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Úvodní slovo
Vážení přátelé naší neziskové organizace a čtenáři výroční zprávy,
V roce 2015 jsme připravili řadu krásných akcí, které vykouzlily úsměv na tváři nejen dětem a mladým lidem
z dětských domovů a pěstounských rodin, ale také nám a našim partnerům.
Podařilo se nám zorganizovat dvě kola projektu Rozhled, světlo světa spatřil nový projekt s názvem Roadshow,
jehož cílem je především osvěta a tolik potřebná motivace a dále jsme spustili projekt Proměna.
Ráda bych zde, na těchto řádcích poděkovala našim firemním dárcům za jejich sociální povědomí a za důvěru, se
kterou nám věnovali své finanční prostředky, díky kterým jsme společně mohli pomoci 48 mladým lidem z 9 dětských
domovů a z pěstounských rodin.
Jde především o společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., České Radiokomunikace a.s., KPMG

úvod

Česká republika, s.r.o. a v neposlední řadě Nadaci táta a máma. Samozřejmě další velké díky patří všem partnerům, kteří účastníky projektu podpořili, a to nejen formou finanční, ale také množstvím exkurzí či seminářů. Zároveň
děkuji mnoha dobrovolníkům, kteří svým konáním vyjádřili důvěru v naši činnost.
Další informace naleznete uvnitř této výroční zprávy.
Přeji vám příjemné čtení a věřím, že nám zachováte svoji přízeň.

paní ředitelky
Lindy Hurdové
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LINDA HURDOVÁ
Ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.
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Poslání a cíle

Naše pomoc v číslech
2012 – 2015:

Naším posláním je pomáhat mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče:

108 podpořených dětí
14 dětských domovů

1. v kariérním a osobním rozvoji ...
• objevujeme v nich jejich nadání a dovednosti a seznamujeme je s širokou paletou povolání;
• zajišťujeme kurzy, exkurze, semináře, stínování a workshopy;
• motivujeme je k výběru povolání nebo dalšího vzdělávání, které je bude bavit a naplňovat;
• učíme je, jak napsat životopis, jak si najít práci, jak úspěšně zvládnout pracovní pohovor;
• přibližujeme jim požadavky pracovního trhu;

V ROCE 2015:

48 podpořených dětí
9 dětských domovů

... protože chceme, aby uspěli na trhu práce.

2. s přípravou na samostatný život po odchodu z dětského domova …
• snažíme se v nich vzbudit zájem o jejich budoucnost;
• zvyšujeme informovanost o životě mimo dětský domov;
• připravujeme je na nové situace a problémy, které mohou nastat;

DD Teplice

DD Česká Kamenice

DD Ústí nad labem – Severní Terasa

DD Dolní Počernice

… protože chceme, aby žili spokojený život a nebyli závislí na cizí pomoci.

DD Česká Lípa

Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 15 – 26 let vyrůstající v dětských domovech a v pěstounských rodinách po

DD Smolina
DD Unhošť

celé České republice.

Historie
Historie Nadání a dovednosti o.p.s. se datuje od 25. 4. 2012, kdy oficiálně vznikla zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností u MS v Praze, oddíl O, vložka 921 se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,

Klokánek – Praha 8
DD Jemnice

IČ 242 95 124.
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DD Kroměříž

Organizační struktura

Linda

Ředitelka
HPP

Dne 1. července 2015 došlo v organizační struktuře ke změnám, a to v podobě kompletní výměny členů správní rady.
Jsme velmi poctěni, že s námi spojili svá jména lidé z korporátní sféry a stali se tak funkční správní radou.

Zakladatelé

Ing. František Francírek, Ph.D.
Mgr. Ivona Kapinusová

Statutární orgán – ředitel
Správní rada

Linda Hurdová
Diana Dubská
Zuzana Zelenická
Jan Pošvář

Dozorčí rada

Lubomír Moučka

Lucka

Projektová
manažerka

Petra

Grafička

Martina

Grantová
specialistka

externistka

Ing. Jiří Pecháček

externistka

HPP – ÚP

Vlastimil Salvet
Nadání a dovednosti o.p.s. měla v roce 2015 čtyři stálé pracovníky, dva externisty, externího účetního a 36 brigádníků
na DPP. V rámci projektu Rozhled jsme spolupracovali s externími kariérními poradci a lektory. Dobrovolníky jsme využívali zejména v rámci akcí pořádaných organizací, jako lektory seminářů pro děti a také formou expertního dobrovolnictví, kdy s námi sdíleli své know-how. Celkem nás tak svou dobrovolnou činností podpořilo 52 osob v přepočteném
čase 628 hodin.

Nela

Koordinátorka
projektu

Verča

Koordinátorka
projektu

HPP – ÚP

HPP – ÚP
Díky projektům Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze a Pracovní start pro mladé Pražany jsme u nás mohli
zaměstnat 3 osoby hlášené na Úřadu práce, aby tak získali potřebnou praxi. V rámci spolupráce s Vyšší odbornou školou
informačních služeb u nás svou praxi vykonávali po dobu čtyř měsíců 2 praktikanti.
Interní komunikace funguje převážně formou osobního kontaktu, prostřednictvím elektronické pošty a telekomuni-

Natálka

Administrativní
pracovnice
DPP

kačních cest. Minimálně jednou týdně probíhá porada kmenových pracovníků organizace. Správní rada organizace se
schází 6 × ročně. Pravomoci a odpovědnosti na jednotlivých pozicích jsou určeny organizační strukturou a definovány
v náplni práce pro jednotlivé pozice.
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Naši patroni

Členství

Veronika Kašáková

Nadání a dovednosti o.p.s. je členem několika organizací a spolků.

Veronika Kašáková – v dětském domově sama od 4 let vyrůstala a po odchodu zvládala nástrahy života jen těžko.

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

Až rok 2014 se pro ni stal zlomovým a její život se otočil o 360 stupňů. Stala se finalistkou České Miss a počátkem
roku 2015 napsala autobiografii Zpověď – z děcáku až na přehlídková mola.
Veronika byla jedním ze tří pracovníků, kteří k nám přišli z Úřadu práce a kterým jsme poskytovali odbornou praxi.

Asociace společenské odpovědnosti rozvíjí v České republice společenskou odpovědnost (CSR) a udržitelné podnikání. V rámci své unikátní vize tvoří největší CSR platformu v ČR, která sdružuje a propojuje organizace z korporátního,
neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál v oblasti CSR a udržitelného podnikání.

Veronika se osvědčila a proto jsme s ní navázali spolupráci na projektu Roadshow.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem
naplnění svého poslání vykonává Asociace zejména tyto činnosti: poskytuje vzdělávací, informační a poradenské
služby členům Asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím, vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací a jiné.

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Asociace Dítě a Rodina, z. s. je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné
péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Federace dětských domovů ČR – FICE, z. s.
FDD ČR, která je součástí FICE, je profesní organizací sdružující především pracovníky zařízení pro výkon ústavní
výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy). Jejími členy se mohou stát i všichni další zájemci
o spolupráci v rámci pomoci dětem z těchto zařízení náhradní rodinné péče.
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Naši dobrovolníci
David Rubek / Roadshow – videospot, 30

Marta Vlčková / překlady do AJ, 25

Daniel Šeiner / Rozhled – fotograf na Dni s Nadáním, 6; Roadshow – promo fotografie, 3;

Jan Pošvář / Rozhled – workshop etikety, 12

Roadshow – fotograf na Galavečeru, 22

Kristýna Mazánková / Rozhled – worskhop PR, 2
Jana Schattauerová / Rozhled – worskhop Prezentační dovednosti, 4; Roadshow – koordinace Galavečera, 8
Simona Kolková / Roadshow – koordinace Galavečera, 8; Rozhled – koordinace Dne s Nadáním, 111

Simona Tamchynová / Roadshow – hosteska, 6
Šárka Vítková / Roadshow – hosteska, 6
Ivana Zvirinská / Roadshow – hosteska, 6

Magsud Rahmanov / výuka AJ pro děti
SODEXO (5 osob) / Rozhled – Den s Nadáním; Rozhled – lektoři Workshopu psaní CV na počítači, 20

Pavla Kubová / Roadshow – hosteska, 6
Dominika Fišerová / Roadshow – hosteska, 6

Renata Šutovská / Rozhled – simulace pracovního pohovoru, 2

Lucie Pernicová / Roadshow – hosteska, 6

Martina Vlastníková / Roadshow – administrativa, 25
Karel Kašák / Roadshow – moderátor (vč.přípravy), 20; Rozhled – moderátor Dne s Nadáním, 6
Denisa Fousová / Organizace – inventura skladu, 4; Rozhled – pomoc s organizací Dne s Nadáním, 8;
Roadshow – databáze DD, 20; Roadshow – hosteska a pomoc při přípravě Galavečera, 20

