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„Jediná cesta k vědění je činnost“ G. B. Shaw
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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
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Vážení přátelé a partneři, 

je mi velkou ctí zahajovat svým slovem tuto výroční zprávu OPS při Nadaci Terezy Maxové, jejíž činnost 
přináší spoustu užitku ohroženým dětem žijícím v dětských domovech, či vyrůstajícím v náhradní rodinné 
péči.  Naše země  patří v Evropě mezi ty, které se mohou chlubit hlubokou historií, vysokou úrovní kul-
tury  a nádhernými památkami. Bohužel, pokud se týká problematiky ohrožených dětí, je smutným faktem, 
že právě v České republice tráví příliš mnoho dětí své dětství v ústavech – vyrůstá jich zde přes osm tisíc.                     
I přes veškeré úsilí jednotlivců, ať už z řad vychovatelů, sociálních pracovníků či ředitelů dětských domovů, 
není možné těmto dětem nahradit rodinu a vše, co rodina znamená – zázemí, lásku, péči, bezpečí a podporu. 
Proto jsou tak cenné projekty a snahy neziskových organizací, které usilují o zlepšení života dětí v institu-
cionální péči, organizací, jakou je právě OPS při Nadaci Terezy Maxové. 

Slovo předsedkyně správní rady
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Například projekt „Moje kariéra“ je zářným důkazem kvalitního zacílení činnosti organizace na jeden 
z nejtěžších momentů dětí z domovů, jakým je nastartování vlastního samostatného života po odchodu 
z dětského domova. V rámci tohoto projektu se mladiství, kteří se připravují na odchod z domova, učí prak-
tickým znalostem a dovednostem potřebným při vstupu na trh práce: pod odborným dohledem se učí psát 
životopis, vyhledávat brigádu, kterou následně odpracují – projekt má tedy, krom teoretických školení i svou 
praktickou část, jež je neméně důležitá a pro úspěšné uplatnění v následném profesním životě nezbytná. 

Z jiného soudku je pak například projekt Adopce.com zabývající se náhradní rodinnou péčí a její popu-
larizací. I tento projekt je v ohnisku zájmu celé problematiky, neboť náhradní rodinná péče je jedním 
z možných řešení snížení počtu dětí žijících v ústavní výchově. Krom problematiky osvojení dítěte se projekt 
zabývá i pěstounskou péčí, která zatím u nás není dostatečně rozšířená, a přitom je tak potřebná. Dnes má 
Česká republika zhruba 5.000 pěstounských rodin, potřebovala by jich přibližně dvojnásobek.

Jak tedy můžete vidět z výše uvedených řádků, činnost OPS při Nadaci Terezy Maxové je nejen záslužná 
a prospěšná, ale i záměrně koncipovaná a cílená na konkrétní palčivá místa stávajícího systému péče o 
ohrožené děti, což je jistě vítaným bonusem nad rámec samotného přínosu pro jednotlivé děti, účastníky 
projektů. 

Závěrem bych Vám všem velmi ráda poděkovala za Vaši přízeň, všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich 
láskyplnou a obětavou práci a nezbývá mi, než Vám popřát příjemné čtení. 

Květa Humoudová
předsedkyně Správní rady
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Úvodní slovo ředitelky
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Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti při Nadaci Terezy Maxové. Naše 
organizace byla založena na jaře roku 2006 Nadací Terezy Maxové a nyní má za sebou první „samostatné 
krůčky“ a doufáme, že v následujících letech budeme již odvážně „běhat“. 

Naší velkou radostí v uplynulém roce bylo získání dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí  a prvních 
firemních darů od společností Zahradnictví Líbeznice a ComAp s.r.o., čehož si velmi vážíme. 

Speciální díky patří Nadaci Terezy Maxové, která je stále našim největším partnerem a s kterou realizujeme 
většinu projektů.  Na následujících stránkách se dočtete o naší činnosti a mohu vám slíbit, že tam naleznete 
informace o našich projektových stálicích – internetovém projektu Dejme šanci dětem, který podporuje 
vzdělání a talenty dětí, pátém ročníku projektu Jarmarky pro šikovné ručičky, informačním projektu      
o náhradní rodinné péči Adopce.com, prospěšných projektech týmů dětských domovů, které realizují      
v rámci projektu Bav se a pomáhej, projektu Moje kariéra, který se zaměřil na vzdělávání mladých lidí 
v brzké době odcházejících  z dětských domovů  a mnoha dalších.

Na závěr bych ráda poděkovala správní a dozorčí radě, všem zaměstnancům, dobrovolníkům a spolupracu-
jícím organizacím za jejich nadšení pro práci, kterou dělají. 

