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Úvodní slovo

Milí přátelé,

otevíráte výroční zprávu za rok 2010 obecně prospěšné společnosti 

Spolu dětem. Děkujeme za Váš zájem a věříme, že v ní naleznete vše 

o našich aktivitách pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin. 

Rok 2010 byl pro nás plný vzdělávacích víkendů pro mladé lidi 

z domovů, které v brzké době čeká vstup do samostatného života. 

Jednalo se o projekty Už vím jak a Postav se na vlastní nohy.

Informační projekt o náhradní rodinné péči Adopce.com získal nové 

webové stránky a vytiskl již 4. vydání brožurky Průvodce náhradní 

rodinnou péčí, kterou zdarma poskytujeme státním úřadům, ne-

ziskovým organizacím a  zájemcům o tuto problematiku. Děkujeme 

Nadaci Terezy Maxové dětem a společnosti Nestlé Česko s. r. o. 

za jeho dlouhodobou podporu. 

Máme radost z rozšíření spolupráce se společnosti BILLA spol. s r. o. 

v rámci internetového vzdělávacího projektu Dejme šanci dětem, který 

podporuje vzdělání a talent konkrétních dětí. 

V našich projektech jsme v průběhu celého roku pracovali s více než 

70 dětskými a výchovnými ústavy. 

Novinkou roku 2010 byla komunitní akce Karlínský benefiční bazárek. 

Pro její velký úspěch plánujeme na rok 2011 její pokračování.

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 Předmět činnosti
Posláním organizace je prostřednictvím široké 
škály svých vzdělávacích projektů připravit děti 
a mladé lidi z dětských domovů na samostatný 
život, podporovat vzdělání a talent dětí, 
propojovat dětské domovy s místní komunitou 
a šířit informace o náhradní rodinné péči.

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

Spolu dětem o.p.s. vykonává činnosti a služby 
zaměřené na řešení problematiky opuštěných dětí 
v ústavní a pěstounské péči a to zejména následující:
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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 zameřená 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

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

Sídlo: Křižíkova 70/67, 186 00 Praha 8

IČ: 27430154

Webové stránky: www.spoludetem.cz, 

www.sance.cz, www.adopce.cz, www.facebook.com/spoludetem

Bankovní spojení: Unicredit Bank, číslo účtu: 1048136008/0400

Registrace: rejstřík obecně prospěšných společností vedený 

u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 413

Projektová asistentka:

Marcela Pokorná

Dobrovolníci:

Michal Pávek, Pavla Zrníková, 

Jana Srbová, Leo Dittmann, 

Martina Kounovská Vavreková,

Michaela Jandová,

Josef Trnka, Jana Jiskrová, 

Pavel Novák, Miloš Nguyen.

Všem velmi děkujeme  
za podporu a pomoc.

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

Projektové koordinátorky:

Mgr. Kristýna Limanová

Mgr. Veronika Vrzalová

Jana Kučerová

Stanislava Vojtíková

Supervizorka:

PhDr. Ilona Preslová

Zakladatel:

Nadace táta a máma /dříve Nadace Terezy Maxové/

Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

IČ: 65996631, www.nadacetm.cz
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Rok 2010 den za dnem... 
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LEDEN

Po     Út     St Čt     Pá     So     Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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22. - 24. 1.  -> Už vím jak 
- vzdělávací blok VZTAHY- vzdělávací blok VZTAHY

ÚNOR

Po     Út     St Čt Pá So   Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22     23    24 25 26     27     28

1. 2. -> vyhlášení projektu
Postav se na vlastní nohy 

26. - 28. 2.  -> Už vím jak 
- vzdělávací blok PRÁCE

astní nohyníPostav se na vl hya

26. - 28. 2. -> UžUžUžU vvvvímímímím jjjjjjj kakkkakakakak 
- vzdělávací blok PRÁCE

BŘEZEN

Po     Út     St Čt Pá     So     Ne

1 2 3 4 5 6 7

8       9     10     11    12     13     14

15     16    17    18 19     20     21

22     23    24    25     26     27     28

29     30    31

DUBEN

Po     Út     St Čt     Pá     So     Ne

1 2 3 4

5       6 7 8       9 10 11

12     13    14    15 16 17     18

19     20 21    22 23     24     25

26     27    28     29    30

19. - 21. 3.  -> Už vím jak 
- vzdělávací blok PRÁCE

ČERVEN

Po     Út     St Čt    Pá      So Ne

 1      2       3 4       5 6

7       8       9 10     11    12     13

14     15   16     17     18    19     20

21     22    23    24     25     26    27

28     29    30

10. 6.  -> Už vím jak 
- individuální vzdělávací
setkání v Ústí nad Labem

4. 6. -> víkendové školení
Postav se na vlastní nohy 

10. 6.  -> Už vím jakk 
i di id ál í dělá í

Postav se na vlastní nohy 

KVĚTEN

Po     Út     St Čt     Pá      So Ne

                                              1        2

3 4 5       6 7       8 9

10     11    12    13 14     15     16

17 18 19    20     21     22     23

24     25    26    27     28     29     30

31

23. - 25. 4.  -> Už vím jak 
- vzdělávací blok FINANCE 7. - 9. 4.  -> Už vím jak 

- vzdělávací blok BYDLENÍ

16. 4. -> NGO Market
- prezentace na 11. veletrhu
neziskových organizací

8. - 11. 4.  -> Už vím jak 
- vzdělávací blok FINANCE

16. 4. -> NGO Market

- vzdělávací blok FINANCE

5. 5. -> Dejme šanci dětem
- návštěva Dětského domova 
  Česká Kamenice

3. 5. -> vyhlášení projektu
Jarmark pro šikovné 
ručičky

5. 5. -> Dejme šanci dětem

Jarmark pro šikovné 
ručičky

1. 3. ->
Spolu dětem o.p.s.

oslavuje 4. narozeniny

19 21 3 > Už vím jak

oslavuje 4. narozeniny
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ČERVENEC

Po     Út     St Čt     Pá     So     Ne

1 2 3       4

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

10 11

SRPEN

Po     Út     St Čt Pá So   Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

ZÁŘÍ

Po     Út     St Čt Pá     So     Ne

1 2 3 4 5

6 7 8       9     10 11 12

13 14    15 16    17 18 19

20     21 22 23 24     25 26

         27 28    29 30

ŘÍJEN

Po     Út     St Čt     Pá     So     Ne

1 2 3

4 5       6       7 8       9     10 

     11 12     13    14    15 16 17

  18     19     20 21    22 23     24

 25 26     27 28     29     30     31

PROSINEC

Po     Út     St Čt    Pá      So Ne

 1      2 3 4       5

6       7       8       9     10     11 12

     13 14     15   16     17     18 19

    20     21 22    23    24     25     26 

   27 28     29    30 31

3. 12.  -> 
Dejme šanci dětem
- výtvarná soutež s Billou

1. 12. -> Spolu dětem o.p.s -
Prodejní výstava linorytů

v restauraci BEAS

LISTOPAD

Po     Út     St Čt     Pá      So Ne

       8 9     10     11    12 13 14

    15     16    17 18 19 20     21

     22     23    24 25 26 27     28 

    29     30

16. 10. ->
Postav se na vlastní nohy 
- víkendové školení

21. 10. -> Dejme šanci 
dětem - tisková konference

1. - 3. 10.  -> Už vím jak 
- závěrečné setkání  
v Poslově Mlýně v Doksech

16666. 101001010. ->
P t l t í h

Poslově Mlýně v Doksech

26. 11. ->
Postav se na vlastní nohy 
- závěrečné setkání  

25. 11. -> Adopce.com

- projekt je v novém kabátě

9. - 11. 11. ->
Spolu dětem o.p.s - 
Karlínský benefiční bazárek

     23    24 25 26     27     28 29

30    31

- z
v 

22. 9. -> Jarmark pro 
šikovné ručičky 
- jarmark v ZOO Praha

7 8

25 11 > Adopce com

Karlínský benefiční bazárek

9 10 11 12

- výtvarná soutež s Billou

Připravujeme žádosti o granty na příští rok
a dovolenkujeme se:)a dovolenkujeme s

22

šik
- jajdosti o granty na příští rokranty na příští rok

se:)se:)



Projekty

Adopce (www.adopce.com)

Dejme šanci dětem (www.šance.cz)

Jarmarky pro šikovné ručičky

Karlínský benefiční bazárek

Kultura do dětských domovů

Postav se na vlastní nohy 

Už vím jak

Hlavní náplní činnosti v roce 2010 
byla realizace následujících projektů:
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Adopce.com

Informační projekt o náhradní rodinné péči. Společně s odborníky 

a odbornicemi poskytuje veřejnosti potřebné informace prostřednict-

vím webového portálu, brožurky a telefonické infolinky. 

Dejme šanci dětem

Internetový výchovně-vzdělávací projekt zaměřený na rozvoj vzdělání 

a talentu dětí z ústavní a pěstounské péče. Dárci mohou přispět 

jakoukoliv finanční částkou na individuální přání dítěte v projektu.

