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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 druhým rokem. Druhý rok byl pro Nadační fond rokem rozvoje, hledání možností jak nejlépe
pomoci tak, aby naše práce měla smysl a co největší záběr pro osoby se zdravotním postižením, které
se mohou uplatnit na chráněném nebo běžném pracovním trhu.
Na trhu práce není dostatek povědomí o této problematice, nejsou dostupné patřičné finanční
prostředky na vyrovnávání rovných příležitostí v zaměstnávání. Zdravotně postiženým pak chybí
zejména informace a cílená podpora k získání zaměstnání, které by při svém postižení mohli bez
obtíží vykonávat.
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.
Při naší práci jsme vycházeli z toho, že stále ještě není dostatečná informovanost o problematice
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to jak u běžné zdravé populace, tak u samotných
osob se zdravotním postižením. Stále totiž přetrvává u těchto lidí názor, že nemohou pracovat,
protože by jim byl odebrán invalidní důchod a veškeré výhody s ním spojené.
Naše práce v roce 2008 byla prací osvětovou, vzdělávací a samozřejmě jsme se snažili pomoci
finančně tam, kde tomu bylo zapotřebí.
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaregistroval ochrannou
značku „Práce postižených“, která bude sloužit ke zviditelnění skutečné práce osob se zdravotním
postižením a bude se snažit pomáhat propagaci práce firmám, které získají k této značce licenci
k používání.
Ze všech uvedených důvodů vznikla na konci roku i nepolitická platforma, jejímž vyzyvatelem je právě
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením „Důstojná práce osobám se
zdravotním postižením“, která sdružuje zaměstnavatele a poskytovatele sociálních služeb v oblasti
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a chce poukázat a diskutovat o nutné změně
v zaměstnávání postižených.
Nadační fond se v uplynulém roce zaměřil nejenom na financování projektů, které vedly
k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale také komunikoval se státní správou, komerčním
sektorem a se zdravotně postiženými. Přispíval k informovanosti o problematice zaměstnávání osob
se zdravotním postižením, napomáhal při řešení problematiky zaměstnávání postižených osob v ČR.
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2. 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
zapsán:
Městským soudem v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645
2.2. Účel zřízení
Účelem zřízení nadačního fondu 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.

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
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3.2 Cíle
Cílem nadačního fondu je rozvíjet možnosti jak pomoci zdravotně postiženým s uplatněním na trhu
práce, a to jak pomoci jednotlivcům, tak společnostem, které se přímo zabývají zaměstnáváním osob
se zdravotním postižením, tak zaměstnavatelům, kteří běžně zdravotně postižené osoby
nezaměstnávají.
Dalším cílem nadačního fondu je stát se aktivním komunikátorem v oblasti zaměstnávání postižených
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 jednotlivcům i společnostem na aktivity, které podpoří zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a ke zviditelnění problematiky zaměstnávání postižených lidí obecně v celé
ČR.

4. Stav zaměstnávání postižených osob u nás
4.1 Současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Bohužel stále nedostatečný, i když se zlepšující se tendencí.
V mnoha ohledech bohužel stále přetrvává špatná komunikace mezi zdravotně postiženými a státní
správou, nedostatečná komunikace v oblasti zaměstnavatel a státní správa. Nedostatek motivačních
prvků, proč pracovat jako postižený člověk nebo proč zaměstnávat postiženou osobu.
Nedostatečná informovanost pro širokou veřejnost o problematice zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
Přetrvává názor, jsem postižený, budu-li pracovat, ztratím výhody postižené osoby.
Úřady práce nejsou dostatečně zainteresovány do problematiky zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
V roce 2009 navíc očekáváme tendenci rušení některých pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením s výmluvou na problematiku nasávající ekonomické krize.
Nadační fond aktivně podporuje pracovní místa pro zdravotně postižené osoby u jednotlivých
zaměstnavatelů, aktivně pomáhá zaměstnavatelům, kteří se specializují na zaměstnávání osob s
postižením a samotným osobám se zdravotním postižením s vybudováním pracovního místa se
speciálním vybavením.
