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Úvodní slovo ředitelky 
Lindy Hurdové

obsah

Je za námi další rok, tentokrát již šestý v řadě, 
který s sebou opět přinesl pár změn a novinek.
Jednou z nich je rozšíření cílové skupiny o mladé 
lidi ze sociálně slabého prostředí (děti samoživitelů, 
násilí, drogy či vážná nemoc v rodině aj). 
Právě tito mladí lidé jsou mnohdy velmi motivování, 
mají velké ambice změnit svůj život a jít si za svým 
cílem, protože chtějí změnit rodinné vzorce 
a skončit v lepších životních podmínkách než 
v těch, ve kterých vyrůstají.
Další změnou byla výměna členů správní a dozorčí 
rady, která s sebou přinesla mnoho pozitivního. 
A v neposlední řadě se nám kromě již standardních 
a osvědčených projektů podařilo zorganizovat pro 
mladé lidi z dětských domovů pracovní veletrh, 
o kterém se můžete dočíst na dalších stránkách. 
Získali jsme nové firemní a individuální dárce, 
kterým, tak jako těm ostatním, děkujeme za jejich 
podporu a důvěru. 

Linda Hurdová
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› Poslání
Naše poslání je pomáhat mladým 
lidem z dětských domovů, pěstounské 
péče i z jinak sociálně znevýhodněné-
ho prostředí.

› Cíle

Naším cílem je, aby uspěli v osobním 
i profesním životě. Proto pro ně 
připravujeme celou řadu zajímavých 
projektů, do kterých se mohou zapojit. 
V rámci projektů jim pomáháme 
s výběrem studia, přípravou 
životopisu, se vstupem na trh práce, 
ale i například se zařizováním bydlení. 
V projektech nechybí nejrůznější 
školení ani exkurze ve firmách.

› Cílová skupina
Naši cílovou skupinou jsou mladí lidé 
z dětských domovů, pěstounské péče 
a z jinak sociálně znevýhodněného 
prostředí

› Historie
Historie Nadání a dovednosti o.p.s. 
se datuje od 25. 4. 2012, kdy oficiálně 
vznikla zápisem do rejstříku obecně 
prospěšných společnosti u MS 
v Praze, oddíl O, vložka 921, se sídlem 
Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČ 242 95 124. 

InformaCe o společnosti

naše PomoC v čísleCH

DD 
Zlín

DD 
Uherský 
Ostroh

DD 
Uherské 
Hradiště

DD Olomouc

DD Plumlov

DD Melč

DD 
Vizovice

DD Liptál

DD Čeladná

› DD Liptál
› DD Vizovice
› DD Uherský Ostroh
› DD Uherské hradiště
› DD Olomouc
› DD Plumlov

› DD Zlín
› DD Melč
› DD Čeladná

Další účastníci pocházeli 
z pěstounských a sociálně 
znevýhodněných rodin z celé ČR.

Informace o společnosti

rokY 2012 - 2018

705 dětí

78 dětských domovů

rok 2018

87 podpořených dětí

42 dětských domovů

› MAPA ZAPOJENÝCH DĚTSKÝCH DOMOVŮ, 
kde jsme byli v ROCE 2018
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Velice děkujeme členům naší správní a dozorčí rady, že i bez nároku 
na honorář jsou fungující správní  a dozorčí radou a pomáhají nám 
v naplňování našeho poslání a šíření naší myšlenky dále. 

› organizační struktura

Zakladatelé › Ing. František Francírek, Ph.D. 
 › Mgr. Ivona Kapinusová

Statutární orgán - ředitel › Linda Hurdová

Správní rada › Mgr. Petra Coufalová
 › Zuzana Zelenická,   
 › Jan Pošvář

Dozorčí rada › Jitka Linhartová
 › Adéla Salačová
 › Vlastimil Salvet

náš tým 

Ředitelka › Linda Hurdová 

Projektová manažerka  › Lucie Mairychová 

Projektová manažerka › Denisa Fousová 

Projektová manažerka › Ing. Kateřina Solmaz

Grafička › Blanka Novotná

Informace o společnosti/organizační struktura

našI ambasadořI 

našI lektořI 

Kariérní poradkyně › PhDr. Petra Drahoňovská

Kariérní poradkyně › Ivana Štěrbová

Kariérní poradce › Mgr. Valery Senichev, PhD.

Lektorka - Otevři dveře svojí kariéře › Denisa Fousová

Lektorka - Finanční gramotnost › Hana Pilcová

Lektor - Cestování, nejlepší životní investice › Lukáš Kerhart

Lektor - Motivace › Kristian Gambiraža

Lektor - Motivace › Jiří Rostecký

Lektor - Komunikace, etiketa › Adéla Čavojská

Lektor - Personalista › Kateřina Zajíčková

Lektor - Mediální gramotnost › Tibor Vocásek

Lektorky - Cestování › Karolína Kilhofová

 › Denisa Zmeškalová

› Zdeněk Křížek  - Executive Culinary 
Chef, OREA HOTELS & RESORTS

› Patricie Solaříková - herečka
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Informace o společnosti/organizační struktura

JMÉNO PŘÍJMENÍ PROJEKT PROVÁDĚNÝ ÚKOL 

Adéla Mořická Rozhled seminář
Tereza Bolanos Veletrh doprovod účastníků
Ludmila Papoušková Veletrh doprovod účastníků
Adéla Hynková Veletrh, Career Days doprovod účastníků
Kristina Janáková Veletrh, Career Days organizace a doprovod účastníků
Tereza Adámková Veletrh konzultace CV
Valery Senichev Veletrh konzultace CV
Alena Zacharová Veletrh doprovod účastníků
Barbora Bastlová Rozhled, Career Days doprovod účastníků
Petra Bayerová Veletrh konzultace CV
Michaela Bejblová Rozhled, Veletrh doprovod účastníků
Dana Benediktová Rozhled doprovod účastníků
David Černý Rozhled doprovod účastníků
Michal Froněk Veletrh doprovod účastníků
Josef Gažúr Veletrh doprovod účastníků
Lucie Halušková Rozhled doprovod účastníků
Pavel Moric Rozhled workshop pro účastníky
Magdaléna Havlíčková Veletrh workshop pro účastníky
Gulnara Jafarová Rozhled doprovod účastníků
Kateřina Jiráková Rozhled doprovod účastníků
Lukáš Kerhart Rozhled, Veletrh seminář Cestování nej. živ. invest.
Vladislava Knettig Rozhled doprovod účastníků
Barbora Koláčková Rozhled doprovod účastníků
David Krupa Rozhled doprovod účastníků
Eva Marešová Veletrh konzultace CV
Eva Motyková Rozhled doprovod účastníků
Ivana Mrázková Rozhled, Veletrh doprovod účastníků

