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1. Slovo úvodem….
„ Dokud nebude dostatek pracovních míst pro zdravotně postižené osoby, má naše konání smysl a
naše práce není zbytečná. Mnoho slov úvodem nemá smysl, smysl má naše práce“
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pracoval v duchu svého
motta již čtvrtým rokem.
Během čtyřech let činnosti nadačního fondu se podařilo změnit mnohé. Zejména posunout vnímání
široké veřejnosti o práci lidí se zdravotním postižením, která může být konkurenceschopná a
rovnocenná s „běžným“ zaměstnáním.
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením byl založen 26. 6. 2007
osobami, které postižené spoluobčany zaměstnávají, pro postižené pracují, postiženými osobami jsou
nebo se ztotožňují s jejich problémy v této oblasti a chtějí pomoci s touto problematikou.
Nadační fond se v uplynulém roce zaměřil na celkem tři programové osy, kterými se snaží plošně
pomáhat k řešení problému, jakým je zaměstnávání osob se zdravotním postižením
První osou pomoci je projekt ochranné známky Práce postižených. Projekt je systémem, který
prověřuje jednotlivé zaměstnavatele z chráněného pracovního trhu, zda dostatečně přizpůsobují
pracovní podmínky a postupy osobám se zdravotním postižením. Zároveň musí zaměstnavatel
prokázat, že minimum práce na výrobku nebo službě mají skutečně osoby s handicapem.
Druhou osou pomoci je projekt s pracovním názvem „Neseď a jdi si hledat práci“, který tvoří jak
virtuální prostředí pro informace týkající se legislativy, kde a jak hledat práci, kde najít zaměstnance
se zdravotním postižením a jak správně řešit náhradní plnění, tak i vzdělávací a osvětové projekty.
Jde o společný projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
společnosti LMC s. r. o. , která provozuje portály www.jobs.cz a www.prace.cz.
Třetí osou je představování života, vzdělávání, práce a zájmových činností lidí se zdravotním
postižením. V roce 2010 se konal již třetí ročník víkendového festivalu Žiju stejně jako TY! , poprvé
pražské podzimní trhy zaměřené na řemeslnou výrobu osob se zdrav. postižením s názvem „Praha
otevřená řemeslům“ a nemálo doprovodných předváděcích a prodejních akcí s výrobky z chráněného
trhu práce.
Ostatní aktivity Nadačního fondu jsou doplňkovými aktivitami, které jsou vždy zaměřeny
na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
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2. Základní údaje
2.1 Název fondu, IČ, sídlo

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
IČ:
se sídlem:
zapsán:
kancelář:

279 17 169
140 00 Praha 4, Bohuslava ze Švamberka 4
Městským soudem v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645
186 00, Praha 8, Sokolovská 103