Naďa  Dittmannová, MBA
ředitelka
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OPS při Nadaci Terezy Maxové
Sídlo: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
IČ: 27430154
Bankovní spojení: Unicredit Bank, číslo účtu: 1048136008/0400
Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Městského soudu v Praze, 
oddíl O, vložka 413

Základní údaje
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Předmět činnosti

OPS při Nadaci Terezy Maxové vykonává činnosti a služby zaměřené na řešení problematiky opuštěných 
dětí v ústavní a pěstounské péči a to zejména následující:

» příprava a realizace projektů v dané oblasti

» poradenství, organizační a technická pomoc při realizacích projektů neziskového sektoru v dané oblasti

» vzdělávací činnost zaměřená na projekty neziskového sektoru v dané oblasti včetně mimoškolní výchovy   
   a vzdělávání dětí v ústavní a pěstounské péči a zaměstnanců zařízení ústavní péče

» informační (včetně nakladatelské a vydavatelské činnosti), osvětová a výzkumná činnost         
   zaměřená na projekty neziskového sektoru v dané oblasti

» pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na projekty neziskového sektoru v dané oblasti      
   zahrnující vzdělávací, kulturní a jiné společensky prospěšné akce.

Zakladatel 

Zakladatelem  OPS při Nadaci Terezy Maxové je:
Nadace Terezy Maxové, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, IČO: 65996631
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Náš tým

Správní rada
předseda správní rady – Květa Humoudová
člen správní rady – JUDr. Hana Zahradníková
člen správní rady – Ing. Barbora Botková

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady – Ing. Dušan Grepl
člen dozorčí rady – Hana Bodláková
člen dozorčí rady – Pavla Zrníková

Ředitelka
Naděžda Dittmannová, MBA

Projektové koordinátorky
Eva Flossmannová
Bc. Kristýna Limanová
Marcela Pokorná
Martina Holá
Stanislava Vojtíková 
Bc. Veronika Vrzalová

Dobrovolníci
Velice děkujeme našim pravidelným dobrovolníkům: 
paní  Věře Bartošové, panu Michalu Pávkovi, slečně 
Pavle Zrníkové, panu Leo Dittmannovi, panu Josefu 
Trnkovi, slečně Michaele Krbcové a mnoha dalším.
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Vlastní činnost v roce 2008

Hlavní náplní činnosti byla realizace následujících projektů:

» Adopce.com
» Bav se a pomáhej
» Dejme šanci dětem (www.sance.cz) 
» Jarmarky pro šikovné ručičky
» Kultura pro dětské domovy
» Naše kopečky (www.nasekopecky.cz)
» Moje kariéra
» Můj byt
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Ve spolupráci s 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  sku-
pin, informačního portálu na adrese www.adopce.com          
a telefonní linky  233 356 701. 
Na projektu spolupracujeme se Střediskem náhradní 
rodinné péče.

Záštitu nad projektem v době jeho vzniku převzali:

» prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc.
» Ing. Zdeněk Škromach,  ministr práce a sociálních věcí

Adopce.com (www.adopce.com)
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Jednotlivé části projektu

» Informační webová stránka www.adopce.com – jedná se o informační portál obsahující všechny důležité 
informace o náhradní rodinné péči – osvojení a pěstounské péči. Je zde hlavně vysvětlení základních pojmů, 
právní úprava, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy, doporučená literatura a statistické údaje.  
 Webové stránky jsou průběžně doplňovány o novinky z tisku, příběhy osvojitelů, pěstounů, názory 
odborníků. Velice dobře se ujala možnost objednávky brožurky přímo z internetu nebo stažení v PDF     
formátu  a poradna/diskuse.

» Informační telefonická linka 233 356 701 – linka je k dispozici celý týden. Dotazy jsou zodpovídány         
sociální pracovnicí a odbornicí na právo z oblasti náhradní rodinné péče.

» Informační brožury – jedná se o příručku pro žadatele o náhradní rodinnou péči, jež jim má usnadnit 
cestu celým procesem a zodpovědět mnoho důležitých otázek. Brožury jsou distribuovány na místa, jako 
jsou gynekologické ordinace, dětské ordinace, lékárny, porodnice, dětské domovy a kojenecké ústavy,  
magistráty, krajské úřady, místní úřady, odborné organizace apod. 
Zdarma lze objednat přímo na www.adopce.com. Na podzim 2008 bude vytvořena již 5. verze brožurky.

