Rozdělení výtěžku 2. ročníku sbírky
Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační
příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková
organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.
Veřejné výběrové řízení o nadační příspěvek z 2. ročníku sbírky bylo uzavřeno 31. října 2004.
4. prosince rozhodla Grantová komise složená z řad odborníků v otevřeném grantovém řízení
o podpoře 52 žádostí jednotlivců a 37 projektů neziskových organizací v celkové výši 5 267 165
Kč. Komise měla na posouzení žádostí a projektů 2 týdny. Projekty vyhodnocovala podle
speciálně vytvořeného systému bodování a stanovených kritérií. Ještě před Vánocemi bylo 90 %
poskytnutých smluv proplaceno. Detailní informace o poskytnutých nadačních příspěvcích jsou
uvedeny pod jednotlivými grantovými programy na následujících stránkách.

Grantová komise
Rada dobrovolných konzultantů, jmenovaná správní radou, která rozhodovala o rozdělení výtěžku 2. ročníku
sbírky Světluška v r. 2004
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PhDr. Ivan Antov - ředitel Gymnázia, OA a OŠ pro zrakově postižené
Mgr. Martina Botošová – nevidomá speciální pedagožka
Miroslava Čermáková - ředitelka Nadace Dětský Mozek, členka Fóra dárců
Lenka Fílová - maminka zdravotně postiženého dítěte
PaedDr. Zbyněk Janečka - viceprezident Českého svazu zrakově postižených sportovců,
Katedra aplikované tělesné výchovy, FTK UP Olomouc
PhDr. Monika Janíková - vedoucí rehabilitačního stacionáře DAR, členka zastupitelstva Prahy
Doc. PhDr. Lea Květoňová – Švecová - vedoucí Katedry speciální pedagogiky, PdF UK Praha
Michaela Němcová - maminka zdravotně postiženého dítěte
Jan Nouza - publicista s tělesným postižením (Klíč, Můžeš, Bariéry)

Kontrola poskytnutých grantů
S příjemcem pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu darovací smlouvu. Nadační příspěvky
se poskytují na konkrétní účel a vyplácí se oproti řádnému účetnímu dokladu. Údaje poskytnuté
žadateli se pečlivě ověřují tak, abychom našim dárcům mohli zaručit, že peníze ze sbírky jsou použity
co nejefektivněji (např. pokud má žadatel nárok na příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky od
příslušného úřadu, nadační fond poskytne žadateli jenom zbývající částečnou úhradu atp.). V případě,
že příjemce grantu řádně příspěvek nevyúčtuje, je povinen grant do sbírky vrátit. Nadační fond
Českého rozhlasu má právo provádět kontrolu a u grantů poskytnutých organizacím nahlížet do jejich
účetnictví.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
ZE SBÍRKY SVĚTLUŠKA V ROCE 2004
v rámci pěti dlouhodobých grantových programů Nadačního fondu Českého rozhlasu