Jarmarky pro šikovné ručičky

Vzdělávací a výtvarný projekt, který hravou formou předává dětem

znalosti ze světa podnikání. Jeho součástí jsou Jarmarky pro veřejnost, 

na kterých 25 dětských domovů prodává své výrobky.

Kultura do dětských domovů

Projekt umožňující dětem v ústavní a pěstounské péči navštěvovat 

zdarma především kulturní, sportovní a další akce podobného charak-

teru a rozšířit tak své sociální dovednosti v těchto oblastech.

Postav se na vlastní nohy

Vzdělávací projekt pro mladé lidi odcházející z ústavní péče, kteří se 

interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností seznámí 

s tématy rodinných vztahů, práce, financí a bydlení.

Už vím jak

Vzdělávací projekt zaměřený na mladé lidi odcházející z ústavní péče, 

kteří se mohou pomocí interaktivních školících metod a nácvikem 

praktických dovedností seznámit s tématy vztahů, práce, financí a bydlení.
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Adopce.com

(www.adopce.com)

9

počet návštěvníků webových stránek: 

počet příspěvků v diskusi: 

počet dotazů na infolince: 

počet použitých obálek  na rozeslání brožur :)

info o projektu
205 458
1 100
356

555
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Informační a vzdělávací projekt o náhradní rodinné péči Adopce.com 
vznikl v roce 2002. Nabízí zájemcům o adopci či pěstounskou péči 
ucelené a kvalitně zpracované informace, a to formou:

-> informačního webového portálu www.adopce.com,

-> informační telefonické linky 233 356 701,

-> informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“.

Informační webový portál www.adopce.com

Informační webový portál obsahuje aktuální informace o osvojení 
a pěstounské péči. V jednotlivých sekcích webových stránek jsou 
přehledně zpracovaná data týkající se náhradní rodinné péče. Vysvětlení 
základních pojmů, právní dokumenty, názory odborníků, důležité 
kontakty,  příběhy náhradních rodičů, doporučená literatura, a statistické 
údaje, to vše je na webové stránce k dispozici všem jejím návštěvníkům.

Za rok 2010 mělo možnost získat důležité informace 205 458 
návštěvníků. Od roku 2002 webový portál pak navštívilo celkem 
518 544 návštěvníků.

V roce 2010 proběhla renovace a aktualizace celého webového 

portálu. Radikálně byl změněn vzhled webu a obsahová část 

prošla výraznou úpravou a aktualizací.

Informační telefonická linka 233 356 701

Na informační telefonické lince získáte odpověď na svůj dotaz 
týkající se náhradní rodinné péče každý pracovní den. Dotazy 
jsou zodpovídány sociální pracovnicí a odbornicí na právo z oblasti 
náhradní rodinné péče. Od počátku projektu vedou infolinku 
odborní pracovníci Střediska pro náhradní rodinnou péči. 

V roce 2010 bylo na infolince zodpovězeno 356 dotazů. Z toho bylo 
77 zájemců o náhradní rodinnou péči, 122 náhradních rodičů a 156 

jiných, např. nestátní neziskové organizace, státní správa apod.

Informační brožura „Průvodce náhradní rodinnou péčí“

Informační brožura „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ je příručkou 
pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Její snahou je usnadnit 
a zpřehlednit orientaci v tématech osvojení a pěstounské péče 
a nalézt odpovědi na řadu důležitých otázek. Brožury jsou na základě 
objednávek zdarma distribuovány zájemcům o náhradní rodinnou 
péči z řad široké veřejnosti, pěstounům nebo adoptivním rodičům, 
nestátním neziskovým organizacím, příslušným odborům všech 
14 krajů ČR a obcím s rozšířenou působností. Autorem textů je 
Středisko náhradní rodinné péče.

V roce 2010 proběhla textová i grafická úprava brožury “Průvodce 
náhradní rodinnou péčí”. Jedná se již o 4. vydání v nákladu 5 000 ks 
brožur. Od vzniku projektu Adopce.com tak bylo do konce roku 2010 
zdarma rozesláno přes 16 100 kusů brožur.

Děkujeme
Projekt Adopce.com je realizován díky dlouhodobé podpoře 
Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Nestlé Česko s.r.o. 
za odborného dohledu a pomoci Střediska náhradní rodinné péče.



Spolupráci s firmou Nestlé oceňuje 
i ředitelka Nadace Terezy Maxové 
dětem, Mgr.Terezie Sverdlinová: 

„Česká republika stále drží evropské prvenství 
v počtu dětí, které vyrůstají mimo rodinu. 
Jsem opravdu pyšná na to, že již před deseti lety 
nadace i Nestlé společně řeklo tomu prventsví 
své „NE“ v podobě projektu Adopce.com. 
Tento projekt navíc ukazuje, že úzká spolupráce 
neziskové organizace s korporací, může efektivně 
a jasně pomáhat v odstraňování celospole-
čenského problému a ve svém důsledku snižovat 
počet děti v ústavní výchově. 
A to je přece skvělé“.
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Manažer komunikačních projektů, 
vnějších vztahů společnosti Nestlé 
Česko s.r.o Ing. Pavel Novák vysvětluje 
proč Nestlé tento projekt podporuje: 

“Kořeny Nestlé jsou spojeny s vynálezem 
kojenecké výživy, která zachránila život velkému 
počtu dětí. Proto bylo přirozené, že jsme s NTMd 
vytvořili projekt, který i dnes pomáhá dětem. 
Jsme rádi, že díky tomuto projektu  se posunulo 
vnímání náhradní rodinné péče veřejností, 
a přestože počet dětí v různých zařízeních je 
stále ještě vysoký, těší nás, že  kolem 2 000 dětí 
každoročně z ústavní péče odchází do rodin, 
včetně rodin adoptivních nebo pěstounských.  
Věřím, že k tomu pomohla i naše podpora 
projektu a šíření informací o něm.“ 
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„Vážená paní ředitelko,

děkuji za velmi pěkně provedenou brožuru „Průvodce náhradní 
rodinnou péčí“. Brožury, které jsem měla, jsem při své práci velmi 
rychle rozdala nejen zájemcům o osvojení a pěstounskou péči, 
ale užitek z ní měli i pěstouni, které pravidelně navštěvuji. 
Ti uvítali zvláště potřebné informace, které jsou uvedeny v příloze, 
např. doporučenou literaturu, legislativu.

Předem děkuji za zaslání dalších brožur.

S pozdravem“

Bc. Lenka Bartošová, referent OSPOD – NRP

MěÚ Kostelec nad Orlicí

 

„Dobrý den, děkujeme za Vaše informace.

Se zmíněnou brožurou Průvodce náhradní rodinnou péčí 
pracujeme, dalších 30 výtisků jsme si již od Vás doobjednali, 
abychom mohli informovat  o této problematice informovat 
veřejnost a zástupce obcí v našem regionu.

Na webových stránkách našeho úřadu odkaz na Váš projekt 
rovněž uveřejníme.

Děkujeme za spolupráci“

Ivana Kinštová, referent

odbor sociálně-právní ochrany dětí

oddělení péče o dítě

Magistrát města Mostu
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Dejme šanci dětem

(www.sance.cz)

počet podpořených dětí:

počet podpořených přání:

počet (u)spokojených dárců :)

info o projektu
41
249 624 Kč

44



Dejme šanci dětem - www.sance.cz - je výchovně-vzdělávací 

projekt podporující vzdělání a talent dětí z dětských domovů 

a pěstounské péče.

Projekt vznikl již v roce 1999, tehdy byl  prvním charitativním inter-
netovým projektem určeným k adresné pomoci konkrétním dětem 
a umožňujícím nejširší veřejnosti seznámit se s životními příběhy dětí 
a jejich aktuálními potřebami. Je určen dětem z dětských domovů 
starším 6 let (s přihlédnutím k výjimečnému talentu může být udělena 
výjimka) na podporu jejich individuálního rozvoje, talentu, vzdělání 
a přípravy na budoucí povolání.

Podporovaná přání jsou: 

-> hudební, pohybový, výtvarný, 

     sportovní talent

-> vzdělávací kurzy, jazykové 

      kurzy, zájmové kroužky

-> pracovní pomůcky a přístroje, 

     vybavení do školy, potřeby 

     ke studiu

Transparentnost projektu je zajištěna tím, že každému dítěti je přiřazen 
unikátní variabilní symbol. Dárci mohou přispět libovolnou částkou 
na kterékoliv přání. Z každé zaslané částky do projektu Dejme šanci 
dětem je 5% odvedeno na náklady veřejné sbírky projektu dle zákona 
č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.  Veřejná sbírka byla zaregistro-
vána u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/611982/2009.

Od vzniku projektu 9. 9. 1999 bylo do 31. 12. 2010 díky laskavé 
podpoře mnoha dárců splněno celkem 1120 dětských přání, jejichž 
celková hodnota činí 5 645 589,44 Kč. V roce 2010 bylo podpořeno 
celkem 41 přání v celkové hodnotě 249 624 Kč. 

