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Úvodní slovo
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Milí přátelé,

právě otevíráte výroční zprávu za rok 2009 obecně prospěšné společnosti 
Spolu dětem. Těší nás, že ve Vás naše práce vzbuzuje zájem a věříme, že zde 
naleznete veškeré informace o našich aktivitách, které Vás zajímají.

Když se nyní ohlédneme za rokem 2009, musíme říci, že byl pro nás velkou výzvou. 

Hned v počátku roku nás čekalo mnoho změn – změna názvu a s tím spojené 
osamostatnění a odtržení od našeho zakladatele – Nadace Terezy Maxové; 
přestěhování do nových kanceláří v Karlíně; noví členové správní i dozorčí rady 
a třeba také první miminko týmu.

Velikou radost nám udělalo nové logo.
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Stali jsme se aktivními členy Otevřené skupiny neziskových organizací pracujících 
s ohroženými dětmi a Klubu profesionálních fundraiserů. Máme tak lepší možnost 
předávat si vzájemně zkušenosti a navazovat zajímavou spolupráci.

Každý rok společně usilujeme o zlepšení života dětí a mládeže v dětských domovech 
a pěstounské péči. V uplynulém roce jsme spolupracovali s více než 80 dětskými 
a výchovnými ústavy a do našich projektů se zapojilo přes 2900 dětí a mladých lidí.

Rok 2009 hodnotíme úspěšně, podařilo se nám získat podporu na realizaci šesti 
projektů a navázat spolupráci s novými dárci.

To vše se nám podařilo i díky Vám – našim dárcům, dobrovolníkům, 
spolupracovníkům a příznivcům a samozřejmě díky celému našemu týmu. 
Všem Vám patří naše velké poděkování.

        

Naďa Dittmannová                           Štěpán Šmerda
ředitelka                    předseda správní rady



Poslání

• Podpora a pomoc dětem žijícím v ústavní a pěstounské péči.

• Vzdělávání dětí a personálu dětských domovů.

• Rozšiřování informací o náhradní rodinné péči. 

“Podporujte s námi děti žijící mimo vlastní rodinu.
 Dejme jim společně šanci uspět v životě.”
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Základní údaje

Spolu dětem o.p.s. 
/dříve OPS při Nadaci Terezy Maxové/

Sídlo: Křižíkova 70/67, 186 00 Praha 8

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

Zakladatel:
Nadace táta a máma /dříve Nadace Terezy Maxové/ 
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 
IČ: 65996631, www.nadacetm.cz

Webové stránky: www.spoludetem.cz
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Předmět činnosti 
Spolu dětem o.p.s. 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.



Náš tým

Správní rada:

předseda správní rady – Ing. Štěpán Šmerda 
člen správní rady – Ing. Petr Moravec 
člen správní rady – Václava Balabánová

Dozorčí rada:

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

Ředitelka:

Naděžda Dittmannová, MBA
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Projektové koordinátorky:

Mgr. Kristýna Limanová
Mgr. Veronika Vrzalová
Stanislava Vojtíková

Supervizorka:

PhDr. Ilona Preslová

Projektové asistentky:

Jana Kučerová
Marcela Pokorná

Dobrovolníci:

Michal Pávek, Pavla Zrníková, Jana Srbová, Leo Dittmann, Martina Vavreková, 
Josef Trnka,  Jana Jiskrová,  Pavel Novák, Miloš Nguyen. 

Všem velmi děkujeme za podporu a pomoc.
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Vlastní činnost v roce 2009
Hlavní náplní činnosti byla realizace následujících projektů.
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Už vím jak

Mozaika života

Kultura pro dětské domovy

Jarmarky pro šikovné ručičky

Dejme šanci dětem (www.sance.cz)

Bav se a pomáhej

Adopce.com (www.adopce.com)



Adopce.com (www.adopce.com)

Termín realizace

Projekt je realizován již od roku 2002 na stránkách 
www.adopce.com.

Cílová skupina

Zájemci o adopci či pěstounskou péči a náhradní rodiče, 
kteří již dítě do své rodiny přijali.

Cíle projektu

Cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli 
formu náhradní rodinné péče a náhradní rodiče.
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Popis projektu

Informačně vzdělávací projekt Adopce.com je realizován ve čtyřech základních 
rovinách.

Dotazy na informační telefonní lince 233 356 701, která slouží jak cílové skupině, tak 
i široké veřejnosti, zodpovídají odbornice z oblasti náhradní rodinné péče.

