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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 ve svém prvním necelém roce
působení chtěl pouze nastavit základní pravidla, zajistit webové stránky, připravit se spíše na rok další s již
jasně nastavenými pravidly, s vizí, jak nejlépe pomáhat při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením byl založen 26. 6. 2007 osobami,
které postižené spoluobčany zaměstnávají, pro postižené pracují, postiženými osobami jsou nebo se
ztotožňují s jejich problémy v této oblasti a chtějí pomoci s touto problematikou.
Nadační fond vznikl z potřeby a znalosti současného prostředí zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, kdy zaměstnávání postižených spoluobčanů stále není běžnou záležitostí. 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 chce nejenom financovat projekty, které vedou k zaměstnání osob se zdravotním postižením,
ale také komunikovat se státní správou, komerčním sektorem a se zdravotně postiženými. Napomáhat při
řešení problematiky zaměstnávání postižených osob v ČR.

2. Základní údaje
2.1 Název fondu, IČO, sídlo
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
IČO:
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
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zaměstnance, mnoho zdravotně postižených spoluobčanů by mohlo pracovat tzv. z domova, kdyby bylo
vybaveno výpočetní technikou a mohlo přijímat a zpracovávat své pracovní zadání např. díky internetu.
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením chybí finanční zdroje, které by aktivně pomáhaly
výše uvedeným cílům. Nadační fond bude aktivně přispívat na podporu pracovních míst pro zdravotně
postižené u jednotlivých zaměstnavatelů, bude aktivně pomáhat zaměstnavatelům, kteří se specializují
přímo na zaměstnávání zdravotně postižených osob a samotným zdravotně postiženým s vybudováním
pracovního místa se speciálním vybavením.
Ze všech těchto důvodů se výše uvedené subjekty rozhodly založit tento nadační fond a jeho
prostřednictvím pomáhat jednotlivcům z řad zdravotně postižených osob, aby se mohly uplatnit na běžném
trhu práce, pomáhat společnostem, které se zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
nakonec pomáhat zaměstnavatelům na běžném trhu práce, kteří potřebují vytvořit speciální podmínky pro
zaměstnávání osob se zdravotním postižením

3.2 Cíle
Cílem nadačního fondu je rozvíjet možnosti jak pomoci 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.
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.

5. Zpráva o činnosti
5.1 Projekt inzerce v ANNONCI --- specializované oddělení pro získávání zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
V rámci velmi dobré spolupráce bylo domluveno s vedením společnosti ANNONCE, že tato společnost na
svém velmi navštěvovaném serveru zajistí možnost inzerovat zdravotně postiženým svoji poptávku po práci,
na druhou stranu si zde budou schopni svoji nabídku volných pracovních míst pro osoby s postižením
zdarma uveřejnit zaměstnavatelé jak z chráněného tak běžného prostředí.
V budoucnu nabídneme možnost zveřejňování inzerce i asistentům podporovaného zaměstnávání.
Zatím jsme v ověřovací fázi.

5.2 Benefiční divadelní představení Edith a Marlene říjen 2007
Divadelní představení se uskutečnilo 16.10.2007 v divadle Pod Palmovkou. Divadlo samotné se podílelo na
celé akci jako dobrý partner, který nám vyšel vstříc a představení pro nás zajistil pouze za režijní ceny.
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Benefiční divadelní představení bylo pořádáno v rámci aktivity „50 dní s roztroušenou sklerózou‘‘, jako její
první akce.
Aktivitu „50 dní s roztroušenou sklerózou „ podpořil svojí záštitou MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy
a MUDr. Pavel Horák ředitel VZP.
Benefiční divadelní představení bylo zaměřeno jako první uvedení nadačního fondu a přestavení
připravovaného projektu otevření „Galerie Kampa‘‘, který by přivedl osoby se zdravotním postižením do
samotného historického centra Prahy, kde by byly otevřeny nejenom pracovní dílny, ale i kavárna s prodejní
galerií výrobků osob se zdravotním postižením.
Divadlo má 330 míst celkem, podařilo se nám obsadit celkem 214 míst.
Na akci přispěli finančně společnosti Biogen Idec /( Česká republika ), Lintech, Sanofi Aventis, Skills, lékaři
MS centra Praha, Unie Roska v ČR.
Další finanční příspěvky akce byly z prodeje vstupenek.
Nefinanční podporu přislíbil v hodnotě 90.000.- Kč Pivovar Krušovice.
Nutno zmínit, že na finanční podpoře představení se podílely osoby se zdravotním postižením.
Představení splnilo naše očekávání, byli jsme potěšení tak velkou podporou nového Nadačního fondu pro
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Je důležité zmínit, že na přípravě divadelního představení, rozesílání obálek a mailů s pozvánkami, vedení
pokladny ..apod. se podílely osoby se zdravotním postižením, bez nároku na odměnu.
Pro projekt Galerie Kampa je na účtu fondu připraveno cca 102.575.- Kč