Úspěšně také pokračuje spolupráce se společností BILLA spol. s.r.o, 
která byla navázána v roce 2009. Během roku 2010 jsme společně 
realizovali výtvarnou vánoční soutěž, ze které vznikly pohledy. 
Dále byl vydán nástěnný kalendář, uspořádána tisková konference 
na téma vzdělání dětí z dětských domovů a také jsme společně se 
zástupci společnosti BILLA navštívili dětské domovy Česká Kamenice 
a Kašperské Hory. 

Zástupci společnosti BILLA o projektu Dejme šanci dětem:

 „Dlouho jsme se rozmýšleli a vybírali z celé řady charitativních projektů, 
které jsou v České Republice každým rokem realizovány. Jakmile jsme 
obdrželi na stůl vizi a cíl projektu Spolu dětem, bylo rozhodování velice 
snadné. Důvodů bylo několik. Zcela jasná a srozumitelná koncepce pro-
jektu, kterou lze dobře komunikovat. Pomoc, která směřuje „skutečným“ 
dětem z Dětských domovů. Finanční prostředky, které jsou  použity 
na konkrétní dětská přání a jsou velice transparentní. A v neposlední 
řadě i kvalitní práce všech zaměstnanců Spolu dětem a jejich bohaté 
zkušenosti, které v nás vzbudili důvěru – právem! 
Spolupráce trvá již třetím rokem a jsme s ní velice spokojeni.“

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

Nejčastější přání:

-> řidičský průkaz

-> oblečení na praxi 

     (např. kuchař, číšník)

-> kadeřnický kufřík 

     (potřebný na praxi)

-> hudební nástroje

-> volnočasové kroužky
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Zpětná vazba 
účastníků a účastnic:

Petr,18 let, 
DD Litoměřice, řidičák:
Po ukončení školy bych rád 
nastoupil do práce, kde bych 
rád využil řidičský průkaz. 
Děkuji za umožnění  si udělat 
autoškolu, do budoucna mi to 
moc pomůže.

Lucie, 19 let, DD Hora sv. 
Kateřiny, školné na nástavbu:
Děkuji vám moc za moje splněné 
přání si dodělat školu. Mám dobré 
známky a za to vám moc děkuji. Jen 
chci říct, že jsme mi pomohli dodělat 
si školu. Děkuji. 

Matěj, 16 let, DD Lázně 
Jeseník, barmanský kurz:
Splněné přání se mi velice líbí. Bar-
manský kurz se mi hodí do života 
a k mému vzdělání. Díky Vám 
budu mít větší zkušenosti 
a šanci se uplatnit v zaměstnání. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se podíleli na uskutečnění mého 
přání. Splnil se mi můj sen a to
jen díky Vám.

Soňa, 11let, 
DD Liptál, výtvarné potřeby:
Ze splnění mého přání mám obrovskou 
radost. Nedokážu si představit, že bych 
měla možnost tolik pomůcek  jinak 
získat. Doufám, že mi tyto pomůcky 
pomohou splnit mi můj sen stát se 
malířkou. Chtěla jsem říct, že je od vás 
moc hezké, že pomáháte dětem, jako 
jsem já. Mockrát děkuji, že plníte sny.

Markéta, 16 let, DD Česká 
Kamenice, vybavení pro 
kadeřnici:
Kadeřnické pomůcky se mi líbí, 
potřebuji je při praxi, kterou 
vykonávám ráda. Jsou to věci, které 
budu používat i v budoucnu. Dárcům 
mnohokrát děkuji za splněné přání. 
Vše využiji na 100%. Děkuji

Vojtěch, 16 let, 
DD Hodonín, taneční 
a šaty:
Vybral jsem si hezký společenský 
oblek, košili a kravatu. Toto 
využiji v tanečním kurzu a také 
při závěrečných zkouškách na OU, 
také do divadla. Strašně moc 
děkuji, bez pomoci dárců bych 
si své přání nemohl splnit.



Veronika, 20 let, DD Česká Kamenice, přihláška na VŠ
Určitě mi pomohlo v tom, se neomezovat ve výběru škol. Podala jsem si 
několik přihlášek, abych měla alespoň nějakou pravděpodobnost přijetí. 
Finance jsem využila i na lékařské prohlídky, poštovné …
Určitě všem moc děkuji za penízky, které mi přispěly na mé přání. Člověku 
to udělá strašně velkou radost, když se dozví, že úplně cizí lidé přispívají 
na přání dětí. Ještě jednou děkuji moooooc!!!

Daniel, 6 let, pěstounská rodina, 
kurz kytary:  
Kytara mě baví, hraji rád, těším se, až budu 
hrát u táboráku. Jsem moc rád, že jste mi 
umožnili znovu pokračovat v hraní na 
kytaru. Minulý rok jsem začal, moc se mi 
nedařilo, nebavilo mě to, ale až jsem se 
něco naučil, začalo mě to bavit. Už umím 
písničky a teď v dalším roce se díky Vám 
naučím další a pak i akordy a můžeme celá 
rodina zpívat. Děkuji Vám moc za Vaše 
penízky.

Dominika, 17 let, 
DD Krompach, řidičský průkaz:
Děkuji velmi za splnění mého přání. V 
budoucnosti využiji řidičský průkaz pro 
své povolání i v osobním životě. Jsem 
velmi vděčná, že jste mi umožnili získat 
řidičské oprávnění. Velmi si toho vážím, 
co jste pro mě udělali.

Šimon, 15 let, pěstounská rodina, jazykový 
pobyt v Anglii:
Angličtina se mi líbí moc, využívám to ve škole a díky tomu 
chci studovat v Americe a obohacuje mě to vědomostmi, 
naučil jsem se tam víc - jak anglicky tak i o Anglii. 
Moc vám děkuji.
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Jarmarky pro šikovné ručičky

info o projektu
25
50
490

2561
86 034 Kč

825

počet zapojených domovů:

počet zapojených vychovatelů:

počet zapojených dětí:

počet prodaných kusů výrobků:

počet tržeb všech domovů:

počet vyfocených fotek v průběhu projektu :)
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Projekt se snaží dětem z dětských domovů předat hravou formou 
zkušenosti ze světa podnikání, které by mohly uplatnit v dalším životě.

Každý rok jsou nejprve osloveny dětské domovy z celé České republiky 
s konkrétní nabídkou účasti v projektu. Domovy, které se do projektu 
přihlásí, pošlou svůj „podnikatelský záměr“ a na základě něho poté 
projdou školením, kde se seznámí s principy týmové práce, prodeje 
a propagace.

V průběhu roku probíhají v jednotlivých dětských domovech přípravy 
na jarmarky. Děti vyrábí nejrůznější výrobky ze skla, keramiky, dřeva, 
korálků a dalších materiálů, které prodávají na Jarmarku určeném 
veřejnosti. Každý domov obdrží 10 000 Kč na náklady spojené s výro-
bou a na cestovné na Jarmark. 

Úplným závěrem projektu je potom hodnocení všech účastníků 
a účastnic a ocenění těch nejšikovnějších.

Letošního, již sedmého ročníku projektu „Jarmarky pro šikovné ručičky“, 
se zúčastnilo 25 dětských domovů z celé České republiky. 

Jarmark pro šikovné ručičky se konal 25. Září 2010 v Zoo Praha. 

Děti zde prodaly 2 561 kusů rozličných výrobků za úctyhodných 

86 034 Kč.

Jarmark byl doplněn o zajímavý progran na pódiu plný písniček, 
pohádek a vystoupení dětí z domovů. Děti přišli podpořit známé 
osobnosti – Michaela Maurerová se svojí rodinou, Jitka Schneiderová 
a skupina Chinaski.

Vítěznými domovy roku 2010 se staly v těchto kategoriích:

1) Prodejní dovednosti  - DD Veselíčko

2) Reklamní slogan – DD Kroměříž

3) Cena médií – DD Smolina

Domovy byly oceněny výhrou 10 000 Kč.

Děkujeme
Za podporu projektu děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem, 
Zoo Praha a všem kupujícím na Jarmarku.
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„Jsem velice ráda, že se projekt letos uskuteční již sedmým rokem. 
Pozornost, kterou děti během jarmarku získají, se nevyrovná žádné 
peněžité pomoci. Už se moc na jarmarky těším, vždy tam pořídím 
mnoho milých dárků pro své blízké a kamarády“. 

patronka nadace, Tereza Maxová

„Projekty Spolu dětem jsou kreativní, zábavné, motivující… 
Například Jarmarky pro šikovné ručičky děti názorně učí, že v životě 
je potřeba nejdřív vyvinout úsilí, aby bylo náležitě odměněno a je 
pouze na nich jak jsou šikovné a dovedou se uplatnit. Dětem tenhle 
příklad dá do života mnohem víc než jakékoli hmotné, či finanční 
dary, které dostanou bez jakékoli činnosti, jenom nastavením 
dlaně. 

