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Výroční zpráva za rok 2011 

5  tolik dobrovolníků vede nadační fond  

35 tolik dobrovolníků pravidelně pomáhá na našich akcích nebo při 
našich projektech  

 
5320 tolik hodin věnoval tým dobrovolníků práci pro nadační fond 
 
17  tolik bylo do konce roku držitelů ochranné známky Práce  

postižených 
 

21  tolik bylo konferencí či seminářů, na kterých měl nadační fond 
aktivní účast v podobě přednášek a příspěvků  

 
15 tolik jsme pomohli uspořádat firemních velikonočních či vánočních 

trhů s výrobky z chráněného trhu práce 
 

972  tolik dorazilo emailových dotazů k problematice zaměstnávání  
osob se zdravotním postižením 
 

1296  tolik telefonních konzultací proběhlo v průběhu roku přes telefonní 
linku projektu Sestry v akci 

 
1505  nejméně tolik osob se zdravotním postižením pracuje díky naší      
                      pomoci  
  
482   tolik personalistů jsme aktivně proškolili v naší problematice 

2500   tolik je v  průměru denně nabídek na práci pro osoby se zdravot- 
ním postižením na www.prace.cz v sekci Práce OZP, jejíž jsme 
odbornými garanty 
 

93 452 tolik lidí navštívilo naše webové stránky 

Někomu se to bude zdát málo. Ale vzhledem k tomu, že celý tým NFOZP 
pracuje na dobrovolnické bázi, to nejsou tak špatná čísla. Naopak – jsme 
jediný nadační fond vedený dobrovolníky, který patří mezi TOP 15 nadací a 
nadačních fondů nejčastěji citovaných v médiích.   
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O nás… 
 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) vidí svůj 
význam především v podporování jednotlivců z řad osob se zdravotním postižením, firem, 
které postižené osoby zaměstnávají či chtějí zaměstnávat, a to napříč celou Českou 
republikou. 
 
NFOZP je dnes bezesporu respektovanou profesionální organizací, která má co nabídnout 
širokému spektru žadatelů z nejrůznějších oblastí neziskového sektoru, zaměstnavatelům 
zdravotně postižených, běžným firmám, ale také jednotlivcům. 
 
Svoji různorodou podporu staví na dvou pilířích. Zaprvé na víře, že zaměstnaný člověk se 
zdravotním postižením je pro společnost velmi důležitý. A zadruhé na přesvědčení, že 
nejúčinnější je taková pomoc, která reflektuje vyspělost a kulturu společnosti. 
 
Stručná bilance uplynulých pěti let fungování Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením ukazuje, že se NFOZP v českém a mezinárodním sektoru 
organizací věnujících se neziskovému sektoru či zaměstnáváním zdravotně postižených 
etabloval velmi úspěšně. Nejen, že je členem Fóra dárců, Asociace veřejně prospěšných 
organizací, EASPD, Byznysu pro společnost či spoluzakladatelem Charty sociálního podnikání, 
ale zástupci týmu NFOZP výrazně přispívají svojí další bezúplatnou činností 
k transparentnosti neziskového sektoru (zástupce NFOZP ve výkonném výboru Fóra dárců) a 
chráněného trhu práce (zástupce NFOZP v pracovní skupině Ministerstva práce a sociálních 
věcí). 
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady 

Málokdy nemám co říci, málokdy mi dochází slova, nicméně nyní se tak 

stalo. Možná proto, že úvodní slovo ve Výroční zprávě je vlastně slovem 

posledním, slovem hodnotícím za uplynulé období. V případě Nadačního 

fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jde          

o úvod k Výroční zprávě, která je hodnocením našeho nadačního fondu    

za přelomové období. Stali jsme se za čtyři roky fungování stálicí na poli 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jsme vyhledávaným 

konzultantem v této oblasti. Nevyhledávají nás pouze zaměstnavatelé 

z chráněného i otevřeného pracovního trhu, ale vyhledávají nás stále více 

lidé, kteří práci shání, nebo ti, kterým se v zaměstnání děje nějaká 

nepravost. Vyhledává nás veřejná správa ke konzultacím, jsme jedním 

z nejcitovanějších nadačních fondů v médiích.  

