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Slovo zakladatele

Proč to děláme

„Když jsem v prosinci roku 2005 zakládal s manželi Kvasničkovými ETELU, přál
jsem si především pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Za těch osm let existence nadace ETELA jsem přesvědčen, že náš cíl plníme.
Shromažďujeme žádosti o příspěvky a zevrubně je pročítáme, abychom pak při
setkání správní rady rozhodli o přidělení konkrétní sumy danému člověku nebo
organizaci. Přestože jsme již rozdělili více než 3,5 miliónu korun, pořád jsou
finance potřeba.
Jsem tudíž rád, že se najdou donátoři, kteří přispějí do tak prospěšné aktivity,
jakou ETELA je. Moc jim tímto děkuji a věřím, že nás budou podporovat i v nadcházejících letech.
Za naši nadaci slibuji, že finanční podporu budeme směřovat výhradně potřeb„
ným, abychom jim alespoň trochu ulehčili či zpříjemnili jejich nelehký osud.

Poslání

Cílem obecně prospěšné společnosti ETELA je podpora a ochrana osob mladších osmnácti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí a zdravotnímu stavu.
Jedním z kroků ke splnění tohoto cíle je poskytování a soustřeďování finančních
prostředků nebo zajištění zdravotní techniky sociálně slabým a tělesně postiženým osobám, které ještě nepřekročily věkovou hranici osmnácti let.

Historie

Na úplném začátku nadace, později obecně prospěšné společnosti ETELA stálo
rodinné zázemí jejího zakladatele Pavla Faiereisla, který byl již dětství veden
k tomu, že úspěšní mají pomáhat těm, jimž osud nepřál.
Od počátku proto byly a i nadále stále jsou jeho podnikatelské aktivity spojeny
s podporou těch, kteří z nejrůznějších důvodů měli a mají zdravotní nebo sociální
problémy.
„
Své donátorství nejprve Pavel Faiereisl „otestoval na jednorázových akcích nebo
kratších projektech. Snaha o dlouhodobou a koncepční podporu potřebným
vrcholila v prosinci roku 2005, když s manželi Kvasničkovými založil nadaci
ETELA.

Správní rada

Pavel Faiereisl
předseda správní rady
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Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.

Na chod celé společnosti dohlíží tříčlenná správní rada. Předsedou je Pavel
Faiereisl a dalšími členy jsou Barbora a Martin Kvasničkovi. Společně s odborníky na sociální a zdravotní problematiku správní rada vyhodnocuje žádosti
s přihlédnutím k naléhavosti obecně potřebné služby.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Komu jsme pomohli
Rok 2013

Kolik jsme celkem rozdělili

Obdarovaní

Částka

APROPO

15 000 Kč

Centrum pro náhradní rodinou péči, o. s.

10 000 Kč

Rok

Částka

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

15600
000 Kč
67

2007

915 600 Kč

Centrumvůle,
Cestou
pro o.
zdravotně
s.
postižené Libereckého kraje, o. s.

12600
000 Kč
67

2008

379 532 Kč

Centrum
Cesta
slunce,
pro zdravotně
o. s.
postižené Libereckého kraje, o. s.

60600
000 Kč
67

2009

349 996 Kč

Centrum
CZP
Česká
proLípa
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

45600
000 Kč
67

2010

329 976 Kč

Centrumklíč
Dětský
proŠumperk,
zdravotněo.postižené
p. s.
Libereckého kraje, o. s.

12600
840 Kč
67

2011

399 680 Kč

Centrum pro
Diakonie
CČEzdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
530 Kč
67

2012

851 400 Kč

Centrumpro
Domov
promne,
zdravotně
o. s. postižené Libereckého kraje, o. s.

12600
500 Kč
67

2013

496 020 Kč

CentrumII.,pro
DOTYK
o. zdravotně
p. s.
postižené Libereckého kraje, o. s.

20600
000 Kč
67

Celkem

3 722 204 Kč

Centrum
Jana
Slížová
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

000 Kč
Kč
679600

Centrum
Jana
Zajícová
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

000 Kč
679600

Klub rodičů Elpis

10 000 Kč

Konvent Hospitálského řádu Sv. Jana z Boha
– Milosrdných bratří

15 000 Kč

Květuše Tomanová
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Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.

5 000 Kč

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Rok 2013
Obdarovaní

Částka

Ludmila Třeštíková

30 000 Kč

Marta Benešová
Centrum Roubíčková
Michala
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

21600
450 Kč
67

Centrum
MŠ
Hostinné
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

30600
000 Kč
67

Centrum
O.
s. Borůvka
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

000 Kč
679600

Centrum
Olga
Loulová
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

000 Kč
677600

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.
Palaestra

20600
000 Kč
67

Centrum
Petra
Kunášková
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

000 Kč
Kč
679600

Centrum
Petra
Pecháčková
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
67

Centrum pro
Program
PětPzdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

35600
000 Kč
67

CentrumNajmanová
Renata
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

11600
700 Kč
67

Centrum
SPC
při fakultní
pro zdravotně
mateřsképostižené
škole se Libereckého
speciální péčíkraje, o. s.