Lucie Homolková / Roadshow – hosteska, 6
Martina Stuchlíková / Roadshow – hosteska, 6
Lenka Böhmová / Roadshow – hosteska, 6
Tereza Wiedermanová / Roadshow – hosteska, 6

Josef Gažúr / Organizace – inventura skladu, 4
Ulice dětem (4 osoby) / Rozhled – workshopy na Dni s Nadáním, 24
Simona Šimková / Rozhled – pomoc s organizací Dne s Nadáním, 8
Hanka Abbasová / Rozhled – pomoc s organizací Dne s Nadáním, 8; Organizace – akce Ballgarden, 8
Jarmila Šolcová / Rozhled – pomoc s organizací dne s Nadáním, 8
Karolína Mikešová (Kao Qui) / Rozhled – DJ na Dni s Nadáním, 6; Roadshow – DJ na Galavečeru, 6

Markéta Potužníková / Roadshow – hosteska, 6
Miroslava Máchová / Roadshow – hosteska, 6
Adéla Myšíková / Roadshow – hosteska, 7
MSD IT Global Innovation Center s.r.o. / Organizace, 80
Pavla Vyoralová / Roadshow – fitting, 6
Helena Hříbalová / Roadshow – fitting, 6

David Bursa / Rozhled – lektor volejbalu na Dni s Nadáním, 6
Pavel Vinařský / Rozhled – lektor streetballu na Dni s Nadáním, 6

Lucie Remeňová / Organizace – revize webu, 10
Liesel Vasseva / Organizace – revize anglických textů, 14

Petr Hurda / Rozhled – lektor streetballu na Dni s Nadáním, 6

Bára Hranoš / Roadshow – PR spojené s Galavečerem, 26

Martin Březina / Organizace – Seminář Jak na sponzory, 3

* všechny číselné údaje v hodinách
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Projekty
14

15

Rozhled
16

17

O projektu
Projektem Rozhled připravujeme mladé lidi ve věku 17 – 26 let vyrůstající v dětských domovech či v pěstounské péči
na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se světem práce.
Mladí lidé, opouštějící dětské domovy a pěstounské rodiny, patří na pracovním trhu mezi jednu z nejohroženějších
skupin. Častou příčinou bývá absence pozitivních vzorů a pracovních návyků, chybějící finančně-právní gramotnost
a povědomí o tom, jak široká paleta povolání existuje.
Tímto projektem připravujeme dospívající na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se světem práce.
Budujeme v nich zájem o kariéru, zesilujeme schopnost najít si a udržet práci a tím jim usnadňujeme zapojení se do
běžného života.

Organizujeme pro ně:
kariérní poradenství,

workshopy (psaní CV, komunikace, příprava na pracovní pohovor),
exkurze do firem a organizací,

stínování vybrané profese,
reálné simulace

pracovních pohovorů,

a mnoho dalšího...
Projekt realizujeme po jednotlivých kolech vždy ve vybraném regionu ČR. Každé kolo projektu trvá přibližně 15 týdnů.
Všechny aktivity směřujeme na odpoledne a víkendy, aby účastníci co nejméně zameškali školu.
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Rozhled Samsung Digital Academy
jaro 2015
Termín: 		
Donátor:
Účastníci:
Lokalita:

18. února – 13. června 2015
Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.
25 účastníků (16 chlapců, 9 dívek), (9 z pěstounské péče, 15 z dětského domova, 1 z Klokánku)
Praha, Ústí nad Labem, Teplice, Česká Lípa, Česká Kamenice

Na začátku projektu jsme absolvovali úvodní setkání a workshop s odbornicemi na kariérní poradenství PhDr. Petrou
Drahoňovskou a Katkou Peškovou, během něhož si účastníci zmapovali své silné a slabé stránky, tvrdé a měkké
kompetence a vytvořili si svou myšlenkovou mapu a koláž na téma My dream job. Dále proběhl workshop Nakopni
svou kariéru, který byl motivační už jen samotným příběhem a zkušenostmi našeho lektora Oldy Dutého, MSc.
Také jsme se všichni setkali v sídle společnosti Samsung Electronics, kde proběhla první exkurze. Dozvěděli jsme se
spoustu informací z historie i současnosti firmy, navštívili showroom a také jsme byli seznámeni s tím, co to vlastně
obnáší pracovat v mezinárodní společnosti.
Na programu nechyběl ani seminář etikety a prezentačních dovedností s dobrovolníkem Janem Pošvářem, který
nám dal základy toho, jak se oblékat do společnosti nebo třeba na pracovní pohovor. Jak se chovat při pracovním
pohovoru – to byl seminář od personalistů O2, v rámci kterého jsme si zkoušeli modelové situace, které nás mohou
potkat při pracovních pohovorech. Nesmíme ale zapomenout ani na seminář Tvorba CV v textovém editoru,
kde se účastníci naučili pracovat v textovém editoru a vytvořili si životopis.
Jak se správně prezentovat před lidmi? Tyhle základy nám dala dobrovolnice
Jana Schattauerová ze společnosti Sodexo.
Zacházet s penězi je pro děti z dětských domovů a pěstounské péče také velmi důležité, protože s nimi nepřichází tak často do styku, jako děti v rodině.
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Exkurze a stínování:

Proto nesměl chybět ani seminář Finanční gramotnosti s Danou
Fulínovou ze společnosti Samsung Electronics. Společně jsme
se zamýšleli nad výhodami a nevýhodami finančních služeb,

Scuderia Praha a.s.

nebezpečím úvěrů nebo co všechno jsou pravidelné výdaje,

Datart International, a.s.

s nimiž by měl dospělý člověk počítat.

Městská policie hl. m. Prahy
Borůvka Praha o.p.s.

V rámci exkurzí jsme navštívili například společnost Google,

Hotel Morrison

kde nás pan Tomáš Kasman provedl a v rámci prezentace seznámil

Hilton Prague

s riziky na internetu.

České Radiokomunikace a.s.
O2 Czech Republic a.s.

Absolvované workshopy:

České dráhy, a.s.

Úvodní seminář

Česká asociace skateboardingu o.s.

Workshop s kariérní poradkyní

Sugar Cube s.r.o. – Erhartova cukrárna

Nakopni svou kariéru

Domov Sue Ryder, o.p.s.

Seminář etikety a prezentačních dovedností

Annonce a.s.

Jak se chovat při pracovním pohovoru

xITee k.s.

Finanční gramotnost

HR Spectrum, spol. s.r.o.

Tvorba CV v textovém editoru

Mateřská škola – Česká Kamenice

Individuální konzultace s kariérní poradkyní
Simulace pracovního pohovoru
Závěrečný seminář – Den s Nadáním

Na závěr účastníci absolvovali individuální setkání s kariérní
poradkyní, kde doladili své životopisy a naučili se základy
používání sociální sítě Linkedin. Také je čekala malá zkouška.
A to simulace pracovního pohovoru. S našimi dobrovolnicemi
si zkusili, jak pracovní pohovor probíhá a měli je přesvědčit, že
právě oni se na danou pozici hodí.
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Jak máme ve zvyku, zakončení proběhlo ve velkém stylu.
Den s Nadáním se uskutečnil 13. 6. ve volnočasovém areálu
Gutovka. Děti si užily spoustu legrace a zábavy na sportovních i ostatních workshopech, dostaly krásné dárky a nejlepší účastníci projektu byli odměněni mobilním telefonem
od společnosti Samsung Electronics. Na památku se mohli
vyfotit s naší patronkou Veronikou nebo dalšími známými
osobnostmi.
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Rozhled Samsung Digital Academy
podzim 2015
Termín: 		
Donátor:
Účastníci:
Lokalita:

20. září 2015 – 24. ledna 2016
Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.
23 účastníků (11 chlapců, 12 dívek), (1 z pěstounské péče, 22 z dětského domova)
DD Dolní Počernice, DD Kroměříž, DD Jemnice, DD Smolina

Začali jsme tradičně Úvodním seminářem, kde jsme účastníkům představili pravidla a náplň projektu, realizační tým
a vše, co je čeká. Hned následoval Workshop s kariérní poradkyní, kde účastníci objevovali své silné stránky, sdělili nám jejich sny a touhy, podělili se s námi o to, co je baví a čím by chtěli jednou být. Na základě toho jsme tvořili
myšlenkové mapy a koláže s názvem My dream job, které následně prezentovali ostatním. Na workshopech se podíleli
kariérní poradkyně PhDr. Petra Drahoňovská a Pavlína Vašátová, které odvedly skvělou práci a účastníky si hned od
začátku získaly.
Dále nás čekal workshop Nakopni svou kariéru s naším dvorním lektorem Oldřichem Dutým, MSc., kde se účastníci
dozvěděli spoustu informací o trhu práce, o pracovních pohovorech, a mnoho dalšího.
Pražští účastníci absolvovali také Seminář etikety a prezentačních dovedností s naším dobrovolníkem, panem
Janem Pošvářem.
V Kroměříži proběhl workshop Příprava na pracovní pohovor, životopis
a motivační dopis, který pro nás uspořádaly dámy z Profima Effective.
Exkurze pak probíhaly především v rámci našeho Career Day v Praze, kam
za námi přijeli účastníci ze všech zapojených dětských domovů. Byla pro ně
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připravena smršť exkurzí a workshop Tvorba CV v textovém
editoru. Každý si tak v rámci workshopu vytvořil své vlastní CV
a naučil se pracovat a formátovat v textovém editoru. Za zapůjčení prostor moc děkujeme společnosti Computer Help.