Na krajské úřady, do dětských domovů, kojeneckých ústavů, lékáren, gynekologií, 
pediatrií, odborných organizací a porodnic bylo distribuováno celkem 5 000 ks 
informačních plakátů formátu A2.
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Webová stránka projektu www.adopce.com je informačním portálem obsahujícím 
všechny důležité informace o náhradní rodinné péči v České republice – osvojení 
a pěstounské péči. Je zde možné nalézt vysvětlení základních pojmů, právní úpravy 
týkající se náhradní rodinné péče, názory odborníků, důležité kontakty, příběhy 
náhradních rodičů, doporučenou literaturu a statistické údaje.

Brožura “Průvodce náhradní rodinnou péči” přehledným a uceleným způsobem 
přibližuje žadatelům problematiku náhradní rodinné péče. Její snahou je odpovědět 
na mnoho důležitých otázek, které mohou nahradní rodiče na jejich cestě potkat. 
Brožuru je možné stáhnout na webových stránkách projektu.



Za odbornou spolupráci na projektu děkujeme Středisku náhradní rodinné péče. 
Záštitu nad projektem v době jeho vzniku převzal prof. PhDr. Zdeněk Matějček, 
Csc. a Ing. Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí.

Průběh projektu v roce 2009

Webové stránky navštívilo 144 525 návštěvníků.
Prostřednictvím infolinky bylo zodpovězeno 310 dotazů.

Zpětná vazba

Narazila jsem na vaše internetové stránky a velice mě zaujaly. Přirozenou cestou 
se nám otěhotnět nedaří a IVF zatím nedopadlo pozitivně. Rádi bychom měli 
potomka a také rádi nějakému opuštěnému děťátku dopřejeme spokojené dětství 

  • občan

Dobrý den, rádi bychom Vaši brožuru využili jako další zdroj informací o NRP pro 
• NNO

Brožura je dobře zpracovaná a je pro naše zájemce o NRP přínosná. • státní úřad

Před nedávnem jsme od Vás obdrželi několik desítek kusů Vaší brožury, které jsme 

•

•

•

•
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A samozřejmě je předávám všem žadatelům o NRP. Velké díky!! • NNO

Moc Vám děkuji za vyhovění mého požadavku o zaslání této brožury. Chtěla bych 
si vzít do péče dítě, kterého se rodiče zřekli a ukázat mu, co je to láska, co je to mít 
rád….Dát mu pocit bezpečí, jistoty, ale hlavně rodinné zázemí. • občan

Vaše brožura je pro žadatele o NRP velmi užitečná a ve své práci ji plně využiji. Moc 
děkuji za zaslání. • státní úřad

Dárci projektu

Za podporu děkujeme 

Nadaci táta a máma 
Nadaci Terezy Maxové dětem 
a společnosti Nestlé Česko s. r. o. 
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Bav se a pomáhej

Termín realizace

Projekt byl realizován od roku 2002 pod názvem Make a connection – Připoj se.
Od roku 2008 probíhá už pod názvem  Bav se a pomáhej.

Cílová skupina

Projekt je určen pětičlenným týmům mladých lidí ve věku 15-24 let.

Cíle projektu

Podpořit dobrovolnickou činnost mladých lidí.

Zlepšit životní dovednosti děti z dětských domovů, tzv. „life skills“. Tyto doved-
nosti pomohou dětem obstát a prosadit se v dnešním světě.  Patří mezi ně např. 

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.

•

•

•
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Popis projektu

-
kendových školení umožňuje tento projekt účastníkům 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, dobro-
volnictví a vztahu ke komunitě. Děti mohou zrealizovat svůj 
projekt, splnit si svůj sen, něco nového se naučit a zároveň 
udělat něco pro své okolí.

vlastní projekt. Projekty mohou mít různá témata (sport, 
kultura, sociální oblast, ekologie…), musí však být zaměřena 
směrem ven – na pomoc nebo vylepšení komunity. Kromě 

školení, která jim mají pomoci v tom, aby své projekty lépe 
vedly, aby se naučily pracovat v týmu, zlepšily komunikaci, 

18
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Průběh projektu v roce 2009

Do projektu se se svým projektem přihlásilo 14 pětičlenných týmu z dětských 
domovů celé ČR, z kterých bylo vybráno nejzajímavějších 8 projektů, a ty byly 
podpořeny.

Podpořené projekty mladých lidí

DD Mikulov – „Pomoc čtyřnohým kamarádům“ aneb zvelebování prostředí
pejskům v útulku.

