




Setkáváme se opět po roce nad stránkami výroční zprávy, kde hodnotíme naši 
činnost, úspěchy a problematiku neziskového sektoru. Troufáme si říct, že rok 
2012 byl pro naše sdružení a ty, co využívají naše služby, velmi přínosný a zařadí 
se k těm nejlepším v patnáctiletém fungování naší organizace. Cíl naší pomoci 
se nezměnil, jednotlivými projekty přispíváme ke vzdělání, pracovnímu zařa-
zení, rehabilitaci a mobilitě lidí s tělesným postižením. I v roce minulém tomu 
nebylo jinak. Díky některým novým dárcům a sponzorům, ale i těm „věrným“ 
se nám dařilo zajistit finanční krytí jednotlivých projektů. Úspěšně jsme dokon-
čili projekt tréninkových míst na pracovištích kavárny a obchůdku Borůvka, 
který byl od roku 2010 do srpna roku 2012 podporován z fondů Evropské unie 
a zajistil práci 2/3 všech lidí s tělesným postižením zařazených do tréninkového 
programu. V rámci tohoto programu se nám podařilo navázat mnoho nových 
kontaktů se zaměstnavateli našich klientů a opravdu podat „pomocnou ruku“ 
těm, kteří chtějí pracovat a nechtějí být závislí jen na svém okolí. I pro další 
projekty sdružení je charakteristická podpora nezávislosti v běžném každo-
denním životě. Závěr roku jsme ukončili milým setkáním na vánočních trzích, 
které naše sdružení pořádá již mnoho let. Je zde prostor pro neformální popo-
vídání všech přátel a partnerů Borůvky a Jedličkova ústavu s nádechem vánoční 
atmosféry. 
Pro každého z nás je v běžném životě překážkou něco jiného, každý tu „svou 
překážku“ má a je rád za podporu . My pomáháme lidem s tělesným handica-
pem…již patnáct let.

Děkujeme všem dárcům a partnerům našeho sdružení za podporu v roce 2012 
a také vám všem ostatním a přejeme krásné dny prožité ve zdraví a spokojenos-
ti. 

Marcela Langkramerová 
předsedkyně sdružení 



 

Projekt dopravy zmiňujeme ve výročních zprávách sdružení již čtrnáctým 
rokem. Je jednou z aktivit, která si zaslouží své „prvenství“ a dlouhodobý cha-
rakter prezentovat. Služby dopravy jsou určeny mladým lidem a dětem, které 
cestují za vzděláním do Jedličkova ústavu a běžných škol v Praze. Naše sdružení 
má zapůjčeny dva speciálně upravené mikrobusy od firmy S-MOBIL,s.r.o., která 
zároveň hradí pohonné hmoty a větší opravy automobilů. Nezastupitelní jsou 
naši dva řidiči s dlouholetou praxí v oboru a empatií k lidem se znevýhodně-
ním. V loňském roce jsme dopravovali skupinu 28 klientů v rámci každoden-
ních pravidelných jízd do škol. Počet přepravovaných se rozšiřuje o další děti 
a mládež, kteří cestují za sportem a kulturou. Děkujeme za finanční podporu 
projektu Nadaci Jedličkova ústavu, která hradí mzdy našich dvou řidičů. 
Na finanční podpoře projektu se také podílela firma MERO ČR a.s. Děkujeme. 



 

Podpora v projektu směřuje k dětem s tělesným znevýhodněním, kterým se 
díky pomoci asistenta pedagoga ve vyučování snažíme vytvořit kvalitní 
a srovnatelné podmínky ke studiu, jako mají jejich zdraví spolužáci. V loňském 
roce jsme podpořili skupinu dvanácti dětí s velmi vážnými tělesnými handica-
py, které docházejí do základních a středních škol ve Středočeském kraji. Naše 
sdružení finančně podporuje asistenty pedagoga, kteří klientům při vyučovaní 
dopomáhají. Vzhledem k velmi těžkým handicapům dětí, tito asistenti vykoná-
vají zároveň služby sebeobsluhy, doprovodů a je nutné jejich mzdy o tyto úkony 
navýšit. Naše pomoc také spočívá v kontaktu se všemi zainteresovanými strana-
mi inkluze tj. rodiči dětí, speciálními pedagogy jednotlivých škol a Jedličkova 
ústavu a asistenty. Chtěli bychom poděkovat Nadaci Jedličkova ústavu za podpo-
ru dvanácti dětí, které mohly i přes svůj opravdu velmi vážný handicap docházet 
za vzděláním a do kolektivu svých zdravých spolužáků.      