5.3 Účelový dar „Materiál pro výuku v korálkářské dílně‘‘
Na benefičním divadelním představení Edith a Marlene nás oslovila majitelka společnosti Marko-Bijou,
které se líbily naše aktivity a chtěla podpořit nějakou dílnu, která vyrábí šperky. Víme o šperkařské dílně,
kde probíhá i výuka a souhlasili jsme. Do týdne nám přišla krabice s mnoha korálky a my jsme byli velmi
rádi, když jsme mohli předat majitelům společnosti BPT a jejich korálkářské dílně korálky, které budou
sloužit pro výuku osob se zdravotním postižením, kteří si tak zkouší různé typy šperkařské výroby, pokud ji
zvládají, pak nastupuje samotné zaměstnání. v Této dílně pracuje 6 osob se zdravotním postižením.
Darované korálky byly v hodnotě 6.000.-Kč.

5.4 Účelový dar projekt „Pomoc Pepa‘‘
Dne 14. 11. 2007, nás svým dopisem požádal o pomoc pan Pepa K., který nás žádal v podstatě o malou
laskavost, kterou jsme mu velmi rádi splnili. Jeho onemocnění se jmenuje myasthenia gravis, trvale mu
ochabují svaly a potřeboval pomoci s doplatkem na vozík. V podstatě nepotřeboval ani peníze přímo od
nás, chtěl, aby se mohli v našem nadačním fondu složit jeho kamarádi na jeho v té době nezbytnou součást
života. Chtěl znovu na „nohy‘‘, aby mohl začít opět pracovat. Během velmi krátké doby se skutečně přátelé
tohoto neobyčejného člověka složili na doplatek na mechanický vozík a my jsme velmi rádi pomohli.
Nebylo to všechno: náš fond zorganizoval sociální poradenství pro rodinu, tak aby se orientovali v současné
legislativě a věděli o svých nárocích a o svých právech.
Jak to dneska vypadá? Pepa pracuje. Píše do regionálních novin, je dobrým redaktorem. Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci a výsledkem byla možnost pohybu a následně práce, kterou se může Pepa zabývat.
Darovaná částka na mechanický invalidní vozík byla 11.000.-Kč, částka pokryla celý doplatek, který byl
potřebný pro nákup vozíku.

5.5 Benefiční Vánoční koncert Dětský sbor Slavíček
25. 11. 2007 se uskutečnil Vánoční koncert dětského sboru Slavíček, z Pardubic, který předvedl, svoji živou a
hravou náladu, která se přenesla na všechny účastníky vystoupení.
Akce se konala pod záštitou paní místostarostky Ivany Staňkové z Městské části Prahy 4, která na koncertě
vystoupila a nabídla spolupráci do dalších let.
Zhodnotili jsme půlrok činnosti nadačního fondu a pomyslně vykročili do roku nového.
Získané prostředky ve výši 16.973,- Kč jsou připraveny pro další projekty a aktivity Nadačního fondu.
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5.6 Účelový dar „Hrnčířská pec‘‘ pro keramickou dílnu
Byl poskytnut účelový dar nadačnímu fondu pro keramickou dílnu, která pracuje v nedostatečných
pracovních podmínkách a vybavení, na nákup hrnčířské pece. Tato byla předána společnosti BPT a
společnost se zavázala k tomu, že v roce 2008 rozšíří díky tomuto daru pracovní pozice.
Přidělená částka na hrnčířskou pec činila 95.000,- Kč.

5.7 Účelový dar na nákup užitkového vozidla
Na konci roku 2007 společnost Lintech poskytla účelový dar pro společnost BPT- Bezbariérové pracoviště
tolerance, na nákup vozidla pro přepravu osob a následně na dovoz a rozvoz materiálu a výrobků ke svým
zákazníkům. Dar zatím čeká na předání, jakmile si společnost vybere vhodné vozidlo.
Částka připravená pro udělení daru je 130.000,- Kč.

5.8 Účelový dar na zajištění kabeláže pro propojení počítačové sítě
Společnost Sanofi Aventis poskytla účelový dar pro Bezbariérové pracoviště tolerance BPT účelový dar na
zajištění kabeláže a propojení tak jednotlivých počítačů a serveru ve společnosti. Síť a server využívá i
Nadační fond a pracoviště BPT se zavázalo, že Nadační fond bude využívat síť i pro svoji potřebu zdarma.
Darovaná částka byla 70.000,- Kč.