Všichni ze Spolu dětem věří v to, co dělají, pracují s plným 
nasazením, odhodláním a láskou. Proto jim věřím i já a je pro 
mne ctí být dobrovolníkem a mít možnost přispět. Nechci jenom 
bezmyšlenkovitě vhazovat peníze do nastavených dlaní“.

dobrovolnice Martina K.

„V dnešním uspěchaném světě, kdy se nároky na uplatnění mladých lidí stále zvyšují, 
se bohužel stejným způsobem rozevírá propast mezi šancemi těch, kteří mají alespoň 
částečné rodinné zázemí a jimž pocit bezpečí domova dává mnohonásobně větší prostor 
k tomu se rozvíjet, a těch, kteří toto štěstí nemají. Činnost obecně prospěšné společnosti 
Spolu dětem považuji za více než potřebnou a smysluplnou, a jsem rád, že se na některých 
projektech mohu alespoň částečně podílet. Dobrovolnická účast na projektech jako jsou 
Jarmarky pro šikovné ručičky je z mé strany tak trochu sobecká, protože pohled na snahu 
a výsledky úsilí dětí a teenagerů v nejrůznějších činnostech, je příjemným dokladem 
přínosnosti projektu, a dává člověku pocit naplnění i přesto, že jeho příspěvek je zaned-
batelný. Navíc jde vždy o příjemný den strávený v týmu výjimečných lidí, ať již ze Spolu dětem 
o.p.s., participujících osobností, či dobrovolníků, jejichž nasazení a nezdolnost nelze než 
odivovat“.  
 
dobrovolník Pavel N.
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Zpětná vazba od domovů:

…„takže jako každý rok hodnotíme tento jarmark velice pozitivně a doufáme, 
že se opět sejdeme příští rok u tohoto projektu, který pomáhá dětem dětských 
domovů ukázat široké veřejnosti, co všechno umí.“ 
DD Náměšť nad Oslavou

„Získané zkušenosti jsou k nezaplacení. Děti si tak vyzkoušely, jak je někdy 
těžké krásné výrobky prodat.“ 
DD Dagmar Brno

„Obecně je tento projekt přijímán našimi dětmi velmi kladně a s jistou prestiží, 
rády se do něj zapojují a na samotný prodej se vždy velmi těší.  Proto za nás 
DD patří velký dík Vám všem, kteří se na jeho organizaci podílí a umožňují tak 
jeho každoroční realizaci.“ 
DD Kroměříž

„Ani v roce 2010 jsem si nemohla nechat Jarmárky ujít. Je to skvělé místo, kde nejen, že se 
super bavím a odreaguji, ale mohu i ocenit snahu všech těch šikovných rukou z celé repub-
liky. Jarmárky jsou pro mě místem inspirace a ráda ocením snahu a skvělou tvořivost všech 
šikulů. Na Jarmárku jsem vždy vybrala originální maličkosti pro sebe i svoje blízké a moc 
milé byly pro mě i setkání s malými i velkými zástupci domovů“.    

dobrovolnice Jana J.
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Karlínský benefiční bazárek

info o projektu
96 556 Kč
1 656
10

45

9. - 11. 11. 2010

čistý výtěžek akce:

počet prodaných kusů:

kolik za to bude podpořených dětí: 

počet neprodaných kusů :)
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Cítíme silnou potřebu, aby se o nás dozvěděli lidé a firmy v okolí, 
kde naše organizace sídlí a proto jsme se rozhodli v předvánočním 
čase v termínu 9. 11. – 11. 11. 2010 uspořádat Karlínský benefiční 

bazárek. Našim cílem bylo oslovit místní komunitu a nabídnout tak 
příležitost zakoupit zajímavou a netradiční věc za málo peněz. 
Na bazárku bylo možno vybírat například z oblečení, módních doplňků, 
knih, CD, hraček, dekoračních předmětům doplňků do domácnosti 
a mnoha dalšího. Benefiční bazárek proběhl v prostorách místního 
občanského sdružení Oáza.

Zboží jsme získávali průběžně od našich přátel, podporovatelů, ale také 
od zaměstnanců firem sídlících v blízkém okolí.  Část bazárku se konala 
také v prostorách business centra Danube House a Amazon Court. 
Díky velkému zájmu nakupujících, podpoře Nadace Divoké husy
a dalších partnerů se nám podařilo dosáhnout skvělého čistého 
výtěžku 96.556,- Kč.

Celý výtěžek putoval na konto našeho projektu Dejme šanci dětem 
-  www.sance.cz.  Bylo z něj podpořeno 10 dětských přání.

Karlínský benefiční bazárek byl naší první komunitní akcí 
a do budoucna bychom byli rádi, aby se stal tradičním každoročním 
happeningem.

Děkujeme
Nadaci Divoké husy za zdvojnásobení čistého výtěžku.
Děkujeme dárcům, kteří významně podpořili akci finančně, 
a pomohli nám tak navýšit celkový finální výtěžek:
společnosti KPT 21 s.r.o., společnosti Horton International Czech 
s.r.o., panu Štěpánovi Šmerdovi, paní Marii Grafnetter 
a Jiřímu Prokopovi.

Partnery akce byly:
Ablon, s.r.o., UNILEVER ČR, spol. s.r.o., Administrativní komplexy 
Amazon Court a Danube House, Zahradnictví Líbeznice, 
Galerie La Femme, BILLA spol. s.r.o., fresh element s.r.o.

S propagací nám pomohli: 
Dům dětem a mládeže Karlín, Bon Delikates s.r.o., Restaurace Beas, 
Bageterie Passcal, Gastro Karlín, Praha, s.r.o., freshtaste, Grande Vita, 
Křižíkova 43, Administrativní kompexy Rubín, Zirkon, Palác Karlín, 
Corso Karlín. 

Dále děkujeme všem dobrovolníkům a nakupujícím :-) 



„Karlínský benefiční bazárek je výborný nápad. Jen opa-
kovanými akcemi se může vytvořit tradice, která tu sice 
kdysi byla, ale vymizela. 
Myslím, že veřejnost konečně pozitivně přijímá návrat 
tradičních tržišť, a s tím byly vždy spojené i blešáky, jen 
do toho!“ 

 Ivana Průšová, Nadace Divoké husy

„Měl jsem velkou radost, že jsem 
se po práci mohl zastavit na 
benefičním bazárku v Karlíně, 
naštěstí měli otevřeno dlouho a ty 
největší podklady na mě počkaly. 
Vůbec nic jsem nepotřeboval, ale 
nakonec jsem odcházel s docela 
těžkou taškou pěkných věcí, dobrý 
pocit byl benefitem navíc. Takových 
lokálních akcí je dnes hrozně málo, 
o to příjemnější potom je, když na 
nějakou narazíte. Doufám, že bude 
i příští ročník. Díky, spoludětem!“ 

Jakub F. 

„Proč jsem dobrovolníkem zrovna 
v Spolu dětem? Protože jste orga-
nizace, kterou znám, vím, že vaše 
práce přináší konkrétní pomoc 
konkrétním lidem. Na každé aktivitě 
se setkám se známými lidmi a už je 
to více o setkání kamarádů – víc než 
o pomoci samotné organizaci. Přeji 
vám mnoho úspěchů a hodně akcí, 
kde budu moc potkat „staré známé“  

Michaela J.

„Účastnila jsem se bazárku už 
kvůli samotné možnosti přispět na 
dobrou věc, a propojit, tak příjemné 
s užitečným. Byla jsem ráda, že mé 
věci, které již v mém životě nenašly 
uplatnění, mohou udělat radost 
někomu jinému, a dále i pomoci.“  

Jana S. 
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„Bazárek Spolu dětem, o.p.s. mě 
naprosto překvapil, nadchl a pak pohltil. 
Šla jsem se jen tak podívat, kdyby 
náhodou tam bylo něco zajímavého, ale 
realita byla jiná. Zajímavá byla  minimálně 
půlka věcí a já měla omezené množství 
peněz. Ale i za pouhých 350Kč jsem si 
odnesla obrovského plyšového slona 
(dělá teď radost jednomu novorozenci),
3 knížky, náramek, tričko a k tomu zdarma 
teplý čaj. Příště půjdu zas!„

 Jana P.

„Moji milí přátelé, 
 
děkuji za úžasnou akci „bazárek“, která měla jistě veliký 
úspěch a byla skvěle zorganizovaná. Zástupy lidí, 
čekajících s vybranou knížkou, šperkem či doplňkem 
do bytu mluvily samy za sebe…  
Sama jsem odcházela obtěžkána spoustou dárků pro 
děti a přátele a s dobrým pocitem, že i tím málem 
se dá pomoci :-) 
Přeji Vám i do budoucna další vydařené akce typu 
bazárek a hodně štěstí v úžasné práci, kterou děláte!”

Eva K.