2.2. Účel zřízení
Účelem zřízení Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je
shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, dále na podporu projektů, které se zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením zabývají a na podporu udržitelnosti takových projektů. Dále pak cíleně zaměřená příprava
na realizace akcí, které budou zaměřeny na propagaci podpory zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
2.3. Zřizovatelé
MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Karel Hrkal, Jiří Janeček, Lenka Kohoutová,
Ondřejka Šplíchalová, Patrik Tjokorda, Ing. Jaroslav Zika.
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3. Poslání a cíle organizace
3.1 Myšlenka k založení
Na počátku byla myšlenka, pomáhat k zaměstnání, k práci, k ekonomické nezávislosti osobám se
zdravotním postižením, které mají ztížené podmínky při pracovním uplatnění.
V České republice každoročně marně hledá práci několik tisíc zdravotně postižených osob, mnoho
zaměstnavatelů má finanční problémy s přizpůsobením pracovního místa pro zdravotně postiženého
zaměstnance, mnoho společností, které se zabývají zaměstnáváním zdravotně postižených osob,
nemá dostatek finančních zdrojů na dovybavení svých pracovišť, chybí zdroje na speciální pomůcky
pro tyto zaměstnance, mnoho zdravotně postižených spoluobčanů by mohlo pracovat tzv. z domova,
kdyby bylo vybaveno výpočetní technikou a mohlo přijímat a zpracovávat své pracovní zadání
např. díky internetu.
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením chybí finanční zdroje, které by aktivně
pomáhaly výše uvedeným cílům. Nadační fond bude aktivně přispívat na podporu pracovních míst
pro zdravotně postižené u jednotlivých zaměstnavatelů, bude aktivně pomáhat zaměstnavatelům,
kteří se specializují přímo na zaměstnávání zdravotně postižených osob a samotným zdravotně
postiženým s vybudováním pracovního místa se speciálním vybavením.
Ze všech těchto důvodů se výše uvedené subjekty rozhodly založit tento nadační fond a jeho
prostřednictvím pomáhat jednotlivcům z řad zdravotně postižených osob, aby se mohly uplatnit
na běžném trhu práce, pomáhat společnostem, které se zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením, nakonec pomáhat zaměstnavatelům na běžném trhu práce, kteří potřebují vytvořit
speciální podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3.2 Cíle
Cílem nadačního fondu je rozvíjet možnosti jak pomoci lidem se zdravotním postižením
s uplatněním na trhu práce.
Dalším cílem nadačního fondu je stát se aktivním komunikátorem v oblasti zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a přispívat ke zlepšení stavu této problematiky.
Nadační fond chce být otevřeným účelovým subjektem, vytvořeným k realizaci výše uvedených,
obecně prospěšných cílů.
Nadační fond přispívá na aktivity, které podpoří vstup lidí se zdravotním postižením na pole
skutečného zaměstnán. Nadační fond podporuje veškerá témata, která vedou k zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, tedy, osvětu, vzdělávání a samotné zaměstnávání, které je založeno
na základě pracovně-právních předpisů.
Nadační fond usiluje o zviditelnění problematiky zaměstnávání postižených lidí obecně v celé ČR,
stejně tak se snaží otevřít celonárodní diskuzi na toto téma.
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4. Stav zaměstnávání postižených osob u nás
4.1 Současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením
V roce 2010 jsme stejně jako v letech předešlých velmi intenzivně sledovali vývoj zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením u nás.
Stále nefunguje a ještě zřejmě dlouho nebude fungovat evidence osob se zdravotním postižením,
které se uchází o zaměstnání. Není v tomto ohledu zachován rovný přístup k hledání zaměstnání
u všech občanů v České republice.
Stále více lidí se však o zaměstnání zajímá, nejenom jako zaměstnavatel, který chce člověka
s handicapem zaměstnat, ale i osoby, které mají zdravotní postižení, chtějí pracovat, což je oproti
předchozím letům stále lepší situace. Více lidí se zdravotním postižením ví, že mohou pracovat,
obecně je v tomto ohledu lepší informovanost, jak si najít zaměstnání, jaká mají lidé s handicapem
práva.
V České republice je vyplácen invalidní důchod zhruba 500.000 lidem, osob se zdravotním
znevýhodněním, tzn. osoby, které mají sice zdravotní znevýhodnění, ale nepobírají žádný invalidní
důchod je zhruba 45.000.
Počet uchazečů o zaměstnání z řad osob se zdravotním postižením je průběžně stále stejný, pohybuje
