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Úvodem
Pohled na letopočet letošní výroční zprávy obecně prospěšné společnosti ETELA
mi naznačuje, jak ten čas letí. Zatímco číslo roku mne poněkud děsí, tak suma,
kterou ETELA za dobu svého působení celkem rozdělila, mne naopak rozradostňuje – překročili jsme totiž hranici čtyř miliónů korun!
V roce 2014 jsme například přispěli na výcvik asistenčního psa Bruce, který
pomáhá sedmileté Aličce s vrozenou vývojovou vadou mozku.
Mezi obdarovanými byl také Kryštůfek s nespecifickou neurologickou poruchou
centrální nervové soustavy. Příspěvek na stropní zvedací a asistenční systém
Roomer umožňuje jeho rodičům snadno a bezpečně přemisťovat jejich desetiletého postiženého syna milujícího lasagne a rýži v jakékoliv podobě. A ve výčtu
bych mohl pokračovat ještě více než dvacetkrát.
I proto věřím, že díky současným a budoucím donátorům bude ETELA i nadále
plnit to, co jsem si při jejím založení předsevzal – podpořit děti a mladistvé
v tíživé zdravotní či sociální situaci.

Pavel Faiereisl
předseda správní rady

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

Kolik jsme celkem
rozdělili

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

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

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

Celkem

4 166 007 Kč

Pomáháme osobám mladším 18 let s tělesným handicapem
nebo v tíživé sociální situaci.
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Komu jsme pomohli
Rok 2014
Rok 2014

Částka

Obdarovaní

Částka

Klub přátel tělesně postižených Libereckého kraje

25 000 Kč

Cesta slunce, o. s.

67 600 Kč

Zuzana Koleník

15 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

20 000 Kč

CentrumHrabáková
Jarmila
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
67

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

20600
000 Kč
67

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

19600
804 Kč
Kč
67

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

36600
000 Kč
Kč
67

Centrum
DC
Paprsek
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

20600
000 Kč
67

Centrum
Svaz
postižených
pro zdravotně
civilizačními
postižené
chorobami
Libereckého kraje, o. s.

14600
000 Kč
67

Centrum
Lenka
Klupáková
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
67

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

10600
000 Kč
67

Centrum pro
Vladimíra
Větrovská
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

20600
000 Kč
67

Centrum
Jiří
Zdražilpro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

200 Kč
677600

Centrum pro
Jaroslava
Kopecká
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
67

Centrum
Alicia
Čáslavská
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

15600
000 Kč
67

Centrum pro
Veronika
Vlasáková
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

20600
000 Kč
67

Centrum
Spolu
dětem,
pro zdravotně
o. p. s. postižené Libereckého kraje, o. s.

500 Kč
677600

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

20600
000 Kč
67

Centrum
Miluše
Rysová
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

15600
000 Kč
67

Centrum Polášková
Marcela
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

800 Kč
679600

Centrum
Pavel
Košťál
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
67

CentrumHejnová
Denisa
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
Kč
67

Centrum
Klára
Čápová
pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s.

10600
000 Kč
Kč
67

DC Paprsek, středisko setkání

Sdružení rodičů a přátel střediska DAR
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Obdarovaní

10 000 Kč

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

Celkem

12 499 Kč

443 803 Kč

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

Kryštofův pohodový přesun

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.

Do dvou let svého věku byl Kryštůfek naprosto zdravý kluk. Pak však začal jeho
vývoj měnit směr a dosud nabyté vědomosti a dovednosti se začaly znatelně
vytrácet. Více než roční lékařské martýrium skončilo neurčitým resumé: nespecifická neurologická porucha centrální nervové soustavy s nejasnou prognózou.
Máma s tátou a sestřičkou přes tuto úděsnou diagnózu ale nerezignovali a rozhodli se s nepřízní osudu bojovat. V jejím snažení jim také pomohla ETELA, která
přispěla na stropní zvedák Roomer, s jehož pomocí mohou desetiletého syna
bezpečně a snadno přemisťovat po celém bytě.
Kryštof se sice zhoršil motoricky, postihla ho skolióza a trpí epileptickými záchvaty, ale naštěstí neztratil chuť na dobré jídlo. Mezi jeho oblíbené pokrmy patří třeba
lasagne včetně dalších druhů těstovin a rýže v jakékoliv podobě.
Díky stropnímu zvedací a asistenčnímu systému Roomer složenému z kolejnic,
zvedacích jednotek a speciálních pacientských závěsů, bez problému Kryštof
s nezbytnou asistencí nejen doputuje na toaletu, do koupelny či do svého dětského pokoje, ale také za použití speciálního závěsu trénuje se svými nejbližšími vertikalizaci a nácvik chůze. Celá rodina si pochvaluje rychlost a snadnost
všech manipulací a transportu, bezpečnost a pohodlí přepravovaného Kryštofa
v závěsech specializovaných pro jednotlivé úkony. Jejich ošetřovatelská péče tak
dosáhla vyšší úrovně jistoty, kvality, výkonu a komfortu. Doma pak nastal
potřebný klid a zavládla atmosféra pohody.