KROK ZA KROKEM
Program podporuje terénní služby pro rodiny s nevidomými a kombinovaně postiženými dětmi
(projekty zabývající se stimulací zraku a pohybu apod.), individuální potřeby rodin se zrakově
postiženými dětmi (např. osobní asistenci pro děti integrované do běžných škol, speciální školní
hmatové pomůcky atp.), dále je možné žádat o příspěvek (částečnou úhradu) na speciální zdravotní a
rehabilitační pomůcky, vodícího psa, průvodcovské služby, vybavení chráněných dílen, pracovišť,
speciální výukové programy (nácvik sebeobslužných činností, výuka prostorové orientace, nácvik
samostatného pohybu s bílou holí, Braillovo písmo...), rekvalifikační a vzdělávací programy a podporu
zaměstnání.
PODPOŘENÉ PROJEKTY ORGANIZACÍ
Celkem podpořeno 27 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
Asociace rodičů a přátel dětí
podpora školní integrace zrakově
nevidomých a slabozrakých v ČR postižených dětí
100 000 Kč
Naše oči - zvýšení informovanosti a
soběstačnosti zrakově postižených a
zlepšení komunikace s okolním světem
za pomoci digitálního záznamníku a
AVE - křesťanské sdružení
zápisnímu pro nevidomé s hlasovým
zrakově postižených a jejich
výstupem, diktafonu a kazetového
příznivců
magnetofonu
5 000 Kč
osobní asistence u dětí s kombinovaným
Centrum pro rodinu a sociální péči
postižením
30 000 Kč
přístroj pro rychlé a nebolestivé měření
nitroočního tlaku zejména dětských pacientů
Centrum zrakových vad Oční kliniky - aplanační kontaktní tonometr Tono-Pen
dětí a dospělých Fakultní nemocnice vXL, byl financován z výtěžku SMS aukce
Motole
sošky Anděla od Anny K
94 456 Kč
"Plaváček" - rozvoj zrakově a
Český svaz zrakově postižených kombinovaně postižených dětí
sportovců
prostřednictvím plavání
150 000 Kč
vodící asistenční pes pro nevidomou
Helppes - Centrum výcviku psů
vozíčkářku
60 000 Kč
Chráněné dílny sv. Josefa - nákup
Charita Opava
keramické vypalovací pece
20 000 Kč
LORM - Společnost pro
sociální služby a poradenství pro
hluchoslepé
hluchoslepé
400 000 Kč
edukačně - rehabilitační pobyty pro
hluchoslepé, jejichž cílem je
LORM - Společnost pro
zdokonalení komunikačních technik,
hluchoslepé
výuka prostorové orientace a
150 000 Kč
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samostatné chůze a zvýšení
sebedůvěry
Okamžik - sdružení na podporu
nejen nevidomých
"Porozumění" - Sdružení nevidomých
a slabozrakých ČR Plzeň
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
pro zrakově postižené a žáky s
vadami řeči v Opavě
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
pro zrakově postižené a žáky s
vadami řeči v Opavě

Slezská diakonie

osobní asistence a průvodcovská
služba pro nevidomé
linka důvěry a pomoci pro zrakově postižené
Pořízení hlasového výstupu k počítači, který
umožní zrakově postiženým lepší zpracování
textu a samostatnou práci s počítačem
konturované plošné obrázky pro zrakově
postižené žáky jako pomůcka při učení
přírodovědných předmětů
zakoupení žehličky, teploměru, kuchyňské
váhy a částečná úhrada diktafonu pro
kombinovaně postiženou (nevidomou)
klientku Gabrielu

zkvalitnění podmínek pro rozvoj funkčního
zraku, prostorové orientace a samostatného
Speciální mateřská škola pro děti s pohybu zrakově a kombinovaně postižených
více vadami, Beroun
dětí
Speciální škola pro tělesně postižené, televizní kamerová lupa pro kombinovaně
Liberec
postižené žáky
rozvíjení zraku dětí s těžkým zrakovým
postižením a poradenství rodičům v
Společnost pro ranou péči
jejich domácím prostředí
vybavení prostor Střediska rané péče v
Společnost pro ranou péči Liberci pro ambulantní programy dětí
Středisko ranné péče v Liberci
s těžkým postižením zraku
výuka prostorové orientace a
samostatného pohybu těžce zrakově
Timšel o.s.
postižených
víkendové motivačně stimulační pobyty pro
Timšel, o.s.
zrakově postižené
víkendové motivačně stimulační pobyty pro
Timšel, o.s.
zrakově postižené
Trojka, o.s., Havlíčkův brod
čtecí lupa pro silně slabozraké děti
výuka prostorové orientace a samostatného
Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.
pohybu zrakově postižených
odstraňování informačního deficitu ze života
těžce zrakově postižených občanů se
zaměřením na oblast vzdělávání a
TyfloCentrum ČR, o.p.s.
poradenství
Základní škola Kroměříž, Albertova ul. integrace nevidomého žáka do běžné ZŠ
ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka Bohosudov
integrace zrakově postižených žáků do ZŠ
osobní asistence pro nevidomého chlapce
ZŠ Valašské Meziříčí
integrovaného do ZŠ

500 000 Kč
20 000 Kč

50 000 Kč

35 000 Kč

10 000 Kč

40 000 Kč
50 000 Kč

300 000 Kč

100 000 Kč
150 000 Kč
30 000 Kč
26 200 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč

50 000 Kč
9 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
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PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Celkem podpořeno 35 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
Anna K. ze Sokolova
filtrové brýle pro prakticky nevidomou
1 700 Kč
rehabilitační kočárek pro čtyřletou
Daniela J. z Bílé
kombinovaně postiženou holčičku
8 500 Kč
Danuška V. z Prahy
monokulár pro těžce slabozrakou paní 75 let
2 110 Kč
osobní asistence pro devítiletého zrakově a
sluchově postiženého chlapce navštěvujícího
David P. ze Syrovátky
speciální školu
3 000 Kč
osobní asistence pro kombinovaně
Dita B. z Prahy
postiženou slečnu
10 000 Kč
osobní asistence pro mladou nevidomou
maminku zdravé roční holčičky a studentku
Edita V. z Prahy
FF UK v Praze
30 000 Kč
digitální čtecí zařízení pro nevidomou
studentku FF UK
Edita V. z Prahy
v Praze
8 713 Kč
Eva B. z Prostějova
osobní asistence pro nevidomou paní 70 let
21 600 Kč
Eva V. z Prahy
Elektronický zápisník pro nevidomé
5 000 Kč
kamerová zvětšovací televizní lupa pro těžce
Iveta K. z Čáslavi
zrakově postižené
14 000 Kč
kamerová televizní lupa pro šestiletého
Jakub H. z Brandýsa nad Labem
těžce zrakově postiženého chlapce
19 900 Kč
vodící pes pro prakticky nevidomou
studentku 3. ročníku Pedagofické fakulty
Jana P. z Brna
Masarykovy univerzity v Brně
60 000 Kč
osobní asistence pro osmiletého
nevidomého chlapce integrovaného do
Jaromír T. z Kroměříže
běžné ZŠ
18 000 Kč
osobní asistence pro osmiletého
nevidomého chlapce integrovaného do
Jaromír T. z Kroměříže
běžné ZŠ
18 000 Kč
kamerová zvětšovací televizní lupa pro
Karel M. z Jablonce nad Nisou
nevidomého devítiletého chlapce
1 500 Kč
hlasový software a příslušenství k
digitálnímu čtecímu zařízení pro studentku
Lenka K. z Písku
6. ročníku Konzervatoře J. Deyla
20 000 Kč
přenosný elektronický zápisník s hlasovým
výstupem pro nevidomého čtrnáctiletého
Lukáš H. z Prahy
chlapce
4 000 Kč
osobní asistence pro sedmiletého
kombinovaně postiženého chlapce
Lukáš L. ze Vsetína
integrovaného v MŠ
21 000 Kč
Marie V. z Jihlavy
Elektronický zápisník pro nevidomou paní
10 000 Kč
indikátor barev se zvukovými stopkami pro
nevidomého spolupracovníka Českého
Martin K. z Českého Brodu
rozhlasu nutný pro výkon jeho profese
4 000 Kč
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Miloslav K. z Českých Budějovic

Miroslav M. z Prahy

Monika K. z Kladna
Olga M. z Ústí nad Labem
Ondřej G. Z Neratovic
Petra Š. z Českých Budějovic

Ráchel S. z Prahy
Roberto L. z Prahy
Tereza N. z Prahy

Elektronická pomůcka s hlasovým výstupem
pro kombinovaně sluchově a zrakově
postiženého
elektronický zápisník s hlasovým výstupem
pro nevidomé
podpora zvýšení pracovního uplatnění
nevidomé studentky psychologie pomocí
kurzů telefonické krizové intervence a
aromaterapie
digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem
pro nevidomé
osobní asistence pro šestiletého
kombinovaně postiženého chlapce
integrovaného v MŠ
elektronický zápisník s hlasovým výstupem
pro nevidomé
přepis učebnic do Braillova písma pro
nevidomou jedenáctiletou holčičku,
studentku 1. ročníku Gymnasia Jana Nerudy
v Praze 3
osobní asistence pro sedmiletého
nevidomého Roberta, která mu umožní
integraci do běžné ZŠ