DD Sedloňov – „Živá voda“ aneb čištění potoka a vysazení nových ryb.

DD Uherské Hradiště – „Noc na Karlštejně“ aneb putování do dob Karla IV.
s handicapovanými dětmi.

DD Prostějov – „ABCD výlety“ aneb vydání cestopisu z putování po krásách
prostějovského kraje.

DD Nová Ves u Chotěboře – „Zkuste si to taky“ aneb dva dny pro veřejnost
s možností si zkusit jak se žije postiženým.

DD Nový Jičín – „Hrátky pro školáky“ aneb sportovně-kulturní akce pro děti 
ze základní školy.

•

•

•

•

•

•
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VÚ Nový Jičín – „Vybudování vyhlídky Straník“ aneb vybudování tábořiště 
na kopci Straník.

DD Vizovice – „Popularizace zdravého životního prostředí a ekologie v regionu
Vizovice“ aneb výstava fotografií chráněných oblastí a výroba pexesa.

Zpětná vazba účastníků

Franta, 16 let: Každý dobrovolník dělá činnosti s vědomím, že něco obětuje, ale má
z toho pocit radosti.
Patrik, 17 let: Baví mě práce v týmu, když máme konkrétní představu a realizujeme ji.
Eva, 18 let: Názory mám určitě jiné…a tento čas jsem nestrávila zbytečně, doufám, že se
mi to bude jednou hodit.
Katka, 18 let: Změnili se mé názory na ochranu přírody. A mám více znalostí.
Vojta, 15 let: Poznal jsem věci, které vůbec nevím, že jsou.

Dárci projektu

Za podporu děkujeme 
Nadaci OKD 
Nadaci táta a máma 
a ČSOB (Pomáháme společně).

•

•

•

•
•

•
•
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 Dejme šanci dětem 

Termín realizace

Projekt vznikl 9. 9. 1999 v Nadaci Terezy Maxové a od roku 2009 je plně realizován 
Spolu dětem o.p.s. na webových stránkách www.sance.cz.

Cílová skupina

Děti a mládež od 6 let vyrůstající 
v dětských domovech 
a v pěstounské péči.

www.sance.cz
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Popis projektu

Projekt klade důraz na podporu zejména vzdělávacích aktivit a talentu dětí a mladých 
lidí, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Každému dítěti je 
ve virtuálním domečku přiřazen bankovní účet s vlastním variabilním symbolem, na který 
mohou dárci přispět libovolnou finanční částkou. Projekt se snaží usnadnit dětem 
v ústavní péči a v pěstounských rodinách přístup (převážně) ke vzdělání formou finanční 
podpory širokých vzdělávacích aktivit a činností, které zvyšují pravděpodobnost jejich 
uspění jak na trhu práce, tak v běžném životě. Projekt je zaměřen na individuální možnost 
podpory a adresnost jednotlivých přání.

Záštitu nad projektem v době jeho vzniku převzali prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Csc.,
Ing. Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy 
a spojů.
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Průběh projektu v roce 2009

Počátkem roku 2009 vstoupil projekt Dejme šanci dětem do desátého roku svého
působení. Ukazuje se stálé větší povědomí o projektu mezi domovy i pěstounskými
rodinami. Značnému zájmu se těší všechna přání v kategorii Mé vzdělání a budoucí
profese a Můj talent.

Od vzniku projektu 9. 9. 1999 bylo do 31. 12. 2009 díky laskavé podpoře mnoha 
dárců splněno celkem 1079 dětských přání, jejichž celková hodnota činí 
5 395 965 Kč. V roce 2009 bylo podpořeno celkem 57 přání v celkové hodnotě 
360 565 Kč.

Vzhledem k organizačním změnám, které proběhly v Nadaci Terezy Maxové, došlo 
k převedení veřejné sbírky a celého projektu do správy Spolu dětem o.p.s. 
Na základě organizačních změn musela být veřejná sbírka projektu (vedená původní 
nadací) k 19. 6. 2009 uzavřena a řádně vyúčtována.

