-  200 000.00    léčerní a rekonvalescence po úrazu
Zookontakt Rebeka  50 000.00    podpora hipoterapie a zooterapie
Zuzana Adam.  21 000.00    náklady na bydlení
Zuzana Bart.  20 000.00    náklady na bydlení
Zuzana Daš.  7 000.00    podpora - živobytí 
Zuzana Daš.  3 138.00    náklady na bydlení
Zuzana Daš.  49 500.00    podpora rodiny zdravot. znevýhodněné
Zuzana Daš. -3 500.00    oprava vyplacení daru - změna smlouvy
Zuzana Daš.  3 084.00    příspěvek na bydlení
Zuzana Daš.  3 234.00    příspěvek na bydlení
Zuzana Daš.  3 234.00    nákl. na bydlení 4/2015
Zuzana Daš.  3 644.00    služby spojené s bydlením
Zuzana Daš.  3 234.00    služby spojené s bydlením 6/2015
Zuzana Daš.  3 244.00    úhrada nákladů na bydlení
Zuzana Daš.  3 244.00    náklady spojené s bydlením rodiny 
Zuzana Daš.  3 244.00    náklady spojené s bydlením 
Zuzana Daš.  3 244.00    náklady spojené s bydlením 
Zuzana Daš.  2 954.00    náklady na bydlení 
Zuzana Daš.  3 244.00    náklady spojené s bydlením 
Zuzana Huš.  20 000.00    osobní asisntence do MŠ
Zuzana Iva.  10 500.00    doprava na rekvalifikační kurz
Zuzana Krau.  15 000.00    doplatek kochl.implantát
Zuzana Kubl.  24 000.00    pro děti-oblečení,obuv,šk.potřeby
Zuzana Küh.  12 007.00    mechanický vozík
Zuzana Lav.  20 000.00    elektrický vozík
Zuzana Ond.  51 242.00    náklady na pronájem bytu
Zuzana Vav.  25 764.00    základní nábytek pro dceru
Zuzana Vav.  2 194.00    základní nábytek pro dceru
Žaneta Hr.  100 000.00    asistence do mateřské školky
Žaneta Opl.  5 300.00    dětský letní tábor
Žaneta Opl.  3 000.00    jezdecké tréninky pro dítě ze sociálně slabé rodiny 
Žaneta Tom.  11 000.00    osobní asistence pro dceru
Život bez bariér, o. s.  40 000.00    provozní náklady společnosti
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Výrok auditora a účetní závěrka
Audit účetní závěrky provedla společnost A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o.
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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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