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Úvodní slovo
Milí přátelé,
otevíráte výroční zprávu za rok 2020, vítáme Vás!
Uplynulý rok byl ve znamení nečekaných změn a o to více si vážíme našich partnerů a
dárců, kteří při nás stáli.
Naše pomoc se v předešlém roce soustředila kromě pravidelné podpory kroužků a vzdělání
dětí z domovů a našich Tréninků dospělosti na pomoc s on-line výukou. Dle domluvy
s domovy jsme podpořili technické vybavení, školní pomůcky a také pedagogické
asistentky, které pomáhaly s výukou. Velkou pomocí pro dětské domovy byly letní tábory,
kurzy první pomoci a pomoc s vybavením zahrady pro malé děti. Děkujeme všem, kteří
s námi pomáhali.
Velkou radostí pro nás bylo nové partnerství v charitativním projektu Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize – Pomozte dětem. Další novinkou pro nás byla
podpora Nadace ČEZ skrze aplikaci EPP Pomáhej pohybem a podpora Skupiny ČEPS.
Díky těmto novým partnerům mohly nadále pokračovat naše Tréninky dospělosti pro mladé
lidi z dětských domovů, které v brzké době čeká osamostatnění.
Naši dlouhodobý partneři se snažili rychle reagovat a o to byla pomoc účinnější a rychlejší –
díky patří všem pravidelným individuálním dárcům a společnostem Amazon a Zahradnictví
Líbeznice.
Díků za tento náročný rok není dost a je třeba poděkovat i celému našemu týmu a
dobrovolníkům. Všichni se snažili přizpůsobit neplánovaným změnám a přicházeli s novými
nápady. Díky vám za to.
Přeji Vám příjemné čtení

Aktivity Spolu dětem 2020

Dejme šanci dětem www.sance.cz
Pravidelně podporujeme konkrétní děti v dětských domovech, jejich individuální rozvoj,
talent, vzdělání a přípravu na budoucí povolání. V roce 2020 se podařilo podpořit 147 dětí.
Nejčastěji šlo o volnočasové kroužky a pomůcky na učňovské obory.
V létě jsme poslali děti na jazykové tábory a tábor s asistencí a kurzy sebeobrany a první
pomoci.
To vše díky našim individuálním dárcům a společnosti Amazon, která s námi naděluje
k Vánocům poukazy na kroužky.

Pozdrav z jazykového tábora od dětí z DD Vizovice

Nadělujeme s Amazonem poukazy na kroužky – navštívili jsme DD Pepa Příbram, DD
Tuchlov, DD Most, DD Žatec a DD Nové Strašecí

Nebojte, nikomu se nic nestalo, dětí v DD Senožaty prošly kurzy první pomoci

Dne 3. 10. 2020 v našem Dětském domově v Senožatech
proběhl kurz první pomoci a sebeobrany. Nebyl to první
kurz, kterého jsme se zúčastnili, takže jsme už trochu
věděli, do čeho jdeme. Ráno, ještě než jsme se stihli
nasnídat, přijel lektor Petr. Všechno si připravil a počkal
na nás, až se sejdeme. Vysvětlil nám, co budeme dělat.
Přichystal nám spoustu situací, které nás můžou potkat.
Učil nás jak zachránit člověka zasaženého elektrickým
proudem, kluka který spadl z houpačky a teče mu krev po
rukách. I když jsme věděli, že krev není opravdová a ten
kluk co tam leží, není opravdu zraněný, bylo to vážně
drsný. Zažít takovouto nehodu by nikdo z nás nechtěl, ale
kdyby náhodou, tak už víme, že bychom si alespoň trochu
poradili. Také nás učil nás jak se ubránit když nás někdo
napadne, nebo jak se chovat když nás někdo jen
provokuje a vyvolává konflikt. Takhle to šlo celý den.
Jedna akce střídala druhou, a abychom se nenudili vložil
do toho ještě pár her. Pak si s námi povídal a
vysvětloval, co bylo dobře a by jsme měli udělat jinak.
Kurz končil kolem čtvrté hodiny a jen neradi jsme se s
lektorem Petrem loučili. Bylo to vážně super.

Příspěvek na brýle pro děti z DD Kašperské Hory

Aktuální potřeby dětských domovů
Dlouhodobě se snažíme pomáhat domovům s aktuálními potřebami, které je trápí.
Pravidelně podporujeme asistentky pro malé děti a v tomto roce bylo třeba pomoci
i s pedagogickými asistentkami při on-line výuce.
Pomohli jsme také s vybavením a pomůckami pro on-line výuku – jednalo se o tablety,
notebooky, tonery na tisk pracovních listů, školní potřeby i desinfekce. Díky společnosti
Amazon se podařilo domovy zásobit rouškami a respirátory.
Dvěma domovům jsme pomohli s nezbytnou rekonstrukcí koupelny a kuchyně, aby mohly
plně sloužit dětem.
Dalším domovům jsme díky dárcům mohli pomoci s herními prvky pro malé děti na zahradu
a dokoupením sportovních potřeb.
Děkujeme našim individuálním dárcům, bez kterých by takto velká pomoc nebyla možná.
Pomoc malým i velkým ve složitém světe on-line vyučování – DD Tisá,
DD Frýdek-Místek, DD Kašperské Hory

Vybavení zahrady a sportovní potřeby si už užívají děti z DD Příbor

Tréninky dospělosti
Série praktických workshopů připravuje mladé lidi na vstup do samostatného života.
Rokem 2020 se prolnuly dva ročníky projektu, do kterých se celkem zapojilo 46 mladých lidí
z dětských domovů Uherské Hradiště, Domino Plzeň, Plumlov, Rovečné, Frýdek-Místek,
Most, Kašperské Hory, Příbor, Stará Ves Emanuel 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 CocaCola 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.