JMÉNO PŘÍJMENÍ PROJEKT PROVÁDĚNÝ ÚKOL 

Lucie Nová Veletrh workshop
Petra Nulíčková Veletrh workshop
Michal Olšanský Rozhled doprovod účastníků
Adriana Pagáčová Rozhled doprovod účastníků
Barbora Pakostová Rozhled doprovod účastníků
Nikola Pejková Rozhled doprovod účastníků
Hana Pilcová Rozhled seminář Finanční gramotnost
   doprovod účastníků
Roman Polák Rozhled doprovod účastníků
Daniel Simon Veletrh ozvučení
Andrea Sittnerová Veletrh konzultace CV
Marta Slepánková Rozhled doprovod účastníků
Šárka Spáčilová Rozhled doprovod účastníků
Daniel Šeiner Veletrh, org. fotografování na akcích
Tereza Tyburcová Veletrh konzultace CV
Karina Vašinová Rozhled doprovod účastníků
Martina Votrubová Rozhled doprovod účastníků
Barbora Wlachovská Rozhled doprovod účastníků
Andrea Žáková Veletrh workshop
Miroslava Barčová Career Days doprovod účastníků
Klára Gernešová Career Days doprovod účastníků
Jana Korvasová Career Days doprovod účastníků
Luboš Mrázik Career Days doprovod účastníků
Ludmila Kasalová Career Days doprovod účastníků
Kateřina Zajíčková Rozhled přednáška - životopisy a pohovory
Adéla Čavojská Rozhled přednáška - komunikace a etiketa

našI dobrovolníCI



Na
dá

ní
 a

 d
ov

ed
no

st
i, 

kl
íč

 k
 ú

sp
ěš

né
 b

ud
ou

cn
os

ti
. 

/11/10

› členství

naše projekty

Jsme členem několika organizací a spolků sdružujících neziskové organizace či 
organizace zaměřené na pomoc sociálně znevýhodněným dětem. 

› 3 kola projektu rozhled

› 9 účastníků nového projektu samsung tvoje šance  
› 8 obdarovaných dětí v projektu můj byt

› 6 dětí v projektu kUlinary

› 2 studenti na pracovním pobytu londýně

› 9 zaměstnaných díky burze práce

naše projektY

Projekty, které jsme realizovali v roce 2018:

› 1 pracovní veletrh

› 6 kurzů pro naše účastníky
   od českých radiokomunikací 

Další aktivity:
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rozHled

naše projekty/rozhled

1. obecné informace 
o projektu 

Jedná se o čtyřměsíční mentoringový 
program zaměřený na volbu správné 
kariéry, následné osamostatnění se 
a uplatnění se na trhu práce. 
Je realizován po jednotlivých kolech, 
kdy každé kolo trvá 4 měsíce a je 
vždy zacíleno do vybrané lokality. 
Aktivity projektu probíhají zejména 
o víkendech, aby účastníci nezameškali 
povinnou školní docházku.

Co účastníkům projektu přináší?

› Zvyšují se jejich šance uplatnit se 
v oboru,

› osobnostní rozvoj, 

› připravuje je na konkrétní situace, 

› zvyšuje jejich sebevědomí,

› získávají možnost podívat se 
do společností v jejich oboru,

› probíráme s nimi možnosti dalšího 
studia či podnikání,

› učí se, jak se prezentovat a jak se 
chovat při jednání,

› získávají kontakty na mentory 
a odborníky v oboru,

› připravujeme je na osamostatnění se.

S workshopem Otevři dveře svojí 
kariéře jsme navštívili celkem 6 dětských 
domovů v Olomouckém a Zlínském kraji, 
kterého se zúčastnilo 36 účastníků.
V rámci celodenního workshopu se děti 
setkaly s “úspěšnými lidmi”, kteří sami 
vyrůstali v dětském domově”, a získaly 
tak potřebnou motivaci i spoustu 
odpovědí na své otázky. 
Dále se jsme se s mladšími z nich bavili 
o výběru střední školy - zjišťovali jsme 
jejich silné stránky, co je ne/baví, tvořili 
jsme koláže a podobně. Se staršími 
ročníky jsme se soustředili na pracovní 

trh (kde a jak hledat práci, jak psát 
životopis a motivační dopis, učili jsme 
se firemní etiketě nebo si také zkoušeli 
pracovní pohovor nanečisto). 

› rozHled 2. realizovaná kola projektu
 

13. kolo projektu ROZHLED

› TERMÍN:  leden - duben 2018
› ÚČaSTNÍCi:  36 účastníků 
› LOKaLiTa:  Olomoucký a Zlínský kraj
› ZaPOJENÉ DĚTSKÉ DOMOVy:  Liptál, Vizovice, Uherský Ostroh,  
 Uherské Hradiště, Olomouc,   
 Plumlov

Workshop otevři dveře svojí kariéře
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naše projekty/rozhled/Otevři dveře svojí kariéře

DD Liptál

DD Olomouc

DD Vizovice

DD Uherský Ostroh

DD Plumlov

DD Uherské Hradiště



Na
dá

ní
 a

 d
ov

ed
no

st
i, 

kl
íč

 k
 ú

sp
ěš

né
 b

ud
ou

cn
os

ti
. 

/17/16

naše projekty/rozhled/Career Days

Následovala třídenní akce Career Days 
v Praze, kde na 14 vybraných účastníků 
čekaly semináře, workshopy a především 
exkurze do předem vybraných 
společností dle jejich profesního 
zaměření. 
Setkali se např. s Lukášem Kerhartem, 
který si pro ně připravil workshop 

na téma Cestování, nejlepší životní 
investice nebo s instagramovou 
influencerkou a “markeťačkou” aki 
Votrubovou, která se účastníky bavila 
o sociálních sítích. Velmi je bavil také 
workshop plný her na téma Finanční 
gramotnost s Hanou Pilcovou a kurz 
vaření v kuchařské škole Chefparade.

Career days
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naše projekty/rozhled/Career Days

Projekt jsme zakončili individuálním 
kariérním poradenstvím, kdy jsme 
vyrazili  s naší kariérní poradkyní 
PhDr. Petrou Drahoňovskou za účastníky 
do dětských domovů. Během setkání 
si účastníci upravili životopisy do finální 
podoby a diskutovali o možnostech 
uplatnění na pracovním trhu v oboru, 
který si vybrali. 

individuální kariérní poradenství

Finanční partneři: 

partneři projektu:

Exkurze a stínování: 
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naše projekty/rozhled

Tentokrát jsme projekt Rozhled trochu 
upravili potřebám Nadace Albatros, 
která si ho u nás objednala tzv. “na klíč”. 