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5. Zpráva o činnosti
5.1 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. Víkendový festival bez hranic Žiju
stejně jako Ty se uskutečnil dne 24. a 25. května 2008 v centrálním parku Praha 4. Záštitu převzali
MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, Jiří Janeček, radní magistrátu hl. města
Praha, Tomáš Töpfer, senátor a Ivana Staňková, místostarostka MČ Praha 4.
K projektu byly vytvořeny web stránky www.zijustejnejakoty.cz
První ročník navštívilo přes 16 tisíc návštěvníků bez rozdílu věku a typu postižení, na které čtyři
desítky společností z celé České republiky, které mají zkušenosti s integrací, vzděláváním a
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Akce na ploše jako lezecká stěna, ledové kluziště,
nárazový trenažér, trenažér Formule 1, potápění, lukostřelba, vozíčkářská a slepecká dráha, ukázky
hipoterapie, ukázky sebeobrany, ukázky práce hasičského záchranného sboru, dopravní městečko,
dětské koutky s aktivitami pro děti, potápění, pétanque, zvuková střelnice, Harley club, Veterán klub,
kamion Golem Záchranné služby a mnoho dalších zajímavostí přitáhly vekou pozornost. V neposlední
řadě po oba dny na pódiu nepřetržitě vystupovala řada známých (zdravých i handicapovaných)
umělců (ze známějších např. Leona Machálková, Laura a její tygři, Jaroslav Svěcený, Lenka
Čermáková, Jiří Schmitzer, Tereza Černochová, Southpaw, Zdeněk Vřešťál, Hajští kohouti, Růžena
Kováčová a mnoho dalších…).
Hlavním partnerem projektu se stala sázková kancelář FORTUNA. Partnery projektu byli také
společnost ICZ a.s., Třinecké železárny, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Magistrát hlavního města
Prahy, Městská část Praha 4, Passerinvest Group, a.s., Unie Roska v ČR, ČNZP, DMA Praha, s.r.o., a
mnoho dalších.
Partnery nefinančních darů byli Mladá Fronta, a.s., Jasa Archery Direct-Stanislav Vidím.
V rámci akce se konala sbírka, která byla věnována jako příspěvek na zajištění akce.
Účastníky Žiju stejně jako TY! přišli podpořit pan MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského
parlamentu člen výboru pro sociální politiku,starosta Městské části Praha 4 Ing. Pavel Horálek a paní
místostarostka Ivana Staňková, ředitel Městské policie Městské části Praha 4 René Štýbr. Moderování
akce se ujali Terezie Tobiášová a Jakub Kuba z TV Óčko, Libor Bouček z rádia Evropa 2 a Barbara
Nesvadbová, šéfredaktorka časopisu Harper´s Bazzar.
5.2 Semináře Aktivně v práci a léčbě
Grant společnosti Biogen Idec v celkové výši 373.000.- Kč
Záštita MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP a člen výboru pro sociální politiku a zaměstnanost EP
Od 13. května do listopadu 2008 byl Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením realizován vzdělávací projekt pro osoby s roztroušenou sklerózou (RS) a osoby
mající zájem o RS problematiku, který dostal název „Aktivně v práci a léčbě“.
Projekt tvořila série seminářů, které se konaly ve spolupráci s danými regionálními lékařskými MS
centry v osmi městech - v Teplicích (13. Května), Českých Budějovicích (17. června), Brně (18.
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června), Hradci Králové (19. června), Plzni (24. září), Olomouci (25. září), Jihlavě (4. listopadu) a Praze
(8. listopadu). Záštitu nad všemi semináři převzal pan MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského
parlamentu, člen výboru pro zaměstnanost a sociální věci, v jednotlivých regionech zástupci
Krajských úřadů. Celý projekt by realizován díky grantu společnosti BIOGEN IDEC (Czech Republic) a
nemalé podpoře UNIE ROSKA a regionálních Sdružení ROSKA.
V první části každého semináře byli návštěvníci z řad pacientů s roztroušenou sklerózou seznámeni se
současnými trendy včasné léčby RS a následně s možnostmi využití monoklonálních protilátek v léčbě
RS. Tyto odborné přednášky byly vedeny předními odborníky příslušných MS center v jednotlivých
krajích. Druhá část seminářů byla věnována problematice zaměstnávání osob s roztroušenou
sklerózou se zaměřením na pacienty s RS.