transportní dětský kočárek
účastnický poplatek pro osobní asistentku
hluchoslepé studentky při jejím doprovodu
na mezinárodní setkání lidí s tímto
Václava T. z Tachlovic
handicapem ve Švédsku
osobní asistence pro studentku FF v
Věra N. z Prahy
Bělehradu
televizní kamerová lupa pro těžce zrakově
Vladimír M. z Prahy
postiženého
čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro
Vlastimil T. z Vyškova
nevidomé
tiskárna a digitální čtecí zařízení s hlasovým
Vlastislav M. z Karviné
výstupem pro nevidomé
osobní asistence pro nevidomého
jedenáctiletého chlapce integrovaného do
Vojtěch Š. z Boskovic
běžné ZŠ
Celková výše schválených grantů v r. 2004
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004
Celková výše proplacených grantů v r. 2004
Granty k proplacení v r. 2005

27 000 Kč

10 000 Kč

8 000 Kč
4 558 Kč*
20 000 Kč
20 000 Kč

20 000 Kč
21 000 Kč
20 000 Kč

11 400 Kč
20 000 Kč
12 900 Kč
20 000 Kč
4 000 Kč
27 620 Kč
2 848 844 Kč
208 313 Kč
2 874 799 Kč
182 358 Kč
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ČLOVĚK V NOUZI
Program je určen na pomoc lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se ocitli
v tísnivé životní situaci.
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Celkem podpořeno 15 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené
paní pomocí fotodynamická terapie aplikací
Alena B. z Prahy
přípravku VISUDYNE a úhrada brýlí
5 000 Kč
částeční financování zakoupení automobilu pro
přepravu šestileté kombinovaně postižené holčičky
Daniela M. z Holic
do stacionáře a k lékařům
20 000 Kč
lék Ovosan pro prakticky nevidomého devítiletého
Eduard M. z Dambořic
chlapce po onkologické léčbě
4 800 Kč
záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené paní
pomocí fotodynamická terapie s aplikací přípravku
Eva K. z Prahy
VISUDYNE
20 000 Kč
motorový běžecký trenažér pro zlepšení kondice
Eva P. z Tábora
kombinovaně postižené nevidomé slečny
4 211 Kč
doplňkový lék Ocuvite pro prakticky nevidomého
Jan G. z Prahy
pana Jana
3 000 Kč
záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené paní
pomocí fotodynamická terapie s aplikací přípravku
Jitka V. z Prahy
VISUDYNE
3 800 Kč
záchrana zbytku zraku těžce zrakově postižené paní
pomocí fotodynamická terapie s aplikací přípravku
Jitka V. z Prahy
VISUDYNE
20 000 Kč*
bezbariérové úpravy domu těžce kombinovaně
Michaela V. ze Zlína
postižené (nevidomé) vozíčkářky
20 000 Kč
bezbariérové úpravy domu těžce kombinovaně
Michaela V. ze Zlína
postižené (nevidomé) vozíčkářky
35 000 Kč
elektronický zápisník s hlasovým výstupem pro
Petr E. z Mostu
nevidomé a připojením k internetu
20 000 Kč
Sabka M. z Plzně
proužky do glukometru pro nevidomou diabetičku
1 400 Kč
Sabka M. z Plzně
proužky do glukometru pro nevidomou diabetičku
2 800 Kč
kompenzační pomůcka - monokulár pro těžce
zrakově postiženého studenta Speciální školy Aloise
Klára, monokulár mu nedávno uhradila VZP, na
Šimon Č. z Klášterce nad Ohří internátu mu ho však odcizili
respitní péče pro těžce kombinovaně
Šimon H. z Prahy
handicapovaného chlapce
Celková výše schválených grantů v r. 2004
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004
Celková výše proplacených grantů v r. 2004
Granty k proplacení v r. 2005

5 000 Kč
40 000 Kč
145 011 Kč
40 000 Kč
180 011 Kč
5 000 Kč

*Jitka V. částka 20 000,- zrušena
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STIPENDIJNÍ PROGRAM
Program pomáhá sociálně slabým studentům s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením.
Pozn. zatím byly poskytnuty stipendia pouze na půl roku (pokud bude studium pokračovat v příštím
školním roce, bude stipendium prodlouženo)

