
Toník loni rozdělil 
víc než půl milionu korun

Vážení přátelé,
 
v loňském roce se Nadační fond
Toník posunul objemem
poskytnuté pomoci výrazně dál
než v předchozím roce.
 
Nebylo to plánované posunutí,
jen jsme se snažili pružně
reagovat na nečekané situace.
 
O všem jsme průběžně
informovali na našich webových
stránkách, stručný souhrn

přináší tato výroční zpráva o
činnosti za rok 2019.
 
Velký dík patří všem dárcům,
díky kterým jsme mohli aspoň
trochu udělat svět hezčím a
naplnit Toníkovo motto:
rozesmát i děti, kterým osud
tolik nepřál.
 
S úctou,
 
Jitka Kulhánková
předsedkyně správní rady

Výrazně se zvýšil podíl prostředků, které získáváme prostřednictvím
crowdfundingového portálu: letos jsme touto cestou získali 30 % financí,
zatímco loni to bylo jen šestnáct procent.

Rozdělili jsme 569 tisíc korun
Zatímco o rok dříve Toník rozdělil necelých sto tisíc
korun, loni to bylo víc než pětkrát tolik. Čtvrtina
připadla na zdravotní péči a terapii pro šestiletou
Nikolku, osmiletou Nelinku, „starého známého“
Nikiho a Leničku s Lucinkou, které jsme poslali na
hipoterapii do děčínského centra Kateřina. Pořídili
jsme také nový telefon Danečkovi s těžkým
stupněm mentální retardace, pro kterého přístroj
představuje důležitého společníka.
 
Auto pro Péťu
V dubnu jsme řešili katastrofickou situaci v rodině
autistického Péti, kterou Toník podporuje už
dlouhodobě. Ze dne na den jim vypověděl službu
automobil, kterým maminka vozí chlapce do
stacionáře, díky čemuž zvládá i péči o babičku s
Alzheimerem. Starý vůz už byl neopravitelný,
pořízení nového ale bylo mimo možnosti
nadačního fondu. Řešení jsme našli díky
velkorysému finančnímu daru Pojišťovny VZP, a. s.
(PVZP) a makléřské firmě Allrisk, která nabídla k
odprodeji zánovní vůz Ford Focus za méně než
polovinu ceny.

Opustil nás Pavel Sikora
Nečekaně smutná zpráva nás zastihla v polovině
listopadu. Ve věku osmačtyřiceti let nás opustil
Pavel Sikora, zakladatel a první revizor Nadačního
fondu Toník. Spolu s lidmi z poradenské sítě
Expense Reduction Analysts, pod jejíž hlavičkou
Pavel pracoval, jsme spustili kampaň na podporu
pozůstalé rodiny ‒ manželky Jany, dvou
osmnáctiletých dcer Ráchel a Rebeky a
čtrnáctiletých synů Ondřeje a Jonáše.
 
Novým revizorem je František Boudný
Správní rada zvolila novým revizorem nadačního
fondu Františka Boudného, spolumajitele a ředitele
personální společnosti Předvýběr.CZ. František se
svým týmem v posledních dvou letech významně
přispěl k tomu, aby Toník mohl pomáhat ostatním.
 
Toník změnil logo
Na konci roku rozhodla správní rada o změně loga.
Od nového roku nás reprezentuje veselejší značka,
jejímž základem je chlapecká tvář Toníka. Autorem
loga je výtvarník Jan Laštovička, který už v minulosti
pomáhal Toníkovi s grafikou kampaní.
 

www.tonikdetem.cz
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Advirto
Allrisk
Authenta
Olga Černá
Martina Červenková
e.vox
Michal Halmeš
Soňa Jochecová
Magda Klímková
Ivo Křivka
Logit
Krýsl & Sikora Advisory
Ottava
Marika Pečená
Lucie Podzimková

Pojišťovna VZP (PVZP)
Lukáš Pokorný
Předvýběr.CZ
Sotaro Solutions
Silvie Staňková
Petr Stasek
Petr Stedina
Petra Strnadová
Milada Suchá
Pavlína Šíchová
Barbora Štěpánová
Anna Šustrová
Tifra Services
Zora Vondráčková
Maria Voronková
 

Děkujeme dárcům za příspěvky v roce 2019

+ dárci přispívající prostřednictvím Darujme.cz

Struktura přispěvatelů 
Nadačního fondu Toník

Nadační fond Toník
Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
e-mail info@tonikdetem.cz
tel. (+420) 731 431 957
 
Správní rada:
Jitka Kulhánková, Eva Vrzalová, Zdeněk Fekar
 
Revizor:
František Boudný
 
Toníkovo transparentní konto:
2201510583/2010
IBAN CZ19 2010 0000 0022 0151 0583
 
www.tonikdetem.cz

Kontaktní údaje:
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(1/2) Díky vstřícnosti Pojišťovny VZP

(PVZP) a Allrisku jsme mohli pomoct

rodině autistického Péti Jochece rychle

získat zánovní auto. Pomáhali jsme i

dalším dětem: Nelince (3), Nikolce (4)

nebo Danečkovi (5). Na konci roku se

novým revizorem stal František Boudný,

šéf firmy Předvýběr.CZ, který Toníka

podporoval už v předchozích letech.