Na seminářích nechyběli jak zástupci a představitelé zaměstnavatelů, kteří se zabývali otázkou:
„Mohu při RS pracovat?“ a zástupci Úřadů práce, kteří seznámili zúčastněné s jejich možnostmi jak
získat zaměstnání, tak i se lidé mohli uceleně seznámit se svými právy a povinnostmi, které mají na
českém trhu práce.
Celkem se seminářů zúčastnilo 267 osob.
5.3 Podpora seminářů Zaměstnávání bez bariér = zaměstnání pro všechny
17.4.2008 proběhl v PSP ČR 1.seminář Zaměstnávání bez bariér = zaměstnávání pro všechny, který se
konal pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, Ing.
Davida Kafky místopředsedy výboru pro sociální politiku PSP ČR a Mgr. Ondřeje Plašila, poslance PSP
ČR.
Organizátorem akce bylo EASPD (European Assotiation of services providers of people with
disabilities), Slezská Diakonie a B.P.T. spol. s r.o., Nadační fond byl spolu organizátorem a v rámci
semináře představil své aktivity.
Základními diskutovanými tématy byl současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
jeho problematika.
Na semináři se účastnili představitelé jednotlivých zaměstnavatelů, zástupci osob se zdravotním
postižením, osoby veřejného života MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec EP a člen výboru pro sociální
politiku a zaměstnanost, Ing. David Kafka, místopředseda sociálního výboru PSP ČR, MUDr. Dagmar
Molendová předsedkyně podvýboru pro OZP, a další.celkem bylo na semináři 80 účastníků,
k semináři byla pořádána tisková konference.
30.9.2008 proběhl v PSP ČR 2. seminář pod záštitou Ing. Davida Kafky místopředsedy výboru pro
sociální politiku PSP ČR a MUDr, Milana Cabrnocha poslance EP a člena výboru pro zaměstnanost a
sociální politiku EP. Druhý seminář byl pokračováním semináře předešlého. Na semináři vznikla
myšlenka založit nepolitickou platformu, která bude diskutovat témata, která povedou ke změně
systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Tato platforma skutečně vznikla na konci
roku 2009 pod názvem Důstojná a stabilní práce zdravotně postiženým lidem. Více informací na
www.nfozp.cz
Nadační fond zajistil nepeněžitý dar v hodnotě 17.100.-Kč – USB flash disky, na kterých byly
prezentace akce. Dar předala společnost BET, s.r.o. Společnost Apollo servis zapůjčila
nadačnímu fondu projektor.
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5.4 Účelový dar projekt „Podpory pracovního místa na běžném pracovním trhu“
Běžný zaměstnavatel se rozhodl zaměstnat ve svém kolektivu osobu se zdravotním postižením,
konkrétně mentálně postiženého chlapce, který v jedné kantýně v Praze myje nádobí a pomáhá
s úklidovými pracemi.
Nadační fond přispěl částkou 13.500.-Kč uhradil částečně mzdy na pololetí.
5.5 Podpora konference Unie Roska v ČR
Dne 26. června se uskutečnila 6. konference UNIE ROSKA s názvem Místo pro kvalitní život
s roztroušenou sklerózou. Nad konferencí převzala záštitu místostarostka MČ Praha 4 paní Ivana
Staňková. Celkem se konference zúčastnilo 186 osob. NFOZP se stal partnerem této konference
určené pro pacienty s roztroušenou sklerózou a jejich rodinné příslušníky. Prezentoval se jak
propagačními materiály, tak i odbornými přednáškami. Ředitelka NFOZP provázela celou konferenci
slovem.
NFOZP konferenci přednesl témata zaměřená na problematiku zaměstnávání OZZ a to konkrétně
„Pracovní rehabilitace“, kterému se věnovala Alexandra Zajíčková, ředitelka Úřadu práce v Písku a
„Jsem postižený - mohu pracovat?“, které přednesla Hana Potměšilová. To, že problematika
zaměstnávání OZZ je téma, které zajímá řadu pacientů s RS, ukázala i následná diskuze, na které
padlo více jak 30 otázek.
