Výroční zpráva
2013

V číslech
62

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

932

tolik dorazilo emailových dotazů k problematice zaměstnávání osob se
zdravotním postižením

1 923

tolik osob se zdravotním postižením pracuje díky naší aktivní pomoci

11 248

tolik hodin věnoval tým dobrovolníků práci pro nadační fond

163 248

tolik lidí navštívilo naše webové stránky

354 220

tolik peněz jsme rozdali v grantovém řízení
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ
SPRÁVNÍ RADY

sektoru a k jednoznačným pravidlům, která prostě nebyla

dík patří Hance Potměšilové, ředitelce fondu, stejně jako její

nastavena. Věřím, že se to zlepší, snažíme se na tom v rámci

rodině, která zvládla báječnou rodinnou událost, kdy jim do

členství v Asociaci veřejně prospěšných organizací pracovat.

rodiny přibyla malá Klárka, která se automaticky zařadila do
kolektivu dobrovolníků. Stejně tak velké díky patří  všem, kte-

V loňském roce nastala velká změna pro náš fond, která při-

ří nám trvale pomáhají při svém studiu, práci, podnikání. A že

šla s projektem Srdcerváčů. Je správné pomáhat lidem se

jich není málo. Bez jejich vytrvalé pomoci bychom nebyli tam,

zdravotním postižením k tomu, aby si mohli svojí vlastní prací

kde jsme.

vydělávat na svůj život. Snažíme se dlouhodobě o to, aby-

Nadační fond v roce 2013 poprvé zaměstnal 2 osoby, které

chom dokázali, že lidé se zdravotním postižením nemají ruce

pracovaly především na projektu Srdcerváči, do svých řad

natažené k tomu, aby něco dostali, ale k tomu, aby jim někdo

přijal zdravotně postižené vysokoškolské stážisty a hned po

podal ruku k pomoci. O tom jsou a budou Srdcerváči, kteří

vstupu do roku 2014 přijal do svých řad jako zaměstnan-

budou pokračovat i letos.  Jsou o sbližování osob se zdravot-

ce další kolegy se zdravotním postižením. Díky patří celému

ním postižením a lidí, kteří mají zájem je zaměstnávat.

týmu za velmi dobrou práci, která má jiný rozměr, dělají totiž

nad tím, co jsme udělali nového a co nás překvapilo, a to ať

Samozřejmě minulý rok byl opět ve znamení již dlouhodobých

práci, která pomáhá druhým.

už v tom pozitivním, nebo negativním slova smyslu.

projektů, které jsou o ochranné známce Práce postižených

Za mě děkuji a věřím, že stejně jako rok předešlý bude

nebo o vzdělávání, či poradenství, jak na zaměstnávání se

úspěšný i rok 2014, kdy nás čeká především pokračování Srd-

zdravotním postižením.

cerváčů, vzdělávání o tom, jak na zaměstnávání osob se zdra-

Vážení a milí přátelé,

jako každý rok od roku 2008 píšu úvodní slovo do Výroční
zprávy našeho nadačního fondu. Jako každý rok se zamýšlím

votním postižením a samotné zajišťování pracovního uplatnění

Začnu tím negativním, ostatně, ať je to za námi. Jako velmi
negativní nejenom pro náš fond, ale pro práci v neziskovém

To vše jsme však mohli dělat pouze a jen díky mnoha dob-

pro lidi, kteří si zaslouží naši pomoc. Naše práce je o lidech se

sektoru obecně, považuji nepřijetí zákona o veřejné prospěš-

rovolníkům, kteří pro Nadační fond pro podporu zaměstná-

zdravotním postižením.

nosti. Odjakživa se hlásíme k transparentnosti neziskového

vání osob se zdravotním postižením. Především mé uznání a
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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; srdcervaci.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
MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Karel Hrkal, Jiří Janeček, Lenka Kohoutová, Ondřejka Šplíchalová, Patrik Tjokorda, Ing. Jaroslav Zika.

POSLÁNÍ
Chceme být nadačním fondem, který přispívá k lepšímu uplatnění a kvalitě života lidem se zdravotním postižením

Naše hlavní cíle jsou:
- zvyšování uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce a podpora jejich sociálního začleňování
- poskytování metodických, poraden¬ských 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
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O nás

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (NFOZP) vidí svůj význam především v odborných

Naše projekty:

konzultacích a podpoře 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 komerčního a neziskového sektoru, zaměstnavatelům zdravotně postižených, vzdělávacím institucím, 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 osmi 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 zaměstnávání
zdravotně postižených vetabloval velmi úspěšně.