Nová sbírka pod stejným názvem byla otevřena k 25. 9. 2009. Z důvodů změny
realizátora sbírky bylo nutné zvýšit povědomí projektu v očích veřejnosti prostřed-
nictvím inzerce. V období listopadu a prosince probíhala příprava a následně 
samotná inzerce ve vybraných médiích.
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Další důležitou aktivitou v projektu bylo navázání spolupráce se společností BILLA, 
spol. s r.o. a reklamní agenturou ONYX Advertising s.r.o., která nás oslovila v souvis-
losti s výrobou a distribucí vánočních pohledů pro členy BILLA Clubu. Pohledy byly 
vytvořeny z dětských obrázků dětí z domovů a byla na nich uvedena webová stránka 
projektu Dejme šanci dětem.

Zpětná vazba účastníků a účastnic

Sylva, 11 let: „Díky zaslaným penězům můžu od nového školního roku navštěvovat
tance i výtvarný kroužek, na který se už hodně těším.“

Lucie, 20 let: „Za čtyři dny nastupuji do prvního ročníku studia na lékařské fakultě
v Praze a bez medikovy zlaté knihy – tři díly Anatomie od R. Čiháka – a Sobottova Atlasu
anatomie člověka bych určitě nezvládla ani jednu přednášku, jelikož v prvním ročníku je
největší důraz kladen právě na studium anatomie, které je základním kamenem poznání
lidského těla. Sama bych si knihy nemohla koupit. Tisíceré díky!“

Patrik, 16 let: „Oblečení, nože a receptury potřebuji každých 14 dní ve škole na praxích,
kde se učíme vařit, normovat jídla a zároveň máme i číšnickou praxi. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří mi přispěli na pořízení těchto všech věcí, a mohu tak studovat
obor kuchař číšník.“

•

•

•
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Dárci projektu

Za podporu děkujeme Nadaci táta a máma, společnosti BILLA spol. s r. o.,
Překladatelskému servisu Petry Kolářové, společnosti Kaktus Software s.r.o., 
Týdeníku Zdravotnické noviny a odbornému časopisu Postgraduální medicína. 
Velké díky patří také všem individuálním dárcům.
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 Jarmarky pro šikovné ručičky

Termín realizace
Projekt vznikl v roce 2004 a v roce 2009 proběhl již 6. ročník..cz.

Cílová skupina

Projekt je určen dětem v ústavní výchově bez ohledu na věk.

28

Popis projektu

Projekt „Jarmarky pro šikovné ručičky“ předává dětem z dětských domovů hravou
formou zkušenosti ze světa podnikání.

Projekt má tři fáze

1) přípravnou, školící část
– 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 propgace.

2) realizační
– probíhá v jednotlivých dětských 
domovech, kde děti vyrábí nejrůz-
nější výrobky ze skla, keramiky, 
dřeva, korálků a dalších materiálů. 
Poté probíhají 2 regionální Jarmarky 
a finální celorepublikový Jarmark 
pro šikovné ručičky v Praze.

3) závěrečnou, hodnotící
– ocenění vítězů. 
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Průběh projektu v roce 2009

Šestého ročníku projektu se zúčastnilo 53 dětských domovů z celé České republiky. 
V dubnu děti prošly školením „Obchodníkem snadno a rychle“, kde se dozvěděly více 
o stanovení cen výrobků, o chování k zákazníkům, volbě sortimentu výrobků a samo-
zřejmě také o marketingu a propagaci.

Následně dětské týmy získaly granty ve výši 10 000 Kč na nákup všech potřebných věcí 
k tvorbě svých výrobků, které jsou velmi rozmanité – od keramiky, přes trička, šperky až 
po obrazy a různé dekorační předměty.

Na regionálních Jarmarcích (5. 6. v Plzni a 12. 6. v Olomouci) prodaly dětské týmy
úžasných 7 190 ks výrobků, za které celkem utržily 234 070 Kč. Do celostátního kola,
které se konalo 26. 9. v Zoo Praha, postoupilo 26 dětských domovů, tržba dosáhla 
výše 102 631 Kč, děti prodaly 2 970 ks výrobků.

Vítězové 6. ročníku
- v kategorii Kultura prodeje zvítězil DD Lichnov
- v kategorii Nejlepší slogan vyhrál DD Potštejn
- Cenu sympatie veřejnosti získal DD Duchcov
Vítězné domovy obdržely výhru 10 000 Kč a přijely do Prahy na muzikál Děti ráje.