Věnovali jsme se tedy pouze jejím 
stipendistům ze znevýhodněného 
prostředí, které podporují.

14. kolo projektu ROZHLED - s Albatrosem

› TERMÍN:  červen - září 2018
› ÚČaSTNÍCi:  7 účastníků 
› LOKaLiTa:  Brno a Ostrava

› TERMÍN:  září - prosinec 2018
› ÚČaSTNÍCi:  9 účastníků 
› LOKaLiTa:  Teplice, Ústí nad Labem, Hranice,  
  Pardubice, Bohumín, Náchod

Rozhled s Albatrosem jsme rozdělili na dvě části - letní a zimní.

Cílem tohoto celodenního workshopu 
bylo připravit studenty na jejich 
osamostatnění se po osobní i profesní 
stránce. 
Témat, na které jsme se zaměřili, bylo 
opravdu hodně. Od pracovního trhu 

(základních pojmů, smluv, kde najít 
práci, jak psát životopis, jak uspět 
u pohovoru…) přes finanční gramotnost 
až po tíživé životní situace jako 
jsou zabouchnuté klíče nebo ztráta 
zaměstnání. 

Po workshopu následovalo individuální 
kariérní poradenství s kariérní poradkyní 
Ivanou Štěrbovou. Ta konzultovala 
s účastníky jejich nové životopisy 
a zaměřila se s nimi na jejich individuální 
plán, který zahrnoval především exkurze 
a stáže ve společnostech dle jejich 
zaměření.

Poté již následovaly naše standardní 
exkurze, kdy na každého účastníka 
čekaly tři a více. Velkým přínosem 
pro ně bylo hlavně navázání kontaktů 
ve společnostech, které se jim 
v budoucnu při hledání pracovního 
uplatnění, budou určitě hodit.

1. Workshop “jak mít kvalitní život  
a vyhnout se potížím?”

2. individuální kariérní poradenství

Co účastníky v projektu čekalo?

Le
tn

í č
ás

t
Z

im
ní

 č
ás

t

Brno

Ostrava
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IKP

Exkurze

naše projekty/rozhled/exkurze - léto
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naše projekty/rozhled/exkurze
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naše projekty/rozhled

Finanční partner: 

partneři projektu:

Exkurze a stínování: 

15. kolo projektu ROZHLED

› TERMÍN:  září - prosinec 2018
› ÚČaSTNÍCi:  20 účastníků 
› LOKaLiTa:  Moravskoslezský kraj

› 3 víkendové workshopy;

› 3 denní Career days v Praze;

› Placený kurz pro každého účastníka dle jeho zaměření;

› Individuální kariérní poradenství;

› Mentoring;

› Individuální plán následných aktivit po skončení projektu.

Co účastníky v projektu čekalo?

Městský 
soud 

v Brně
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naše projekty/rozhled/workshopy

V rámci prvního víkendu proběhl 
úvodní seminář, seznámení s účastníky, 
veškerá administrativa a shrnutí náplně 
projektu. Odpoledne za účastníky 
dorazili lektoři z Ulice dětem o.p.s., 
s kterými si vyzkoušeli parkur 
a breakdance. Na úvodní seminář 
pak navázal druhý den workshop 

s kariérními poradci PhDr. Petrou 
Drahoňovskou a Mgr. Valerym 
Senichevem, PhD. Účastníci pracovali 
ve skupinkách na svojí vizi, stanovili 
si své cíle, dreamjobs, objevovali své 
silné stránky a na závěr se účastníci 
seznámili s životopisy.  

Druhý víkend jsme Ostravě 
v sobotu pokračovali workshopem 
s personalistkou Kateřinou Zajíčkovou 
ze společnosti NNIT Czech Republic. 
S účastníky se zaměřila na životopisy, 
motivační dopisy, pracovní právo 
a pak si ve dvojicích zkoušeli 
pracovní pohovor nanečisto. V neděli 
pak hlavními tématy workshopu 

byla komunikace, etiketa, dress-
code, emoce a jak s nimi pracovat. 
S lektorkou Adélou Čavojskou účastníci 
nacvičovali například jak se omluvit, 
když nemohu dorazit na pohovor, a  
jak se na pohovor či maturitu vhodně 
obléci. Na závěr probírali i techniky, 
jak bojovat se stresem a s negativními 
myšlenkami.

Úvodní seminář a workshop s kariérními poradci Workshop zaměřený na životopisy a výběrové 
řízení a workshop zaměřený na etiketu, 
komunikaci a emoce
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Career Days
Během tří dnů byly pro účastníky připraveny individuální exkurze a stínování dle jejich profilace. Kromě toho absolvovali kurz vaření ve škole vaření Chefparade, aby se naučili alespoň základy a uměli si po osamostatnění sami uvařit. Motivovat je přišel 
i Jiří Rostecký, autor magazínu Mladypodnikatel.cz.

naše projekty/rozhled/Career Days

Během tří dnů byly pro účastníky 
připraveny individuální exkurze 
a stínování dle jejich profilace. 
Kromě toho absolvovali kurz vaření 
ve škole vaření Chefparade, aby 

se naučili alespoň základy a uměli 
si po osamostatnění sami uvařit. 
Motivovat je přišel i Jiří Rostecký, autor 
magazínu Mladypodnikatel.cz.

Career days
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naše projekty/rozhled/workshopy

Exkurze: 
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Během posledního víkendu měli 
účastníci program opravdu nabitý. 
V sobotu ráno si vyslechli přednášku 
o cestování v USA od studentek Denisy 
a Karolíny, které jim předaly tipy, jak 
mohou levně cestovat a na co před 
cestou ale nezapomenout. Odpoledne 
pak byla na programu přednášku 
o mediální gramotnosti s lektorem 
Tiborem Vocásekem z projektu 

Zvol si info. V neděli je pak na závěr 
celého projektu lektorka Hana Pilcová 
provedla velmi důležitým workshopem 
na téma “Finanční gramotnost 
a bydlení. Finanční gramotnost je 
pro mladé lidi ze znevýhodněného 
prostředí velmi důležitá, aby 
po osamostatnění neskončili v dluhové 
pasti či v horším případě na ulici. 

