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Vážení příznivci Spolu dětem,

Úvodní
slovo

je pro nás potěšením uzavřít uplynulý rok činnosti organizace Spolu dětem a rekapitulovat to nejdůležitější, co se nám povedlo udělat pro děti
v dětských domovech a pěstounské péči. Radostné je i to, že toho bylo víc než o rok předtím.
Začneme naším nejstarším projektem Dejme šanci dětem. Jeho prostřednictvím umožňujeme dětem, aby se mohly přihlásit na zájmové kroužky
a vzdělávací kurzy dle svého výběru. Projekt jsme propagovali pomocí nových webových stránek www.sance.cz a nově zřízené DMS služby.
Redesign a inovace přinesly ovoce: díky finanční pomoci dárců v hodnotě 531 354 Kč jsme loni splnili přání 76 dětem. Díky Dejme šanci dětem
tak mohly chodit například na kurzy angličtiny, udělat si řidičské průkazy nebo navštěvovat hudební kroužky.
Pomoc jsme loni nasměrovali také k dětem, které se blíží plnoletosti a připravují se na odchod z dětského domova. Osamostatnění a zařizování
vlastního života jsme s nimi trénovali na workshopech projektů Už vím jak a Postav se na vlastní nohy. Oběma kurzy prošla loni bezmála stovka dětí.
Pamatovali jsme i na kulturu. V projektu Kultura do dětských domovů jsme dětem zajistili vstupenky na 15 hudebních a divadelních představení.

Kromě přímé pomoci dětem jsme nezapomněli ani na dospělé, kteří se připravují na náhradní rodinnou péči. Rozšířili jsme informační portál věnovaný
náhradní rodinné péči Adopce.com. Prostřednictvím tohoto portálu, tištěné brožurky „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ a infolinky získalo 252 478
zájemců informace z této oblasti. Že jsou velice žádané a diskutované ukazuje i velmi čilá diskuze na webových stránkách čítající téměř tisícovku témat.
Velkou oporou je pro nás spolupráce s komerčními partnery. Společnost Oriflame (prostřednictvím Nadace Terezy Maxové dětem) umožnila dětem
uskutečnit 10 místních a komunitně prospěšných projektů v rámci projektu Bav se a pomáhej s Oriflame. Velkou radost nám udělala společnost BILLA,
s níž jsme rozšířili spolupráci na projektu Dejme šanci dětem. Projekt Postav se na vlastní nohy opakovaně podpořily Nadační fond Albert a ČSOB.
Velmi si vážíme i dlouholeté spolupráce se Zahradnictvím Líbeznice, které opět významně podpořilo naši činnost.
Děkujeme také všem individuálním dárcům, kteří podpořili hlavně projekt Dejme šanci dětem a Karlínský benefiční bazárek.
Novinky jsme měli i uvnitř organizace. Přestěhovali jsme se do nových kanceláří v Karlíně, zúčastnili se Veletrhu neziskových organizací
a uspořádali Den otevřených dveří. Pokračovali jsme také v prodejní výstavě dětských obrázků v restauracích Beas.
Děkujeme za Vaši dosavadní podporu a budeme rádi, když nám zachováte přízeň!

Naďa Dittmannová

Štěpán Šmerda

ředitelka

předseda správní rady

Poslání
Posláním organizace je prostřednictvím široké škály svých
vzdělávacích projektů připravit děti a mladé lidi z dětských
domovů na samostatný život, podporovat jejich vzdělání a talent,
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.

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

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

Základní údaje
a Náš tým

člen dozorčí rady: Pavla Zrníková

Ředitelka

Externí konzultant

Spolu dětem o.p.s.

Naděžda Dittmannová, MBA

pro nová média

dříve OPS při Nadaci Terezy Maxové

Bc. Jakub Fiala

Projektové koordinátorky
Mgr. Kristýna Limanová
Mgr. Veronika Vrzalová
Jana Kučerová

Projektová asistentka
Marcela Pokorná

Unicredit Bank, čísla účtů:

Martin Sígl

1048136008/2700, 1048136016/2700
(Veřejná sbírka registrovaná u Magistrátu

Dobrovolníci
Jana Jiskrová, Pavla Zrníková, Jana Srbová,
Pavel Novák, Martina Kounovská, Leo Dittmann,
Marie Grafnetter

PhDr. Ilona Preslová

Bc. Pavel Kaplan

hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/611982/2009.)
2106519344/2700
Registrace: rejstřík obecně prospěšných
společností vedený u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 413

Zakladatel
Nadace táta a máma

Lektoři
Bc. Alžběta Kačabová

IČ: 27430154

Účetní

Miloš Nguyen, Michaela Jandová, Aleš Zrník,

Supervizorka

Sídlo: Křižíkova 70/67, 186 00 Praha 8

Všem velmi děkujeme
za podporu a pomoc.

dříve Nadace Terezy Maxové
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1,
IČO: 65996631, www.nadacetm.cz

Projekty
Hlavní náplní činnosti v roce 2011
byla realizace následujících projektů:

Adopce.com
Bav se a pomáhej s Oriflame
Dejme šanci dětem
Karlínský benefiční bazárek
Kultura do dětských domovů
Postav se na vlastní nohy
Už vím jak

Adopce.com
Informační projekt o náhradní rodinné péči. Společně
s odborníky a odbornicemi poskytuje veřejnosti potřebné
informace prostřednictvím webového portálu, brožurky
a telefonické infolinky.
Bav se a pomáhej s Oriflame
Projekt je určen pro děti z dětských domovů ve věku 15 – 26 let
a je zaměřen na podporu dobrých nápadů, dobrovolnictví
a vztahu ke komunitě. Děti mohou zrealizovat svůj projekt,
splnit si svůj sen, něco nového se naučit.
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.

Karlínský benefiční bazárek
Chceme v Karlíně vytvořit každoroční
komunitní akci, do které se mohou zapojit
jak jednotliví občané, tak i firmy sídlící v této
části Prahy 8. Bazárek je místem setkávání
a zároveň příležitostí zakoupit netradiční
a originální věc za málo peněz. Kdokoliv
nám může darovat funkční a zachovalé věci,
které už sám nepotřebuje, ale naopak můžou
udělat radost někomu jinému.
Kultura do dětských domovů
Projekt umožňující dětem v ústavní a pěstounské péči
navštěvovat zdarma především kulturní, sportovní a další
akce podobného charakteru 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.

