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• Kontakt
NADACE DUHA – integrace osob
s mentálním postižením
Českolipská 621, 190 00 Praha 9
tel./fax 286 586 353, 286 592 971,
286 891 374
e-mail: duha@nadaceduha.cz

www.nadaceduha.cz
• účet pro zasílání darů
18639-101/0100
Komerční banka Praha 10
IČ: 43001483
DIČ: CZ43001483

Nadace
DUHA

Co tedy chceš, ty bludná duše?
Malovati a psáti.
Ale k čemu, proč?
Jako se křiví větve stromu.
Ale strom není za to placen, a ty musíš mít nějaký plat a penzi!
Nechťsi, ale i tak jsem spíše strom, než nějaký veřejný činitel.
A proč jsi tedy nespokojený?
Že nemohu býti dosti stromem.
(Josef Čapek, Kulhavý poutník)

Vznik a historie Nadace
Nadace DUHA vznikla v září 1991 z neformální
iniciativy rodičů a přátel dospělých lidí
s mentálním postižením. Protože se však nadace
nemohla a dodnes nemůže ucházet o peníze
ze státního rozpočtu, byla následující rok, v únoru
1992, založena Společnost DUHA, která pod
záštitou nadace DUHA zajišťuje veškerou pomoc
pro dospělé lidi s mentálním postižením na cestě
k plnohodnotnému a důstojnému životu.
Nejdříve se v lednu 1992 rozběhly první chráněné
dílny. Nedlouho nato se podařilo dokončit
a otevřít Domov DUHA s trvalou péčí pro dospělé.
Vybavení domova bylo pořízeno ze státní dotace.
Brzy nato zahájila zkušební provoz další dvě
zařízení – Denní centrum a Středisko přechodné
péče. Koncem roku 1992 byl z prostředků
grantu americké vlády (USAID), poskytnutého
prostřednictvím americko-židovské nadace
AJ JDC z New Yorku, otevřen první byt chráněného
bydlení v běžném domě na sídlišti a dokončena

rekonstrukce druhého bytu v činžovním domě
ve Vršovicích.
DUHA mohla ve větším měřítku začít plnit své
poslání umožnit i dospívajícím a dospělým lidem
s mentálním postižením žít mimo ústavy.
Postupně se činnost Nadace DUHA rozrůstala.
V roce 1998, na základě přijetí nového zákona
o nadacích, požádala Nadace DUHA o zápis do
nadačního rejstříku při Krajském obchodním
soudu v Praze. Nadace byla zapsána
8. února 1999.

Poslání a cíle

PrEAMBUlE StAtUtU NADACE DUHA
Nadace chce svou činností podporovat projekty,
které vytvářejí životní prostor dospělým lidem
s mentálním postižením, aby se mohli rozvíjet
ve všech aspektech své osobnosti.

Struktura organizace
• Správní rada
Daniela Kolářová – předsedkyně
Marta Davouze
PhDr. Slavomil Hubálek
• Dozorčí rada
JUDr. Jaromír Junek – předseda
MUDr. Stanislava Dandová
Doc. Ing. Olga Poláková, CSc.

Výroční zpráva

Úvodní slovo

tato zpráva je sestavena na základě §25
Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích
a nadačních fondech.
Nadační jmění je stále tvořeno nemovitostí
„lIPNO“ v účetní hodnotě 1 213 170 Kč.
Dalším majetkem nadace zůstává i nadále podíl
ve společnosti Dům Janského 2248, spol. s .r.o.
ve výši 20 000 Kč a členský vklad ve společnosti
Bytové družstvo Murmanská ve výši 14 000 Kč.
Cílem těchto obchodních účastí byla privatizace
2 chráněných bytů pro mentálně postižené
klienty. Byt ve společnosti Dům Janského byl
privatizován v r. 2008 a nadace jej na základě
kupní smlouvy nabyla do vlastnictví. Privatizace
bytu Murmanská ještě není dokončena,
v r. 2009 získala nadace zatím podíl na
pozemku pod bytovým domem.
Jiný majetek nadace tvoří finanční vklady
volných peněžních prostředků u bank. Úrokový
výnos z těchto vkladů rovněž tvoří jediné výnosy
v hospodářské činnosti nadace. V r. 2010 činily
tyto výnosy 54 000 Kč.
Oproti tomu hlavní činnost nadace, tj. její
nezisková část, je tvořena převážně režijními
náklady. tato část je opět záporná, v loňském
roce ve výši 185 000 Kč.
Celkový výsledek hospodaření tak činil -131 000 Kč
(ztráta).