To vše proto, že jsme se stali velkými propagátory a diskutéry v oblasti rovného pracovního 

uplatňování osob se zdravotním postižením a jsme tak vnímáni. Vytvořit si dobré jméno na poli 

charity není lehké, vytvořit si v dané oblasti uznání a respekt není už vůbec lehké. Jdeme cestou 

podpory stálých projektů a touto cestou chceme jít i v dalším období. Nejdeme cestou mnoha témat, 

máme jedno a to je velmi široké – chceme aby lidé  se zdravotním postižením měli možnost 

důstojného pracovního uplatnění. 

Na tomto místě nechci zmiňovat jednotlivé projekty, o těch se ostatně podrobně zmiňujeme uvnitř 

Výroční zprávy. Na tomto místě se chci zmínit o pracovním týmu, který pro fond pracuje a který je 

hnacím motorem všech aktivit. Pracovních týmů je mnoho, ten náš je však tým dobrovolníků, všichni 

pracují zadarmo a všichni pracují s velkým osobním nasazením. Všichni věří, že dělají dobrou práci, 

která je prostě zapotřebí. Bez dobrovolníků, bez zapálených dobrovolníků, bez vzdělaných a 

v problematice orientovaných dobrovolníků bychom nikdy nemohli realizovat naše projekty.  

Na tomto místě je prostor pro poděkování především ředitelce Nadačního fondu pro podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením paní Haně Potměšilové. Bez ní a jejího vlivu na nadační 

fond by nebyl tím, čím je. Bez ní, by nefungoval dobrovolnický tým, bez ní bychom neměli donátory, 

kteří fondu věří především díky její tvrdé a poctivé práci. Je zřejmé, že je činnost paní ředitelky vidět, 

což ocenila v loňském roce Mladá fronta a vybrala 25 osobností z České republiky, mezi nimi právě i 

paní Hanu Potměšilovou. 

Na druhou stranu nesmíme usnout na vavřínech, další rok je před námi…… Takže nyní už jen 

poděkování všem donátorům, podporovatelům, příznivcům a dobrovolníkům.  

Děkujeme! 

….. a teď už znovu do práce, mnoho lidí se zdravotním postižením stále nemá důstojné pracovní 

uplatnění    

Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady 
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1. Základní údaje 

 

2.1 Název fondu, IČ, sídlo 

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

IČ:     279 17 169 

se sídlem:   140 00 Praha 4, Bohuslava ze Švamberka  4 

kanceláří:  186 00 Praha 8, Sokolovská 103 

zapsán:   Městským soudem v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645 

webové stránky: www.nfozp.cz; www.pracepostizenych.cz 

 

 

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. 

 

 

http://www.nfozp.cz/
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2. Nadační projekty v roce 2011 

LEDEN  

1) Benefiční dražba vín a módní přehlídka Hany Havelkové  

Místo konání HUB Praha. 

Celkem se vína vydražila za 42 700,-Kč  
Náklady akce  23 823,-Kč  
Čistý výtěžek akce 18 877,-Kč 

 

 

2) Seminář "Aby se nezbortil sociální a zdravotní systém, ve zdravotnictví se 
ušetřit musí. Ale kde?" 

Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
Hrazeno z grantu společnosti Novartis 
 

3) Založení Charty sociálního podnikání 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených České 
republiky, zastoupená Josefem 
Šulcem, Nadační fond                  
pro podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením, 
zastoupený Hanou Potměšilovou a 
Svaz českých a moravských 
výrobních družstev, zastoupený 
Karlem Rychtářem, dne 31. ledna 
2011 oficiálně ustavili Chartu 

sociálního podnikání pro zaměstnávání OZP a následně podepsali její Deklaraci, a to 
zejména v reakci na připravované změny Zákona o zaměstnanosti, ale i v reakci na 
zřejmou a neřešenou absenci koncepce v dané oblasti. Ustavený vrcholový tým 
Charty pověřil jednáním pana Petra Herynka, předsedu představenstva Ergotep, 
výrobního družstva, se sídlem v Proseči, okres Chrudim, které je jedním z předních 
reprezentantů úspěšné integrace OZP na chráněném trhu i do volného trhu práce.  
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ÚNOR 

1) Den pro Vaše názory 

Konference a podrobné představení 
deklarace Charty sociálního podnikání a 
předání si zkušeností napříč jednotlivými 
zájmovými skupinami, věnující se 
problematice zaměstnávání OZP.  

Místo konání: V budově SČMVD a sídle 
Asociace zaměstnavatelů zdravotně 
postižených v Praze. 

BŘEZEN 

1) Nové číslo občasníku PráceSpolu nyní zaměřeného na Královéhradecký kraj.  

 

Grafické zpracování, tisk a distribuce hrazen z grantu 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 
 

2) Předání ochranné známky Práce postižených firmě Pavel Soukup – úklidové 

služby 

Úklidovou činností se v České Lípě zabývá od roku 1992. 
Pavel Soukup zaměstnává 60 stálých pracovníků, z toho 55 
osob se zdravotním postižením. Firma zabezpečuje úklid 
především v administrativních budovách, ale i                            
v průmyslových objektech 

Firma byla v roce 2004 certifikována dle normy ČSN EN ISO 

9001:2001 a v roce 2005 dle normy ČSN EN ISO 14001:2004 
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KVĚTEN 

1) Seminář „Korupce ve zdravotnictví a sociální sféře aneb kde máme rezervy“ 

Místo konání: Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky 

 
Hrazeno z grantu společnosti Novartis 

 

 

 

ČERVEN 

1) Festival Žiju stejně jako Ty 

Již počtvrté, poprvé 
v regionech. Na akci se 
představilo na šest desítek 
společností, které mají 
zkušenosti s integrací, 
vzděláváním a 

zaměstnáváním znevýhodněných skupin obyvatel nejen z královéhradeckého kraje.  

Na festivalu si každý mohl zkusit 
změřit s nimi síly nejenom ve 
sportovních disciplínách, ale na 
své si také přišli milovníci divadel, 
kreativních dílen nebo podnikání. 
Svým hudebním vystoupením se 
do akce zapojili například  Buty, 
Olga Lounová, Clou, T-Bass, 
Standby. Nejen do sportovních 
disciplín se zapojili automobilový 
závodník Michal Matějovský a 

Honza Říha - fenomenální slepý horolezec a mnoho dalších. 

Místo konání: Šimkovy sady v Hradci Králové 

Náklady akce 1 432 848,- Kč 
Příjmy akce 1 512 742,-Kč 

Nadace ČEZ 850 000,-Kč  
Magistrát města Hradec Králové 120 000,-Kč 
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Krajský úřad Hradec Králové 100 000,-Kč 
ICZ   250 000,-Kč 
GSK 50 000,-Kč 
AstraZeneca 45 000,-Kč 
IPSEN 25 000,-Kč 
Dary od fyzických osob 

 
Akci dále podpořili: ČEZ, VZP, Abbott, Světlo pro svět 

Více informací na www.zijustejnejakoty.cz 

 

2) Symfonie pro Afriku 

NFOZP se stal partnerem hudebního večera, který 
spojil zdravé a zdravotně postižené umělce z africké 
Burkiny Faso a České republiky.  

Solo DJA Kabako, Yellow sisters a Okamžitý filmový 
orchestr a Deylova konzervatoř. 