Exkurze a stínování:
Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.
FTV Prima, spol. s r. o.
Twisto Payments a. s.

Absolvované workshopy:

Datart International, a.s .
Domov Sue Ryder, z.ú.

Úvodní seminář

Webnode.cz

Workshop s kariérní poradkyní

ABB, s. r. o.

Nakopni svou kariéru

ZOOT a. s.

Seminář etikety a prezentačních dovedností

Autosalon Klokočka centrum a. s.

Příprava na pracovní pohovor, životopis

Brašnářství Roman Tlustý

a motivační dopis

Starbucks Coffee Company

Tvorba CV v textovém editoru

Toulcův dvůr, z.s.

Individuální kariérní poradenství
Závěrečný seminář
Velice děkujeme všem zapojeným firmám, organizacím
Další etapou projektu bylo Individuální kariérní poradenství, kdy

a dobrovolníkům za podporu projektu a pak především spo-

každý z účastníků strávil hodinu s kariérní poradkyní a společně pra-

lečnosti Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.

covali na svých životopisech, Linkedin profilech a rozvíjeli společně

za finanční podporu projektu.

další zajímavá témata.
Projekt jsme pak završili Závěrečným seminářem, kde jsme tradičně rozdali certifikáty o absolvování projektu a tři nejpilnější
účastníky jsme obdarovali mobilním telefonem od společnosti
Samsung Electronics.
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Roadshow
28
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O projektu
Projektem Roadshow se mladé lidi snažíme formou jednodenního semináře motivovat k tomu, aby se již teď, kdy jsou
v dětském domově, zajímali o to, co je čeká, až ho opustí. Aby byli připraveni na samostatný život a neocitli se za
branami dětského domova bez práce, bydlení a bez informací, jak se postavit na vlastní nohy.
V každém domově navíc probíhá dotazníkové šetření, abychom mohli širokou veřejnost seznámit s potřebami mladých lidí z dětských domovů a především na jejich potřeby cíleně odpovědět dalšími projekty a aktivitami, které pro
ně pořádáme.
Mladí lidé v dětských domovech absolvují nespočet seminářů a workshopů. Efektivita těchto setkání je z naší
zkušenosti téměř nulová, protože v daný moment jsou informace a zkušenosti pro jejich příjemce nezajímavé a těžko
uchopitelné. Většina mladých lidí z dětských domovů začne tyto informace postrádat až v okamžiku, kdy se setkávají
s realitou a naráží na první problémy.
Proto naší motivační besedou děti informujeme o životě mimo domov z praxe, očima jednoho z nich, již nyní, kdy mají
dostatek času začít pracovat na své budoucnosti z pohodlí dětského domova a přecházet tak problémům, které mohou
z důvodu neznalosti nastat.
V rámci pilotních výjezdů je motivačním vzorem těchto mladých lidí sama naše patronka, Veronika Kašáková. Ta
s projektem pod názvem Roadshow s Veronikou navštíví od ledna do dubna 2016 postupně všechny dětské domovy
v Ústeckém kraji.
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Proměna
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O projektu
V důsledku absence rodičů, těžkých životních zkušeností a dětství strávenému ve skupině, trpí tito mladí lidé velmi
často nedostatkem sebevědomí a lásky k sobě samému.
Naším projektem se snažíme alespoň některým z nich dopomoci k vyššímu sebevědomí prostřednictvím proměny
vizáže.
Každý měsíc jsme ve spolupráci se Solarium Caffé v pražském Karlíně proměnili jednu z dívek, kterou nám doporučilo
vedení dětského domova jako vhodnou adeptku za chválihodné výsledky při studiu či za vzorné chování. Pro tu bylo
připraveno kosmetické ošetření pleti, kadeřnické služby, líčení, manikůra a profesionální focení.
Kromě péče kadeřnice, kosmetičky, vizážistky a manikérky se dívky také staly modelkami a odcházely s krásnými šaty
a spousty tipů, jak o sebe dále pečovat. V jednom případě si dokonce jedna slečna odnesla nové brýle, které jí
darovala optika Easy Optic.
Všem donátorů, partnerům a podporovatelům moc děkujeme. Jejich podpory si velmi vážíme. Děkujeme také úžasné
fotografce Kláře Fremutové.
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Akce
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Začni s neziskovkou

NGO Market 2015

V březnu jsme se na půdě České zemědělské univerzity v Praze zúčastnili veletrhu, který nesl všeříkající název – Začni

Ve čtvrtek 23. dubna probíhal 16.tý ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Měli jsme již druhou

s neziskovkou.

možnost zúčastnit se této velké neziskové akce a rozhodně se nám to vyplatilo. Nejen, že jsme získali nové fanoušky

11. 3. 2015

23. 4. 2015

a podporovatele z řad jednotlivců, ale měli jsme i možnost navázat spolupráci s několika společnostmi a organizacemi.
Byl určen především studentům vysoké školy, kteří se zajímají o neziskový sektor a hledají praxi či příležitost pro
napsání závěrečné práce. Měli jsme tak možnost představit naši činnost a problematiku odchodu z dětských domovů

Během dne jsme se také zůčastnili seminářů, které NGO Market nabízel, a tak jsme se dozvěděli spoustu nových

studentům a vysokoškolským profesorům.

informací.

40

41

RC Aréna
6. 5. 2015

V květnu jsme si s účastníky našeho projektu Rozhled zpříjemnili odpoledne v prostorách RC Arény.

Give and Gain day 2015
15. 5. 2015

V rámci celosvětového dne dobrovolnictví Give and Gain Day jsme v našich prostorách přivítali 5 dobrovolnic ze
společnosti Sodexo, které nám pomohly vymyslet a naplánovat program našeho Dne s Nadáním.

Nejprve jsme odstartovali na závodní dráze s klasickými RC modely závodních vozů, ty jsme následně vyměnili za
malé kopie tanků, s nimiž jsme si vyzkoušeli i střelbu na cíl. A našim klukům to opravdu šlo, své síly by jistě mohli měřit

V druhé části odpoledne pak naučily účastníky projektu Rozhled Samsung Digital Academy psát životopis a moti-

s profesionálními tankisty. To nejlepší nás pak čekalo na závěr – Ollie Race – robotická závodní akce.

vační dopis. Krásné a barevné prostory vybavené nejnovějšími technologiemi nám zapůjčil EDULAB.

Velice děkujeme panu Bartákovi za umožnění tohoto zážitku nám i „našim“ účastníkům.
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The Color Run

Festival Out of Home

V sobotu 30. května 2015 proběhl barevný běh The Color Run, do jehož příprav se nám podařilo zapojit 20 mladých lidí

V rámci spolupráce s neziskovou organizací Mimo domov o. s. jsme měli možnost podílet se na organizaci celo-

z řad účastníků našeho projektu Rozhled.

víkendové akce pro děti z dětských domovů nesoucí název Festival Out of Home.

Pro některé z nich to byla první zkušenost s brigádou, pro jiné pak příjemně strávený den a navíc bonus ve formě

V průběhu celého víkendu účastníci poznávali jednotlivé nevšední profese a dozvídali se o nich spoustu informací, jako

přivýdělku do vlastní kapsy.

například, co které povolání obnáší, ale také co musí daný profesionál studovat, či jaké kroky musí absolvovat k získání

30. 5. 2015

30. 5. 2015

vysněné pozice. Zároveň pro ně byla na každém stanovišti připravena soutěžní aktivita. Nejlepší dětské domovy pak
byly odměněny dárky v podobě zážitků.
Naše organizace ve spolupráci se Samsung Electronics si pro děti připravila stanoviště Vývojář, kde jsme dětem
vysvětlovali, co dané povolání obnáší. Jejich soutěžní aktivitou bylo vymyslet a následně porotě prodat produkt
budoucnosti. Účastníci byli opravdu nápadití. V rámci vyhodnocování dětských domovů jsme pak měli možnost děti
i vychovatele seznamovat s naším projektem Rozhled.
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Sportovní den s Nadáním
13. 6. 2015

V sobotu 13. 6. 2015 proběhlo slavnostní zakončení projektu Rozhled Samsung Digital Academy a vzhledem
k tomu, že se jednalo již o 5. kolo projektu Rozhled, rozhodli jsme se tento den pojmout ve velkém stylu.
Ve volnočasovém areálu Gutovka, který spravuje Městská část Praha 10, se nám podařilo uskutečnit celodenní
zábavně sportovní odpoledne určené nejen účastníkům našeho projektu, ale také všem dětem z dětských domovů
a pěstounských rodin z našich spřátelených dětských domovů.
Bylo pro ně připraveno nespočet sportovních i nesportovních aktivit, jako například streetball, jízda na skateboardu,
volejbal, tanec, korálkování či beauty koutek a mnoho dalšího.
Den jsme zakončili předáním osvědčení o absolvování projektu Rozhled a dárků všem zúčastněným. Zároveň jsme
vyhodnotili tři nejpilnější účastníky projektu, kteří si odnesli mobilní telefon značky Samsung. Drobným dárkem od
našich partnerů jsme odměnili každého, kdo s námi strávil celý den, a to prostřednictvím tomboly.
záložka_nadani.indd

1
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osti.cz

www.nadaniadovedn

www.d arcovskasm s. cz

Cena dms je 30 Kc.