30

Zpětná vazba účastníků

DD Prostějov: „V roce 2009 jsme se zapojili do projektu Jarmarky pro šikovné ručičky již 
popáté. Jsme velice rádi a vděčni za šanci zúčastnit se tohoto projektu – dává našim dětem 
možnost tvořivé realizace a těm schopnějším i vědomosti o prodejních dovednostech. 
Za ty roky, kdy se jarmarků zúčastňujeme, se do výroby předmětů k prodeji postupně
zapojily všechny děti v zařízení a vymýšlení nových výrobků baví i dospělé – bez jejich aktivní 
pomoci bychom tento projekt nemohli realizovat. Letošní regionální jarmark v Olomouci 
považujeme za skvěle zvládnutý ze strany pořadatelů i zúčastněných dětských domovů.“

DD Karlovy Vary: „Naše děti se opět během tohoto roku aktivně zapojily do tohoto 
projektu, naučily se mnohému, procvičily si svoji šikovnost. Pod vedením nejedné 
„šikovné tety“ se naučily nejen trpělivosti při rukodělných pracích, ale také dobrému 
pocitu, když se záměr vyrobit si něco pro krásu a radost nejen sebe, ale i pro své blízké, 
podaří. Mnohé děti zjišťovaly po celou dobu, jak se dá trávit volný čas a že práce může 
být zábavná, zvláště když mohou používat svoji fantazii k tvorbě výrobků z bavlny a fima, 
či zapojit fantazii při malování na sklo či hedvábí. Váš projekt je ojedinělý a mnohému 
děti učí. Děti se seznamovaly s různými technikami výtvarné tvorby a moc je těšilo 
vyrábět výrobky pro trhy. Zlatým hřebem bylo, když si mohly vyzkoušet některé z výrob-
ků prodat na trhu, a letos byly prozatím velmi úspěšné. Je to velmi záslužný projekt 
a moc nás těšilo připojit se k němu.“

•



Dárci a partneři projektu
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Za podporu děkujeme Nadaci táta a máma, Zahradnictví Líbeznice, městům Plzeň 
a Olomouc, Zoo Praha a firmě BOLL.
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 Kultura pro dětské domovy 

Termín realizace

Projekt je realizován od roku 2002.

Cílová skupina

Děti a mladí lidé od 3 do 18 let, kteří 
vyrůstají v ústavní a pěstounské péči 
a také jejich vychovatelé, vychovatelky 
a náhradní rodiče.
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Průběh projektu v roce 2009

V roce 2009 se podařilo zabezpečit 117 akcí pro 2 432 účastníků v celkové hodnotě 
vstupenek za 716 206 Kč.

Dárci projektu
Za podporu děkujeme Nadaci táta a máma, Nadaci Terezy Maxové dětem a všem
kulturním zařízením.
Jednalo se např. o Divadlo na Fidlovačce, DKO Jihlava, Divadlo Louny, Divadlo Mladá 
Boleslav, Česká národní symfonický orchestr, Žižkovské divadlo, Dejvické divadlo, 
Městské divadlo Olomouc a mnoho dalších. Všem velmi děkujeme.
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 Mozaika života 

Termín realizace
Navazuje na projekt Moje kariéra, který byl realizován v letech 2007 a 2008. 
V roce 2009 došlo k podstatnému rozšíření do celé České republiky a realizaci 
projektu pod názvem Mozaika života.

Cílová skupina
Projekt je určen dětem z dětských domovů ve věku 16-26 let, specificky těm, kteří 
se připravují nebo již opouštějí dětský domov a také jejich vychovatelům.
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Popis projektu

Projekt je vzdělávací, s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na posílení 
znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem 
z dětského domova. Projekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže 
a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z dětského domova řešit. 

Vzdělávací bloky projektu jsou rozděleny na 6 hlavních témat – zaměstnání, bydlení, 
finanční hospodaření, partnerské vztahy a rodina, plánování životních kroků, 
etiketa. O prázdninách si účastníci zkouší najít a odpracovat brigádu.

Cíle projektu

Napomáhat při začleňování do světa práce a budování samostatného života.
Usnadnění odchodu z dětského domova.
Rozšíření možnosti uplatnění pomocí rozvoje dovedností důležitých pro osobní
i profesní život.
Rozšíření informační základny.
Podpora odborné kompetence vychovatelů.

•
•
•

•
•
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•

•
•

Průběh projektu v roce 2009

Z přihlášek bylo letos vybráno 32 dětí a 14 vychovatelů z 8 dětských domovů:

DD Prostějov, DD Znojmo, DD Plzeň, DD Planá, DD Duchcov, DD Liptál,
DD Čeladná, VÚ Žďár nad Sázavou. 