» Spolupráce se Střediskem náhradní rodinné péče – je odborným garantem spolupodílejícím se na obsahu 
webových stránek, fungování telefonní infolinky a tvůrcem informační brožury.
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Přehled návštěvnosti webových stránek od počátku projektu:

V roce 2008 se podařilo

949 11 343 18 194 30 370 88 713 159 646 168 561

2005 2006 2007 2008

Dle podkladů, které jsou podrobně rozepsány na www.adopce.com/stats, byla návštěvnost webových
stránek v roce 2008 následující:

Rok

Návštevnost

Celkem

2002 2003 2004

477 776

Leden 2008

Únor 2008

Březen 2008

Duben 2008

Květen 2008

Červen 2008

Období Období

Červenec 2008

Srpen 2008

Září 2008

Říjen 2008

Listopad 2008

Prosinec 2008

14 085

13 942

17 098

18 757

16 432

12 398

Celkem 2008

11 495

12 206

12 197

12 860

12 583

14 508

168 561

Počet návštěvníků Počet návštěvníků
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Přehled využití infolinky v roce 2008:

Výsledky infolinky

Od počátku projektu vedou infolinku odborní pracovníci Střediska náhradní rodinné péče.  
Odpověď na dotaz týkající se náhradní rodinné péče získáte v průběhu celého týdne. 
Nejvíce dotazů se týká osvojení dítěte, v mnoha případech dochází k dalšímu kontaktu, případně       
i  schůzce s odborníky.

Podle individuální situace a potřeby klientů byly zprostředkovány kontakty na další organizace či 
zařízení – např. oddělení sociálně-právní ochrany dětí při úřadech městských částí, krajské úřady      
a magistráty, ústavní zařízení, úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí aj.

Leden 2008

Únor 2008

Březen 2008

Duben 2008

Květen 2008

Červen 2008

Období Období

Červenec 2008

Srpen 2008

Září 2008

Říjen 2008

Listopad 2008

Prosinec 2008

   36

25

25

31

21

22

Celkem 2008

34

18

19

18

32

18

299

Počet dotazů Počet dotazů
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Přehled využití infolinky od počátku projektu:

2 185 330 203 247 321 299

2005 2006 2007 2008

Brožury jsou distribuovány široké veřejnosti, NNO, státním úřadům, atd. na základě objednávek přímo na 
www.adopce.com nebo pomocí emailu. Od vzniku projektu od prosince 2002 bylo distribuováno 16 043 
kusů brožur. 

Rok

Počet dotazů

Celkem

2002 2003 2004

1 589

Statistika distribuce brožur

Za podporu děkujeme
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Formou finančních příspěvků (do výše 30.000,- Kč)  a víkendových školení umožňuje tento projekt
účastníkům (mladým lidem ve věku 15-24 let) přispět svou aktivitou do života okolní komunity                                 
a zároveň rozvinout praktické životní znalosti a dovednosti na základě realizace svých projektů.

Projekt je zaměřen na podporu dobrých nápadů, dobrovolnictví a vztahu ke komunitě. Děti mohou 
zrealizovat svůj projekt, splnit si svůj sen, něco nového se naučit a zároveň udělat něco pro své okolí.  

Pětičlenné týmy mohou zažádat o finanční podporu na svůj vlastní projekt. Projekty mohou mít 
různá témata (sport, kultura, sociální oblast, ekologie…), musí však být zaměřena směrem ven – na 
pomoc nebo vylepšení komunity. Kromě finanční podpory mají děti možnost účastnit se speciálních 
školení,  která jim mají pomoci v tom, aby své projekty lépe vedly, aby se naučily pracovat v týmu, 
zlepšily komunikaci, naučily se vyhledávat finanční zdroje apod.

Bav se a pomáhej
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Cíle

» Podpořit dobrovolnickou činnost mladých lidí – i když týmy dostanou 
finanční podporu na své projekty, děti na nich pracují ze své dobré vůle, 
ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

» Zlepšit životní dovednosti dětí z dětských domovů, tzv. „life skills“.  
Tyto dovednosti pomohou dětem obstát a prosadit se v dnešním světě. 
Patří mezi ně např. komunikační schopnosti, zvládání konfliktů, práce       
v týmu, kreativní myšlení, empatie, zvládání emocí, zodpovědnost, 
sebedůvěra, úcta k sobě a ostatním.

» Přínos pro komunitu – projekt podporuje pozitivní rozvoj dětí            
z dětských domovů, propojuje je s místní komunitou a okolím.



Do projektu se se svým projektem přihlásilo 12 pětičlenných týmů z dětských domovů celé ČR, z kterých 
bylo vybráno nejzajímavějších 6 projektů, a ty byly podpořeny. Stručný popis jednotlivých projektů najdete 
níže. 

Beskydské poklady – DD Frýdek-Místek: poznávání a získávání informací o regionu Frýdecko-
Místecko. Pomocí studia naučné literatury, práce s internetem a návštev zajímavých míst a historických 
památek vytvořily děti naučnou publikaci, kterou zpracovaly na PC a vytvořily fotografické přílohy.

