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Úvodní slovo 

 

Milí přátelé,  
 
 
vítám Vás u naší výroční zprávy za rok 2019. Pravidelně děkujeme našim dárcům až na 
konci výroční zprávy. Tentokrát poděkujeme již v úvodu, protože bez našich dárců a 
partnerů bychom nemohli pokračovat v pomoci dětem v dětských domovech.  
 
Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem, společnostmi 
Amazon a Zahradnictví Líbeznice, kteří podporují naše Tréninky dospělost pro mladé lidi 
odcházející z dětských domovů. Jsme rádi, že tato partnerství přetrvávají a hledají si nové 
cesty. Tréninky dospělosti nově podpořil Nadační fond Tesco a to v 5 krajích, z kterých 
jsme zapojili dětské domovy.  
 
Podpora našich dárců je i v oblasti dobrovolnictví. Děkujeme za odborné přednášky, 
možnosti exkurzí a pohovory nanečisto vedené personalisty. 
 
Vítaná je i pomoc ve formě hmotných darů, technické vybavení nám pomohly obnovit 
společnosti Alza, Sofim a Amazon.  
 
Novinkou v uplynulém roce byl charitativní turnaj uspořádaný Golfem Beřovice, jehož 
krásný výtěžek putoval na podporu kroužků a vzdělávání dětí z projektu www.sance.cz. 
 
Rozšířila se také spolupráce se společností Amazon a na konci roku jsme v 5 dětských 
domovech nadělili dětem trochu jiné vánoční dárky – zájmové kroužky na další rok.  
 
Velké díky patří našim individuálním dárcům, díky nimž se podařilo podpořit asistentky pro 
malé děti, jazykové tábory, kroužky a vzdělávací pomůcky, výlety, startovací balíčky a 
mnoho dalšího.  

 
A nakonec bych ráda poděkovala celému našemu týmu, lektorům, správní i dozorčí radě a 
dobrovolníkům. 
 
 
Přeji Vám příjemné čtení               

   
  
 

http://www.sance.cz/


 

Aktivity Spolu dětem  2019 

Dejme šanci dětem www.sance.cz 

 

Konkrétní podpora dětí v dětských domovech, jejich individuálního rozvoje, talentu, vzdělání 

a přípravy na budoucí povolání. V roce 2019 se podařilo podpořit 61 dětí za 409.874 korun. 

Nejčastěji šlo o volnočasové kroužky, jazykové kurzy a tábory, pomůcky na učňovské 

obory. 

V dětském domově Chanovice jsme pomohli zrekonstruovat starou a už nevyhovující 

kuchyňku s jídelním prostorem, v domově Kašperské Hory jsme na celý rok opět zajistili 

asistentku pro děti do 3 let. V dětském domově Náměšť nad Oslavou jsme pomohli zřídit 

nové zahradní prvky na hraní pro děti. Poslali jsme skupinu dětí na letní jazykový tábor a 

opět jsme přispěli na výuku logopedie. 

 

                                     

                    



          

Na podzim jsme se zúčastnili charitativního golfového turnaje, který pro nás uspořádal   
Golf Beřovice. Výtěžek 44.000 Kč putoval také na podporu vzdělání a rozvoje konkrétních 
dětí v projektu Dejme šanci dětem – podpořili jsme tak studium VŠ, kroužky juda, kopané, 
taneční, hudební a elektrotechnický.   

 

 

 

 



 

Vánoce trochu jinak se společností Amazon 

Velmi nás těší rozšíření spolupráce se společností Amazon. Na konci roku jsme                
v 5 dětských domovech (Žatec, Nové Strašecí, Tuchlov, Most a Pepa Příbram) nadělili 
společně 71 dětem certifikáty na kroužky a lyžařský kurs na další rok.  

 

    

 

   

 

    

 

 



     

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Tréninky dospělosti  

Série praktických workshopů připravuje mladé lidi na vstup do samostatného života.  
Rokem 2019 se prolnuly dva ročníky projektu, do kterých se celkem zapojilo 44 mladých lidí 
z dětských domovů Boskovice, Uherské Hradiště, Hodonín, Domino Plzeň, Náměšť nad 
Oslavou, Plumlov, Strážnice, Frýdek-Místek, Most, Kašperské Hory, Příbor a Senožaty.  

S účastníky jsme probrali témata práce, finance, bydlení, plánovaní životních kroků, vztahy 
a komunikace. Navštívili jsme nízkoprahová ubytovací zařízení a o životě po odchodu z 
dětského domova nám přišel popovídat bývalý účastník projektu. 

Pohovory nanečisto nám pomohli uspořádat dobrovolníci z Vysoké školy ekonomické – 
Fakulty podnikohospodářské a společností Hilti ČR, spol. s.r.o., Amazon Logistics a Coca-
Cola HBC Careers. 

Za odborný seminář o finanční gramotnosti děkujeme dobrovolníkům z AMJ Corporation 
Finance & Sport s.r.o. 

Velice děkujeme společnostem BOLL GEAR s.r.o. a Lush Česká republika za hmotné dárky 
pro účastníky.  

Projekt jsme měli možnost prezentovat v pořadu České televize – Sama doma. 