Zpětná vazba účastnic a účastníků

Lucie, 20 let: Tak jsem přišla z práce a mám se dobře, jsem unavená, ale vím, že 
dělám to, co mě baví. Teď cítím, jak se strašně těším do práce, začínám si zvykat 
na lidi a začínam je mít ráda.Vím že dělám věc za kterou jsou lidi vděčný …
Tak děkuju za všechno
Martin, 20 let: Nikdy si nic neplánujte, nebo to neklapne.
Jirka, 18 let: Vím, že všechno může být úplně i jinak, protože si uvědomuju, že vůbec
nemám reálnou představu o životě. Přesto chci věřit, že mé záměry se vyplní a že 
dokážu sám sobě, že dovedu žít samostatný život.
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Dárci a partneři projektu

Za podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Nadaci táta a máma,
společnostem Zahradnictví Líbeznice a ComAp s.r.o. a hotelu Radisson Blu Alcron 
Hotel.
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 Už vím jak

Termín realizace

Dvouletý projekt Už vím jak
je realizován od května 2009 
do června 2011.

Cílová skupina

Mládež ve věku 15 – 19 let 
z jedenácti dětských domovů 
z Ústeckého, Libereckého 
a Pardubického kraje připravující 
se na samostatný život.
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Cílem projektu je formou několikadenních školení v průběhu roku 2009 a 2010 připravit
mladé lidi končící ústavní výchovu na vstup do běžného života a na vlastní samostatnou
existenci. Pro překonání pocitu nejistoty spojené např. s jednáním se zaměstnavatelem
nebo na úřadě jsou do projektu zařazena praktická cvičení, která mají za cíl zvýšit jistotu
v jednání. V rámci nácviku dovedností se každý účastník a účastnice naučí prezentovat
svoji osobu při hledání zaměstnání, v přímém kontaktu se zaměstnavateli, či při jednání
na úřadech, nebo hledání bydlení.

Cílem aktivit projektu je postupně provázat končící ústavní výchovu a začínající
samostatnost mladých lidí tak, aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení. Aktivity
v průběhu projektu účastníky a účastnice teoreticky připravují, pro mnohé z nich 
na zásadní chvíli, kterou je odchod z dětského domova a postavení se na vlastní nohy.
Pomohou jim získat větší jistotu v rozhodování, větší sebevědomí a sebedůvěru.

Popis projektu
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Účastníci a účastnice projdou různými tématickými bloky školení

Vztahy: řeší oblast mezilidských vztahů, zdokonalení komunikačních dovedností, 
týmovou spolupráci, poznávání svých silných stránek, seberealizaci ve skupině,
zvládání rolí, motivaci k výkonu, zvládání zátěžových situací atd.

Práce: orientace na trhu práce, informace o konkrétních službách jednotlivých úřadů, 
zákoník práce, pracovní smlouva, sestavení strukturovaného životopisu, jak a kde 
hledat zaměstnání, jak žádat o práci, jak se chovat na pracovním pohovoru, pracovní 
adaptace atd.

Finance: jak hospodařit s penězi a poznat jejich cenu, jak funguje bankovní účet, jak 
o něj zažádat, risk půjček a lichvy, jak se vyvarovat dluhů, jak je případně řešit atd.

Bydlení: jaké jsou možnosti a formy bydlení, náležitosti nájemní smlouvy, pravidla
pro soužití v jedné domácnosti, kde bydlení hledat atd.

Vedle výše uvedených témat je jedním z úkolů mladých lidí zapojených do projektu,
nalézt si o letních prázdninách brigádu a projít si samostatně vším, co k absolvování 
brigády patří.
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Zapojené dětské domovy

Česká Kamenice, Dubá - Deštná, Frýdlant, Holice, Chomutov, Krásná Lípa, 
Krompach, Litoměřice, Ústí nad Labem – Severní Terasa, Ústí nad Labem – Střekov 
a Vysoká Pec.

