Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové

Výroční zpráva 2006
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Poslání

•

Podpora a pomoc dětem, žijícím v ústavní a pěstounské péči

•

Vzdělávání dětí a personálu dětských domovů

•

Rozšiřování informací o náhradní rodinné péči

Motto:

„Jediná cesta k vědění je činnost.“

G.B.Shaw
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Úvodní slovo ředitelky

Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti při Nadaci
Terezy Maxové. Naše organizace byla založena na jaře roku 2006 Nadací Terezy Maxové.
Trochu jiný začátek
Ke konci roku 2005 Nadace Terezy Maxové provedla v rámci zkvalitňování administrativy
realizace vlastních charitativních projektů porovnání s platnou legislativou. Na základě
právního stanoviska dospěla nadace k závěru, že je zapotřebí realizaci interních projektů
nadace svěřit jinému typu právnické osoby. Důvodem je skutečnost, že Zákon o nadacích a
nadačních fondech přesně stanovuje podmínky činnosti organizace, mezi něž, bohužel provádění
vlastních projektů, byť by sebevíce řešili problematiku opuštěných dětí, nepatří. Tato činnost je
naopak Zákonem o obecně prospěšných společnostech svěřena právě jim. Na základě výše
uvedeného založila Nadace Terezy Maxové nový právnický subjekt – Obecně prospěšnou společnost
při Nadaci Terezy Maxové. Do nové organizace se přesunul projektový tým nadace, který fungoval
již od roku 2000.
Něco nového
V uplynulém roce jsme pokračovali v projektových stálicích nadace Dejme šanci dětem,
Adopce.com, Pod křídly ČSA, Make a Connection – Připoj se, Život rozkvétá v tvých rukou, Můj byt,
Kultura pro dětské domovy.
Se vznikem organizace začal i nový projekt Zaostřeno na život věnovaný mladým lidem, kteří se
chystají opustit dětské domovy. V průběhu roku na něj navázal projekt Moje kariéra.
Více informací o všech projektech naleznete na následujících stránkách.
Děkujeme
Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, dobrovolníkům, správní a dozorčí radě za
pochopení a přijetí všech novinek a změn a za upřímné nadšení pro naši společnou činnost.
Velké díky patří Nadaci Terezy Maxové a jejím partnerům za pomoc a podporu v průběhu celého
roku.

Naděžda Dittmannová
ředitelka
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Základní údaje

Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové
Sídlo: Na Florenci 1020/19, 110 00 Praha 1
IČ: 27430154
Bankovní spojení: Živnostenská banka, a.s., číslo účtu: 1048136008/0400
Tel: +420 221 733 248, +420 604 547 043
Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 413

Předmět činnosti
Poradenství, organizační a technická pomoc při realizacích projektů neziskového sektoru
se zaměřením na pomoc opuštěným dětem.
Činnosti a služby zaměřené na řešení problematiky opuštěných dětí.

Zakladatel
Zakladatelem OPS při Nadaci Terezy Maxové je:
Nadace Terezy Maxové, Na Florenci 1020/19, 110 00 Praha 1, IČO: 65996631

Správní rada
předseda správní rady – Mgr. Petr Kukal
člen správní rady – Jaroslava Matějová
člen správní rady – Mojmír Dobiáš

Dozorčí rada
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předseda dozorčí rady – Ing Dušan Grepl
člen dozorčí rady – Ing. Jiří Pecháček
člen dozorčí rady – Irena Těšínská

Lidé

Naděžda Dittmannová, MBA
ředitelka
koordinátorka projektů Adopce.com, Make a Conncetion – Připoj se, Život rozkvétá
v tvých rukou, Zaostřeno na život
e-mail: nada.dittmannova@nadacetm.cz

Bc. Martina Břeňová
koordinátorka projektu Pod křídly ČSA
e-mail: martina.brenova@nadacetm.cz

Eva Flossmannová
koordinátorka projektů Můj byt, Moje kariéra
e-mail: eva.flossmannova@nadacetm.cz

Bc. Kristýna Limanová
koordinátorka projektu Dejme šanci dětem
e-mail: kristyna.limanova@nadacetm.cz

