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Slovo zakladatele

Proč to děláme
Poslání

„Když jsem v prosinci roku 2005 s manželi Kvasničkovými zakládal ETELU,
především jsem si přál pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.
Po jedenácti letech mohu s radostí konstatovat, že se nám všem, jenž se na chodu ETELY podílíme, daří poslání plnit. Vždyť jsme již rozdělili úctyhodnou částku
více než 5,8 miliónu korun a v roce 2016 poprvé za existence ETELY více než
milión! Pomohli jsme tak stovkám osob mladších osmnácti let. Některým ETELA
pomáhá opakovaně, jiným přispěla jednorázově. Všem ale finanční pomoc zlepšila jejich život komplikovaný buď sociálním zázemím, nebo zdravotním stavem.
V roce 2016 ETELA přilepšila dohromady 58 jednotlivcům a rovněž organizacím,
které potřebným poskytují pomoc, rady či zázemí. Jsem přesvědčen, že i nadále
bude podpora ETELY zaměřena na pomoc potřebným, aby se jim alespoň trochu
„
ulehčil nebo zpříjemnil jejich nelehký život.

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
Statutárním orgánem a ředitelem společnosti je Pavel Faiereisl. Na chod celé
společnosti dohlíží tříčlenná správní rada. Předsedou správní rady je Barbora
Kvasničková a dalšími členy jsou Martin Kvasnička a Helena Málková. Společně
s odborníky na sociální a zdravotní problematiku správní rada vyhodnocuje žádosti s přihlédnutím k naléhavosti obecně prospěšné služby.
Pavel Faiereisl
předseda správní rady
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Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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nebo v tíživé sociální situaci.
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Komu jsme pomohli
Kolik jsme celkem rozdělili
Rok

Částka

2007

915 600 Kč

2008

379 532 Kč

2009

349 996 Kč

2010

329 976 Kč

2011

399 680 Kč

2012

851 400 Kč

2013

496 020 Kč

2014

443 803 Kč

2015

708 000 Kč

2016

1 006 440 Kč

Celkem

5 880 447 Kč

Rok 2016
Obdarovaní

Částka

Beneš Pavel

10 000 Kč

Benešová Daniela

20 000 Kč

Bordovská Alice

14 000 Kč

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LK o.p.s.

10 000 Kč

Cesta slunce, o.s.

30 000 Kč

Černá Petra

9 500 Kč

DC Paprsek

10 000 Kč

Dupačová Gita

7 000 Kč

Dvorská Olga

5 000 Kč

Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s.
Hájková Michaela
HESTIA, z.ú.
Houdková Alena
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890 Kč

Diakonie ČCE

50 000 Kč
2 900 Kč
220 000 Kč
6 000 Kč

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Rok 2016

Rok 2016

Obdarovaní

Částka

Obdarovaní

Částka

Hrabáková Kateřina

15 000 Kč

Latus pro rodinu, o.p.s.

37 500 Kč

Charčenko Galina

10 000 Kč

Masopustová Pavlína

10 000 Kč

I MY, o.p.s.

20 000 Kč

Mencák Luboš

10 000 Kč

Kejšarová Jana

5 000 Kč

MŠ Hostinné

60 000 Kč

Klub mladých diabetiků

8 500 Kč

Na Dlani, z.s.

15 000 Kč
14 000 Kč

Klub přátel tělesně postižených dětí Opava

30 000 Kč

Opletalová Martina

Klupáková Lenka

10 000 Kč

Ošmerová Petra

8 000 Kč

3 000 Kč

Pemová Kateřina

2 700 Kč

Kocourková Monika
Koleník Zuzana

10 000 Kč

Pestrá společnost, o.p.s.

23 000 Kč

Konvičková Eva

10 000 Kč

Reifová Zdeňka

10 000 Kč

Roska

40 000 Kč

Korcová Eva

5 000 Kč

Košťál Pavel

10 000 Kč

Kratochvíl Jin
Kytsenko Viktoriya
Langmajerová Martina
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4 600 Kč

Rozmarová Jana
Rysová Miluše

8 000 Kč
10 000 Kč

10 000 Kč

Scarlettová Tara

3 000 Kč

5 000 Kč

Siváková Božena

2 900 Kč

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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nebo v tíživé sociální situaci.
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Rok 2016
Obdarovaní

Částka

Spolek Paprskovec

10 000 Kč

Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra

20 000 Kč

Spolu dětem, o.p.s.

