141

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

999

tolik lidí s námi osobně
konzultovalo, jak si najít
práci

421

14248

tolik lidí s postižením začalo
pracovat díky poslednímu
ročníku projektu Srdcerváči

tolik hodin věnoval tým
dobrovolníků práci pro
nadační fond

410 000

tolik peněz jsme rozdali v
grantovém řízení

1041

tolik dorazilo emailových
dotazů k problematice
zaměstnávání osob se
zdravotním postižením

118 234

tolik unikátních návštěvníků
navštívilo webové stránky
fondu a dílčích projektů

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY
Další úspěšný rok má za sebou Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Od roku 2007 si buduje pevné místo na slunci v oblasti
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a znevýhodněním. Počátky nebyly
jednoduché, ani dnes nemáme na růžích ustláno, ale máme již své místo. Nejsme
neznámým nadačním fondem, jsme čilým poradcem v oblasti zaměstnávání
a naše projekty pomáhají zaměstnávat lidí, kteří mají velmi těžký přístup na trh
práce.

Jsem moc ráda, že se stabilním pracovním týmem z části se zaměstnanci a ve
velkém s dobrovolníky pracujeme mnoho let a jde nám o jedno – pomáhat lidem
se zdravotním postižením, aby si na svůj život mohli vydělávat svou vlastní prací.

Pokud bych se měla zamyslet nad rokem 2014 nebo ho zhodnotit, pak bych řekla
následující:  „Srdcerváči se ,porvali’ o Srdcerváče.“ Ukázali jsme opět, že nás
nezajímá, jestli jsme tým složený z lidí zdravých nebo postižených. Jsme tým a ten
pomáhá do práce druhým, kteří mají těžší přístup na trh práce.
Velké díky paní ředitelce Haně Potměšilové a celému týmu NFOZP.

Těším se na další rok, těším se na další ročník Srdcerváčů a všechny zvu do tohoto
úspěšného projektu.
Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP

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; www.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, poradenských a informačních služeb veřejnosti
v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
zvyšování prestiže neziskového sektoru

Za účelem naplňování našich cílů realizujeme aktivity spadající do oblasti:
•

osobní, telefonní a emailové poradenství

•

vzdělávání jednotlivců, organizací, firem

•
•

podíl na transparentnosti neziskového sektoru
šíření informací, osvěta, marketingové kampaně

O NÁS
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP), který byl založen v roce 2007, vidí svůj význam především v odborných
konzultacích 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 a
zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením, který má co nabídnout
širokému spektru žadatelů z nejrůznějších oblastí komerčního a neziskového
sektoru, zaměstnavatelům zdravotně postižených, vzdělávacím institucím,
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 etabloval velmi úspěšně.

NFOZP ČLENEM
Fórum dárců

Asociace veřejně prospěšných organizací
Asociace společenské odpovědnosti
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 členkou výkonného výboru
Fóra dárců. Předsedkyně správní rady fondu je od roku 2013 ve správní radě
AVPO.

Organizační struktura

Ředitelka fondu
dobrovolník

Hlavní projektový
manžer / poradenství
zaměstnanec (1)

Hlavní projektový manžer
marketingových projektů
zaměstnanec (1)

Sekretariát
zaměstnanec (1)

PR manažerka
zaměstnanec (1)

Účetní
dobrovolník

Odborní konzultanti
dobrovolníci (6)

Hlavní manažerka
projektu Srdcerváči
zaměstnanec (1)

Manažerka týmu
ZP Srdcerváčů
zaměstnanec (1)

Katalogoví manažeři
projektu Srdcerváči
externista (5)
zaměstnanec (1)

Počet zaměstnanců NFOZP v roce 2014: 8

Manažerka grantů
zaměstnanec (1)

Realizované projekty a Připravované projekty

Design by Srdcerváči
Kolekce designových předmětů Made by Srdcerváči, na jejich návrzích se
podílí přední čeští návrháři a designéři. Na výrobě participují zaměstnavatelé
z chráněného trhu práce či osoby se zdravotním postižením. Podnět k této kolekci
dal v roce 2012 ateliér BOA DESIGN, který pro Made by Srdcerváči navrhl první
oděvní doplňky, potřeby pro domácnost, designové dárkové předměty.
  

