2017
Výroční zpráva

Obsah
Základní údaje ................................................................................. 2
Účel zřízení ..................................................................................... 2
Zřizovatelé ...................................................................................... 2
Úvodní slovo předsedkyně správní rady .................................................... 3
Poslání ........................................................................................... 4
NFOZP je členem .............................................................................. 4
O nás ............................................................................................. 5
Dlouhodobé projekty v roce 2017 ........................................................... 6
Original by Srdcerváči ......................................................................... 6
Srdcerváči (www.srdcervaci.cz) ............................................................. 6
Sestry v akci/SOS sestry .................................................................... 10
Ochranná známka Práce postižených (www.pracepostizenych.cz) ................... 10
Zdravotně postižený zaměstnanec roku .................................................. 11
Start bez překážek........................................................................... 12
Vzdělávání (vlastní akce) ................................................................... 12
Provozní náklady ............................................................................. 13
Dárci ........................................................................................... 14
Dobrovolníci a podporovatelé .............................................................. 14
Jak můžete NFOZP podpořit................................................................ 15
Orgány fondu ................................................................................. 17

-1-

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název fondu

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením

Sídlo fondu

Sokolovská 103, 186 00 Praha 8

IČO

279 17 169

Registrace

Městský soud v Praze, nadační rejstřík,
oddíl N, vložka 645

Prezentace fondu

www. nfozp.cz; www. pracepostizenych.cz;

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.

ZŘIZOVATELÉ
Lenka Kohoutová, MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Ing. Jaroslav Zika, Karel
Hrkal, Jiří Janeček, Ondřejka Šplíchalová, Patrik Tjokorda,
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
Každý rok, který jsem prožila a stále prožívám
v Nadačním fondu pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, přináší něco nového a
neočekávaného.
V roce 2017 jsme oslavili 10 let fungování nadačního
fondu. Je za námi deset let práce, která byla vidět,
byla a je ku prospěchu lidí se zdravotním
postižením, kterým pomáháme s pracovním
uplatněním.
Máme za sebou osvětovou činnost, vzdělávací aktivity a dva velké projekty jako je
ochranná známka Práce postižených a Srdcerváči. Mezi menší projekty patří např.
Sestry v akci, které pomáhají lidem žijícím s roztroušenou sklerózou.
Velkou novinkou v roce 2017 byla změna na pozici vedení NFOZP, kdy na vlastní žádost
odešla ředitelka NFOZP Hana Potměšilová, kterou s novým rokem nahradila Zdena
Štěpánková.
Přeji novému vedení a novému týmu nadačního fondu, aby projekty nadále vedené
NFOZP byly stejně úspěšné a především ku prospěchu lidí se zdravotním postižením.
Závěrem mi nezbývá než poděkovat celému týmu NFOZP za fungování fondu a vedení
projektů, které jsou dobrým příkladem druhým. Speciální poděkování také patří všem
našim donátorům, podporovatelům, příznivcům a dobrovolníkům.
Děkujeme!!!

Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP
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POSLÁNÍ
Chceme být nadačním fondem, který přispívá k lepšímu uplatnění a kvalitě života
lidem se zdravotním postižením.

Hlavní cíle fondu:





zvyšování uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce a
podpora jejich sociálního začleňování,
poskytování metodických, poradenských a informačních služeb veřejnosti v
problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
zvyšování prestiže neziskového sektoru.

Za účelem naplňování našich cílů realizujeme aktivity spadající do oblasti:






osobní, telefonní a emailové poradenství,
podíl na transparentnosti neziskového sektoru,
vzdělávání jednotlivců, organizací, firem,
šíření informací, osvěta, marketingové kampaně.