přednášky: Cestování v uSA a Mediální 
gramotnost a workshop: Finanční gramotnost 
a bydlení Během přednášek ještě účastníci 

absolvovali hodinové individuální 
sezení s kariérními poradci 
PhDr. Petrou Drahoňovskou 
a Mgr. Valerym Senichevem, PhD, kde 
se zaměřili na životopisy a jejich další 
kariérní směřování.
Na závěr celého projektu proběhlo 
slavnostní předání certifikátů všem 
úspěšným absolventům celého 
projektu.

individuální sezení 
s kariérním poradcem

Finanční partneři: 

partneři projektu:

naše projekty/rozhled/workshopy

Hotel city.
city Ostrava 
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trh práce, CV, Linkedin, bezpečnost 
na internetu, finanční gramotnost, 
osobní produktivita a time 
management, apod. 
Projekt si dal za cíl ulehčit vstup na trh 
práce skupině mladých talentovaných 

naše projekty/tvoje šance

› tvoje šance

2. Účastníci 

› Dominik, 
Košťany u Teplic

› Jaroslav, 
Třebíč

› Zoltán, 
Martin

› Honza, 
Duchcov

› Luboš, 
Benešov u Prahy

› Kristína, 
Žilina

› Veronika, 
Brno

› Stela, 
Vyškov

› Simona, 
Bratislava

studentů, kteří měli nelehké dětství 
s jehož následky se potýkají dodnes, 
a poskytnout jim zázemí, jenž častokrát 
vlastní rodina není schopna zajistit. 
Může se jednat studenty, jenž se setkali 
s násilím, drogami, alkoholem či těžkou 
nemocí v rodině, špatnou finanční 
situací, apod. 

tvoje šanCe

1. obecné informace 
o projektu 

Samsung Tvoje šance je roční kariérní 
a rozvojový program, jehož cílem je 
motivovat a posouvat středoškoláky 
ze znevýhodněného prostředí za jejich 
vysněným povoláním. 

Prostřednictvím projektu jim 
poskytujeme zázemí, motivaci 
a prostředky k seberozvoji 
a vzdělání. Pomocí 
koučovacích technik 
upřesňujeme jejich vysněnou 
práci a spolu s kariérními 
poradci je provázíme tvorbou 
ročního individuálního plánu 
= seznam aktivit, jenž v rámci 
projektu absolvují. Účastník může 
mít za sen stát se špičkových 3D 
grafikem, a tak mu poskytneme 
potřebný hardware, zajistíme mu 
odborné kurzy, exkurze a stáže 
do uznávaných grafických center, 
propojíme ho se špičkami v oboru 

a vyšleme ho na mezinárodní veletrh 
designu, a to vše na základě plánu, který 
si sám s pomocí kariérních poradců 
sestaví. Každý účastník disponuje 
rozpočtem až do výšky 100 000,- Kč, 
který je na tyto rozvojové aktivity 
dedikován. Mimo jiné prostřednictvím 
společné části nabývá nových informací 
a dovedností z oblastí jako 
jsou: 

Projekt Samsung Tvoje šance 
získal prestižní ocenění Gesto 
roku 2018 od Byznysu pro 
společnost za vzdělávání a změnil 
životy devíti studentům. Ti 
během 10 měsíců absolvovali 
celkem 34 exkurzí a stáží 
do firem a organizací, splnili 49 
kurzů v celkové délce více než 
1 200 h, navštívili 35 konferencí 
a přednášek, zúčastnili se více jak 
170 h individuálních konzultací 
a pořídili si přes 60 knih.

Veškeré detaily o projektu, 
konkrétní aktivity, jenž účastníci 
absolvovali a videomedailonky 
najdete na https://www.
samsungtvojesance.cz/
rocniky/2018
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naše projekty/můj byt

› můj byt “Jen pro pobavení přidávám zkušenost, 
že děti byly z větší obrazovky 
a elegantního vzhledu počítače 
nadšené, takže s radostí chtěly před 
PC pózovat a mávat. Musela  jsem 
je však zklidnit a otočit k ještě ne 
plně funkčnímu počítači (vzhledem 
k ochranně osobních dat) - a protože 
zničily kabel od internetového připojení, 
mohly se, prozatím, kochat „pouze“ 
nabídkou Office.“  DD Semily

 Denise M jsme mohli díky spolupráci se 
Samsungem věnovat bezdrátový vysavač.

alza věnovala:

› Davidovi mobilní telefon

 › Míše žehličkumůj byt

1. obecné informace 
o projektu 

Odchod z dětského domova znamená 
nejen začátek samostatného života, ale 
také je s ním spojena spousta starostí 
a povinností. Mezi ně patří mimo jiné 
hledání práce a bydlení, pokud možno 
takového, ve kterém bude alespoň 
základní vybavení.

Právě dárcovský program Můj byt 
má za úkol materiálně podpořit děti 
z dětských domovů, které čeká odchod 
z dětského domova nebo z něj už 
dokonce odešly a ulehčit jim tak starosti 
spojené s tím, kde prát prádlo, kam 
ukládat potraviny a další.

Za uplynulý rok jsme obdarovali nejen 
7 dětí, ale také 3 dětské domovy.  
Do dárcovského programu se kromě 
společností zapojila také spousta 
individuálních dárců, kteří darovali 
nejen nepotřebné spotřebiče, ale také 
nábytek. 

2. Komu jsme pomohli?

Kancelářský nábytek, mikrovlnou troubu 
a další věci od společnosti Twisto jsme 
věnovali do dětských domovů. Jednalo 
se o psací stoly a židle. Stolní počítače 
a mikrovlnou troubu jsme pak poslali 
do DD DD a ŠJ Mašťov.

,,Milí přátelé, 
moc děkujeme 
za poskytnutí daru 
3 skládacích stolů 
a 2 kancelářských 
židlí. Děti 
pomohly při 
sestavování 
stolů, a už 
vymýšlejí, kam 
stoly postavíme. Možná najdou své 
místo na zahradě v altánku. Také o židle 
je velký zájem, chtěly by je všichni, 
rozhodování bude těžké. Moc děkujeme 
Vám všem v Nadání a dovednosti 
za podporu našich dětí. Zdravíme 
z Valašska.“
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naše projekty/můj byt

› Lence žehličku

,,Moc ráda bych Vám 
chtěla poděkovat, že 
jste mi umožnili získat 
žehličku, kterou jistě 
budu velmi často 
využívat. Avšak nejdříve 
si musím najít pozitivní 
vztah k žehlení, ale 
myslím si, že s takto 
krásnou žehličkou to 
žehlení půjde jedna 
báseň. Rozhodně jste 
mi ušetřili finance, které jistě budu 
do svého startu nezbytně potřebovat 
a tudíž se nemusím zaobírat placením 
žehličky. Ještě jednou mockrát děkuji.“  
Lenka P.

