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Proč to děláme
Poslání
Cílem obecně prospěšné společnosti ETELA je pomoci dětem a mladým lidem se
sociálním nebo zdravotním znevýhodněním najít a rozvinout jejich nadání, využít
volný čas k rozvoji dovedností a tím také pomoci jejich uplatnění v budoucím životě.
Obecně prospěšná společnost ETELA tedy podporuje osoby, které z různých důvodů
nemohou rozvíjet své schopnosti a nadání, nebo se účastnit školních a volnočasových aktivit jako jejich vrstevníci a žijí ve Středočeském kraji a v Praze.

Slovo zakladatele
Milé dámy, vážení pánové!
Dovoluji si Vám představit Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti ETELA a to
za roky 2019 a 2020. Ač je těžké tomu uvěřit, máme za sebou již celých 15 let
úspěšného fungování!
V posledních dvou letech navíc se změněnou koncepcí, kdy jsme se ještě více přiblížili potřebným a to ve většině případů na osobní bázi. I přesto, že téměř celý rok
2020 byl silně poznamenán krizí a to i ekonomickou, podařilo se nám v naší činnosti
pokračovat, vylepšovat jí a pomoci tak mnoha lidem. Jelikož ani výhled do budoucna
není příliš optimistický, obracím se tak na Vás, stálé podporovatele, ale stejně tak
i na všechny nové z Vašich řad. Věřím, že společně máme šanci úspěšně pokračovat
v našich aktivitách. Všem Vám děkuji!
Pavel Faiereisl
ředitel společnosti
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Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.

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 problé„
my. 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.
Členové správní rady obecně prospěšné společnosti ETELA se setkávají několikrát
do roka a společně s odborníky na sociální a zdravotní problematiku vyhodnocují
dodané žádosti.

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.
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Obecně prospěšná společnost

Komu jsme pomohli

2019

Kolik jsme již 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

2017

925 285 Kč

2018

1 191 300 Kč

2019

359 856 Kč

2020
Celkem

414 720 Kč
8 771 608 Kč

Obdarovaní
Bauerová Alena

10 000,-

Dětský domov SOS 92, o.p.s.

50 000,-

Gáborovi Dominik a Viktorie
Hanuš Natanael
HESTIA Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

1 500,5 920,39 200,-

Horvát Samuel

1 350,-

Hrubá Vendula, Brousek Jan

7 190,-

Janečkovi Jiří a Antonín

20 000,-

Krčmovi Jakub a Ema

28 300,-

Maček Tomáš

15 000,-

Mandová Sabina

10 000,-

Mareš Václav

7 241,-

Novotná Kristýna

6 600,-

Novotný David

12 000,-

OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV

14 430,-

Palaestra, o.s.

30 000,-

RC Dobříšek

30 000,-

Rysová Adéla

2 000,-

Sdružení Dej mi šanci, z.s.

4 000,-

Stacionář Charity Starý Knín v Dobříši
SVP Orlíček Přední Chlum, o.p.s.
Žákovi Julie a Anděla

Celkem

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.

4 000,-

Děti bez mobilu, nadační fond

Zelenková Lada
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Částka v Kč

27 430,9 755,5 940,18 000,-

359 856,-

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.
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Obecně prospěšná společnost

Komu jsme pomohli

Komu jsme pomohli

2020

2020

Obdarovaní

Částka v Kč

Částka v Kč

Bačák Vojtěch

1 800,-

Maxovi Linda a Ella

20 000,-

Bačáková Ludmila

1 800,-

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

12 600,-

Bauerová Alena

2 500,-

Pestrá, o.p.s.

20 000,-

Beerová Alexandra

4 200,-

Pitelková Eva

1 000,-

30 000,-

Pokorný Michal

7 000,-

Doležalová Šárka

2 200,-

Polívková Šárka

2 360,-

Dvořákovi Markéta a Aleš

6 200,-

Pospíšilová Nicol

10 000,-

Dvořákovi Markéta a Aleš

3 000,-

Roušalovi Jiří a Aneta

Fialková Marie

2 000,-

Rychlík Jiří

15 000,-

Fous Jindřich

10 000,-

Soukromý dětský domov SOS 92, z.ú.

50 000,-

Benešovi Matěj a Jakub

Gáborová Viktorie

4 500,-

3 000,-

Stárková Nina

1 850,-

Hamzová Vivien, Abdelmagid Mohamed, Mustafa, Razan

40 000,-

Svobodovi Šárka a Jiří

4 000,-

HESTIA Centrum dobrovolnictví, z. ú.

14 500,-

Szabó Filip a Štěpán

4 000,-

Horvát Samuel, Alexandra Bernardová

3 250,-

Ševčíková Adéla

Charvátová Michaela

3 200,-

Ševčíková Kristýna

5 000,-

Klimo Adam

1 800,-

Urban Dominik

3 000,-

Korbel Filip

2 200,-

Vanessa Ciapková

2 000,-

23 800,-

Košťál Tobiáš

12 000,-

Vinská Veronika, Poštolkovi Kateřina a Martin

Lexa Josef

10 000,-

Vlk Matěj

Lorenc Jan

2 500,-

Lorenc Jan

500,-

Lorencovi Jan a Barbora
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Obdarovaní

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.