„Bazárek byl pro mě místem nejen 
úlovků ale i místem setkávaní lidí-
veřejností, kteří chtějí také pomoci. 
Nerada vyhazuji věci a když vím, 
že někomu udělají radost a ještě 
výtěžek z jejich prodeje pomůže splnit 
konkrétní přání, mám radost dvojná-
sob!“ 

Jana J. 
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Kultura do dětských domovů

info o projektu
21
4
12

5

počet zapojených domovů:

počet zapojených kulturních zařízení:

počet představení: 

počet děkování ve stoje :)
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Kultura a umění nás obohacují, aniž bychom si toho více všímali. 
Projekt Kultura do dětských domovů se snaží cíleně přivést děti 
a mladé lidi z ústavních zařízení či pěstounských rodin k těmto 
neviditelným činitelům. Kvalitně ztrávený volný čas, osvojování 
společenského chování v praxi a rozšíření kulturních obzorů, to vše 
projekt nabízí již od roku 2002.dce náhradní rodinnou péčí“.

Náklady spojené s návštěvou divadla, koncertu či jiné kulturní akce 
jsou vysoké. Pro mnohé je návštěva kulturního zařízení finančně 
náročná. Toto znevýhodnění se snažíme minimalizovat tím, 
že oslovujeme divadla a další kulturní zařízení a získáváme pro děti 
darem bezplatné vstupy. Díky vstřícné a dlouhodobé spolupráci je 
oblíbenost tohoto projektu na straně dárců i diváků stále velká.

V roce 2010 děti z 21 dětských domovů z celé České republiky měly 
možnost navštívit divadelní představení v Divadle Na Fidlovačce, 

Divadle DISK a Divadle U Hasičů. Nemalým kulturním zážitkem 
byla i možnost účastnit se koncertů Českého národního 

symfonického orchestru.

Děkujeme
Za poskytnutí vstupného zdarma děkujeme Českému národnímu 
symfonickému orchestru, Divadlu Na Fidlovačce, Divadlu DISK 
a Divadlu U Hasičů.

Děkujeme za nádherný zážitek

21.12.  a  22.12. 2010  jsme , díky „Spolu dětem“ o.p.s. , navštívili 
Smetanovu síň v Obecním domě v Praze.  Na programu byl Vánoční 
koncert, zazněly zde nádherné skladby od W.A.Mozarta, G.P.Telemanna 
a od J.J.Ryby.  

Děkujeme velmi za krásný předvánoční dárek, za navození vánoční 
atmosféry a za opravdu nevšední zážitek. Je až s podivem, jak byly 
příjemnou hudbou, a také prostředím Obecního domu, uchváceny nejen 
tety-vychovatelky, ale zejména děti. 

Přejeme Vám v roce 2011 hodně úspěchů  a mnoho uskutečnitelných 
projektů, které pomohou dětem bez domova. 

DD Žatec
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Postav se na vlastní nohy

info o projektu
6
8

32

9
2 052

258

počet zapojených domovů:

počet zapojených vychovatelů:

počet zapojených dětí:

počet dnů školení:

počet brigádnických hodin účastníků  projektu:

počet snědených jablek v průběhu projektu :)
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Projekt navazuje na projekty  Moje kariéra  a Mozaika života, 
které byly realizovány v letech 2007 až 2009. 

Projekt je určen mladým lidem z dětských domovů ve věku 16-21 
let,  kteří se připravují nebo již opouštějí dětský domov a také jejich 
vychovatelům. 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

 

V roce 2010 se projektu účastnilo 32 mladých lidí a 8 klíčových 

vychovatelů ze 6 dětských domovů celé ČR: DD Čeladná, 
DD Domino Plzeň, DD Zvíkovské Podhradí, DD Kašperské Hory, 
DD Ostrava – Hrabová a DD Slezská – Ostrava.

„Nadační fond Albert se zaměřuje ve svých projektech 
na problematiku dětí z dětských domovů již více než 10 let, 
a to díky sbírkové akci “S Bertíkem za dětským úsměvem”. 

V grantovém řízení našeho fondu byl projekt “Postav se 

na vlastní nohy” sdružení Spolu dětem vybrán mezi prvními. 
Za prvé proto, že  podporuje děti z dětských domovů, které jsou 
jednou z primárně podporovaných skupin v rámci grantových 
programů pro sociálně znevýhodněné. Za druhé proto, 
že vzdělávat děti a mládež ze sociálně znevýhodněného 
prostředí v základních praktických dovednostech je jedním 
z cílů Nadačního fondu Albert.“

Petra Režná

Děkujeme
Za podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
Nadaci táta a máma, Nadaci dětem Terezy Maxové, 
Československé obchodní bance, a.s., Nadaci PRECIOSA, 
a hotelu Radisson Blu Alcron Hotel.



Nadační fond Albert se zaměřuje ve svých projektech na problema-
tiku dětí z dětských domovů již více než 10 let, a to díky sbírkové 
akci “S Bertíkem za dětským úsměvem”. 
V grantovém řízení našeho fondu byl projekt “Postav se na vlastní 

nohy” sdružení Spolu dětem vybrán mezi prvními. Za prvé proto, 
že  podporuje děti z dětských domovů, které jsou jednou z primárně 
podporovaných skupin v rámci grantových programů pro sociálně 
znevýhodněné. Za druhé proto, že vzdělávat děti a mládež ze 
sociálně znevýhodněného prostředí v základních praktických 
dovednostech je jedním z cílu Nadačního fondu Albert.

Zpětná vazba na téma 
„Jak si představuji, že budu bydlet až opustím dětský domov“

Bára, 17 let: 
Po odchodu z domova ještě nevím, co budu dělat, chtěla bych využít možností, které 
tady mám. Chci dostudovat střední školu a uvažuji i o vysoké škole ve svém oboru 
servírka a cestovní ruch. Pokud bych se rozhodla, že na vysokou nepůjdu, mám v 
plánu odjet alespoň na rok do ciziny, vydělat si větší finanční obnos, po návratu do ČR 
si udělat živnost a začít podnikat. Sním o svém vlastním baru nebo i o malé restau-
raci. Pokud nevyjde nic z mých plánů, tak nejspíš půjdu do domu na půl cesty a budu 
pracovat. Po nějakém čase bych si našla byt a chodila do práce. Až bych měla dostatek 
finančních prostředků, potom bych uvažovala o vlastní rodině.
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Lukáš, 17 let: 
Až dodělám školu, našel bych si 
práci v nějaké malé restauraci na 
kraji Prahy. Po nějaké době bych se 
přesídlil do tříhvězdičkového hotelu, 
kde bych poznal svoji přítelkyni. Mezi 
tím bych se pořádně naučil německý 
jazyk, po čase bych se jel přiučit do 
Německa mezi ty nejlepší kuchaře, 
kdyby se mi tam líbilo, nastěhuji 
se tam s přítelkyní a našel bych si 
trvalou práci. Až bych vydělal nějaké 
peníze, tak bych si chtěl udělat 
vlastní hospůdku někde u silnice, 
kde jezdí samí turisti a hospůdka by 
byla vyzdobena samými turistickými 
značkami s velkou terasou a dětským 
hřištěm i pro ty nejmenší.

Adam, 18 let: 
Po odchodu z dětského bych si chtěl najít dobrou práci ve svém oboru instalatér a nějaký malý byt 
v centru města. Časem bych chtěl se svojí přítelkyní mít dítě a žít spokojený život. Byl bych velmi rád, 
kdybych si také splnil svůj dlouholetý sen, mít vlastní restauraci. Stačila by mi nějaká malá restaurace, 
někde blízko mého bydliště. Doufám, že odejdu z dětského domova a postavím se na vlastní nohy tím, 
že se o sebe a mou rodinu dokážu postarat. Nechci být na nikom finančně ani jinak závislý. Ještě než 
odejdu, chtěl bych si udělat řidičský průkaz a našetřit si alespoň nějakou částku na auto.

Nikola, 18 let: 
Jako první bych si nejspíš chtěla dodělat 
školu a pokusit se jít dál studovat. Chtěla
bych si najít byt a jít tam bydlet s přítelem, 
který pracuje. Není lehké se postavit na 
vlastní nohy, ale jednou začít musím. 
Někteří mi říkají, že je hloupost odejít
 z domova a jít bydlet sama, ale já to chci 
zkusit. Chci si zařídit život podle svých 
představ. Neříkám, že nebudu brát rady 
od svých kamarádů, ale  jen do určité míry.

Ladislav, 17 let: 
Odchod z dětského domova je v životě velký zlom. 
Prvně asi půjdu do domu na půl cesty. Chci si 
dodělat střední školu. Potom si najít nějaký menší 
byt nebo garsonku. Po maturitě si půjdu vydělat 
trošku peněz a pak na vysokou školu (jestli se tam 
dostanu). Najít si dobré zaměstnání. Po několika 
letech v Česku bych se chtěl odstěhovat do Velké 
Británie, kde bydlí moje teta. Najít si přítelkyni 
(možná i manželku), mít s ní tři krásné děti. 
Auto samozřejmě taky. Postavit si dům na pobřeží 
Severního moře. Chtěl bych cestovat po světě. 
Hlavně chci navštívit Island.

