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Úvodní slovo
Milí přátelé,
vítám Vás u naší výroční zprávy za rok 2018. Máme velkou radost, že jste tu s námi a
zajímá Vás naše práce.
Již 12. rokem se snažíme pomáhat dětem z dětských domovů tam, kde je to nejvíce
potřeba. Chceme je podpořit v tom, v čem jsou dobří, co je baví a zajímá, co jim pomůže
lépe se uplatnit v budoucím samostatném životě.
To vše se nám daří díky našim dárcům, dobrovolníkům, našemu týmu i díky
spolupracujícím dětských domovům. Všem moc děkujeme.
V uplynulém roce nám velkou radost udělalo ocenění projektu Tréninky dospělosti. Projekt
získal Národní cenu kariérového poradenství 2018 za přípravu dětí na samostatný život a
na práci před odchodem z dětských domovů. Ceny si vážíme a budeme se snažit projekt
nadále rozvíjet.
Více o našich aktivitách najdete na následujících stránkách.
Přeji Vám příjemné čtení

Naděžda Dittmannová
ředitelka

Aktivity Spolu dětem 2018
Dejme šanci dětem www.sance.cz

Konkrétní podpora dětí v dětských domovech, jejich individuálního rozvoje, talentu, vzdělání
a přípravy na budoucí povolání. V roce 2018 se podařilo podpořit 62 dětí za 262 376 korun.
Nejčastěji šlo o volnočasové kroužky, jazykové kurzy a tábory, pomůcky na učňovské
obory.
V dětském domově Pepa jsme pomohli zrekonstruovat obytné prostory tak aby vyhovovaly
vyššímu počtu dětí, v domově Kašperské Hory jsme na celý rok zajistili asistentku pro děti
do 3 let. Zajistili jsme tábor pro dívku na vozíčku s asistentkou a logopedické pomůcky pro
dvojčátka z Uherského Hradiště.

Tréninky dospělosti
Série praktických workshopů připravuje mladé lidi na vstup do samostatného života.
Podařilo se nám uskutečnit 4 školení pro 51 mladých lidí z dětských domovů FrýdekMístek, Počátky, Jeseník, Kašperské Hory, Vizovice, Senožaty, Hrotovice, Melč, Boskovice,
Uherské Hradiště, Hodonín, Domino Plzeň, Náměšť nad Oslavou, Plumlov a Strážnice. S
účastníky jsme probrali témata práce, finance, bydlení, plánovaní životních kroků, vztahy a
komunikace.
S účastníky jsme se podívali do nízkoprahových ubytovacích zařízení Centrum sociálních
služeb Bohuslava Bureše a Domu na půl cesty Sámovka.
O životě po odchodu z dětského domova nám přišla popovídat bývalá účastnice našeho
projektu Už vím jak.
Zahájili jsme spolupráci s Psychologickým ústavem akademie ČR, a to na zpracování
zpětné vazby od účastníků projektu.
Za velkou pomoc děkujeme dobrovolníkům z Vysoké školy ekonomické – Fakulty
podnikohospodářské, společnosti Hilti ČR, spol. s.r.o., Intra Worlds, AMJ Corporation
Finance & Sport s.r.o. a HOPI s.r.o. Velkou oporou je nám náš dlouholetý lektorský tým,
který projekt stále posouvá dál a upravuje účastníkům na míru.
Velkou radost nám udělalo získání Národní ceny kariérového poradenství 2018 za přípravu
dětí na samostatný život a na práci před odchodem z dětských domovů. Tuto cenu pořádá
Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance. Jednou z odměn byl i týdenní studijní
pobyt v Portugalsku. V jeho průběhu jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku práce
tamních neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

Adopce.com
Ucelené informace o náhradní rodinné péči na webu, infolince a v brožuře. Návštěvnost
webových stránek byla 116 303 osob, rozesláno bylo 729 kusů brožur na základě 56
objednávek, vyřízeno bylo 125 telefonických intervencí a odpovězeno bylo na 31 emailových dotazů. Diskuse projektu čítala 365 registrovaných uživatelů, kteří diskutovali ve
188 fórech a bylo jim poskytnuto 19 odpovědí na odborné dotazy.
Kultura do dětských domovů
Umožnili jsme 191 dětem navštívit koncerty vážné hudby v krásných prostorách Obecního
domu. Děkujeme našemu dlouhodobému partnerovi Českému národnímu symfonickému
orchestru. Díky spolupráci s organizací Hvězdy dětem, z.s. mohlo 114 dětí navštívit muzikál
Kocour v botách.
Benefiční akce
Na počátku roku jsme byli již podruhé pozvání na benefiční akci Večery u kapucínů, která
se koná v prostorách kláštera bratří kapucínu na Hradčanech. Bez nároku na honorář pro
naše hosty a hosty kapucínů zpíval mužský sbor CH-tdž! Velice děkujeme za pozvání a
krásný kulturní zážitek. Výtěžek benefice byl 15 tis Kč a byl využit na Tréninky dospělosti.
Na konci roku jsme oslovili naše sousedy v kancelářské budově, ve které sídlíme a
uspořádali Dobrou snídani, díky hmotným darům místních společností jsme mohli naše
sousedy pozvat na chutnou snídani. Výtěžek 10.525 Kč putoval na podporu konkrétních
dětí z domovů.