10600
000 Kč
67

Svaz postižených

3 000 Kč

Veronika Svobodová

20 000 Kč

Vlasta Dlouhá

10 000 Kč

Celkem
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9 000 Kč

496 020 Kč

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.

Kolo místo nohou
Rozesmátá a udýchaná maminka Petra Pecháčková spěchá za svým synem
Erikem, který míří k nedalekému dětskému hřišti. Po dojezdu na hřiště mamka
čtyřletému Erikovi odpoutá nohy z unikátní fixace speciální dětské tříkolky s vlastním rámem značky Loped, na níž přispěla ETELA.
Za maminčiny pomoci dojde Erik k žebříčku, na jehož horním konci čeká vytoužený sešup po skluzavce. Ještě zdolat ten výškový půldruhý metr a může se fičet
dolů. To, co ale stejně staré zdravé dítě zvládne do několika vteřin, trvá Erikovi
a jeho mamince skoro pět minut. Kvůli v devíti měsících diagnostikované triparetické formě dětské mozkové obrny se totiž Erik pohybuje velmi obtížně. Slabounké
nohy chlapcovo tělíčko bez pomoci neunesou, takže k jakémukoliv přesunu je
potřeba další osoba. A protože má Erik postiženu i levou ruku, nemůže používat
ani francouzské hole. Máma mu tak musí pomáhat úplně všude.
Zatímco doma se jedná o krátké vzdálenosti, pohyb
venku už je jiná liga.
„
Řešením by byl kočárek, který však Erikovi „nevoní . Erik totiž chápe (inteligenci
poškozenu nemá!), že je ve věku, kdy kočárek již není jeho věku přiměřeným
prostředkem pro přemisťování. Proto se tak zamiloval do svého žlutého kola.
Jakmile se jde ven, vyžaduje ho. A oba rodiče ho v tom pochopitelně podporují,
protože šlapáním do pedálů se velmi výrazně rozvíjejí svaly dolních končetin, což
Erik jednoznačně potřebuje.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Barevné kreace

Kubíkův pomocník

Z jednoho pokojíku v obecním, bezbariérovém bytě v Horažďovicích září fakt
velký monitor. Do něho jedním prstem ťuká brýlatý kluk a hraje jakousi skákačku
(počítačová hra, v níž se skáče). Kryštof svému staršímu obrýlenému bratrovi Štěpánovi občas s nějakým herním úkolem poradí. Čtrnáctiletý kluk je tak
zabraný do přeskakování a vyhýbání se útoků nepřátel, že vůbec nevnímá mámina slova: „Štěpána vozím do speciální školy v Klatovech, kde chodí do 7. třídy.
A tam používají dotykové monitory, které synovi pomáhají s rozvojem jemné mo,
toriky. Jelikož ho práce a hraní na tomto ,elcédečku znatelně rozvíjí, požádala
jsme za velké pomoci PhDr. Aleše Bartoně z občanského sdružení Cestou vůle
„
o příspěvek. Za přidělenou částku od ETELY jsme vybrali 24 LCD monitor s pod„
porou vícedotykového ovládání. Díky němu už umí Štěpán napsat i písmena,
vysvětluje v klučičím pokoji Jitka Franclová, Štěpánova máma.
„Od pátého měsíce bylo zřejmé, že se Štěpán nevyvíjí správně a začal kolotoč
lékařských prohlídek a vyšetření. Teprve když bylo Štěpánovi devět měsíců, tak
mi doktoři oznámili, že má středně těžkou mentální retardaci. Ale to už jsem byla
„
těhotná a čekala jsem Kryštofa, líčí počáteční měsíce rodičovství.
Kryštof na monitoru mění hru na výukový program a Štěpán pomocí dotykového
pera ukazuje, jak umí nakreslit vlnovky. Štěpána kreslení, učení a hraní na darovaném monitoru evidentně baví.

Kuba je čtyřletý klučina, který trpí dlouhou řadou postižení – dětskou mozkovou
obrnou, těžkou spasticitou, epilepsií a zrakovým postižením, a které mají výrazné
negativní projevy: špatně vidí, ke komunikaci používá jen pár slovíček a pohybovat se může jen díky speciálně upravenému kočárku. Přesto všechno je Jakub
velmi milý hoch, který má zájem nejen o okolí ale i o vše nové.
Pro Kubu, jeho malou sestřičkou a rodiče bude velkým pomocníkem asistenční
canisterapeutický pes se vznešeným jménem Bentley.
Rok a půl starý Bentley (border colie) podpoří Kubíka v přetáčení, plazení,
otevírání ručiček a celkovému zlepšení motoriky. Během několikadenních dvacetiminutových seancí, kdy Bentley přilehne nehnutě ke Kubovi, se povolí spasmus
a celkové napětí. Dlouhodobý pobyt speciálně vycvičeného psa pomůže postiženému chlapci v budoucnu i k větší samostatnosti. Pro Kubíka bude pomocníkem
i při náročné rehabilitaci a logopedické péči. Pes bude Kubu zároveň motivovat
k novým věcem a rozvíjet jeho schopnosti a v neposlední řadě bude nápomocný
i Kubíkově mamince, která se o syna stará.
Částka věnovaná o. p. s. ETELA slouží k výcviku asistenčního canisterapeutického Bentley, jehož přípravu zajišťuje Pestrá společnost, o.p. s., která nabízí lidem
se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Nepálský expres