Adopce
.com

Více jak 200 návštěvníků
přichází na webové
stránky opakovaně
a více jak 900 návštěvníků
strávilo na webové stránce
déle než 30 minut.

Informační a vzdělávací projekt o náhradní
rodinné péči Adopce.com vznikl v roce 2002.
Nabízí ucelené a kvalitně zpracované informace
zájemcům o osvojení či pěstounskou péči z řad
široké veřejnosti, 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 všech formách náhradní rodinné péče. V jednotlivých sekcích webových stránek jsou přehledně
zpracovaná témata osvojení, pěstounské péče i péče hostitelské. Vysvětlení základních pojmů, právní dokumenty týkající se náhradní rodinné péče, názory
odborníků, důležité kontakty na státní správu i neziskové organizace, příběhy náhradních rodičů, doporučená literatura, statistické údaje a mnoho dalšího
se mohou návštěvníci dozvědět na www.adopce.com.

Za rok 2011 mělo možnost získat důležité informace 251 456 návštěvníků.
Od roku 2002 webový portál navštívilo celkem 770 000 návštěvníků.
Více jak 200 návštěvníků přichází na webové stránky opakovaně
a více jak 900 návštěvníků strávilo na webové stránce déle než 30 minut.
Na webových stránkách bylo během roku uveřejněno 18 aktualit, které prezentovaly
jak aktivity projektu a jeho partnerů, tak i zajímavosti spojené s tématem náhradní rodinné péče.
V roce 2011 proběhla aktualizace některých sekcí webového portálu. Jednalo se především
o úpravy v části „Doporučené literatury“, která byla rozšířena a „Zákonná úprava“, která byla
zpřehledněna.

Informační telefonická linka
233 356 701
Informační telefonická linka je určena k získání odpovědi na dotazy týkající se náhradní rodinné péče.

V provozu je každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Na dotazy odpovídají sociální pracovníci a odborníci
na právo z oblasti náhradní rodinné péče. Od počátku projektu je infolinka provozována odborným
garantem projektu Střediskem náhradní rodinné péče.

V roce 2011 bylo na infolince zodpovězeno 388 dotazů. Z toho bylo 86 zájemců
o náhradní rodinnou péči, 129 náhradních rodičů a jiných, například 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 všem zájemcům
o informace týkající se náhradní rodinné péče. Autorem textů je Středisko náhradní rodinné péče.

V roce 2011 bylo rozesláno 4 128 kusů brožur
Průvodce náhradní rodinnou péčí na základě
560 objednávek. Od vzniku projektu Adopce.com
tak bylo zdarma rozesláno přes 19 440 kusů brožur.

Diskuse projektu a e-mailové dotazy
Nedílnou součástí projektu je diskuze, která probíhá na webovém portálu. V průběhu roku na ní
diskutovalo 495 registrovaných uživatelů v 1 019 otevřených tématech. Dotazy týkající se
náhradní rodinné péče přicházejí nejen skrze infolinku a diskuse, ale také prostřednictvím
kontaktního formuláře na webových stránkách projektu. V roce 2011 se 115 tazatelům dostalo
odpovědi na jejich dotazy.

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.

Vážená paní ředitelko,

Zpětná vazba

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

Vážená paní Kučerová,
Průvodce náhradní rodinnou péčí při své práci používáme, poskytujeme je zájemcům
o NRP při prvním kontaktu. Jsou pro nás vítaným pomocníkem a žadatelům usnadňují
orientaci v dané problematice.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Hana Horčicová
Odbor sociální a zdravotní
vedoucí oddělení
sociálně-právní ochrany a prevence
Městský úřad Zábřeh
Nám. Osvobození 15
Tel: 583 468 127

počet použitých
obálek na
rozeslání brožur:
560

počet návštěvníků webových stránek: 251 456
počet rozeslaných brožur: 4 128
počet dotazů na infolince: 388
počet použitých obálek na rozeslání brožur: 560

Projekt v číslech

Bav se
a pomáhej
s Oriflame

Projekt Bav se a pomáhej
je určen pro děti z dětských
domovů ve věku 15 – 26 let
a je zaměřen na podporu
dobrých nápadů,
dobrovolnictví a vztahu
ke komunitě.

Projekt Bav se a pomáhej je určen pro děti z dětských
domovů ve věku 15 – 26 let a je zaměřen na podporu
dobrých nápadů, dobrovolnictví a vztahu ke komunitě.
Děti mohou zrealizovat svůj projekt, splnit si svůj sen,
něco nového se naučit a zároveň udělat něco pro své okolí.
Cílem projektu je podpora pozitivního vývoje dětí
v ústavní péči, rozšíření možnosti vzdělání mladých
lidí, pomoc při získání životní zkušenosti a tzv. life
skills (dovednosti potřebné pro život, které dětem

Cíle projektu
Podpořit dobrovolnickou
činnost mladých lidí
Zlepšit životní dovednosti
dětí z dětských domovů,
tzv. life skills.

chybí) a podílet se aktivně na komunitě. Pětičlenné
týmy zrealizují vlastní projekty, které budou prospěšné
nejen jim, ale i jejich komunitě. Svými projekty se děti
naučí udělat něco pro druhé a propojí se také s místní
komunitou. Potřebné znalosti a dovednosti
k realizaci získají v rámci školení.

Tyto dovednosti pomohou dětem obstát a prosadit se v dnešním světě. Patří mezi ně např.
komunikační schopnosti, zvládání konfliktů, práce v týmu, kreativní myšlení, empatie,
zvládání emocí, zodpovědnost, sebedůvěra, úcta k sobě a ostatním.

Podpořené projekty

Hodonín – Bubnování pod širým nebem: Bubnování na zahradě dětského domova přístupné přátelům z okolí.
Hora sv. Kateřiny – Jezeří: Údržba zahrady zámku Jezeří a výroba informačních tabulí.
Jemnice – Úsměv ukrajinským dětem: Charitativní koncert, jehož výtěžek bude věnován domovu Mukačevo na Ukrajině.
Kostomlaty p. M. – Živá voda: Čištění a péče o studánky a potůčky.
Rovečné – Proměny DD v průběhu 50 let: Den otevřených dveří a zahradní slavnost jako společné setkání s širokou veřejností.
Sedloňov – Včela = život: Vybudování úlů a péče o včely v dětském domově.
Staňkov – Žijeme mezi lidmi: Dětský den ve Staňkově a výlet pro seniory do Mariánských lázní.
Uherský Ostroh – Zábavné odpoledne plné her a soutěží: Den plný her pro děti s mentálním postižením.
Veselíčko – Domov pro domov: Kulturní vystoupení, výroba dárků a zámecký koncert pro seniory.
Znojmo – Domov pro pejsky: Vybudování a oprava kotců v psím útulku.