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: Sokolovská 100/94, 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. SMHMP/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. 2018 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
Monika Davidová
účetní
Martin Sígl

Finanční zpráva 2018

Rozsah výnosů dle zdrojů
DARY
Zúčtování fondů
Nefinanční dary
Ostatní výnosy - připsané úroky
Celkem

Majetek a závazky

Kč
414 918,00
5 142 749,44
196 678,00
106,94
5 754 452,38

Počáteční
stav

Koncový
stav

Aktiva
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

0,00
0,00

0,00
0,00

23 691,00
2 917 083,32
45 000,00
18 944,00
0,00
42 000,00

25 873,00
3 311 127,14
25 000,00
14 748,00
0,00
0,00

Aktiva celkem

3 046 718,32

3 376 748,14

Výnosy příštích období
Fondy
Výsledek hospodaření

27 604,93
0,00
77 884,00
25 007,00
10 718,00
9 765,00
3 000,00
0,00
9 252,00
2 875 717,04
7 770,35

13 942,65
0,00
89 363,00
30 249,00
12 964,00
13 095,00
3 000,00
0,00
2 582,00
3 202 952,65
8 599,84

Pasiva celkem

3 046 718,32

3 376 748,14

Pasiva
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

Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem
Náklady na projekty
Náklady na provoz
Celkem

Koncový stav
228 590,23
3 864 367,00
1 651 358,00
7 855,66
1 452,00
5 753 622,89
5 505 395,44
248 227,45
5 753 622,89

Fondy
Číslo účtu

Název účtu

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

911001

FOND - dary od občanů ŠANCE
FOND - dary od občanů - VS
Šance
Fondy - zdroje na přání pr.
Šance - mimo VS

2 605 556,62

5 235 733,44

5 605 684,05

369 950,61

2 975 507,23

0,00

126 855,00

126 855,00

0,00

0,00

62 990,80

113 054,00

92 984,00

-20 070,00

42 920,80

911200
911931

Fondy - zdroje z obrázků
FOND 031 - volné zdroje pro
program 031 (Šance)

1 380,00
109 843,04

0,00
133 895,00

0,00
120 512,25

0,00
-13 382,75

1 380,00
96 460,29

911992

výnosy z veřejné sbírky na
krytí nákladů sbírky

50 519,58

72,00

6 236,75

6 164,75

56 684,33

912100

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

45 427,00

128 481,00

113 054,00

-15 427,00

30 000,00

912931

FOND 031 - vázané zdroje pro
program 031 (Šance)

0,00

133 895,00

133 895,00

0,00

0,00

91x

Fondy

2 875 717,04

5 871 985,44

6 199 221,05

327 235,61

3 202 952,65

911034
911100

Počáteční Obraty za
stav období MD

Poděkování
Pomoc a podporu nám poskytly následující společnosti a organizace:

ACREA CR, spol. s r.o.
AMJ Corporation Finance & Sport s.r.o.
AVACOM s.r.o.
BNP Paribas Personal Finance SA
BOLL GEAR s.r.o.
Citibank Europe plc, organizační složka
ČNSO, s.r.o.
EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
ETELA o.p.s.
Forum Media, s.r.o.
Hilti ČR spol. s r.o.
Horton International Czech s.r.o.
Hvězdy dětem, z.s.
MASPEX Czech, s.r.o.
Nadace O2
Nadace táta a máma
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační fond Sberbank CZ
OPTIO CZ s.r.o.
Rohlik.cz
Starbucks
Storck Česká republika, s.r.o.
Sofim spol. s r.o.
UP AND DOWN s.r.o.
Vysoká škola ekonomická – Fakulta
podnikohospodářská
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Dále děkujeme všem individuálním dárcům, kteří podpořili naše aktivity.

