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Úvodní slovo 

 
Milí přátelé,  
 
vítám vás u naší výroční zprávy za rok 2016, rok plný bilancování, ohlížení zpátky i výhledů do budoucna. Je 
to totiž již 10 let, co naše organizace Spolu dětem vznikla. 
 
A proto i v této výroční zprávě najdete stručné ohlédnutí za naší desetiletkou.  
Dozvíte se, jakými projekty jsme až doposud pomáhali dětem z dětských domovů a kolik dětí a mladých lidí 
jsme podpořili. Zajímavá jsou samozřejmě i čísla týkající se vývoje našich zdrojů.  
 
Jak jsem již zmínila, byl pro nás uplynulý rok ve znamení ohlédnutí a hlavně přípravy plánů do budoucna, 
pustili jsme se do nového strategického plánu na další 3 roky, implementovali jsme nový CRM systém, který 
by nám měl usnadnit práci a komunikace s našimi partnery a v závěru roku jsme začali připravovat podklady 
pro naše nové webové stránky, na které se už moc těšíme.  
 
To podstatné ale zůstává, stále se chceme věnovat přípravě mladých lidí na odchod z dětských domovů a 
vstup do samostatného života a podpoře vzdělání a talentu konkrétních dětí. 
  
Závěrem chceme poděkovat všem našim dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a příznivcům, kteří nás 
podporují a věnují nám svůj čas.  
 

 
  

 
Naďa Dittmannová                              
ředitelka 
 
 

 

 

 

 



 

Aktivity Spolu dětem  2016 

Dejme šanci dětem – www.sance.cz – konkrétní podpora dětí v dětských domovech, jejich individuálního 
rozvoje, talentu, vzdělání a přípravy na budoucí povolání. V roce 2016 se podařilo podpořit 141 dětí 875 728 
korun. Podpořili jsme například 13 sportovních závodníků, 35 nejrůznějších kroužků, 36 dětí ve výuce jazyků, 
41 dětem jsme přispěli na pomůcky do školy.  V dětském domově Staňkov jsme pomohli vybudovat 
bezbariérovou koupelnu pro děti s postižením a v domově Kašperské Hory jsme na celý rok zajistili asistentku 
pro děti do 3 let.  

Postav se na vlastní nohy – praktická příprava mladých lidí na vstup do samostatného života. Během tří 
prodloužených víkendů jsme se věnovali tématům práce, finance, bydlení, plánovaní životních kroků, 
mezilidským vztahům a komunikaci. Na každé setkání se za námi přišel někdo podívat nebo jsme se my jako 
skupina šli podívat někam. O financích přišli popovídat jednatelé AMJ Corporation. Pohovory nanečisto vedly 
zástupkyně společnosti HILTI ČR. O životě po odchodu z dětského domova nám přišel popovídat bývalý 
účastník našeho projektu Už vím jak. O různých možnostech bydlení jsme se dověděli v Domě na půl cesty 
Sámovka a v Centru sociálních služeb B. Bureše. Do projektu bylo zapojeno 26 mladých lidí, 8 
vychovatelů z dětských domovů: Hranice, Uherské Hradiště, Plumlov, Kroměříž, Pepa, Melč a Volyně.  

Adopce.com – ucelené informace o náhradní rodinné péči na webu, infolince a v brožuře. Návštěvnost 
webových stránek se vyšplhala na 135 293 osob, bylo vyřízeno 322 telefonických intervencí a bylo 
odpovězeno na 29 e-mailových dotazů. Diskuse projektu čítala 237 registrovaných uživatelů, kteří diskutovali 
ve 141 fórech a bylo jim poskytnuto 83 odpovědí na odborné dotazy.  

Běh s batohem – www.behsbatohem.cz – třetí ročník charitativního běhu s aukcí sportovních zážitků 
známých osobností proběhl 25. 5. na Letné v Praze. 2,5 kilometrovou trasu běželo 36 běžců. Celkový výtěžek 
se vyšplhal na 16 906 korun. 

Kultura do dětských domovů - v rámci projektu jsme umožnili 50 dětem navštívit koncerty vážné hudby 
v krásných prostorách Obecního domu.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Pomáháme 10 let  

 

Projekty  

- Příprava mladých lidí na odchod z dětských domovů. Připravili jsme na samostatný život a odchod z 
dětského domova celkem 304 dětí.  

- Podpora talentu a vzdělání konkrétních dětí z celé republiky. 1104 dětem jsme umožnili, aby 
zvyšovaly své vzdělání a rozvíjely svůj talent. 