Jazykoví lektoři v projektu Pod křídly ČSA
Mgr. Jana Barvíková - DD Nové Strašecí
Mgr. Lucie Kopecká - DD Potštejn
Ing. Jitka Budková - DD Frýdlant
Libuše Pavelková - DD Příbor
Michal Rys - DD Ústí nad Labem
Petr Ryšlavý, Petra Nováková - DD Písek
Jitka Schacherlová - DD Hranice na Moravě
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Dobrovolníci
Velice děkujeme našim pravidelným dobrovolníkům: Marcele Pokorné, Věře Bartošové,
Pavle Drozdové, Michalu Pávkovi, Pavle Zrníkové, Martině Holé, Leo Dittmannovi, Josefu
Trnkovi, Michaele Krbcové a mnoha dalším.

Vlastní činnost v roce 2006
Hlavní náplní činnosti byla realizace následujících projektů:

Adopce.com (www.adopce.com)
Kontaktní osoba:
Naďa Dittmannová, tel: 221733248, e-mail:
nada.dittmannova@nadacetm.cz
Ve spolupráci se společností Nestlé Česko s. r. o. vznikl v roce
2002 projekt, který zájemcům o adopci či pěstounskou péči
nabídne kvalitně zpracované informace formou brožury
distribuované v okruhu pohybu cílových skupin, informačního
portálu na adrese www.adopce.com a telefonní linky
233 356 701. Na webových stránkách projektu je možné
objednat zdarma informační brožurku.
Odborným garantem projektu je Středisko náhradní rodinné
péče. Projekt zaštítil pan profesor PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Adopce – Sri Lanka (www.adopce-srilanka.com)
Kontaktní osoba:
Pavla Drozdová, tel: 603 757 787, e-mail: srilanka@nadacetm.cz
Cílem projektu Adopce Srí Lanka je pomoc
dětem, které přišly o své rodiny a domovy loni v
prosinci při přírodní katastrofě Tsunami. Ačkoli se
činnost nadace primárně zaměřuje na podporu
českých dětí bez rodičů, v případě takto rozsáhlé
potřeby pomoci, rozšířila speciální výjimkou svůj
statut. Pomoc se zaměřuje na dva směry podporu vzdělávání jednotlivých dětí a následně
dle možností na materiální pomoc sirotčinci,
ve kterém opuštěné děti na Srí Lance žijí.

Prostřednictvím internetových stránek www.adopce-srilanka.com, které bezplatně
provozuje a technicky zajišťuje společnost Explorer, koordinujeme možnosti pomoci v
rámci projektu. Lidé, kteří se rozhodnou dětem na Srí Lance pomoci zde naleznou
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veškeré informace o způsobu pomoci – možnosti podpory konkrétních dětí či
příspěvku na konto pro sirotčinec. Cílem projektu je především zprostředkovat přístup
ke vzdělání. Kromě příspěvku na školné, či školní potřeby, je příspěvek určen i na další
potřeby dítěte, tedy například i na léky, lékařskou pomoc, stravu, oblečení a podobně.
Veřejnou sbírku projektu spravuje Nadace Terezy Maxové.

Dejme šanci dětem (www.sance.cz)
Kontaktní osoba:
Kristýna Limanová – dobrovolnice, e-mail: sance@nadacetm.cz
Projekt vznikl v roce 1999 v Nadaci Terezy
www.sance.cz
představuje virtuální dětský
domov, který potenciálním dárcům umožňuje
přispět libovolně vysokou finanční částkou na
potřebu či přání konkrétního opuštěného dítěte.
Veřejnou sbírku projektu spravuje Nadace Terezy
Maxové.

Maxové.