Spolupráce se seniory z Domova důchodců v Lukově – DD Vizovice: drobné dárky předaly
seniorům v mikulášském převlečení za doprovodu vánočních koled děti z Vizovic.

Všichni rovni všem – DD Jeseník: dětský domov připravil společné akce pro děti a mládež
z Ústavu sociální péče. Tři akce byly zaměřeny na sport, výtvarné, taneční a kulinářské umění a na hry         
a soutěže.

Domov pro domov – DD Veselíčko: děti vyrobily dárečky pro seniory a vyzdobily jim zdejší prostředí.

Jiřinkový bál – Naděje Otrokovice: taneční a zábavné odpoledne s tombolou, kde k tanci a poslechu    
zahrála živá kapela, vystoupily tanečnice, děvčata ze Sportovního klubu aerobiku, kouzelník a Imitátor Elvis.

Vážíme si stáří – DD Horní Benešov: děti vylepšily prostředí Domu s pečovatelskou službou, 
udržovaly květinové záhony a pořádaly posezení pro zdejší obyvatele.

V roce 2008 se podařilo
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Za podporu 
děkujeme
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Dejme šanci dětem (www.sance.cz)

Jedná se o zcela první charitativní internetový pro-
jekt určený k adresné pomoci konkrétním dětem, 
který vznikl v roce 1999 v Nadaci Terezy Maxové. 

Smyslem projektu Dejme šanci dětem
– www.sance.cz – je umožnit dárci podpořit 
konkrétní dítě a jeho přání – libovolnou finanční 
částkou, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.        
Internetová podoba projektu umožňuje sledovat 
nejaktuálnější potřeby dětí, které neměly to štěstí 
vyrůstat v biologické rodině a vyrůstají v ústavní 
či pěstounské péči v celé ČR. Každé dítě obývá 
vlastní virtuální pokojíček, kde vypráví svůj životní 
příběh.  K celkové transparentnosti přispívá          
i skutečnost,  že každému dítěti je přiděleno jeho 
evidenční číslo, které zároveň slouží jako vlastní 
variabilní symbol. 

Za podporu 
děkujeme
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Projekt Dejme šanci dětem si klade za cíl vhodně motivovat mladé lidi v ústavní péči a zdůraznit nezbyt-
nost vzdělání. Posláním projektu je zvyšovat vzdělání, kvalifikaci a tím zvýšit šanci lepšího uplatnění na trhu 
práce a s tím související zlepšení životních možností. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 6 -18 let a také ti, 
kteří záhy opouštějí ústavní nebo pěstounskou péči. Přání dětí jsou zařazena do projektu po splnění stano-
vených pravidel a následně rozdělená 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.

Záštitu nad projektem v době jeho vzniku převzali:

» prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc,
» Ing. Zdeněk Škromach, ministr práce a sociálních věcí,
» Ministerstvo dopravy a spojů.

V roce 2008 se podařilo

Díky pravidelné a laskavé podpoře mnoha individuálních a také firemních dárců se podařilo splnit 116
dětských přání v hodnotě 610 038,90 Kč. Od vzniku projektu tak bylo podpořeno 1022 dětských přání       
v celkové hodnotě 5 035 400,44 Kč.
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Projekt hravou a poznávací formou předává dětem zkušenosti ze světa podnikání, dává 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 dalších materiálů.  Touto výrobou se tak připravují na jednotlivé soutěžní    
jarmarky, které byly nazvány Jarmarky pro šikovné ručičky, dále jen „Jarmarky“.

Třetí fází a finální částí projektu,  jsou nejprve regionální „Jarmarky“, z nichž se ti nejlepší zúčastní               
celostátního „Jarmarku“ v Praze.

Jarmarky pro šikovné ručičky
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Do projektu zapojit 52 dětských domovů z Čech a Moravy.  Neuvěřitelných 821 dětí se tak stalo 
malými podnikateli a celkem prodalo 12 756 kusů výrobků za 411 240 Kč.

Velký důraz byl letos kladen na prezentaci projektu dětskými domovy.  Na školení byl propagaci věnován 
samostatný blok.  Výsledky jsou velice pozitivní, propagace projektu se podařila více jak polovině domovů, 
celkem šlo o 57 příspěvků.  Jednalo se o články v regionálních médiích či na internetu. Kromě těchto 
článků vyšlo také 31 inzercí projektu.

Ve čtyřech kategoriích zvítězily následující domovy:

» Kategorie Kultura prodeje – DD Kroměříž
» Kategorie Speciální cena veřejnosti / ceny sympatie – DD Melč
» Kategorie Počet prodaných kusů – DD Uherské Hradiště
» Kategorie Reklamní slogan – DD Veselíčko

V roce 2008 se podařilo

2830

Za podporu děkujeme
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... Zoo Praha, městům Plzeň a Olomouc.