› Daniele telefon

“Tímto dopisem bych vám chtěla 
moc poděkovat za to, že jste mi 
dali takovýto krásný dar. Mobil je 
naprosto úžasný. Moc děkuji a moc 
si toho vážím. Sama bych si takový 
mobil rozhodně nemohla dovolit 
pořídit. Ještě jednou moc děkuji. 
Jste úžasní.“ Daniela

› Richardovi vysavač

,Chtěl bych Vám touto formou 
velice poděkovat za hmotný 
dar, který díky Vám mohu 
využít. Díky vysavači, který 
Vaším prostřednictvím ke mě 
doputoval si mohu ulehčit úklid 
na koleji. Dárek jsem 

již otevřel 
v dětském 
domově, kam 
jsem si ho 
nechal zaslat 
a odkud 
se fotím, 
každopádně 
již ho mám 
na koleji 
a chystám 
se ho 

použít :-) 
Mnohokrát 
děkuji a přeji 
Vám hezké 
prázdniny.“ 
Richard S.

 › Pavlovi vysavač

,,Každý zná ten pocit, 
když opustí teplo 
domova, které obývá 
a je jedno zda to 
je domov rodinný 
nebo dětský domov. 
Jedno je však stejné, 
a to že se octneme na prahu mezi 
opravdovým životem a samostatností. 
Já jsem takhle opustil dětský domov 
na krásné datum 13. listopadu a byl 
to pátek – pro mě můj šťastný den. 
Včera ve večerních hodinách jsem 
otevřel svůj očekávaný balík od Alzy 
a#Nadáníadovednosti, která tohle vše 
zprostředkovala. Přál jsem si vysavač 

O tomto programu se píše také v médiích, například na webových stránkách  
JO Magazín, děkujeme! 

http://www.jomagazin.cz/na-stope/lehci-start-do-zivota-detem-z-detskych-domovu-
diky-darcovskemu-programu-muj-byt/

a byl TAM. Tímto bych 
vám chtěl poděkovat 
za to, že jste mi 
tímto ušetřili spoustu 
finančních nákladů 
do mého samostatného 
života a ulehčili životní 
situaci. Jsem rád, že je 
stále mezi námi spousta 
fajn lidí, kteří nemyslí jen 

na sebe, ale i na ty druhé, kteří 
pomoc potřebují a jsou za ni vděční 
a váží ti toho. Těším se až zánovní stroj 
spustím a vysaji svůj celý byt. Můj nový 
„zelenáč“ bude určitě spokojen. Ještě 
jednou děkuji!“ 
Pavel L 

Finanční partneři: 
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kUlInary

naše projekty/kUlinary

1. obecné informace 
o projektu 

Studenty gastronomie v rámci 
projektu Kulinary bereme na stáže 
do vybraných pražských restaurací, 
kde mají možnost vyzkoušet si 
gastronomii na nejvyšší úrovni a přiučit 
se kulinářskému umění.

V roce 2018 absolvovalo tento projekt 
celkem 6 studentů. 

2. Co účastníci absolvovali?

Tři dny stáží ve špičkových pražských 
restaurací. Pod svá křídla si je vzal 
“Master Chef” Miroslav Kalina, Jan 
Punčochář je uvítal v Grand Cru, italský 
šéfkuchař Matteo Di Carli je zasvětil 
do kuchyně ve svých restauracích Casa 
di Carlo, Maso je Maso a Ryba je ryba 
a v neposlední řadě se podívali i pod 
pokličku skvělých restaurací Mincovna 
a Tiskárna v samém srdci Prahy. 
V rámci projektu pro ně byl připraven 

také kuchařský kurz ve škole vaření 
Chefparade.

› kUlinary

Finanční partneři: 

partneři projektu:
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london 

naše projekty/lonDon job&Fun

1. obecné informace 
o projektu 

Prostřednictvím projektu LONDON 
Job&Fun, umožňujeme ročně 2 dětem 
z dětských domovů, mnohdy poprvé, 
vycestovat do zahraničí. V Londýně pak 
tři měsíce pracují v gastronomii a studují 
angličtinu.

Cílem projektu je naučit účastníky 
samostatnosti, pracovním návykům 
a hospodaření s penězi.  Pomoci jim 
zdokonalit si své jazykové dovednosti 
a seznámit je s jinou kulturou.

Finanční partner projektu: 

partner projektu: 

› london job&fun

Lukáš 
Kerhart 

2. Účastníci 2. kola projektu

› Dana L., 18 let, 
dětský domov Pepa - Příbram

Dana z počátku 
pracovala v agentuře, 
která ji posílala 
každý den za prací 
do jiného hotelu či 
restaurace. Bohužel 
neměli dostatek 
klientů, a tak si 
Dana musela najít 
jiné zaměstnání, 
aby se uživila. 
Našla novou práci 
v bistru Caffee 
Concerto, kde pracovala až do konce 
pobytu. 

Z Anglie si odvezla spoustu zážitků, 
včetně těch cestovatelských. 

„Pro mě byl ze začátku nejtěžší jazyk. 
Nedokázala jsem se s nikým pořádně 
domluvit, ale ke konci už pro mě bylo 
mnohem těžší spíše přepínat do češtiny. 
Co se týče financí, nepřišlo mi to nijak 
náročné, i když tam mají dráže než u nás. 

Největší radost mám z toho, že jsem si 
zdokonalila angličtinu, překonala strach 
a jsem samostatná.“ 

› Filip U., 20 let, 
dětský domov Černá Voda

Filip získal práci přímo v “British 
Muzeum” v jednom z jejich stánků 
s občerstvením. V jednu chvíli 
uvažoval také o tom, že si v Anglii 
podá přihlášku na vysokou školu. 
Nicméně se nakonec rozhodl, dokončit 
studium v České republice a poté se 
popřípadě do Anglie vrátit. 

„Zlepšil jsem 
si v Londýně 
orientační 
smysl. Měl jsem 
s tím ze začátku 
problémy. Dále 
jsem si určitě 
zlepšil jazyk. 
Angličtinu 
ovládám, ale bál 
jsem se mluvit. 
Nyní už jsem v tom sebejistější. No 
a naučil jsem se také vařit v mikrovlnce 
na sto způsobů.“
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bUrza PráCe

1. obecné informace 
o projektu 

S mladými lidmi spolupracujeme i při 
hledání práce nebo brigády. V projektu 
Burza práce naleznou mladí lidé brigády 
či práce na plný úvazek u našich 
partnerů.