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

Průběh projektu v roce 2011:

Se svým projektem se přihlásilo 14 pětičlenných týmu z dětských domovů celé ČR.
Ze kterých bylo vybráno 10 nejzajímavějších, a ty byly podpořeny.

Děkujeme
Za podporu děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem
a společnosti Oriflame.

Zpětná vazba
účastníků:
Dana 16
Jan 16
Filip 14
Jana 18
Filip 14
Josef 15
Michal 16
Lukáš 16

Mám dobrý pocit z toho, že jsem mohla někomu pomoci a dobře
využít svůj volný čas.
Během projektu jsem se naučil věci, které budu potřebovat
v učebním oboru.
Naučil jsem se vydržet u věcí. Předtím jsem nic nedotáhl do
konce. Zjistil jsem, že mě moc těší dělat něco pro druhé lidi.
V domově jsem již dlouho a nikdy bych nevěřila, že se dá s dětmi
uskutečnit taková dobrá věc, která se nám povedla. Teď již vím,
že i „malé“ děti se mohou domluvit a udělat správnou
a prospěšnou věc.
Prostě za drobné pomoci dospělého to jde, jenom chtít.
Dobrovolnictví je důležité pro pomoc druhým lidem, kteří
třeba zrovna pomoc potřebují.
Každý by měl někomu pomáhat, protože každý
taky někdy pomoc druhého potřebuje.
Myslím si, že pomáhat druhým je moc dobrá věc.
Dnes pomohu já, a někdy až budu potřebovat
pomoc od druhých já, tak se mi to vrátí.
Jako dítě v DD jsem pochopil, že nemusím jen
dostávat, ale můžu i něco dávat.
Rád jsem pomáhal okolí a naší přírodě.
Největším zážitkem byla nehraná radost dětí.
Bylo krásné vidět, jak se radují, a že je to baví.

Počet
odpracovaných
dobrovolnických
hodin:
4681

počet projektů: 10
počet dětí: 50
počet dnů školení: 9
projekty celkem v Kč: 223 106 Kč
počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 4681 hodin

Projekt v číslech

Dejme
šanci dětem

Velkým krokem roku 2011
bylo spuštění webových
stránek www.sance.cz
v novém designu
a uživatelsky příjemnějším
přístupu k jednotlivým
přáním dětí.

Dejme šanci dětem a 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 internetovým
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:
vzdělávací kurzy, jazykové kurzy, zájmové kroužky

Nejčastější přání:

pracovní pomůcky a přístroje, vybavení do školy, potřeby ke studiu

řidičský průkaz

hudební, pohybový, výtvarný, sportovní talent

oblečení na praxi (např. kuchař, číšník)
kadeřnický kufřík (potřebný na praxi)
hudební nástroje
volnočasové kroužky

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 zaregistrována u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/611982/2009.

Od vzniku projektu 9. 9. 1999 bylo do 31. 12. 2011 díky laskavé podpoře mnoha dárců
splněno celkem 1201 dětských přání, jejichž celková hodnota činí 6 220 883 Kč.
V roce 2011 bylo podpořeno celkem 81 přání v celkové hodnotě 575 294 Kč.

Velkým krokem roku 2011 bylo spuštění webových stránek
www.sance.cz v novém designu a uživatelsky příjemnějším
přístupu k jednotlivým přáním dětí.
Úspěšně také pokračuje spolupráce se společností BILLA spol. s r.o.,
která byla navázána v roce 2009.

Během roku 2011 jsme opět společně
realizovali výtvarnou vánoční soutěž,
ze které vznikly vánoční kartičky.

Děkujeme

Za podporu děkujeme společnosti BILLA spol. s r. o. a BILLA Clubu,
Nadaci táta a máma a společnosti STUDENT AGENCY.
Velké díky patří také všem individuálním dárcům.

Zpětná vazba
dárců
V České republice funguje mnoho neziskových organizací, které se starají o děti z dětských domovů, a které podporují jejich zájmy a vzdělání.
Vzhledem k tomu, že vzdělání a rozvoj dětí v péči dětských domovů či pěstounské péči nebývá na vysoké úrovni, rozhodli jsme se podpořit obecně
prospěšnou společnost Spolu dětem fungující od roku 2006. Hlavním důvodem je zcela konkrétní pomoc dětem z dětských domovů (řidičské průkazy)
a absolutní transparentnost, díky které přesně víme, jak jsou darované finanční prostředky využity.
S touto organizací spolupracujeme od roku 2009 a každým rokem nás svými báječnými projekty a výsledky přesvědčují, že naše podpora
je směřována ke správnému cíli.
Bc. Magdaléna Černá

Každé léto pořádá má kamarádka na zahradě velmi komorní hudební festival. Několik let za sebou jsou součástí

BILLA Club manager

festivalu také různé bazárky a tomboly, jejichž výtěžek následně putuje na dobrou věc. A loni v létě jsme se rozhodli
věnovat výtěžek z nich právě Spolu dětem o.p.s. Získali jsme prostředky nejenom na doplacení kurzu autoškoly, ale
také na baletní kroužek pro pětiletou holčičku z dětského domova. Nezapomenu na radost sousedky, která si v bazárku
zakoupila barevné hrníčky s obrovskými puntíky, po kterých vždycky toužila, nebo na malou Emičku, která si z nabídky
na improvizovaném pultíku z fošen vybrala krásné háčkované rukavičky po mojí prababičce. Věřím, že stejnou radost
mohly mít i děti v domově, když se doslechly, že si mohou dopřát to, po čem zatoužily.
Bára, individuální dárkyně

Proč jsem přispěl na projekt Dejme šanci dětem? Nikdo z nás nemůže ovlivnit, jestli se narodí do spokojené a úplné rodiny anebo ne.
Já jsem to štěstí měl a věřím, že i to přispělo k tomu, čeho jsem v životě dosáhl. Některé děti, ale takové štěstí nemají a pomoc těm,
které i přes obtížnější startovní podmínky chtějí něčeho v životě dosáhnout je pro mě samozřejmost. Ta trocha peněz, kterou si mohu
bez problémů dovolit postrádat, může někomu jinému ovlivnit pozitivně celý život.
Karel Turek, individuální dárce

Zpětná vazba účastníků
a účastnic
Pavel, 16 let, výbava pro fotbalového rozhodčího:
Mé přání, které mi dárce umožnil splnit, mi pomáhá nejen v tom, že jsem dokázal něco pro sebe a svůj koníček
udělat, ale také v tom, že budu mít plnou výbavu pro sebe a pro sport. Obohacuje mě jak ve sportu, ale také mi
zvyšuje sebevědomí, že i já mohu v budoucnu někomu pomoct. Naučil jsem se, že není dobré brát ale také dávat
a tak rozdávám své zkušenosti ze zkoušek, které jsem splnil, hráčům na hřišti.