6. Získané finanční prostředky celkem
Nadační fond získal v roce 2007, za své půlroční fungování celkem 661.493,-Kč.
Jsme vděčni všem dárcům, kteří bez ohledu na dobu fungování fondu, bez ohledu na známé tváře ve
fondu, poskytli dary v této výši za pouhých 6. měsíců činnosti fondu.
Tuto částku považujeme za velký úspěch.
Vklad zakladatelů fondu( vlastní jmění )
45.000,- Kč
Získané prostředky z darů
661.483,- Kč
Úroky
9,81Kč
CELKEM
661.492.81 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.
7.1 Celkové náklady na provoz
Celkové náklady na provoz Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
činil 89.094,50 Kč.
Právní služby
30.488,-Kč
Registrace domény NFOZP.CZ
2.452,-Kč
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Divadelní představ., vč. organizace a dekorace
39.873,-Kč
Vánoční koncert
10.400,-Kč
Kancelářské potřeby
2.260,50Kč
Poštovné
1.845,-Kč
Poplatky banka
1.776,-Kč
CELKEM
89.094,50 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 13,4% z přijatých
finančních prostředků.
7.2. Přidělené dary
Nadační fond vydal celkem 176.000.-Kč, a to na účelové dary.
Náklady na provoz a přidělené dary celkem 265.094,50 Kč

8.Správní rada
8.1 Členové správní rady
MUDr. Jiří Bek, Jiří Hofmann, Petr Horňáček, Marina Hužvárová, 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
Eva Civínová, Karel Hrkal, Patrik Tjokorda
9.2 Předseda dozorčí rady
Patrik Tjokorda
Všichni členové dozorčí rady pracovali bez nároku na finanční odměnu.

10. Výkonný ředitel Nadačního fondu
10.1 Výkonný ředitel společnosti
Ondřejka Šplíchalová
Ředitelka nadačního fondu pracovala bez nároku na finanční odměnu.
Ředitelka NF požádala o ukončení své činnosti k datu 31.12.2007, za její činnost a pomoc děkujeme.

11. Dobrovolníci
V počátku Nadační fond jasně deklaroval, že nechce a nebude vynakládat finanční prostředky na režii
nadačního fondu, tedy i na mzdy spolupracovníků, dokud nebude nejprve schopen darovat první finanční
prostředky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Zvláštní poděkování patří tedy lidem, kteří nejsou jakkoliv spojeni s Nadačním fondem pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a přesto pro něj bez nároku na odměnu kdykoliv byli schopni
pracovat, pomáhat a rozvíjet myšlenku zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
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Jmenovitě děkujeme: Barboře Civínové, Heleně Donovalové, Janu Hřebíkovi, Pavlíně Kemrové, Barboře
Kohoutové, Haně Potměšilové, JUDr. Vlastimilu Trojanovi, Olze Zelenkové a mnoha dalším, bez jejichž
pomoci bychom nezvládli mnoho akcí a projektů.

12. Dárci
12.1 Zajištění dárců
Novému subjektu, i když je čímsi ojedinělý, se nesnadně shání finanční prostředky na aktivity, které navíc
nejsou právě tzv. „v módě‘‘. O zaměstnávání postižených se sice hovoří, avšak na tyto aktivity chce přispívat
jenom málo jedinců, natož firem.
Považujeme tedy za velký úspěch, že aniž bychom za sebou měli známé osobnosti, že aniž bychom měli
finanční prostředky na drahý propagační materiál, zajistili jsme finanční prostředky, na aktivity a zatím
malé projekty Nadačního fondu.

12.2. Poděkování firmám za nepeněžní dary
Děkujeme za spolupráci a nefinanční dary v roce 2007 společnostem: Annonce, A-Zet studio, B.P.T. spol.
s r.o., Danco Plus a.s., Marko --- Bijou, Roska Praha, Skills s.r.o., Soaré, Unie Roska v ČR 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: Biogen Idec ( Česká republika), s.r.o., Glum CZ,
s.r.o., ICZ, a.s., Lintech, s.r.o., Sanofi Aventis,s.r.o., Skills, s r.o., Unie Roska v ČR a dalším.

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.
V roce 2007 patřily dary od osob se zdravotním postižením mezi významné a vážené dary fondu, kterých si
obzvláště vážíme.
Děkujeme rodině Bláhových, A.Dohnalovi, rodině Hrkalových, rodině Navrátilových, rodině Plundrových,
rodině Trunečkových, rodině Vykoukových, dále děkujeme lékařům z MS centra v Praze, H.Potměšilové,
O.Šplíchalové a mnoha dalším.

13. Publicita Nadačního fondu
13.1 Webové stránky
V přípravách byly webové stránky na adrese www.nfozp.cz, které do 31.12.2007 se nepodařilo uvést v život.

13.2 Tištěná média
Časopis Roska

13.3 Rozhlas
Divadelní představení Edith a Marlene, včetně poslání Nadačního fondu jsme mohli představit v
Radio Regiony pořad Ordinace dne Lenka Kohoutová a Doc.MUDr.Eva Havrdová
Radio Regina rozhovor poskytnutý před představením redaktorce K.Tomečkové

13.4 Ostatní
Annonce na akce Nadačního fondu na stránkách www.aktivnizivot.cz, www.helpenet,cz, www.ibpt.cz,
www.roska.eu

14. Přílohy k Výroční zprávě za rok 2007
14.1 Zpráva auditora
Vypracovala: Lenka kohoutová, předsedkyně správní rady
Výroční zpráva byla schválena správní radou Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
4. spen 2008
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