Ke konferenci vyšel sborník příspěvků, ve kterém jsou uvedeny obě přednášky v doslovném znění.
5.6 Účelový dar „Rozšíření serveru“
Společnost sanofi aventis věnovala účelový dar pro společnost B.P.T. spol s.r.o, která je 50%
zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením ve výši 35.000.-Kč na rozšíření kapacity serveru.
Účelový dar byl předán a firma tak rozšířila možnosti jak využít server k práci osob se zdravotním
postižením.
5.7 Účelový dar „podpora vykradeného pracoviště, které zaměstnává více jak 50% osob se
zdravotním postižením“
V květnu 2008 bylo vykradeno pracoviště a dílny Bezbariérového pracoviště tolerance B.P.T. Nadační
fond zajistil sbírku, která do týdne po vykradení zajistila náhradu finančních ztrát a stejně tak fond
pomohl v medializaci problému. Kauze se věnovala jak Česká televize, ČTK, TV NOVA, Deník a Blesk.
Nutno podotknout, že dílny jsou v sídle fondu, který utrpěl taktéž ztráty.
Mezi dárce patří Klub zastupitelů hlavního města Prahy za ČSSD, ČSSD Praha 4, Diligens, s.r.o.,
Agentura Arachné – Marcela Flídrová a mnoho drobných dárců, mezi které patřily i osoby se
zdravotním postižením.
Celková částka darů byla 171 000 .- Kč
5.8 Vydání knihy „Jak mi RS změnila život“
Kniha vznikla v edici NFOZP 1+1 = TŘI. Tvoří ji 17 příběhů pacientů s roztroušenou sklerózou. Kniha
vznikla díky grantu společnosti Merck Pharma k. s., divize Merck Serono, ve spolupráci
s vydavatelstvím MAFRA. Partnerem knihy se stala UNIE ROSKA. Oficiální křest knihy se uskutečnil 25.
Listopadu v budově MAFRA. Knihu pokřtil ředitel OSA pan Roman Strejček a zrakově postižený
hudebník Raven.
Celkově přišlo na základě výzev, které byly formou plakátů a letáků umístěny do všech
neurologických ambulancí, formou inzercí v časopisu ROSKA a web stránek zaměřených na RS, přes
300 příspěvků.
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Vedoucí projektu edice 1+1 = TŘI řídí Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. Odpovědnou redaktorkou
knihy Jak mi ereska změnila život se stala Lenka Petrášová (MF Dnes), grafickou úprava včetně obálky
vytvořila Zuzana Michnová (JERIE PACKAGING), produkci knihy zajistila Radka Keršnerová (UNIE
ROSKA, Roska Brno), ilustrace do knihy věnovala Marie Brožová.
Kniha je v distribuci v rámci NFOZP, pacient. organizace ROSKA, ve vybraných nemocnicích a u dalších
subjektů za dobrovolný příspěvek v minimální výši 50,– Kč, který spravuje na základě povolení ke
sbírce NFOZP. Tento příspěvek bude následně rovným dílem rozdělen na projekty NFOZP a UNIE
ROSKA.
5.9 Podpora sociálního poradenství v Žatci
Nadační fond podpořil částkou 5.000.- Kč zaměstnávání a sociální poradenství v oblasti zaměstnávání
postižených ve společnosti Handicap Žatec, o.s.
Tento se nejenom zapojil aktivně do péče o zaměstnávání postižených osob na Žatecku, ale také se
aktivně účastní všech aktivit NFOZP.
5.10
Reklamní roleta
Společnost Merck Serono věnovala NF fianační dar ve výši 22.864.- Kč na zajištění reklamní rolety,
která bude vhodnou prezentací NFOZP.
Roleta po celý rok sloužila a nadále bude sloužit k propagaci zaměstnávání postižených NFOZP.