Na

internetové

adrese

Cílem projektu je individuální podpora duševního a
fyzického rozvoje dítěte ve věku 6 – 18 let, jeho
nadání a talentu formou zajištění studia,
mimoškolních činností a vzdělávání.
Pomoci konkrétním dětem je možné prostřednictvím webových stránek www.sance.cz,
kde ve virtuálním domově naleznete příběhy a přání dětí.
Přání dětí se dělí do těchto kategorií:





Šance
Šance
Šance
Šance

pro
pro
pro
pro

umělce
podnikavce
sportovce
profíky

Kultura pro dětské domovy
Kontaktní osoba:
Stanislava Vojtíková, tel: 221733243, e-mail: stanislava.vojtikova@nadacetm.cz

Projekt se zaměřuje na zprostředkování
účasti
dětí
z dětských domovů na
kulturních a sportovních akcích.
Dětské domovy vzhledem ke stále se krátícím rozpočtům si
nemohou dovolit financovat kulturní a sportovní akce
v takovém rozsahu, jak je v běžné populaci standardní.
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Snažíme se minimalizovat tento nedostatek tím, že oslovujeme divadla a další kulturní a
sportovní zařízení a získáváme darem bezplatné vstupy pro dětské domovy.

Make a Connection – Připoj se (www.pripojse.cz)
Kontaktní osoba:
Naďa Dittmannová, tel: 221733248, e-mail: nada.dittmannova@nadacetm.cz

Společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti zahájily v roce 2002 tento
projekt, jež je součástí celosvětové iniciativy, v České republice. Nadace Terezy Maxové
program realizuje v síti dětských domovů již čtvrtým rokem. Od roku 2006 je realizačním
partnerem Nadace Terezy Maxové, Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy
Maxové.
Formou grantů (do výše 50.000,- Kč)
a víkendových školení umožňuje tento
program účastníkům (mladým lidem ve
věku 16-24 let) přispět svou aktivitou do
života okolní komunity a zároveň rozvinout
praktické životní znalosti a dovednosti na
základě realizace svých projektů.
Program financuje NROS – Nadace rozvoje
občanské společnosti.

Moje kariéra
Kontaktní osoba:
Eva Flossmannová, tel: 221733250, e-mail: eva.flossmannova@nadacetm.cz
Posílit samostatnost při hledání a udržení práce, to je snaha našeho nového projektu.
V polovině roku 2006 se začal projekt
připravovat a od ledna 2007 by do něj
mělo být zapojeno šest dětských domovů
Ústeckého kraje.
Důraz
klade
hlavně
na
praktické
dovednosti. Mladí lidé si na základě
získaných znalostí a dovedností sami
vyhledají brigády a odpracují minimálně
80 hodin.
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Po dobu brigád s každým jednotlivě pracuje odborný konzultant na základě plánu
osobnostního rozvoje.

Můj byt (www.mujbyt.org)
Kontaktní osoba:
Eva Flossmannová, tel: 221733250, e-mail: eva.flossmannova@nadacetm.cz

„Odchod z dětského domova se mi blíží
a já si začínám uvědomovat, že se
vlastně samostatného života bojím“.
Internetový projekt přibližuje mládeži
svět
za
zdmi
domova,
svět
samostatného bydlení.
Na webových stránkách mohou zájemci
sledovat aktuální životní zkušenosti
dvou mladých lidí, kteří z dětského
domova odešli a hledají si své místo ve
společnosti.
Na webových stránkách www.mujbyt.org jsou mj. záchytné kontakty na ubytovací
zařízení, bezplatné občanské poradny, státní i neziskové organizace s podpůrnou
tématikou, podrobné kategorizační popisy jednotlivých typů ubytování.
Díky bezplatné inzerci v oddílu POMOC se daří uspokojit některá dětská přání, která
přesahují jejich finanční možnosti.

Patronát
Kontaktní osoba:
Martina Břeňová, tel: 221733258, e-mail: martina.brenova@nadacetm.cz