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Celkem podpořeno 6 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
studijní stipendium pro nevidomou studentku
Edita V. z Prahy
FF UK v Praze
15 000 Kč
studijní stipendium pro těžce slabozrakého
studenta 5. ročníku Právnické fakulty UK
Jiří J. ze Strakonic
v Praze
19 800 Kč
studijní stipendium pro slabozrakou studentku
Konzervatoře a Ladičské školy J. Deyla na r.
Michaela L. z Libáně
2004
3 000 Kč
studijní stipendium pro slabozrakou studentku
Konzervatoře a Ladičské školy J. Deyla na r.
Michaela L. z Libáně
2005
15 000 Kč
studijní stipendium pro prakticky nevidomého
studenta podnikového hospodářství na
Ekonomicko - správní fakultě Masarykovy
Jan M. ze Skalice na Svitavou
univerzity v Brně
30 000 Kč
úhrada platby za internát nevidomého
studenta ze sociálně slabé rodiny při studiu na
Vladimír Š. z Litoměřic
obchodní akademii
24 000 Kč
Celková výše schválených grantů v r. 2004
91 800 Kč
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004
15 000 Kč
Celková výše proplacených grantů v r. 2004
64 800 Kč
Granty k proplacení v r. 2005
42 000 Kč
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CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU
Program podporuje projekty přispívající ke sbližování nevidomých a široké veřejnosti. Do této oblasti
spadají nejen osvětové projekty popularizující problematiku zrakového postižení (např. publikační
činnost výstavy nebo projekty, v rámci kterých se setkávají lidé s postižením i bez, ale i projekty, které
nevidomým zpřístupňují vše, co je jim jinak díky handicapu omezeno (např. načítání zvukových knih,
hmatové výstavy, komentování filmů apod.)
PODPOŘENÉ PROJEKTY ORGANIZACÍ
Celkem podpořeno 8 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
Apogeum o.s.
komentované filmy pro nevidomé
200 000 Kč
Česká festival pro nevidící: vytvoření
české volně šiřitelné umělé řeči, kterou
mohou nevidící používat jako náhradu
za obrazovku počítače v různých
operačních systémech jako je Windows
Brailcom, o.p.s.
nebo Linux
170 000 Kč
vytvoření knihy Ali a Leo pro nevidomé v
Moravská galerie v Brně
Brailově písmu
80 000 Kč
Mluvící kniha, o.s.
Okamžik - sdružení na podporu
nejen nevidomých

načítání zvukových knih
poradna pro otázky samostatného
života nevidomých
poskytování základních informací o
nevidících realizací výchovně
vzdělávacího projektu Hele Lidi pro děti
Slepíši o.s.
ZŠ a MŠ
uspořádání mezinárodního odborného
semináře o hmatových knížkách spojeného s
Sdružení HAPESTETIKA, Praha
přípravou soutěže Tactus 2005
projekt Partnerství - zlepšení
informovanosti rodičů a odborníků o
potřebách dětí s kombinovanými
Společnost pro ranou péči
vadami
Celková výše schválených grantů v r. 2004
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004
Celková výše proplacených grantů v r. 2004
Granty k proplacení v r. 2005

50 000 Kč
300 000 Kč

100 000 Kč

30 000 Kč

700 000 Kč
1 580 000 Kč
50 000 Kč
1 630 000 Kč
0 Kč

8

KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE
Program se zaměřuje na zrakově postižené umělce, sportovce, volno-časové zájmové aktivity...

