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Pomáháme dětem, 

které vyrůstají 

v dětských domovech 

a pěstounských 

rodinách. Zvyšujeme 

jejich šanci úspěšně 

se postavit na vlastní 

nohy.

Na prvním místě je 

pro nás zájem dítěte. 

Naší vizí je stav, kdy se 

život dětí vyrůstajících 

v dětských domovech 

neliší od života dětí 

vyrůstajících 

v biologických 

rodinách víc, než 

je nezbytně nutné. 

Zároveň si přejeme, 

aby se co nejvíce dětí 

z domovů dostalo do 

náhradních rodin.

Spolu dětem o.p.s. Průvodce 
světem 
dětí
v dětských 
domovech.

Výroční zpráva 2013
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Všem velmi děkujeme 

za podporu a pomoc.

Náš team Dobrovolníci

Spolu dětem o.p.s. 

sídlo: Peckova 280/9

186 00 Praha 8

IČ: 27430154

Unicredit Bank

čísla účtů: 

1048136008/2700

1048136016/2700

(Veřejná sbírka registrovaná 

u Magistrátu hlavního města Prahy, 

č.j. S-MHMP/1067876/2012)

2106519344/2700 direct mailingová kampaň

Registrace: rejstřík obecně prospěšných 

společností vedený u Městského soudu v Praze, 

oddíl O, vložka 413

Předmět činnosti 

Druhy obecně prospěšných 

služeb jsou poradenství, 

organizační a technická 

pomoc při realizacích 

projektů neziskového sektoru 

se zaměřením a pomoc 

opuštěným dětem, stejně jako 

činnosti a služby zaměřené 

na řešení problematiky 

opuštěných dětí.

Zakladatel 

Nadace táta a máma, 

Klimentská 1246/1

110 00 Praha 1 

IČ: 65996631

www.nadacetm.cz

Základní údaje





Naďa Dittmannová                            

ředitelka          

Štěpán Šmerda

předseda správní rady

Milí přátelé,

vítáme vás u naší výroční 

zprávy a věříme, že v ní najdete 

zajímavé informace o naší 

činnosti. 

Rok 2013 byl u nás ve 

znamení rozšíření spolupráce 

s našimi dlouhodobými 

partnery. Jednalo o zapojení 

dobrovolníků – zaměstnanců,

o stáže pro mladé lidi 

z dětských domovů  

a samozřejmě i o rozšíření 

finanční podpory 

Navázali jsme nová partnerství 

s Dyzajn Marketem, rádiem 

Applaus, organizací Budu 

pomáhat, City bank Europe, 

Slevomatem, Federací dětských 

domovů ČR  a dalšími. 

Velkou zkušeností pro nás 

byla účast v mezinárodním 

projektu občanského sdružení 

Asociace manažerů absolventů. 

Jednalo se o zajímavé stáže do 

Estonska, Slovenska, Švédska 

a Portugalska. 

Závěrem bychom rádi 

poděkovali všem našim 

dárcům, dobrovolníkům, 

spolupracovníkům 

a příznivcům a samozřejmě 

díky celému našemu týmu. 

Těšíme se na další spolupráci 

a přejeme příjemné čtení.

Slovo úvodem



Realizované
projekty



kvalitně informovat zájemce 

o jakoukoli formu náhradní 

rodinné péče a náhradní rodiče

Projekt Adopce.com 

přehledným 

a uceleným způsobem 

přibližuje žadatelům 

problematiku náhradní 

rodinné péče a snaží se 

odpovědět na mnoho 

důležitých otázek, 

které je na cestě 

náhradního rodiče 

mohou potkat.

Je realizován ve čtyřech 

základních rovinách: 

webový portál, brožura 

Průvodce náhradní 

rodinnou péčí, 

infolinka a diskuse.

Cíle projektu Adopce.com 

451 telefonických dotazů

80 e-mailových dotazů

240 040 návštěvníků webových 

stránek

817 registrovaných uživatelů 

diskuse

394 odborných odpovědí na 

diskusi

Projekt v roce 2013



podpořit dobrovolnickou 

činnost mladých lidí

zlepšit životní dovednosti dětí

z dětských domovů

přínos pro komunitu, ve které 

děti žijí

Projekt Bav se 

a pomáhej dává dětem 

z dětských domovů 

jedinečnou příležitost 

uvědomit si, že mají 

talent a schopnost 

měnit nejen svůj život, 

ale i život ve svém okolí 

k lepšímu.