Hlavní motiv projektu je propojení potřebného DD a dětí se zaměstnanci firmy či
společnosti a dalších institucí, kteří chtějí pomoci opuštěným dětem. Pomoc může být dle
možností finanční, materiální, dobrovolnická atd. Podstatou spolupráce je dlouhodobý
intenzivní kontakt a snaha vycházet především z aktuálních potřeb dětí. Projekt
podporuje sociální myšlení a kulturu v zaměstnaneckých týmech a celých společnostech.
V rámci charitativní strategie firmy se celková podpora soustředí na jeden konkrétní cíl,
adresný domov, či cílovou skupinu. Kromě pomoci dětem slouží projekt k podpoře
sociální společnosti, k šíření informací o problematice opuštěných dětí atd.
Projekt byl v roce 2006 ukončen.
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Pod křídly ČSA
Kontaktní osoba:
Martina Břeňová, tel: 221733258, e-mail: martina.brenova@nadacetm.cz
Projekt Pod křídly ČSA je založen na
speciálních
kurzech
vedených
terapeutickou metodou vedoucích k
odstranění
komunikačních
bariér,
tedy
vnitřních
strachů,
nízkého
sebevědomí a pocitů nedostatečnosti,
který je u mnoha dětí vytvořen již
tím, že ho rodiče odložili, že nebyl
pro ně dostatečný, hoden péče a
lásky.
Sedm pedagogů pracuje s dětmi
speciální výukovou metodou 2krát
týdně ve dvou 90 minutových
blocích. Celoroční výuce předcházely
dva víkendové motivační kursy, které
projekt odstartovaly. Během víkendů se děti seznámily navzájem s pedagogy a zároveň
s novou metodikou.
V rámci projektu probíhá motivační soutěž pro všechny zúčastněné děti. Projekt v tomto
školním roce bude zakončen setkáním všech dětí v Praze, kde všichni budou společně
prezentovat výsledky projektu.

Zaostřeno na život
Kontaktní osoba:
Naďa Dittmannová, tel: 221733248, e-mail: nada.dittmannova@nadacetm.cz

Tento projekt má formu tréninku a vznikl jako reakce na průzkum v dětských domovech
z roku 2005, který se týkal
zjišťování
úrovně
vzdělanosti,
společenské prezentace a chování,
schopnosti uplatnění se na trhu
práce apod.
Trénink je určen pro skupinu
mladistvých (max. počet 20), kteří
dosáhli 17 let a připravují se či
opouštějí dětský domov. Kurz se
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snaží napomáhat při začleňování do světa práce a budování samostatného života.
K rozšíření možnosti uplatnění mladistvých bez rodinného zázemí dochází pomocí rozvoje
dovedností, důležitých pro osobní i profesní život. Cílem projektu je zejména zvýšení
úrovně kultury osobního projevu a autoprezentace.
V roce 2006 proběhla pilotní část projektu za podpory Nadačního fondu Veolia. Na tento
projekt navázal nový projekt Moje kariéra.

Život rozkvétá v tvých rukou
Kontaktní osoba:
Naďa Dittmannová, tel: 221733248, e-mail: nada.dittmannova@nadacetm.cz

Cílem projektu je
hravou a poznávací
formou předat dětem zkušenosti ze světa
podnikání, dát jim možnost tvořit a získat
dovednosti,
které
dozajista
použijí
v samostatném životě mimo dětský domov.
Projekt má 3 hlavní fáze:
V první fázi jsou osloveny dětské domovy
v ČR
s konkrétní
nabídkou
účasti
v projektu. Ty domovy, které se do
projektu
přihlásí,
pošlou
svůj
„podnikatelský záměr“ a pak následně
projdou školením – kde se seznámí
s principy týmové práce, prodeje a propagace. Druhá, realizační fáze, probíhá
v jednotlivých dětských domovech, kde děti vyrábí nejrůznější výrobky ze skla,
keramiky, dřeva, korálků…a připravují se na jednotlivé soutěžní jarmarky, které byly
nazvány Jarmarky pro šikovné ručičky. Tyto jarmarky, jež tvoří třetí, finální část
projektu, jsou nejprve regionální a ti nejlepší se zúčastní celostátního jarmarku.
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Poděkování
Za pomoc a podporu upřímně děkujeme Nadaci Terezy Maxové a jejím partnerům.
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Hospodaření
Majetek a závazky

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

59 323,90

0,00

0,00

0,00

59 323,90

0,00
0,00

0,00
291 585,50

11 865,00
285 703,50

-11 865,00
5 882,00

-11 865,00
5 882,00

27 083,60
0,00

3 864 135,67
163 000,00

2 642 122,41 1 222 013,26
163 000,00
0,00

1 249 096,86
0,00

0,00
7 552,00

10 000,00
253 983,81

10 000,00
253 983,81

0,00
0,00

0,00
7 552,00

Aktiva
Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí
Oprávky k samost. movitým věcem a
souborům movitých věcí
Pokladny
Bankovní účty
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky

0,00

3 955 605,22

3 955 605,22

0,00

0,00

21 617,00
115 576,50

0,00
8 538 310,20

21 617,00
-21 617,00
7 343 896,94 1 194 413,26

0,00
1 309 989,76

0,00
115 576,50

1 924 953,82
403 969,48

1 997 456,62
288 392,98

72 502,80
-115 576,50

72 502,80
0,00

Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům

0,00
0,00

506 559,00
45 645,40

572 058,00
45 645,40

65 499,00
0,00

65 499,00
0,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

0,00

92 414,00
37 460,00

108 117,00
43 698,00

15 703,00
6 238,00

15 703,00
6 238,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.
Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba

0,00
0,00

26 196,00
18 559,00

30 276,00
21 236,00

4 080,00
2 677,00

4 080,00
2 677,00

0,00
115 576,50

0,00
3 055 756,70

1 143 159,51 1 143 159,51
4 250 039,51 1 194 282,81

1 143 159,51
1 309 859,31

Náklady příštích období
Aktiva celkem

Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky

Výnosy příštích období
Pasiva celkem
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Náklady celkové

Počáteční

Obraty za

stav

období MD

Obraty
za
období
D

Kancelářský materiál

0,00

19 139,00

Ostatní spotřebovávaný materiál
Kancelářská technika

0,00
0,00

Ostatní evidovatelný majetek
Odborná literatura
Spotřebované nákupy

Obraty

Koncový

rozdíl

stav

0,00

19 139,00

19 139,00

47 205,90
7 000,00

0,00
0,00

47 205,90
7 000,00

47 205,90
7 000,00

0,00
0,00
0,00

661 011,43
4 276,80
738 633,13

0,00
0,00
0,00

661 011,43
4 276,80
738 633,13

661 011,43
4 276,80
738 633,13

Cestovné
Reprezentace

0,00
0,00

78 799,70
29 883,00

0,00
0,00

78 799,70
29 883,00

78 799,70
29 883,00

Pošta
Telefon

0,00
0,00

12 708,50
61 913,60

0,00
0,00

12 708,50
61 913,60

12 708,50
61 913,60

Pronájem nebytových prostor
Ostatní pronájem

0,00
0,00

213 629,50
10 890,00

0,00
0,00

213 629,50
10 890,00

213 629,50
10 890,00

Právníci a notáři
Marketing

0,00
0,00

5 666,00
427 312,80

0,00
0,00

5 666,00
427 312,80

5 666,00
427 312,80

Vzdělávání
Software

0,00
0,00

20 000,00
11 177,71

0,00
0,00

20 000,00
11 177,71

20 000,00
11 177,71

Ostatní služby
Koordinátor projektu, externisté
Služby

0,00
0,00
0,00

735 778,70
581 257,50
2 189 017,01

0,00
0,00
0,00

735 778,70
581 257,50
2 189 017,01

735 778,70
581 257,50
2 189 017,01

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

0,00
0,00

572 058,00
111 290,00

0,00
0,00

572 058,00
111 290,00

572 058,00
111 290,00

Zákonné sociální pojištění-KOOP
Osobní náklady

0,00
0,00

754,00
684 102,00

0,00
0,00

754,00
684 102,00

754,00
684 102,00

Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00

240,00
240,00

0,00
0,00

240,00
240,00

240,00
240,00

Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

0,00

11 865,00

0,00

11 865,00

11 865,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek

0,00

11 865,00

0,00

11 865,00

11 865,00

Náklady celkem

0,00

3 623 857,14

0,00

3 623 857,14

3 623 857,14

Náklady
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Náklady na projekty a provoz

Projekt Adopce Sri Lanka
Projekt Adopce.com
Projekt Dejme šanci dětem
Projekt Kultura v dětských
domovech
Projekt Moje kariéra
Projekt Můj byt
Projekt Patronát
Projekt Pod křídly ČSA
Projekt Make a Connection - Připoj
se
Projekt Zaostřeno na život
Projekt Život rozkvétá v tvých rukou
Provoz
Celkem

6 659,00
70 800,20
29 629,09
85 784,18
127 221,20
124 532,00
23 466,02
836 141,87
219 094,58
214 355,25
1 473
275,88
412 897,87
3 623 857,14
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