3 500,-

10 000,1 800,-

Vysloužilovi Barbora a Matouš

39 000,-

Žákovi Julie a Anděla

17 660,-

Celkem

414 720,-

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.
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Dar pro sourozence
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Po zhoupnutí zklidnění

Obecně prospěšná společnost ETELA se nezaměřuje jen na děti se zdravotním postižením, ale také jako jedna z mála neziskových organizací pomáhá i jejich sourozencům.
Takovým příkladem jsou David a Kristýna Novotní.
Mezi příbramskými paneláky na kole rozvážně projíždí čtrnáctiletý David. Matný černý
lak jeho BMXka německé značky WeThePeople přitahuje pozornost okolo stojících kluků.
Špičkové kolo pro disciplínu Street/Park, která patří k nejznámější kategorii z pohledu veřejnosti a provozuje se ve skateparcích na rampách, lavicích, plošinách, zábradlích, nebo
na veřejných prostranstvích jako jsou schody, zábradlí, lavičky a mnohé další překážky,
bylo pro Davida velký překvapením pod vánočním stromečkem roku 2019.
Se svým snem o BMX kole se svěřil na jednom sezení v příbramském středisku výchovné
péče své terapeutce Mgr. Ing. Janě Eliášové, ke které dochází od druhé třídy základní školy,
kdy ho spolužáci zbili. Traumatická zkušenost Davida velmi změnila – z veselého kluka
se stal úzkostný chlapec.
Společně s mamkou Zuzanou a starší sestrou Kristýnou se domluvili s obecně prospěšnou
společností ETELA, která na vysněné kolo Davidovi poskytla příspěvek. David sice na kole
žádné triky nepředvádí, ale jako dopravní prostředek mu slouží velmi dobře.
Protože sourozenci Novotní žijí bez otce, přispěla nadace ETELA i jedenadvacetileté sestře
Kristýně, aby mohla studovat na Západočeské univerzitě v Plzni na fakultě ekonomické.
Dar o. p. s. ETELA pomohl příbramským sourozencům zkvalitnit jejich nelehký životní úděl.

V nově zrekonstruovaném domě v centru středočeské Dobříše mne vítá Jára a zve mne
dovnitř. Devatenáctiletý kluk je veselé povahy a doprovází mne až Monice Bártové, která
má stacionář Charity Starý Knín od června roku 2019 na starosti. Než mne však dovede
k tetě Monice, musí se zhoupnout na nové houpačce. Od Moniky Bártové se následně
dozvídám, že houpačka je jednou ze dvou věcí, kterou byl denní stacionář vybaven
z příspěvku od obecně prospěšné společnosti ETELA.
S Monikou Bártovou procházíme domem, který charitě pronajali manželé Kolářovi. Od
pondělí do pátku v době od poledne do páté podvečerní poskytuje dobříšský denní stacionář řadu potřebných služeb. Opět vycházíme na malý dvorek, kde Jára lítá na houpačce
až do krajních poloh a směje se na plné kolo. Evidentně má z daru od nadace ETELA
velkou radost. Druhou věcí, kterou do domu charita pořídila z daru od ETELY, je speciální
zátěžová přikrývka, jež stimuluje propriocepci (hloubkové vnímání) a vede ke zklidnění
nervového systému. Pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla,
vede ke zlepšení adaptivních odpovědí na podněty. Zátěžové přikrývky přinášejí uklidnění
při různých neurologických, behaviorálních či psychických poruchách.
Přikrývka je rozdělena na segmenty, ve kterých se nacházejí zátěžové pytlíky. Když si ji
potěžkám, zjišťuji, že je oproti běžným přikrývkám výrazně těžší. Jára se nabídne, že s ní
někoho přikryje. Za chvilku se vrací s Markem, který si nakonec váhavě do postele lehne
Jára ho láskyplně přikryje. Zatímco mi Monika Bártová vysvětluje přednosti speciální
přikrývky, Marek zavře oči a usne. Odcházím potichu z pokoje s vědomím, že přikrývka
i houpačka od ETELY se v Denním stacionáři Charity Starý Knín v Dobříši velmi osvědčily.

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.
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Bez notebooku ani ránu