Hana, 17 let, zahraniční jazykový kurz angličtiny:
Jsem nadšená, že se mi splní sen vycestovat za hranice ČR a do tak krásné země. Těším se, jak si zdokonalím angličtinu
a budu se moci lépe dorozumět a lépe se připravit i na závěrečné zkoušky. Chtěla bych poděkovat všem dárcům, lidem,
kteří pomáhají dětem z dětských domovů a dávají jim více možností do života.

Jitka, 12 let, kurzovné basketbalu:
Jsem ráda, že můžu chodit trénovat. Basketbal mě hodně baví.
Mám ráda akci a pohyb a tato hra je pro mě to pravé.
Chtěla bych být jednou tak úspěšná, abych mohla hrát v nároďáku.
Děkuji Vám. Udělali jste mi velkou radost a splnili mé přání.

Alžběta, 16 let, kadeřnický kufřík:
Mám obrovskou radost ze splnění mého přání. Kadeřnickou výbavu
nezbytně potřebuji ke své praxi. Bez ní bych se nemohla vyučit svému
oboru kadeřnice. Jsem šťastná, že ho mám a mohu ho už plně využívat.
Moc děkuji všem, kteří mi pomohli toto mé přání splnit.
Moc děkuji hodným lidem, kteří mě finančně podpořili a naspořili
finanční částku na kadeřnickou výbavu, kterou nutně potřebuji
k tomu, abych se vyučila svému oboru. Bez Vaší pomoci bych se
neobešla. Moc si toho, že jste mě podpořili, vážím.
David, 19 let, řidičský průkaz:
Průkaz využiji ve své praxi opravář zemědělských strojů a následně
v budoucnosti ve své práci. Budu mít větší možnost výběru zaměstnání
na trhu práce. Děkuji, jsem moc rád, že budu moci řídit osobní auto.

hodnota
podpořených
přání: 				
575 294 Kč

Projekt v číslech
počet podpořených dětí: 81
hodnota podpořených přání: 575 294 Kč

Karlínský
benefiční
bazárek

Chceme v Karlíně vytvořit
každoroční komunitní akci,
do které se mohou zapojit
jak jednotliví občané, tak
i firmy sídlící v této části
Prahy 8.

Karlínský benefiční bazárek

Chceme v Karlíně vytvořit každoroční komunitní akci,
do které se mohou zapojit jak jednotliví občané, tak i firmy
sídlící v této části Prahy 8. Bazárek je místem setkávání
a zároveň příležitostí zakoupit netradiční a originální věc
za málo peněz. Kdokoliv nám může darovat funkční
a zachovalé věci, které už sám nepotřebuje, ale naopak
mohou udělat radost někomu jinému.

V roce 2011 se konal 8. — 10. 11. druhý ročník. Na bazárku bylo možno vybírat
například z oblečení, módních doplňků, knih, CD, hraček, dekoračních předmětů,
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 BILLA, spol. s r.o. a Radisson
Blu Alcron Hotel. Díky velkému zájmu nakupujících a dalších
partnerů se nám podařilo dosáhnout skvělého čistého výtěžku
50.261 Kč. Prodalo se celkem 2003 kusů zboží.

Celý výtěžek putoval na podporu
našeho vzdělávacího projektu
Postav se na vlastní nohy, který
je určen mladým lidem
odcházejícím z ústavní péče.
Interaktivními metodami
a nácvikem praktických dovedností
se v projektu seznámí s tématy
rodinných vztahů, práce, financí
a bydlení.

Děkujeme dárcům, kteří významně podpořili akci finančně, a pomohli nám tak navýšit celkový finální výtěžek: panu Leo Dittmannovi a společnosti
Horton International Czech s.r.o. Děkujeme zaměstnancům firem BILLA, spol. s.r.o. a Radisson Blu Alcron Hotel a všem našim přátelům za sběr věcí
k prodeji. Díky dlouhodobé spolupráci se Zahradnictvím Líbeznice jsme měli k prodeji i mnoho nových věcí – dekorací, květináčů apod. Tisk propagačních
letáků a plakátů nám se slevou zajistila firma Marten. Dále děkujeme všem dobrovolníkům a nakupujícím!

Děkujeme

Vždycky mě dokáže překvapit, co všechno je
možné udělat na lokální úrovni při dostatečném

I letos jsem se těšila na říjnový bazárek Spolu dětem. Na bazárku jsem stejně
jako v minulých ročnících nakoupila drobnosti pro radost a různé poklady.
Nakupování bylo o to radostnější, že jsem nakupovala s pocitem toho,

nadšení. Karlínský bazárek je pro mě už srdcovou

že peníze pomohou tam, kde jsou potřeba – na projekty Spolu dětem.

záležitostí a jsem rád, že jsem si i letos mohl

Byla jsem potěšena, když jsem mohla pomoci v organizaci bazárku.

pořídit spoustu zbytečností pro sebe a několik
opravdu překrásných vánočních dárků pro přátele.

Před samotným bazárkem jsem mezi kolegy a přáteli uspořádala malou
sbírku nepotřebných věcí. Překvapilo mě, jaké pěkné kousky se vybraly
a kolik lidi ze svého okolí se do sbírky zapojilo.
dobrovolnice Jana J.

kupující Jakub F.