Přehled výsledků všech uplynulých ročníků projektu:

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

V. ročník

Ročník Prodané výrobky (ks) 

            7 640

      9 575

    9 198

11 835

12 756

51 004

    52

    55

    46

    59

    52

  264Celkem 

235 334

229 295

240 145

333 358

411 240

1 449 373

Počet zapojených DD Tržby DD (Kč)



Projekt zprostředkovává dětem z dětských domovů a pěstounských rodin 
účast na kulturních a sportovních akcích v rámci celé České republiky.
Náklady spjaté s návštěvou divadla či sportovní akce jsou v dnešní době 
vysoké a dětské domovy a pěstounské rodiny si nemohou návštěvu      
dovolit tak často, jak by si přály.  

Tento nedostatek se snažíme minimalizovat tím, že oslovujeme divadla     
a další kulturní a sportovní zařízení a získáváme darem bezplatné vstupy. 
Díky vstřícné a dlouhodobé spolupráci je oblíbenost tohoto projektu na 
stranách podporovatelů i diváků stále velká. 

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež od 3 do 18 let věku, 
vyrůstající v ústavní a pěstounské péči a sekundárně i vychovatelé                
a náhradní rodiče.

Kultura pro dětské domovy

32

V roce 2008 se podařilo

V roce 2008 se kulturních a sportovních akcí zúčastnilo celkem 2 580 dětí v celkové hodnotě vstupného  
784 312,- Kč. Celkem poskytlo vstupy zdarma 21 organizací. 

Jednalo se např. o Divadlo na Fidlovačce, DKO Jihlava, Divadlo Louny, Divadlo Mladá Boleslav, Český národní 
symfonický orchestr, Žižkovské divadlo, Dejvické divadlo, Městské divadlo Olomouc a mnoho dalších. 

Všem velmi děkujeme.

Za podporu děkujeme

... a všem kulturním zařízením.
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Projekt pracuje s mládeží z šesti dětských domovů v Ústeckém kraji  krátce před  
jejich osamostatněním a odchodem do samostatného života.  Formou školení              
a věcných zkušeností s hledáním brigád, rozvíjí zejména jejich praktické znalosti         
a dovednosti potřebné při vstupu na trh práce. Mladí lidé si na základě osvojených 
dovedností sami vyhledají brigády a odpracují  minimálně 80 hodin. Po dobu brigád 
s každým jednotlivě pracuje odborný konzultant na základě plánu osobnostního 
rozvoje.

Cílem projektu je přispět u těchto mladých lidí k pozitivním osobnostním změnám. 
Otevřít jim cestu k jedinci sebevědomému a samostatnému,  s reálnou představou 
o pracovních možnostech, s dovednostmi potřebnými pro navázání kontaktu                       
s potenciálním zaměstnavatelem.

Kromě přímé pomoci mládeži starší 15ti let školí projekt i vybrané vychovatele, kteří 
po dobu pobytu mládeže v ústavní péči  zastupují biologické rodiče.  Tato role na ně 
klade velké nároky,  protože mají  zodpovědnost za formování osobnosti mladých 
lidí.  Projekt jim pomáhá tuto roli zvládnout a to nejen  v oblasti zaměstnanosti.

Moje kariéra

34 35

Realizace projektu má formu prožitkových a vzdělávacích seminářů.  Na ně navazuje praktická část brigád   
a konzultací s odborníky dle aktuálních potřeb jednotlivých účastníků. 

V tomto roce proběhl druhý ročník projektu.  Z šesti domovů z Ústeckého kraje se do projektu zapojilo 
dalších 12 mladých lidí + 10 vychovatelů a spolu s 12 dětmi z prvního ročníku tak vytvořili tým 34 účastníků.

Za podporu děkujeme

V roce 2008 se podařilo



„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. Cílem je vtáhnout 
děti aktivněji do problematiky související s hledáním samostatného bydlení. Ukázat, jak situaci řešili „ti před 
nimi“. Pomůckou se stala stejnojmenná publikace, která vedle informací o jednotlivých typech bydlení či  
kontaktech na ubytovací zařízení přináší  i inspirativní životní příběhy získané v průběhu projektu.

Můj byt (www.mujbyt.org)
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Na webových stránkách mohou zájemci sledovat aktuální životní zkušenosti mladých lidí, kteří z dětského 
domova odešli a hledají si své místo ve společnosti. Díky bezplatné inzerci v oddílu POMOC se daří        
uspokojit některá dětská přání, která přesahují jejich finanční možnosti.