Víkend na téma finance s dobrovolníky z AMJ Finance

Poslední jarní setkání nám zrušil covid a tak jsme se před prázdninami rozjeli za účastníky

Závěrečná setkání byla ve znamení vzpomínek, zážitků, zpětné vazby, novinek, změn, odchodu z
domovů a osamostatnění. Došlo i na kytarový koncert:) Díky všem, bylo to skvělé.

Nový podzimní ročník byl připraven a vše vypadalo nadějně, bohužel situace nebyla
příznivá, a tak jsme nechtěli ohrozit účastníky a podzimní setkání se přesunula do dalšího
roku.
Nezaháleli jsme a připravili jsme on-line podobu projektu, abychom už nemuseli setkání
oddalovat. Byl to oříšek a z našeho projektového týmu se staly herci, ITáci, scénáristi a
grafici. Stálo to za to a další ročník mohl hned v lednu pokračovat.
Tým Tréninků dospělosti natáčí – pozor nerušit

Velkou radost nám udělala nová podpora a nový kuřecí člen týmu Tréninky dospělosti podpořilo Pomozte dětem - charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize.

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
1387881889/2700 (Veřejná sbírka registrovaná u Magistrátu hlavního města Prahy, č.j. SMHMP 1519452/2020.)
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. 2020 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

Obrázky od dětí – jaké chtějí mít léto

Finanční zpráva 2020
Rozsah výnosů dle zdrojů
Text
DARY
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy - připsané úroky
Celkem

Kč
301 880,00
5 664 460,53
4 257,28
5 970 597,81

Majetek a závazky

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
Aktiva celkem
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
Výnosy příštích období
Fondy
Výsledek hospodaření
Pasiva celkem

Náklady

Náklady celkem

Koncový
stav
13 444,00
5 132 623,53
811 145,00
100,00
9 028,00
5 966 340,53

Náklady na projekty
Náklady na provoz
Celkem

5 605 055,41
361 285,12
5 966 340,53

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady

Počáteční
stav

Koncový
stav

0,00
0,00
27 124,00
4 484 194,72
0,00
42 976,00
0,00
0,00
4 554 294,72

0,00
0,00
0,00
8 847 455,61
0,00
44 850,00
5 000,00
0,00
8 897 305,61

12 901,00
0,00
73 638,00
21 918,00
9 453,00
9 930,00
3 750,00
0,00
29 963,00
4 380 866,00
11 875,72

11 691,00
1 871,00
45 516,00
11 851,00
5 112,00
7 005,00
0,00
0,00
504 559,69
8 294 136,92
15 563,00

4 554 294,72

8 897 305,61

Fondy
Číslo
účtu

Název účtu

Počáteční Obraty za

911000

Fondy

911001

FOND - dary od občanů - DM ŠANCE

911034
911035
911100

Fondy - zdroje na přání pr. Šance - mimo VS

911200

Fondy - zdroje z obrázků

1 380,00

0,00

0,00

911931

FOND 031 - volné zdroje pro program 031 (Šance)

4 478,59

25 091,00

115 845,97

90 754,97 95 233,56

911932

FOND - volné zdroje VS Spolu dětem

911992

výnosy z veřejné sbírky na krytí nákladů sbírky

912100
912931

stav období MD

Obraty za
období D

Obraty Koncový
rozdíl stav

0,00

570,00

314 007,78

313 437,78 313 437,78

4 075 656,16

5 979 348,53

8 924 655,96

FOND - dary od občanů - VS Šance

0,00

121 943,13

121 943,13

FOND - dary od občanů - VS Spolu dětem

0,00

671 035,58

671 035,58

0,00 0,00

236 833,80

478 735,00

525 901,00

47 166,00 283 999,80

2 945 307,43 7 020 963,59
0,00 0,00

0,00 1 380,00

0,00

160 422,00

637 483,80

477 061,80 477 061,80

62 517,45

0,00

39 542,94

39 542,94 102 060,39

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

0,00

478 735,00

478 735,00

0,00 0,00

FOND 031 - vázané zdroje pro program 031 (Šance)

0,00

25 091,00

25 091,00

0,00 0,00

912932

FOND - vázané zdroje VS Spolu dětem

0,00

160 422,00

160 422,00

0,00 0,00

91x

Fondy

4 380 866,00

8 101 393,24

12 014 664,16

3 913 270,92 8 294 136,92

Sbírková kasička projektu Dejme šanci dětem v Zahradnictví Líbeznice

Poděkování
Pomoc a podporu nám poskytly následující společnosti a organizace:
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
Hilti ČR spol. s r.o.
Horton International Czech s.r.o.
Nadace ČEZ
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
Vysoká škola ekonomická – Fakulta podnikohospodářská

Dále děkujeme všem individuálním dárcům, kteří podpořili naše aktivity.