Připravujeme je na pohovor, upravujeme 
s nimi životopisy a motivační dopisy 
na danou pozici, na kterou se hlásí. 
Podporujeme je po celou dobu 
procesu hledání práce i s následnou 
administrativou. 

Cílem projektu je najít pro tyto mladé 
lidi vhodné zaměstnání podle jejich 
představ.

2. Aktivity v projektu

› Individuální pomoc při hledání 
zaměstnání

› Pracovní veletrh

3. Zaměstnání a brigády

naše projekty/Burza práce

› burza práce

› Petr Š. - nastoupil 
do Hotelu Hoffmeister

› Nikol M -  získala 
zaměstnání v HR 
odd. společnosti 
Tesco

› Z Gabriely S. se 
stala barmanka

› Belinda K. 
nastoupila 
na brigádu při 
studiu na VŠ 
do Chefparade

› Lukáš S. 
nastoupil na HPP 
do společnosti 
CZC.cz

 › Kristýna P. pracuje 
v Alzheimer centru

› Z Adély Š. se 
stala baristka 
v Costa Coffee
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V sobota 21. dubna do Prahy dorazilo 
na sto mladých lidí z dětských domovů 
z celé České republiky, kteří přijeli 
hledat práci či brigádu na veletrh 
pracovních příležitostí. Cílem veletrhu 
bylo mladé lidi seznámit s potenciálními 
zaměstnavateli a rozšířit jim obzory 
ohledně možností na pracovním trhu. 
Pro návštěvníky veletrhu byl po celý den 
připraven nabitý program. Seznamovali 
se s jednotlivými společnostmi, získávali 
nové kontakty. Zájemci absolvovali 

přijímací pohovor nanečisto, konzultovali 
své životopisy nebo se zúčastnili 
některého z workshopů. Ty pro ně 
připravili Lukáš Kerhart, Pavel Moric, 
Petra Nulíčková z Alza.cz a Lucie 
Nová, Magdalena Havlíčková a Andrea 
Žáková ze společnost ExxonMobil 
Business Support Center Czechia s.r.o. 
Velký úspěch měl i workshop o líčení 
na pracovní pohovor od Mary Kay. 
Návštěvníkům byli na místě k dispozici 
také specialisté Úřadu práce ČR.

Pracovní veletrh

Partneři veletrhu:

Záštitu nad veletrhem převzalo:

Společnosti, které účastníkům práci nabízeli:

naše projekty/Burza práce
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mImo projekty

Zaměstnanci společnosti České 
Radiokomunikace se rozhodli uspořádat 
sbírku ve prospěch mladých lidí 
z dětských domovů, kterým chtěli 
pomoci nastartovat kariéru. Vybrali jsme 
tedy společně 6 účastníků, kterým jsme 
za vybrané finanční prostředky uhradili 
kurzy, které jim v budoucnu v kariéře 
jistě pomohou:

› Vláďa - Kurz první pomoci

› Irina - Kurz Francouzské křehké koláče

› Sára - Autoškola

› Štěpánka - Kurz prodlužování vlasů

› René - Kurz Francouzské křehké   
    koláče

› Lucie - Kurz prodlužování vlasů

děti podpořené mimo naše projekty
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ze ŽIvota naDání a DoVeDnosti

vÝZnAMnÉ udÁLoSTi roku 2018

› nadání a dovednosti 
v hračkářství Hamleys  
Praha!

Možná jste si při návštěvě hračkářství 
Hamleys u pokladen všimli kasiček, 
jejichž prostřednictvím můžete  
finančně podpořit naší organizaci.  
Nyní máte možnost vhozením 
libovolného obnosu také podpořit 
projekt Rozhled.

› sbírka oblečení 
ve skanska, únor

Společnost Skanska uspořádala 
v České republice a na Slovensku 
firemní sbírku oblečení pro děti 
z dětských domovů. A my jsme 
v lednu při návštěvě 6 dětských 
domovů všechno toto oblečení rozdali. 
Děti si v něm mnohdy rovnou zkoušely 
pracovní pohovor nanečisto. Využijí 
jej v budoucnu nejen na pohovory, ale 
také v rámci závěrečných zkoušek, 
maturitních zkoušek, tanečních, plesů 
a podobně.

› 6. narozeniny  
v maXlaserGame, duben

Nadání oslavilo 6.narozeniny! 
Díky našim skvělým 
partnerům z Lasergame Praha 
MaxLasergame, jsme to řádně 
oslavili.
Děkujeme všem partnerům, 
lektorům, dobrovolníkům, dětským 
domovům a dětem samotným, 
kolegům a dalším za podporu, které 
se nám při naší práci dostává. Bez 
vás by to nešlo!
Děkujeme také Danielu Šeinerovi 
za krásné fotografie!

Vaření v italské 
restauraci

Setkání s fot-
balistkou Bárou 
Votíkovou

“Moc bych chtěla poděkovat za krásné zá-
žitky, které bych asi jinde nezažila. Že jsme 
byli v ateliéru Ordinace 
v růžové zahradě, 
kam se málokdy 
kdo dostane, ale 
mám i krásné fotky 
a vzpomínky. Moc 
děkuji Nadání a do-
vednosti že mi to 
mohli uskutečnit.“

Na natáčení 
Ordinace 
v růžové 
zahradě

› den dĚtí a sPlnĚná Přání,  
červen

Stejně jako v předchozím roce jsme i letos 
na Facebooku vyhlásili na Den dětí soutěž. 
Nakonec jsme vybrali tři výherkyně, kterým 
jsme splnili jejich sen. Maruška si zahrála 
fotbal s Bárou Votíkovou, brankářkou 
SK Slavia, Ellen se podívala na natáčení 
Ordinace v růžové zahradě a vyfotila se 
s oblíbenými herci a Anežka strávila den 
v italské restauraci Casa de Carli.

ze ŽIvota nadání a dovednostI
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› slavnostní vyHlášení Cen 
sdGs 2018, červen

Také jsme se zúčastnili slavnostního 
vyhlašování #CenySDGs2018 
v Černínském paláci pod taktovkou 
Asociace společenské odpovědnosti 
a měli jsme nesmírnou radost, že jsme 
se s našimi projekty dostali mezi pět 
finalistů.

› Gesto rokU

V druhé polovině roku vyhlásil 
Týdeník E15 GESTO ROKU, kam jsme 
přihlásili projekt, který organizujeme 
pro společnost Samsung Electronics 
Czech and Slovak s názvem 
Samsung Tvoje šance. Náš společný 
projekt vyhrál 1. místo.