Citace dárci, dobrovolníci, kupující
Před pár lety jsme se s naším panem ředitelem dohodli, že se chceme věnovat

Být dobrovolníkem ve Spolu dětem je pro mě srdeční záležitostí, neboť svého času

dobročinným akcím, které skutečně mají smysl. Přemýšleli jsme, jak to udělat

jsem byla administrátorkou jednoho z jejích projektů a z kolektivu kolegyň

a nakonec jsme se rozhodli, že se zeptáme našich zaměstnanců. Navrhli jsme

se přirozenou cestou vyvinul i přátelský vztah, který trvá dodnes a těším se na

několik projektů a Váš bazárek přišel (kromě jiných akcí) všem jako úžasný

každé naše setkání. Neboť kdo z nás se rád nepohybuje ve společnosti lidí, kteří

nápad. Myslím, že hlavně proto, že si myslíme, že na “děti”, které mají po

jsou zapáleni pro svou práci, dávají jí nejen energii, ale i srdce a jsou otevřeni

ukončení pobytu v dětských domovech vykročit do dospělého světa, se často

a přístupní každému, komu není osud potřebných lhostejný? Když jsem začátkem

zapomíná. Možná proto, že to není tak mediálně zajímavé, jako děti malé.

dubna přišla se dvěma velkými kufry do kanceláře Spolu dětem, vypadalo to,

A druhým důvodem je samozřejmě praktický fakt, a to že i naši zaměstnanci

že se stěhuju. Omyl! To jsem s radostí doma posbírala všechno, co v mé domácnosti

nemají peněz na rozdávání. Ale proto, že chtějí pomáhat, přišla jim tato forma

splnilo svůj účel a čekalo na „impuls k přesunu“. Moc mě těší, že všechna ta CD,

schůdná. A já viděla, že si s výběrem “dárků” opravdu dali práci. Mockrát

knížky, hrníčky, ale i záclony a jiné „nutnosti do domácnosti“ našly svého nového

děkuji a doufám, že na podzim se budeme moci znovu zapojit.

majitele a zároveň finančně pomohly podpořit projekt Postav se na vlastní nohy.
Těším se na další Bazárky a aktivity Spolu dětem a přátelé, rozhodně můžete s mou

paní Naďa

pomocí počítat!
dobrovolnice Marie G.

Citace dárci, dobrovolníci, kupující
Loňský bazárek byl úžasný, ale letošní jej ještě překonal.
Je skvělé, když existuje prostor, kde panuje přirozený koloběh
věcí, a který navíc přispívá dobré věci. Zkrátka bazárek má
velký smysl a doufám, že si udrží své místo a stane se z něj
tradiční akce.
dobrovolnice Jana S.

V roce 2011 bylo společnosti BILLA nabídnuto zapojení se do projektu
„Karlínský benefiční bazárek“, který vzbudil velké nadšení u všech
zaměstnanců společnosti BILLA zapojených do akce. Následný 100% úspěch
této akce byl třešničkou na pomyslném dortu a už nyní se těšíme na další
ročník tohoto projektu.
Bc. Magdaléna Černá, BILLA Club manager
Karlínský bazárek se stal pro mou rodinu dějištěm velkého nákupu
či jak chcete doplnění naší domácnosti vším, co jsme potřebovali
např: dobrodružná literatura, bezpečnostní sedačka do auta,
těhotenské oblečení, sportovní oblečení pro mého muže, umělé
květiny na hrob, šperky. Uznáte sami, že různorodost věcí na
jednom místě byla široká a nás velmi potěšila. Dokonce jsme díky
příjemnému personálu, kvalitě zboží a hlavně dobré věci nelitovali
útraty pár tisíc a spíše jsme měli radost, že jsme podpořili váš
projekt a naše peníze šly na podporu vzdělání a talentu dětí
z dětských domovů. V tomto roce doufáme v pokračování projektu
a plánujeme, že budeme nejen odnášet ale i přinášet. Přejeme
tomuto projektu dlouhé trvání!
kupující

Z.+M.+A.Z.

Počet
prodaných kusů:
2003

čistý výtěžek akce: 50 261 Kč
počet prodaných kusů: 2003
počet neprodaných kusů: 78

Projekt v číslech

Kultura
do dětských
domovů

V roce 2011 se podařilo
ve spolupráci se 7
kulturními zařízeními
zajistit vstupenky pro 933
dětí z dětských domovů
a náhradních rodin z celé
České republiky.

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 strávený volný čas, osvojování společenského chování v praxi
a rozšíření kulturních obzorů, to vše projekt nabízí již od roku 2002.

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 2011 se podařilo ve spolupráci
se 7 kulturními zařízeními zajistit
vstupenky pro 933 dětí z dětských
domovů a náhradních rodin z celé
České republiky.
Měly možnost navštívit představení v Divadle Na Fidlovačce, Divadle DISK,
Divadle U Hasičů (kde hostuje Docela velké divadlo Litvínov), v kině Lucerna
a muzikál Děti ráje. 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, Divadlu U Hasičů, Docela velkému divadlu a kinu Lucerna.
Velkou slevu na vstupné nám poskytl muzikál Děti ráje.

Děkujeme
za nádherný zážitek
Dobrý den,
ráda bych touto cestou poděkovala za nabídku k účasti na koncertě - THE BEATLES NIGHT. Trochu jsme se obávali toho,
jestli to děti zaujme, ale zřejmě jsme je podcenili. Byly zcela nadšeny, hudbu si broukaly ještě cestou k metru a vzpomínaly,
kde už ji slyšely. Mně osobně se koncert líbil také a jsem ráda, že oslovil 12 letou Evičku, ale i 17 letého Lukáše.
Děkujeme
děti a vychovatelky z DD Hora Svaté Kateřiny

Vážená paní Dittmannová,
dovolte, abych Vám poděkovala jménem dětí za nádherný kulturní zážitek,
který jsme díky Vám mohli opět prožít při poslechu koncertu ve Smetanově
síni Obecního domu.

Dobrý den,

Tentokrát jsme vyrazili 20.4.2011. Velice jsme se těšili, protože program
koncertu sliboval již dopředu nevšední zážitek. Po skončení koncertu jsme

chtěli bychom Vám tímto poděkovat za možnost vidět

si uvědomili, že celý náš život je úplně stejný, jako byla hudba. Zažíváme

a slyšet koncert vážné hudby. Koncert se nám moc líbil.

radostné a šťastné chvíle, které se střídají s těmi smutnými a dramatickými.

Jsme rádi, že jste nám umožnili seznámit se i s jinou hudbou

Snažme se proto, aby těch hezkých chvil bylo co nejvíce a užívejme si

než běžně posloucháme.

každého dne, který nám byl dán. Právě jeden takový jsme dostali i od

Moc se nám líbil i sál (Smetanova síň Obecního domu),

Vás a velice Vám děkujeme.

ve které byl koncert pořádán. Děkujeme všem, kteří nám
tento zážitek umožnili.