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
ZAMĚSTNANEC ROKU
4

NFOZP ČLENEM

Fórum dárců
Asociace veřejně prospěšných organizací
EASPD
Pracovní skupina Byznysu pro společnost
Charta sociálního podnikání
Pracovní skupina programování Operačního programu Zaměstnanost
Pracovní podskupina pro přípravu prioritní osy 1 Operačního programu Zaměstnanost
Zástupci NFOZP výrazně přispívají svojí bezúplatnou činností k transparentnosti neziskového sektoru. Ředitelka fondu je od roku 2011 členem výkonného výboru Fóra dárců. Předsedkyně
správní rady fondu je od roku 2013 ve správní radě AVPO.

Charta sociálního
podnikání
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Organizační struktura

Počet zaměstnanců  NFOZP v roce 2013: 2
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty
Ochranná známka Práce postižených

Jméno subjektu:

SPID handicap, o.p.s.

zákazníkem. Kompletace dopisních obálek, kopírovacích papí-

www.pracepostizenych.cz

Známku užívá od:

14. 6. 2013

rů, vzorkovníků

Na co známka udělena:

Výrobky ke gravírování a potis-

Zviditelňujeme kvalitní práci postižených občanů, kteří i přes

ku. (Razítkové štočky. Vizuální informační systémy. Technické

Jméno subjektu:

Pavel Soukup

svůj handicap dokážou dělat stejně dobrou práci jako zdra-

štítky, etikety, samolepky. Řezaná reklama.)

Známku užívá od:

17. 7. 2013

ví lidé. Správcem známky je Sdružení pro oceňování kvality.

Dopravní dispečink. Gravírování, potisk, řezaná reklama u vý-

Na co známka udělena:

Úklidové služby

Známka je od roku 2010 součástí Národní politiky kvality.

robků v majetku zákazníka. Skenování dokumentů, digitalizace. Montáž kabelů a flexi hadic. Digitalizace a další zpracování

Jméno subjektu:

2P SERVIS s.r.o.

dokumentů, jejich označování a kompletace.

Známku užívá od:

8. 7. 2013

Na co známka udělena:

Hotelový a bytový textil a oděvy

Organizace, společnosti, OSVČ, kterým byla známka v roce
2014 na dobu dvou let nově udělena:

Organizace, společnosti, OSVČ, kteří prošli kontrolním posuJméno subjektu:

FIDES Group a.s.

Známku užívá od:

25. 7. 2013

Na co známka udělena:

Mytí a skladování přepravních

obalů pro přepravu součástek průmyslových výrobků. Kompletace, optická kontrola, pískování, přebalování součástek
průmyslových výrobků. Optická kontrola a třídění součástek
průmyslových výrobků.

profesní, pro volný čas a jednorázové včetně OOPP

zováním a mohou po dobu dalších dvou let známku používat:

Jméno subjektu:

Jméno subjektu:

MATURUS, o.p.s.

CZECH OFFICE, výrobní

Známku užívá od:

11. 11. 2013

družstvo

Na co známka udělena:

Grafické služby

Známku užívá od:

3. 2. 2013

Na co známka udělena:

Kancelářské a školní výrobky z

papíru a lepenky. Papírové tašky a krabice. Pořadače, rychlovazače a odkládací mapy, spisové desky, papírové špalíčky.
Kreslící kartony, skicáky, složky barevných papírů. Dortové a
zákuskové krabice, tašky a krabice na víno a jiné související
výrobky. Kompletování, signování a balení výrobků dodaných
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty
Sestry v akci

Design by Srdcerváči

Projekt „Sestry v akci“ je určen pro osoby s nemocněním roz-

Poprvé byla  na prosincovém Design Supermarketu v

troušená skleróza. Cílem projektu je prostřednictvím odbor-

Praze představena kolekce Made by Srdcerváči , kterou

ných RS sester poskytnout po telefonu v odpoledních a večer-

navrhli čeští návrháři z ateliéru BOA DESIGN. Jedná se

ních hodinách rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit
náhlé situace, které nastaly  kvůli diagnóze RS.
Finanční podpora:

o 3D předměty (oděvní doplňky, potřeby pro domácnost, designové dárkové předměty), na jejichž výrobě
se podílí zaměstnavatelé zdravotně postižených osob.