› bambInI lItera  
PomáHá dobrÉ 
vĚCI

Výtěžek z prodeje 
Druhé pohádkové 
knížky od dětí pro 
děti, kterou v rámci 
soutěže Bambini litera vydala 
společnost Skanska Reality, letos dosáhl 
hodnoty 204 800,- Kč.
Máme obrovskou radost, že tato soutěž 
podpořila nejen vztah dětí k literatuře, 
ale i dobrou věc. A ještě větší radost 
máme z toho, že jsme mohli být součástí 
tohoto projektu. Celý výše uvedený 
výtěžek věnovala společnost Skanska 
na projekt Rozhled.

ze ŽIvota nadání a dovednostI

› vIrtUální realIta Golem

Naše patronka Patricie Solaříková se 
společně s dětmi z dětského domova 
Unhošť měla možnost se zúčastnit 
unikátního projektu Golem VR , který 
představuje zážitkovou hru kombinující 
nejnovější dimenzi virtuální reality 
s pohybem ve skutečném světě. 
Veřejnosti nabízí zažít si atmosféru 
magické Prahy, možnost dotýkat se 
vybraných objektů či řešit jednoduché 
úkoly. Vyvrcholením je návštěva 
pracovny rabi Löwa a oživení Golema.
Největší evropský projekt na poli 
virtuálních technologií spustilo v centru 
Prahy vývojářské studio DIVR Labs.

› nový Web a loGo, září

V září jsme díky spolupráci 
s ANTstudeim v Plzni změnili brand. 
Máme nové logo a zároveň nám 
“Anti” vytvořili  
krásné nové  
webové stránky.

› kUlatý stůl v senátU čr

Dlouhodobě máme za cíl zlepšit situaci 
dětí v dětských domovech a následně 
jejich situaci po odchodu. Jednali jsme 
tedy v Senátu 
ČR o změnách 
v zákoně č. 
109 o výkonu 
ústavní péče.
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› stoP zevlInG, srpen

V září jsme se také zúčastnili 12.ročníku 
sportovně-kulturního festivalu Stop 
Zevling - Workshop pracovních příležitostí 
na Černém Mostě, kde jsme měli možnost 
s dalšími zástupci firem radit zájemcům 
ohledně hledání práce a kariéry.

› bUrGerfest, září

Na podzim jste nás mohli vidět 
na Burgerfestu 2018 na pražském 
Výstavišti. Ve stánku Instaxu měli lidé 
možnost se zadarmo vyfotit a vhodit 
dobrovolný příspěvek do naší kasičky. 
Celý výtěžek byl použit na projekty 
pro děti z dětských domovů.

› a-Csr, říjen 

Letos jsme se opět připojili a stali 
se členy největší CSR platformy 
v ČR, a to Asociace společenské 
odpovědnosti, která spojuje organizace 
z korporátního, neziskového, 
vzdělávacího i veřejného sektoru 
s cílem zvýšit jejich potenciál 
a kompetence v oblasti CSR 
a udržitelného podnikání.

ze ŽIvota nadání a dovednostI

› sWInG Golf toUr,  
červenec/srpen 

Součástí našich partnerství jsou i různé 
akce. Díky firmě Swing Golf tour, jsme 
byli součástí 
golfové tour, kde 
jsme prodávali naše 
předměty včetně 
golfových míčků 
Bridgestone, které 
pro nás nechali 
vyrobit.

› Probono & Csr 2018, říjen

Letos jsme se díky našemu partnerovi, 
kterým je Mediální dům Economia 
zúčastnili slavnostního předávání cen 
třetího ročníku Probono & CSR 2018.  
Nominovali jsme dvě advokátky, které 
nám v velmi pomáhají.  Byly jimi - Jitka 
Linhartová z AK Nedělka Kubáč advokáti 
a Lucie Oršulová z AK Bányaiová 
Vožehová, s.r.o. Na slavnostním večeru 

nás velmi překvapili, když 
se nás rozhodli podpořit 
a věnovat nám šek 
na částku 30.000,-Kč 
a navíc i šek na mediální 
podporu v titulech 
vydavatelského domu 
ve výši 250.000,- Kč.

› toP lIGa fIrem, prosinec 

TOP Liga firem je další z partnerů, 
kteří se nás rozhodli podpořit 
a z každého přihlášeného týmu 
do ligy v malé kopané nám věnovat 
1.000,-Kč. Nakonec se přihlásilo 10 
týmů a na slavnostním vyhlášení 
vítězů ligy se přidali i samotní 
zaměstnanci společností TUkas 
a.s.,Knowlimits Group a Procter 
and Gamble Cesko a finanční dar 
navýšili na částku 17.000,- tím, že nám 
věnovali své finanční odměny.

› stříbrnÉ vánoční dny

Ve dnech 13.-16. prosince jste nás 
mohli vidět na Stříbrných Vánočních 
dnech 2018 v areálu PVA EXPO 
Praha v Letňanech, kde jsme 
prodávali naše dárkové předměty.
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vÝZnAMná PArTnErSTvÍ

› PaPír PomáHá

Jedním z partnerů projektu Rozhled 
je IGEPA velkoobchod papírem. Když 
vy nebo vaše společnost nakoupíte 
papír MAESTRO®, Niveus® SUPERIOR, 
TRIOFACE® a PAPE exclusive 
s nálepkou „PAPÍR POMÁHÁ“, 
podpoříte tak naše projekty 
a společně pomůžeme dalším mladým 
lidem ze sociálně slabého prostředí. 
Děkujeme společnosti IGEPA 
velkoobchod papírem Papír pomáhá 
za tuto formu podpory.

› magazín forbes

Již třetím rokem nás zdarma zásobuje 
svým magazínem, ze kterého 
čerpáme motivaci a nové informace 
o osobnostech, které něco dokázali 
a mohou tak být vzory pro “naše” děti.

› týdeník euro

nás již stejně dlouho zásobuje svým 
časopisem, kde zase získáváme 
informace spíše z businessového světa.

ze ŽIvota nadání a dovednostI

› femat radotín s.r.o.

Díky spolupráci s FEMAT Radotín s.r.o. 
máme v Nadání k dispozici automobil, 
který využíváme hlavně na cesty za dětmi 
po celé ČR, ale také s ním převážíme věci 
na workshopy v rámci Prahy.

› Chefparade s.r.o.