Patricie, 17 let: 
Již několik let žiji v dětském 
domově a právě studuji druhým 
rokem SOU Hotelovou školu. 
Za dva roky budu končit výučním 
listem a moc ráda bych šla na 
nástavbu a končila studium 
maturitou. Ráda bych si později 
našla práci v oboru, ve kterém 
mě to bude bavit a dobře mě to 
uživí. 
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Už vím jak

info o projektu

11
19

61

33

1 350

počet zapojených domovů:

počet zapojených vychovatelů:

počet zapojených dětí:

počet dnů školení:

počet snědených jablek v průběhu projektu :)
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Pro každého mladého člověka není snadné opustit relativně pevné 
zázemí domova a začít žít ve společnosti, ve které se musí spolehnout 
jen sám na sebe. Pro ty, kteří nevyrůstají ve fungující a harmonické 
rodině, je tento okamžik skutečně nelehký. Potřebnost projektu 
„Už vím jak“ je vnímána především v podpůrném působení na mládež 
v dětských domovech před ukončením ústavní výchovy tak, aby po 
odchodu z dětského domova byli schopni žít samostatný a smysluplný 
život. 

Vzdělávací projekt „Už vím jak“ realizovaný v období let 2009 - 2011 

připravoval dospívající mládež na praktické situace, s kterými se dřív 
či později po odchodu z ústavního zařízení setkají. Projekt měl za cíl 
pomoci získat větší jistotu v rozhodování, větší sebevědomí a motivaci 
k vytvoření fungujících vztahů. 

Mezi vzdělávací témata patřilo:

-> sebepoznání a rozvoj osobnosti,

-> partnerské a mezilidské vztahy,

-> práce a zaměstnání,

-> finance a hospodaření,

-> bydlení.

 

Během několika setkání měli účastníci mimo jiné možnost vyzkoušet 
si pracovní pohovor nanečisto s profesionálním personalistou. Jejich 
úkolem bylo poradit si s inzerátem, s pracovní smlouvou a spočítat 
si své měsíční výdaje. Na jednom z večerů se také setkali se dvěma 
mladými muži, kteří sami vyrůstali několik let v dětském domově a sami 
dobře vědí, jak je těžké postavit se na vlastní nohy. Na jedno ze setkání 
přijala naše pozvání také sexuoložka, která s účastníky vedla zajímavou 
debatu o sexu, vztazích a normálním sexuálním chování. 

Do projektu byly zapojeny tyto dětské domovy: 

Frýdlant, Holice, Chomutov, Krásná Lípa a Ústí n. L. Střekov, 

Česká Kamenice, Dubá Deštná, Krompach, Litoměřice, 

Ústí n. L. Severní Terasa a Vysoká Pec.

Děkujeme
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.



Ilona, supervizorka:  
„Projekty, které se snaží připravit děti, resp. mladé lidi na praktické situace, s kterými se dřív 
či později musejí setkat, jsou velmi smysluplné, protože i dobře vedený dětský domov nemůže 
zcela umožnit postupné a pozvolné osamostatňování a dospívání, tak jak je to běžné 
v rodinách“.

Lektor Pavel: 

„Svoje zapojení do projektu Už vím jak jsem vnímal jako další dobrou pracovní příležitost 
a možnost aplikovat svoje zkušenosti se zážitkovými programy na další cílovou skupinu. 
V průběhu projektu se ukázalo, že půjde o práci mnohem komplexnější a že budu muset 
investovat mnohem více úsilí do zpracovávání programů. Za to jsem velmi rád, protože 
díky tomu jsem se sám naučil mnoho nového, nebo přinejmenším vytáhl z paměti to, 
co už bylo zapadlé někde hodně hluboko. „ 

Tomáš:  

Přál bych i normálním dětem z rodiny, aby na takový projekt přijely. Moc sem si to tady  užil.

Martin:  

Už jsem z dětského domova odešel a bydlím sám v Praze. Mám schované všechny materiály, 
které jsem na našich setkáních  dostal, občas se do nich podívám, abych zjistil,  co a jak.  
Pro mě je po  odchodu  nejtěžší  vyjít  s penězi a spolehnout se  jen sám na sebe.

Ohlasy zapojených účastníků:
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Robert: 
Projekt mi hodně dal. Nejdůležitější pro mě bylo  naučit se, 
jak hospodařit s penězi. Nevěděl jsem, že musím pamatovat 
i na výdaje za drogerii  potřeby do domácnosti, třeba koště, 
kýbl. V dětském domově tohle beru za samozřejmý…ale pak 
se to hezky načte.



Napsali o nás 
> Spolu dětem v médiích 
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Poděkování dárcům
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Pomoc a podporu nám laskavě poskytli společnosti a organizace: 

Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadace dětem Terezy Maxové

BILLA, spol. s r. o. 

Nadace táta a máma

Zahradnictví Líbeznice

Nadace Divoké husy

Nadace PRECIOSA

Československá obchodní banka, a.s.

Horton International Czech s.r.o.

HKDW Legal s.r.o.

KPT 21 s.r.o.

Radisson Blu Alcron Hotel

Kaktus Software s.r.o.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Všem dárcům a partnerům upřímně děkujeme.

Individuální dárci

Marie Grafnetter

Ing. Jiří Prokop

Mgr. Jaromír Šeterle

Ing. Štěpán Šmerda

Anna Miriam Zindulková

A mnoho dalších dárců v projektu Dejme šanci dětem 
a akci Karlínský benefiční bazárek. 

Hmotné dary

Český národní symfonický orchestr, s.r.o.

Divadlo Na Fidlovačce

Divadlo U Hasičů

Divadlo DISK

EXE CZ s.r.o.

Galerie La Femme - Miroslav Lipina

Nadace táta a máma

REPORTER CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Salming ČR s.r.o.
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Hospodaření
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Rozsah příjmu (výnosů) dle zdrojů

Dary - Nadace táta a máma na rok 2010
Dary - Nadace dětem Terezy Maxové na rok 2010
Dar - Nadace Preciosa
Dary - BILLA, spol. s r.o.
Dar - Československá obchodní banka, a.s.
Dar - Dittmann Consulting, s.r.o.
Dar - Ing. Štěpán Šmerda, Zahradnictví Líbeznice
Dar - ŠETERLE Jaromír Mgr.
Dar - ZINDULKOVÁ Anna Miriam
Dotace od Ministerstvo práce a sociálních věcí
Prodané výrobky akce "Jarmarky"
AKCE KARLÍNSKÝ BENEFIČNÍ BAZÁREK
AKCE PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRÁZKŮ DD BRANDÝS
Hmotné dary

Celkem

603 964,05
1 653 253,60
40 000,00
96 294,00
28 000,00
51 000,00
200 000,00
20 000,00
2 000,00

455 817,00
86 034,00
11 652,00
5 379,00

272 904,00

3 526 297,65
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Náklady

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový

stav období MD období  D rozdíl stav

Náklady

Kancelářskýmateriál 0,00 0,00
Ostatní spotřebovávanýmateriál 0,00 0,00
Ostatní evidovatelnýmajetek 0,00 0,00
Odborná literatura 0,00 349,00 0,00 349,00 349,00
Spotřeba energie 0,00 0,00
Spotřebované nákupy 0,00 0,00

Cestovné 0,00 0,00
Reprezentace 0,00 0,00
Pošta 0,00 0,00
Telefon + Internet 0,00 0,00
Pronájem nebytových prostor 0,00 0,00
Ostatní pronájem 0,00 0,00
Auditoři 0,00 0,00
Právníci a notáři 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
Marketing 0,00 0,00
Vzdělávání 0,00 0,00
Pojištění 0,00 0,00
Ostatní s lužby 0,00 0,00
Projektydětských týmů 0,00 0,00
Služby 0,00 0,00

Mzdové náklady 0,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 0,00
Zákonné sociální pojištění-KOOP 0,00 0,00
Osobnínáklady 0,00

27 082,00 27 082,00 27 082,00
23 827,00 23 827,00 23 827,00
272 904,00 272 904,00 272 904,00

9 000,00 9 000,00 9 000,00
333 162,00 333 162,00 333 162,00

51 250,00 51 250,00 51 250,00
2 947,00 2 947,00 2 947,00
7 002,00 7 002,00 7 002,00
47 960,40 47 960,40 47 960,40

148 900,00 148 900,00 148 900,00
2 040,00 2 040,00 2 040,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00

632 575,40 632 575,40 632 575,40
6 892,00 6 892,00 6 892,00
4 359,00 4 359,00 4 359,00