Děti realizují vlastní 

projekty, kterými 

pomáhají druhým 

a které jsou prospěšné 

jejich komunitě. V roce 

2013 byly realizované 

2 běhy projektů – jedny 

dobíhající z roku 2012 

a druhé, nové projekty 

pro rok 2013.

Cíle projektu Bav se a pomáhej

DD Boskovice: turistický průvodce 

„Boskovicko pro děti, děti pro Boskovicko“

DD Brandýs nad Orlicí: „To je život“, akce pro 

seniory, hendikepované a děti z mateřských 

škol plus výroba prodejního fotokalendáře na 

podporu zvířat v záchranné stanici

DD Budišov nad Budišovkou: „S námi 

nebudete sami“, vánoční a velikonoční besídky 

pro seniory

DD Frýdlant: „Pod Heřmanickou Okurkou“, 

revitalizace povodní zničeného obecního 

pozemku

DD Hora sv. Kateřiny: „Zábavné a poučné 

odpoledne se zvířátky“ pro děti z mateřské 

školy a klienty domu s pečovatelskou službou

DD Sedloňov: „Včela znamená život II“, 

dlouhodobý projekt na stabilizaci chovu včel

DD Senožaty: „Sluníčko jde do světa“, 

divadelní představení pro seniory a děti 

z okolních škol

DD Tuchlov: „Měsíčník Tuchlováček“, 

zpravodajský servis pro obyvatele obce a okolí

DD Uherský Ostroh: „Pohádkové hraní“ pro 

všechny děti z okolí

DD Boskovice: turistický průvodce “Po 

rozhlednách v okolí Boskovic”

DD Brandýs nad Orlicí: “Spolu to zvládnem” 

aneb základy ekologie pro děti z MŠ a výroba 

kalendáře na podporu útulku pro zvířátka

DD Hora Sv. Kateřiny: “Zábavná a poučná 

odpoledne se zvířátky” aneb hry a soutěže pro 

děti z MŠ a Ústavu sociální péče, výrobky 

z ovčí vlny a péče o zvířátka

DD Jeseník: “Úsměv pro přírodu” aneb péče 

o naučné stezky lázní Jeseník

DD Krásná Lípa: vytvoření “Hmatového 

chodníku” a zábavný den při jeho otevření

DD Sedloňov: „Včela znamená život, aneb 

jak se včelaří“ aneb dlouhodobý projekt 

na stabilizaci chovu včel

DD Náměšť nad Oslavou: “Setkávání 

generací” aneb společné aktivity dětí a seniorů

DD Nový Jičín: “Vánoce se seniory” aneb 

program a výroba dárečků pro seniory

DD Vizovice: “Aby bylo na světě krásně 

a zdravě” aneb ochrana životního prostředí 

v lesoparku

DD Ledce: “Propojené životy” aneb několik 

komunitních akcí pro veřejnost

Projekty v roce 2013



volnočasové kroužky

hudební nástroje

jazykové kurzy

pomůcky na učební obory

nástavbové kurzy

Podporuje individuální 

rozvoj, smysluplné 

trávení volného času 

a přípravu na budoucí 

povolání dětí 

z dětských domovů.

První charitativní 

internetový projekt 

určený k adresné 

pomoci konkrétním 

dětem.

Od začátku projektu 

9. 9. 1999 bylo do konce 

roku 2013 splněno  

424 přání v hodnotě 

7 422 780 Kč.

www.sance.cz

Nejčastější přání Dejme šanci dětem

V roce 2013 bylo celkem 

splněno 142 přání v hodnotě 

662 862 Kč.

Na začátku roku jsme se 

zúčastnili Dyzajn Marketu 

a výtěžek byl použit na přání 

dětí v tomto projektu.

Díky předvánoční pomoci 

na Slevomatu jsme získali 

18 600 Kč za zakoupené 

vouchery. 

Slevomat tuto částku navýšil 

o dalších 10 000 Kč, mohli jsme 

tak podpořit dalších 8 dětí.

Projekt v roce 2013



Poděkování



Děti i vychovatelé prošli na 

začátku projektu školením 

Obchodníkem snadno a rychle, 

kde se naučili více o dělbě 

práce, týmové spolupráci, 

propagaci, kultuře prodeje 

nebo stanovení ceny výrobku. 