se okolo 60.000 osob, obecně však víme, že uchazečů o zaměstnávání je daleko více. Osoby se
zdravotním postižením stále často neví, že je možné se na úřadu práce evidovat jako uchazeč
o zaměstnání.
Když jsme se svojí prací začínali, měli jsme pocit, že bude trvat mnoho let, než naučíme naše
spoluobčany se zdravotním postižením znát svá práva. Mysleli jsme, že není možné učit lidi
odpovědnosti a že není možné komukoliv vysvětlit, že pracovat je prostě vůči ostatním slušné.
Je to možné! Dokonce je možné proto něco udělat, chce to jenom chtít.
Neumíme pomoci všem, neumíme ze sebe chrlit desítky pracovních míst. Umíme však poradit jak na
to, umíme propojit zaměstnavatele se zaměstnancem. Umíme označit zaměstnavatele, který pracuje
na poli chráněného pracovního trhu, který pracuje fair play, a to je velký kus cesty, který máme spolu
se všemi spolupracovníky za sebou.
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5. Zpráva o činnosti
5. 1. Nadační fond je členem Fóra dárců
Od roku 2009 je NFOZP členem nadací a nadačních fondů při Fóru dárců a patří tak mezi prověřené a
významné nadace a nadační fondy v České republice.
Fórum dárců je občanské sdružení, které svojí činností již 12 let úspěšně podporuje rozvoj filantropie
v České republice. Členy Fóra dárců jsou významné nadace a nadační fondy a firemní dárci. Provozuje
systém dárcovských SMS, které jsou známé pod názvem DMS.
5. 2. NFOZP je členem EASPD
NFOZP je od roku 2010 členem EASPD, která je Evropská asociací zaměstnavatelů zdrav. postižených
a poskytovatelů soc. služeb pro osoby s postižením. Sdružuje více než 8.000 organizací, poskytovatelů
a zaměstnavatelů OZP ze zemí EU. Hlavním cílem EASPD, na základě Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením (2006), je podporovat vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením prostřednictvím efektivních a vysoce kvalitních systémů.
5. 3. NFOZP je členem platformy Byznys pro společnost
Platforma rozvíjí společenskou odpovědnost firem a jejich roli ve společnosti. Jejím záměrem je
mobilizovat a motivovat firmy a další klíčové instituce pro společenské otázky, odpovědné podnikání
a rozvoj kvality života ve společnosti. Byznys pro společnost je platforma pro spolupráci firem,
odborné zázemí, výměnu zkušeností, hledání nových přístupů v oblasti společenské odpovědnosti.
Jejím smyslem je spojovat i konkurenční subjekty a respektovat názorové spektrum a hodnoty
ostatních.
Platforma Byznys pro společnost podporuje systematický a komplexní přístup firem k zapojení do
veřejně prospěšných programů a soustavný rozvoj využívaných CSR strategií s ohledem aktuální
potřeby společnosti.
5. 4. NFOZP se stal partnerem 6. koncertu festivalu EUROART
Koncert proběhl 23. února v Lichtenštejnském paláci. Na
koncertu vystoupil ACIES QUAR TET z Rakouska.
V průběhu večera si více jak 200 návštěvníků nejen že
vyslechlo Smyčcový kvartet G dur, op. 77 č. 11
od J. Haydna a Smyčcový kvartet B dur č. 5, op. 92
od D. Šostakoviče, ale mělo také možnost zakoupit si
výrobky s ochrannou značkou Práce postižených na
trzích, které NFOZP pro návštěvníka nachystal.
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5. 5. Mezinárodní konference Služby a nástroje vedoucí k zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením
27. - 28. dubna 2010 v prostorách Primátorské rezidence na Mariánském náměstí v Praze. Konferenci
pořádal Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a EASD (European
Association of Service provider for Persons with Disabilities), ve spolupráci s LMC s. r. o.,
provozovatelem portálů Prace.cz a Jobs.cz. Koncerence se účastnilo více jak 200 účastníků z celé
Evropy.
Hlavním motem celé konference bylo sdílení příkladů dobré praxe a to jak v zahraničí, tak v České
republice a představení mezinárodního programu Pass it on.
Součástí hlavního programu druhého dne, jehož spoluorganizátorem byla společnost LMC, byl i blok
věnovaný personalistům a sdílením jejich zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením v České republice. Personalistům byly představeny příklady firem, legislativní otázky a
finanční výhody zaměstnávání OZP. Součástí prezentací bylo i vystoupení top manažera zdravotním
postižením Martina Ilnera (pacient s roztroušenou sklerózou) a jeho pohled na tuto problematiku ze
strany OZP i zaměstnavatele.
V rámci konference byla také předána licence k používání ochranné známky Práce postižených již
čtvrté společnosti, ovšem nyní poprvé za obor služeb, a to Santé Network s. r. o.
Pro projekt konference byly vytvořeny web stránky na www.dobreprojekty.cz