V roce 2008 se podařilo
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Přes webové stránky projektu a časopis pro dětské 
domovy Zámeček probíhaly měsíční soutěže, které se 
týkaly bydlení a vybavení bytu. Bývalý klient dětského 
domova Miloš Nguyen pravidelně přispíval svými 
zkušenostmi po opuštění domova.

Za podporu děkujeme

KOOPMAN International Prague s.r.o



Projekt je zaměřen na zdravý životní styl. Cílem projektu je motivovat děti 
k navržení netradičních a hravých turistických tras ve svém okolí. 
Trasy obsahují nejen popis cesty,  ale i další zajímavosti a kulturní památky. 
Na konci trasy čeká na návštěvníky malé překvapení, které tam děti pro 
ně zanechaly ve speciální Granko schránce, kterou  naleznou po vyluštění 
tajenky.

Naše kopečky (www.nasekopecky.cz)
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V roce 2008 se podařilo

Od počátku projektu do konce roku 2008 vzniklo 37 turistických tras 
na jejichž vzniku, za pomoci vychovatelů, pilně pracovalo 191 dětí z 26 
dětských domovů z České republiky.

39

Za podporu 
děkujeme
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Poděkování

Pomoc a podporu nám laskavě poskytli:

Boll, Mountain & Outdoor Gear 
ComAp s.r.o.
Český národní symfonický orchestr, s.r.o.
Dittmann Consulting s.r.o.
DKO s.r.o., Jihlava
Kaktus Software s.r.o.
KOOPMAN International Prague s.r.o.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Terezy Maxové
Nestlé Česko s.r.o.
Radisson Blu Alcron Hotel
Sans&Serif – Mgr. Michal Anelt 
Zahradnictví Líbeznice

Upřímně děkujeme.
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Hospodaření

Dary od Nadace Terezy Maxové na rok 2008 

Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí 

Ostatní dary na rok 2008 

Hmotné dary

Ostatní výnosy

Celkem 

3 370 970, 71

371 382, 00

114 941, 00

976 278, 00

5 133 572, 21

Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů

0, 50

43

59 323,90 59 323,90

-35 595,00

0,00 0,00 0,00

 23 728,900,00  -23 728,90 -59 323,90

28 453,50 376 722,00 392 753,50 -16 031,50  12 422,00

1 482 698,96 3 497 712,16 4 021 157,12 -523 444,96 959 254,00

        0,00 0,00

   6 200,00

346 300,00 346 300,00 0,00

251 221,09245 621,09    -5 600,00       600,00

      39,39 4 198 534,15 3 698 944,54 499 589,61  499 629,00

1 541 120,75 8 664 889,40 8 734 105,15 -69 215,75 1 471 905,00

149 331,42 126 240,11

         0,00

2 007 412,21 1 984 320,90 -23 091,31

5 388,005 388,00

74 517,00 1 361 717,00 1 421 576,00 59 859,00  134 376,00

6 684,00 9 684,00 3 000,00 3 000,00

        31 428,00 59 664,00

13 020,00

415 325,00 443 561,00 28 236,00

178 989,00168 318,00    10 671,00       23 691,00

      12 311,00 133 396,00 143 985,00 10 589,00

0,000,00

        0,00

      22 900,00

    439,00 660,00

1 259 760,36

8 916,00 9 137,00 221,00

1 101 059,421 259 760,36    -158 700,94       1 101 059,42

      313,97 183,52 183,52 00,00       313,97

1 541 120,75 5 367 100,09 5 297 883,84 -69 216,25 1 471 904,50Pasiva celkem

Výsledky hospodaření

Výnosy příštích období

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba

Záloha na daň z příjmu - závislá čin.