 

Konec roku 2012 zakončila milá akce vánočních trhů na dvoře Staré budovy 
Jedličkova ústavu. Trhy se staly již tradicí a pořádáme je ve spolupráci s Jedlič-
kovým ústavem pro přátele Borůvky a všech dětí a pracovníků z Jedle, kteří si 
chtějí zpříjemnit předvánoční čas a trochu se pozastavit se známými tvářemi 
bez pracovních povinností. Každým rokem zde můžete najít stánky s výrobky 
dětí, horkou medovinou, bohatou tombolou a vánoční strom, který je origi-
nálně ozdoben. Vánoční atmosféru zpříjemnila jako každý rok kapela Josefa 
Kocůrka a mohli jsme se zaposlouchat nejen do vánočních koled. Pozastavení 
a milá atmosféra, to k vánočním trhům neodmyslitelně patří a všichni jsme si je 
užili. Musíme poděkovat firmám Tony Bennett, s.r.o., MEYRA, s.r.o. a sdružení 
Protebe za poskytnutí dárečků a cukrovinek do tomboly a „pod stromeček“. 
Těšíme se příště..



 

Když jsme s jarními trhy začínali, nenapadlo nás, jakou tradicí se setkání 
chráněných dílen třetí květnovou sobotu na Vyšehradě stane. Akce je specifická 
svým prostředím magického Vyšehradu a propojením s Abylimpiádou, kterou 
ve stejný den již několik let pořádá Jedličkův ústav a školy. 
V loňském roce se sjelo pětadvacet dílen z celé republiky a nabídka výrobků 
byla opravdu pestrá. Každý si zde najde to „své“ od originálních hrnečků, ko-
berečků, šátků, či jen příjemné procházky Vyšehradem. Trhy nejsou jen prezen-
tační a prodejní akcí, ale zároveň místo setkání, předání zkušeností a poznatků. 
Dílny mohou své výrobky po zakončení akce nechat k celoročnímu prodeji 
v obchůdku Borůvka. V loňském roce nám  přálo počasí a jednotlivé dílny byly 
s prodejem velmi spokojeny. Každoročně dílen a zájmu o prezentaci výrobků 
stále přibývá, kapacita našich stánků již nestačí, a proto děkujeme paní Růžičko-
vé za jejich zapůjčení. 



 

Obchůdek Borůvka byl otevřen v roce 1997 za podpory Nadace Jedličkova 
ústavu. Neodmyslitelně patří k dlouhodobým projektům našeho sdružení. Je 
specifický svou originalitou výrobků nejen z chráněných dílen z celé republiky, 
možností praxe studentů praktické školy Jedličkova ústavu a zároveň možností 
nabídky tréninkových míst projektu „Pracuji,tedy jsem!“, který je podpořen 
fondy Evropské unie. Nabízíme zde lidem s tělesným handicapem možnost 
naučit se pracovním dovednostem a návykům spojených s provozem obchůdku, 
zapojit se do kolektivu trenérů, zákazníků a kolegů. 
Obchůdek najdete v areálu Jedličkova ústavu deset minut chůze od metra Vy-
šehrad. Při víkendových procházkách pět minut od Táborské brány, si udělejte 
chvilku a přijďte k nám. Jistě vás osloví obrazy a fotografie umělců s postižením, 
keramika, koberce a mnoho dalších originálních drobností. Obchůdek má 
opravdu výjimečnou atmosféru. Výtěžek z prodeje výrobků je použit na další 
charitativní projekty našeho sdružení. Děkujeme všem za podporu a těšíme se 
na každého z vás. 