Koňské štěstí

Uzavření škol kvůli pandemickým opatřením zasáhlo mnoho rodin v České republice.
Postihlo i Pospíšilovi z maličké obce ve Středočeském kraji. Především díky příspěvku
nadace ETELA mohla Nicola úspěšně absolvovat distanční výuku.
Obecně prospěšná společnost ETELA totiž poskytla příspěvek na nákup notebooku, bez
něhož by šesťačka Nicol nemohla plnit vyžadované školní povinnosti. Táta Roman se sám
stará o čtyři děti a počítač pro nečekanou distanční výuku byl pro něho prakticky nedostupný. Dvanáctiletá Niki, nejstarší ze čtyř sourozenců Pospíšilových, tak i přes uzavření
školského zařízení mohla plnit nejrůznější úkoly a také komunikovat v době nejtvrdšího
lockdownu se svými spolužáky a dalšími kamarády.
Příspěvek od ETELY stačil na parádní „mašinu” – sedmnáctipalcový notebook značky HP
s operační pamětí 8 GB a interní 1 TB a displejem 17,3“ SVA s rozlišením HD+ se dá použít
jak ke sledování výukových videí, tak k hraní počítačových her. Temně černá plnohodnotná
ostrůvková klávesnice s numerickými klávesami, TouchPadem s podporou více dotykových
gest a webová kamera HP TrueVision HD s integrovaným digitálním mikrofonem umožňují
Nicole nejen vytvářet složitější zadání druhého stupně základní školy, ale rovněž komunikovat s třídou v rámci povinné školní platformy Microsoft Teams.
Nicola Pospíšilová se tak s finančním příspěvkem od obecně prospěšné společnosti
ETELA stala plnohodnotnou žákyní základní školy, nemusela během covidových restrikcí
do vzdálené školy docházet pro úkoly a i když jen přes monitor notebooku mohla udržovat
udržovat sociální vazby se svými vrstevníky.

Byla to láska na první pohled, láska jako kůň. A mohl za to Julinčin strýc! Ten totiž zaplatil Julince koňský tábor a osmiletá dívenka se do těch velkých koňských očí okamžitě
zamilovala. Oddanost koňům je pro dnes již třináctiletou slečnu stále platná, a může-li,
tráví s nimi každou volnou chvíli.
Sice bydlí s mamkou a mladší sestřičkou Andělkou v malém středočeském městě, ale přesto
není pro ni přístup ke koním samozřejmá a už vůbec ne levná záležitost. Otec se o rodinu
příliš nezajímá, a i když se máma snaží sebevíc, na poměrně finančně nákladnou záležitost
své dcery jednoduše nemá peníze. Proto tu je ETELA, obecně prospěšná společnost, která
přispěla na volnočasové a prázdninové aktivity sester Žákových.
Příspěvek od ETELY velmi obohatil život obou děvčat. Máma z něho zaplatila jak družinu
pro Andělku, tak i příměstský výtvarný tábor, který byl zaměřen na sítotisk. S tímto typem
letního pobytu má rodina Žákových už dobrou zkušenost z předchozího roku, kdy Andělka
na stejném místě absolvovala „příměšťák” s keramikou. Největší část z příspěvku ale padl
na hned dvě Julinčiny koňské aktivity – celoroční koňský kroužek a týdenní tábor s koňmi
na farmě v Hubenově.
Když mladá Julie čistí kopyta, hřebelcuje nebo sedí na hřbetě Brooke, je šťastná. A její
máma velmi oceňuje přínos nadace ETELA, která se nezaměřuje jen na rodiny s postiženými dětmi, ale rovněž finančně pomáhá těm, kteří z jiných než zdravotních důvodů
nemohou rozvíjet své schopnosti a nadání, nebo se účastnit školních a volnočasových
aktivit jako jejich vrstevníci.

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
nebo zdravotním znevýhodněním.

Pomáháme dětem a mladým lidem se sociálním
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Jak jsme hospodařili v roce 2019 a 2020
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.

Obdarovaní

Obecně prospěšná společnost

INFORMACE O LIDSKÝCH ZDROJÍCH
Veškeré obecně prospěšné činnosti společnosti jsou realizovány jejím ředitelem
a správní radou. Od 1. září 2019 je Hana Petáková jako koordinátorka programu
zaměstnancem ETELA, o. p. s.

INFORMACE O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ LISTINY
2019

2020

V letech 2019 a 2020 nedošlo ke změnám zakládací listiny společnosti.
Poslední změna zakládací listiny společnosti proběhla v roce 2011.

Náklady (v tis. Kč)

INFORMACE O ZMĚNĚ VE SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY

Poplatky, služby

4

4

Mzdové náklady

134

250

V letech 2019 a 2020 nedošlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady.

Příspěvky (dary)

482

415

Členy správní rady jsou Barbora Kvasničková, Martin Kvasnička a Helena Málková.

Náklady celkem

620

669

Členy dozorčí rady jsou Jana Faiereislová, Ing. Irena Štěpánková a Ing. Petr Štěpánek.

Krátkodobý finanční majetek

502

199

V letech 2019 a 2020 nedošlo ke změně osoby ředitele společnosti.

Aktiva celkem

502

199

Ředitelem společnosti je Pavel Faiereisl.

Příspěvky (dary)

852

365

Výnosy celkem

852

365

INFORMACE O ZMĚNĚ OSOBY ŘEDITELE

Aktiva (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

INFORMACE O VÝVOJI A STAVU FONDŮ

Pasiva (v tis. Kč)
Výsledek hospodaření

232

-304

Pasiva celkem

270

503

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

Obecně prospěšná společnost

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!

Je snadné přispět!
Stačí poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

daňové, ekonomické a účetní služby

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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nebo zdravotním znevýhodněním.
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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
Hana Petáková
Koordinátor projektu
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