FiNANčNí zPráVA
Nadace nemá žádné závazky ani pohledávky.
Naše nadace získala v loňském roce darem
od řady drobných dárců v rámci veřejné sbírky
úctyhodnou částku 24 614 Kč, tedy méně než
v předešlém roce a od auditorské firmy A.A.t.
již tradičně audit výroční zprávy za r. 2009
bez úhrady v hodnotě 4 800 Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
I v r. 2010 nadace poskytovala nadační
příspěvky, a sice 2 fyzickým osobám, v celkové
hodnotě 25 660 Kč, a dále 4 právnickým
subjektům v celkové výši 2 058 000 Kč.
rozpis poskytnutých příspěvků uvádíme
v přiloženém grafu.
Dodržování pravidla stanoveného statutem
naší nadace pro omezení nákladů souvisejících
s její správou jsme opět splnili a uvádíme jej
v přiloženém textu.
Výrok auditora a roční účetní závěrka, tj. výkaz
zisku a ztráty a rozvaha, je nedílnou součástí
této výroční zprávy.
Závěrem děkujeme všem členům správní
a dozorčí rady, kteří vykonávají své funkce bez
finanční či jiné odměny, nicméně se zaujetím
pro náš společný cíl, kterým zůstává snaha
o začlenění našich mentálně postižených
spoluobčanů do společnosti.

StrUKtUrA
režijNícH NáKlADů
88,02 %

SezNAm Dárců

A.A.t. spol. s r.o.
Česká televize

DArY A PříSPěVKY r. 2010:

Ing. Dubský Pavel
Eurovia services s.r.o.

ZísKáNo Na daReCh CeLKem: 29 414 Kč

Jakeš Ivan
6,60 %

Klívar Marek
KONStrUKtIS Praha

1,43 %

Krčková Marie
linhartová Marcela

1,36 %

Ing. Majrich Jiří

režijní náklady r. 2010

Mgr. Musálková Marie
Petráň Daniel

Nadační jmění
Limit pro správní režii
(20 %)

rFO 603 Praha

RežijNí NáKLady

Národní divadlo

rusňák David
Slůně-svět jazyků, s.r.o.
tausch Petr
ttC Marconi, s.r.o.
tůma roman
Vašut Marek
Vlček Josef

Energie
Cestovné
Služby
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem správní režie
(100 %)

2,59 %

• Od právnických subjektů 4 800 Kč
A.A.t. spol. s r.o. audit Výroční zprávy za r. 2009
• Od fyzických osob v rámci veřejné sbírky 24 614 Kč
VydaNé příspěVKy CeLKem: 2 083 660 Kč

1 213 170 Kč
242 634 Kč

4 809 Kč
2 516 Kč
163 400 Kč
12 244 Kč
2 650 Kč
185 619 Kč

• Právnickým subjektům 2 058 000 Kč
2 000 000 Kč Společnosti DUHA na podporu projektů
integrace MP osob do společnosti,
30 000 Kč Společnosti DICrE o.s. na rekondiční pobyty klientů s MP,
18 000 SPMP v Čr,o.s. na skupinovou asistenci při pobytu osob
s MP v Chorvatsku,
10 000 Kč SPMP KO Praha na dopravu rehabilitačně-rekondiční
akce pro dospělé osoby s MP v Železné rudě
• Fyzickým osobám 25 660 Kč
15 660 Kč p. Kawulokové renatě na úpravu vstupu do domu
pro postiženého syna,
10 000 Kč p. Pažoutové Petře na zakoupení pomůcky
pro postiženého syna

KlieNti DUHY Při Práci
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