5.11
Sbírka na propagaci zaměstnávání a informovanost o této problematice v rámci výstav
„Mám RS… No a co?!“
Unie Roska v ČR a NFOZP uzavřeli dohodu o spolupráci, kde na výstavách, které pořádá Unie Roska
v ČR, bude pořádána sbírka NFOZP, která zajistí podporu a informovanost o problematice
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konkrétně s onemocněním roztroušenou sklerózou.
Putovní výstava uměleckých děl lidí s roztroušenou sklerózou. Zahájení této nové výstavy proběhlo
5.4. 2008 v radničním sále Hořovické radnice. Vernisáž uváděl herec Divadla v Dlouhé M. Táborský a
záštitu nad výstavou převzal Mgr. Luboš Čížek starosta města Hořovice.. Ukončení této první
zahajovací zastávky nového putování výstavy bylo 30.4.2008.
Druhé zastavení bylo v Ústí nad Labem. Záštitu nad touto výstavou převzal náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala. Trvání výstavy – 2-6.2008 – 30.6. 2008
Třetí zastavení – Jízdárna muzea Teplice – 4.8.2008 – 31.8.2008. Záštitu převzal náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala.
Na výstavě vystavuje 98 uměleckých děl díla 21 pacientů s diagnózou RS.
V rámci sbírky bylo vybráno 6.339.-Kč
5.12
Korálky pro chráněnou dílnu při Všeobecné fakultní nemocnici
NFOZP na základě daru společnosti Marko-Bijou a daru výukových materiálů společnosti B.P.T. spol.
s r.o. dal účelový, věcný dar v hodnotě 17.000.- Kč pro chráněnou dílnu, při VFN v Praze 2. Jedná se
konkrétně o dílny, které se starají o pracovní nácviky u osob s psychiatrickým onemocněním.
5.13

Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou při MS centru VFN Praha 2
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Studie se zaměřuje se na náklady spojené jednak s léčbou nemoci, jednak s ekonomickými ztrátami
pro společnost, které vznikají invaliditou a ztrátou práceschopnosti, jednak na ztráty spojené se
sníženou kvalitou života pacientů. Kolem 800 pacientů je zařazeno do 3 měsíčního prospektivního
sledování, 3 měsíčního retrospektivního sledování těchto parametrů v prvém období a po dvou
letech od prvního dotazníkového šetření. Statistická data budou sloužit zjištění nákladů na nemoc v
různých jejích stadiích a budou podkladem o jednáních o úhradách léčby, projektech pro podporu
zaměstnanosti a možnostem, jak zlepšit kvalitu života našich nemocných.
Studie může být financována díky daru společnosti Merck Pharma, a.s. ve výši 150.000.- Kč
5.14 Brožura pro pacienty RS
Brožura bude obsahovat informace o pacient. projektech, možnost pracovního uplatnění a léčby.
Práce na brožuře byly zahájeny v prosinci.
5.15 Pétanque turnaj
18. září 2008 se v sídle NFOZP a uskutečnil již druhý ročník Turnaje dvojic v pétanque. Celkově se
zúčastnilo na 80 přátel, dárců a sympatizantů. Své týmy vyslaly do boje organizace jako např. ICZ, a.s.,
KPS Media, PNO Consultants, Městská policie Praha 4, Santé s.r.o., Roska Praha, Zenith Optimedia a
další. Hry se zúčastnili také zdravotně postižení a rozhodně si nevedli špatně – někteří z nich
postoupili až mezi nejlepší!
Věcný dar věnovala na turnaj společnost B.P.T. první cena – keramická soška, další věcný dar
věnovala společnost Belvedere, Česká republika, s.r.o.
5.16. Módní přehlídka se sbírkou ve prospěch NFOZP Invitation on E.daniely FASHION SHOW
Přehlídka se uskutečnila 19. listopadu 2008 v Hotel Mandarin Oriental. NFOZP se stal partnerem
akce. V průběhu večera byly v hotelu umístěny sbírkové kasičky NFOZP.
5.17 Křest kalendáře OSA a NFOZP
25. listopadu v Anděl Media Centrum uskutečnil oficiální „start“ spolupráce a partnerství pro rok
2009 mezi NFOZP a OSA. Tím byl společný křest kalendáře pro rok 2009 OSA a NFOZP s fotografiemi
autora s diagnózou roztroušená skleróza pana Pavla Hradila.