502 477,80 502 477,80 502 477,80
325 000,00 325 000,00 325 000,00

1 746 703,60 1 746 703,60 1 746 703,60

2 220 675,00 1 198 442,00 1 022 233,00 1 022 233,00
642 701,00 344 697,00 298 004,00 298 004,00

8 269,00 8 269,00 8 269,00
2 871 645,00 1 543 139,00 1 328 506,00 1 328 506,00
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Ostatní pokutya penále 0,00 102,00 0,00 102,00 102,00
Dary 0,00 0,00
Jiné ostatní náklady 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Odpisydlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 0,00
Odpisy, prodanýmajetek, tvorba rezerva opravnýchpoložek 0,00 0,00

Nákladycelkem 0,00

86 034,00 86 034,00 86 034,00
4 326,00 4 326,00 4 326,00

90 462,00 90 462,00 90 462,00

27 116,00 27 116,00 27 116,00
27 116,00 27 116,00 27 116,00

5 069 088,60 1 543 139,00 3 525 949,60 3 525 949,60

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový

stav období MD období  D rozdíl stav

Náklady

Náklady na projekty a provoz

Projekt Adopce.com
Projekt Bazárek
Projekt Dejme šanci dětem
Projekt Jarmarky pro šikovné ručičky
Projekt Kultura vdětských domovech
Projekt Naše kopečky 322,80
Projekt Postavse na vlastní nohy
Projekt Prodejní výstava obrázků
Provoz
Celkem

934 722,82
33 222,00
278 514,47
920 564,78
154 181,12

870 763,72
5 379,00

328 278,89
3 525 949,60
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Fondy

Čísloúčtu Názevúčtu

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový

stav období MD období  D rozdíl stav

910200 Nepřímé nákladyna projektMPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00
910300 Ost. ev.majetek na projektMPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00
911034 FOND - daryod občanů - VS Šance 0,00 0,00 0,00
911100 Fondy- zdroje na přání pr. Šance -mimo VS 0,00
911900 Fondy- dotace odMPSVna Užvím jak
911931 FOND 031 - volné zdroje pro program 031 (Šance)
911992 výnosyzveřejné sbírkyna krytí nákladů sbírky 474,00
912931 FOND 031 - vázané zdroje pro program 031 (Šance)
917400 Přímá podpora na projektMPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00
917800 Mzdové nákladyna projektMPSVzfondu EU 0,00 0,00 0,00

91x Fondy

Příjmy, přísliby do fondů dle zdrojů

Dotace od Ministerstvo práce a sociálních věcí na projekt Už vím jak
BILLA, spol. s r.o. - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem
Nadace táta a máma - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem
Nadace Divoké Husy - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem
AKCE KARLÍNSKÝ BENEFIČNÍ BAZÁREK - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem
Veřejná sbírka Dejme šanci dětem
Celkem

462 789,60 462 789,60
19 767,00 19 767,00

118 751,00 118 751,00
136 628,00 476 740,00 340 112,00 340 112,00

577 412,87 2 191 039,25 1 247 765,63 -943 273,62 -365 860,75
-34 405,70 176 900,00 207 917,45 31 017,45 -3 388,25
3 619,70 5 937,55 5 463,55 9 083,25
96 700,00 208 100,00 176 900,00 -31 200,00 65 500,00

186 423,65 186 423,65
1 522 059,00 1 522 059,00

643 326,87 5 022 931,50 4 425 050,88 -597 880,62 45 446,25

1 247 765,63 Kč
290 666,00 Kč

89 518,00 Kč
48 278,00 Kč
48 278,00 Kč

118 751,00 Kč
1 843 256,63 Kč
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Počáteční Obratyza Obratyza Obraty Koncový

stav obdobíMD obdobíD rozdíl stav

Aktiva

Samostatné movité věci a souborymovitých věcí 0,00 0,00 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
Ostatní pohledávky
Nákladypříštích období
Příjmypříštích období
Aktiva celkem

Pasiva
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazkyvůči zaměstnancům 300,00 -300,00 0,00
Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění
Záloha na daň zpříjmů - závis lá čin.
Daň zpříjmu zaměstnance - zvláštní sazba 495,00 135,00 630,00
Nárokyna dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 0,00 0,00 0,00
Výnosypříštích období
Fondy
Výs ledek hospodaření 314,77 0,30 0,30 0,00 314,77
Pasiva celkem

127 113,90 127 113,90
-72 881,90 27 116,00 -27 116,00 -99 997,90
4 613,00 548 091,00 535 798,00 12 293,00 16 906,00

172 002,00 6 264 256,99 5 675 586,51 588 670,48 760 672,48
385 682,00 385 682,00

13 035,00 277 778,00 268 813,00 8 965,00 22 000,00
778 652,70 3 868 635,01 3 741 690,36 126 944,65 905 597,35

13 485,00 12 000,00 13 485,00 -1 485,00 12 000,00
22 100,00 51 000,00 22 100,00 28 900,00 51 000,00

1 058 119,70 11 407 443,00 10 670 270,87 737 172,13 1 795 291,83

41 983,48 1 213 877,51 1 627 610,85 413 733,34 455 716,82
-1 371,00 1 023 359,00 1 293 487,00 270 128,00 268 757,00

180 223,00 2 331 207,00 2 276 333,00 -54 874,00 125 349,00
3 242,00 2 942,00

54 073,00 615 173,00 613 007,00 -2 166,00 51 907,00
24 007,00 274 097,00 272 337,00 -1 760,00 22 247,00
31 345,00 324 970,00 318 495,00 -6 475,00 24 870,00

7 465,00 7 600,00
455 817,00 455 817,00

83 422,58 83 422,58 799 705,94 716 283,36 799 705,94
643 326,87 5 022 931,50 4 425 050,88 -597 880,62 45 446,25

1 058 119,70 11 355 561,89 12 092 385,97 736 824,08 1 794 943,78

Majetek a závazky
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Výkaz zisku a ztráty

podle Přílohy č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v y hlášky č. 504/2002 Sb

k 31.12.2010
( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky

Spolu dětem o.p.s.
IČO Křižíkova 70/67

Účetní jednotka doručí: Praha 8 - Karlín
1 x příslušnému f inančnímu 27430154 186 00

orgánu

Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 333 333

1. Spotřeba materiálu -501 3 324 324

2. Spotřeba energie -502 4 9 9

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek -503 5

4. Prodané zboží -504 6

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7

5. Opravy a udržování -511 8

6. Cestovné -512 9 51 51

7. Náklady na reprezentaci -513 10 3 3

8.Ostatní služby -518 11

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12

9.Mzdové náklady -521 13

10. Zákonné sociální pojištění -524 14 307 307

11.Ostatní sociální pojištění -525 15

12. Zákonné sociální náklady -527 16

13.Ostatní sociální náklady -528 17

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18

14. Daň silniční -531 19

15. Daň z nemovitostí -532 20

1 747 1 747

1 693 1 693

1 329 1 329

1 022 1 022

Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztráty - strana 1
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Spolu dětem o.p.s.
IČO Křižíkova 70/67

Účetní jednotka doručí: Praha 8 - Karlín
1 x příslušnému f inančnímu 27430154 186 00

orgánu

Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 2 333 333

1. Spotřeba materiálu -501 3 324 324

2. Spotřeba energie -502 4 9 9

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek -503 5

4. Prodané zboží -504 6

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 7

5. Opravy a udržování -511 8

6. Cestovné -512 9 51 51

7. Náklady na reprezentaci -513 10 3 3

8.Ostatní služby -518 11

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 12

9.Mzdové náklady -521 13

10. Zákonné sociální pojištění -524 14 307 307

11.Ostatní sociální pojištění -525 15

12. Zákonné sociální náklady -527 16

13.Ostatní sociální náklady -528 17

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. 18

14. Daň silniční -531 19

15. Daň z nemovitostí -532 20

16.Ostatní daně a poplatky -538 21

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 90 90

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení -541 23

18.Ostatní pokuty a penále -542 24

19.Odpis nedobytné pohledávky -543 25

Ú

1 747 1 747

1 693 1 693

1 329 1 329

1 022 1 022

Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7

30. Tvorba opravných položek -559 37

VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32. 38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami -581 39

32. Poskytnuté členské příspěvky -582 40

VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. 41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů -595 42

Náklady celkem Součet I. až VIII. 43 3 526 3 526

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 22 90 90

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. Kurzové ztráty -545 27

22. Dary -546 28 86 86

23.Manka a škody -548 29

24. Jiné ostatní náklady -549 30 4 4

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkemSoučet VI.25. až VI.30. 31 27 27

25.Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -551 32 27 27

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku -552 33

27. Prodané cenné papíry a podíly -553 34

28. Prodaný materiál -554 35

29. Tvorba rezerv -556 36

Výkaz zisku a ztráty - strana 2
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Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7

B. Výnosy 44

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. 45

1. Tržby za vlastní výrobky -601 46

2. Tržby z prodeje služeb -602 47

3. Tržby za prodané zboží -604 48

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. 49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby -611 50