PODPOŘENÉ PROJEKTY ORGANIZACÍ
Celkem podpořeno 5 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
Kadet a junior: podpora mladých
Český svaz zrakově postižených talentovaných zrakově postižených
sportovců
závodníků ve sjezdovém lyžování
150 000 Kč
Jezdecký klub Svobodný statek
podpora rozvoj jezdeckého sportu
Blažkov
nevidomého mladého muže Pavla O.
13 000 Kč
podpora kulturních a tvořivých aktivit
Okamžik - sdružení na podporu zrakově postižených a zpřístupnění
nejen nevidomých
kultury zrakově postiženým
300 000 Kč
organizace volného času těžce zrakově
postižených dětí ve sportovních,
OTEVŘENO - nadační fond na
rehabilitačních a pracovních aktivitách podporu středně a těžce mentálně a využití her k všestrannému rozvoji
tělesně postižených dětí a mládeže osobnosti, stimulace zraku a pohybu
10 000 Kč
OÁZA HODONÍN o.s., středisko
TOLERANCE 2005 - přehlídka zájmové
speciálních služeb
umělecké činnosti zrakově postižených
20 000 Kč
PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ
Celkem podpořeno 11 žádostí
Příjemce grantu
Název projektu
Přidělený grant
studijní grant na rozvoj talentu nadaného
čtrnáctiletého chlapce, vítěze kategorie
Jakub S. z Jablonce nad Nisou
sólisté 11 - 15 let hudební soutěže Bílé hole
15 000 Kč

Josef Č. z Hodonína

Kateryna K. z Prahy

Kateryna K. z Prahy

Kristýna M. z Plzně
Luboš K. z Předměřic nad Jizerou
Pavla Š. z Březolup
Radek Ž. z Dubného

kompaktní zesilovač pro nevidomého
hudebníka
financování workshopu "Zumerteg"
pořádaného 8. - 15. 7. 2004 ve Weimaru v
Německu pro nevidomou zpěvačku
oprava horního můstku nevidomé zpěvačky
nutná pro výkon profese
studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení
příčné flétny pro devítiletou nadanou
holčičku, vítězku kategorie sólisté 6 - 10 let
hudební soutěže Bílé hole
příčná flétna pro nevidomého studenta
Konzervatoře a Ladičské školy J. Deyla
kurz pohybové výchovy pro nevidomou
absolventku Konzervatoře a Ladičské školy
J. Deyla
studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení
klavíru pro nadaného osmnáctiletého
mladého muže, vítěze kategorie sólisté 16 -

5 000 Kč

4 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč
4 510 Kč
3 200 Kč
15 000 Kč
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18 let hudební soutěže Bílé hole
studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení
houslí pro nadaného jedenáctiletého
chlapce, vítěze ceny Českého rozhlasu za
Radim V. z Boršic u Blatnice
talent roku 2004
studijní grant na rozvoj talentu - zakoupení
flétny pro nadaného šestnáctiletého
mladého muže, vítěze kategorie sólisté
Šimon P. z Havířova
hudební soutěže Bílé hole
na financování piana pro nadanou
Tereza S. z Tábora
nevidomou holčičku
Celková výše schválených grantů v r. 2004
Granty schválené v r. 2003, proplacené v r. 2004
Celková výše proplacených grantů v r. 2004
Granty k proplacení v r. 2005

15 000 Kč

15 000 Kč
25 000 Kč
601 510 Kč
18 200 Kč
594 710 Kč
25 000 Kč

Poznámky:
granty schválené grantovou komisí 4.12. 2004 v hlavním otevřeném grantovém řízení
s uzávěrkou ke dni 31.10.2004
granty schválené během roku mimo hlavní grantové řízení (urgentní žádosti)
granty schválené v závěru roku 2003, proplacené v r. 2004
granty schválené v závěru roku 2004, proplacené v r. 2005
granty schválené v roce 2004, proplácené ve splátkách, tj. část v r. 2004, část v r. 2005
*

grant schválený pro Jitku V. z Prahy v rámci programu Člověk v nouzi na úhradu fotodynamické terapie
s aplikací přípravku VISUDYNE byl zrušen. Od 1.1.2005 hradí VISUDYNE Všeobecná zdravotní pojišťovna.