Získané informace zužitkovali 

při přípravách 

a výrobě zboží, které pak samy 

prodávaly na Jarmarcích 

 v prodejnách sítě Albert. Tržby 

připadly jednotlivým dětským 

domovům. 

Posláním projektu 

Jarmarky s Albertem 

je ukázat dětem 

a mladým lidem 

z dětských domovů, 

že „bez práce nejsou 

koláče“. Hravou 

a poznávací formou 

předává dětem 

zkušenosti ze světa 

podnikání, dává jim 

možnost tvořit a získat 

dovednosti, které 

použijí v samostatném 

životě mimo dětský 

domov. Navazujeme na 

několikaletý úspěšný 

projekt Jarmarky pro 

šikovné ručičky.

O projektu Jarmarky s Albertem 

300 zapojených dětí 

27 dětských domovů

5 školní Obchodníkem snadno 

a rychle

21 prodejních míst

152 920 Kč celkové tržby 

domovů 

Projekt v roce 2013



Projekt  zprostředkovává  dětem z dětských 

domovů a pěstounských rodin možnost zúčastnit 

se kulturních a sportovních  akcí v rámci celé 

České republiky. Náklady spojené s návštěvou 

divadla či sportovní akce jsou v dnešní době  

vysoké a dětské  domovy  a pěstounské rodiny 

si  nemohou návštěvu dovolit tak často, jak 

by si přály. Toto znevýhodnění se snažíme 

minimalizovat tím, že oslovujeme divadla 

a další  kulturní a sportovní 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 2013 nám poskytl Český národní 

symfonický orchestr vstupenky v hodnotě 

21 950 Kč. Děkujeme za dlouhodobou spolupráci. 

Kultura do dětských domovů



dát vědět o činnosti

Spolu dětem

prodejem darovaných věcí 

získat finanční prostředky pro 

realizaci projektů

Pokračování akce, 

do které se mohou 

zapojit jak jednotliví 

občané, tak i firmy. 

Bazárek je místem 

setkávání i příležitostí 

udělat nákupem radost 

sobě a zároveň i dětem 

z dětských domovů.

Prodej věcí, které 

jeden nepotřebuje, ale 

druhému udělají radost 

s výtěžkem 33 413 Kč 

je použit na podporu 

vzdělávacích projektů 

pro děti z dětských 

domovů.

Cíle projektu Letní den 

výtěžek 33 412 Kč

prodáno 884 kusů

darovaných věcí

77 dětských účastníků

soutěže o ceny

Projekt v roce 2013



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

Projekt Postav se 

na vlastní nohy 

prostřednictvím 

interaktivních 

vzdělávacích 

workshopů otevírá 

dětem z dětských 

domovů brány 

dospělosti.

V průběhu několika 

víkendů se účastníci 

pomocí zážitků učí 

rozpoznávat různé 

situace a chápat, 

jak v nich jednat.

Cíle projektu Postav se
na vlastní nohy

Co ti školení Postav se 

na vlastní nohy přineslo?

Od dětí z DD Sedloňov,

DD Rovečné, DD Hodonín, 

DD Jeseník a DD Náměšť nad 

Oslavou:

 „Díky za projekt, poznal jsem 

plno lidí a naučil se nové věci.“

 „Děkuji za vaši pomoc 

a ochotu se nám věnovat.“

 „Bylo to vážně moc super. 

Díky za skvělých 9 dní.“

 „Školení mi přineslo nové 

znalosti do života a jsem za to 

ráda. Také mi přineslo nové 

přátele.“

 „Spoustu zajímavých 

a užitečných věcí, jako co dělat, 

když odejdu na ulici.“

Od pana vychovatele z DD 

Jeseník: “Projekt “Postav se 

na vlastní nohy” považujeme 

za velmi přínosný. Jednotlivé 

body programu byly dobře 

konstruované. Výborně byla 

skloubená jak teoretická 

tak praktická část. Projekt 

měl široký záběr činností, 

profesionalitu a v neposlední 

řadě také lidský přístup 

přednášejících instruktorů 

a vedoucí této akce. Zejména 

dětem byli vzorem, ze kterého 

můžou čerpat do budoucna.

Zapojené dětské
domovy



4 studijní stáže v zahraničí

28 návštěv v neziskových 

organizacích

1 mezinárodní dvoudenní 

konference

4 mezinárodní jednodenní 

semináře

Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení 

zaměstnatelnosti mladých ohrožených 

nezaměstnaností.