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Zaměstnanci

Ostatní závazky

Dodavatelé

Pasiva 

Aktiva celkem

Ostatní pohledávky

Poskytnuté zálohy

Peníze na cestě

Bankovní účty

Pokladny

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům mov.  věcí

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Aktiva 

Počáteční 
stav

Obraty za 
období MDMajetek a závazky Obraty za 

období D
Obraty  
rozdíl

Koncový  
stav



1 471 904,50

      112 669,00

1 085 855,05

    5 234,00

      19 544,00

452 965,32

 35 233,00

68 528,44

315,00

976 278,00

        0,00 24 887,50 0,00

10 130,50

0,00 34 511,20

976 278,00

        0,00

   0,00

315,00 0,00 315,00

19 011,45

      0,00 1 065 133,65

99 442,35

         0,00

68 528,44 68 528,44

241 639,00

35 233,00 35 233,00

16 061,00

452 965,32 452 965,32

19 544,00    19 544,00

5 234,00 5 234,00

        0,00

1 085 855,05 1 085 855,05

4 370,00    4 370,00       4 370,00

112 669,00 112 669,00

2 160 892,66 2 160 892,66Služby

Projekty dětských týmů

Soutěžní ceny

Ostatní služby

Pojištění

Vzdělávání

Marketing

Právníci a notáři

Ostatní pronájem

Pronájem nebytových prostor

Telefon + Internet

Pošta 

Cestovné

Spotřebované nákupy

Spotřeba energie

Odborná literatura

Ostatní evidovatelný majetek

Kancelářská technika

Ostatní spotřebovávaný materiál

Kancelářský materiál

Počáteční 
stav

Obraty za 
období MDNáklady Obraty za 

období D
Obraty  
rozdíl

Koncový  
stav

24 887,50 24 887,50

0,00 0,00 10 130,50 10 130,50

0,00 34 511,20 34 511,20

0,00 0,00 976 278,00

0,00 19 011,45 19 011,45

      0,00       0,00 1 065 133,65

        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

0,00

         0,00

0,00

         0,00

        0,00

0,00

0,00

0,00

         0,00

0,00

        0,00

99 442,35 99 442,35

Reprezentace 3 042,50 3 042,50 3 042,50

16 309,00 16 309,00 16 309,00

241 639,00 241 639,00

16 061,00 16 061,00

2 160 892,66
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Počáteční 
stav

Obraty za 
období MD

Obraty za 
období D

Obraty  
rozdíl

Koncový  
stav

45

1 471 904,50

      225 003,55

60 187,74

    106 663,96

      12 950,00

1 237 968,34

210,00

210,00

        0,00 456 594,00 0,00

4 986,00

0,00 1 883 156,00

      210,00

        0,00

   0,00

210,00 0,00 210,00

450,50

      0,00 450,50

23 728,90

3 233,51

931 357,95

385 514,13

214 722,17

292 969,48       1 663 000,88

Celkem

Provoz

Projekty celkem

Projekt Kultura v dětských domovech

Projekt Dejme šanci dětem

Projekt Bav se a pomáhej

Projekt Adopce.com

Projekt Adopce Sri Lanka

Náklady na projekty a provoz

NÁKLADY CELKEM

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ostatní náklady

Jiné ostatní náklady

Daně a poplatky

Ostatní daně a poplatky

Osobní náklady

Zákonné sociální pojištění-KOOP

Zákonné sociální pojištění

Mzdové náklady

456 594,00 456 594,00

0,00 0,00 4 986,00 4 986,00

0,00 1 883 156,00 1 883 156,00

0,00 0,00 210,00

0,00 450,50 450,50

      0,00

        0,00

0,00

0,00

        0,00

0,00

0,00

23 728,90 23 728,90

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 23 728,90

5 133 571,71

        0,00 1 421 576,00 0,00 1 421 576,00 1 421 576,00

450,50 450,50

23 728,90 23 728,90

5 133 571,71 5 133 571,71

Projekt Jarmarky pro šikovné ručičky

Projekt Připoj se VI. ročník

Projekt Naše kopečky

Projekt Můj byt

Projekt Moje kariéra

5 133 571,71

4 908 568,16
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Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)
2. Software (013)
3. Ocenitelná práva (014)
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)

(041)
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)

1. Pozemky (031)
(032)

3. Stavby (021)
(022) 59
(025)
(026)

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)

(042)

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2008
Název, sídlo a právní forma

27430154
1 x

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

a b 1 2
1 24

I. 2
Dlouhodobý 3
nehmotný 4
majetek 5
celkem 6

7
8
9

II. 10
Dlouhodobý 11

hmotný 12
majetek 13 59
celkem 14

15
16
17
18

47

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)
59

(061)
(062)

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)
(066)
(067)
(069)
(043)

(072)
2. Oprávky k softwaru (073)

(074)
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)
6. Oprávky ke stavbám (081)

(082) -59
(085)
(086)

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)

-59

19
20 59

III. 21
Dlouhodobý 22

23
majetek 24
celkem 25

26
27
28

IV. 29
Oprávky k 30

dlouhodobému 31
majetku 32
celkem 33

34
35
36
37
38
39
40

-35

-35
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AKTIVA

B. Krátkodobý majetek celkem 1 472
(112)
(119)
(121)

4. Polotovary vlastní výroby (122)
5. Výrobky (123)

(124)
(132)
(139)

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)

(311)
(312)

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)
4. Poskytnuté provozní zálohy (314)
5. Ostatní pohledávky (315) 498

(335)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(358)

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373)
(375)

17. Jiné pohledávky (378)
(388)

Stav k poslednímu dni

a b 1 2
41 1 517

I. 42
Zásoby 43
celkem 44

45
46
47
48
49
50 6
51 6

II. 52
Pohledávky 53

celkem 54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Stav k prvnímu dni

49

19. Opravná položka k pohledávkám (391)
498

1. Pokladna (211) 13
2. Ceniny (213)

(221) 959
4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251)
5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253)
6. Ostatní cenné papíry (256)