5.18 Předvánoční benefiční koncert ve prospěch projektu značka Práce postižených NFOZP
Společnost ECM Real Estate Investments A.G. („ECM“) ve spolupráci s NFOZP zorganizovala ve čtvrtek
27. listopadu předvánoční charitativní koncert známého historického hudebního souboru
Rožmberská kapela. Celý výtěžek této charitativní akce byl věnován na podporu ochranné značky
PRÁCE POSTIŽENÝCH projektu NFOZP.
5.19 Vánoční trhy NFOZP v hlavní budově ČSOB v Radlické ul. V Praze
15. – 17. prosince uspořádal NFOZP ve spolupráci s oddělením interní komunikace ČSOB vánoční trhy
v hlavní budově ČOSB v Praze. Trhy byly určeny pro zaměstnance centrály ČSOB. Na trzích své
výrobky prodávaly organizace, které NFOZP vytipoval napříč celou Českou republikou
(zaměstnavatelé OZZ a organizace věnující se práci OZZ).
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6. Získané finanční prostředky celkem
Nadační fond získal v roce 2008, celkem 2 947 000,-Kč.
Jsme vděčni všem dárcům a věříme, že nám zachovají přízeň i v letech následujících.

Získané prostředky z darů
Získané prostředky reklama
CELKEM

2 685 000.- Kč
262 000.- Kč
2. 947 000.- Kč

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 a doposud ani neinvestuje do vybavení.
Náklady na provoz a přidělené dary celkem 474 315,-Kč
7.1 Celkové náklady na provoz
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením činil 119.815,- Kč.
Poštovné
Překlady
Nájem
Ekonomické, právní a auditorské služby
Kancelářské potřeby
Daně a poplatky
CELKEM

4 136,-Kč
9 076,-Kč
27 425,-Kč
45 224,-Kč
32 277,-Kč
1 677,-Kč
119.815,-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 pouze
4,07% z přijatých finančních prostředků.
7.2. Přidělené dary
Nadační fond vydal celkem 354 500-Kč
Jednotlivé projekty, na které byly dary jsou uvedeny ve výše popsaných projektech.
7.3. Ostatní
Částka 2 472 685,-Kč byla použita na dílčí projekty Žiju stejně jako Ty, semináře Aktivně v práci a
léčbě a přípravu projektu ochranné značky „Práce postižených“.
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8.Správní rada
8.1 Členové správní rady - aktuální
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

9. Dozorčí rada
9.1 Členové dozorčí rady - aktuální
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.

10. Výkonný ředitel Nadačního fondu
10.1 Výkonný ředitel společnosti
Hana Potměšilová
Ředitelka nadačního fondu pracovala bez nároku na finanční odměnu.

11. Dobrovolníci
V počátku Nadační fond jasně deklaroval, že nechce a nebude vynakládat finanční prostředky na režii
nadačního fondu, tedy i na mzdy spolupracovníků.
Zvláštní poděkování patří kolegům, kteří pracovali pro nadační fond bez nároku na mzdů, konkrétně
Heleně Donovalové, Michalovi Bernardovi, Olze Zelenkové, Kateřině Peškové, Rudolfu Krupkovi,
Lence Petrášové a mnoha dalším. Nutno podotknout, že mnozí z týmu spolupracovníků jsou osobami
se zdravotním postižením a rozhodli se pomáhat dalším jenom proto, že v minulosti bylo pomoženo
jim samotným.
Zvláštní poděkování patří JUDr. Vlastimilovi Trojanovi, našemu právníkovi, který pomáhá a radí bez
ohledu na čas a mzdu a Radimovi Duškovi hlavnímu účetnímu, který taktéž bez ohledu na finanční
ohodnocení pomáhá s finančním řízením fondu.
DĚKUJEME!!! Bez dobrovolnické pomoci bychom to nezvládli.