Výtěžek z prodeje kalendáře „život s ní, život s roztrou
šenou sklerózou“ ve výši 21 200,Za dar byly vytištěny vzdělávací materiály pro pacienty
s RS a podpořena konference „O RS nejen pro rodinu“

Grant od společnosti Novartis ve výši  1 322 264,Na poskytování kvalifikovaných služeb byl poskytnut
společnosti Santé Institu s. r. o. ve výši 1 021 200,-
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty
Srdcerváči

Organizace

Projekt

Pozice na trhu práce Podpora finanční

Podpora ostatní

www.srdcervaci.cz

Amelie o.s.

Podpora pro dva budoucí zdravotně postižené zaměstnance ve
Středočeském kraji

Volný trh práce

14500

Konzultace: možnosti
vytvoření společensky
účelných pracovních
míst s možností dotace na mzdu

Sdružení Neratov o.s.

Modernizace a rozšíření vybavení chráněných dílen Kopeček
Nákup profesionální
pračky pro rozšíření
nabízených služeb

Chráněný trh práce

26000
50000

Konzultace: pomoc s
propagací služeb

0

zajímavě pojatou osvětovou kampaní nashromáždit prostřed-

Chráněný trh práce
Duha – společnost
pro integraci osob s
mentálním postižením
s.r.o.
AZ telemarketing s.r.o. Inovace počítačového Chráněný trh prác
vybavení chráněné dílny AZ telemarketing

Konzultace: služby a
možnosti podpory od
úřadu práce

ky ve výši 354 220 korun. Ty byly společně s odbornými služ-

Centrum Martin o.p.s.

0

Konzultace: možnosti
finanční podpory od
úřadu práce

Pilotní ročník originálního projektu Srdcerváči oslavil v roce
2013 úspěch a podpořil hned několik organizací v zaměstnávání zdravotně postižených. Hlavním partnerem pilotního
projektu byla ČSOB a. s. Originálních dárky a zážitky, dostupné během tří měsíců ve speciálním e-shopu, pomohly spolu se

bami partnerů rozděleny v rámci grantového řízení takto:

Vybavení pro tréninko- Chráněný trh práce
vou kavárnu

Náruč o.s./Náruč s.r.o. Výroba čerstvých těstovin
o.s. Sportem proti ba- Podpora pracovních
riérám – Český Ráj
míst v „Domečku plném koleček“

Chráněný trh práce

87081

Chráněný trh práce

0

Konzultace: upřesnění záměru pro příští
ročník

Bona o.p.s.

Vytvoření chráněných
pracovních míst pro
realizaci kurzů
Modernizace e-shopu

Chráněný trh práce

36639

Konzultace: propagace
služeb

Chráněný trh práce

0

Konzultace: výstavba
e-shopu

Rozšíření výroby

OSVČ

140000

Konzultace: propagace
služeb

Pestrá společnost
o.p.s.
Václav Horský
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty

Hlavní partner
projektu:

Mediální partneři:

Partneři:
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty
Start bez překážek - stáže zdravotně postiže-

,-Instituce

Stážistů

3. lékařská fakulta UK

2

Asociace poraden pro zdravotně postižené

1

BDP RSC s.r.o.

1

Nadace BONA

2

Česká podnikatelská pojišťovna

1

Egolidi

1

Hewlett Packard

1

Hypoteční banka

3

pracovního trhu čerstvými absolventy. Absolvování minimál-

Kapsch

3

ně půlroční stáže s úvazkem 15 – 20 hodin týdně napomáhá

Komerční banka

1

Liga vozíčkářů

1

Ministerstvo vnitra

5

MUP

1

Nadační fond Impuls

1

NIPI

1

Novartis

1

Pestrá společnost

1

Provident

1

RS Centrum VFN

1

Servis komínů

1

Siemens

2

Sportovní klub vozíčkářů Praha

2

VDV - nadace Olgy Havlové

2

VZP

12

WMC Grey

1

Zebra Praha, s.r.o.

1

ných studentů ve firmách
Projekt byl vytvořen 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

tento problém efektivně řešit, jelikož stáž nabízí sku¬tečnou
možnost získat praktickou zkušenost pod vedením odborníka
v dané oblasti a referenci z dané stáže.