SCHVÁLENÉ A PROPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
SHRNUTÍ PODLE PROGRAMŮ
NÁZEV

GRANTOVÉHO
PROGRAMU
Krok za krokem
Člověk v nouzi
Stipendijní program
Cesty ke společnému
světu
Každý něco dokáže

CELKEM

NP
schválené
v r. 2003,
proplacené
v r. 2004

NP
schválené
v r. 2004

NP
proplacené
v r. 2004

NP
k proplacení
v r. 2005

208 313 Kč
40 000 Kč
15 000 Kč

2 848 844 Kč
145 011 Kč
91 800 Kč

2 874 799 Kč
180 011 Kč
64 800 Kč

182 358 Kč
5 000 Kč
42 000 Kč

50 000 Kč
18 200 Kč

1 580 000 Kč
601 510 Kč

1 630 000 Kč
594 710 Kč

0 Kč
25 000 Kč

331 513 Kč 5 267 165 Kč 5 344 320 Kč

254 358 Kč
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KONKRÉTNÍ PŘÍBĚHY LIDÍ, KTERÝM SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
MLUVÍCÍ ZÁPISNÍK PRO NEVIDOMÉ

Petr E. z Mostu
nevidomý mladý muž, 21 let
§
§
§
§

Petr vloni odmaturoval na OA pro zrakově postiženou mládež. Na Světlušku se obrátil s žádostí o
příspěvek na zakoupení „mluvícího zápisníku pro nevidomé“, který bude využívat při dalším
vzdělávání.
V letošním roce si dělá rekvalifikační masérský kurz a kurz telefonní krizové intervence. Žije sám
s vodícím psem, matka mu zemřela. Bydlí v Praze v podnájmu.
Světluška přispěla Petrovi z výtěžku 2. ročníku sbírky na zakoupení elektronického zápisníku s
hlasovým výstupem a s připojením k internetu částkou 20.000 Kč.
Petr již jeden zápisník dostal v r. 2001 od úřadu, ten je v havarijním stavu, zápisník stojí okolo 35
tis., Světluška poskytla tedy jen „částečnou úhradu“, Petr si zbytek musel doplatit (plný invalidní
důchod bývá ve výši cca od 6 do 7 a půl tis. Kč

VODÍCÍ PES PRO NEVIDOMOU STUDENTKU

Jana P. z Brna
21-ti letá nevidomá studentka 4. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Masaryka v Brně
§

§

§
§

Světluška přispěla Janě na zakoupení vodícího psa Axy. Příspěvek ve výši 60 tis. Kč jí byl
vyplacený z 1. ročníku sbírky.
Z dopisu Jany: „Jsem velmi šťastná a vděčná, že Axu díky „Světlušce“ mohu mít. Je to opravdu
ten nejúžasnější vánoční dárek, jaký bych si mohla přát.“
Vysokou částku na pořízení vodicího psa by Jana z invalidního důchodu ve výši 6 tis. neušetřila
ani za mnoho let. Vodicí pes totiž stojí 180 tisíc korun. Příslušný úřad přispěl pouze 108 tis. Jana
si ze svého skromného důchodu ušetřila 12 a půl tis. Na zbytek však peníze neměla a nepomohlo
ani to, že se třikrát odvolala proti tvrdosti zákona (potřetí u Škromacha!).
Vodicí pejsek Axa byl vycvičen ve Škole pro výcvik vodících psů pro nevidomé v Adamově. Jana
se na příchod pejska intenzivně připravovala. Příprava trvala 1,5 roku, mimo jiné absolvovala
výcvik základních dovedností v oblasti orientace a samostatného pohybu.
V ČR je více než 70% lidí se zrakovým postižením bez práce. Moc bychom Janě přáli, aby školu
dokončila a mohla se věnovat práci, kterou si vybrala.

KLAVÍR PRO NEVIDOMOU TALENTOVANOU HOLČIČKU

Tereza S. z Tábora
nevidomá holčička, 9let
§
§
§

Terezka má velký zájem o hudbu, má absolutní hudební sluch a schopnost samostatné
improvizace.
Světluška přispěje Terezce na zakoupení staršího klavíru částkou 25.000 Kč.
Cena zachovalého staršího klavíru se pohybuje kolem 35 – 40.000 Kč. Rodiče by koupi klavíru
Terezce sami financovat nezvládli. Mohou přispět pouze částkou ve výši 10.000 Kč. Příjmy rodiny
jsou nízké. Maminka se celodenně stará o Terezku.
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OSOBNÍ ASISTENCE PRO NEVIDOMOU STUDUJÍCÍ MAMINKU,
S ROČNÍM ZDRAVÝM MIMINKEM