NFOZP JE ČLENEM







Fórum dárců
Asociace veřejně prospěšných organizací
Asociace společenské odpovědnosti
EASPD
Pracovní skupina Byznysu pro společnost
Charta sociálního podnikání
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O NÁS
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP),
který byl založen v roce 2007, vidí svůj význam především v odborných konzultacích,
podpoře jednotlivců z řad osob se zdravotním postižením, firem, které postižené osoby
zaměstnávají či chtějí zaměstnávat, a to napříč celou Českou republikou. Druhou
rovinou je oblast legislativních změn, které mají dopad na trh práce a osoby se
zdravotním postižením.
NFOZP je dnes bezesporu respektovanou profesionální organizací a zaměstnavatelem
osob se zdravotním postižením, který má co nabídnout širokému spektru žadatelů z
nejrůznějších oblastí komerčního a neziskového sektoru, zaměstnavatelům zdravotně
postižených, vzdělávacím institucím, a také jednotlivcům.
Svoji různorodou podporu staví na dvou pilířích. Za prvé na víře, že zaměstnaný člověk
se zdravotním postižením je pro společnost velmi důležitý. A za druhé na přesvědčení,
že nejúčinnější je taková pomoc, která reflektuje vyspělost a kulturu společnosti.
Stručná bilance uplynulých desíti let fungování Nadačního fondu pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením ukazuje, že se NFOZP v českém a
mezinárodním sektoru organizací věnujících se neziskové činnosti či zaměstnávání
zdravotně postižených etabloval velmi úspěšně.
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY V ROCE 2017
ORIGINAL BY SRDCERVÁČI
Kolekce designových předmětů Originál By Srdcerváči je připravována ve spolupráci s
českými designéry a je určena jak pro širokou veřejnost, tak pro firmy a jejich obchodní
partnery.
Kolekce a speciálního cuvee vína Original by Srdcerváči, kterou pro NFOZP vede dvojice
Michaela Vrátníková a Petr Mikoško tvořící pod značkou BOA Design. Na výrobě
participují zaměstnavatelé z chráněného trhu práce i osoby se zdravotním postižením.
Výtěžek z této kolekce jde na provoz odborných poraden NFOZP a další aktivity NFOZP.
Příjmy
•1 218 339 Kč

Výdaje
•1 218 339 Kč

SRDCERVÁČI ( WWW .SRDCERVACI . CZ )
Projekt Srdcerváči je jedním z řady projektů Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, který vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou
situaci postižených při vstupu na trh práce.
Kampaň Srdcerváči 2017 se nesla v duchu Sedmi
statečných. Jsou to úspěšní handicapovaní sportovci a
zároveň lidé, kteří za sebou i před sebou mají úspěšnou
profesní kariéru. Dokazují, že nemoc či úraz nemusí
znamenat v životě stopku, ale naopak pobídku
překonávat překážky, které se mnohým mohou zdát
nepřekonatelné.
Nicole Fryčová začala pracovat na stáži v advokátní kanceláři, Jan Tománek a Jan
Povýšil dosáhli během posledních několika měsíců na stupně mistrů světa, Tomáš
Mošnička rozvíjí web pro lidi s tělesným handicapem, Zuzka Nemčíková oslovuje stále
více lidí se svou smetákovou metodou, Pavel Dvořák pokračuje ve svých sportovních
úspěších.
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Grantové řízení 2017 Srdcerváči – úspěšní žadatelé

Název organizace

Název projektu

Popis projektu

Částka

BD – TOVA, s. r. o.

Řezací plotr

Grant na nákup řezacího plotru, který pomůže
rozšířit spektrum vyřezávaných materiálů

20 000 Kč

Dolmen Oáza, s. r. o.

Auto pro Oázu

Grant na pořízení auta s chladírenským
zařízením pro rozšíření činnosti bistra Oáza.

90 000 Kč

Farma Vrchní Orlice s. r. o.

Zázemí pro stávající a
nové zaměstnance Farma
Vrchní Orlice s. r. o.

Grant na zařízení administrativního koutku

10 000 Kč

Chráněné dílny Fokus
Vysočina s. r. o.

Mlsný bar na cestách

Grant na nákup nové zásobovací a rozvozové
dodávky

110 000 Kč

Institut pro památky a
kulturu, o. p. s.

Nové počítačové
vybavení a zálohování
dat

Grant na nákup notebooků pro redaktory

20 000 Kč

Náruč, z. s.

Zlepšení technologického
vybavení chráněné
kavárny Modrý domeček

Grant na zakoupení profesionálního
cukrářského a pekařského konvektomatu

60 000 Kč

Portus Praha, s. r. o.

Nastartuj DobroTY

Grant na zakoupení speciální dodávky
(pojízdné prodejny) s chladícím zařízením

160 000 Kč

Družstvo TEXman

Plnění polštářů

Grant na pořízení poloaut. plničky polštářů.

30 000 Kč

Tichý svět – chráněné
pracoviště, o. p. s.

Podpora neslyšících
v oboru gastronomie

Grant na nákup kuchyňského robotu,
mrazničky, nerez. stolu a mikrovlnné trouby.

38 000 Kč

Zelený ostrov s. r. o.