Celkem podpořeno 57 stážistů
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Realizované projekty
Připravované projekty
Projekt je podpořen Metropolitní univerzitou Praha z Operač-

Předávání z roku 2013:

ního projektu Praha Adaptabilita s názvem „Pracovní místa
pro zdravotně postižené“ částkou 1 637 855,- na mzdové
náklady stážistů a  60 200,- celkem na rok 2013 na úhradu
odborného pracovníka NFOZP, darem společnosti Tesco Stores ČR a.s ve výši 250 000,- a aktivní IT podporou a výstavbou web stránek společností LMC s. r. o.

Zdravotně postižený zaměstnanec roku
Prestižní soutěž, kterou pořádá ve spolupráci s partnery Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, se letos konala již potřetí.
Na slavnostním vyhlášení v prostorách Staroměstské radnice byly 23. října 2013 rozdány tituly Zdravotně postižený
zaměstnanec roku paní Magdě Majo ze společnosti Siemens,
která byla nominovaná v kategorii běžný trh práce,  a panu
Josefu Fučíkovi z občanského sdružení Život bez bariér za
chráněný trh práce.  
Soutěž byla pořádána ve spolupráci s Českým rozhlasem,
vydavatelstvím Economia, Sdružením automobilového průmyslu, Komerční bankou, společností LMC, která provozuje portály prace.cz a jobs.cz, Centrem andragogiky, s. r. o. a Šancí
na vzdělání o. p. s.

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
ZAMĚSTNANEC ROKU
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VZDĚLÁVÁNÍ

Vlastní akce
Konference O lupénce nejen pro pacienty, 23. října
2013 v Primátorské rezidenci v Praze.
Pacientská konference se konala za podpory Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ku příležitosti Světového dne
lupénky. Konference se účastnilo 86 pacientů z celé České
republiky, kteří se dozvěděli informace týkající zaměstnávání
zdrav. postižených, sociálního zabezpečení a novinek v léčbě.
Seminář „Zavádění lékových listů a následné sociální
dopady“, 8. dubna 2013 v Poslanecké Sněmovně PCŘ.
Cílovou skupinou byli zástupci pacien. organizací, média, odborná veřejnost.
Seminář pro zaměstnance společnosti BAXTER
Seminář pro zaměstnance České pošty uspořádal NFOZP společně s dalšími svými partnery, odborníky na dílčí diagnózy a
postižení. Seminář byl zaměřen na problematiku zaměstnávání osob s postižením, komunikaci a přístup ke zdravotně postiženým v souvislosti s náborem a pracovním procesem.
Seminář pro personalisty České pošty
Seminář pro zaměstnance České pošty uspořádal NFOZP společně s dalšími svými partnery, odborníky na dílčí diagnózy a
postižení. Seminář byl zaměřen na problematiku zaměstnávání osob s postižením, komunikaci a přístup ke zdravotně postiženým v souvislosti s náborem a pracovním procesem.
Seminář pro personalisty společnosti Télefonika O2
Seminář pro náborové pracovníky uspořádal NFOZP společně
s dalšími svými partnery, odborníky na dílčí diagnózy a po-

stižení. Seminář byl zaměřen na problematiku zaměstnávání
osob s postižením, komunikaci a přístup ke zdravotně postiženým v souvislosti s náborem a pracovním procesem.

NFOZP partnerem, odborným garantem či
vzdělavatelem
Akademie pacientských organizací
Cílovou skupinou jsou zástupci pacientských organizací. Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a pokračuje v roce 2014.
Zástupci NFOZP jsou v projektu odbornými lektory.
Vzděláno celkem 42 organizací.
Fond dalšího vzdělávání, „Mít handicap neznamená nemít práci – Jak na zaměstnávání lidí s postižením“.
Cílovou skupinou jsou personalisté a management firem.
Projekt byl zahájen v prosinci 2013 a pokračuje v roce 2014.
Zástupci NFOZP jsou v projektu odbornými lektory.
Vzděláno celkem 56
Hospodářská komora České republiky, projekt „Zaměstnání osob se zdravotním postižením – šance pro
obě strany.“
Cílovou skupinou jsou majitelé a management firem. Projekt
byl zahájen v prosinci a  pokračuje v roce 2014. Zástupci NFOZP jsou odbornými lektory a konzultanty v projektu.
Vzděláno celkem 123 osob.
UNIE ROSKA, konference „O RS (ne)jen pro rodinu“
Pravidelná konference, která je určena výhradně pro rodinné
příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená
skleróza. NFOZP se dlouhodobě aktivně podílí na přípravě a