- Komunitní dobrovolnické projekty týmů z dětských domovů. Podpořili jsme 300 dětí z 54 dětských 
domovů v jejich dobrovolnických komunitních aktivitách.  

- Prodejní jarmarky výrobků dětí z dětských domovů. Přes 4 950 dětí se díky nám naučilo základy 
podnikání a prodeje v praxi. 

- Zprostředkování volných vstupenek na kulturní a sportovní akce pro děti z dětských domovů a 
pěstounských rodin. Přes 12 000 dětí mělo možnost navštívit zajímavá místa po celé republice.  

- Informace o náhradní rodinné péči jsme předali 2 162 608 zájemcům. 

  Celkem jsme zapojili přes 18600 dětí. 

 

Benefiční a propagační akce 

- Charitativní bazárky - výtěžek byl využit na podporu konkrétních dětí  
- Charitativní Běh s batohem, který podpořil přípravu mladých lidí na osamostatnění 
- Knížky do dětských domovů za vysvědčení  
- Prodejní výstavy obrázků dětí z dětských domovů 
- Účast na akcích -  Dyzajn Market, Veletrhy neziskových organizací, Letní den se Spolu dětem, 
- Rozsviťte s námi Prahu s radiem City 93,7 FM – podpora konkrétních dětí díky DMS 
- Den otevřených dveří u nás v Karlíně  
- Kadeřnický workshop pro děti v salónu New You 

 

Spolupráce  

- Spolupráce a předávání zkušeností s dalšími neziskovými organizace v ČR 
- Účast v mezinárodním projektu – získání zkušeností – stáže Estonsko, Slovensko, Španělsko, 

Portugalsko 
- Členství v Klubu profesionálních fundraiserů 

 

Náš tým 

- Naše dobrovolnice získala ocenění Křesadlo 
- Náš tým se pravidelně účastní seminářů a školení  
- Pravidelně navštěvujeme dětské domovy po celé republice  

 

 

 

 

 



Finance - vývoj zdrojů v % 
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O Spolu dětem  

Pomáháme dětem, které vyrůstají v dětských domovech. Zvyšujeme jejich šanci úspěšně se postavit na 
vlastní nohy.  

spoludetem.cz  

facebook.com/spoludetem  

Sídlo: Peckova 280/9, 186 00 Praha 8  

IČ: 27430154  

Bankovní spojení: 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, IČO: 65996631   

Další informace 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje – naše organizace průběžně sleduje problematiku dětí žijících v dětských 

domovech a pěstounské péči. 

Aktivity v oblasti životního prostředí -  ochranu životního prostředí považujeme za důležitou – třídíme odpad, 

recyklujeme tonery a jiný kancelářský materiál, šetříme energií, vodou a kancelářských papírem.  

Organizační složka v zahraničí – k 31. 12. 2016 jsme neměli žádnou organizační složku v zahraničí. Naše 

aktivity se zaměřují na pomoc v České republice. 

 
 

 

 

 



 

Náš tým  

správní rada  

předseda správní rady – Ing. Štěpán Šmerda   

člen správní rady – Ing. Petr Moravec   

člen správní rady – Václava Balabánová  

 

dozorčí rada  

předseda dozorčí rady – Ing. Dušan Grepl   

člen dozorčí rady – Hana Bodláková  

člen dozorčí rady – Pavla Kacovská    

 

ředitelka  

Naděžda Dittmannová, MBA  

 

projektové manažerky  

Mgr. Veronika Košaříková  

Bc. Jana Kotalová  

 

lektoři  

Mgr. Alžběta Černochová  

Bc. Pavel Kaplan  

 

účetní  

Martin Sígl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Finanční zpráva 2016 

 

Rozsah výnosů dle zdrojů  

DARY 550 514,35 
Zúčtování fondů 4 452 872,02 
Nefinanční dary 141 200,00 
Ostatní výnosy - připsané úroky 248,36 
Celkem 5 144 834,73 
  
 
 
 
 Počáteční Koncový 
Majetek a závazky  stav stav 

Aktiva 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 67 790,00 67 790,00 

Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých 
věcí 

-67 790,00 -67 790,00 

Pokladny 37 116,00 12 965,00 

Bankovní účty 2 978 338,76 2 848 075,66 

Poskytnuté zálohy 45 000,00 45 000,00 

Ostatní pohledávky 183 169,00 17 540,00 

Náklady příštích období 0,00 0,00 

Příjmy příštích období 21 875,00 0,00 

Aktiva celkem 3 265 498,76 2 923 580,66 

Pasiva 

Dodavatelé 1 178 285,59 288 438,10 

Ostatní závazky 0,00 1 900,00 

Zaměstnanci 71 157,00 77 353,00 

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení  25 429,00 24 761,00 

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 10 899,00 10 612,00 

Záloha na daň z příjmů - závislá čin. 11 385,00 9 600,00 

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba 300,00 3 000,00 

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 0,00 0,00 

Výnosy příštích období 41 676,47 4 095,00 

Fondy 1 941 960,70 2 505 252,20 

Výsledek hospodaření -15 594,00 -1 430,64 

Pasiva celkem 3 265 498,76 2 923 580,66 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fondy  