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12. Dárci
12.1 Zajištění dárců
V druhém pololetí roku 2008 jsme zaznamenali výšenou aktivitu státní správy, samosprávy a médií
více se problematice zaměstnávání zdravotně znevýhodněných věnovat. Možná i díky projektům,
kterými začal nadační fond více prezentovat a medializovat problematiku zaměstnávání OZZ. Nadační
fond začal být vnímán institucemi a médii jako nezávislá organizace věnující se prezentaci a
zprůhlednění zaměstnávání OZZ. A to i přesto, že NFOZP nezastupuje žádná mediálně známá tvář a
na své projekty a prezentaci neměl v roce 2008 NFOZP velké množství finančních prostředků. Díky
aktivní mediální propagaci se nadační fond se svými projekty dostal do určitého povědomí a podařilo
se tak získat prostředky na projekty menšího charakteru.
12.2. Poděkování firmám za nepeněžní dary
Děkujeme za spolupráci a nefinanční dary v roce 2007 společnostem: B.P.T. spol. s r.o., Danco Plus
a.s., Marko – Bijou, s.r.o., BET, s.r.o., Apollo servis, s.r.o., OSA o. p. s., Annonce k. s. , Belvedere
Česká republika spol s. r. o., Merck Pharma k. s., ECM Real Estate Investments A.G., KPS Media,
a.s., E.T. Production, Mladá fronta, a.s. Česká spořitelna, a.s. Jasa Archery Direct a dalším.
12.3. 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: Fortuna Sázková kancelář,a.s.,
Biogen Idec (Česká republika), s.r.o., ICZ, a.s., Městská část Prahy 4, Třinecké železárny, a.s., Klub
zastupitelů hlavního města Prahy za ČSSD, Sanofi Aventis,s.r.o., Bank of Tokyo-Mitsubishi, Skills,
s r.o., Unie Roska v ČR, Merck, Pharma k.s., Passerinvest Group, a,s,ČSSD Praha 4, Skills, s.r.o.,
DMA Praha, s.r.o., Diligens, s.r.o., Raiffeisenbank a.s., Agentura Arachné – Marcela Flídrová,
12.4. 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.
Předsedkyně správní rady zvítězila v soutěži Velké srdce 2008, která byla vyhlášena časopisem
Cosmopolitn a společností AVON. První cenu 50.000.-Kč věnovala na účet NFOZP.

13. Publicita Nadačního fondu
13.1 Webové stránky
Idnes.cz, 22. července 2008, Rozhovor s H. Potměšilovou
IDnes.cz, 22. září 2008, Téma: Zaměstnávání OZZ
OSA, 27. listopadu, Téma: Spolupráce OSA s NFOZP
MPSV, 26. listopadu, Téma: seminář "O lepších podmínkách zaměstnávání osob se zdravotním
postižením"
Prezentace k Žiju stejně jako Ty
adrenalinb.cz
aktivnizivot.cz
aktuality.sms.cz
asistentka.cz
asistent-pohody.cz
azzpcr.cz
bandzone.cz

praceproozp.cz
praha4.cz
prahadnes.cz
prahadnes.praha24.net
provas.cz
radio1.cz
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radiobonton.cz/prave-ted/celebrity/ziju-stejne-jako-ty-aneb-vikendovy-festival-bez-hranic.html
beat.cz
cabrnoch.cz
roska.eu
caus.cz
roska-praha.eu
cestovatelka.estranky.cz
shop.ibpt.cz
clubsms.cz
tluchor.cz
czp-zk.cz
tyflocentrum.cz
dilnytvorivosti.cz
ubytovani.nettravel.cz
ecn.cz
unity.cz
florenc.cz
u-prag.cz
ftn.cz
vfn.cz
headlines.cz
vsvsmv.cz
helpnet.cz
zijustejnejakoty.cz
homatahari.cz
iporadna.cz/telo/clanek.php?article%5Barticleid%5D=16850
ibpt.cz
ictus.cz
new.theade.cz/rss-2.0.xml
iporadna.cz
jakubkuba.cz
leonamachalkova.cz