Příjmy:				

                  

Výdaje:				

912 199,-

733 589,-         

Navždy
www.navzdy.info
Protože pacienti s lupénkou (psoriázou) patří mezi nejhůře zaměstnatelné
zdravotně postižené osoby, NFOZP ve spolupráci s Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP dlouhodobě spolupracuje na osvětových
a vzdělávacích kampaních. Pro rok 2014 byla navržena mobilní aplikace,
která pacientům umožňuje zjistit, jaké jsou možnosti léčby, podpory
v sociálním systému, možnosti zaměstnávání. Mobilní aplikaci a kampaň
v roce 2014 partnersky podpořili WHO a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Příjmy: 	
		
Výdaje:

AbbVie s. r. o. 				
Všeobecná zdravotní pojišťovna 		

					

690 000,25 000,-

652 846,50

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

Příjmy:

Výdaje:

Grant od společnosti Novartis s. r. o. 		

Výroba promo materiálů a brožurek pro pacienty 	

Udělen dar: 	 AV Institut s. r. o.      				

1 811 419,-

282 332,-

1 308 900,-                         

Realizované projekty a Připravované projekty

Ochranná známka Práce postižených
www.pracepostizenych.cz
Zviditelňujeme kvalitní práci postižených občanů, kteří i přes svůj handicap
dokážou dělat stejně dobrou práci jako zdraví lidé. Správcem známky je Sdružení
pro oceňování kvality. Známka je od roku 2010 součástí Národní politiky kvality

•

Organizace, společnosti, OSVČ, kteří prošli kontrolním posuzováním a
mohou po dobu dalších dvou let známku používat:

Jméno subjektu: 			
Známku užívá od:		
Na co známka udělena:		
				
				
				

A MANO s. r. o.
16. 10. 2014
Ručně vyráběná dárková, dekorativní, jídelní
a nápojová keramika. Pražená káva. Balení
zásilek do vlastních i zákazníkem dodaných
obalů.

Jméno subjektu: 			
Známku užívá od:		
Na co známka udělena:		
				
				

Propagační podnik Hradec Králové, s. r. o.
16. 10. 2014
Výroba reklamy – reklamní folie, tisk. Technické
služby – opracování, kompletace, balení,
kontrola.

Jméno subjektu: 			
Známku užívá od:		
Na co známka udělena:		
				
				

Medicover Assistance, s.r.o.
17. 6. 2014
Služby ortopedie a RTG. Služby zdravotní
sestry. Finanční služby. Agenda zdravotních
pojišťoven. Klientské služby. Služby Call centra.

Jméno subjektu: 			
Známku užívá od:		
Na co známka udělena:		
				

Handicap centrum Srdce, o. p. s.
19. 2. 2014
Výroba vonných svící, výběrových gelových
mýdel, koupelové soli.

Jméno subjektu: 			
Známku užívá od:		
Na co známka udělena:		
				

Tecum, s. r. o.
19. 2. 2014
Masérské, rekondiční a regenerační služby.
Úklidové služby.

Příjmy: 							
Výdaje:   Inzerce, tisk letáků, správa 			

0,-

27 672,-                                                                                                          

Realizované projekty a Připravované projekty

Srdcerváči
www.srdcervaci.cz
Druhý ročník originálního projektu Srdcerváči oslavil v roce 2014 úspěch
a podpořil hned několik organizací v zaměstnávání zdravotně postižených.
Originálních dárky a zážitky dostupné v období 9. září až 15. prosince ve
speciálním e-shopu, pomohly spolu se zajímavě pojatou osvětovou kampaní
nashromáždit prostředky ve výši 410 000 korun. Ty byly společně s odbornými
službami partnerů rozděleny v rámci grantového řízení takto:
Rozpočet projektu

DH Liberec o.p.s.
Družstvo TEXman
Chráněné dílny Fokus
Vysočina s.r.o.
Mgr. Radek Vaníček
Naděje otrokovická
o.p.s.
Pestrá společnost
o.p.s.
Sdružení Neratov o.s.
Tecum s.r.o.