Stací poslat
DMS ROZH LED
na tel. císlo 87 777.

podporme je
spolecne!

sobota
od 13.00

ne vsechny deti mají
to stestí poznat

13.6.

podporu svych rodicu
pri ceste za sny...

den s nadanim
a
ramiad
ve
Autog y Kasako
ik
Veron
Pavel Calta
Eki
DJ Kao Oui

HUDBA:

DALE UPI:
O
VYST
tombola

NA GUTOVCE

moderuje k
sa
Karel Ka

ktu
slavnostni zakonceni proje
Academy
Roz(h)led Samsung Digital

Ulice Detem o.p.s.
Dancers 4 You
a dalsi...

Beach volejbal

T:

SPOR

Streetbal

Lezecka stena
Skateboarding

beauty koutek

sout eze

obcers tveni

Gut ova 3 9, Pra ha
10

PY:
KSHO

WOR

Slack line

Workoutove cviceni

Jizda tankem

Kreativni workshopy

logo

logo

46

47

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celého dne:
Městské části Praha 10 za zpřístupnění sportovně zábavních prostor Areálu Gutovka;
Futuria s. r. o. za pronájem pódia včetně obsluhy;
České dráhy a. s. za voucher na nákup jízdenek pro účastníky odpoledne;
DJ Kao Oui za skvělý hudební doprovod;
Karlu Kašákovi za profesionální a zábavné moderování celé akce;
Dancers4you za krásné taneční vystoupení;
Eki za zpěv a hudební zpříjemnění celého dne;
BallGarden za organizaci sportovního stanoviště streetballu;
Davidu Bursovi za pomoc na stanovišti volejbalu;
Davidu Kamínkovi z České asociace skateboardingu za organizaci stanoviště jízdy na prkně;
Ulici dětem o.p.s. za ukázky streetartového umění;
Janu Kremeňovi za organizaci stanoviště žonglování;
Prague Health Care, s. r. o. za organizaci Beauty koutku a vouchery na zubní ošetření pro účastníky projektu;
Lush Česká republika za organizaci stanoviště Výzva a za voňavé kosmetické balíčky pro účastníky;
Janě Schattauerové ze Sodexo, s. r. o za organizaci „stravenkového“ stanoviště;
Centru FotoŠkoda za výtisk podpisových kartiček pro naší patronku Veroniku Kašákovou;
DATART International, a. s. za dárky do tomboly;
Eni Česká republika, s.r.o. za dárky do tomboly;
Albatros Media a.s. za dárky do tomboly;
O2 Czech Republic a.s. za dárky do tomboly;
ONDRÁŠOVKA a. s. za zajištění pitného režimu pro účastníky;
Bageterie Chomutov za poskytnutí baget pro účastníky;
Danielu Šeinerovi za fotodokumentaci celé akce;
Anetě Kratochvílové za videodokumentaci celé akce;
Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.
za financování celého projektu;
a našim dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří nám pomáhali
s organizačním zajištěním celé akce.
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BallGarden Challenge 2015

Kino BIO OKO

Letní prázdniny jsme zakončili na pražské Náplavce, kde probíhal streetballový turnaj BallGarden Challenge 2015.

V létě jsme měli možnost ve spolupráci s kinem BIO OKO pozvat děti z dětských domovů do Prahy na film, a to rovnou

V návaznosti na spolupráci s organizací BallGarden z podzimu 2014 jsme tak měli možnost prezentovat naše projekty

dvakrát. Poprvé 21. června na pohádku Píseň moře, kam dorazilo na 200 dětí z dětských domovů. Podruhé jsme pak

široké veřejnosti.

28. srpna zakončili prázdniny filmem Sedmero krkavců.

Moc děkujeme týmu BallGarden za poskytnutí prostor pro naší prezentaci a skvělý (nejen) sportovní zážitek. Velké díky

Ve spolupráci se společností Eni Česká republika, s.r.o. jsme pro děti připravili spoustu dárků v podobě školních

patří především naší dobrovolnici Hance Abbasové a také Andrejce Velinské. Děkujeme i všem, kteří za námi dorazili.

batohů a penálů, aby byli na blížící se školní rok řádně vybaveny.

30. 8. 2015
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21. 6. a 28. 8. 2015
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Galavečer

Slavnostní zahájení projektu Roadshow s Veronikou
27. 11. 2015

V pátek 27. listopadu jsme odstartovali několik měsíců připravovaný projekt Roadshow s Veronikou – Mise naděje pro
děti z dětských domovů. Start projektu, který potrvá 3 roky jsme přece nemohli nechat jen tak, a tak jsme uspořádali
slavnostní galavečer, na kterém jsme tak mohli poděkovat partnerům projektu, Autosalon Most s. r. o. za pronájem
automobilu, Ondrášovka a. s. za finanční dar a pitný režim, Lukda trans spol. s r. o. za pohonné hmoty a Fondu
Ústeckého kraje za finanční dar.
Celý večer probíhal v nevšedních industriálních prostorách bývalé tovární haly Areálu Praga Kolbenova. Pro přítomné
byl připraven opravdu bohatý program. Módní přehlídka modelů návrháře SAM DOLCE a překrásných svatebních
a společenských šatů ze Svatebního salonu Delta, které na sobě předvedly přední české modelky – Olga Bursíková,
Eliška Bučková, Aneta Vignerová, Nikol Švantnerová, Gabriela Dvořáková, Gabriela Kratochvílová, Veronika
Procházková, Tereza Fajksová a Lucie Křížková (Váchová) spolu s děvčaty z Dětského domova Vysoká Pec, taneční
vystoupení v podání slečen Veroniky Hájkové a Lucie Drábkové z JAD Production spolu s dívkami z Dětského
domova Vysoká Pec a hudební vystoupení zpěvačky Leona Gyöngyösi a sboru Post Scriptum.
Celým večerem nás provázel moderátor Karel Kašák, bratr naší patronky Veroniky Kašákové a do rytmu mu hrála
DJ Kao Oui s klavíristou Robertem, který s Veronikou a Karlem vyrůstal v dětském domově.
Zároveň spatřil světlo světa náš nový videospot k projektu Roadshow s Veronikou,
který pro nás natočili profesionálové z ReNi creative.
Na závěr jsme pak poděkovali všem našim partnerům
a podporovatelům. Náš videospot i videoreportáž
z Galavečera můžete shlédnout na našem Youtube kanále.
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Děkujeme všem, bez kterých by se Galavečer nemohl uskutečnit:
Mount Capital s.r.o. za půjčení prostor Areálu Praga Kolbenova;
Hair studio Honza Kořínek za skvělou péči o naše VIP modelky;
Guerlain Institut Prague a Ivaně Halamové za vizážistické služby;
Veronice Hájkové a Lucii Drábkové z JAD Production za úžasný taneční zážitek;
zpěvačce Leoně Gyöngyösi a sboru Post Scriptum za hudební zážitek;
ReNi creative za natočení video spotu k projektu Roadshow s Veronikou;
DJ Kao Oui a klavíristu Robertovi za hudební doprovod v průběhu celého večera;
Davinus s. r. o. za vynikající vína a vinnou degustaci;
Barman s. r. o. za péči o naše hosty v podobě míchaných drinků a finanční dar z prodeje;
Prosecco.cz za poskytnutí welcome drinku;
Aristokrat catering s. r. o. za flexibilní přístup a skvělý catering pro naše hosty;
Pekárna Kabát, s. r. o. za doplnění rautu pečivem;
Mecom Group, s. r. o. za poskytnutí uzenin;
Prvorepublikové kavárně, cukrárně a patisserii Šlágr za vynikající mini dezerty;
CeWe Color – Fotolab za vyhotovení všech tiskovin a fotostěny, u které se hosté mohli nechat zvěčnit;
Nadační fond Algo za finanční dar;
Befamous s. r. o. za finanční dar;
Simoně Kolkové ze Sky Events za produkční zajistění celého večera;
Vineco – Vinné sklepy Chomutov s. r. o. za vinné lahve pro naše partnery;
KZ system s. r. o. za finanční dar;
Lush Česká republika za poskytnutí dárkových balíčků pro naše partnery;
European Press Holding a.s. za finanční dar;
NFCP rental equipment, s. r. o. za poskytnutí mobiliáře;
Prefere Fleur za nádhernou květinovou výzdobu;
Pizzerii Telč za finanční dar;
Raprint, s. r. o. za potisk našeho nového automobilu;
Your system, s. r. o. za finanční dar;
Danielu Šeinerovi za fotodokumentaci celé akce;
Grafickému studiu DR. ABÉ za videodokumentaci celé akce;
dívkám z Dětského domova Vysoká Pec;
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a dále našim hosteskám a všem našim dobrovolníkům.
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Co dalšího se stalo v roce 2015
REPORTÁŽ
Studenti Vyšší odborné školy publicistiky na Praze 1 nám ve spolupráci se společností Samsung Electronics dělali
společnost při různých aktivitách v rámci projektu Rozhled Samsung Digital Academy a natočili krátkou reportáž
o naší činnosti.