V čistém prostředí se
nám lépe pracuje

Grant na údržbu a renovaci klimatizace a
vzduchotechniky

40 000 Kč

Tereza Nagyová

Podpora E-shopu

Grantová podpora – nevyužita

50 000 Kč

CELKEM

628 000 Kč
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Rozpočet projektu
Příjmy
•4 906 097 Kč

Výdaje
•4 906 097 Kč

Partneři projektu
Hlavní partneři projektu

Hlavní mediální partneři

Hlavní kreativní partner

Mediální partneři
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Kreativní partneři

Partneři
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SESTRY V AKCI /SOS SESTRY
Projekt Sestry v akci je určen pro osoby s onemocněním roztroušená skleróza (RS).
Cílem projektu je prostřednictvím služeb odborných RS sester poskytnout po telefonu v
odpoledních a večerních hodinách rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit náhlé
situace, které nastaly kvůli diagnóze RS. Dílčí službou s názvem SOS sestry je pomoc,
kterou poskytují zdravotní sestry přímo v rodinném prostředí pacienta nebo u jeho
zaměstnavatele (konzultace atd.).
Příjmy
•966 517 Kč

Výdaje
•966 517 Kč

OCHRANNÁ ZNÁMKA P RÁCE POSTIŽENÝCH (WWW.PRACEPOSTIZENYCH . CZ )
Zviditelňujeme kvalitní práci postižených občanů, kteří i přes svůj handicap dokáží dělat
stejně dobrou práci jako zdraví lidé, vyrábět konkurenceschopné výrobky. Správcem
známky je Sdružení pro oceňování kvality. Známka je od roku 2010 součástí Národní
politiky.
Příjmy
•50 000 Kč

Výdaje
•50 000 Kč
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ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ ZAMĚSTNANEC ROKU
Zdravotně postižený zaměstnanec roku Prestižní soutěž, kterou pořádá ve spolupráci s
partnery Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se
konala již posedmé. Na slavnostním vyhlášení v prostorách Staroměstské radnice byly
15. listopadu 2017 rozdány tituly Zdravotně postižený zaměstnanec roku. V
konkurenci velmi silných osobností a jejich příběhů letos uspěli specialistka marketingu
Veronika Jandíková z neziskové organizace Tamtamy a tajemník městského úřadu
Litoměřice Milan Čigáš. Oba dva jsou vzorem pro další lidi se zdravotním postižením.
Dokazují, že úraz nebo diagnóza, kterých se čeští zaměstnavatelé často bojí,
neznamenají v kariéře stopku.
Příjmy
•90 000 Kč

Výdaje

Dílčí dary a granty nad 30 tis. Kč od společností

Magistrát hl. m. Prahy
Pfizer, spol. s. r. o.

50 000 Kč
40 000 Kč

•90 000 Kč

Partneři projektu
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START BEZ PŘEKÁŽEK
Projekt byl spuštěn v roce 2014 s partnery Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. a
společností LMC jako reakce na problematiku zaměstnatelnosti zdravotně postižených
absolventů bez odborné praxe. Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze
školy musí potýkat, jsou jejich nedostatečné zkušenosti a přesycení pracovního trhu
čerstvými absolventy. Absolvování minimálně půlroční stáže s úvazkem 15 až 20 hodin
týdně napomáhá tento problém efektivně řešit, jelikož stáž nabízí skutečnou možnost
získat praktickou zkušenost pod vedením odborníka v dané oblasti a referenci z dané
stáže.

VZDĚLÁVÁNÍ (VLASTNÍ AKCE )










Seminář zaměřený na téma zaměstnávání osob zdravotně postižených
Workshop – Profesní seniorita
Seminář Svobodná mysl
Konference O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu
Konference Přínos inovací ve zdravotnictví
Semináře a workshopy pro společnost Novartis, s. r. o.
Diskusní seminář Perspektivy financování českého zdravotnictví
Osvětové semináře pro společnost Komerční banka
o Konference, přednáška – Dny zdraví
Semináře a workshopy pro společnost ČMSS, a. s.
o Konference „Bojujte s nemocí ne s financemi“
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PROVOZNÍ NÁKLADY
Náklad

Výše nákladů

Nájemné
Ekonomické, právní služby a konzultační činnost
PR služby, správa WEBu
Marketingové náklady (letáky, prezentace)
Vedení projektů
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu – projekt Srdcerváči
Kancelářské potřeby a zajištění občerstvení
Poštovné, balné, telekomunikační služby
Bankovní poplatky
Mzdové náklady
Ostatní náklady (PHM, opravy, cestovní náklady, apod.)
Dary poskytnuté