163 693 Kč
74 110 Kč
79 500 Kč

1 094 220 Kč
69 000 Kč

211 860 Kč
35 224 Kč

197 700 Kč

Požadováno Na co

107 019 Kč vybavení

46 570 Kč nákup strojů

40 000 Kč rekonstrukce + služby

186 500 Kč

materiál - stroje, regály, osvětlení,
služby

69 000 Kč vybavení kuchyně
67 000 Kč mzdy + odvody

34 000 Kč

vybavení potřebné pro servis při
rautech a hostinách

197 700 Kč přístroj Lymfoven 14K 3kusy

Přiděleno
55 000 Kč
46 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
35 000 Kč
67 000 Kč
31 000 Kč
76 000 Kč

Srdcerváči - Partneři projektu

Příjmy:

2 900 056,59 (výtěžek katalogu včetně darů fyzických a právnických osob)

Dílčí dary a granty nad 30 000,- Kč od společností:
H-Triatlon 				
35 000,LMC s. r. o. 				
32 000,Novartis s. r. o. 				
50 000,OK Systém s. r. o. 			
30 000,Sanofi- aventis, s. r. o. 			
60 000,Všeobecná zdravotní pojišťovna 		
45 000,-

Výdaje:  	

2 900 056,59         

Realizované projekty a Připravované projekty
Start bez překážek - stáže zdravotně postižených 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
pracovního trhu čerstvými absolventy. Absolvování minimálně půlroční stáže
s úvazkem 15 – 20 hodin týdně napomáhá tento problém efektivně řešit, jelikož stáž
nabízí skutečnou možnost získat praktickou zkušenost pod vedením odborníka
v dané oblasti a referenci z dané stáže.
Projekt je podpořen Metropolitní
univerzitou Praha z Operačního
projektu Praha Adaptabilita s
názvem „Pracovní místa pro
zdravotně postižené“ částkou
1 637 855,- na mzdové náklady
stážistů a aktivní IT podporou
a výstavbou web stránek společností
LMC s. r. o.

Příjmy: 	
Výdaje:

0,-

878,-Kč

Celkem bylo podpořeno v tomto roce 42 studentů a to u společností:
NIPI

Novartis
Pestrá společnost
Provident Financial
RS Centrum VFN
Siemens
Sportovní klub vozíčkářů Praha
Univerzita Karlova - Klinika
rehabilitačního lékařství
VDV - nadace Olgy Havlové

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Praha 8, Karlínské nám. 59/12
Praha 4, Na Pankráci 1724/129
Praha 9, Kpt. Stránského 995/4
Praha 4, Olbrachtova 2006/9
Praha 2, Karlovo nám. 32
Praha 5, Siemensova 1
Praha 10, Ovčárská 471
Praha 10, Ruská 87

Praha 1, Senovážné nám. 2
Praha 3, Orlická 4;
Praha 2, Vinohradská 325/ 8

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
počtvrté.
Na slavnostním vyhlášení v prostorách Staroměstské radnice byly 21. října
2014 rozdány tituly Zdravotně postižený zaměstnanec roku. V konkurenci
24 finalistů letos uspěli Petra Helebrantová z OZP Akademie a Roman
Pišný z Městského úřadu Jindřichův Hradec.

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
ZAMĚSTNANEC ROKU

Příjmy: 		

260 500,-

Dílčí dary a granty nad 30 000,- Kč od
společností:
Pfizer s. r. o. 		

Komerční banka a. s.

Výdaje: 		

40 000,-

100 000,-              
82 837,-

Vlastní akce
Konference O lupénce nejen pro pacienty, 26. října
2014 v Primátorské rezidenci v Praze
Pacientská konference se konala za podpory Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP ku příležitosti
Světového dne lupénky. Konference se účastnilo 76
pacientů z celé České republiky, kteří se dozvěděli informace týkající se zaměstnávání zdravotně postižených,
sociálního zabezpečení a novinek v léčbě.
Seminář pro společnost Kooperativa
Seminář pro náborové pracovníky a personalisty.
Seminář byl zaměřen na legislativu a náborový proces
osob se zdravotním postižením.

Seminář pro společnost Vodafone
Seminář pro náborové pracovníky a personalisty 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 společnost Siemens
Seminář pro náborové pracovníky a personalisty 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.
NFOZP partnerem, odborným garantem či vzdělavatelem
Akademie pacientských organizací
Cílovou skupinou jsou zástupci pacientských organizací. Projekt byl zahájen v listopadu 2012 a pokračoval v roce 2014.
Zástupci NFOZP jsou v projektu odbornými lektory.

