Obecně prospěšná společnost při Nadaci Terezy Maxové

Výroční zpráva 2007
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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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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
předseda dozorčí rady – Ing Dušan Grepl
člen dozorčí rady – Ing. Jiří Pecháček
člen dozorčí rady – Irena Těšínská
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Lidé

Naděžda Dittmannová, MBA
ředitelka
koordinátorka projektů Adopce.com, Make a Conncetion – Připoj se, Život rozkvétá v tvých
rukou
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
Martina Holá
koordinátorka projektu Naše kopečky
e-mail: martina.hola@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 2007
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 nabízí 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.
Na projektu spolupracujeme se Střediskem náhradní rodinné péče,
který je zároveň odborným garantem spolupodílejícím se na obsahu
webových stránek, fungování telefonní infolinky a tvůrcem
informační brožury. Projekt zaštítil pan profesor PhDr. Zdeněk
Matějček, CSc.
V roce 2007 navštívilo webové stránky projektu 159 646 osob a odborní pracovníci telefonní
infolinky zodpověděli 321 dotazů.

Dejme šanci dětem (www.sance.cz)
Kontaktní osoba:
Kristýna Limanová, e-mail: sance@nadacetm.cz
Projekt vznikl v roce 1999 v Nadaci Terezy Maxové.
Na internetové adrese 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.
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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.
Cílovou skupinou jsou děti starší 6 let a také ti, kteří záhy opouštějí ústavní péči.
Přání dětí jsou zařazena do projektu po splnění stanovených pravidel a následně rozdělena do
dvou kategorií.
Má budoucí profese a mé vzdělání: podpora vzdělávacích certifikovaných kurzů, pracovních
pomůcek či přístrojů pro výkon budoucího povolání, speciálních vzdělávacích pomůcek, učebnic,
zájmových, sportovních, jazykových a jiných kurzů, soustředění, řidičských průkazů, potřeb ke
studiu apod.
Můj talent: podpora hudebního, pohybového, výtvarného a sportovního talentu.
Rok 2007 byl pro projekt úspěšný v mnoha ohledech. Důležitým krokem bylo, že se podařilo
získat generálního sponzora, kterým se pro rok 2007/2008 stal FK Mladá Boleslav, a.s..
V roce 2007 se díky hojné podpoře mnoha dárců podařilo realizovat 127 dětských přání
v celkové hodnotě 602 973,97 Kč.
Od vzniku projektu bylo tak do 31. 12. 2007 splněno celkem 906 dětských přání, jejichž
celková hodnota činí 4 425 361,54 Kč.

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

Cílem projektu je zprostředkovat dětem v ústavní péči kulturní a
sportovní vyžití v podobě návštěv divadelních představení, koncertů
a různých sportovních akcí.
Dětské domovy jsou přes veškerou snahu vychovatelů stále svým
způsobem izolovány od běžného života. Závisí to jak na velkém
množství dětí ve skupinkách, tak i na rozmístění DD v regionech,
které jsou ve většině případů vzdáleny od kulturního dění. Dětské
domovy si vzhledem ke stále se krátícím rozpočtům nemohou
dovolit financovat kulturní a sportovní akce v takovém rozsahu, jak
je v běžné populaci obvyklé.
Snažíme se minimalizovat tento nedostatek tím, že oslovujeme
divadla a další kulturní a sportovní zařízení s cílem získat darem
bezplatné vstupy pro dětské domovy.
V roce 2007 se kulturních a sportovních akcí zúčastnilo celkem 2 879 dětí v celkové hodnotě
vstupného 629 245 Kč. Celkem poskytlo vstupy zdarma 25 organizací.

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 České republice v roce
2002 projekt Make a Connection, jež je součástí celosvětové iniciativy. 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.
Cílem projektu rozšířit možnosti vzdělání mladých lidí, pomoci jim získávat životní zkušenosti,
rozvíjet soft life skills a podílet se aktivně na životě kolem sebe. Formou grantů (do výše 50.
000,- Kč) a víkendových školení umožňuje projekt 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. Potřebné znalosti a dovednosti
k realizaci vlastních projektů získají v rámci školení. Tyto dovednosti budou mladým lidem
prospěšné také v dalším životě mimo domov.

