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Slovo zakladatele
„Podívám-li se na další, v pořadí již dvanáctý rok fungování ETELY, tak
mohu s radostí konstatovat, že jsme opět pomohli více než padesátce potřebných.
Těm, kteří to opravdu potřebují, jsme v roce 2017 poskytli přes devět set
tisíc korun. Někomu stačilo k významnému zlepšení života několik tisícikorun. Především organizacím, které potřebným poskytují pomoc, rady či
zázemí, jsme předali i desítky tisíc korun. Někteří nás požádali o pomoc
poprvé, jiní už vědí, že rádi pomůžeme i opakovaně.
Mě osobně pak vždy velmi potěší, když od obdarovaných přijde byť krátká
informace, jak jim naše pomoc trochu ulehčila nebo zpříjemnila jejich častokrát nelehký život. Fotografie šťastného klučíka nebo smějící se holčičky
je tou nejlepší odměnou pro nás všechny, kteří prostřednictvím ETELY pomáháme.”

Pavel Faiereisl
ředitel společnosti
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Proč to děláme
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
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.
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Kolik jsme celkem rozdělili
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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

2017

925 285 Kč

Celkem

6 805 732 Kč
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Komu jsme pomohli
Rok 2017
Obdarovaní

Částka

Beneš Ondřej

10 000 Kč

Benšovi Jakub a Matěj

20 000 Kč

Bordovská Andrea

25 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.,
Svobodová Lucie

10 000 Kč

Černíková Tereza

4 000 Kč

Daniela Bláhová

11 000 Kč

Diakonie ČCE, Hauer Michal

9 000 Kč

Dupač Tomáš

4 100 Kč

Farní charita Starý Knín, Pešek Dominik

20 000 Kč

Gregárkovi Jan a Jiří

10 000 Kč

Habigerovi Krištof a Tadeáš

20 000 Kč

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, program KOMPAS

40 000 Kč

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, program Pět P
Houšková Lucie

180 000 Kč
5 000 Kč
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Rok 2017
Obdarovaní

Částka

Hrabáková Linda

15 000 Kč

Integrační centrum Zahrada v Praze 3, Prchlý Michal

8 500 Kč

Janecká Perná Kateřina

5 385 Kč

Klub mladých diabetiků, z. s.

8 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Berka Ondřej

10 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Kachtík Erik

20 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Lázecký Štěpán

5 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Rudý Jan

5 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Silná Hana

5 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Vrábel Tomáš

5 000 Kč

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Vrábelová Aneta

5 000 Kč

Koleník Zoia

10 000 Kč

Košťál Tobiáš

10 000 Kč

Kříž Tomáš

10 000 Kč

Kupcová Aneta

20 000 Kč

Latus pro rodinu, o. p. s.

33 000 Kč
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Rok 2017
Obdarovaní

Částka

Matyásko Petr

15 000 Kč

Mencák Dominik

10 000 Kč

Mikešovi Lucie a Tereza

10 000 Kč

MŠ Hostinné

60 000 Kč

Na dlani, z. s.

25 000 Kč

Oberstein Hubert

15 000 Kč

Ošmerovi Natálie a Václav

12 000 Kč

Pestrá společnost, o. p. s.

20 000 Kč

Pindl Radim, Pindl Rudolf

10 000 Kč
8 000 Kč

Reif Jiří
Rysová Magdaléna

10 000 Kč

Spolek pro mimoškolení aktivity Palaestra

20 000 Kč

Spolu dětem, o. p. s.

18 500 Kč

Stropnická Michaela

10 000 Kč

Šabata Martin
Štěpánek Kryštof

4 000 Kč
10 000 Kč
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Rok 2017
Obdarovaní