AV 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 roce 2013 a pokračoval v roce 2014. Zástupci NFOZP jsou v projektu odbornými lektory.
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 pokračoval v roce 2014.
Zástupci NFOZP jsou v projektu odbornými lektory.

Konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami
NFOZP je 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.
Klub personalistů České republiky
NFOZP byl odborným garantem a zároveň sestavoval a přednášel na výroční konferenci Klubu personalistů ČR.

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 pokračoval v roce 2014. Zástupci
NFOZP jsou odbornými lektory a konzultanty v projektu.

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.

Ples v opeře
Rekordní výtěžek ve výši 745 tisíc korun z 11. ročníku Plesu v opeře v roce 2014 byl věnován na charitativní účely NFOZP
a Nadaci Terezy Maxové. NFOZP jako poděkování všem účastníkům plesu předal dárek v podobě designové skleničky
vyrobené ve sklárnách Crystalex, která na sobě měla v Braillově písmu uveden název projektu Srdcerváči.

Smysluplné dárky
200 tisíc korun věnovala společnost LMC prostřednictvím netradičního projektu Smysluplnedarky.cz. Obchodní partneři
a zaměstnanci provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz obdrželi o posledních Vánocích poukaz na 200 korun, které mohli
pomocí stránek smysluplnedarky.cz věnovat jedné z pěti vybraných neziskových organizací. NFOZP získal 32 tisíc korun.

DÁRCI
FINANČNÍ DARY PRÁVNICKÉ OSOBY
nad 30 000,- za rok celkem
H- Triatlon 		
LMC s. r. o. 			
ManpowerGroup
OK systém s. r. o.
Pfizer s. r. o. 		
XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o.

35 000,225 000,65 140,30 000,40 000,162 644,-

MOVITÉ DARY PRÁVNICKÉ OSOBY
Děkujeme více jak 200 firmám a institucím, které věnovaly artefakty do katalogu Srdcerváči 2014.
FINANČNÍ DARY FYZICKÉ OSOBY
nad 3 000,- za rok celkem
Olga Patáková
p. Roledert
p. Václavková
p. Sterik
p. Tačnerová
Zaměstnanci GE money bank
Zaměstnanci Equa bank
a stovky dalších podporovatelů, kteří si vybrali zážitek nebo artefakt z katalogu Srdcerváči
SBÍRKA – SBÍRKOVÝ ÚČET
Za rok 2014 na sbírkový účet dorazilo 89 883,-

VYÚČTOVÁNÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ

Ediční činnost
Příjmy: 4 200,Výdaje: 1 400,-

Lupénka – projekt Navždy
Příjmy: 715 000,Výdaje: 652 846,50
Made by Srdcerváči
Příjmy: 912 199,Výdaje:  733 589,-         

Sestry v akci/SOS sestry
Příjmy: 1 811 419,Výdaje: 1 591 232,-

Ochranná známka Práce postižených
Příjmy: 0,Výdaje: 27 672,Srdcerváči
Příjmy: 2 900 056,59
Výdaje: 2 900 056,59

Start bez překážek
Příjmy: 0,Dotace na mzdy: věnoval partner projektu Metropolitní univerzita Praha
z Operačního projektu Praha Adaptabilita s názvem „Pracovní místa pro
zdravotně postižené“ ve výši 1 637 855,Výdaje: 878,-

Zdravotně postižený zaměstnanec roku
Příjmy: 260 500,Výdaje: 82 837,Vzdělávací akce
Příjmy: 323 244,59
Výdaje: 3 000,-

Celkem příjmy
(dary, příjmy z grantů, reklamní činnosti, vlastní odborné a obchodní činnosti):
6 933 619,13
Celkem rozdáno (dary, grantová řízení): 1 718 900,-

PROVOZNÍ NÁKLADY FONDU
Výdaje:
Nájem: 240 000,-                                                                                                               
Ekonomické, právní a auditorské služby: 100 275,-                                   
Public Relations NFOZP (Bulletin, správa web stránek atd.): 48 000,Marketingové náklady NFOZP (letáky, vizitky atd.):
Správa domén, pojistné, další služby:
Členské poplatky:

86 000,-

51 000,-

1 500,-                                                                                          

Kancelářské potřeby:    20 098,20                                                                                   
Občerstvení do kanceláře NFOZP: 4 265,-               