5. 6. Projekt ochranná známka Práce postižených
Od roku 2008 jsme velmi intenzivně pracovali na vzniku ojedinělého
projektu v celé EU, a to na projektu ochranné známky Práce postižených.
Do roku 2009 se ochranná značka udělovala v kategoriích vyrobeno,
baleno, kompletováno. Od roku 2010 se rozšířila o kategorii služby.
Rada kvality České republiky a Řídící výbor Programu Česká kvalita
oznámili 20. května 2010 přijetí značky "Práce postižených“ do
Programu Česká kvalita.
Široká nabídka výrobků a služeb na trhu přináší spotřebitelům, kromě
řady výhod, i jedno riziko: riziko nákupu nevyzkoušeného a nekvalitního
zboží. U rychle se měnícího sortimentu chybí zákazníkům vodítko, podle kterého by se mohli
spolehlivě orientovat. I dodavatelé kvalitních výrobků a služeb mají problém, jak své zboží odlišit od
méně kvalitní konkurence. Proto na popud Rady kvality ČR přijala v roce 2002 vláda České republiky
program Česká kvalita.
Program Česká kvalita sdružuje nezávislé značky a jako jediná v ČR garantuje spotřebitelům
nezávislé ověřování kvality produktů, kontrolu dodržování kvality v průběhu času i ověřování
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spokojenosti zákazníků s označenými výrobky a službami. Do programu bylo postupně přijato již 19
značek kvality z rozdílných oborů výroby, obchodu a služeb.
O zafinancování licence na ochrannou značku se od června 2010 do ledna 2011 mohl, základě
rozhodnutí Rady hlavního města Praha, přihlásit každý zaměstnavatel z území hl. m. Praha, který
zaměstnává zdravotně postižené občany a splňuje podmínky dané statutem ochranné známky práce
postižených. Praha se tak stala prvním městem v České republice, které se rozhodlo podpořit
prověřené a kvalitní zaměstnavatele zdravotně postižených občanů! Rada hlavního města o jeho
podpoře rozhodla na svém zasedání v úterý 8. 6. 2010. Hlavní město na tento účel věnovala částku
1 999 835 korun. Díky této jedinečné příležitosti může zaměstnavatel OZP za minimální náklady získat
oprávnění pro používání ochranné značky a připojit se tak k dalším zaměstnavatelům, kteří již licenci
získali
Od podzimu začal aktivně běžet projekt Patronství ochranné známky. Projekt "Patron ochranné
známky" je o pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají OZP a úhradě auditu k získání ochranné
známky, který je pro ně finančně náročný.
Prvním patronem ochranné známky u společnosti JOKER o. s. a Czech office s. r. o. se stala
společnost Abbott Laboratories, s. r. o.
Druhým patronem se stala Poštovní spořitelna, která se rozhodla jako patron podpořit společnosti Jiří
Ansorge ANTEX, Zdeněk Kout a Etincelle, o. s.
Značka Práce postižených označuje výrobky a služby, které skutečně a prokazatelně vyrobily,
kompletovaly, balily nebo poskytly práce v podobě služby osoby se zdravotním postižením.
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením si pro projekt našel
partnera, který spravuje ochranné známky Czech made, Česká kvalita a tím je od roku 2008 je
Sdružení oceňování kvality.
Do prosince roku 2010 značku získaly společnosti:
 Ergotep, výrobní družstovo invalidů
 DŘEVOVÝROBA Otradov s. r. o.
 Santé Network s. r. o.
 JOKER o. s.
 Karko s. r. o.
 ANTEX Ansorge Jiří
 CZECH OFFICE s. r. o.
 SOCIETA o. p. s.
 Zdeněk Kout, tiskárna D. Z. P.
Projekt má své webové stránky www.pracepostizenych.cz.
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5. 7. Projekt Žiju stejně jako TY!
Na počátku byla myšlenka a zájem udělat dobrou akci, která přiblíží život postižených trochu jinak.
Cílem bylo ukázat, že všichni musíme táhnout za jeden provaz. Třetí ročník festivalu bez bariér Žiju
stejně jako Ty se uskutečnil dne 4. a 5. června 2010 v centrálním parku Praha 4. Akce se konala
z podpory Městské části Praha 4 a magistrátu hl. města Praha
Třetí ročník, a byl částečně poznamenán nepřízní počasí. Navštívilo ho přes 15 tisíc návštěvníků bez
rozdílu věku a typu postižení, zúčastnilo se ho na čtyři desítky společností z celé České republiky,
které mají zkušenosti s integrací, vzděláváním a zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.
V rámci programu vystoupili Vladimír Mišík, Guločar, Navigators, Yellow sisters, Vladimír Jareš, Hájští
kohouti,VLADIMÍR MIŠÍK A ČDG, GULOČAR, NAVIGATORS, S.O.I.L. a další umělci. V průběhu programu
došlo k představení projektu ochranné značky „Práce postižených“, na místě bylo zájemcům
k dispozici konzultační centrum partnera NFOZP společnosti LMC s. r. o. a jejího portálu práce.cz
pro hledání práce, opět bylo vystavěno stanové městečko chráněných dílen z celé republiky,
vozíčkářská a slepecká dráha, připravili jsme řadu aktivit pro děti, obří skluzavka, skákací hrad,
proběhla exhibiční vystoupení hasičů a záchranářů, potápění, Cirkus Freestyle, workshopy a mnoho
dalšího...
Moderátorkou akce byla opět paní Tereza Tobiášová z TV Óčko.
Záštitu nad akcí poskytli: Jiří Janeček, radní Magistrátu hl. m. Praha, Ivana Staňková, místostarostka
MČ Praha 4.
Partnery projektu byli společnost ICZ a.s., Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 4,
OSA, Všeobecná zdravotní pojišťovna, a mnoho dalších drobných dárců
Mediálními partnery byly: práce.cz, stream.cz, city chanel, Rádio 1, TV Óčko
Projekt má své webové stránky www.zijustejnejakoty.cz
5. 8. NFOZP již podruhé uspěl v celoročním grantovém programu společnosti Google
Mezi desítkou organizací, které od července 2009 mají možnost zdarma využít online kampaně
prostřednictvím reklamního systému Google AdWords se stal pro období 2010/2011 opět také
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nadační fond má reklamní
limit 400 amerických dolarů. Možnost prezentace NFOZP prostřednictvím Google napomohla zvýšení
návštěvnosti web stránek NFOZP, tak i dílčích projektů o mnoho desítek procent.
5. 9. NFOZP se svým partnerem ICZ, a. s. ve finále Ceny VIA Bona
Nadace VIA zveřejnila 23. září výsledky 13. ročníku Ceny VIA Bona. Cena VIA Bona 2010 ukázala, že i
v době hospodářské krize se našlo stále dost firem i individuálních dárců, kteří filantropii a podporu
obecně prospěšných projektů vnímají jako nedílnou součást zdravé společnosti a jako jeden
z nejdůležitějších rysů demokracie. Dokládal to rekordní počet nominací – bylo 91.
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Do „Ceny za odvahu podpořit inovativní projekt“ přihlásil NFOZP společnost ICZ, která již 3. rokem
podporuje festival Žiju stejně jako Ty a ochrannou známku Práce postižených. Společnost ICZ
postoupila mezi 10 finalistů.
5. 9. Trhy Praha otevřená řemeslům
NFOZP k rámci projektu ochranná známka Práce
postižných v Praze uspořádal dne 23. září 2010
na Ovocném trhu v Praze trhy s názvem Praha otevřená
řemeslům. Jednalo se o prezentaci řemeslných aktivit
lidí s handicapem, studentů, a to nejenom z řad osob se
zdravotním postižením. V rámci akce se prezentovali
skuteční zaměstnanci společností, které zaměstnávají
více jak 50% osob se zdravotním postižením (chráněné
pracovní dílny, zaměstnavatelé zaměstnávající více jak
50% osob se zdravotním postižením, OSVČ z řad osob se
zdravotním postižením) a školy z území hl. m. Praha.
Součástí akce nebyla prezentace sociálních služeb, ale opravdového a fungujícího zaměstnávání a
vzdělávání, které veden k následnému zaměstnávání.
Akce se účastnilo více jak 30 subjektů z území hl. města Praha.
Program byl doplněn vzdělávacím stanem portálu práce.cz, prezentací projektu Pacienti s RS jdou
na Kilimandžáro, hudebním vystoupením Hany Robinson, kapely LaSpilka a dalších dílčích projektů.
Moderátory dne byli Tereza Tobiášová a Martin Bačkovský.
Akce se konala pod záštitou paní Lenky Kohoutové, poslankyně PSP ČR a naší kolegyně v NFOZP.