250
879
567
244
455
854
797
24
132
22
3 095
918
709

CELKEM

8 951 987 Kč

320
635
162
440
000
696
161
543
661
613
643
788
325

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Poskytnuté dary




Finanční příspěvek ve výši 240 000 Kč od společnosti OK systém s. r. o. byl
použit na pořízení elektrického vozíku pro zdravotně postiženou osobu.
Finanční příspěvek ve výši 48 910 Kč od společnosti Mc Donald´s ČR spol. s. r. o.
byl použit na pořízení mechanického vozíku pro zdravotně postiženou osobu.
Pořízené vozíky umožnily oběma jejím uživatelům, možnost i nadále vykonávat
práci u svého zaměstnavatele.
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DÁRCI
NFOZP získal prostřednictvím darů, grantů a jiných finančních příspěvků
v roce 2017 celkem 4 511 202 Kč.
Všem, kteří přispěli byť i drobnou částkou, patří velké upřímné díky za podporu
NFOZP a jeho projektů, bez Vás by to nešlo!
Finanční dary nad 10 tis. Kč za rok 2017
Dárce
Novartis s. r. o.
Lesy ČR, s. p.
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Roche s. r. o.
OK systém s. r. o.
Bristol a. s.
Celgene s. r. o.
Gilead Sciences s. r. o.
AbbVie s. r. o.
LiveSport s. r. o.
Mc Donald’s ČR spol. s. r. o.
Pfizer, spol. s. r. o.
Periskope Skandinavian s. r. o.
KREKOM s. r. o.
p. Müllerová
Otto Bock ČR s. r. o.

Hodnota daru celkem
1 044
850
700
350
240
150
95
95
95
52
48
40
40
33
15
12

640
000
000
000
000
000
000
000
000
211
910
000
000
440
000
745

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

DOBROVOLNÍCI A PODPOROVATELÉ
Děkujeme všem, kteří nás trvale podporují svou prací a odborným know how!
Společnostem AC Sparta Praha, HC Sparta Praha, BOA design, Crystalex CZ, Centrum
andragogiky s. r. o., Clarion Hotels Česká republika, Česká televize, Česká sportovní, a.
s., E.daniely, Equa Bank, ET Production s. r. o., H1.cz s. r. o., HR forum, CHERRY.cz,
LMC s. r. o., Metropolitní univerzita o. p. s., Mediapharma s. r. o., Národní park
Šumava, OP TIGER, spol. s r. o., PM Forum, PROMOTEAM s. r. o, Sdružení
automobilového průmyslu, Seat Česká republika, Společnost ManpowerGroup,
Vodafone Czech Republic, a. s., SPORT-INVEST MARKETING, a. s., Správa KRNAP,
Šance na vzdělání o. p. s., XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o., zaměstnanci MSD IT, 180
Degree.
A také všem jejich partnerům a partnerkám, kteří s nimi a s projekty
NFOZP mají stále tu trpělivost! DĚKUJEME!!!
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JAK MŮŽETE NFOZP PODPOŘIT









Zasláním finančního daru
oproti darovací smlouvě na bank. účet 35 - 95 75 76 02 47/0100, Komerční
banka, a. s.
Sbírka
povolena Osvědčením, který vydal Magistrát hl. města Prahy dne 15. 9. 2015.
Číslo sbírkového účtu 101 815 54 78/6100, Equa bank a. s.
Dárcovská SMS
DMS Na telefonním čísle 87 777 nás můžete podpořit SMS ve tvaru DMS
SRDCERVACI 30/60/90. Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, z toho 29 Kč
obdrží NFOZP. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz
Pořízením certifikátu „Dobrý pocit“
bude Vám vystavena faktura či darovací smlouva.
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.

Přispět nám můžete kliknutím na odkaz „daruj paysec“ u zvolené částky v
následující tabulce. Zadáte své heslo ke Kontu PaySec a my ihned dostaneme
váš příspěvek.



Darujme.cz
využijte online platební bránu a podpořte projekt ochranné známky Práce
postižených. Můžete tak pomoci dát práci dalším lidem se zdravotním
postiženým, kteří pracují na chráněném trhu práce.
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Darujspravne.cz
projekt realizuje Fórum dárců, Darujspravne.cz prověřuje a doporučuje
projekty s veřejnou sbírkou klíčových neziskových organizací. Podpořte
projekty našeho NFOZP prostřednictvím platební karty, zasláním DMS nebo
platbou přes produkt ČSOB PAY SEC.

Chcete-li významně podpořit některý z našich konkrétních projektů, tak s Vámi rádi
sepíšeme darovací smlouvu, která umožní odečtení daru z 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 postižením pracovat.
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ORGÁNY FONDU
SPRÁVNÍ RADA
Předsedkyně správní rady:
Současní členové správní rady:

Bc. Lenka Kohoutová
MUDr. Jiří Bek
Jiří Hofmann
Petr Horňáček
Ing. Lenka Sedlářová
JUDr. Jiří Vaňásek

D OZORČÍ RADA
Předseda dozorčí rady:
Současní členové dozorčí rady:

Milan Jasný
Ondřej Hušek

Všichni členové správní a dozorčí rady včetně jejich předsedů pracovali bez nároku na
finanční odměnu.

VÝKONNÁ ŘEDITELKA
Do 4. 12. 2017 Hana Potměšilová, od 1.1.2018 Zdena Štěpánková
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