 

 

 

 

 

3) Předán  í ochranné známky Práce postižených firmě o. p. s. MATURUS 

Maturus nabízí grafický servis, grafické 

návrhy, ilustrace, předtiskovou přípravu, 

zpracování propagačních materiálů         

od vizitek po plakáty. 

Hodnocení u společnosti Maturus o. p. s. 
bylo hrazeno z grantu Hlavního města 
Praha. 

 
 
 
 
 

http://www.zijustejnejakoty.cz/
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4) Certifikace nových posuzovatelů ochr. známky Práce postižených 
     
Sdružení pro oceňování kvality přijalo do 

projektu ochranné známky nové 

posuzovatele. Po jejich proškolení a 

následném testování získali noví 

posuzovatelé certifikaci k posuzování 

v projektu Práce postižených. 

 

 

5) Konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“ 

NFOZP se stal partnerem 7. Konference pro pacienty s roztroušenou sklerózou 

ČERVENEC 

1) Trhy výrobků s ochrannou známkou Práce postižených v OC Letňany 

24. 6. - 25. 6. ANTEX Jiří Ansorge 
1. 7. - 2. 7. Chráněná dílna A MANO 
8. 7. - 9. 7. ANTEX Jiří Ansorge 
15. 7. - 16. 7. Chráněná dílna A MANO 
22. 7. - 23. 7. ANTEX Jiří Ansorge 
29. 7. - 30. 7. CHRPA - sociální firma Slezské diakonie 
5. 8. - 6. 8. Chráněná dílna A MANO 
12. 8. - 13. 8. ANTEX Jiří Ansorge 
19. 8. - 20. 8. Chráněná dílna A MANO 
26. 8. - 27. 8. ANTEX Jiří Ansorge 

Místo konání: OC Letňany, Tesco, parkoviště B1, Veselská 663, Praha 9  

2) Tisková konference a spuštění kampaně „Jsou zdraví?!“ 

Cílem kampaně, kterou s týmem NFOZP 
připravila agentura OgilvyOne ve spolupráci 
s Maximem Velčovským, bylo velmi zábavnou 
a hravou formou upozornit na nesmyslnou 
práci, kterou dokáží odvést zdraví lidé a 
poukázat na paradoxně kvalitní  práci firem, 
které jsou držiteli ochranné známky Práce 
postižených a zaměstnávají minimálně 75 
procent osob se zdravotním postižením.  
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Česká veřejnost se mohla zapojit do soutěže, která v rámci kampaně probíhala tím, že 
hledala od 1. srpna do 30. září 2011 na svých toulkách (nejen) po České republice 
„úlety“ a měla možnost své obrázky zveřejnit na webové stránce projektu  
www.jsouzdravi.cz.  

Více o projektu na www.jsouzdravi.cz 

SRPEN 

1) Zahájení distribuce knihy „Pohádky o skřítcích“ 

Kniha pohádek pacientky s roztroušenou sklerózou paní Květy Štrbové. Kniha, kterou 
svými ilustracemi doplnily děti s poruchou růstu 
z dětských endokrinologických center z celé 
České republiky, je doplněna pracovními listy, na 
které mohou děti kreslit, malovat, vystřihovat dle 
úkolů v jednotlivých pohádkách, aniž by knihu 
poničily. Kniha je totiž určena nejen ke čtení, ale 
také na zabavení malých rošťáků.  

Ve své edici ji vydal NFOZP díky grantu 
společnosti Merck spol. s r. o.  

 

2) Evropská  parkinsoniáda 
NFOZP se stal partnerem a dobrovolnicky se zapojil do evropské parkinsoniády, které 

se účastnilo na 400 pacientů s Parkinsonovou nemocí ze zemí EU. Zástupci NFOZP 

v čele s Lenkou Kohoutovou se na akci podíleli organizačně (byli rozhodčími v rámci 

soutěžních disciplín). 

ZÁŘÍ 

1) Předání ochranné známky Práce postižených firmě 2P SERVIS, s. r. o. 