organizaci dané akce.
Celková účast 140 osob.
Santé Institut s. r. o., projekt s názvem „Důstojné zaměstnávání pro OZP“
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením z území hl. města Praha a Středočeského kraje. Projekt byl zahájen v únoru a pokračuje v roce 2014. Zástupci NFOZP jsou v
projektu odbornými lektory.
Vzděláno celkem 50 osob.
Kancelář veřejného ochránce práv
Seminář Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného
ochránce práv. Zástupce NFOZP představil na semináři problematiku trhu práce ve vztahu k lidem se zdravotním postižením.
Konference INSPO - Internet a informační systémy pro
osoby se specifickými potřebami
NFOZP je od roku 2013 odborným garantem sekce vzdělávání a zaměstnanost. Aktivně se podílí na přípravě a organizaci
dané sekce.
LMC s. r. o.
Cílovou skupinou jsou personalisté. Zástupci NFOZP fungují
jako přednášející v rámci odborných sekcí a jsou odbornými
garanty portálu Práce.cz, sekce Práce OZP a HR kavárny.
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OSVĚTA

Vlastní akce
Koncert Ida Kelarová & JAZZ FAMELIJA pro NFOZP, 30.
ledna 2013 v Muzeu hudby
Výtěžek koncertu ve výši  34 199,-Kč byl použit na marketingovou kampaň k ochranné známce Práce postižených
Kniha Jak mi ereska změnila život II
Navázání na úspěšný první díl, který fond vydal před pěti lety.
Soubor 24 příběhů lidí s diagnózou roztroušená skleróza byl
vydán ve spolupráci se společností Merck a pacientskou organizací Unií ROSKA.
NFOZP partnerem, odborným garantem  či vzdělavatelem

NFOZP partnerem akcí a projektů
Kalendář „život s ní, život s roztroušenou sklerózou“
Tento kalendář vznikl v rámci programu Think Big Nadace
Telefónica. Za nápadem a projektem jako takovým stojí pacientka s roztroušenou sklerózou Monika Kalová.  
Večer s Českou kvalitou
Na slavnostním večeru pořádaném pod záštitou prezidenta
České republiky Miloše Zemana, premiéra Jiřího Rusnoka,
ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy a místopředsedy
Senátu PČR Přemysla Sobotky převzali zástupci českých firem
oprávnění užívat některé ze značek v Programu Česká kvalita.  Mezi oceněnými ochrannou známkou Práce postižených
byl FIDES Group a. s. Značky kvality jsou nejlepším dokladem
skvělé práce českých firem, které jsou schopny dodávat produkty plně srovnatelné se světovou špičkou.
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

NFOZP byl v českých médiích v roce 2013 z hlediska mediálního dopadu nejúspěšnějším nadačním fondem. Mediální
dopad se určuje na základě čtenosti (sledovanosti) jednotlivých médií a umístění článku v titulu především díky nejvyšší
televizní a rozhlasové publicitě.
Analýza, která byla zpracována pro Fórum dárců, sledovala
česká média bez internetu a agenturního zpravodajství. Jejím
hlavním cílem bylo zmapovat strukturu vybraných nadačních
fondů v průběhu roku 2013 v českých médiích. O NFOZP bylo
v roce 2013 publikováno ve sledovaných médiích celkem 209
příspěvků.
Dle monitoringu tisku, který si nechává NFOZP pravidelně
zpracovávat, byl fond v internetových médiích a agenturním
zpravodajství prezentování u 431 příspěvků.
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
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MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
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DÁRCI