5. Změna stavu zásob polotovarů -612 51

6. Změna stavu zásob výrobků -613 52

7. Změna stavu zvířat -614 53

III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. 54

8. Aktivace materiálu a zboží -621 55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb -622 56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku -623 57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku -624 58

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 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. Kurzové zisky -645 64

17. Zúčtování fondů -648 65

18. Jiné ostatní výnosy -649 66

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných polo Součet V.19. až V.25. 67

Výkaz zisku a ztráty - strana 3
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14. Platby za odepsané pohledávky -643 62

15. Úroky -644 63

16. Kurzové zisky -645 64

17. Zúčtování fondů -648 65

18. Jiné ostatní výnosy -649 66

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkemSoučet V.19. až V.25. 67

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku -652 68

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -653 69

21. Tržby z prodeje materiálu -654 70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku -655 71

23. Zúčtování rezerv -656 72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -657 73

25. Zúčtování opravných položek -659 74

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami -681 76

27. Přijaté příspěvky (dary) -682 77

28. Přijaté členské příspěvky -684 78

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 79 456 456

29. Provozní dotace -691 80 456 456

Výnosy celkem Součet I. až VII. 81

3 070 3 070

3 070 3 070

3 526 3 526

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82

34. Daň z příjmů -591 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
osoby: za zaúčtování:

Telefon:

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82

34. Daň z příjmů -591 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
osoby: za zaúčtování:

Telefon:

Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7

Činnosti

Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7
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Rozv aha podle Přílohy č. 1

v y hlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2010
( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky
Spolu dětem o.p.s.

IČO Křižíkova 70/67
Účetní jednotka doručí: 27430154 Praha 8 - Karlín
1 x příslušnému f in. orgánu 186 00

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
AKTIVA

řádku účetního období účetního období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 54 27

I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje -12 2

Dlouhodobý 2. Softw are -13 3

nehmotný 3. Ocenitelná práva -14 4

majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -18 5

celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -19 6

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -41 7

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek -51 8

Součet I.1. až I.7. 9

II. 1. Pozemky -31 10

Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky -32 11

hmotný 3. Stavby -21 12

majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -22 13 127 127

celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů -25 14

6. Základní stádo a tažná zvířata -26 15

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek -28 16

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek -29 17

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -42 18

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -52 19

Součet II.1. až II.10. 20 127 127

III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách -61 21

Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatnýmvlivem -62 22

finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti -63 23

majetek 4. Půjčky organizačnímsložkám -66 24

celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky -67 25

6. Ostatní dlouhodobý finančnímajetek -69 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finančnímajetek -43 27

Součet III.1. až III.7. 28

IV. 1. Oprávky k nehmotnýmvýsledkůmvýzkumu a vývoje -72 29

Oprávky k 2. Oprávky k softw aru -73 30

Rozvaha v plném rozsahu - strana 1
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6. Ostatní dlouhodobý finančnímajetek 69 26

7. Pořizovaný dlouhodobý finančnímajetek -43 27

Součet III.1. až III.7. 28

IV. 1. Oprávky k nehmotnýmvýsledkůmvýzkumu a vývoje -72 29

Oprávky k 2. Oprávky k softw aru -73 30

dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelnýmprávům -74 31

majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -78 32

celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -79 33

6. Oprávky ke stavbám -81 34

7. Oprávky k samostatnýmmovitýmvěcema souborůmmovitých věcí -82 35 -73 -100

8. Oprávky k pěstitelskýmcelkům trvalých porostů -85 36

9. Oprávky k základnímu stádu a tažnýmzvířatům -86 37

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -88 38

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -89 39

Součet IV.1. až IV.11. 40 -73 -100

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
AKTIVA

řádku účetního období účetního období

a b 1 2

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41

I. 1. Materiál na skladě -112 42

Zásoby 2. Materiál na cestě -119 43

celkem 3. Nedokončená výroba -121 44

4. Polotovary vlastní výroby -122 45

5. Výrobky -123 46

6. Zvířata -124 47

7. Zboží na skladě a v prodejnách -132 48

8. Zboží na cestě -139 49

9. Poskytnuté zálohy na zásoby -314 50 13 22

Součet I.1. až I.9. 51 13 22

II. 1. Odběratelé -311 52

Pohledávky 2. Směnky k inkasu -312 53

celkem 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry -313 54

4. Poskytnuté provozní zálohy -314 55

5. Ostatní pohledávky -315 56 780 906

6. Pohledávky za zaměstnanci -335 57

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění -336 58

8. Daň z příjmů -341 59

9. Ostatní přímé daně -342 60

10. Daň z přidané hodnoty -343 61

11. Ostatní daně a poplatky -345 62

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem -346 63

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků -348 64

14. Pohledávky za účastníky sdružení -358 65

15. Pohledávky z pevných termínových operací -373 66

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů -375 67

17. Jiné pohledávky -378 68

18. Dohadné účty aktivní -388 69

19. Opravná položka k pohledávkám -391 70

Součet II.1. až II.19. 71 780 906

III. 1. Pokladna -211 72 5 17

Krátkodobý 2 Ceniny 213 73

1 005 1 768

Rozvaha v plném rozsahu - strana 2
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16. Pohledávky z vydaných dluhopisů -375 67

17. Jiné pohledávky -378 68

18. Dohadné účty aktivní -388 69

19. Opravná položka k pohledávkám -391 70

Součet II.1. až II.19. 71 780 906

III. 1. Pokladna -211 72 5 17

Krátkodobý 2. Ceniny -213 73

finanční 3. Účty v bankách -221 74 172 760

majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování -251 75

celkem 5. Dluhové cenné papíry k obchodování -253 76

6. Ostatní cenné papíry -256 77

7. Pořizovaný krátkodobý finančnímajetek -259 78

8. Peníze na cestě -261 79

Součet III.1. až III.8. 80 177 777

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
řádku účetního období účetního období

a b 1 2

IV. 1. Náklady příštích období -381 81 13 12

Jiná aktiva 2. Příjmy příštích období -385 82 22 51

celkem 3. Kurzové rozdíly aktivní -386 83

Součet IV.1. až IV.3. 84 35 63

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 1 059 1 795

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
řádku účetního období účetního období

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
PASIVA

řádku účetního období účetního období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 643 46

I. 1. Vlastní jmění -901 87

Jmění 2. Fondy -911 88 643 45

celkem 3. Oceňovací rozdíly z přeceněnímajetku a závazků -921 89

Součet I.1. až I.3. 90 643 45

II. 1. Účet výsledku hospodaření -963 91 x

Výsledek 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -931 92 x

hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -932 93 1

Součet II.1 až II.3. 94 1

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 416

I.Rezervy 1. Rezervy -941 96

Hodnota I.1. 97

II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry -951 98

Dlouhodobé 2. Vydané dluhopisy -953 99

závazky 3. Závazky z pronájmu -954 100

celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy -955 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě -958 102

6. Dohadné účty pasivní -389 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky -959 104

Součet II.1. až II.7. 105

III. 1. Dodavatelé -321 106 42 456

K átk d bé 2 S ě k k úh dě 322 107

1 749

Výkaz zisku a ztráty - strana 3



52

Rozvaha v plném rozsahu - strana 4

závazky 3. Závazky z pronájmu -954 100

celkem 4. Přijaté dlouhodobé zálohy -955 101

5. Dlouhodobé směnky k úhradě -958 102

6. Dohadné účty pasivní -389 103

7. Ostatní dlouhodobé závazky -959 104

Součet II.1. až II.7. 105

III. 1. Dodavatelé -321 106 42 456

Krátkodobé 2. Směnky k úhradě -322 107

závazky 3. Přijaté zálohy -324 108

celkem 4. Ostatní závazky -325 109 269

5. Zaměstnanci -331 110 180 125

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům -333 111 1

7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění -336 112 78 74

8. Daň z příjmů -341 113

9. Ostatní přímé daně -342 114 32 25

10. Daň z přidané hodnoty -343 115

11. Ostatní daně a poplatky -345 116

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu -346 117

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků -348 118

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů -367 119

15. Závazky k účastníkůmsdružení -368 120

16. Závazky z pevných termínových operací -373 121

17. Jiné závazky -379 122

18. Krátkodobé bankovní úvěry -231 123

19. Eskontní úvěry -232 124

20. Vydané krátkodobé dluhopisy -241 125

21. Vlastní dluhopisy -255 126

22. Dohadné účty pasivní -389 127

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci -249 128

Součet III.1. až. III.23. 129 333 949

číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
řádku účetního období účetního období

a b 3 4

IV. 1. Výdaje příštích období -383 130

Jiná 2. Výnosy příštích období -384 131 83 800

pasiva 3. Kurzové rozdíly pasivní -387 132

Součet IV. až IV.3. 133 83 800

Pasiva celkem Součet A. až B. 134

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:

osoby: za sestavení:

Telefon:

1 059 1 795
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