STĚHOVÁNÍ
Na přelomu října a listopadu se Nadání a dovednosti přestěhovalo do nových kanceláří na adresu Krakovská 24,
Praha 1.

ROK SPOLEČNĚ
V rámci projektu ROK společně – KROK dopředu jsme získali roční podporu společnosti KPMG Česká republika s. r. o.
Získali jsme tak zdarma služby, vzdělávání, dobrovolnictví a propagaci na firemních akcích společnosti KPMG. Velice
si této podpory vážíme.

KOUČOVÁNÍ
Během Mezinárodního týdne koučování mohl tým Nadání a dovednosti strávit příjemné odpoledne s akreditovanou
koučkou, paní Annou Bodnárovou.

VÁNOČNÍ TRHY
V adventu jsme prodávali své produkty na Vánočních trzích v ČSOB a v KPMG, kde jsme utržili celkem 14.531,-Kč.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE
Zúčastnili jsme se projektu Akademie Modrého Života, kde jsme absolvovali řadu přednášek a seminářů na téma
Komunikace, marketing a PR.
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Media
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Napsali o nás
ZÁMEČEK / 23. 1. 2015
Rozhled 2015: Skvělá šance získávat zkušenosti, bavit se a vyhrávat
PRAŽSKÝ DENÍK / 6. 2. 2015
Rodiče mě zatahovali do svých problémů. Proto jsem utíkal z domu
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY / 9. 2. 2015
Firmy pomáhají mladým lidem bez domova uspět v práci
ZÁMEČEK / 17. 7. 2015
Rozhled. Jaký si to uděláš...
MÓDA.CZ / 17.05.2015
Veronika Kašáková si plní jeden sen za druhým. Jako patronka vstoupila do neziskové organizace
BULVÁR24 / červen 2015
Další kolo projektu Rozhled Samsung Digital Academy úspěšně završilo
MÓDA.CZ / 8. 6. 2015
Sportovní Den s Nadáním
BULVÁR24 / září 2015
Veronika Kašáková se fotila s dětmi z dětských domovů k projektu Roadshow
SVĚT MODELEK / 8. 9. 2015
Veronika Kašáková a malé modelky z dětského domova
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TV BLESK / 3. 9. 2015
Krásná Veronika Kašáková získala automobil, aby mohla s Nadáním a dovednosti za dětmi do dětských domovů
STORY / 7. 12. 2015
Slibný start dětem
PORTÁL PODNIKATELŮM / 17. 12. 2015
Ulehčují dětem z dětských domovů vstup na pracovní trh
TOP STAR / 27. 12. 2015
Nadání a dovednosti v TOP STAR na Primě!

Představujeme

S DĚTSKÝMI DOMOVY
SE PODĚLÍME O NADÁNÍ A DOVEDNOSTI

Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování o partnera CSR
programu ROK společně – KROK dopředu pro další ﬁskální rok.
Celkem se nás zúčastnilo 356 a za vítěznou organizaci jsme zvolili obecně
prospěšnou společnost Nadání a dovednosti.

O

rganizace se věnuje profesnímu rozvoji mladých
lidí z dětských domovů a pěstounské péče.
Společně se budeme snažit ovlivnit kariéru
a budoucnost co nejvíce z nich. Ukážeme jim, co které
povolání v praxi obnáší, naučíme je potřebným měkkým
dovednostem a budeme je motivovat k výběru budoucího
uplatnění, které je bude bavit a naplňovat.
Od října se můžete těšit na řadu příležitostí, jak se do spolupráce s organizací Nadání a dovednosti zapojit.



Seminář „nakopni svou kariéru“, kde se klienti dozvěděli
důležité informace o trhu práce a jak se připravit na vstup
do pracovního života

KPMG z pohledu neziskovky
PROČ JSTE CHTĚLI SPOLUPRACOVAT
PRÁVĚ S KPMG?

KPMG je ﬁrma, od které se máme co
učit. Chceme se zprofesionalizovat a oni
jsou právě ti, kteří by nám jako silná
společnost mohli pomoci.
CO OD SPOLUPRÁCE V RÁMCI
PROJEKTU ROK SPOLEČNĚ – KROK
DOPŘEDU OČEKÁVÁTE?

V první řadě myslíme na naše klienty,
pro které by nové semináře, exkurze,

Neziskovka
z pohledu KPMG

NELA BENDOVÁ, Grantový specialista,
Nadání a dovednosti o.p.s.

}

„Těšíme se na mnoho možností spolupráce s obecně
prospěšnou společností Nadání a dovednosti. Samozřejmě
pomůžeme i letos svou odborností k vyšší efektivitě řízení
organizace, ale novinkou pro nás bude tentokrát i přímá práce
s klienty organizace – mladými lidmi odcházejícími z dětských
domovů, kterým pomůžeme v jejich kariérním rozvoji.“
IVANA JEŽKOVÁ, CSR Supervisor

tým, vzhledem k tomu, že se chceme
nadále i sami rozvíjet, příležitost pro
spolupráci a partnerství s KPMG
také v získávání kvalitních informací
a pomoci formou školení a mentorství
v oblasti marketingu a PR a ﬁnančního
poradenství, které by nám osvětlilo
strategie, plánování rozpočtu
a zefektivnění účetnictví a auditu.



{

stínování pracovních pozic a třeba
i stáže a brigády, organizované
ve spolupráci s KPMG, znamenaly
výrazné vylepšení dovedností a znalostí
při vstupu na trh práce. A protože
na naše akce občas sami nestačíme,
byla by pro nás také velkým přínosem
dobrovolnická pomoc od zaměstnanců
KPMG, pro které to může být nejen
velká životní zkušenost, ale i jistá forma
odreagování.
Na druhé straně vidíme pro náš

Exkurze v prodejně Samsung,
kde se účastníci seznámili
s historií společnosti a její
pracovní kulturou. Zároveň
navštívili showroom, kde si mohli
vyzkoušet nejnovější produkty.
ECHO

3|2015
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Naše vizuály
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nad
Mise
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ěje pro děti z dětských domo
vů
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Podpora
72

73

Poděkování

Partneři projektu Rozhled

Zde bychom chtěli všem donátorům, partnerů, podporovatelů, spolupracovníkům a dobrovolníkům poděkovat
za jejich pomoc a podporu, které není nikdy dost a bez níž bychom nepomohli tolika mladým lidem najít své silné
stránky a směr, kterým budou kráčet životem dále.

Hlavní partner

Poděkování za podporu a pomoc
•
•
•
•
•

Lucii Marešové za dar v podobě DVD, které jsme mohli darovat do dětských domovů.
Dobrovolníkům, kteří nám pomáhali připravovat produkty na vánoční trhy.
Společnosti indigoprint s.r.o. za tisk propagačních materiálů za zvýhodněných podmínek.
Plexibox.cz za poskytnutí slevy na plastové kasičky pro účely veřejné sbírky.
Advokátní kanceláři Giese & Partner, s.r.o. za jejich podporu ve formě právního poradenství
a sestavení potřebných smluv.
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Partneři projektu Roadshow s Veronikou

Partneři Dne s Nadáním

Partneři
Partneři

TOTAL
TOTAL_brand_block_CMYK
30/01/2014
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

M100% Y80%
M48%

Y100%

C100% M80%
C70%

M30%

M100% Y80%
K70%

caffé olárium
Solárium
Scaffé

Partneři projektu Proměna
logo

logo

logo

logo
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Partneři Galavečera

LOGO ARISTOKRAT CATERING

.CZ
C:
M:
Y:
K:

0
100
0
0

C:
M:
Y:
K:

0
0
0
100

logo

PANTONE 871
PANTONE 222

logo

SAM DOLCE
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Jak nás můžete podpořit i Vy
Líbí se Vám naše projekty? Nám také! Proto svou práci děláme s nadšením.
Radujeme se z každého dílčího úspěchu, každé pozitivní odezvy účastníků našich akcí, jejich pěstounů a vychovatelů.
Abychom mohli v této činnosti pokračovat a naše projekty měly co největší pozitivní dopad, potřebujeme i Vaši pomoc.
Využijte tuto příležitost a učiňte krok, který postaví na nohy někoho, komu dosud chyběla podpora.