Mgr. Lenka Woloszczuková
a děti z DD Žatec

Za naši výpravu Ota Cihlář a Jana Ristanovová,
dětský domov Tuchlov

počet děkování
ve stoje:
5

počet darovaných vstupenek: 933
počet obdarovaných domovů, pěstounů: 45
počet zapojených kulturních zařízení: 7
počet děkování ve stoje: 5

Projekt v číslech

Postav se
na vlastní
nohy

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.

Postav se na vlastní nohy
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 2011 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.
Celkem proběhla 3 víkendová školení a 15 účastníků projektu
odpracovalo v rámci brigád 1 248 hodin.

Děkujeme

Za podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Nadačnímu fondu Albert, Nadaci Terezy Maxové dětem

a dobrovolnickému programu „ČSOB a ERA Pomáháme společně“.

Zpětná
vazba

Z domácích úkolů

„Vzhledem k tomu, že mé opuštění dětského domova bude již za rok, přiblížím
vám svou vizi mého „postavení se na vlastní nohy“ a osamostatnění se. V dětském
domově Domino, kde jsem již 15 let, jsem poznala díky našim tetám rodinnou
atmosféru, kterou bych do budoucna chtěla umět vytvořit jednou i své rodině.
Již několik mých kamarádů dětský domov opustilo, a proto vím o možnostech
získání bytu od města. Tato možnost se mi zdá jako značné usnadnění našich
podmínek, které jsou s odchodem spojeny. Jednou bych chtěla mít malý byt, který
bych si zařídila podle svých představ. Chtěla bych v něm mít nový nábytek, ale
ráda bych se obklopila i starými věcmi, ke kterým mám citový vztah a mám

Od dětského domova

„Jsme rádi, že děti z našeho dětského domova se měly možnost již dvakrát
zúčastnit projektu „Postav se na vlastní nohy“. Projekt si klade za cíl svými
aktivitami usnadnit cílové skupině dětí a mladých dospělých vstup do života
získáním praktických vědomostí a dovedností. Schopnost osamostatnit
se a zjednodušit jejich zapojení do běžného života. V neposlední řadě
jde o získání nových kamarádů, seznámit se s chodem dětských domovů

je již dlouho, a ke kterým se vážou mé vzpomínky. Takové místo bych nazvala
mým domovem – bylo by to místo, kam bych se ráda vracela a kam bych jednou
i ráda pozvala své přátele. “Doufám, že mé opuštění dětského domova bude
úspěšné a tety na mě budou moci býti hrdé.“
V.G.

Ze školení

v jiných místech České republiky. Možnost navštívit hlavní město není také

„Moc se mi tu líbilo. Chtěla bych tu být ještě tak týden. Jsem ráda, že jsem

jednoduchou záležitosti. Děti ze Severní Moravy jsou šťastné, že se jim

vás poznala.“

naskytla příležitost vidět stověžatou Prahu na vlastní oči. V předchozím

„Bylo to super. Bavilo mě to.“

období jsme se již zúčastnili několika projektů. Ostravská univerzita

„Jste super! Hlavně Bětka a Pavel.“

nás oslovila projekty: „Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních

„Celkem to šlo, ale moc her a málo učení.“

institucionální péče“ a „Příprava dětí a mladých lidí na vstup

„Bylo to tu supr a těším se na příště.“

do samostatného života“.
Budeme se těšit na další spolupráci!
S pozdravem za děti,
Mgr. Dagmar Šamajová
zástupce ředitele

počet
zapojených
domovů:
6

Projekt v číslech
počet zapojených domovů: 6
počet zapojených dětí: 32
počet zapojených vychovatelů: 8
počet dnů školení: 9
počet účastníků, kteří byli na brigádě: 15
počet brigádnických hodin: 1248

Už vím
jak

Projekt měl za cíl
pomoci získat větší
jistotu v rozhodování,
větší sebevědomí
a motivaci k vytvoření
fungujících vztahů.

Vzdělávací projekt „Už vím jak“ realizovaný
v období let 2009 — 2011 připravoval
dospívající mládež na praktické situace,
s kterými se 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

Do projektu bylo zapojeno 61 mladých lidí
z dětských domovů:
Frýdlant, Holice, Chomutov, Krásná Lípa, Ústí nad Labem Střekov, Česká Kamenice,
Dubá Deštná, Krompach, Litoměřice, Ústí nad Labem Severní Terasa a Vysoká Pec.

Rok 2011 byl ve znamení závěru projektu.
Od ledna do června celý realizační tým projektu
usilovně pracoval na vytvoření hodnotící studie
projektu, která byla výstupem snažení všech zapojených.
Hodnotící studie vyšla v celkovém nákladu 50 kusů.
Její obsah je věnován popisu projektu a průběhu jeho realizace od počátečních příprav po závěrečnou evaluaci.
Jednotlivé kapitoly přibližují čtenáři samotnou problematiku mladých dospělých v ústavní výchově, obsah
tematických vzdělávacích bloků, popis práce s účastníky a praktické ukázky, složení realizačního týmu
a v neposlední řadě i to, jak byli do programu zapojeni vychovatelé, kteří mladé účastníky doprovázeli.

Hodnotící studie je k dispozici ke stažení na:
www.spoludetem.cz/informujeme/studie problematiky.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Děkujeme

a státního rozpočtu ČR.

Zpětná vazba účastníků
a účastnic
„Nejdůležitější, co jsem se dozvěděl, bylo, jak hospodařit s penězi.
Nevěděl jsem, že musím pamatovat i na výdaje za drogerii a potřeby
do domácnosti, třeba koště, kýbl. V dětském domově tohle beru
za samozřejmý… ale pak se to hezky načte,“ říká osmnáctiletý
Robert, účastník projektu.

„Projekty, které se snaží připravit děti, resp. mladé lidi na praktické situace, se 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,“ říká odborná garantka a supervizorka projektu PhDr. Ilona Preslová.

počet
zapojených
vychovatelů:
19

Projekt v číslech
počet zapojených domovů: 11
počet zapojených dětí: 61
počet zapojených vychovatelů: 19
počet dnů školení: 33
počet vytištěných kusů hodnotící studie: 50

Poděkování
Pomoc a podporu nám laskavě poskytly

Individuální dárci

společnosti a organizace:

Individuální dárci nad 10.000 Kč:

Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
BILLA, spol. s r. o.