5. 10. Semináře pro novináře
Díky grantu společnost Novartis s. r. o. upořádal NFOZP v roce 2010 vzdělávací semináře
pro novináře.
První seminář, který proběhl na téma Kolik platíme sociálnímu systému a jak dělíme neziskový sektor
se uskutečnil 29. září.
Vystoupili na něm:
Miroslav Zámečník (ekonom)
Jiří Schlanger (MZd)
Marek Šedivý (neziskovky.cz)
Druhý seminář se konal 9. listopadu na téma „Máme na léčbu pro všechny pacienty?, Jak si udržet
jako OZP zaměstnání.“
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Vystoupili na něm:
Jiří Vorlíček (lékař)
Zuzana Friedmannová (VZP)
Ondřej Dostál (právník)
Lenka Kohoutová (poslankyně)
Třetí seminář se konal 6. prosince na téma Budeme si v roce 2011 platit hotově v nemocnicích, ambulancích a hospicích?"
Vystoupili na něm:
Zorjan Jojko (lékař)
Petr Hrabák (ekonom)
Robert Huneš (ředitel hospice)
Nad všemi semináři převzala záštitu Lenka Kohoutová, poslankyně PSP ČR a naše kolegyně
5. 11. Seminář „Jak na sociální podnikání“
Poštovní spořitelna, Družstvo invalidů Ergotep a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením se rozhodly upořádat seminář určený pro sociální firmy.
Seminář se uskutečnil pod záštitou Lenky Kohoutové, poslankyně PSP ČR a členky NFOZP dne 25. října
v Konírně PSP ČR.
Prosperita sociálního podnikání je jednou z možností, jak v této době napomoci zaměstnávání lidí se
znevýhodněním a tím i integraci lidí se zdravotním postižením do společnosti. Seminář si kladl za cíl
informovat o možnostech zapojení se do projektu ochranné známky Práce postižených a představil
některé nutné business dovednosti, které jsou nedílnou součástí sociálního podnikání (jak zvládnou
marketing, projektový management, plánování, prodej.)
5.12. Vzdělávací semináře na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje
Díky podpoře KÚ Královéhradeckého kraje proběhly v jeho prostorách 3 semináře.
22. listopadu pro zástupce otevřeného trhu práce na téma "Proč se vyplácí zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením", kde se svými příspěvky vystoupili:
Proč /ne/zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP), Romana Kaletová
Jak na zaměstnávání osoby se zdravotním postižením (OZP), Radka Pokorná
Co pro Vás může udělat, jak Vám může pomoci NFOZP?, Hana Potměšilová
Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění. Jak na něj?, Lenka Kohoutová
Proč jsme se stali zaměstnavatelem roku osob se zdravotním postižením, Markéta Sirotková
29. listopadu pro zástupce chráněného trhu práce na téma "Jak ochranná známka Práce
postižených podpoří kvalitní zaměstnavatele osob se zdravotním postižením", kde se svými
příspěvky vystoupili:
Změny v legislativě. Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění. Jak umět prodávat?, Lenka
Kohoutová
Představení projektu ochranné známky Práce postižením. Aleš Zeler a Hana Potměšilová
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Jak Vám můžeme pomoci my? Představení sekce Nabídky pro OZP na portálu prace.cz. Radka Pokorná
Proč jsme se přihlásili do projektu ochranné známky Práce postižených, Jiří Ansorge
13. prosince pro zástupce státní správy a samosprávy "Proč se vyplácí zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením", kde se svými příspěvky vystoupili:
Proč /ne/zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP), Co pro Vás může udělat, jak Vám může
pomoci NFOZP?, Hana Potměšilová
Jak na zaměstnávání osoby se zdravotním postižením (OZP), Radka Pokorná
Dobré, kvalitní a prověřené náhradní plnění. Jak na něj?, Lenka Kohoutová
Jak řešíme zaměstnávání OZP u nás na MÚ Jilemnice, Kateřina Grusová
5.13. Vánoční trhy v OC Letňany
Díky projektu ochranná známky Práce postižených v Praze upořádal NFOZP od 22. listopadu
do 23. prosince 2010 na „Vánoční trhy ochranné známky Práce postižených v OC Letňany Praha“.
Návštěvníci obchodního centra Letňany v Praze si mohli zakoupit výrobky, které prokazatelně
vyrobily, balily nebo kompletovaly osoby se zdravotním postižením. Každý den se na akci, ve
speciálním prodejním stánku v obchodním centru Letňany u hlavního vchodu, prezentovali skuteční
zaměstnavatelé zdravotně postižených, tedy chráněné pracovní dílny a zaměstnavatelé
zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením, OSVČ z řad osob se zdravotním
postižením a projekt ochranné známky Práce postižených.
5.14. Navázání spolupráce mezi AZZP ČR, SČMVD a NFOZP
Vzhledem k tezím týkajících se reformy zaměstnávání OZP, které představilo Ministerstvo práce a
sociálních věcí v prosinci 2010, začalo v předvánočním čase vyjednávání o spolupráci mezi Asociací
zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, Svazem český a moravských výrobních
družstev a NFOZP. Všechny tři subjekty se shodly v názoru, že v systému zaměstnávání OZP je nemalá
řada nedostatků, jejichž řešení se však neobejde bez podrobné, nejen věcné a právní, ale také
ekonomické znalosti podstaty problému. Proto se tyto subjekt rozhodly začít spolu aktivně
spolupracovat a nabídnou zákonodárné a výkonné moci státu maximální pomoc a spoluúčast
při přípravách změny systému podpory zaměstnávání OZP.
5.15. Poradna NFOZP
Již od svého vzniku pracuje celý tým NFOZP na dobrovolnické bázi. Bez nároku na honorář. Za rok
2010 zodpověděli členové týmu na více jak 600 dotazů prostřednictvím e-mailu dotazy@nfozp.cz a
přes e-mailovové adresy členů týmu , po telefonu či osobně proběhlo více jak 2000 konzultací.
Veškeré náklady na konzultace (například zpětné volání, pohonné hmoty k tazateli, parkovné atd.) si
hradí každý z týmu NFOZP sám, neboť se ani v roce 2010 nepodařilo sehnat dárce, který by věnoval
účelový dar na provozní náklady spojené s činností NFOZP.
5.16. Projekt „Neseď a jdi si hledat práci“
I v roce 2010 NFOZP rozvíjel svoji spolupráci s provozovatelem portálů práce.cz a jobs.cz společností
LMC. Díky této spolupráci, nejvíce s týmem paní Radky Pokorné a následně paní Bronislavy
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Plesníkové, docházelo nadále k rozvíjení portálu práce.cz a jeho sekce Práce OZP a přípravě řady
materiálů a vzdělávacích akcí pro personalisty.
5.17. časopis SpoluPráce, PráceSpolu
NF začal v září vydávat občasník, regionálně zaměřený na problematiku zaměstnávání OZP. První číslo
časopisu, podpořené grantem hl. m. Praha „Značka Práce postižených v Praze“, vyšlo v náklad 200
tisíc kusů a bylo zaměřeno na území hl. m. Praha.
5. 18. NFOZP se stal partnerem
 Putovní výstavy děl pacientů s roztroušenou sklerózou UNIE ROSKA s názvem „Mám RS. NO
a co?!“


