Toník vám děkuje, že mohl pomáhat

Vážení přátelé,
máme za sebou první
celý rok fungování. I když
nepatříme mezi největší
charitativní organizace (a ani
nemáme takovou ambici),
v několika případech jsme
přispěli k lepšímu životu dětí
a jejich rodin. A protože je to
i díky vám, cítíme povinnost
složit vám účty a pochlubit
se naší prací.
Nadační fond Toník
vznikl z potřeby pomoct
konkrétním rodinám a tento „rodinný“ charakter
bychom si rádi udrželi
i v další práci. Proto je pro
nás každá vaše pomoc
obzvlášť důležitá a předem
za ni děkujeme.

Také v roce 2017 jsme pomáhali rodině
sourozenců Dosoudilových, podle jejichž
bratra Toníka se nadační fond jmenuje.
Velkou radost nám udělala nová práce,
kterou získala paní Tereza Fagulcová.
Díky tomu se výrazně zlepšila i situace
jejího syna Nicolase, blonďatého malého
„Forresta Gumpa“.
Dobré zprávy správní radu Nadačního
fondu Toník motivovaly k vypsání letní
soutěže, která by umožnila pomoct
dalším potřebným dětem. Sešlo se osm
žádostí o pomoc, na kterou by Toník
celkem potřeboval 215 740 korun.
Podle pravidel výzvy fond podpořil
sedmiletou Žanetku Hruškovou s dětskou
mozkovou obrnou, která získala nejvíc
hlasů od veřejnosti - částkou padesát
tisíc korun jsme přispěli na její léčbu
v sanatoriu v Klimkovicích.
Díky firemním a individuálním sponzorům
a také sbírce iniciované mezi partnery
Expense Reduction Analysts na celoevropské
konferenci v Dubrovníku fond mohl podpořit
ještě jedno dítě - vybral jedenáctiletého

Žanetce Hruškové jsme zaplatili léčbu v Klimkovicích

autistického Petříka Jochece, který
naopak v hlasovací soutěži byl kvůli
nejmenšímu počtu hlasů outsiderem.
Jeho mamince Toník přispěl částkou
dvacet tisíc korun na osobní asistentku.
V závěru roku pak Toník přispěl všem

S úctou,
Jitka Kulhánková
předsedkyně správní rady

Příspěvek pro sourozence Dosoudilovy si převzala jejich babička Marie

Děkujeme dárcům za příspěvky
v roce 2017:
Ivo Křivka
Dušan Plaček
Authenta
E R Associates (Europe)
Jan Hagersand
Jitka a Pavel Kulhánkovi
Smart Profit Solutions Calea
Sotaro Solutions
Tuma Consulting
Vrzalová & Němec Advisory
Zdeněk Fekar
Petra Grebeňová
Tomáš Koutek

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat:
Jitka Kulhánková,
předsedkyně správní rady

Šéfka Toníka Jitka Kulhánková předává šek rodině Jochecových společně s šéfredaktorkou Retail News paní Evou Klánovou

„neúspěšným” uchazečům o podporu
symbolickým novoročním příspěvkem ve
výši 2018 korun.
V uplynulém roce Nadační fond Toník
inkasoval od svých podporovatelů
příspěvky v celkové výši 142 423 korun
a rozdělil je mezi potřebné rodiny s dětmi
ve výši 141 626 korun.

Nejčastějšími přispěvateli nadačního
fondu byli partneři Expense Reduction
Analysts, od nichž jsme získali 56 %
všech příjmů. Dalších 32 % zdrojů
nám poskytla centrála ERA a 11 %
činnost Toníka podpořili klienti
Expense Reduction Analysts. Pouze
jedno procento příjmů pochází od
individuálních dárců.
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Děkujeme za každou pomoc, jak
rozesmát i děti, kterým osud
tolik nepřál.
Petříka Jochece podpořil Toník proto, aby ukázal, že nikdo
není outsider