Jiří Sušický
Ing. Jan Široký
Filip Velach
Dále děkujeme všem individuálním dárcům, kteří podpořili

Nadace Terezy Maxové dětem

naše projekty – zejména Dejme šanci dětem a Karlínský benefiční bazárek.

Nadační fond Albert
Nadace táta a máma
Ing. Štěpán Šmerda, Zahradnictví Líbeznice

Hmotné dary a služby

Dittmann Consulting, s. r. o.

Český národní symfonický orchestr, s.r.o.

Nadace Divoké Husy

Nadace Terezy Maxové dětem

Forbes Game a.s.

Jakub Korous

Československá obchodní banka, a.s.

Adam Uchytil

— dobrovolnický program „ČSOB a ERA Pomáháme společně“.
HOWLING s.r.o.
Horton International Czech s.r.o.
TEFL Worldwide, s.r.o.
Industry CZ, s.r.o.

Všem dárcům a partnerům
upřímně děkujeme.

Fondy

ČÍSLO ÚČTU NÁZEV ÚČTU

POČÁTEČNÍ
STAV

OBRATY ZA
OBDOBÍ MD

OBRATY ZA
OBDOBÍ D

OBRATY
ROZDÍL

KONCOVÝ
STAV

910200

Nepřímé náklady na projekt MPSV z fondu EU Už vím jak

0,00

34 548,96

34 548,96

0,00

0,00

910300

Ost. ev. majetek na projekt MPSV z fondu EU Už vím jak

0,00

6 113,00

6 113,00

0,00

0,00

911001

FOND - dary od občanů - DM ŠANCE

0,00

78 834,29

78 834,29

0,00

0,00

911034

FOND - dary od občanů - Veřejná sbírka Dejme šanci dětem

0,00

94 966,00

94 966,00

0,00

0,00

911100

Fondy - zdroje na přání Dejme šanci dětem BILLA

340 112,00

508 314,00

370 008,00

-138 306,00

201 806,00

911200

Fondy - zdroje Výstava obrázků

0,00

4 800,00

17 850,00

13 050,00

13 050,00

911300

Fondy - zdroje výtvarná soutěž BILLA

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

911900

Fondy - dotace od MPSV na Už vím jak

-365 860,75

982 512,27

1 348 373,02

365 860,75

0,00

911931

FOND 031 - volné zdroje pro program 031 (Šance)

-3 388,25

140 600,00

124 319,70

-16 280,30

-19 668,55

911992

výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky Dejme šanci dětem

9 083,25

376,00

4 748,30

4 372,30

13 455,55

912931

FOND 031 - vázané zdroje pro program 031 (Šance)

65 500,00

104 500,00

140 600,00

36 100,00

101 600,00

915300

Ost. služby na projekt MPSV z fondu EU Už vím jak

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

917400

Přímá podpora na projekt MPSV z fondu EU Už vím jak

0,00

1 229,00

1 229,00

0,00

0,00

917800

Mzdové náklady na projekt MPSV z fondu EU Už vím jak

0,00

693 082,00

693 082,00

0,00

0,00

91x

Fondy

45 446,25

2 704 875,52

2 969 672,27

264 796,75

310 243,00

Fondy

PŘÍJMY, PŘÍSLIBY DO FONDŮ DLE ZDROJŮ

PŘÍJMY, PŘÍSLIBY DO FONDŮ
DLE ZDROJŮ

Dotace od Ministerstvo práce a sociálních věcí z fondu EU

1 348 373,02 Kč

BILLA, spol. s r.o. - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem

370 008,00 Kč

BILLA, spol. s r.o. - výtvarná soutěž DD

25 000,00 Kč

AKCE VÝSTAVA OBRÁZKŮ DĚTÍ Z DD

17 850,00 Kč

DM ŠANCE

78 834,29 Kč

Veřejná sbírka Dejme šanci dětem

94 966,00 Kč

Celkem

1 935 031,31 Kč

Rozsah příjmů
dle zdrojů
ROZSAH PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) DLE ZDROJŮ

KČ

Dary - Nadace dětem Terezy Maxové na rok 2011

1 220 968,10

Dary - BILLA, spol. s r.o.

208 579,00

Dar - Československá obchodní banka, a.s.

30 000,00

Dar - DITTMANN Leo

5 000,00

Dar - DOLEJŠÍ Petr

7 441,00

Dar - Forbes Game a.s.

30 000,00

Dar - Horton International Czech s.r.o.

5 000,00

Dar - Howlings s.r.o.

10 000,00

Dar - Ing. Štěpán Šmerda, Zahradnictví Líbeznice

200 000,00

Dar - Nadace táta a máma na rok 2011

43 359,54

Dar - Nadační fond ALBERT

300 000,00

Dar - ŠIROKÝ Jan Ing.

10 000,00

Dar - TEFL Worldwide, s.r.o.