Formy podpory:
FINANČNÍ PODPORA

• finanční podpora našich projektů, prostřednictví darovací smlouvy;
• jednorázová finanční podpora – poslání DMS ve tvaru DMS ROZHLED na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30,- Kč)
či měsíční podpora po dobu jednoho roku – posláním DMS ve tvaru DMS ROK ROZHLED na číslo 87 777
(více na www.darcovskasms.cz);

• finanční příspěvek přes portál darujspravne.cz;
• koupě dřevěného DOMINA pro sebe, své přátele, kolegy či partnery (na www.nadaniadovednosti.cz);
• nákupy na českých e-shopech přes portál givt.cz, kdy % z nákupu je darováno vybrané neziskové organizaci.
MATERIÁLNÍ PODPORA
např. ve formě kancelářského vybavení, zajištění tisku propagačních materiálů, oblečení pro děti, aj.
DOBROVOLNICTVÍ
Zapojení Vás, Vašich kolegů, přátel či zaměstnanců například tím, že:

•
•
•
•
•
•
•
80

uspořádáte odborný seminář nebo přednášku pro účastníky našich projektů;
uspořádáte exkurzi nebo umožníte stínování konkrétnímu dítěti;
stanete se mentory;
budete s námi sdílet vaše know-how a odborné dovednosti (PR, marketing, aj.);
budete propagovat naší organizaci na vašem webu, facebooku a intranetu;
poskytnete reklamní plochu či prostor pro naši propagaci;
budete šířit naši myšlenku dál, a pomůžete nám tak získat další partnery a podporovatele.
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Finanční
zpráva
82
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Celkové finanční příjmy a výdaje za rok 2015
Celkové finanční příjmy a výdaje

Kč*

Převedeno z roku 2014

23 287

Příjmy

2 868 448

Výdaje

2 316 148

Převedeno na rok 2016**

575 587

Zdroje na podílu financování organizace
15%

21%

0%
1%

* Zaokrouhleno na celá čísla

14,5%

**Do roku 2016 jsme převedli nevyčerpané prostředky z jednotlivých středisek, a zároveň příjmy z prodeje výrobků,
DMS účtu a bankovní úroky.

Přehled příjmů
Přehled příjmů

Kč

Finanční dary (vč. dotace na pracovní místa)

2 709 227

Prodej majetku

138 653

Prodej výrobků

15 276

DMS účet

4 389

Bankovní úroky

903

Celkem

2 868 448

48%

Vlastní příjmy: 15,%
Fondy EU:  0%
Státní dotace: 14,5%
Firemní dárci: 48%
Individuální dárci: 1%
Nadační zdroje: 21%
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Finanční dary a dotace

ÚP Praha

dotovaná pracovní místa

397 093,00
2 693 226,68

Dárce

Projekt

Kč

Samsung

Rozhled 5

600 000,00

Samsung

Rozhled 6

600 000,00

Nadace táta a máma

NTM

460 000,00

Dárce

Projekt

Popis

Arca Capital Bohemia

Road show

200 000,00

ACTIVA spol. s r.o.

Rozhled

kancelářské vybavení

České Radiokomunikace

Rozhled 7

150 000,00

Bohemia Motion Pictures

Rozhled

projekce filmu Sedmero krkavců a Píseň moře

LUSH

Organizace

60 000,00

Eni Česká republika, s.r.o.

Rozhled

dárky pro děti

Your systém

Roadshow

50 000,00

České dráhy a. s.

Rozhled

voucher na nákup jízdenek

Fond Ústeckého kraje

Roadshow

50 000,00

Albatros Media a.s.

Rozhled

dárky pro děti

Pro Dara bags

Roadshow

20 000,00

ONDRÁŠOVKA a. s.

Rozhled

pitný režim pro účastníky projektu a na Galavečer

Petr Káš

Roadshow

15 000,00

Bageterie Chomutov

Rozhled

občerstvení pro účatníky projektu

Šípková Jaroslava

Roadshow

14 000,00

CeWe Color – Fotolab

Rozhled

tiskoviny

BFAM

Roadshow

10 633,68

Lush Česká republika

Rozhled

dárky pro partnery a děti

Nadační fond Algo

Roadshow

10 000,00

Kavárna Šlágr

Roadshow

minidezerty na Galavečer

KZ systém

Roadshow

10 000,00

Pekárna Kabát, s.r.o.

Roadshow

pečivo na Galavečer

European Press

Roadshow

10 000,00

Davinus s. r. o.

Roadshow

ochutnávka vín na Galavečer

Eva Marečková

Roadshow

10 000,00

Prosecco.cz

Roadshow

welcome drink na Galavečer

Svatební salón Delta

Roadshow

10 000,00

Mecom Group, s. r. o.

Roadshow

občerstvení na Galavečer

Vladimír Hlavinka

Organizace

10 000,00

Vineco – Vinné sklepy Chomutov s. r. o.

Roadshow

dárky pro partnery

xITee

Rozhled

5 000,00

Prefere Fleur

Roadshow

květinová výzdoba na Galavečer

Benedíková

Rozhled

1 500,00

Easy Optik

Proměna

za brýle pro účastnici projektu
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Nefinanční dary
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Příjem od individuálních dárců
Individuální dárci, kteří nás podpořili přes darovací portály či sbírkový účet, nám v součtu věnovali částku ve výši 7 136,-.

www.modryzivot.cz

Přehled nákladů
Náklady v účetnictví rozlišujeme pomocí středisek, a to dle projektu, případně účelu.

Přehled nákladů

Kč

500,00

Ratibor Libal

Náklady evidované na střediscích

1 919 055

333,00

Hana Bednářová

Dotovaná pracovní místa (v nákladech na střediscích nejsou zohledněny)

397 093

200,00

anonymní dárci

Celkem

2 316 148

134,00

anonymní dárci

Za rok 2015 jsme evidovali následující střediska:

776,00

Blueberry.cz Apps

1 513,00

Blueberry.cz Apps

www.darujspravne.cz

Rozhled 5

www.klikniadaruj.cz

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

41 686,77

Spotřeba energie

5 248,49

Sbírkový účet Nadání a dovednosti

Opravy a udržování

4 658,09

750,00

Jan Šťourač

Cestovné

7 304,00

100,00

Jarmila Melicharová

Pronájem kanceláře

36 940,00

1 800,00

Fonticulus

Poradenské služby

217 282,50

1 030,00

anonymní dárci

Individuální dárci, kteří nás podpořili svými nákupy na portálu www.givt.cz nebo formou DMS, nám věnovali celkovou
částku ve výši 2 881,-.

www.givt.cz – 1 228,- a DMS – 1 653,88

grafika, správa webu, tvorba vizuálů, PR a sociální sítě

72 242,50

kariérní poradenství

14 500,00

koordinátor projektu

53 200,00
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projektový manažer

77 340,00

Opravy a udržování

1 938,82

63 286,24

Cestovné

9 786,00

účetní služby

23 421,00

Pronájem kanceláře

983,71

komunikační služby

2 853,31

Poradenské služby

131 880,00

školení a semináře

10 657,93

grafika, správa webu, tvorba vizuálů, PR a sociální sítě

42 365,00

ostatní služby (tisk, právní služby, inzerce)

26 354,00

kariérní poradenství

25 900,00

Mzdové náklady*

257 809,70

koordinátor projektu

23 375,00

Zákonné sociální pojištění

42 136,00

projektový manažer

40 240,00

Jiné ostatní náklady

90,00

Náklady celkem

676 441,79

účetní služby

12 570,20

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

600 000,00

komunikační služby

1 895,35

600 000,00

školení a semináře

1 110,00

76441,79

ostatní služby (tisk, právní služby, inzerce)

2 007,98

Ostatní služby

Samsung Electronics
Převedeno z roku 2014**

Ostatní služby

17 583,53

Mzdové náklady

250 349,75

Zákonné sociální pojištění

47 599,00

Electronics.

Náklady celkem

477 438,83

** Mezi mzdovými náklady je i mzda kariérního poradce na DPP.

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

600 000,00

* Z roku 2014 bylo převedeno 76 441,79,- z nevyčerpaného daru od společnosti Samsung Electronics. Uvedenou částku
jsme použili na financování dalšího kola projektu, které bylo realizováno opět za podpory společnosti Samsung

Samsung Electronics

Rozhled 6

Převedeno z roku 2014*

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

14 433,00

Spotřeba energie

2 885,02

90

600 000,00
122 561,17

* Nevyčerpanou část příspěvku ve výši 122 561,17 Kč jsme převedli do roku 2016, kde bude použila k částečnému
pokrytí nákladů dalšího kola projektu Rozhled.
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Drobné dary

Propagace

V roce 2015 jsme obdrželi několik drobných darů, jejichž využití nebylo blíže specifikováno. Proto jsme se rozhodli

Od společnosti LUSH jsme přijali dar ve výši 60 000,- Kč na propagační materiály, který budeme čerpat až v roce 2016.

nakoupit vánoční dárky pro děti do dětských domovů.