FINANČNÍ DARY PRÁVNICKÉ OSOBY
Tesco Stores ČR a. s.   250 000,Projekt: Start bez překážek
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 15 000,Projekt: Koncert Ida Kellerová ve prospěch och. známky Práce postižených
Rozbřesk o. s.
202 579,Projekt: vedení poraden NFOZP
AGROFERT HOLDING 50 000,Projekt:  Srdcerváči
Aukro.cz
38 062,Projekt: Srdcerváči
MOVITÉ DARY PRÁVNICKÉ OSOBY
ČSOB a. s. 350,Věc: skříň
NEFINANČNÍ DARY FYZICKÝCH OSOB
Josef Šenk  - poradenství
FINANČNÍ DARY FYZICKÉ OSOBY
Matula Radomír 2 000,Projekt: Kniha Jak mi ereska změnila život II
Monika  Kalová
28 800,Projekt: Sestry v akci
Tomáš Bajer 1 500,Projekt: Kniha Jak mi ereska změnila život II
Dárci (seznam je k dispozici na vyžádání v  NFOZP), kteří si jako odměnu za dar vybrali položku z e-katalogu Srdcerváči, přispěli v celkově  485 243,30
Dárci (seznam je k dispozici na vyžádání v  NFOZP), kteří podpořili vzdělávací projekty a ediční činnost NFOZP 34 000,SBÍRKA – SBÍRKOVÝ ÚČET
Za rok 2013 na sbírkový účet dorazilo 39377,09 Kč
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VYÚČTOVÁNÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ

Ediční činnost
Příjmy:									
Výdaje:

5 210,0,-

Koncert Ida Kelarová ve prospěch ochranné známky Práce postižených
Příjmy:
ICZ a. s.  
40 000,VZP ČŘ
48 800,Výtěžek z prodeje vstupenek  
34 199,CELKEM
122 999,Výdaje:
Technické zabezpečení sálu, pronájem  
Tisk vstupenek
Parkovné
Instalace
Půjčovné židlí
Náklady na hudebníky
Květiny
CELKEM
Sestry v akci
Příjmy:
Grant od společnosti Novartis s. r. o.
Monika Kalová – dar
CELKEM

66 576,1089,2650,1815,4477,49 500,410,126 517,-

     

Výdaje:
Výroba promo materiálů a brožurek pro pacienty
Udělen dar:  Santé Institut s. r. o.

1 322 264,28 800,1 351 064,-

            

Ochranná známka Práce postižených
Příjmy:
Výtěžek z koncertu Ida Kelarová & JAZZ FAMELIJA
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

  

4 187,1 021 200,-

34 199,15 000,-

Česká společnost pro jakost
CELKEM

40 000,89 199,-

Výdaje:
Inzerce a PR

87 148,-

Srdcerváči
Příjmy:
Československá obchodní banka, a. s.             
1 382 440,Přijaté dary:
534 894,Uděleny dary: v celkovém součtu
354 220,     podrobné informace u popisu projektu
Výdaje:
Kreativní koncept
Vývoj web stránek
Organizační, koordinační práce, produkční práce
na katalogu, foto a kamerové práce, copy writting,
dílčí grafické práce
Produkční práce kolem týmu ZP Srdcerváčů
Operativa kolem týmu ZP Srdcerváčů
    
Kancelářské potřeby
Občerstvení
      
Tisky, inzerce
   
     
Poštovné
Autorské honoráře  
   
Honoráře týmu 5 OZP
CELKEM
             
Start bez překážek
Příjmy:
Tesco Stores s. r. o.

300 039,423 502,998 515,67 026,32 596,24 986,1 499,95 094,4 068,106 968,96 700,2 150 993,-

250 000,-

Rozdělena dotace na mzdy: partnerem projektu Metropolitní univerzitou
Praha z Operačního projektu Praha Adaptabilita s názvem „Pracovní místa pro
zdravotně postižené“  ve výši
1 637 855,-
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VYÚČTOVÁNÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ

Výdaje:
PR služby, projektové vedení, marketing
Tiskoviny
         
CELKEM

250 629,831,251 460,-

Lupénka – osvětový projekt
Příjmy:
Abbott Laboratories, s.r.o.
AbbVie s. r. o.  (pro projekt v roce 2014)           
                  
CELKEM

47 353,300 000,347 353,-

Výdaje:
Úhrada croissantů na kampaň „Zvenku se loupe“
    
Produkce projektu
  
        
CELKEM
Zdravotně postižený zaměstnanec roku
Příjmy:
Komerční banka, a. s.
  