5 000,00

Dar - VALA Martin

100,00

Dar - ZINDULKOVÁ Anna Miriam

3 000,00

Dotace od Ministerstvo práce a sociálních věcí

355 863,00

AKCE KARLÍNSKÝ BENEFIČNÍ BAZÁREK

46 500,00

Zúčtování fondů

83 052,29

Nefinanční dary

142 800,00

Celkem

2 706 662,93

Majetek
a závazky

AKTIVA

POČÁTEČNÍ
STAv

OBRATY ZA
OBDOBÍ MD

OBRATY ZA
OBDOBÍ D

OBRATY
ROZDÍL

KONCOVÝ
STAV

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

127 113,90

0,00

0,00

0,00

127 113,90

Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

-99 997,90

0,00

27 116,00

-27 116,00

-127 113,90

Pokladny

16 906,00

541 775,00

523 473,00

18 302,00

35 208,00

Bankovní účty

760 672,48

4 399 973,66

4 922 522,43

-522 548,77

238 123,71

Peníze na cestě

0,00

379 258,00

379 258,00

0,00

0,00

Poskytnuté zálohy

22 000,00

406 072,00

393 072,00

13 000,00

35 000,00

Ostatní pohledávky

905 597,35

1 297 612,00

2 054 191,13

-756 579,13

149 018,22

Náklady příštích období

12 000,00

10 500,00

12 000,00

-1 500,00

10 500,00

Příjmy příštích období

51 000,00

21 040,00

51 000,00

-29 960,00

21 040,00

Aktiva celkem

1 795 291,83

7 056 230,66

8 362 632,56

-1 306 401,90

488 889,93

Majetek a závazky

PASIVA

POČÁTEČNÍ
STAV

OBRATY ZA
OBDOBÍ MD

OBRATY ZA
OBDOBÍ D

OBRATY
ROZDÍL

KONCOVÝ
STAV

Dodavatelé

455 716,82

1 231 608,92

890 387,90

-341 221,02

114 495,80

Ostatní závazky

268 757,00

906 214,20

637 457,20

-268 757,00

0,00

Zaměstnanci

125 349,00

1 682 001,00

1 645 202,00

-36 799,00

88 550,00

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení

51 907,00

432 515,00

404 830,00

-27 685,00

24 222,00

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

22 247,00

200 032,00

188 976,00

-11 056,00

11 191,00

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

24 870,00

230 265,00

219 105,00

-11 160,00

13 710,00

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba

630,00

1 650,00

1 020,00

-630,00

0,00

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

0,00

355 863,00

355 863,00

0,00

0,00

Výnosy příštích období

799 705,94

799 705,94

55 416,52

-744 289,42

55 416,52

Fondy

45 446,25

2 704 875,52

2 969 672,27

264 796,75

310 243,00

Výsledek hospodaření

662,82

348,05

348,05

0,00

662,82

Pasiva celkem

1 795 291,83

8 545 078,63

7 368 277,94

-1 176 800,69

618 491,14

Náklady
NÁKLADY

POČÁTEČNÍ
STAV

OBRATY ZA
OBDOBÍ MD

OBRATY ZA
OBDOBÍ D

OBRATY
ROZDÍL

KONCOVÝ
STAV

Kancelářský materiál

0,00

14 695,00

0,00

14 695,00

14 695,00

Ostatní spotřebovávaný materiál

0,00

3 945,00

0,00

3 945,00

3 945,00

Kancelářská technika

0,00

21 652,00

0,00

21 652,00

21 652,00

Ostatní evidovatelný majetek

0,00

149 480,00

0,00

149 480,00

149 480,00

Odborná literatura

0,00

4 785,00

0,00

4 785,00

4 785,00

Spotřeba energie

0,00

23 604,00

0,00

23 604,00

23 604,00

Spotřebované nákupy

0,00

218 161,00

0,00

218 161,00

218 161,00

Opravy a udržování

0,00

2 200,00

0,00

2 200,00

2 200,00

Cestovné

0,00

87 375,00

0,00

87 375,00

87 375,00

Reprezentace

0,00

2 630,00

0,00

2 630,00

2 630,00

Pošta

0,00

13 925,00

0,00

13 925,00

13 925,00

Telefon + Internet

0,00

37 297,30

0,00

37 297,30

37 297,30

Pronájem nebytových prostor

0,00

133 500,00

0,00

133 500,00

133 500,00

Ostatní pronájem

0,00

2 040,00

0,00

2 040,00

2 040,00

Auditoři

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Právníci a notáři

0,00

330,00

0,00

330,00

330,00

Marketing

0,00

298 263,50

0,00

298 263,50

298 263,50

Vzdělávání

0,00

750,00

0,00

750,00

750,00

Pojištění

0,00

3 875,00

0,00

3 875,00

3 875,00

Ostatní služby

0,00

355 903,00

0,00

355 903,00

355 903,00

Projekty dětských týmů

0,00

223 106,20

0,00

223 106,20

223 106,20

Ostatní služby

0,00

16 000,00

0,00

16 000,00

16 000,00

Služby

0,00

1 192 195,00

0,00

1 192 195,00

1 192 195,00

Náklady
NÁKLADY

POČÁTEČNÍ
STAV

OBRATY ZA
OBDOBÍ MD

OBRATY ZA
OBDOBÍ D

OBRATY
ROZDÍL

KONCOVÝ
STAV

Mzdové náklady

0,00

1 638 702,14

542 598,00

1 096 104,14

1 096 104,14

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

0,00

442 605,00

150 484,00

292 121,00

292 121,00

Zákonné sociální pojištění-KOOP

0,00

6 599,00

0,00

6 599,00

6 599,00

Osobní náklady

0,00

2 087 906,14

693 082,00

1 394 824,14

1 394 824,14

Ostatní daně a poplatky

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Daně a poplatky

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Jiné ostatní náklady

0,00

3 868,00

0,00

3 868,00

3 868,00

Ostatní náklady

0,00

3 868,00

0,00

3 868,00

3 868,00

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

0,00

27 116,00

0,00

27 116,00

27 116,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

0,00

27 116,00

0,00

27 116,00

27 116,00

Náklady celkem

NÁKLADY

POČÁTEČNÍ
STAV

OBRATY ZA
OBDOBÍ MD

OBRATY ZA
OBDOBÍ D

OBRATY
ROZDÍL

KONCOVÝ
STAV

Spotřebované nákupy

0,00

218 161,00

0,00

218 161,00

218 161,00

Služby celkem

0,00

1 192 195,00

0,00

1 192 195,00

1 192 195,00

Osobní náklady

0,00

2 087 906,14

693 082,00

1 394 824,14

1 394 824,14

Daně a poplatky

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Ostatní náklady

0,00

3 868,00

0,00

3 868,00

3 868,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

0,00

27 116,00

0,00

27 116,00

27 116,00

Náklady celkem

0,00

3 529 346,14

693 082,00

2 836 264,14

2 836 264,14

Náklady na projekt
a provoz

NÁKLADY NA PROJEKT A PROVOZ

POČÁTEČNÍ
STAV

Projekt Adopce.com

315 740,66

Projekt Bav se a pomáhej s Oriflame

803 758,22

Projekt Karlínský benefiční bazárek

6 238,50

Projekt DM Šance

101 000,00

Projekt Dejme šanci dětem

326 456,54

Projekt Jarmarky pro šikovné ručičky

21 469,22

Projekt Kultura v dětských domovech

126 800,00

Projekt Postav se na vlastní nohy

826 565,50

Projekt Výstava obrázků

800,00

Provoz

307 435,50

Celkem

2 836 264,14

z toho 22 680,- Kč hmotný dar - dětské knihy získané zdarma

z toho 16 000,- Kč spotřebované služby získané zdarma
z toho 126 800,- Kč spotřebované vstupenky na kulturní
představení získané zdarma

Výrok auditora

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

Děkujeme Vám za pozornost.

spoludetem.cz
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