 

Každý z nás se občas potýká s bolestmi zad, kloubů, únavou. Projekt rehabilitace 
je určen tělesně postiženým lidem, kteří ke svému již dost vážnému tělesné-
mu handicapu pociťují výše zmíněné potíže. Jedná se o doplňující rehabilitaci, 
která má našim klientům v rámci jejich postižení zlepšit fyzickou a psychickou 
kondici. Rehabilitace je poskytována nad rámec úhrady zdravotních pojišťoven 
a klienti přispívají jen symbolickou částkou. Nejčastějšími využívanými léčebný-
mi metodami byly v loňském roce léčebná tělesná výchova a vodoléčba. Pra-
covní tým projektu tvoří dva fyzioterapeuté s dlouholetou praxí v oboru a jejich 
asistenti. 
Odborným garantem projektu je již od zahájení projektu odborná lékařka 
s dlouholetou praxí v oblasti neurologie a rehabilitace. V loňském roce se 
do projektu zapojilo 25 klientů z různých městských částí Prahy, nejvíce však 
z území Prahy 4. 
Na financování projektu se podílelo hlavní město Praha a městská část Prahy 4. 
Prostory poskytuje rehabilitační pavilon Jedličkova ústavu a škol. 
Děkujeme za podporu. 



 

Samotný název projektu dává tušit, jaké jsou cíle této aktivity. Projekt, který již 
čtvrtým rokem připravuje lidi s tělesným handicapem na trh práce a do srpna 
minulého roku byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci 2. výzvy 
operačního programu Praha – Adaptabilita, nabízí klientům možnosti zdokona-
lení v pracovních dovednostech a návycích. Od září minulého roku tréninkový 
program těchto lidí mohl pokračovat díky spolupráci s Nadačním fondem Avast 
a dalšími dárci. V příjemném prostředí kavárny a obchůdku Borůvka probíhal 
trénink lidí s tělesným znevýhodněním, kteří se učili dovednostem a návykům 
spojených s provozy pracovišť. Naším hlavním cílem programu bylo „vytrhnou“ 
tuto skupinu lidí z izolace domova, podpořit jejich adaptaci v pracovním pro-
středí, připravit je a zároveň jim najít budoucí zaměstnání. Za trvání tříletého 
programu se nám podařilo ze 17 lidí s tělesným znevýhodněním  zaměstnat 
a najít práci 11 klientům. Velmi si vážíme podpory Nadačního fondu Avast, 
Nadace Jedličkova ústavu a firmy ATALIAN CZ s.r.o.,dalších dárců a zaměstna-
vatelů našich klientů. Musíme poděkovat Jedličkovu ústavu a školám za bezplat-
né zapůjčení prostor kavárny a spolupracující firmě Grafton Recruitment s.r.o. 
Dík patří celému pracovnímu týmu projektu, trenérům, vedoucímu kavárny 
a obchůdku a sociálnímu poradci. 



 

V roce 2007 vznikl nápad využít prostory nabízené Jedličkovým ústavem pro 
všechny přátele Jedle a širokou veřejnost k provozu kavárny. Kavárna je bezbari-
érová, nekuřácká a s příjemnou obsluhou z řad lidí s tělesným postižením, kteří 
nabízejí své služby a zároveň se učí návykům a dovednostem spojených 
s provozem pracoviště. Každý z těchto lidí má „k ruce“svého trenéra, který je 
mu po celou dobu směny pomocníkem a navigátorem. Kavárna nabízí přícho-
zím možnost odpočinku, občerstvení z široké nabídky od voňavé kávy, denně 
čerstvého pečiva, pizzy a voňavých závinů. Maminky s dětmi se zde mohou 
cestou z procházky zastavit a pohrát si v dětském koutku. Pro širokou veřejnost 
zde také probíhají večerní programy a besedy. S kavárnou se také prezentujeme 
na různých akcích, kde nabízíme naši výbornou kávu připravovanou klienty 
s tělesným handicapem. Děkujeme za bezplatné zapůjčení prostor Jedličkovu 
ústavu a školám a všem,  kdo kavárnu podporují. 
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Milí dárci a partneři, velmi si vážíme vaší podpory a spolupráce, a věříme, že 
nám i v letech budoucích zůstanete „věrní“ a budeme moci společně zajišťovat 
služby, které zkvalitňují život spoluobčanům s postižením. 