 

Číslo 
účtu 

Název účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový 

  stav období MD období D rozdíl stav 

911001 FOND - dary od občanů - DM ŠANCE 1 406 
244,75 

4 473 
063,02 

5 400 
548,55 

927 485,53 2 333 
730,28 

911034 FOND - dary od občanů - VS Šance 0,00 164 112,97 164 112,97 0,00 0,00 

911100 Fondy - zdroje na přání pr. Šance - mimo VS 252 823,80 715 005,00 470 565,00 -244 440,00 8 383,80 

911200 Fondy - zdroje z obrázků 1 380,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 

911400 Fondy - zdroje - příspěvky na Jarmarky 3 000,00 0,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 

911931 FOND 031 - volné zdroje pro program 031 (Šance) 231 841,55 278 493,00 155 907,32 -122 585,68 109 255,87 

911992 výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky 33 270,60 144,00 8 205,65 8 061,65 41 332,25 

912100 Fondy - vázané zdroje na přání pr. Šance - mimo VS 13 400,00 717 235,00 715 005,00 -2 230,00 11 170,00 

912500 Fondy - vázané zdroje - příspěvky na Bav se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

912931 FOND 031 - vázané zdroje pro program 031 (Šance) 0,00 158 493,00 158 493,00 0,00 0,00 

91x Fondy 1 941 
960,70 

6 506 
545,99 

7 069 
837,49 

563 291,50 2 505 
252,20 

 

Příjmy, přísliby do fondů dle zdrojů 

287 666,00 Kč 
BILLA, spol. s r.o. - na přání dětí projektu Dejme šanci 
dětem 

39 217,00 Kč Nadace O2 - na přání dětí projektu Dejme šanci dětem 
5 400 548,55 Kč DM Šance 

164 112,97 Kč Veřejná sbírka Dejme šanci dětem 
5 891 544,52 Kč Celkem 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Náklady 

  Koncový 

stav 

Kancelářský materiál 2 300,00 

Ostatní spotřebovávaný materiál 142 086,00 

Odborná literatura 5 655,00 

Spotřeba energie 24 661,43 

Spotřebované nákupy 174 702,43 

Cestovné 27 722,00 

Pošta 3 740,00 

Telefon + Internet 24 073,61 

Pronájem nebytových prostor 139 752,00 

Auditoři 16 000,00 

Marketing 5 800,00 

Software 401,13 

Pojištění 3 618,00 

Ostatní služby 3 318 881,80 

Služby 3 539 988,54 

Mzdové náklady 1 077 852,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 325 785,00 

Zákonné sociální pojištění-KOOP 4 036,00 

Osobní náklady 1 407 673,00 

Kursové ztráty 7,90 

Jiné ostatní náklady 8 299,50 

Ostatní náklady 8 307,40 

    

    

Náklady celkem 5 130 671,37 

  

  

Náklady na projekty a provoz 
Projekt Adopce.com 83 603,81 
Projekt Bav se a pomáhej 40 200,00 
Projekt Běh s batohem 693,07 
Projekt DM Šance 3 382 689,43 
Projekt Dejme šanci dětem 413 028,13 
Projekt Jarmarky s Albertem 20 346,54 
Projekt Kultura v DD 141 200,00 
Projekt Postav se na vlastní nohy 896 547,55 
Provoz 152 362,84 
Celkem 5 130 671,37 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 

 

Poděkování 

Pomoc a podporu nám poskytly následující společnosti a organizace:  

BILLA, spol. s r.o.  
Boll Gear, s.r.o. 
ETELA o.p.s.  
Nadace Naše dítě 
Nadace O2  
Nadace Terezy Maxové dětem  
Nadační fond ALBERT  
Nadační fond AVAST  
Nadační fond LASVIT  
Nadační fond Tesco 
Sound Trust, s.r.o.  
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.  
zaměstnanci Citibank  
zaměstnanci HILTI CR  

Dále děkujeme všem individuálním dárcům, kteří podpořili naše aktivity. 

 

           

 

 

     

                                               

 

     



 