Zpětná vazba účastníků

„Ve Zbraslavicích se mi líbila hlavně skvělá spolupráce. Bylo tu plno srandy, nechyběly 
hry, bylo to super.“

„Odnáším si plno nových her, které rád někdy vyzkouším. Už se moc těším na další 
setkání, až se sejdeme všichni pohromadě.“

„Byl to moc pěkný seznamovací víkend, určitě bych vše nechal tak, jak to bylo. 
Až na to počasí, ale bavili jsme se všichni tak nádherně, že jsme počasí přehlíželi. 
Poznal jsem fajn kamarády. Budu na tyto pěkné dny vzpomínat.“

Lektorský tým

Školení vedou zkušení lektoři Alžběta Kačabová a Pavel Kaplan.
Na konkrétní témata jsou zároveň zváni profesionálové z oboru. Na blok Vztahy přijala 
naše pozvání sexuoložka Iveta Jonášová. Na blok Práce přijal naše pozvání zkušený 
personalista Leo Dittmann z personální společnosti Dittmann Consulting s.r.o., 
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psychoterapeut Jan Dobeš a bývalí klienti dětského domova František Bikár
a Zdeněk Řezáč. Na řešení problematiky Financí a hospodaření s penězi přijali naše 
pozvání realizátoři počítačové hry Ghettout.cz, která představuje simulaci sociální 
reality života v ghettu. Po celou dobu projektu nás dobrými radami podporuje super-
vizorka Ilona Preslová, které tímto rovněž velice děkujeme. Pro každý z bloků je 
sestaven zkušený odborný tým lektorů a externích hostů.

Dárci a partneři projektu
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Poděkování

Pomoc a podporu nám laskavě poskytli:

Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státní rozpočet ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace táta a máma
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadace OKD
BILLA, spol. s r. o.
Zahradnictví Líbeznice
ComAp s.r.o.
Radisson Blu Alcron Hotel
Dittmann Consulting s.r.o.
Český národní symfonický orchestr, s.r.o.
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KOOPMAN International Prague s.r.o.
pan Luďek Pravda – Boll, Mountain & Outdoor Gear
DKO s.r.o., Jihlava
Kaktus Software s.r.o.

Všem dárcům a partnerům upřímně děkujeme.
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Hospodaření
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ROZSAH PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) DLE ZDROJŮ

Dary - Nadace táta a máma na rok 2009

Dar - Nadace OKD na rok 2009

Dar - Nadace dětem Terezy Maxové

Dar - Comap s.r.o.

Dar - Československá obchodní banka, a.s.

Dar - Ing. Štěpán Šmerda, Zahradnictví Líbeznice

Dotace od Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prodané výrobky akce "Jarmarky"

Hmotné dary

Ostatní výnosy 0,30

Celkem

2 844 027,63

300 000,00

102 000,00

100 000,00

30 000,00

150 000,00

538 000,00

336 701,00

204 716,00

4 605 444,93

 / Kč
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Majetek a závazky

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Aktiva

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

0,00

Oprávky k samost. movitým věcem
a souborům movitých věcí 0,00

Pokladny

Bankovní účty

Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté zálohy 600,00

Ostatní pohledávky

Náklady příštích období

Příjmy příštích období 0,00 0,00

Aktiva celkem

59 323,90 67 790,00 67 790,00 127 113,90

-59 323,90 13 558,00 -13 558,00 -72 881,90

12 422,00 943 303,00 951 112,00 -7 809,00 4 613,00

959 254,00 4 605 122,60 5 392 374,60 -787 252,00 172 002,00

563 747,00 563 747,00

409 854,00 397 419,00 12 435,00 13 035,00

497 979,00 3 639 095,95 3 358 422,25 280 673,70 778 652,70

1 650,00 13 485,00 1 650,00 11 835,00 13 485,00

22 100,00 22 100,00 22 100,00

1 471 905,00 10 264 497,55 10 678 282,85 -413 785,30 1 058 119,70
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Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Pasiva

Dodavatelé

Ostatní závazky 0,00

Zaměstnanci

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 300,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezp.

Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění 316,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