10 500 Kč

Šabatová Soňa

4 000 Kč

Šišková Martina

30 000 Kč

Vávrová Švéda Gabriela

20 000 Kč

Vítečková Kateřina

30 000 Kč

Vlasáková Veronika

15 000 Kč

YMCA Praha

7 200 Kč

Ziková Karolína

5 000 Kč

Zoššáková Dagmar

9 250 Kč

ZŠ a MŠ Hovorčovice

20 000 Kč

ZŠ Kladno

20 000 Kč

Celkem
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1 006 440 Kč

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

Nečekaný záchvat
Když bylo Andrejce osm let, přepadl ji náhle záchvat. Maminka Alice samozřejmě zavolala rychlou záchrannou službu, která její dceru zavezla do nejbližší
nemocnice, kde se ji podařilo lékařům stabilizovat. Šok z náhlého zdravotního
ataku vystřídala řada vyšetření, která bohužel potvrdila nepříjemnou diagnózu
– epilepsie. V průběhu času se sice naučily obě s nemocí žít, ale oprávněný
strach mámy o dceru především v nočních hodinách byl kvůli častým záchvatům
enormní a projevoval se jak v pracovní aktivitě, tak samozřejmě v soužití. Neustálá obava totiž nedovolovala mámě Alici pořádně usnout a tak se vyčerpanost
brzo dostavila.
Proto obrovskou pomocí bylo pořízení specializovaného přístroje Epi-Care 3000,
který sleduje epileptické záchvaty během spánku. Alarmový snímač je totiž připojen k matraci lůžka a pokud senzor detekuje pohyby, které jsou totožné s tonicko-klonickým epileptickým záchvatem, Epi-Care 3000 okamžitě vyšle poplach. Všechno se děje automaticky.
Na finančně náročný přístroj Epi-Care přispěla polovinou obecně prospěšná společnost ETELA, druhou pak program Konto Bariéry.
Zapojením přístroje se oběma výrazně ulevilo. Klidný spánek pomohl mámě,
která také ví, že i díky správné léčbě přešla Andrejka do stavu kompenzované
epilepsie, ve které je počet život ohrožujících záchvatů naštěstí minimální!

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Aliččin kamarád Bruce
Airexové cvičení

9

Zpoza dveří v bytě jednoho pražského panelového sídliště vykukuje obrýlená
holčička. Rychle se otočí a přískoky peláší do vedlejší místnosti, aby se svalila
vedle na speciální cvičební podložku Airex. Ta je umístěna hned pod žebřinami
v dětském pokojíku, který sdílí se sestřičkou Žofkou.
Přestože se Anetka pohybuje čiperně, je pro ni přemisťování velmi namáhavé. Od
narození totiž trpí dětskou mozkovou obrnou (DMO). V šesti letech má diagnostikovanou diparetickou formu, která je na jejích nožkách patrná.
Proto s ní její maminka Veronika každý den usilovně cvičí. K tomu však potřebuje
řadu pomůcek, jejichž pořízení vyžaduje nemálo finančních prostředků. Proto
obecně prospěšná společnost ETELA poskytla peníze jak na nákup již zmiňované
podložky Airex a žebřin, tak na sadu zátěžových pytlů, které pomáhají Anetce při
posilování svalů dolních končetin.
S nadací ETELA má rodina Vlasákových velmi dobrou zkušenost. Opakovaně
podala žádost o příspěvek a již třikrát jí byl předán. Výsledkem je vždy nejen
zlepšení fyzického stavu dcery, ale také psychiky celé rodiny, která s radostí sleduje pokroky malé Anetky.