Konference O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu
NFOZP se stal partnerem konferencí O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu zaměřené na
problematiku RS, které se uskutečnily 9. října v Ostravě a 4. prosince v Praze.



Podpora konference Unie Roska v ČR
Dne 24. června se uskutečnila 6. konference UNIE ROSKA s názvem Místo pro kvalitní život
s roztroušenou sklerózou.



Evropská parkinsoniáda
Dne 6. a 7. srpna se v Dubňanech a Hodoníně konala 3. evropská parkinsoniáda, které se
účastnilo na 400 pacientů s Parkinsonovou nemocí e EU. Zástupci NFOZP se na akci podíleli
organizačně (byli rozhodčími v rámci soutěžních disciplín).
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6. Získané finanční prostředky
Jak můžete NFOZP podpořit?
Sbírka: Číslo sbírkového účtu: 43 - 14 96 52 02 57/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2,
Italská
Dlouhodobě : Trvalým příkazem k úhradě ve Vaší bance na náš sbírkový účet číslo 43 - 14 96 52 02
57/0100, variabilní symbol 1, konstantní symbol 0558
Jednorázově : Příkazem k úhradě ve Vaší bance na náš sbírkový účet číslo 43 - 14 96 52 02 57/0100,
variabilní symbol 1, konstantní symbol 0558
Dárcovská SMS – DMS, od 14. 12. 2009 nás můžete na telef. čísle 87 777 podpořit
SMS ve tvaru DMSmezeraZNACKAPRACE
Cena 1 dárcovské SMS je 30,-Kč, z toho 27,-Kč obdrží náš NFOZP.
Platbou PaySec : Prostřednictvím služby PaySec můžete věnovat částku přímo online Na internetu.
Zřiďte si zdarma svůj PaySec na www.paysec.cz a nabijte si ho z účtu případně kartou
"PATRON" ochranné známky Práce postižených
- Chcete podpořit společnost, která je dobrým zaměstnavatelem osob se zdrav. postižením, k
získání licence k úžívání ochranné značky "Práce postižených"? Pokud ano, staňte se tak
patronem ochranné známky Práce postižených u dané společnosti!
- Projekt "Patron ochranné známky" je o pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají OZP
a úhradě auditu k získání ochranné známky, který je pro ně finančně náročný.
Chcete významně podpořit některý z našich konkrétních projektů: sepíšeme s Vámi darovací
smlouvu, která umožní odečtení daru od Vašeho daňového základu. Poskytneme Vám informace o
tom, jak konkrétně Vaše peníze pomáhají.
Předem děkujeme každému, kdo se rozhodl svým příspěvkem podpořit práci zdravotně postižených
nebo má zájem vymyslet či podpořit nový projekt, který pomůže lidem se zdravotním
znevýhodněním pracovat.
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
získal v roce 2010 celkem 4 237 651,-Kč.
Jsme vděčni všem dárcům a věříme, že nám zachovají přízeň i v letech následujících.

Získané prostředky z darů
Získané prostředky reklama, vzdělávání
CELKEM

4 087 652,- Kč
150 000,- Kč
4 237 651,- Kč
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7. Náklady fondu
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením minimalizuje velmi
svědomitě veškeré provozní náklady, tak, aby maximum finančních prostředků bylo možné věnovat
na aktivity, které vedou ke konkrétnímu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Z těchto důvodů nemá fond zaměstnance.
Náklady na provoz
Přidělené dary

177 296,- Kč
956 635,-Kč

7.1 Celkové náklady na provoz
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením činil 177 296,- Kč.
Poštovné
Nájem
Ekonomické, právní a auditorské služby
Tisky
Kancelářské potřeby
Daně
Vybavení kanceláře
Bankovní a jiné poplatky
CELKEM

6342
3000
148103
140
2836
100
9781
6994
177296,-

Nadační fond může použít podle přijatých stanov fondu na provozní náklady 30% získaných
prostředků. V rámci úspor a snahy maximálně pomoci potřebným provozní náklady činily pouze
4,18% z přijatých finančních prostředků.

