Pfizer s.r.o. Praha
Renaissance Prague Hotel
Rencar Praha
Řízení letového provozu, Praha
S-Mobil s.r.o. Hradec Králové

Za finanční podporu při organizování
výstavy k 90. výročí založení JÚ děkujeme
společnostem:
Alcon s.r.o. Čáslav, Alfagraf s.r.o. Praha, Bobed Praha, Delta CVS
Jablonec n.N., Flux s.r.o. Praha, FTN Servis s.r.o. Praha, Hapur
s.r.o. Ostrava, Jas s.r.o. Pelhřimov, Linde Technoplyn a.s., Meyra
ČR, Pražská Plynárenská a.s., Pražské služby a.s., Sivak Hradec
Králové, S-Mobil s.r.o. Hradec Králové a pánům Daliboru Bejblovi, ing. Václavu Kašemu a Antonínu Pechkovi.

Děkujeme i za další příspěvky, které nám
poskytli:
Agrofert Holding a.s., Ahold ČR a.s., prodejna Albert Prosek, Bacchus s.r.o. Praha, prodejna Billa Říčany, Bauhaus Brno, Cukrárna
Jugoslávská Praha, České Radiokomunikace a.s. Praha, ČVUT
Praha-stavební fakulta, Ecolab Hygiene s.r.o. Brno, Eurogastro
Praha, Global Expres Průhonice, KMa s.r.o. Praha, Lego Trading
s.r.o., pan Marcel Matoušek Praha, pan Otakar Moravec Praha,
MVDr. Jiří Musil Praha, Mc Donald’s Praha, Panasonic ČR, Pento
Servis s.r.o. Praha, Ing. Václav Píša Praha, Procter & Gamble Praha,
Prokopec-Kirschner Praha, První jazyková škola Praha, Skautský
oddíl Prostějov, Tescoma s.r.o. Zlín, The Crown Foundation Londýn, ZŠ Bítovská Praha, ZŠ Jižní Praha, ZŠ Křesomyslova Praha,
ZŠ Sdružení Praha, ZŠ Školní Praha, paní Emílie Rozsypalová
Praha, Tenisový Club Start Praha, pan Zdeněk Trnka Praha
Děkujeme i všem dalším nejmenovaným dárcům a tuze si
vážíme toho, že mnozí na Jedličkův ústav myslí i ve chvíli
sepisování poslední vůle, závěti.
Leden 2004, Jan Pičman

Poděkování za rok 2003
JÚŠ – příspěvková organizace hl. m. Prahy zpracovává každoročně
podrobný přehled o svém hospodaření i o činnosti našich škol.
Výroční zprávy jsou k dispozici u nás i u zřizovatele. Touto zprávou
chceme vyjádřit poděkování zejména těm, kteří by nám pomáhat
vůbec nemuseli a pomáhají, a chceme se zmínit o činnostech, které
bychom dělat asi nemuseli a s chutí děláme.

Služby JÚŠ: Vzdělávání v šesti typech speciálních středních i základní školy, ve třech učebních oborech a komplexní rehabilitace, včetně ergoterapie a hipoterapie, řada sportovních aktivit,
plavecký bazén, lékařská péče, mimoškolní aktivity, množství
zájmových kroužků, domov dětí a mládeže pro mimopražské,
vlastní rekreační zařízení v Jižních Čechách.
Počty dětí a zaměstnanců: 160 žáků a studentů k nám chodí
do škol a střediska praktického vyučování denně, dalších 15
studentů jiných pražských škol u nás bydlí.
134 učitelů, vychovatelů, rehabilitačních a sociálních pracovníků, psychologů, speciálních pedagogů, terapeutů a zdravotních
sester je zapojených do rehabilitačních týmů kolem dětí a podporuje je dalších 60 provozních zaměstnanců.
Příspěvek na celoroční činnost a údržbu areálu z rozpočtu zřizovatele: 62 milionů.
Dary a příspěvky od jiných právnických osob i obyčejných
lidí přes 3 500 000