Poštovné: 19 693,-                                                                                                               
Bankovní a jiné poplatky:

7 645,26                                                                                 

Mzdové náklady: 945 688,					
CELKEM: 1 524 164,46							
Provozní výdaje tvořily 23,1 % z celkových příjmů NFOZP

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 jedné 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 bránou Darujeme.cz

Pořízením certifikátu Dobrý pocit, za který vám vystavíme fakturu či darovací
smlouvu

Patron ochranné známky „Práce postižených“ u licencované společnosti
Chcete podpořit společnost, která je dobrým zaměstnavatelem osob se zdravotním 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 o úhradě auditu k získání ochranné známky, který je pro
ně finančně náročný.
Chcete-li významně podpořit některý z našich konkrétních projektů, tak
s Vámi rádi sepíšeme darovací smlouvu, která umožní odečtení daru z Vašeho
daňového základu. Poskytneme Vám informace o tom, jak konkrétně Vaše peníze
pomáhají.
Předem děkujeme každému, kdo se rozhodl svým příspěvkem podpořit práci
zdravotně postižených, nebo má zájem vymyslet či podpořit nový projekt, který
pomůže lidem se zdravotním postižením pracovat.

SPRAVNÍ RADA
Členové správní rady
MUDr. Jiří Bek, Tomáš Ervín Dombrovský, Jiří Hofmann, Petr Horňáček,
Karel Hrkal, Lenka Kohoutová
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
Luděk Březina
Milan Jasný od 23. 10. 2014
Eva Civínová do 23. 10. 2014

Předseda dozorčí rady
Michal Bernard od 22. dubna 2014

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.

DOBROVOLNÍCI A PODPOROVATELÉ
Děkujeme všem, kteří nás trvale podporují svou prací a odborným know how!
Společnostem AC Sparta Praha, HC Sparta Praha, BOA design, Crystalex,
Centrum andragogiky s. r. o., Clarion Hotels Česká republika, Česká televize, Česká
sportovní, a. s., E.daniely, Equa Bank, ET Production s. r. o., H1.cz s. r. o.,
HR forum, CHERRY.cz, LMC s. r. o., Metropolitní univerzita o. p. s., Mediapharma
s. r. o., Národní park Šumava, OP TIGER, spol. s r. o., PM Forum, PROMOTEAM s. r. o,
Sdružení automobilového průmyslu, Sdružení pro oceňování kvality, Seat Česká
republika, Společnost ManpowerGroup, Vodafone Czech Republic, a. s.,
SPORT-INVEST MARKETING, a. s., Správa KRNAP, Šance na vzdělání o. p. s., XEROX
CZECH REPUBLIC s. r. o., WDT spol. s r. o.

Velké poděkování patří Radce Bařtipánové, Vítkovi Bělohradskému, Jarce Cábové,
Tomáši E. Dombrovskému, Jirkovi Duffkovi, Radimu Duškovi, Janu W. Dvořákovi,
Jiřímu Dvořákovi, Miloslavu Handlovi, Haně Havelkové, Ondřeji Huškovi, Janě
Karáskové, Hance Kosové, Janě Kotsopoulosové, Báře Kurhajcové, Evženu
Lyashenko, Petře Lichtenberkové , Petru Machutovi, Petru Mikloškovi, Michaelu
Minářovi a to hned oběma , Tereze Moravové, Radwanu Nasli, Nguyen Thuong
Ly, Táně Pikartové, Lence Petrášové, Radce Pokorné, Márii Procházkové, Davidu
Řehořovi, Lucii Řezbové, Kateřině Sirotkové, Patricii Strouhalové, Štěpánu Svobodovi, Josefu Šenkovi, Zdeňku Šimkovi, Antonínu Šípkovi, Zuzaně Tesařové, Karlu
Rychtářovi, Jiřímu Valáškovi, Míše Vrátníkové, Petru Vyhnánkovi, Zdeně Zedníčkové,
Luboši Wišniewskému, a mnoha dalším.
A také všem jejich partnerům a partnerkám, kteří s nimi a s projekty NFOZP mají
stále tu trpělivost! DĚKUJEME!!! Bez dobrovolnické pomoci bychom to nezvládli.
Výroční zprávu připravila: Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP

