Výroční zpráva
za rok 2010

I. OBECNÉ ÚDAJE

•

obchodní jméno:

Nadační fond EMIL

•

sídlo:

Brno, Antonína Procházky 8, PSČ 623 00

•

IČ:

283 56 098

•

DIČ:

CZ28356098

•

právní forma:

nadační fond

•

rozhodující předmět činnosti: podpora handicapovaných dětí

•

datum vzniku společnosti:

7. srpna 2009

•

zřizovatel:

Asociace PCC, spol. s r.o.
Brno, Antonína Procházky 8, PSČ: 623 00
IČO: 469 80 776

•

výše majetkového vkladu :

•

předseda správní rady:

100%
PhDr. Juraj Groch
Brno, Joukalova 1, PSČ: 635 00

•

•

jména a příjmení členů statutárních orgánů:
 člen správní rady:

Štěpánka Hilgertová

 člen správní rady:

Jiří Ježek

 člen správní rady:

Jan Kraus

způsob zastupování:

jménem nadačního fondu jedná a podepisuje předseda

správní rady samostatně
•

změny a dodatky v obchodním rejstříku v průběhu účetního období: žádné

II. INFORMACE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBÁCH VE STATUTÁRNÍCH,
ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období činil 1, z toho počet členů
řídících orgánů činil 0. Výše osobních nákladů na zaměstnance: 241 tis. Kč. Odměny osobám,
které jsou statutárním a dozorčím orgánem nebyly vyplaceny.

Zpráva o činnosti
Hlavní aktivitou Nadačního fondu Emil byla spoluorganizace Her handicapované mládeže.
Hry handicapované mládeže jsou mezinárodní sportovní a společenské setkání mladých lidí s
tělesným postižením. Počtem účastníků (přes 530 osob), mezinárodností (10 států Evropy),
rozsahem sportovní části (8 sportovišť) i doprovodného a kulturního programu (benefiční
koncert, velká fotografická soutěž, výtvarná dílna) se jedná o ojedinělou akci evropského
formátu.
Na události spolupracoval Evropský paralympijský výbor. Hlavním posláním projektu je
integrace dětí a mladých se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních aktivit do
společnosti. Akce se má stát celoevropským setkáním mladých handicapovaných sportovců a
to i těch, kteří se běžně nemohou účastnit velkých mezinárodních soutěží. Nezanedbatelné je
kulturní vyžití handicapovaných, kteří nesportují, prostřednictvím doprovodných programů a
propagace sportu jako aktivity pro zlepšení kvality života handicapovaných.
K zajištění financování aktivit sloužila veřejná sbírka svátek s Emilem. Sbírky se účastnilo
261 škol ve 140 městech. Záštitu převzalo jedenáct krajských hejtmanů.
V průběhu roku se Nadační fond sám nebo ve spolupráci s partnery prezentoval na desítce
akcí jako byla například účast na veletrhu Sport life ve spolupráci s krajským úřadem
Jihomoravského kraje, poděkování dobrovolníkům ve spolupráci s primátorem statutárního
města Brna, účast Emila na Vánočním koncertu Leony Machálkové a dalších.

Evropské hry handicapované mládeže
Termín konání:

24. – 26. června 2010

Počet zúčastněných států:

10

Počet účastníků celkem:

532

Z toho vozíčkářů:

82

Počet sportovců v kategorii Masters:

80

Počet odevzdaných medailí:

182

Počet sportovních disciplín:

60

Počet sportovišť:

8

Počet dobrovolníků:

180

Počet škol, které pomáhaly:

13

Realizační tým na sportovištích:

72 (rozhodčí, vedoucí sportovišť, technický personál)

Celkové náklady na organizaci akce:
Celkové náklady na organizaci

4 617 564 Kč

Z toho příspěvek Nadačního fondu

1 892 250 Kč

Veřejná sbírka Svátek s Emilem
Celorepubliková sbírka Svátek s Emilem byla v letošním roce již osmým ročníkem
veřejné sbírky určené na podporu a zlepšení prostředí pro sport a rehabilitaci
handicapovaných dětí. Akce se uskutečnila v týdnu od 19. do 23. dubna 2010 a záštitu nad
sbírkou převzali zástupci 11 krajských úřadů. Záštita významně usnadnila komunikaci se
školami při zajištění studentů pro prodej předmětů s Emilem v ulicích.
Za osm let konání veřejné sbírky se vybral nejnižší výtěžek a prodalo se nejméně
předmětů.
Hlavní důvody:



malá mediální kampaň



neatraktivní prodejní výrobek „pryž s Emilem“



termín kolidující s dalšími akcemi – např. Červenobílý den, Pastelka



obecně nižší zájem o veřejné sbírky ve společnosti způsobený rostoucím počtem
charitativních akcí (rok od roku se zvyšuje počet organizací zapojených do projektu
DMS, apod.). Školy jsou nuceni se do těchto sbírek zapojovat díky podpoře krajských
úřadů (zřizovatelé škol). Studenti nejsou ochotni prodávat zboží po ulicích. Jsou
odmítání z odůvodněním, že lidé nemají peníze podporovat všechny akce.

Svátek s Emilem v číslech
2007

2008

2009

2010

1 004 440,00 Kč

497 000,00 Kč

Hrubý výtěžek sbírky

2 790 118,50 Kč 1 410 537,00 Kč

Čistý výtěžek sbírky

1 386 284,18 Kč

701 801,58 Kč

527 331,00 Kč

260 925,00 Kč

Počet prodaných pryží/odznaků

68 736 ks

52 079 ks

26 675/23 547

24 850 ks

Počet prodaných plyšáků Emila

28 245 ks

7 377 ks

0

0 ks

Počet zapojených studentů (cca)

3 300

2 700

2 725

3 800

Počet zapojených škol

187

159

169

261

Počet měst, kde probíhala sbírka

107

99

101

104

Ostatní aktivity
Na vánoční koncert Leony Machálkové přiletěl i ptáček Emil
Ve středu 22. prosince se v brněnském Mahenově divadle konal Vánoční koncert Leony
Machálkové. Jako jeden z partnerů akce se zde prezentoval i Nadační fond Emil.Leona
Machálková v doprovodu kapely potěšila návštěvníky koncertu výběrem nejoblíbenějších
muzikálových, swingových a popových písní ze svého repertoáru. Vánoční atmosféru pak
navodila koledami v moderním provedení, které si nejeden návštěvník se zpěvačkou
zanotoval.
Igráček pomáhá handicapovaným dětem
V prostorách Staré radnice byl v adventním období umístěn vánoční stánek, ve kterém si
kolemjdoucí mohli zakoupit od Emila hračky. Ve stánku byly v prodeji k zakoupení např.
létající lampiony štěstí, dětské bublifuky, vánoční perníčky a vůně, plyšové hračky a také
Igráčci, legendární postavičkyi, s nimiž si hrály už i generace dnešních rodičů.
V Topičově salonu v Praze byla zahájena výstava pštrosích vajec na podporu
handicapovaných dětí
V pondělí 1. 11. 2010 zahájil Nadační fond Emil v Topičově salonu v Praze výstavu pštrosích
vajec ve prospěch handicapovaných dětí. Tato dutá pštrosí vejce byla umělecky pojata
předními českými umělci. Výzdoby vajec se zhostili osobnosti jako Olbram Zoubek, Kristian
Kodet, Tomáš Císařovský, Jiří Kornatovský, Miroslav Barták, Vlasta Baránková, Jiří David,
Jitka Válová, Kamila Ženatá či Michael Rittstein.Výstava a následná aukce proběhla za
laskavé podpory společnosti 1. Art Consulting Brno – Praha.
Nadační fond Emil se představil na veletrhu SPORT Life
Nadační fond Emil se v rámci expozice Jihomoravského kraje zúčastnil veletrhu SPORT Life.
Ten proběhl v Brně ve dnech 7. – 10. 10. 2010.Prezentace Nadačního fondu Emil proběhla za
podpory tradičního českého výrobce hraček společnosti Efko-karton, s.r.o., která při této
příležitosti představila svůj nejnovější produkt – legendární postavičku Igráčka.V sobotu a
neděli připravil Emil pro děti zábavný program. Svou šikovnost a rychlost mohly vzájemně
změřit v soutěži ve skládání puzzle.

Ocenění se dočkali dobrovolníci Her handicapované mládeže a také účastníci
fotografické soutěže
V Rytířském sále Nové Radnice v Brně se 7.10.2010 sešli žáci a studenti škol, kteří pomáhali
při organizaci Her handicapované mládeže jako dobrovolníci. Zúčastnili se slavnostního
poděkování dobrovolníkům a také byli svědky vyhlášení výsledků, které oznámil předseda
poroty Jef Kratochvíl. Dobrovolníci, kteří přijeli z různých škol nejen z Brna byli oceněni za
svou pomoc slovy a dárkovými taškami: „Díky jste bezvadní, pokračujte v tom, co děláte“
prohlásil Oliver Pospíšil k dobrovolnictví během Her. Práci dobrovolníků ocenil také
generální ředitel Tepláren Brno jakožto generální sponzor Her handicapované mládeže Brno
2010: „Něco se nedá penězi zaplatit a to je vaše dobrovolná práce.
Na Koncertě mistrů u Poličky se vydražily umělecké předměty ve prospěch dětí s
handicapem
V sobotu 28. srpna proběhl v galerii Jedlová u Poličky „Koncert mistrů“. Celodenní akce
nabízela kromě hudebního zážitku výstavu obrazů mistrovských děl 17. – 20. století,
návštěvníci se mohli zúčastnit i výtvarné dílny pro děti i dospělé. Pořadatelé také uspořádali
dražbu dvou uměleckých objektů. Výtěžek aukce poskytnou ve prospěch sportujících dětí
s handicapem. Celý program zakončil v názvu odpolední koncert Davida Kollera, Pavola
Hammela a dalších českých mistrů.
Na třicet českých umělců se rozhodlo výtvarně zpracovat dutá pštrosí vejce a věnovat je do
veřejné aukce. Aukce pořádala společnost 1. Art Consulting Brno – Praha ve spolupráci
s Nadačním fondem Emil. Výtěžek I. aukce, která se konala letos v březnu, dosáhl výše
58.000 Kč a byl použit na organizaci Her handicapované mládeže Brno 2010.
V galerii Jedlová se vydražili dva objekty. Pštrosí vejce z dílny Kláry Andrisové s názvem
Moře a vejce zpracované Jaroslavem Hamžou Vulkán, jehož leitmotivem je zachycení vnitřní
síly, energie pronikající na povrch hmoty. Výtěžek bude prostřednictvím Nadačního fondu
Emil opět využit pro sportující děti s handicapem.

Přílohy

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY:
Rozpis položek výkazu zisku a ztráty:
Výnosy
Položka

Částka

Přijaté příspěvky – dary
Přijaté příspěvky – dary

498.500,- Kč
od FO

52.110,- Kč

Přijaté příspěvky – od jiných NO

864.868,- Kč

Přijaté příspěvky – výtěžek ze sbírky

624.337,- Kč

Přijaté příspěvky – benefiční dražby

68.000,- Kč

Náklady
Položka
Poskytnuté příspěvky – Sova Kociánka

Částka

250.000,- Kč

V Brně dne 7. 3. 2011

..............................................
PhDr. Juraj Groch
předseda správní rady