Nadace Jedličkova ústavu
Jedličkův ústav a školy
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha – Operační program Praha – Adaptabilita
Městská část Praha 4
Nadační fond Avast 
Nadace Charty 77
Výbor dobré vůle
Nadační fond Veolia
S-MOBIL s.r.o. 
ATALIAN CZ s.r.o. 
MERO ČR, a.s. 
Vladimír Sassman 
Ing. Helena Jelínková 
DATART INTERNATIONAL, a.s. 
Espresso s.r.o. 
L´Oréal Česká republika, s.r.o. 
Mamacoffee s.r.o. 
MATURUS, o.p.s. 
MEYRA, s.r.o. 
BAGETY STAP s.r.o. 
Tony Bennett spol. s r.o.
Sport Partners s.r.o. 
Grafton Recruitment, s.r.o. 
Nela Boudová
DBK PRAHA a.s. 
Speciálně pedagogické centrum Jedličkova ústavu 
Humanitární sdružení PROTEBE 
Asistence, o.s. 
chráněné dílny z celé republiky 
kapela Paperback music 
kapela Džezvica, kapela Oáza, kapela Šuplík, kapela KvarKet



 

Ozn. Název  ukazatele
Číslo  
řádku Částka  v  Kč

A Náklady  celkem 1 5  372  332,07
I. Spotřeba  materiálu  celkem 2 107  041,30

1 Provozní  materiál 3 35  925,02
2 Kancelářské  potřeby 4 29  743,94
3 Vybavení  TA  KAVÁRNY 5 12  401,97
4 Vybavení  obchůdku   6 2  184,17
5 Zařízení  do  5  000  Kč   7 3  841,20
6 Potraviny  pro  vánoční  trhy 8 22  945,00

II. Spotřeba  energie 9 67  536,78
III. Zboží 10 1  352  773,93

1 Prodané  zboží   11 1  348  073,03
2 Poškozené  zboží  obchůdek 12 3  203,69
3 Poškozené  zboží  TA  KAVÁRNA 13 1  497,21

IV. Opravy  a  údržba  aut 14 2  998,00
V. Náklady  na  reprezentaci 15 3  655,01
VI. Cestovné   16 216,00
VII. Ostatní  služby 17 376  553,58

1 Poštovné 18 2  116,00
2 Telefon,  internet 19 56  094,58
3 Účetnictví 20 79  200,00
4 Ostatní  služby   21 237  331,00
5 Poplatky  rozhlas 22 540
6 Poplatky  OSA 23 1  272,00

VIII. Mzdové  náklady 24 2  404  469,00
1 Základní  mzdy 25 1  750  748,00
2 Dohody  o  pracovní  činnosti 26 426  531,00
3 Náhrady  za  nemoc 27 7  290,00
4 Dohody  o  provedení  práce 28 219  900,00
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IX. Sociální  a  zdravotní  pojištění 29 735  999,00
1 Zdravotní  pojištění 30 194  826,00
2 Sociální  pojištění 31 541  173,00

X. Ostatní  daně  a  poplatky   32 160,00
XI. Zákonné  sociální  náklady 33 12  732,00
XII. Ostatní  pokuty  a  penále 34 913
XIII. Jiné  ostatní  náklady 35 19  584,47

1 Bankovní  poplatky 36 7  734,00
2 Zaokrouhlení   37 3,55
3 Ostatní  poplatky 38 11  846,92

XIV. Poskytnuté  příspěvky 39 287  700,00

Ozn. Název  ukazatele
Číslo  
řádku Částka  v  Kč

B Výnosy 45 5  470  259,09
I. Tržby  z  prodeje  služeb 46 238  301,00

1 Tržby-‐doprava  dětí 47 144  725,00
2 Tržby-‐rehabilitace 48 11  650,00
3 Tržby  ostatní 49 65  476,00
4 Tržby-‐poplatek  za  stánek 51 16  450,00

II. Tržby  za  prodané  zboží 53 2  102  894,24
1 Tržby  za  zboží  v  obchůdku 54 1  160  473,34
2 Tržby  za  zboží  v  TA  KAVÁRNĚ 55 942  420,90

III. Ostatní  výnosy 16  848,00
IV. Úroky 56 609,59
V. Přijaté  příspěvky 57 3  111  606,26

1 Dary-‐  fyzické  osoby 58 34  440,00
2 Dary-‐  právnické  osoby 59 510  472,00
3 Granty  Nadace  Jedličkova  ústavu 60 930  410,00
4 Grant  MHMP-‐EU 61 1  486  284,26
5 Grant  Praha  4 62 50  000,00
6 Grant  MHMP 63 100  000,00

V Praze dne 9.4. 2013





OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŮVKA 
V Pevnosti 4, 128 41  Praha 2
Tel. 241083265, 241083264
osboruvka@osboruvka.cz

WWW.OSBORUVKA.CZ


