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CÍLE NADAČNÍHO FONDU KOLEČKO V ROCE 2011



Pomoc dětem, které se po těžkých úrazech léčí v Centrech dětské traumatologie
(Praha-Krč, Praha-Motol, Brno, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem,
Hradec Králové, Ostrava). Nákupem přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek
nebo zlepšením prostředí operačních sálů, ambulancí i lůžkových oddělení urychlit
nebo usnadnit léčbu či rehabilitaci.




Sbírka zaměřená na konkrétní potřeby Center dětské traumatologie
Thomayerovy nemocnici v Praze-Krči, Fakultní nemocnice v Brně, Fakultní
nemocnice v Plzni, FN v Praze-Motole a při Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad
Labem.

Pokračování projektu Rozhlédni se! – prevence úrazů dětí v silničním provozu.


Realizace minimálně sedmi školení ve vybraných základních a mateřských
školách v Čechách a na Moravě.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Sbírka zaměřená na konkrétní požadavky dětských traumacenter v Praze-Krči a
Motole, v Brně, Plzni a Ústí nad Labem.
Spolupráce se sponzory
Nadační fond Kolečko dlouhodobě spolupracuje s kanadskou farmaceutickou společností
Apotex, jejíž pobočka ve České republice je už od roku 2008 generálním partnerem fondu.
V roce 2011 činila celková výše finanční podpory 510.726,-Kč, konkrétně se jedná o 2,-Kč
z každého prodaného balení doplňků stravy vyráběných společností Apotex.
Dalším významným partnerem nadačního fondu Kolečko je společnost Amway Česká
republika, výrobce především drogistického a kosmetického zboží a jeden z nejvýznamnějších
subjektů v oblasti přímého prodeje. Společnost Amway ČR poskytla NF Kolečko v roce 2011
finanční dar ve výši 170.000,-Kč.
Veřejná sbírka
V dubnu 2011 byla po 3 letech ukončena veřejná sbírka pomocí dárcovských SMS
realizovaná ve spolupráci s fórem dárců. Vyúčtování sbírky bylo předloženo Magistrátu
hl.m.Prahy, Odboru daní,cen a poplatků ke schválení. Na zvláštním, odděleném účtu bylo od
roku 2008 shromážděno 35.913,-Kč, získané prostředky byly použity k nákupu
elektrodermatomu pro odběr kožních štěpů pro Kliniku dětské chirurgie a traumatologie
Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči.
Nadační fond Kolečko dále přijal v roce 2011 finanční dary od následujících subjektů i
soukromých osob:
Centrální depozitář cenných papírů,a.s.
Ina Svidunovich
Ing.Jan Stránský
Mirko Navara
Václav Prokeš
František Šípek
Petr Filinger
Dana Gabrielová
Jitka Zacharová
Radana Přidalová
Filip Kraus

60.000,15.000,12.000,10.000,10.000,5.000,3.000,2.000,1.800,1.000,500,-
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Projekt Rozhlédni se!
Základem projektu Rozhlédni se! zůstávají interaktivní tréninky dovedností, které děti
odpovídající formou upozorní, na co si dávat na chodníku a na silnici pozor. Děti, které
úspěšně absolvují všechna teoretická i praktická soutěžní stanoviště, jsou odměněny osobním
„řidičským průkazem“.
V polovině roku 2011 jsme obohatili grafické ztvárnění o nové postavičky výtvarnice Evy
Sásové. Sourozenci Lucie a Matěj a postavička Rajčete lépe „souzní“ s myšlením dětí a
pomáhají jim pochopit, jak se správně zachovat v dané situaci. Starší sestra Lucie zná
všechna pravidla a pomáhá bráškovi Matějovi vyhnout se nebezpečím, která na něj mohou
číhat na silnici, na kole, na bruslích nebo v autě, pokud se nebude správně chovat. Rajče je
„mimoň“ - věčně se sluchátky na uších, nevidí, neslyší, nedává pozor - a proto je z něj často
kečup.. V životě to ale většinou legračně nekončí, takže se rozhodně vyplácí poslouchat Lucii
a hlavně Roberta Šťastného, garanta projektu a špičkového odborníka na bezpečnost dětí
v silničním provozu, který osobně vede interaktivní tréninky a diskuse a spoluvytváří kvízy,
hry i tiskové materiály k projektu.

Ve druhé sezóně se projekt prevence dětských úrazů v silničním provozu „Rozhlédni se!“
zastavil na osmi místech České republiky a proškoleno bylo 2396 dětí ve věku od 6 do 10 let.
10. března v Základní škole Březenecká v Chomutově
20.dubna v Základní škole ve Vizovicích
1. června v Muzeu Policie v Praze
4. června na dětském dnu ve Žlutých lázních také v Praze
2. – 5.července na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech
20. srpna na 1. Kolínském festivalu filmu
22. září v Základní škole F.L. Čelakovského ve Strakonicích
17. října v Základní škole Edisonova v Teplicích
25.listopadu v Základní škole v Hnátnici (nedaleko Ústí nad Orlicí)
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Generálním partnerem projektu Rozhlédni se! je společnost EUROVIA CS, v roce 2011
poskytla stejně jako v předchozím roce na realizaci 600.000,-Kč. Celková výše nákladů na
jednotlivé semináře a související náklady činí 596.919,-Kč.
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DARY POSKYTNUTÉ CENTRŮM DĚTSKÉ TRAUMATOLOGIE V ROCE 2011
Také v roce 2011 nadační fond Kolečko vyhověl téměř všem žádostem, které mu postoupila
jednotlivá traumacentra:
Klinika dětské chirurgie a
traumatologie FTN Praha-Krč

Fakultní nemocnice Brno/operační
sály
FN Motol/ortopedická klinika
CDT FN Plzeň
CDT Krajská zdravotní a.s. Ústí
n.Labem
CELKEM

odsávačka

19.900,-

mobilní koupelna
automatický vstup na lůžkové
oddělení
elektrodermatom pro odběr
kožních štěpů
bezdrátové operační světlo
vč.gelových podložek
instrumentárium pro operace
kolenních vazů
motodlaha a transportní vozík
kostní akumulátorová vrtačka

187.000,135.527,177.786,105.600,103.178,85.890,379.500,1.108.491,-Kč
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PLÁN AKCÍ NA ROK 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Obnovení veřejné sbírky formou DMS.
Shromažďování finančních prostředků od právnických i fyzických osob.
Spolupráce s hlavními partnery NF Kolečko.
Benefiční divadelní představení.
V rámci projektu Rozhlédni se min.realizace minimálně 8 prezentací ve školách
včetně dětských dnů přístupných veřejnosti.

Příloha 1:
Příloha 2:

finanční uzávěrka 2011
vyúčtování veřejné sbírky
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