 

 

 

 



 

   

 



 

   Pohovory nanečisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kultura do dětských domovů   

Děkujeme našemu dlouhodobému partnerovi Českému národnímu symfonickému 

orchestru, který nám v průběhu roku daroval 158 vstupenek na koncerty a na konci roku 

nás pozval s dětmi z dětských domovů na krásnou pohádku s živým orchestrem Tři oříšky 

pro Popelku.  

Díky spolupráci s organizací Hvězdy dětem, z.s. mohly děti z dětských domovů Plumlov, 

Kašperské Hory, Tuchlov, Tachov, Brandýs a Dolní Počernice navštívit muzikál Legenda 

jménem Holmes, na který jsme získali 120 vstupenek. 

 

   
 
 

 
           

 

 



 

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. S-
MHMP/1067876/2012.)  

2106519344/2700 podpora individuálních dárců 

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. 2019 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 
 
Fundraising 
 
Anna Pincová 

účetní  

Martin Sígl   

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Finanční zpráva 2019 

  

Rozsah výnosů dle zdrojů 

Text Kč 

DARY 400 238,00 

Zúčtování fondů 5 419 587,32 

Nefinanční dary 169 531,00 

Ostatní výnosy - připsané úroky 3 275,88 

Celkem 5 992 632,20 

 

Majetek a závazky     

  Počáteční Koncový 

  stav stav 

Aktiva     

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0,00 0,00 

Oprávky  k samost. movitým věcem a souborům movitých 
věcí 

0,00 0,00 

Pokladny 25 873,00 27 124,00 

Bankovní účty 3 311 127,14 4 484 194,72 

Poskytnuté zálohy 25 000,00 0,00 

Ostatní pohledávky 14 748,00 42 976,00 

Náklady příštích období 0,00 0,00 

Příjmy příštích období 0,00 0,00 

Aktiva celkem 3 376 748,14 4 554 294,72 

      

Pasiva     

Dodavatelé 13 942,65 12 901,00 

Ostatní závazky 0,00 0,00 

Zaměstnanci 89 363,00 73 638,00 

Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení  30 249,00 21 918,00 

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 12 964,00 9 453,00 

Záloha na daň z příjmů - závislá čin. 13 095,00 9 930,00 

Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba 3 000,00 3 750,00 

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

Výnosy příštích období 2 582,00 29 963,00 

Fondy 3 202 952,65 4 380 866,00 

Výsledek hospodaření 8 599,84 11 875,72 

Pasiva celkem 3 376 748,14 4 554 294,72 

 

 

Náklady Koncový stav   

Spotřebované nákupy 174 371,00 

Služby 4 209 862,32 

Osobní náklady 1 595 435,00 

Ostatní náklady 7 752,00 

Poskytnuté členské příspěvky 1 936,00 

Náklady celkem 5 989 356,32 

    

Náklady na projekty 5 695 388,01 

Náklady na provoz 293 968,31 

Celkem 5 989 356,32 



 

 

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 

2 975 507,23 5 560 410,32 6 660 559,25 1 100 148,93 4 075 656,16 

911034 FOND - dary od občanů - 
VS Šance 

0,00 119 062,42 119 062,42 0,00 0,00 

911100 Fondy - zdroje na přání 
pr. Šance - mimo VS 

42 920,80 174 783,00 368 696,00 193 913,00 236 833,80 

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

911931 FOND 031 - volné zdroje 
pro program 031 (Šance) 

96 460,29 205 091,00 113 109,30 -91 981,70 4 478,59 

911992 výnosy z veřejné sbírky 
na krytí nákladů sbírky 

56 684,33 0,00 5 833,12 5 833,12 62 517,45 

912100 Fondy - vázané zdroje na 
přání pr. Šance - mimo 
VS 

30 000,00 204 783,00 174 783,00 -30 000,00 0,00 

912931 FOND 031 - vázané 
zdroje pro program 031 
(Šance) 

0,00 205 091,00 205 091,00 0,00 0,00 

91x Fondy 3 202 952,65 6 469 220,74 7 647 134,09 1 177 913,35 4 380 866,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Převzetí šeků Nadační fond Tesco 

    

 

Hmotný dar společnost  Alza.cz a.s. 

 

 

         Hmotný dar společnost  BOLL GEAR s.r.o. 

                 

 

 



Hmotný dar společnost  Lush Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poděkování  

Pomoc a podporu nám poskytly následující společnosti a organizace: 

Alza.cz a.s. 

Amazon Logistic Prague s.r.o. 

AMJ Corporation Finance & Sport s.r.o.  
Avacom s.r.o. 

BOLL GEAR s.r.o. 

Coca-Cola HBC Careers 

ČNSO, s.r.o. 

Golf Klub Beřovice 

Hilti ČR spol. s r.o.  

Horton International Czech s.r.o.  

Hvězdy dětem, z.s. 

Lush Česká republika 

Nadace rozvoje občanské společnosti 

Nadace Terezy Maxové dětem 

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme 

Psychologický ústav Akademie věd ČR 

Sofim spol. s r.o.  
Tisk-vizitek.cz 

Trapasmamas.cz únikové hry / exit games 

Vysoká škola ekonomická – Fakulta podnikohospodářská  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
Dále děkujeme všem individuálním dárcům, kteří podpořili naše aktivity.  