Pfizer, spol. s r. o.
CELKEM

  

13 353,34 000,47 353,-

100 000,40 000,140 000,-

Výdaje:
     
               452,Kancelářské potřeby
Grafika, inzerce, doprovodný program, marketing, PR
      103 623,CELKEM
   
      104 075,Vzdělávací akce
Příjmy:
Baxter BioScience s. r. o.
Baxter Czech
CELKEM
Výdaje:
tiskoviny
Celkem příjmy (dary, příjmy z grantů, reklamní činnosti): 		
Celkem rozdáno (dary, grantová řízení)					

5 000,5 000,10 000,2 565,4 198 960,1 375 420,-
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PROVOZNÍ NÁKLADY FONDU

Provzní náklady fondu

Výdaje:
Nájem:
Ekonomické, právní a auditorské služby:
Monitoring tisku, PR, správa domén, pojistné, další služby:
Členské poplatky:
Kancelářské potřeby:
Občerstvení:
    
Reklama (vizitky):
    
Poštovné:
Bankovní a jiné poplatky:
    
CELKEM

24 000,42 100,43 023,19 437,19 904,1 131,1 016,2  582,5 727,158 920,-

Provozní výdaje tvořily 3,78 z celkových příjmů NFOZP
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JAK MŮŽETE NFOZP PODPOŘIT

Zasláním finančního daru
oproti darovací smlouvě na bankovní účet
35 - 95 75 76 02 47/0100, Komerční banka, a. s. pobočka
Italská, Praha 2

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 28,50 Kč obdrží náš NFOZP. Více informací najdete
na www.darcovskasms.cz

Platbou PaySec a online platební bránouDarujeme.cz
Pořízením certifikátu Dobrý pocit, za který vám vystavíme
fakturu či darovací smlouvu

„PATRON“ OCHRANNÉ ZNÁMKY PRÁCE POSTIŽENÍCH u licencované společnosti
Chcete podpořit společnost, která je dobrým zaměstnavatelem osob se zdrav. postižením, k získání licence k užívání
ochranné značky „Práce postižených“? Pokud ano, staňte se
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 postižením
pracovat.
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SPRÁVNÍ RADA
DOZORČÍ RADA

SPRAVNÍ RADA
Členové správní rady
MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Karel Hrkal, Lenka Kohoutová
MUDr. Andrea Koudelová do 22. dubna 2013
Tomáš Ervín Dombrovský od 22. dubna 2013
Předsedkyně správní rady
Lenka Kohoutová
Všichni členové správní rady pracovali bez nároku na finanční odměnu. Předsedkyně správní rady
pracovala taktéž bez nároku na odměnu.

DOZORČÍ RADA
Členové dozorčí rady
Michal Bernard, Eva Civínová
Ing. Miloš Bleha do 22. dubna 2013
Luděk Březina od 22. dubna
Předseda dozorčí rady
Ing. Miloš Bleha do 22. dubna 2013
Michal Bernard od 22. dubna 2013
Všichni členové dozorčí rady pracovali bez nároku na finanční odměnu. Předsedové dozorčí rady
pracovali taktéž bez nároku na odměnu.
VÝKONNÝ ŘEDITEL
Hana Potměšilová
Ředitelka nadačního fondu pracovala bez nároku na finanční odměnu.
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DOBROVOLNÍCI A
PODPOROVATELÉ

Děkujeme všem, kteří nás trvale podporují svojí prací a odborným know how!
Společnosti: AV Institut s. r. o., Centrum andragogiky s. r. o., HR forum, LMC s. r. o., Metropolitní univerzita o. p. s., Mediapharma s. r. o., PM Forum, Sdružení automobilového průmyslu,
Sdružení pro oceňování kvality, Šance na vzdělání o. p. s.

Týmu NFOZP Radce Bařtipánové, Michalu Bernardovi, Lucii Čornaničové, Heleně Donovalové, Jaroslavu Ježkovi, Janě Karáskové, Katce Michailidu, Janě Ratajové, Kateřině Sirotkové, Julii Včelákové, Janě Volšické.

Velké poděkování patří Monice Bernardové, Vítkovi Bělohradskému, Jarce Cábové, Tomáši E. Dombrovskému, Radimu Duškovi, Miloslavu Handlovi, Jiřímu Hauškovi, Petru Hermanovi, Milanu
Jasnému, Hance Kosové, Zitě Lara, Pavlu Matějíčkovi, Tereze Moravové, Veronice Osladilové,
Táně Pikartové, Lence Petrášové, Radce Pokorné, Lucii Řezbové, Jiřími Šenkovi, Štěpánu Svobodovi, Zdeňku Šimkovi, Antonínu Šípkovi, Jiřímu Valáškovi 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.

Výroční zprávu připravila: Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP
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