Hlavním výrobním programem společnosti 
2P SERVIS, s. r. o. jsou kvalitní profesní oděvy 
a textil, především pro zdravotnictví, 
pečovatelské a záchranné služby a  
potravinářství. Na zakázku vyrábí oděvy pro 
veškeré průmyslové obory, oděvy  pro volný 
čas a dodává kompletní sortiment OOPP. 
Nabízí také zdravotní obuv, ložní povlečení a 

 

http://www.jsouzdravi.cz/
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přikrývky.  V nevýrobních činnostech se zaměřuje na outsoursingové služby. 
V současné době zaměstnává 77 zdravotně postižených zaměstnanců. 

2) Vyhlášení grantu hl. města Praha do projektu ochranné známky Práce 
postižených 

Zaměstnavatelé se sídlem či provozovnou na území hl. města Praha mohli získat 
finanční prostředky na úhradu: 

- Poplatku za posouzení ve výši 15 000,- Kč bez DPH 
- Poplatku za správu Známky ve výši 10 000,- Kč bez DPH 

 

3) Wine Golf Cup pro NFOZP 
Druhý ročník Wine Golf Cupu, který se konal 1. 9. 2011 v Albatros Golf Clubu vynesl 
našemu nadačnímu fondu  13 155,-Kč. Hlavním rozhodčím turnaje byl Václav Hybš, 
ředitelem soutěže Libor Klug.  
 

4) LMC a NFOZP vítězové cen Nadace VIA 

Nadace VIA společně s Nadací THE 
KELLNER FAMILY FOUNDATION vyhlásily 
za vítěze 14. ročníku Ceny VIA BONA 
v kategorii Cena za odvahu podpořit 
inovativní projekt společnost LMC s. r. 
o., kterou  do soutěže přihlásil NFOZP.  

NFOZP s LMC vytvořili unikátní projekt na 
portálu práce.cz. Výsledkem této 
spolupráce je speciální sekce Práce OZP 

na pracovním portále www. prace.cz, kde mohou firmy bezplatně inzerovat volné 
pozice pro OZP.  

 

ŘÍJEN 
1) Předání ochranné známky Práce postižených společnostem TECUM s. r. 

o.  a Etincelle, o. s. 

Občanské sdružení Etincelle uklízí 
v současnosti oblast Kladno - Kročehlavy. 
Jde především o sběr drobného odpadu, 
jako jsou plastové lahve. Další tým 
pracuje pro radnici Prahy 9 na úklidu 
parků a chodníků. Provozuje také dvě  
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biofarmy v Ledcích u Slaného a v Psárech. Etincelle, o. s. založilo dceřinou 
společnost Startujeme, o.p.s., která provozuje dvě kavárny a pekařství. Celkem 
nabízí zaměstnání 70 lidem s postižením.  

Společnost TECUM s. r. o. je 100% zaměstnavatelem zdravotně postižených a 
poskytuje svým klientům (především z řad firem a institucí) masérské služby. 
Mimo hlavní činnost působí i v oblasti počítačové administrativy a IT.  

Hodnocení u obou společností bylo hrazeno z grantu Hlavního města Praha. 

 
LISTOPAD 
 

1) Konference O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu  
 

NFOZP se stal partnerem konference                   
„O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“ 
zaměřené na problematiku roztroušené 
sklerózy. 

 
 
 
 

 
 

2) Nový internetový obchod s výrobky držitelů ochranné známky Práce 
postižených 
 

Obchodní rozcestník prověřených sociálních 
firem a držitelů značky Práce postižených, 
která je zárukou kvality a serióznosti. Web 
nabídne katalog členěný oborově, 
regionálně, ale i e-shop výrobků a služeb 
těchto firem. Za celým projektem stojí 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením (NFOZP), výrobní družstvo Ergotep a Nadace OKD.  
 