Obecným cílem projektu bylo zvýšení 

zaměstnatelnosti a snížení nezaměstnanosti 

mladých, kteří jsou hendikepováni při vstupu na 

trh práce. Konkrétním cílem projektu pak bylo 

přenést do ČR inovace a inovativní nástroje do 

aktivit podporujících zaměstnatelnost osob z 

cílové skupiny ze Slovenska, Estonska, Švédska 

a Portugalska.  Spolu dětem o.p.s. bylo do projektu 

zapojeno jako jeden z nefinančních partnerů. 

Realizátorem projektu je Asociace manažerů 

absolventů o.s. Projekt je spolufinancován 

z prostředků ESF v České republice 

prostřednictvím operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České 

republiky.

Mezinárodní zkušenosti Projekt v roce 2013



Naši dárci



Pomoc a podporu nám 

poskytly následující 

společnosti 

a organizace: 

BILLA, spol. s r.o.

Budu pomáhat.cz

CETELEM ČR, a.s.

Dyzajn márket o.s.

Byznys pro společnost fórum 

odpovědných firem

Citibank Europe plc 

organizační složka

Fórum dárců 

Horton International 

Czech s.r.o.

Nadace dětem Terezy Maxové

Nadace Naše dítě

Nadace Vodafone Česká 

republika

Nadační fond Albert

MultiBus CEE s.r.o.

pořad ČT Sama doma

PPG Deco Czech a.s.

Rádio Applaus

Salming ČR s.r.o.

Sound Trust, s.r.o.

SweetDots s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Poděkování

Individuální dárci

nad 10 000 Kč.

paní Dušíková Monika

paní Kašíková Eva

pan Korouš Jakub 

paní Křížková Alena

pan Novák Pavel

pan Uchytil Adam

pan Zahrádka Ladislav

paní Ziková Zdena

Dále děkujeme všem 

individuálním dárcům, kteří 

podpořili hlavně projekt Dejme 

šanci dětem a akce Dyzajn 

Market a Letní den se Spolu 

dětem. 

Individuální dárci



Děkujeme!



Finanční 
zpráva



Rozsah příjmů
dle zdrojů

Dar - ‘”Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem”

Dary - Billa, spol. s r.o.

Dar - Citibank Europe plc, organizační složka

Dary - Nadace dětem Terezy Maxové

Dar - Nadace Naše dítě

Dary - Nadační fond Albert

Dar - Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Dary ostatní

Akce Jarmarky s Albertem

Zúčtování fondů

Nefinanční dary

Celkem

Kč Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů

30 000,00

510 527,30

35 000,00

939 519,46

30 000,00

439 457,90

100 000,00

46 402,00

145 800,00

4 616 641,92

113 511,00

7 006 859,58



Náklady

Kancelářský materiál

Ostatní spotřebovávaný materiál

Kancelářská technika

Ostatní evidovatelný majetek

Spotřeba energie

Spotřebované nákupy

Cestovné

Pošta

Telefon + Internet

Pronájem nebytových prostor

Auditoři

Právníci a notáři

Marketing

Vzdělávání

Software

Pojištění

Ostatní služby

Projekty dětských týmů

Služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Zákonné sociální pojištění-KOOP