Alička leží na koberci. Jako polštář si pod její hlavu lehl Bruce, speciálně vycvičená border kolie. Za ten půl rok si na sebe sedmiletá holčička a tříletý canisterapeutický pes skvěle zvykli, takže jejich souhra je úžasná. A to přesto, že Alička má
vrozenou vývojovou vadu mozku (ageneze corpus callosum – ACC). Psychomotorická retardace Aličku významně omezuje v pohybu i komunikaci, ale v Pestré
společnosti připravený Bruce je po ročním výcviku na svoji lidskou kamarádku
plně přizpůsoben a reaguje i jen podle nepatrných náznaků.
Dívenka si psem podloží krk, takže tělesné teplo proniká do jejího těla a krk
společně s přilehlými partiemi během deseti minut nádherně zrehabilituje.
V blízkosti ležící dvojice provokativně prochází kocour, ale Bruce ho jen sleduje
očima. Změnu polohy si ale vyžádá Alička, která si na psa položila pro změnu
své nohy. Po další chvíli se Alička opět přemisťuje a Bruce hladí v jeho nádherné srsti, čímž si nenásilně rozvíjí jak svoji jemnou motoriku, tak sociální cítění,
poznávání a citovou složku své osobnosti.
Bruce však nepomáhá jen Aličce, jeho schopnosti oceňuje celá rodina. Nejvíce
jeho dovedností využívá maminka Oldřiška, které Bruce s hravou radostí podává
předměty, které se nedopatřením ocitly na zemi. Díky příspěvku má Alička trpělivého psího kamaráda a rodina veselého pomocníka.

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 2016
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.

INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Veškeré obecně prospěšné činnosti společnosti jsou realizovány jejím ředitelem
a správní radou. Společnost nemá žádné zaměstnance v pracovním poměru.

INFORMACE O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ LISTINY
V roce 2015 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti.
Poslední změna zakládací listiny společnosti proběhla v roce 2011.

Náklady (v tis. Kč)
Daně, poplatky

2

Příspěvky (dary)

1057

Náklady celkem

1059

INFORMACE O ZMĚNĚ VE SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
V roce 2016 nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady.
Členy správní rady jsou Barbora Kvasničková, Martin Kvasnička
a Helena Málková. Členy dozorčí rady jsou Jana Faiereislová,
Ing. Irena Štěpánková a Ing. Petr Štěpánek.

Aktiva (v tis. Kč)
Krátkodobý finanční majetek

833

Aktiva celkem

833

V roce 2016 nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti.
Ředitelem společnosti je Pavel Faierreisl.

INFORMACE O VÝVOJI A STAVU FONDŮ

Výnosy (v tis. Kč)
Příspěvky (dary)

905

Výnosy celkem

905
Pasiva (v tis. Kč)
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INFORMACE O ZMĚNĚ OSOBY ŘEDITELE

Společnost nemá zřízeny žádné zvláštní fondy.

INFORMACE O VÝŠI NÁKLADŮ
PRO PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
Výkon funkce ředitele, členů správní rady a dozorčí rady ve společnosti

Výsledek hospodaření

-154

Pasiva celkem

987

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

je bezplatný. Žádné odměny v souvislosti s plněním obecně prospěšných služeb
nebyly řediteli, členům správní rady ani dozorčí rady poskytnuty.

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Velmi děkujeme za podporu
Díky příspěvkům od donátorů můžeme prostřednictvím Etely
pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují.

VŠE PRO GASTRONOMII

daňové, ekonomické a účetní služby
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Je snadné přispět!
Stačí poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ETELA 30
nebo
DMS ETELA 60
nebo
DMS ETELA 90
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ETELA o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz

Chcete ETELU podpořit
trvale a bez námahy?
Trvalá dárcovská SMS* na číslo 87 777
společné pro všechny tuzemské mobilní operátory
váš rozpočet nezatíží, ETELE však umožní lépe plánovat
a dosahovat dlouhodobých cílů v udržitelných, odpovědných
a prospěšných projektech.
Do zprávy na číslo 87 777 napište:

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

DMS TRV ETELA 30
nebo
DMS TRV ETELA 60
nebo
DMS TRV ETELA 90
*) Svoji trvalou podporu kdykoliv můžete bezplatně odvolat zasláním SMS
ve tvaru STOP HESLO na 87 777.

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 50 Vestec
IČO: 27408132
E-mail: info@etela.cz
Web: www.etela.cz

Číslo účtu:

27020247/0100