3) Večer s Českou kvalitou a předání ochranné známky Práce postižených  
Pestrá společnost o. s. a o. s. Náruč 

V rámci slavnostního večera v Národním 
domě na Vinohradech byly předány 
ochranné známky o. s.  Náruč - sociální firma 
Modrý     domeček    a       organizaci     Pestrá 
společnost  o. p. s.     

 



Rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA  

 Str. 13 

 
Pestrá společnost o. s. nabízí služby  osobám s různým zdravotním postižením, 
kterým pomáhá v integraci do společnosti prostřednictvím asistenčního, vodícího 
nebo  signálního psa. 

O. s. Náruč provozuje chráněnou 
kavárnu, žehlírnu, kopírovací služby, 
výtvarný ateliér a víceúčelovou 
galerii. 

Hodnocení Pestrá společnost o. s.  
bylo hrazeno z grantu Hlavního města 
Praha. 

 
Hodnocení o. s. Náruč z projektu 
patronství. Patronem je společnost 
Biogen Idec. 

 

4) Festival knih a chráněných dílen Knihy, knížky, knížečky 
 

První ročník festivalu uspořádal NFOZP a i-ViaMedia 
v kulturním centru Novodvorská. Festival si klade       
za cíl oslovit rodiny s dětmi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5) Vyhlášení vítězů soutěže „Jsou zdraví?“ 

   Vítězné fotografie vybírala široká veřejnost a 
odborná porota, patronem kampaně se stal český 
designér Maxim Velčovský.  

 
Partnery kampaně byly Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, Plastia s. r. o., Hlavní město Praha, 
O2, Merck spol. s r. o. Mediálními partnery 
kampaně jsou SEZNAM (portál SPRÁCE.CZ), 

tisková agentura Mediafax s.r.o., OgilvyOne a Paladix.cz.  
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Absolutním vítězem se u odborné poroty stala 
fotografie pana Jakuba Kmocha (cenovky nalepené 
etiketovacím strojem přímo na pečivo). 

 
U veřejnosti zvítězil pan Jan Skála (nové a 
nepoužité tiskoviny, které někdo hned vyhodil do 
kontejneru, aby si ušetřil práci s roznosem). 

Podrobné informace o kampani jsou uvedeny na www.jsouzdravi.cz  
 

6) Vyhlášení „Zdravotně postižený Zaměstnanec roku“ 

Na myšlenku vyhlásit soutěž o nejlepšího zaměstnance u firem, které jsou držiteli 
ochranné známky Práce postižených, přivedl tým NFOZP fakt, že stojí za to nejen 
zviditelňovat samotné držitele ochranné známky Práce postižených, ale také jejich 
zaměstnance.  
 
Zaměstnance, bez kterých by ochrannou známku Práce postižených firmy nemohly 
získat, standardně fungovat a běžně prosperovat.  
Do finále odborná porota složená ze zástupců NFOZP a partnerů projektu, kterými 
byli Všeobecná zdravotní pojišťovna, Poštovní spořitelna, PLASTIA, agentura Ogilvy a 
Maxim Velčovský, vybrala 9 finalistů.  
 
Těmi byli:  
- paní Viola Janáčková z o. s. Náruč, která pracuje na baru v chráněné kavárně o. s. 

Náruč v Řevnicích  
- paní Hana Klírová ze společnosti Santé Network s. r. o., koordinátorka operátorů 

z domova   
- paní Marie Mencová ze společnosti Dřevovýroba Otradov s. r. o., pracuje ve 

skladu a v expozici společnosti  
- pan Ladislav Najman ze společnosti Dřevovýroba Otradov s. r. o., patřící mezi 

nejobětavější zaměstnance společnosti  
- paní Šárka Petříková ze společnosti TECUM s. r. o., masérka  
- pan Jiří Šmerák, z v. d. Ergotep,  pracující v oddělení logistiky  
- paní Božena Tomášová, se společnostmi Pavel Soukup – úklidová firma, 

provozní mistrová  
- paní Pavla Valachová z o. s. Náruč, pracuje na baru v chráněné kavárně o. s. 