7. 2. Přidělené dary
8 000,- Všeobecná fakultní nemocnice (věcný dar)
938 635,- ET production s. r. o. (festival Žiju stejně jako Ty)
10 000,-Kč Halali Foof spol. s r. o.

7.3. Ostatní
140 141,-Kč vzdělávací semináře
1 109 004,-Kč Značka Práce postižených
1 821 023,-Kč Žiju stejně jako Ty a časopis Práce spolu
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8. Správní rada
8.1 Členové správní rady
MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Karel Hrkal, Lenka Kohoutová, MUDr. Andrea Koudelová.
8.2 Předsedkyně správní rady
Lenka Kohoutová
Všichni členové správní rady pracovali bez nároku na finanční odměnu. Předsedkyně správní rady
pracovala taktéž bez nároku na odměnu.

9. Dozorčí rada
9.1 Členové dozorčí rady
Ing. Miloš Bleha, Eva Civínová, MUDr. Lenka Hřebíková
9.2 Předseda dozorčí rady
Ing. Miloš Bleha
Všichni členové dozorčí rady pracovali bez nároku na finanční odměnu. Předseda dozorčí rady
pracoval taktéž bez nároku na odměnu.

10. Výkonný ředitel Nadačního fondu
10.1 Výkonný ředitel společnosti
Hana Potměšilová
Ředitelka nadačního fondu pracovala bez nároku na finanční odměnu.
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11. Dobrovolníci
Zvláštní poděkování patří kmenovému týmu nadačního fondu, který již čtvrtým rokem pracuje
pro nadační fond bez nároku na mzdu. Konkrétně Heleně Donovalové a Michalu Bernardovi.
Velké poděkování patří Monice Bernardové, Jiřímu Boumovi, Jarce Cábové, Radimu Duškovi, Jiřímu
Hauškovi, Barboře Kohoutové, Lence Petrášové, Radce Pokorné, Lucii Řezbové, Kateřině Sirotkové,
Štěpánu Svobodovi, Vlastimilu Trojanovi, Aleši Zelerovi a mnoha dalším. A také všem jejich
partnerům a partnerkám, kteří s nimi a projekty NFOZP mají stále tu trpělivost!
DĚKUJEME!!! Bez dobrovolnické pomoci bychom to nezvládli.
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12. Dárci
12.1. Poděkování firmám za nepeněžní dary
Děkujeme za spolupráci a nefinanční dary v roce 2010 společnostem:
Apollo servis, s.r.o., Belvedere Česká republika spol s. r. o Danco Plus a. s., KPS Media, a.s., LMC,
s. r. o., Media Pharma s. r. o. , Merck Pharma k. s., Městské polici Praha, OSA o. p. s., Sdružení pro
oceňování kvality, Ateliér KGatel, QUO s. r. o.

12.2. Poděkování firmám za finanční dary
Děkujeme společnostem za finanční dary nebo granty, které byly věnovány na cíle, pro něž byly
věnovány, nebo na účtu fondu čekají na realizaci těchto projektů:
Abbott Laboratories, s. r. o.
Československá obchodní banka, a. s.
ICZ a. s.
Hlavní město Praha
MARKO-BIJOU s. r. o.
SATPO Jeseniova, s. r. o.
Santé Network s. r. o.
QUO s. r. o.