Částka

Šveda Vojtěch

20 000 Kč

Teš Ondřej

4 000 Kč

Trambová Kristýna

10 000 Kč

Vagenknecht Jan

10 000 Kč

Vítečková Magdalena

30 000 Kč

Vojtek Daniel

10 000 Kč

YMCA Praha, Dobruský Vojtěch

8 800 Kč

Zíková Eliška, Štěpánka Anna, Karolína Zdislava

8 000 Kč

Zoššáková Diana

4 000 Kč

ZŠ a MŠ Hovorčovice, Jentky Dominik

20 000 Kč

ZŠ Kladno, Brjanská 3078

20 000 Kč

Celkem
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Kůň, piano a latina
Zatímco se zdravím v předsíni s maminkou Zuzanou, slyším z obývacího pokoje povědomou skladbu. Jakmile však vstoupím do místnosti, Zoia přestane na
elektrické klávesy hrát a nadšeně mi ukazuje růžově natřenou koňskou podkovu
s bílým nápisem Strážné 2017. Tuhle památku si přivezla z týdenní hypoterapie
v Krkonoších, na niž přispěla právě ETELA. Těsný kontakt s koněm pomáhá dívence rozvíjet omezenou motoriku.
Osmiletá holčička se narodila v Anglii s vrozenou vadou, na kterou kvůli výrazně
omezenějším předporodním vyšetřením lékaři za Kanálem nepřišli. Aby toho nebylo málo, tak se k hydrocefalu ještě přidala dětská mozková obrna, jež vyústila
v triparézu a centrální zrakovou vadu. Zoia proto vidí pouze částečně na pravé
oko a písničku na uvítanou mi zahrála jen pravou rukou.
Když se Zoia pochlubila podkovou, vrátila se na vozíku zpět ke klávesám, aby
zahrála další skladby. Její mladší bráška mi mezitím s hrdostí sdělil, že sestra
má absolutní sluch. Maminka pak doplnila, že se dcera ráda učí cizím jazykům,
které však vstřebává jako samouk! Sledováním kanálu Youtube na tabletu se
naučila částečně chorvatsky, maďarsky a polsky! A latinu se učí na fyzioterapiích
při cvičení Vojtovou metodou!
Přes svá výrazná zdravotní omezení je však Zoia hodně veselá dívenka, kterou
obecně prospěšná společnost ETELA s radostí podpořila již popáté.
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S vysněnými lyžemi na svah
V rohu malé kuchyňky pohledná dívka s brýlemi vytahuje z vaku sjezdové lyže a hůlky.
Když má vše venku, poprosím ji, aby mi před fotoaparátem s lyžařskou výzbrojí zapózovala. Vyděšeně se podívá na sedící maminku a malinko se ke mně natočí. Popojdu blíž
a Diana se natlačí i s lyžemi na dveře vedoucí do chodby. V tu chvíli mne Dianina máma
upozorňuje na dceřino omezení. Za chvíli plnoletá slečna totiž trpí silnou sociální fobií. Její
sociálně-úzkostná porucha se poprvé projevila, až když byla Diana v páté třídě základní
školy. A sílila tak značně, že dívenka musela být dokonce třikrát hospitalizovaná! Chvíli
totiž trvalo, než byla zjištěna příčina Dianiných silných úzkostí.
Její jak tělesné, tak emocionální problémy se projevují v různých sociálních situacích,
především ve styku s lidmi. Proto za necelých osm let vystřídala neuvěřitelných jedenáct
základních škol! Jejím třináctým školním zařízením je aktuálně Obchodní akademie Vinohradská, kde je, i díky spolupráci se svépomocnou organizací SFinga, velmi spokojena.
K úspěšnému začlenění do studentského kolektivu pomohla zprostředkovaně právě obecně prospěšná společnost ETELA, která Dianě v roce 2017 přispěla na nákup bazarového
lyžařského vybavení nutného k pobytu na středoškolském kurzu.
ETELA však podporuje Dianu nejen kvůli jejím psychickým problémům, ale také slabému
sociálnímu zázemí. V letech 2015 a 2016 proto pomohla jazykově nadané dívce ﬁnančním příspěvkem k jazykovým kurzům.
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Setkání správní rady se spolupracovníky
Členové správní rady obecně prospěšné společnosti ETELA se setkávají několikrát do
roka a společně s odborníky na sociální a zdravotní problematiku vyhodnocují dodané
žádosti.
Zářijové setkání bylo výjimečné, neboť správní rada se sešla s dalšími spolupracovníky,
kteří bez nároku na honorář přispívají nejen k úspěšnému chodu ETELY, ale také k samotnému rozvoji obecně prospěšné společnosti.
Během několikahodinové diskuze vedené ředitelem společnosti Pavlem Faiereislem se
probíraly jak provozní činnosti, tak se upřesňovala koncepce dalšího směřování ETELY.
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Jak jsme hospodařili v roce 2017
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.

Náklady (v tis. Kč) - rok 2017
Daně, poplatky

1

Příspěvky (dary)

1000

Náklady celkem

1001
Aktiva (v tis. Kč)

Krátkodobý ﬁnanční majetek

834

Aktiva celkem

834
Výnosy (v tis. Kč)

Příspěvky (dary)

1002

Výnosy celkem

1002
Pasiva (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření
Pasiva celkem
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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 2017 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti.
Poslední změna zakládací listiny společnosti proběhla v roce 2011.

INFORMACE O ZMĚNĚ VE SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY
V roce 2017 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.

INFORMACE O ZMĚNĚ OSOBY ŘEDITELE
V roce 2017 nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti.
Ředitelem společnosti je Pavel Faierreisl.

INFORMACE O VÝVOJI A STAVU FONDŮ
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
je bezplatný. Žádné odměny v souvislosti s plněním obecně prospěšných služeb
nebyly řediteli, členům správní rady ani dozorčí rady poskytnuty.
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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

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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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:
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.
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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:
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