Vedle každodenní výuky a komplexní rehabilitace poskytované
175 mladým lidem, vedle konzultačních pobytů pro 6 rodin
a 6 letních táborů a soustředění jsme uskutečnili či pomáhali
s následujícím:
l Sjíždění Otavy na raftech
l Jarní starákovské trhy – výtěžek byl věnován Nadaci JÚ
l Setkání absolventů, zaměstnanců a přátel při příležitosti
90. výročí vzniku JÚ
l „Prázdniny na nečisto“ aneb zahradní slavnost ke konci
školního roku
l Koncert „Skanska, Beata a hvězdy nadělují“ (dětem z Jedle) 27. 11. 2003 v KC Praha (pořádalo Moderní Producentské centrum, s.r.o. Praha)
l Vánoční nadílka v hotelu Renaissance
l Vánoční trhy v Jedli s nadílkou firmy Pfizer a vánočními
dárky od firmy Otis
Navíc jsme spolupracovali na uskutečnění následujících projektů:
l Výstava 90. výročí založení JÚ v Křížové chodbě Staroměstské radnice
l Odhalení pamětní desky Františka Bakule na budově JÚŠ
V Pevnosti 4, Praha 2
l Financování a spolupráce při natočení čtyř spotů z cyklu
Životabudiči pro ČT a televizi Primu. Spoty byly vysílány
od května do listopadu cca 200x
l Seminář k ergoterapii pro odbornou veřejnost
l 2. ročník České abilympiády pro děti a mládež
l IX. šachový turnaj mládeže se ZP – Ablemeet Praha 2003,
spolu se sdružením Protebe
l Mistrovství ČR v boccie a čtvrtý turnaj Martina Cup 2003,
spolu se SC JÚ
l Festival pro dr. Jedličku „Vysoko, Výše, Vyšehrad“, spolu
s Nadací JÚ a sdružením TAP
l Projekt Sovy do škol – umístění několika voliér se sovami
v areálu JÚŠ, cyklus přednášek o životě sov, spolu se sdružením Arnika
l Postavení dílen tvořivosti v areálu JÚŠ za peníze Nadace
JÚ Praha

l Konference Centra Vyšehrad respektive několika na sobě
nezávislých právních subjektů působících na Vyšehradě,
kolem JÚŠ a podporujících lidi se specifickými potřebami
l Zprovoznění počítačové sítě i pro studenty a žáky ve
všech budovách JÚŠ
l Navigačním systém – 8 orientačních tabulí pro řidiče
v prostoru kolem Vyšehradu, v rámci mediálního partnerství darovala Actual Aver Cz a.s.
l Inzerce našich služeb ve vozech metra a tramvají DP Prahy. V období srpen – prosinec ji bezplatně vyvěsila firma
Rencar Praha
l „Počítáme a plaveme s dětmi“. Projekt ověřuje možnosti
zapojení rodičů do činností, které nabízíme našim dětem
tak, aby je mohly provádět spolu se svými rodiči
l „Jak mnoho mají být speciální školy speciálními“ – třetí
čtvrtina projektu, z řady projektů Comenius probíhající
v rámci programu Sokrates, který je podporovaný EU.
Projekt je čtyřletý. Je do něj zapojeno šest evropských
speciálních škol (Německo, VB, Irsko, Holandsko, Belgie,
ČR). Cílem je výměna zkušeností s prací ve speciálních
školách zejména mezi pedagogy. I studenti se zúčastňují
výměnných pobytů.

Poděkovat chceme zejména:
Sdružení Kontakt bB za podporu plavání
Obchodní akademii Jánské Lázně za pomoc při výcviku lyžování
Nadaci Duhová energie za podporu 2. ročníku abilympiády
Nadaci JÚ Praha – viz vlastní výroční zpráva a www. stránky
Dalším partnerům z Centra Vyšehrad (Asistence, SC JÚ, Borůvka, PROTEBE, TAP, Dílny tvořivosti)
Nadaci Vize 97 za podporu Festivalu pro dr. Jedličku
Country Radiu za podporu „Prázdnin na nečisto“
Všeobecné zdravotní pojišťovně za příspěvek na ozdravný
pobyt studentů v Řecku
Ministerstvu zdravotnictví za příspěvek na 2. ročník abilympiády
Firmě HEWER, s.r.o. za dobrou firemní grafiku za dobré ceny
Kongresovému centru Praha za vstřícnost při pořádání některých našich akcí
Hotelu Holiday Inn za skvělé ubytování našich partnerů
a propůjčení prostor pro vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce SC JÚ
Pracovníkům sdružení Arnika za projekt Sovy do škol

Další naše poděkování patří společnostem:
Actual Aver CZ, a.s.
Bobed Praha
Hi-Tec Sports
Mediacom Interactive
Moderní Producentské centrum, s.r.o. Praha
Orcar s.r.o. Ostrava
Otis s.r.o. Praha