12.3. Poděkování jednotlivcům za finanční dary
Speciální poděkování patří lidem, kteří bez ohledu na svoji finanční situaci pomáhají druhým. O to víc
děkujeme jednotlivcům z řad osob se zdravotním postižením, kteří tímto způsobem pomáhají sami
sobě.
Ing. Stanislav Diatka
Hana Potměšilová
Ing. Jiří Valášek
I drobní přispěvatelé jsou pro nás velmi důležití! I jim patří naše velké díky!
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13. Publicita Nadačního fondu
leden
5. ledna, regiony24.cz, Daruj správně, T.: NFOZP a DMS
22. ledna, TV NOVA, Televizní noviny, T.: Zneužívání příspěvků na zaměstnávání OZP
únor
Abilympijský zpravodaj, Malá pomoc se mnohonásobně vrátí aneb Jak se z bláznivého nápadu stala
jedinečná aktivita"
březen
COSMOPOLITAN, Otevřela mi oči
COSMOPOLITAN, Potřebuji zápřah
duben
20. dubna, Světlo pro Svět, T. Žiju stejně jako Ty
21. dubna, Vozíčkář, T. Žiju stejně jako Ty
25. dubna, Česká televize, Zaměstnávání OZP v ČR a EU
25. dubna, Deník METRO a ČTK, Konference "Pošli to dál“
25. dubna, ČTK, T.: Konference "Pass it on"
30. dubna, ROSKA, T. Žiju stejně jako Ty
květen
3. května, Zdravotnické noviny, T.: Konference "Pass it on"
Parlamentní listy, T.: Konference "Pass it on"
10. května, Businessinfo.cz, T.: Chráněné podnikání
14. května, HR management, T.: Konference "Pass it on"
15. května, ČTK, T.:Zaměstnavatelé okrádají OZP
16. května, iHned.cz, T.:Zaměstnavatelé okrádají OZP
17. května, Deník, T.:Zaměstnavatelé okrádají OZP
17. května, Novinky.cz, T.:Zaměstnavatelé okrádají OZP
17. května, Internetporadna.cz, T.:Zaměstnavatelé okrádají OZP
19. května, Pomocné tlapky, T. Žiju stejně jako Ty
20. května, Finanční noviny, T.: Do České kvality byla zařazena i ochranná značka Práce postižených
20. května, Businessinfo.cz, T.: Do České kvality byla zařazena i ochranná značka Práce postižených
20. května, Marketing Media, T.: Do České kvality byla zařazena i ochranná značka Práce postižených
24. května, Parlamentní listy, Rozhovor s Lenkou Kohoutovou
24. května, Zdravotnické noviny, T.: Konference "Pass it on"
25. května, Betynka, T. Žiju stejně jako Ty
29. května, Teplický deník, T.: "30 dní CMP“
31. května, Zdravotnické noviny, T.: „Žiju stejně jako Ty“
Všeobecná zdravotní pojišťovna, T.: „Žiju stejně jako Ty“
APPN, T.: „Žiju stejně jako Ty“
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červen
4. června, CEROS, T. Žiju stejně jako Ty
5. června, Pražský deník, T. Žiju stejně jako Ty
6. června, Hory doly, T. Žiju stejně jako Ty
6. června, Sportovní klub vozíčkářů, T. Žiju stejně jako Ty
7. června, Zdravotnické noviny, T.: Zaměstnávání OZP
10. června, TV Prima, T.: Zdravotně postižení si stěžují na svoje zaměstnavatele
10. června, Střechy, fasády, izolace, T.: Nové značky kvality
14. června, Zdn, T.: Žiju stejně jako Ty
16. června, ČTK a MFDnes, T.: Praha podpořila projekt ochr. známky Práce postižených
Právo, T.: Praha podpořila projekt ochr. známky Práce postižených
Pražský deník, T.: Praha podpořila projekt ochr. známky Práce postižených
18. června, MYGRA, T.: Žiju stejně jako Ty
21. června, Brněnský deník, Českobudějovický deník, Havlíčkobrodský deník, Hradecký deník,
Moravskoslezský deník, Olomoucký deník, Plzeňský deník, Pražský deník, Ústecký deník
T.: Naučte se rozlišovat značky kvality výrobků
21. června, Prosperita, T.: Nové značky kvality pomohou spotřebitelům
www.vladimirmisik.cz, T.: Žiju stejně jako Ty
www.ponozkypanasemtamtuka.cz, T.: Žiju stejně jako Ty
červenec
Abylimpiáda, Desatero k zaměstnávání OZP
září
12. září, helpnet.cz, T.: Praha otevřená řemeslům
22. září, Česká televize, T.: Masérské studio nevidomých má problémy s registrací
22. září, Čro Regina, pořad Třináctka T.: Praha otevřená řemeslům
23. září, Čro Regina, zdravodajství, T.: Praha otevřená řemeslům
23. září, ČT 24, T.: Praha otevřená řemeslům
23. září, TV Prima, pořad Zprávy, T.: Ochranná známka Práce postižených
23. září, Pressweb.cz, T.: Praha otevřená řemeslům
23. září, babinet.cz, T.: Praha otevřená řemeslům
24. září, tiskovky.info, T.: Praha otevřená řemeslům
24. září, ČTK, T.: Praha otevřená řemeslům
říjen
8. října, Chebský deník, T.: JOKER získal ochrannou známku Práce postižených
MFDnes, T.: JOKER získal ochrannou známku Práce postižených
14. října, Mariánskolázeňské listy, T.: JOKER získal ochrannou známku Práce postižených
11. října, Zdravotnické noviny, T.: Seminář "Kdy se u nás sloučí systém zdrav. a sociál. Pojištění
18. října, Zdravotnické noviny, T.: Seminář "Kdy se u nás sloučí systém zdrav. a sociál. pojištění"
25. října, Mediafax, T.: Seminář "Jak na sociální podnikání"
29. října, Hospodářské noviny, T.: Kvalita jako služba
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listopad
1. listopadu, Zdravotnické noviny, T.: Seminář "Jak na sociální podnikání a předání ochranné známky
Práce postižených"
3. listopadu, Čro Regina, T.: Zaměstnávání OZP
12. listopadu, Personalista.com, T.: LMC dostalo 1. cenu jako Filantrop roku
13. listopadu, Prvni zprávy.cz, T.: LMC dostalo 1. cenu jako Filantrop roku
16. listopadu, Marketingové noviny, T.: LMC dostalo 1. cenu jako Filantrop roku
22. listopadu, Čro, T.: Trhy ochranné známky Práce postižených v OC Letňany
Madam business, T.: Trhy ochranné známky Práce postižených v OC Letňany
23. listopadu, Helpnet.cz, T.: Trhy ochranné známky Práce postižených v OC Letňany
29. listopadu, Rytmus života, T.: Ochranná známka Práce postižených v OC Letňany
29. listopadu, Pražský deník, T.: Ochranná známka Práce postižených v OC Letňany
prosinec
15. prosince, Čro, T.: SOCIETA získala ochr. známku Práce postižených
15. prosince, helpnet.cz, T.: SOCIETA získala ochr. známku Práce postižených
16. prosince, Vitalia, T.: SOCIETA získala ochr. známku Práce postižených
20. prosince, Premium Prosperita, T.: Zdeněk Kout - první firma s ochra. známkou Práce postižených
v Libereckém kraji

14. Přílohy k Výroční zprávě za rok 2010
14.1 Zpráva auditora
Výroční zprávu vypracovala: Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP
Výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Dne 12. května 2011
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