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

9 995,00

Náklady celkem

9 995,00

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

16 500,00

Vladimír Hlavinka

10 000,00

Benedíková

1 500,00

xITee

5 000,00

Převedeno do roku 2016*

Náklady

Kč

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

60 000,00

LUSH

60 000,00

Čerpáno v roce 2015

0,00

Převedeno na rok 2016

60 000,00

Roadshow

6 505,00
V roce 2015 vznikl projekt Roadshow, který bude reálně probíhat od ledna 2016. Uvedené náklady jsou především

* Nevyčerpanou část příspěvků ve výši 6 505,- Kč jsme převedli do roku 2016.

Rozhled 7
Od společnosti České Radiokomunikace a. s. jsme přijali dar ve výši 150 000,- Kč, který budeme čerpat až v roce 2016
na financování dalšího kola projektu Rozhled.

náklady spojené s tvorbou metodiky a dále se slavnostním zahájením projektu – Galavečer.

Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

15 758,42

Cestovné

0,00

Pronájem kanceláře

0,00

Poradenské služby

18 669,00

Náklady

Kč

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

150 000,00

grafika, správa webu, tvorba vizuálů, PR a sociální sítě

10 730,00

150 000,00

projektový manažer

7 939,00

České Radiokomunikace
Čerpáno v roce 2015

0,00

Převedeno na rok 2016

150 000,00
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Ostatní služby

123 625,21

Galavečer

123 625,21
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ostatní služby (tisk, inzerce)

Profesionalizace

0,00

Mzdové náklady

33 298,92

Zákonné sociální pojištění

18 329,00

V roce 2015 prošlo Nadání a dovednosti profesionalizací, rozšířením a úpravou projektů a služeb. Jednalo se především

Náklady celkem

209 680,55

o náklady spojené s aktualizací projektů a projektové dokumentace, tvorbou nových metodik, apod. Zároveň se jedná

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

425 633,68

o náklady a příjmy spojené se stěhováním (potřeba zakoupení software, apod.)

CeWe

16 000,00

Svatební salón Delta

10 000,00

Náklady

Kč

Pro Dara bags

20 000,00

Spotřeba materiálu

10 549,83

Fond Ústeckého kraje

50 000,00

Spotřeba energie

3 240,92

Nadační fond Algo

10 000,00

Opravy a udržování

1 660,97

Arca Capital Bohemia

200 000,00

Pronájem kanceláře

27 303,71

European Press

10 000,00

Poradenské služby

124 125,50

KZ systém

10 000,00

grafika, správa webu, tvorba vizuálů, PR a sociální sítě

26 547,50

Petr Káš

15 000,00

koordinátor projektu

35 375,00

Šípková

14 000,00

projektový manažer

62 203,00

Eva Marečková

10 000,00

Your systém

50 000,00

účetní služby

9 810,20

BFAM

10 633,68

komunikační služby

4 585,65

215 953,13

školení a semináře

11 994,27

ostatní služby (tisk, právní služby, inzerce)

55 041,53

Převedeno na rok 2016*

* Příspěvky, které jsme obdrželi přímo na realizaci projektu Roadshow (nikoliv na pořádání Galavečera) + nevyčerpané
příspěvky na uspořádání Galavečera jsme převedli na rok 2016.
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Ostatní služby

81 431,65

Mzdové náklady

237 148,82

Zákonné sociální pojištění

51 008,00

Jiné ostatní náklady

9 029,01
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Náklady celkem

545 498,41

Tržby z prodeje zboží*

138 653,32

Přijaté příspěvky vztahující se k tomuto projektu

460 000,00

Nadace táta a máma

460 000,00

Náklady z roku 2014**

53 154,91

* V roce 2015 Nadání a dovednosti prodalo vybavení a nábytek, který v rámci stěhování nebylo možné dále využívat.
** Z roku 2014 jsme na středisku PROFESIONALIZACE evidovali náklady ve výši 53 154,91 Kč.
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Účetní
závěrka
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Výčet položek

ROZVAHA

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni

. . . 3
. 1
. .. 1
. 2
. .. . . . . . . . 2
. .0 .1. 5. . . .
( v tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
. Nadání
. . . . .a. dovednosti
. . . . . . .o.p.s.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Klimentská
. . . . . . . 1246/1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

2 4 2 9 5 1 2 4

. Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 11000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. obecně
. . . . . prospěšná
. . . . . . .společnost
. . . . . . . . . . . . . . . . .

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I. Zásoby celkem

AKTIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

A. I. 2. Software

4

A. I. 3. Ocenitelná práva

5

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

9
10

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

41
42

B. I. 1. Materiál na skladě

43

B. I. 2. Materiál na cestě

44

B. I. 3. Nedokončená výroba

45

B. I. 4. Polotovary vlastní výroby

46

B. I. 5. Výrobky

47

B. I. 6. Zvířata

48

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

B. I. 8. Zboží na cestě

50

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

51

B. II. Pohledávky celkem

52

B. II. 1. Odběratelé

53

B. II. 2. Směnky k inkasu

54

B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

A. II. 1. Pozemky

11

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

12

B. II. 5. Ostatní pohledávky

57

A. II. 3. Stavby

13

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci

58

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění

59

A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

B. II. 8. Daň z příjmů

60

A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata

16

B. II. 9. Ostatní přímé daně

61

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty

62

A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky

63

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků

65

21

B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

67

A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

B. II. 17. Jiné pohledávky

69

A. III. 4. Půjčky organizačním složkám

25

B. II. 18. Dohadné účty aktivní

70

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám

71

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

B. III. 1. Pokladna

73

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

72

29

B. III. 2. Ceniny

74

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

B. III. 3. Účty v bankách

75

A. IV. 2. Oprávky k softwaru

31

B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

32

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

B. III. 6. Ostatní cenné papíry

78

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám

35

B. III. 8. Peníze na cestě

80

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

36

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

B. IV. 1. Náklady příštích období

82

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

B. IV. 2. Příjmy příštích období

83

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

84

A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

AKTIVA CELKEM

85

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

100

B. IV. Jiná aktiva celkem

81

101

+698
+86

+983
+86

+86

+86

+380
+208

+149
+10

+20

+83

+69

+139

+231
+1

+743
+4

+230

+739

+1
+1

+5
+5

+698

+983

PASIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

86

A. I.

Jmění celkem

87

A. I. 1. Vlastní jmění

88

A. I. 2. Fondy

89

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90
91

A. II. Výsledek hospodaření celkem

B.

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

Cizí zdroje celkem

95

B. I. Rezervy celkem

Výčet položek

+832
+641

+86

+641

+172
xxxxxxxxxxxxx
+179
-7
+440

+191
+21
xxxxxxxxxxxxx
+170
+151

97

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

ke dni

. . . 3
. 1
. .. 1
. 2
. .. . . . . . . . 2
. .0 .1. 5. . . .
( v tisících Kč )

98

Číslo
řádku
A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

1

A. I. 1. Spotřeba materiálu

2

A. I. 2. Spotřeba energie

3

A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4

A. I. 4. Prodané zboží

5

B. II. 2. Vydané dluhopisy

100

B. II. 3. Závazky z pronájmu

101

A. II. 5. Opravy a udržování

7

B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

A. II. 6. Cestovné

8

B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

9

B. II. 6. Dohadné účty pasivní

104

A. II. 8. Ostatní služby

10

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky

105

B. III. 1. Dodavatelé

107

B. III. 2. Směnky k úhradě

108

B. III. 3. Přijaté zálohy

109

B. III. 4. Ostatní závazky

110

B. III. 5. Zaměstnanci

111

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

B. III. 8. Daň z příjmů

114

B. III. 9. Ostatní přímé daně

115

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

116

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

A. II. Služby celkem

+364
+85

+151
+32

+2
+85

+1
+87

+29

+21

+8

+10

6

A. III. Osobní náklady celkem

11

A. III. 9. Mzdové náklady

12

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

14

A. III. 12. Zákonné sociální náklady

15

A. III. 13. Ostaní sociální náklady

16

A. IV. Daně a poplatky celkem

18

A. IV. 15. Daň z nemovitosti

19

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

20
30

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

31

A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

32

A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly

33

117

A. VI. 28. Prodaný materiál

34

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

A. VI. 29. Tvorba rezerv

35

B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

119

A. VI. 30. Tvorba opravných položek

36

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení

121

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

B. III. 17. Jiné závazky

123

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

B. III. 19. Eskontní úvěry

125

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

B. III. 21. Vlastní dluhopisy

127

B. III. 22. Dohadné účty pasivní

128

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

B. IV. Jiná pasiva celkem

130

B. IV. 1. Výdaje příštích období

131

B. IV. 2. Výnosy příštích období

132

B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134
Podpisový záznam statutárního orgánu:

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

+103
+92
+11

+103
+92
+11

+1 109
+8
+17
+1
+1 083
+1 484
+1 229
+255

+1 109
+8
+17
+1
+1 083
+1 484
+1 229
+255

+2

+2

+2

+2

38

A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky

39

+2 698

+2 698

40

A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

41

Náklady celkem

42

+5
+76
+76
+698

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

+983
Razítko

Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č. 1 :
Předmět činnosti č. 2 :

102

Celkem

37

A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A.VIII.Daň z příjmů celkem

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

17

A. IV. 14. Daň silniční

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

+150

. 11000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. obecně
. . . . . prospěšná
. . . . . . .společnost
. . . . . . . . . . . . . . . . .