(259)
(261)

972

(381) 2
(385)

3. Kursové rozdíly aktivní (386)
2

Aktiva celkem 1 472

70
71

III. 72
Krátkodobý 73

74
majetek 75
celkem 76

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

77
78
79
80

a b 1 2

celkem 83
84

IV. 81
Jiná aktiva 82

85 1 541

28

1 511

1 483



PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem
(901)

2. Fondy (911)
(921)

(963) x
(931) x
(932)

B. Cizí zdroje celkem 1 472
1. Rezervy (941)

Hodnota I.1.
(951)

2. Vydané dluhopisy (953)
3. Závazky z pronájmu (954)

(955)
(958)
(389)

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)

1. Dodavatelé (321) 126
(322)
(324)

4. Ostatní závazky (325)
(331) 135
(333) 3
(336) 83
(341)
(342) 24

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

a b 3 4
86

I. 87
88

celkem 89
90

II. 91
Výsledek 92

93
94
95 1 541

I.Rezervy 96
97

II. 98
Dlouhodobé 99

závazky 100
celkem 101

102
103
104
105

III. 106
Krátkodobé 107

závazky 108
celkem 109

110
111
112

75

44
113
114 13

149

50

(343)
(345)
(346)
(348)
(367)
(368)

16. Závazky z pevných termínových operací (373)
17. Jiné závazky (379)

(231)
(232)

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241)
21. Vlastní dluhopisy (255)

(389)
(249)

371

(383)
(384) 1 101

3. Kursové rozdíly pasivní (387)
1 101

Pasiva celkem 1 472

Odesláno dne: Razítko: Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:

Telefon:

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129 281

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni

a b 3 4
IV. 130

Jiná 131

1 541

pasiva 132
133
134

1 260

1 260

51



Výkaz zisku a ztráty

Klimentská 1246/1
Praha 1

1 x 110 00
orgánu

A. Náklady 1

2
1. (501) 3
2. (502) 4
3. (503) 5
4. Prodané zboží (504) 6

Služby celkem 7
5. Opravy a udržování (511) 8
6. Cestovné (512) 9
7. Náklady na reprezentaci (513) 10
8. Ostatní služby (518) 11

Osobní náklady celkem 12
9. Mzdové náklady (521) 13

10. (524) 14
11. (525) 15
12. Zákonné sociální náklady (527) 16
13. Ostatní sociální náklady (528) 17

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2008

27430154

Název ukazatele Hlavní Celkem

5 6 7

I. 1 065 1 065
1 046 1 046

II. 2 161 2 161

19 19

III. 1 883 1 883

100 100
3 3

462 462

2 058 2 058

1 421 1 421
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18
14. (531) 19
15. (532) 20
16. (538) 21

IV.

Ostatní náklady celkem 22
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23
18. Ostatní pokuty a penále (542) 24
19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25
20. Úroky (544) 26
21. Kursové ztráty (545) 27
22. Dary (546) 28
23. Manka a škody (548) 29
24. Jiné ostatní náklady (549) 30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31

25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32
26. (552) 33
27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34
28. Prodaný materiál (554) 35
29. Tvorba rezerv (556) 36

30. Tvorba opravných položek (559) 37
38

31. (581) 39
32. (582) 40

Hodnota VIII.33. 41
33. (595) 42

Náklady celkem 43

VII.

V.

VI.

VIII.

5 134 5 134

24

24 24

24

1 1

1 1
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B. Výnosy 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45
1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46
2. Tržby z prodeje služeb (602) 47
3. Tržby za prodané zboží (604) 48

49
4. (611) 50
5. (612) 51
6. (613) 52
7. (614) 53

Aktivace celkem 54
8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55
9. (622) 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

Ostatní výnosy celkem 59
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60
13. Ostatní pokuty a penále (642) 61
14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62
15. Úroky (644) 63
16. Kursové zisky (645) 64
17. (648) 65
18. Jiné ostatní výnosy (649) 66

I.

II.

III.

IV.
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67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652) 68
20. (653) 69
21. Tržby z prodeje materiálu (654) 70
22. (655) 71
23. (656) 72
24. (657) 73
25. (659) 74

75
26. (681) 76
27. (682) 77
28. (684) 78

Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79
29. Provozní dotace (691) 80

Výnosy celkem 81

C. Výnosy - Náklady 82

34. (591) 83
D. C. - 34. 84

Odesláno dne: Razítko:
osoby:

Telefon:

V.

VII.

5 134 5 134

VI. 5 134 5 134

5 134 5 134
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