Vojtěch fotografem

Jedním z prvních, komu v roce 2007 přispěla ETELA, byl tehdy šestnáctiletý
nepálský mladík Santosh, který si ve svém věku už prožil to, co nezažije většina
Evropanů během celého svého života. Přímo před ním zastřelili povstalci souseda
z vedlejšího domku. V pěti letech mu zemřel otec a tak na něj přešla povinnost
starat se o mladší sestru a matku, což znamenalo neustále pracovat na malém
políčku, které bylo jediným zdrojem obživy.
Když se z dítěte začal přeměňovat v muže, objevilo se další nebezpečí. Rebelové
si ho vyhlídli jako svého dalšího člena komanda. Mučením by ho přiměli, jako
řadu dalších, aby se stal jejich spolubojovníkem. Jediným řešením bylo opustit rodný Nepál. Proto následoval několikadenní pochod k nejbližší autobusové
zastávce, pak přejezd do Káthmándú, odtud přes Dillí a Moskvu přílet do pražské
Ruzyně. Dezorientován, bez znalosti řeči a naprosto vystrašený byl na dva dny
uvězněn a pak přemístěn do záchytného tábora na letišti. Další měsíc strávil v táboře ve Vyšných Lhotách. Během celé doby se snažil zachytit alespoň základy
češtiny, protože rodná nepálština, hindština či z televize naučená řeč pandžání
mu nebyla moc platná. Naštěstí uměl docela dobře anglicky, takže se občas
s někým dorozuměl.
ETELA, o. p. s., darovala prostředky na nákup přenosného počítače Barbonne
BOSS včetně potřebného softwaru, aby Santosh mohl vystudovat The English
College in Prague.

„
Olga Loulová, máma Vojty, od narození svého syna věděla, že je s ním „něco
špatně. Ve srovnání se svojí o tři roky starší sestrou Petrou se totiž Vojta nechoval
stejně. Přesto takovou diagnózu nečekala – dětská mozková obrna kombinovaná
s mentální retardací! Přestože lékařská prognóza byla drtivá – maximálně tři
roky života – Olga Loulová se pustila do boje s osudem. I když Vojta ještě ve
čtyřech letech nechodil (a to už rok neměl být na světě!), jeho máma s obrovskou
odhodlaností dál pokračovala, byť po takřka nepatrných krůčcích, ve zlepšování
Vojtových schopností. Postupně ho i za pomoci MUDr. Sixtové naučila nejprve
lézt po čtyřech a posléze i chodit. Velkou oporu našla v celé své rodině a dalších
příbuzných a to včetně čtyřiaosmdesátileté babičky!
Díky neutuchající snaze nastoupil ve třinácti letech Vojta do speciální školy.
Jelikož všechny třídy prvního stupně absolvoval domácí výukou, mohl rovnou do
šesté třídy! Dennodenní práce se vyplatila, protože je Vojta schopen být ve třídě
s dalšími pěti spolužáky celé dopoledne a bez mámy.
ETELA věnovala prostředky na nákup tabletu iPad, který s nainstalovaným speciálním softwarem zlepšuje Vojtovu koordinaci oka a ruky, jež je postižením silně
narušena. Vojta však iPadem nejradši fotografuje!
Olga Loulová díky přístroji může používat tzv. facilitovanou komunikaci, podle
níž je mnoho jedinců postiženo mentálně jen zdánlivě.
Díky daru od ETELY se zlepšil nejen Vojtův život, ale také celé rodiny.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Jak jsme hospodařili
v roce 2013

Velmi děkujeme
za podporu

Zde uvádíme vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve
složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí
výroční zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.

Díky příspěvkům od donátorů můžeme prostřednictvím ETELY
pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují.

Náklady (v tis. Kč)
Daně, poplatky

6

Příspěvky (dary)

494

Náklady celkem

500

VŠE PRO GASTRONOMII

daňové, ekonomické a účetní služby

Aktiva (v tis. Kč)
Krátkodobý finanční majetek

531

Aktiva celkem

531
Výnosy (v tis. Kč)

Příspěvky (dary)

580

Výnosy celkem

580
Pasiva (v tis. Kč)
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Výsledek hospodaření

531

Pasiva celkem

531

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.

Těšíme se na Vaše příspěvky
nebo případné dotazy
I nadále budeme prostřednictvím obecně prospěšné společnosti ETELA poskytovat své služby fyzickým osobám, které se zdržují na území České republiky,
jsou mladší osmnácti let a především trpí tělesnou anebo jinou zdravotní vadou
či jejich sociální situace je nepříznivá. Už jen proto, že prostředků pro potřebné
není nikdy dostatek!

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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ETELA o. p. s.
Adresa: Průmyslová 536, 252 42 Vestec
IČO: 27408132
E-mail: info@etela.cz
Web: www.etela.cz

Číslo účtu:

27020247/0100