99

106

. Nadání
. . . . .a. dovednosti
. . . . . . .o.p.s.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 4 2 9 5 1 2 4

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry

B. III. Krátkodobé závazky celkem

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
. Klimentská
. . . . . . . 1246/1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

96

B. I. 1. Rezervy

Výkaz zisku a ztráty

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

+258
+86

103

Číslo
řádku
B.

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

43

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

44

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

45

B. I. 3. Tržby za prodané zboží

46

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

48

B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů

49

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků

50

B. II. 7. Změna stavu zvířat

51

+398

+398

+398

+398

Příloha k účetní závěrce Nadání a dovednosti, o.p.s.
se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, IČ 24295124 ke dni 31. 12. 2015
PŘEDMĚT ČINNOSTI

52

B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží

53

B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

54

B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

55

B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

56

B. IV. Ostatní výnosy celkem

57

B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

58

B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále

59

B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky

60

B. IV. 15. Úroky

61

B. IV. 16. Kursové zisky

62

B. IV. 17. Zúčtování fondů

63

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

64

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem

65

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

66

B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

67

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

68

B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

69

B. V. 23. Zúčtování rezerv

70

B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

71

B. V. 25. Zúčtování opravných položek

72

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

73

B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

74

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

75

B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

76

B. VII.Provozní dotace celkem

D.

Celkem

47

B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

B. III. Aktivace celkem

C.

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

Výnosy

77

B. VII. 29. Provozní dotace

78

Výnosy celkem

79

Výsledek hospodaření před zdaněním

80

C. I. 34.Daň z příjmů

81

Výsledek hospodaření po zdanění

82

+5

+5

+1

+1

+4

+4

+154

+154

+154

+154

Hlavní činnost:
Aktivity inovující vzdělávací systém s důrazem na propojení s aplikační sférou.
Činnosti podporující osobní a profesní rozvoj.
Osvětová, informační, vzdělávací, poradenská a publikační činnost pro žáky a studenty, pedagogy,
rodiče, zaměstnavatele a zainteresovanou veřejnost.
Programy se specifickým zaměřením na absolventy a studenty znevýhodněné na trhu práce, cizince
a seniory v rámci programů podporujících mezigenerační spolupráci.

•

ZAKLADATELÉ
Zakladateli Nadání a dovednosti, o.p.s. jsou:

+1 765

+1 765

+1 765

+1 765

+397
+397
+2 719
+21

+397
+397
+2 719
+21

+21

+21

Ing. František Francirek, Ph.D.
Praha 8, Pomořanská 473/4
Mgr. Ivona Kapinusová,
Moravské Budějovice, St. Slavíka 1434

•

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Linda Hurdová – ředitelka

•

PRÁVNÍ FORMA
Obecně prospěšná společnost

•
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:
Předmět činnosti č.1:

Razítko

ZÁKLADNÍ FAKTA O ÚČETNICTVÍ
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Účetnictví je zpracováváno v účetním software
Pohoda, doklady jsou archivovány ve fyzické podobě v sídle společnosti.

Předmět činnosti č.2:

104

105

European Press

Roadshow

10 000,00 Kč

KZ systém

Roadshow

10 000,00 Kč

Petr Káš

Roadshow

15 000,00 Kč

Šípková Jaroslava

Roadshow

14 000,00 Kč

Eva
Roadshow
• Marečková
METODY OCEŇOVÁNÍ
Your systém
Roadshow

10 000,00 Kč

Jedná se o závazky za prosincové mzdy, které jsou ve lhůtě splatnosti. Ke dni sestavování výkazů
byly plně uhrazeny.

•

50 000,00 Kč

Zásoby – Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, případně reprodukční pořizovací cenou
BFAM
Roadshow
10 633,68 Kč
(cenou stanovenou v darovací smlouvě) s použitím metody FIFO.
Nadace táta a máma

NTM
460 000,00 Kč
dotovaná pracovní
093,00 Kčnemá dlouhodobý nehmotný majetek
ÚP Praha
Dlouhodobý nehmotný majetek – Nadání a 397
dovednosti
místa

Společnost nemá žádné významné dny po rozvahovém dni.

•

80 788,33 Kč školní potřeby pro děti z DD

Bohemia
Motion Pictures
20 000,00 Kč projekce filmu Sedmero krkavců
•
NADAČNÍ
PŘÍSPĚVKY
Kavárna Šlágr
Roadshow
11 900,00 Kč 700 ks minidezertů při akci Roadshow
V roce
nadační
příspěvky
podlepodle
přehledu
na straně
86
a 87 této výroční zprávy.
roce2015
2015byly
bylypřijaty
přijaty
nadační
příspěvky
následujícího
přehledu:
s Veronikou

•

•
POSKYTNUTÉ
Přehled
darů DARY
v roce 2015

FINANČNÍ DARY A DOTACE

PROJEKT

Kč

Společnost neeviduje Rozhled
žádné pohledávky
více než 30
dní000,00
po splatnosti.
Samsung
5
600
Kč

Samsung
Rozhled 6
600 000,00 Kč
•
VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍM INSTITUCÍM K 31. 12. 2015
Vladimír Hlavinka
10 000,00 Kč
Druh závazku
Benedíková

xITee Daň z příjmu za zaměstnance
Sociální a zdravotní pojištění

České Radiokomunikace Rozhled 7

Částka
10 239,- Kč
21 162,- Kč

1 500,00 Kč
5 000,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘEDEŠLÉHO OBDOBÍ
Rozhodnutím správní rady společnosti byl zisk z účetního období (rok 2014) použit k úhradě ztrát
z předešlých období. Účetně došlo k jeho zaúčtování na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta.

Společnost neposkytla v roce 2015 žádné dary.

•
POHLEDÁVKY
DÁRCE

ZAMĚSTNANCI
V roce 2015 zaměstnávalo Nadání a dovednosti v průměru 3,27 zaměstnance.
Mzdové náklady činily Kč 1 229 396,- Kč.
Zákonné sociální pojištění Kč 255 216,- Kč.
Paní Linda Hurdová (ředitelka – statutární orgán) měla po celou dobu roku 2015 Zaměstnaneckou
smlouvu a od září 2015 i smlouvu na výkon ředitelské funkce.
V průběhu roku 2015 byly ve společnosti zaměstnány celkem tři zaměstnankyně na dotovaná
pracovní místa od ÚP. Jejich mzdové náklady byly propláceny ÚP do maximální měsíční výše
24000,-Kč. Celková dotace na mzdové náklady v roce 2015 činí 397 093,- Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek – Nadání a dovednosti nemá dlouhodobý hmotný majetek
NEFINANČNÍ DARY
Nadání a dovednosti nemá finanční
DÁRCEFinanční investice –
PROJEKT
Kčinvestice
POPIS
ACTIVA spol. s r.o.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

•

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Společnosti nevzniká povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob ve smyslu
ustanovení §38m zákona č. 586/1992 Sb.
Sestavil dne 22. 6. 2016

Podpis statutárního zástupce:

150 000,00 Kč

Lush Jedná se o závazky za prosincové mzdy, které jsou ve60
000,00
Kč Ke dni sestavování výkazů byly
lhůtě
splatnosti.
CeWe plně uhrazeny.
Roadshow
16 000,00 Kč
Svatební salon Delta

Roadshow

10 000,00 Kč

Pro Dara bags

Roadshow

20 000,00 Kč

Fond Ústeckého kraje

Roadshow

50 000,00 Kč

Nadační fond Algo

Roadshow

10 000,00 Kč
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Pavel Tulach

Linda Hurdová
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadání a dovednosti o.p.s.
za rok 2015

Text a korektury / tým Nadání a dovednosti
Grafické zpracování / MgA. Petra Vaňousová
Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1,
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČ / 242 95 124
č. účtu / 107-2573200287/0100
Tel / +420 775 710 951
E-mail / info@nadaniadovednosti.cz

www.nadaniadovednosti.cz
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www.nadaniadovednosti.cz
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