V roce 2007 byly realizovány tyto projekty:
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Dětský les, DD Prostějov – cílem projektu byla přeměna zanedbaného lesíka za
budovou dětského domova a jeho postupná rekonstrukce na rekreační, relaxační,
sportovní i výukové zázemí dětí a seniorů.



Adéla to s dětmi umí, DD Hodonín – cílem projektu bylo podpořit pomocí canisterapie
aktivizaci dětí z Dětského RHB stacionáře v Hodoníně a dětí z dětského domova. Tím, že
zdravé děti z domova napomáhají tím méně schopným, více si upevňují vztah mezi
sebou a s ochotou spolupracují.



Děti a životní prostředí, DD Budišov – cílem projektu bylo vyčistit řeku, která je
přítokem evropsky významné řeky Odry a zároveň ukázat, že i děti z prostředí dětského
domova mají k městu pozitivní vztah a chtějí zdravé životní prostředí.



Jak se nám žije 10 let po povodni, Naděje Otrokovice – cílem projektu bylo formou
putovní výstavy představit obyvatelům města a okolí život v domově za období
posledních 10 let od doby, kdy byl domov zničen povodní.



Netradiční hudbou k radosti a relaxaci, DD Lichnice – cílem projektu bylo přiblížit
netradiční hudbu širší veřejnosti a dopřát možnost ostatním si hru na netradiční nástroje
vyzkoušet.



Ať je u nás pěkně, DD Vizovice – cílem projektu bylo naučit se upravovat interiéry
veřejných a bytových prostor.



Radujme se spolu, DD Uherské Hradiště – projekt byl zaměřen na obnovení starých
tradic, společné setkávání s handicapovanými dětmi z místního zařízení a toleranci
menšin. Vlastní realizace proběhla v prostorách Dětského domova Uherské Hradiště a
Ústavu sociální péče Velehrad.



Nepořádní skřítkové, DD Žatec – cílem projektu bylo seznámit děti z mateřských
školek s problematikou třídění odpadu a ochrany přírody.



Jací jsme byli…, DD Krompach – cílem projektu bylo vytvořit pro všechny děti
z dětského domova v Krompachu fotoalba, která budou nejen připomínkou jejich
minulosti, dětství, ale i osobní věcí, kterou si budou moci odnést do své budoucnosti.

V roce 2007 se do projektu zapojilo celkem 50 mladých lidí z 9 dětských domovů,.
Program je financován NROS – Nadací rozvoje občanské společnosti.
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Moje kariéra
Kontaktní osoba:
Eva Flossmannová, tel: 221733250, e-mail: eva.flossmannova@nadacetm.cz
Posílit samostatnost při hledání a udržení práce, to je snaha
projektu Moje kariéra, který reaguje na problematické zařazení dětí
z ústavní výchovy do pracovního procesu a běžné společnosti.
Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé žijící v ústavní péči,
kterou budou v dohledné době opouštět. Většinou se jedná o
věkové rozmezí 16 – 18 let.
Důraz je kladen na osvojení
praktických dovedností. Mladí lidé si na základě získaných znalostí a
dovedností sami vyhledají brigády a odpracují minimálně 80 hodin.
Po dobu brigád s každým jednotlivě pracuje odborný konzultant na
základě plánu osobnostního rozvoje. Projekt má podobu prožitkových a vzdělávacích seminářů a
posléze na ně navazují průběžné brigády a konzultace s odborníkem dle aktuálních potřeb
jednotlivce. Témata školení pro mládež odpovídala jejich potřebám a týkala se osobnostního
rozvoje, práce v kolektivu, zacházení se stresem, komunikace, nácviku řešení obtížných situací.
V roce 2007 bylo úspěšně proškoleno 36 účastníků, kteří v období letních prázdnin odpracovali
celkem 1094 hodin.
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Můj byt (www.mujbyt.org)
Kontaktní osoba:
Eva Flossmannová, tel: 221733250, e-mail: eva.flossmannova@nadacetm.cz

Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že je
potřeba včas poskytnout dětem z dětských
domovů dostatek informací o možnostech
ubytování
a
motivovat
je
k
včasnému přemýšlení o problematice bydlení
po odchodu z dětského domova.
Internetový projekt „Můj
mládeži svět za zdmi
samostatného bydlení.

byt“ přibližuje
domova, svět

Webové stránky obsahují
vedle vydané
publikace i nové inspirativní rubriky – aktuální
měsíční zpovědi mladých lidí o životě mimo
domov, rady architektky jak vtipně a levně zařídit byt, inzertní okénko „POMOC“ s možností
přímého a konkrétního dárcovství.
Rychlou pomoc při rozhodování ve složitých okamžicích nabízí kontakty na linky důvěry,
občanské poradny, ubytovací možnosti nebo vybrané státní a neziskové organizace.
V roce 2007 navštívilo webové stránky projektu 3057 návštěvníků.

Naše kopečky
Kontaktní osoba:
Martina Holá, e-mail: martina.hola@nadacetm.cz
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Cílem projektu je vytvoření turistické trasy dětskými domovy a motivovat děti
k navržení netradičních a hravých turistických tras ve svém okolí. Trasy obsahují nejen popis
cesty, ale i další zajímavosti a kulturní památky. Projekt vede zapojené mladé lidi ke zdravému
životnímu stylu a dostatku pohybu. Na konci trasy čeká na návštěvníky malé překvapení, které
tam děti pro ně zanechaly ve speciální Granko schránce, kterou naleznou po vyluštění tajenky.
Za rok 2007 vzniklo 22 turistických tras, na jejichž vzniku se podílelo 25 dětských domovů
z České republiky.

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

„Projekt Pod křídly ČSA“ je jazykový
vzdělávací projekt zaměřený na výuku
anglického
jazyka
prožitkovou
metodou
Děti
v dětských
domovech
mají
všeobecně velmi špatné komunikační
schopnosti, a to i v rodném jazyce.
Mj. i vlivem citové deprivace a
nedostatečného individuálního přístupu
se děti hůře orientují v současném
světě přehlceném informacemi. Dětský
domov je někdy umělé prostředí, které
nemůže plně nahradit model rodiny.
Děti se často neúspěšně uplatňují
v zaměstnání, mají problémy s nalezením bydlení, v domácím hospodaření. Mají problematické
osobní vztahy. A na všechny tyto problémy jsou často sami.
Skrze jazykovou výuku se děti seznamují s různými tématy, učí se samostatnosti, rozhodnosti,
týmové spolupráci a zvyšují schopnosti samostudia a především osobní motivace k nalezení
svého směru a uplatnění.
Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v ústavní péči ve věku 6 až 19 let. Celkem je do projektu
zařazeno 68 dětí a mladých lidí. Tématem výuky pro školní rok 2006/2007 byl Svět
komunikace a svět bez hranic (svět médií a multikulturní výchova).
V rámci projektu probíhá motivační soutěž pro všechny zúčastněné děti. Projekt byl na konci
školního roku slavnostně zakončen setkáním všech dětí v Praze v divadle Minor, kde všichni
zapojení společně prezentovali výsledky projektu.
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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.
V roce 2007 se do projektu zapojilo 1035 dětí z 60 dětských domovů. Na třech Jarmarcích
v Liberci, Olomouci a v Praze se jim podařilo prodat téměř 12 tis. kusů výrobků za
333 tis Kč.
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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

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

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

-11 865,00
5 882,00
1 249 096,86
0,00
7 552,00
0,00
1 309 989,76

0,00
362 196,00
4 636 263,11
328 200,00
165 171,12
4 650 056,98
10 141 887,21

23 730,00 -23 730,00
339 624,50
22 571,50
4 402 661,01 233 602,10
328 200,00
0,00
166 523,12
-1 352,00
4 650 017,59
39,39
9 910 756,22 231 130,99