radiobonton.cz/prave-ted/celebrity/ziju-stejne-jako-ty-aneb-vikendovy-festival-bez-hranic.html
katastrofy.cz
praha24.net/aktualne/clanek/golem-se-o-vikendu-predstavi-v-metropoli/
ksv.upce.cz
ligavoz.cz
magistrat.praha-mesto.cz
mcbarrandov.cz
mistnikultura.cz
monoski.cz
nasenoviny.cz
nettravel.cz
new.theade.cz
neziskovky.cz
nno.ecn.cz
nrzp.cz
odspraha4.cz
osa.cz
osnoviny.cz
outdoorsolutions.cz
pomocnetlapky.cz
poradna.cz
pov.cz
13.2 Tištěná média
Teplické listy, 14. května, Téma: Seminář Aktivně v práci a léčbě"
Svět ženy, Téma: Práce potižených
Infolisty, Krajská zdravotní, a. s., Téma: Seminář Aktivně v práci a léčbě"
MF dnes, 17. července 2008, Rozhovor s H. Potměšilovou
MF dnes, 18. září 2008, Téma: Zaměstnávání OZZ
Chvilka pro Tebe, 25. září 2008, poradna k problematice zaměstnávání
METRO, 26. září 2008, Rozhovor s L. Kohoutovou, Téma: Zaměstnávání OZZ
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Praha 7 (měsíčník MČ Praha 7), zahájení spolupráce s NFOZP
ROSKA, úvodní slovo
ROSKA, zahájení výstavy Mám RS. No a Co?! v Ústí nad Labem
ROSKA, semináře Aktivně v práci a léčbě
Tučňák (měsíčník MČ Praha 4), první prezentace projektu "značka Práce postižených"
Cosmopolitan, 23. října, rozhovor s L. Kohoutovou
Můžeš, rozhovor s L. Kohoutovou
Podnikatel, 31. října, Téma: Zaměstnavatelé zneužívají příspěvek na OZZ
MFDnes, 26. listopadu, T: Kniha "Jak mi ereska změnila život"
ROSKA, 19. prosince, Téma: Semináře Aktivně v práci a léčbě
Kniha "Jak mi ereska změnila život", ke stažení ZDE
Allegro, 15. prosince, Téma: NFOZP a spolupráce s OSA
Prezentace k Žiju stejně jako Ty
Tučňák, časopis MČ Praha 4, červenec
Pražský deník, 24. května
24 hodin, 23. května
MF dnes, 14. května
Newsletter ICZ, květen
Čas na lásku, květen
Listy Hlavního města Prahy, květen
Roska, květen
13.3 Rozhlas
Čro 6, 30. května, Pořad s L. Kohoutovou, Téma: Zaměstnávání OZZ
Čro Olomouc, 14. října, pořad Jitrocel, Téma: seminář "Aktivně v práci a léčbě"
Čro Plzeň, 14. října, pořad "Co nás zajímá", Téma: seminář "Aktivně v práci a léčbě"
Čro 6, 17. října, pořad Zaostřeno na lidská práva, Téma: Zaměstnávání zdrav. postižených
Čro Olomouc, 28. října, pořad Jitrocel, Téma: problematika zaměstnávání OZZ
Rádio Classic FM, 28. října, Téma: zaměstnávání OZZ
Čro 6, 17. prosince, Téma: "Služby pro zdravotně postižené v Evropě“
Prezentace k Žiju stejně jako Ty
ČRo Regina, 25. května
Čro 1 Radiožurnál, 23. května
Čro Regina, 22. května
13.4 TV
TV lyra, 13. května, Téma: Seminář Aktivně v práci a léčbě"
TV NOVA, zpravodajství 21. května, Téma: Sbírka na pomoc vykradenému pracovišti
Televizní noviny, TV NOVA, 6. června, Téma: Zaměstnávání OZZ
Prezentace k Žiju stejně jako Ty
TV Óčko, 24. – 27. května, reportáže
TV Prima, 25. května
Česká televize, 24. května
ČT, pořad Sama doma, 22. května
TV Óčko, 21. května

14. Přílohy k Výroční zprávě za rok 2008
16

14.1 Zpráva auditora
Vypracovala: Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady a Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP
Výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Dne 10. června 2009
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