Edita V. z Prahy
nevidomá mladá maminka zdravé roční holčičky Katrin, 31 let
§

§
§
§

Edita se na nás obrátila s žádostí o řešení její naléhavé životní situace. Edita je samoživitelka
zdravé roční holčičky, a kromě toho, že nevidí, tak má další závažné zdravotní potíže. Okamžik
poskytuje mamince dvě hodiny dobrovolné asistence týdně – především doprovody. Edita však
potřebuje osobní asistenci ve větším rozsahu.
Světluška přispěla Editě na 7 hodin osobní asistence týdně na rok dopředu (částka ve výši
30.000 Kč)
Prarodiče Edity žijí v Náchodě. Edita je na péči o dítě sama. Zároveň studuje na FFUK na katedře
sociální práce – má individuální studijní plán.
Pozn. Edita byla podpořena i v roce 2003, kdy dostala od Světlušky příspěvek ve výši 8.713 Kč na
zakoupení mluvícího počítače a 15 tis jako studijní stipendium.)

OSOBNÍ ASISTENT PRO NEVIDOMÉHO VOJTU INTEGROVANÉHO
DO BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vojtěch Š. z Boskovic

nevidomý, 11 let, žák 3. třídy ZŠ
§

§
§
§

Rodiče, kterým se narodilo těžce zrakově postižené dítě, stojí před nelehkým rozhodnutím. Poslat
dítě do mnohdy vzdálené speciální školy bez kontaktu s rodinou anebo jej integrovat do běžné
školy. K tomu však potřebuje osobního asistenta, který mu pomůže překonávat bariéry způsobené
zrakovým postižením. Protože současná legislativa v ČR financování osobních asistentů fakticky
neřeší, obrátili se rodiče Vojty, jako desítky dalších rodin, na Nadační fond Českého rozhlasu.
Ze sbírky Světluška jsme poskytli na financování osobního asistenta pro Vojtu celkem
27 620. korun na období 10 měsíců (necelé 3 tis. měsíčně).
Asistentkou je 20tiletá absolventka střední pedagogické školy, která působila jako Vojtova
asistentka i v loňském školním roce. Dříve byla financována úřadem práce (jednalo se o tzv.
rekvalifikaci – stáž, která může trvat max. 1 rok). Letos platí část škola, část Světluška a rodiče.
Vojta si už na svou asistentku zvykl a mají se rádi. Práce s Vojtou jí moc baví a dělá ji se zápalem.
Tráví s Vojtou podstatně více času než jen pár hodin ve škole (2x týdně odpoledne na houslích a
angličtině, 1x za 14 dní jezdí na celý den s Vojtou do Speciálního pedagogického centra v Brně,
doma přepisuje knihy do braillova písma...).

MOTOROVÉ VOZIDLO PRO HOLČIČKU PŘIPOUTANOU NA LŮŽKO

Žaneta B. z Pardubic
3-letá holčička s velmi těžkým kombinovaným postižením
·
·
·
·

Žanetka je tříletá holčička, která je nevidí a je upoutaná na lůžko. Žije sama s maminkou, která
Žanetku pravidelně přepravuje do zdravotnických a výchovných zařízení.
Maminka nás požádala o pomoc při koupi staršího ale bezpečného auta, které ji usnadní
každodenní komplikovanou přepravu. Péče, kterou Žanetce bez přestávek věnuje, ji nedovoluje
pracovat a prostředky vlastními silami ušetřit.
Příspěvek od úřadu ve výši 90 tis. Kč na pořízení vozidla v dobrém technickém stavu nestačí.
Světluška podpořila rodinu částkou 114 000 Kč z výtěžku 1. ročníku sbírky. Z dopisu maminky
Žanetky: „Zpráva o poskytnutí tohoto příspěvku mně až vehnala slzy do očí. Potěšilo mě a dojalo
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zároveň, že osud postiženého člověka není všem ostatním lhostejný a že existují lidé, kteří se
snaží pomoci a ulehčit tak nemocnému a zároveň pečovateli jejich nelehkou životní cestu.“
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