-35 595,00
28 453,50
1 482 698,96
0,00
6 200,00
39,39
1 541 120,75

72 502,80
0,00
65 499,00

2 266 174,40
10 731,34
1 480 793,00

2 343 003,02
10 731,34
1 489 811,00

76 828,62
0,00
9 018,00

149 331,42
0,00
74 517,00

0,00

11 655,00

11 655,00

0,00

0,00

15 703,00

406 440,00

422 165,00

15 725,00

31 428,00

6 238,00

171 998,00

178 780,00

6 782,00

13 020,00

4 080,00

156 417,00

164 648,00

8 231,00

12 311,00

2 677,00
1 143 159,51
130,45
1 309 989,76

33 373,00
1 143 159,51
130,45
5 680 871,70

31 135,00
-2 238,00
1 259 760,36 116 600,85
130,45
0,00
5 911 819,17 230 947,47

439,00
1 259 760,36
130,45
1 540 937,23

Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči
zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociál.
zabezpečení
Zúčtování s institucemi
zdravotního pojištění
Záloha na daň z příjmů - závislá
čin.
Daň z příjmu zaměstnance zvláštní sazba
Výnosy příštích období
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem
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Náklady celkové
Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Kancelářský materiál
Ostatní spotřebovávaný
materiál
Ostatní evidovatelný majetek
Odborná literatura
Spotřeba energie
Spotřebované nákupy

0,00

30 850,71

0,00

30 850,71

30 850,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39 891,50
1 435 616,81
4 339,00
4 717,92
1 515 415,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39 891,50
1 435 616,81
4 339,00
4 717,92
1 515 415,94

39 891,50
1 435 616,81
4 339,00
4 717,92
1 515 415,94

Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Pošta
Telefon + Internet
Pronájem nebytových prostor
Ostatní pronájem
Právníci a notáři
Marketing
Vzdělávání
Software
Pojištění
Ostatní služby
Koordinátor projektu, externisté
Služby

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

940,00
114 573,80
53 527,50
23 969,50
72 191,25
261 968,50
31 330,00
3 980,50
526 112,70
703 500,00
18 055,21
5 133,00
602 156,61
73 040,00
2 490 478,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

940,00
114 573,80
53 527,50
23 969,50
72 191,25
261 968,50
31 330,00
3 980,50
526 112,70
703 500,00
18 055,21
5 133,00
602 156,61
73 040,00
2 490 478,57

940,00
114 573,80
53 527,50
23 969,50
72 191,25
261 968,50
31 330,00
3 980,50
526 112,70
703 500,00
18 055,21
5 133,00
602 156,61
73 040,00
2 490 478,57

Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištěníKOOP
Osobní náklady

0,00
0,00

1 489 811,00
434 575,00

0,00
0,00

1 489 811,00
434 575,00

1 489 811,00
434 575,00

0,00
0,00

4 654,00
1 929 040,00

0,00
0,00

4 654,00
1 929 040,00

4 654,00
1 929 040,00

Ostatní daně a poplatky
Daně a poplatky

0,00
0,00

140,00
140,00

0,00
0,00

140,00
140,00

140,00
140,00

Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00

460,00
460,00

0,00
0,00

460,00
460,00

460,00
460,00

0,00

23 730,00

0,00

23 730,00

23 730,00

0,00

23 730,00

0,00

23 730,00

23 730,00

0,00

5 959 264,51

0,00

5 959 264,51

5 959 264,51

Náklady

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných
položek

Náklady celkem

16

Náklady na projekty a provoz

Projekt Adopce Sri Lanka
Projekt Adopce.com
Projekt Dejme šanci dětem
Projekt Kultura v dětských domovech
Projekt Labyrint
Projekt Moje kariéra
Projekt Můj byt
Projekt Naše kopečky
Projekt Pod křídly ČSA
Projekt Připoj se
Projekt Zaostřeno na život
Projekt Život rozkvétá v tvých rukou
Provoz
Celkem

1 647,09
247 513,14
86 786,92
768 413,93
13 740,00
1 115 427,16
150 084,80
270 764,10
648 267,13
312 592,80
47 699,88
1 585 341,00
710 986,56
5 959 264,51
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