Osobní náklady

Dary

Jiné ostatní náklady

Ostatní náklady

Náklady celkem

Kč Náklady

13 052,00

450,00

399,00

32 011,00

21 725,30

67 637,30

61 161,00

5 957,00

28 769,54

126 000,00

16 000,00

140,00

76 009,50

1 300,00

1 571,00

3 094,00

4 800 976,74

322 593,00

5 443 571,78

1 054 909,00

287 498,00

3 855,00

1 346 262,00

145 800,00

3 588,50

149 388,50

7 006 859,58



Náklady na projekty
a provoz

Projekt Adopce.com

Projekt Bav se a pomáhej

Projekt Běh s batohem 

Projekt DM Šance

Projekt Dejme šanci dětem

Projekt Jarmarky s Albertem

Projekt Kultura v dětských domovech

Projekt Letní den

Projekt Dyzajn Market

Projekt Postav se na vlastní nohy

Projekt Výtvarná akce DD Kašperské Hory

Provoz

Celkem

Kč Náklady

346 974,31

842 930,31

151,00

4 452 281,44

321 657,28

408 414,84

21 950,00

1 996,50

3 500,00

518 600,40

3 335,00

85 068,50

7 006 859,58



Majetek a závazky

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

Pokladny

Bankovní účty

Poskytnuté zálohy

Ostatní pohledávky

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Aktiva celkem

Počáteční stav Konečný stavAktiva

67 790,00

-67 790,00

32 666,00

1 688 822,50

91 500,00

328 277,00

3 219 341,44

23 038,00

5 383 644,94

67 790,00

-67 790,00

56 327,00

890 815,75

45 000,00

411 110,00

0,00

22 173,00

1 425 425,75

Dodavatelé

Ostatní závazky

Zaměstnanci

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení 

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

Záloha na daň z příjmů - závislá čin.

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

Výnosy příštích období

Fondy

Výsledek hospodaření

Pasiva celkem

Počáteční stav Konečný stavPasiva

4 284 524,48

0,00

75 450,00

25 906,00

11 508,00

9 330,00

2 070,00

0,00

738 477,05

301 281,80

-64 902,39

5 383 644,94

604 466,22

5 440,00

62 082,00

18 922,00

8 110,00

7 950,00

1 875,00

0,00

352 851,39

428 631,53

-64 902,39

1 425 425,75



Fondy

911001

911034

911100

911200

911300

911400

911931

911992

912100

912300

912400

912931

91x

FOND - dary od občanů - DM ŠANCE

FOND - dary od občanů - VS Šance

Fondy - zdroje na přání pr. Šance - mimo VS

Fondy - zdroje z obrázků

Fondy - zdroje výtvarná soutěž

Fondy - zdroje - příspěvky na Jarmarky

FOND 031 - volné zdroje pro program 031 (Šance)

výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky

Fondy - vázané zdroje na přání pr. Šance - mimo VS

Fondy - vázané zdroje výtvarná soutěž

Fondy - vázané zdroje - příspěvky na Jarmarky

FOND 031 - vázané zdroje pro program 031 (Šance)

Fondy

Obraty za

období MD

Obraty za

období D

Obraty

rozdíl

Číslo účtu Název účtu

4 666 641,92

156 655,05

548 113,00

0,00

50 000,00

153 000,00

152 555,00

7 424,00

513 789,00

42 500,00

153 000,00

162 555,00

6 606 232,97

4 857 784,62

156 655,05

442 338,00

0,00

50 000,00

153 000,00

162 304,28

7 832,75

548 113,00

50 000,00

153 000,00

152 555,00

6 733 582,70

191 142,70

0,00

-105 775,00

0,00

0,00

0,00

9 749,28

408,75

34 324,00

7 500,00

0,00

-10 000,00

127 349,73

911001

911034

911100

911200

911300

911400

911931

911992

912100

912300

912400

912931

91x

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

CETELEM ČR, a.s. - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem 

OSTATNÍ - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem 

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

Nadační fond ALBERT - příspěvek DD na Jarmarky 

DM Šance 

Veřejná sbírka Dejme šanci dětem

Celkem 

FOND - dary od občanů - DM ŠANCE

FOND - dary od občanů - VS Šance

Fondy - zdroje na přání pr. Šance - mimo VS

Fondy - zdroje z obrázků

Fondy - zdroje výtvarná soutěž

Fondy - zdroje - příspěvky na Jarmarky

FOND 031 - volné zdroje pro program 031 (Šance)

výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky

Fondy - vázané zdroje na přání pr. Šance - mimo VS

Fondy - vázané zdroje výtvarná soutěž

Fondy - vázané zdroje - příspěvky na Jarmarky

FOND 031 - vázané zdroje pro program 031 (Šance)

Fondy

355 480,00 Kč

25 000,00 Kč

11 858,00 Kč

50 000,00 Kč

153 000,00 Kč

4 857 784,62 Kč

156 655,05 Kč

5 609 777,67 Kč

Koncový stavČíslo účtu

Příjmy, přísliby do fondů dle zdrojů 

Název účtu

191 142,70

0,00

99 731,80

1 380,00

0,00

0,00

88 496,68

6 056,35

34 324,00

7 500,00

0,00

0,00

428 631,53

Počáteční stav

0,00

0,00

205 506,80

1 380,00

0,00

0,00

78 747,40

5 647,60

0,00

0,00

0,00

10 000,00

301 281,80



Výrok auditora



Rozvaha v plném 
rozsahu



Výkaz zisku a ztrát



Účetní závěrka
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