Náruč v Řevnicích 
- pan Pavel Vlček z firmy DZP Zdeněk KOUT, tiskový a servisní technik  
 

Vybrat absolutního vítěze bylo pro porotu 
velmi těžké. 

 
 Při velmi vyrovnaném hlasování se 

nakonec vítězkou stala paní Hana Klírová. 
Paní Klírová má 3. stupeň  
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invalidity a ve společnosti Santé Network s. r. o. z Prahy pracuje čtvrtým rokem jako 
koordinátorka operátorů. 

PROSINEC 

1) Evropský večer 

VI. Evropský večer, který pořádá každoročně MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec 
Evropského parlamentu, přinesl NFOZP 48 000,-Kč. 
 

2) Předání ochranné známky práce postižených Handicap centrum Srdce, o. p. s 
 Vlastní výrobní řady Handicap centrum Srdce, o. p. s.  se skládají   

z výroby svíček, mýdel, koupelových solí, textilních výrobků a 
strojního vyšívání.  

 
Ochranná známka „Práce postižených“ je přidělena na výrobní 
řadu svíček a mýdel.  
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3. Jak můžete NFOZP podpořit? 

Sbírka – Sbírka je povolena Osvědčením, které vydal MAGISTRÁT hlavního města PRAHY dne 
17. října 2011.  

Číslo sbírkového účtu:  
43 - 14 96 52 02 57/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2, Italská  

Dárcovská SMS – DMS:  

Od 14. 12. 2009 nás můžete na telefonním čísle 87 777 podpořit SMS ve 
tvaru DMSmezeraZNACKAPRACE  

Cena 1 dárcovské SMS je 30,-Kč, z toho 27,-Kč obdrží náš NFOZP.  Více 
informací najdete na www.darcovskasms.cz  

Platbou PaySec a online platební bránou Darujeme.cz  

 „PATRON“ OCHRANNÉ ZNÁMKY PRÁCE POSTIŽENÍCH u licencované společnosti  

 Chcete-li podpořit společnost, která je dobrým zaměstnavatelem osob se zdrav. 
postižením, k získání licence k užívání 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-li 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.  

 

 

 

 

 

http://www.darcovskasms.cz/
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4. Získané finanční prostředky 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením získal v roce 2011 

celkem 2 885 783,-Kč. 

Získané prostředky z darů  2 653 283,- 

Získané prostředky reklama, vzdělávání 232 500,- 

CELKEM 2 885 783,- 

 

Dary od fyzických osob      137 192,-Kč 

Dary od právnických osob               2 561 091,-Kč 

 

 

Jsme vděčni všem dárcům a věříme, že nám zachovají přízeň i v letech následujících. 
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5. 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                 243 078,- Kč 
Náklady na projekt ochranná známka Práce postižených               1 333 095,-Kč 
(reklamní kampaně, propagace, soutěž Zaměstnanec roku) 
Náklady na festival Žiju stejně jako Ty                1 432 848,-Kč   
 
Poskytnuté dary                                             1 178 500,-Kč 
 
 

Poštovné 6 851 

Nájem 12 000 

Ekonomické, právní a auditorské služby 62 388 

Tisky, reklama, inzerce 58 173 

Kancelářské potřeby 23 490 

Daně  0 

Ostatní služby (členství, produkční práce) 71 243 

Bankovní a jiné poplatky 8 933 

CELKEM 243 078 

 

Získané dary                          2 653 283,- Kč 
 
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 

9,16 % z  přijatých finančních prostředků. 

Porobnosti uvedeny v auditu pro rok 2011, který je nedílnou součástí výroční zprávy. 
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6. Poskytnuté dary 

ET production s. r. o.   1 125 000,-Kč 

A MANO s. r. o.        29 500,-Kč 

UNIE ROSKA        24 000,-Kč 
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7. Správní rada 

7.1 Členové správní rady  

MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Karel Hrkal, Lenka Kohoutová, MUDr. Andrea 

Koudelová.  

7.2 Předsedkyně správní rady Lenka Kohoutová 

Všichni členové správní rady pracovali bez nároku na finanční odměnu. Předsedkyně správní 

rady pracovala taktéž bez nároku na odměnu. 

 

8. Dozorčí rada 

8.1 Členové dozorčí rady  

Ing. Miloš Bleha, Michal Bernard, Eva Civínová 

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. 

 

9. Výkonný ředitel Nadačního fondu  

9.1 Výkonný ředitel Hana Potměšilová 

Ředitelka nadačního fondu pracovala bez nároku na finanční odměnu. 
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10. Dobrovolníci a spolupracovníci 

Zvláštní poděkování patří kmenovému týmu nadačního fondu, který pracuje pro nadační 

fond bez nároku na mzdu. Konkrétně Heleně Donovalové, Michalu Bernardovi, Janě 

Karáskové a Tereze Moravové. 

Velké poděkování patří Monice Bernardové, Vítkovi Bělohradskému, Jiřímu Boumovi, Jarce 

Cábové, Radimu Duškovi, Miloslavu Handlovi, Jiřímu Hauškovi, Petru Hermanovi, Milanu 

Hřebíkovi, Tomáši Chválovi, Jaroslavu Ježkovi, Janě Karáskové, Barboře Kohoutové, Hance 

Kosové, Pavlu Matějíčkovi, Tereze Moravové, Macciani, Lence Petrášové,  Radce Pokorné, 

Lucii Řezbové,  Jiřími Schenkovi, Kateřině Sirotkové, Jiřímu Suchánkovi, Štěpánu Svobodovi, 

Marku Šimůnkovi, Antonínu Šípkovi, Nikolu Tačevski, Tereze Tobiášové, Pavlu Zaoralovi 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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11. Dárci 

11.1. Poděkování firmám za nepeněžní dary 

Děkujeme za spolupráci a nefinanční dary v roce 2011 společnostem a organizacím:   

Apollo servis, s.r.o. 
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR 
Ambit Media, a.s., 
Anděl Media Centrum 
CineXpress, s. r. o. 
Ergotep v. d. 
KPS Media, a.s.   
Lázně Hotel Vráž s.r.o. 
LMC, s. r. o. 
Mediafax s. r. o. 
Media Pharma s. r. o. 
Merck spol. s r. o. 
Nadace OKD 
OgilvyOne 
 OSA o. p. s. 
Plastia s. r. o. 
RAILREKLAM, spol. s r. o. 
Sdružení automobilového průmyslu 
Sdružení pro oceňování kvality 
Svaz českých a moravských výrobních družstev  
Světlo pro Svět, o. s.  
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
 

12.2. Poděkování firmám za finanční či věcné 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:   

ACONTE, s. r. o.  
AMICON s. r. o.  
AstraZeneca Czech Republic s. r. o.  
CRESCON , a. s.  
Československá obchodní banka 
GlaxoSmithKline, s. r. o.  
ICZ a. s.  
IPSEN Pharma, o. s.  
Královéhradecký kraj 
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KRATEGUS spol. s r. o. 
Medicalc software s. r. o.  
Magistrát města Hradec Králové 
Magistrát města hl. města Praha 
MERCK, s. r. o.  
Nadace ČEZ 
Novartis s. r. o.  
Qam, s. r. o.  
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s.  
ZOOM INTERNATIONAL s. r. o.  
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
 
 
12.3. Poděkování jednotlivcům za finanční dary 

Chvála Tomáš 
Kovařík Tomáš 
Pikartová Táňa 
Pouzarová Jitka 
Potměšilová Hana 
Trčka Jan 
Valášek Jiří 
 

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. 

I drobní přispěvatelé jsou pro nás velmi důležití! I jim patří naše velké díky! 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu připravila: Hana Potměšilová 

Výroční zpráva schválena:  19. června  2012 