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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Radostné koupání

Hlavou proti zdi

Každý pracovní den se mezi sedmou ranní až čtvrtou odpolední dveře v Dětském
centru Paprsek takřka nezastaví. Do denního stacionáře v pražských Horních
Měcholupech pravidelně docházejí rodiny s dětmi a mládeží s mentálním a kombinovaným postižením.
Denní kapacita 15 osob je rychle zaplněná, stísněné prostory neumožňují pobyt
více uživatelům, přestože by zájem byl. Každému jedinci, v rámci možností, se
věnují odborní pracovníci (psycholožka, speciální pedagožka-logopedka, fyzioterapeutka a Montessori terapeutka) tak, aby aktivně a plnohodnotně využili den
ve společnosti vrstevníků. Součástí pobytu jsou aktivizační činnosti a fakultativní
služby, které podporují individuální vývoj každého jednotlivce, aby se plně rozvinuly jeho vývojové možnosti.
Kromě pobytu v pracovní dny se jednou měsíčně pořádají (od pátku do neděle)
takzvané úlevové tábory, při nichž si děti vyzkoušejí pobyt bez rodičů.
Díky daru ETELY občanské sdružení Paprskovec pořídilo koupací lehátko
Robby, jež výrazně usnadnilo hygienu klientů DC Paprsek. Nízko položené těžiště
totiž umožňuje jak bezpečnou manipulaci s dítětem, tak ho individuálně pomocí
suchých zipů nastavit podle tvarů těla včetně různých poloh sedu či lehu. Dalším
kladem je možnost lehátko složit do kompaktních rozměrů. Je pak snadné ho
brát s sebou, což se využije také na rehabilitačním pobytu v přírodě, kam jednou
ročně členové DC Paprsek vyrážejí.

Dva a půl roku trvalo Renatě Kunešové než přesvědčila kompetentní orgány,
že by se denní centrum Žirafa mohlo usídlit v bývalé budově dlouhou dobu zavřených jeslí. V únoru 2006 se otevřely dveře klientům se speciálními potřebami, protože nabízí odbornou komplexní pomoc všem, kdo jsou zasaženi těžkým
kombinovaným postižením.
Jedním ze stálých návštěvníků je pětiletý autista Vojta. Rozverný klučík působí
při náhodném setkání jako bezproblémové dítě, ale opak je pravdou. Pochází
z rodiny, kterou opustil agresivní otec. Kromě autistického Vojty vychovává matka ještě dalšího syna, který je také postižen těžkou mozkovou dysfunkcí, jež ho
naprosto ochromila! Vojta i jeho starší bratr vyžadují celodenní péči. I proto je
Vojtova maminka ráda, že přes týden může svěřit syna do péče v denním centru
Žirafa, které sídlí v karlovarské Staré Roli. Čtveřice pracovnic centra (vychovatelky, rehabilitační a sociální pracovnice) se snaží přispět k částečnému začlenění
takto postižených dětí do kolektivu. Příkladem budiž osmiletá dívenka s těžkou
mozkovou obrnou, která po intenzivním přístupu opět začala chodit!
Za příspěvek od o. p. s. ETELA do zařízení centra přibyl rehabilitační zvedák, jenž
přispěl k celkovému zlepšení péče o klienty. S jeho pomocí lze lépe manipulovat
s nepohyblivými klienty nebo je přemisťovat do masážní vany. Koupele v ní jsou
pro děti s tělesným postižením nejenom příjemné, ale i velmi užitečné. Část daru
byla také vynaložena na žíněnku nebo na speciální velkoplošné puzzle.

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 2014
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)

Úspěšným prvňákem
Na první pohled to je ideální typ pro reklamu – blonďáček s tmavýma očima
a nádherným úsměvem. Ale pro filmování se příliš nehodil, měl totiž sníženou
koncentraci, za níž stál s velkou pravděpodobností předčasný porod.
Malý Mikoláš byl od malička velmi živé a neposedné dítě. Veselý a hravý chlapec
byl miláčkem všech, kdo se s ním setkali. Vstup do předškolního zařízení ale
naznačil, že soustředění nepatří mezi jeho silné stránky.
V křesťanské školce Šalomon sídlící v pražské Františkánské zahradě začali rozvíjet kladné stránky jeho osobnosti. Vlohy pro jazyky byly rozvíjeny hrou, pohybové
schopnosti pak na nejrůznějších konstrukcích a při sportovních aktivitách.
S blížícím se přestupem do první třídy základní školy ale nastala potřeba zvýšit
schopnost koncentrace.
I díky příspěvku od o. p. s. ETELA mohli rodiče zajistit svému synovi asistentku, která se mu v pracovní dny po dobu šesti„ hodin osobně věnovala. Psaním,
kreslením a dalšími aktivitami se „tetě Alence během půl roku podařilo viditelně zvýšit Mikolášovu soustředěnost. Modelováním z plastelíny se dostala jemná
motorika levé ruky na standardní úroveň.
Osobní péče přinesla své ovoce. Mikoláš se stal prvňáčkem, který patří mezi
nejoblíbenější žáky. Svým přístupem k ostatním dětem a komunikací v angličtině
je chloubou své třídy.

10

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

Daně, poplatky

6

Příspěvky (dary)

542

Náklady celkem

548

Aktiva (v tis. Kč)
Krátkodobý finanční majetek

763

Aktiva celkem

763
Výnosy (v tis. Kč)

Příspěvky (dary)

780

Výnosy celkem

780
Pasiva (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření

763

Pasiva celkem

763

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
o. p. s. ETELA pomáhat těm, kteří pomoc naléhavě potřebují.

VŠE PRO GASTRONOMII

daňové, ekonomické a účetní služby

ETELA o. p. s.
Adresa: Průmyslová 536, 252 42 Vestec
IČO: 27408132
E-mail: info@etela.cz
Web: www.etela.cz

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.

Číslo účtu:

27020247/0100