Daň zpříjmu zaměstnance - 660,00 -165,00 495,00

Výnosy příštích období

Fondy 0,00

Výsledek hospodaření 314,47 0,50 0,50 0,00 314,47

Pasiva celkem

126 240,11 1 508 909,44 1 424 652,81 -84 256,63 41 983,48

1 199 447,16 1 198 076,16 -1 371,00 -1 371,00

134 376,00 1 736 542,00 1 782 389,00 45 847,00 180 223,00

3 000,00 18 900,00 16 200,00 -2 700,00

59 664,00 432 787,00 427 196,00 -5 591,00 54 073,00

23 691,00 197 791,00 198 107,00 24 007,00

22 900,00 198 315,00 206 760,00 8 445,00 31 345,00

11 340,00 11 175,00

1 101 059,42 1 101 059,42 83 422,58 -1 017 636,84 83 422,58

2 081 380,96 2 724 707,83 643 326,87 643 326,87

1 471 905,00 8 486 472,48 8 072 686,88 -413 785,60 1 058 119,40

zvláštní
sazba
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Fondy

Počá-
teční

Obraty za Obraty za Obraty Koncový

stav období MD období D rozdíl stav
Číslo
účtu

Název účtu

910200 Nepřímé nákladyna projekt MPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00

910300 Ost. ev. majetek na projekt MPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00

911034 FOND - dary od občanů - VS Šance 0,00 0,00 0,00

911900 Fondy - dotace od MPSV na Už vím jak 0,00

911931 FOND 031 - volné zdroje - prog. 031 (Šance) 0,00

911992 výnosyzveřejné sbírkyna krytí nákladů sbírky 0,00 80,00

912931 FOND 031 - vázané zdroje - prog. 031 (Šance) 0,00

917400 Přímá podpora na projekt MPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00

917800 Mzdové nákladyna projekt MPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00

91x Fondy 0,00

98 082,48 98 082,48

4 299,00 4 299,00

73 994,00 73 994,00

947 303,48 1 524 716,35 577 412,87 577 412,87

104 700,00 70 294,30 -34 405,70 -34 405,70

3 699,70 3 619,70 3 619,70

8 000,00 104 700,00 96 700,00 96 700,00

82 734,00 82 734,00

762 188,00 762 188,00

2 081 380,96 2 724 707,83 643 326,87 643 326,87
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Celkem 4 605 444,93

 / KčNÁKLADY NA PROJEKTY A PROVOZ

Projekt Adopce Sri Lanka 395,00

Projekt Adopce.com

Projekt Bav se a pomáhej

Projekt Dejme šanci dětem

Projekt Kultura v dětských domovech

Projekt Moje kariéra

Projekt Mozaika

Projekt Naše kopečky

Projekt Život rozkvétá v tvých rukou

Provoz

176 337,00

602 000,13

330 846,32

285 174,91

94 820,02

774 284,49

12 100,00

2 289 455,36

40 031,40
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Náklady

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Ostatní pronájem 0,00

Auditoři 0,00

Právníci a notáři 0,00

Marketing 0,00

Vzdělávání 0,00

Software 0,00

Pojištění 0,00

Ostatní služby 0,00

Soutěžní ceny 0,00

Projekty dětských týmů 0,00

Služby 0,00

31 214,00 31 214,00 31 214,00

11 900,00 11 900,00 11 900,00

4 130,00 4 130,00 4 130,00

319 220,30 319 220,30 319 220,30

7 247,00 7 247,00 7 247,00

5 281,67 5 281,67 5 281,67

4 277,00 4 277,00 4 277,00

742 953,23 742 953,23 742 953,23

18 000,00 18 000,00 18 000,00

963 046,00 963 046,00 963 046,00

2 454 537,27 2 454 537,27 2 454 537,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Mzdové náklady 0,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 0,00

Zákonné sociální pojištění-KOOP 0,00 0,00

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Ostatní náklady

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku 0,00 0,00

Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv a opravných položek 0,00 0,00

Náklady celkem 0,00

1 782 389,00 591 034,00 1 191 355,00 1 191 355,00

462 900,00 171 154,00 291 746,00 291 746,00

5 366,00 5 366,00 5 366,00

2 250 655,00 762 188,00 1 488 467,00 1 488 467,00

13 558,00 13 558,00 13 558,00

13 558,00 13 558,00 13 558,00

5 367 632,63 762 188,00 4 605 444,63 4 605 444,63

0,00

0,00

710,00 710,00

710,00 710,00 710,00

710,00

0,00

0,00

0,00
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Náklady na projekty a provoz

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
stav období MD období D rozdíl stav

Mzdové náklady 0,00

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 0,00

Zákonné sociální pojištění-KOOP 0,00 0,00

Osobní náklady 0,00

Jiné ostatní náklady 0,00 710,00 0,00 710,00 710,00

Ostatní náklady 0,00 710,00 0,00 710,00 710,00

Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku 0,00 0,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek 0,00 0,00

Náklady celkem 0,00

1 782 389,00 591 034,00 1 191 355,00 1 191 355,00

462 900,00 171 154,00 291 746,00 291 746,00

5 366,00 5 366,00 5 366,00

2 250 655,00 762 188,00 1 488 467,00 1 488 467,00

13 558,00 13 558,00 13 558,00

13 558,00 13 558,00 13 558,00

5 367 632,63 762 188,00 4 605 444,63 4 605 444,63

Účetní závěrka
