Jsme nadšeni ze spolupráce 
s Chefparade s.r.o., kteří v každém 
kole projektu Rozhled najdou termín 
a věnují účastníkům projektu Rozhled 
kuchařský kurz.

 › CoPy General, s.r.o.,

společnost, jež se rozhodla nás 
podpořit a věnovat nám nabitou 
kartu na své služby.

 › fotograf daniel šeiner

Další, kdo si zaslouží být zde zmíněn, 
je náš dvorní fotograf Dan, který nikdy 
neváhá a vždy nám přijede naše akce 
nafotit. A občas si vezme pod ruku 
i samotné účastníky projektu Rozhled, 
kteří se chtějí stát fotografy.
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Kde jsme byli vidět 

› bUrGer fest

referenCe

› Golfové turnaje

referenCe

“ ““““
Strašně super, jsem ráda, že jsem 

se přihlásila a hlavně, že jsem měla 

tu možnost tady být. Dozvěděla 

jsem se spoustu věcí, které jsem 

nevěděla. Strašně moc děkuji.

Projekt mi pomohl si ujasnit, co 

opravdu chci a zjistila jsem, že 

není tak těžké toho dosáhnout, 

jak jsem si myslela. Nyní už vím, 

kde a jak hledat práci, jak získat 

kontakty. Strašně moc jsem se toho 

dozvěděla. Už se ani tolik nebojím 

budoucnosti a řekla bych, že jsem 

díky projektu samostatnější. Až 

budu dospělá a budu řešit práci, 

tak už to nebude tak těžké, protože 

budu vědět co a jak. Dalo mi to 

strašně moc a za všechno děkuji.

 

Jsem více komunikativní, nebojím 

se tolik, vím co bych chtěla dělat.

Zmenšily se pochybnosti. Nemáme 

strach napsat nějakému odborníkovi 

o radu. Dostal jsem vzdělání, ale 

největší posun je v hlavě.

Děkuji za možnost účasti v tak 

skvělém kolektivu lidí. Děkuji 

za možnost navštívit firmy, 

do kterých bych se jen tak 

nedostal. Možnost získání kurzu 

je úplně nejlepší. Propojení děti 

z rodin s námi z děcáku je hodně 

dobrý, jelikož aspoň ví, co to 

děcák je. Děkuji ještě jednou!
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naPsalI o násnaPsalI o nás

napsali o nás

› scany tištěných médií

duben

květen

červen

srpen
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naPsalI o násnaPsalI o nás

8 srdce pro vás  pondělí 3. prosince 2018

srdce pro vás představuje organizaci nadání a dovednosti 

Startují kariéru dětí
z dětských domovů

Tohle je 6 projektů 
organizace

Rozhled
Čtyřměsíční program zaměřený na 
volbu správné  kariéry, rozvoj nadá-
ní a dovedností a následného osamo-
statnění se a uplatnění se na trhu prá-
ce. Projekt je určený mladým lidem 
ze znevýhodněného prostředí (kom-
plikovaná situace v rodině, neúplná 
rodina, pěstounská péče či pobyt v 
dětském domově, nemoc nebo úmr-
tí v rodině, špatná finanční situace).

Tvoje šance
Jde o roční projekt pro studenty s am-
bicemi jít na vysokou školu, podnikat 
či se stát odborníkem v některém z 
technologických a příbuzných oborů.

London Job & Fun
Prostřednictvím projektu můžou 
ročně dvě děti z dětských domovů, 
často poprvé v životě, vycestovat do 
zahraničí. V Londýně pak tři měsíce 
pracují v gastronomii a studují ang-
ličtinu.

Burza práce
Nabízíte volné pracovní pozice, které 
byste rádi obsadili cílevědomými stu-
denty či absolventy? Zároveň chcete 
pomoci mladým lidem ze znevýhod-
něného prostředí uplatnit se na trhu 
práce? Stačí kontaktovat organizaci.

Můj byt
Mladým lidem do jejich nového by-
dlení dodává organizace potřeb-
né vybavení dle možností, aby měli 
kam dávat potraviny, kde prát prá-
dlo nebo jak uklidit. Cílem je pomo-
ci mladým se po odchodu z domova 
postavit na vlastní nohy a materiálně 
je podpořit.

Kulinary
Studenty gastronomie v rámci pro-
jektu Kulinary bere organizace na 
stáže do vybraných pražských re-
staurací, kde mají možnost vyzkou-
šet si gastronomii na nejvyšší úrovni 
a přiučit se kulinářskému umění. Cí-
lem je podpořit mladé kuchaře v ces-
tě stát se špičkovými a uznávanými 
kuchaři.

Činnosti organizace se bude 

Blesk věnovat celý prosinec 
v projektu Srdce pro vás. O 
co přesně jde? „Připravuje-

me pro 
děti růz-

né projek-
ty. V nich jim 

pomůžeme s 
výběrem stu-

dia, přípravou 
životopisu, se 
vstupem na trh 
práce, ale i na-
příklad se zařizo-
váním bydlení. V 
projektech nechybí nej-
různější školení ani exkurze 
v zajímavých firmách,“ po-
pisuje ředitelka organizace 
Linda Hurdová.

Největší masou jsou děti z 
dětských domovů. Do šes-
ti projektů se zapojilo už 73 
domovů ze všech krajů re-
publiky. „Za ty roky jde o 
více než sedm stovek dětí,“ 
říká Hurdová. Podle ní mají 

takové děti menší mož-
nosti než ty, které vy-

růstají v úplných 
rodinách. „V dět-
ských domovech 
se jim samozřej-
mě věnují. Ale 

jde spíše o to, že 
jsou pro ně zaříze-

ny běžné potřeby. Kari-
éra už je takový nadrámec 
toho, na co v dětském do-
mově nestačí,“ vysvětluje 
ředitelka.

PRAHA – Mají za sebou ži-
vot v dětském domově, v 
pěstounské rodině nebo v 
jinak sociálně znevýhodně-
ném prostředí. I tak ale můžou 
takové děti uspět na trhu práce. Té-
měř 7 let jim v tom pomáhá organi-
zace Nadání a dovednosti.

Pomoct můžete i vy!
Každá pomoc se počítá a za-
pojit se můžete i vy! pomů-
žete tak dětem v jejich osob-
ním a profesním rozvoji a 
dáte tak mladým lidem šan-
ci na lepší budoucnost, často 
získají svou práci snů. jaký-
koliv příspěvek můžete po-

slat na transparentní účet: 
107-7444850227/0100. vy-
užit bude na lektory, kariér-
ní poradce pro děti, kurzy, 
workshopy, exkurze a dopra-
vu dětí. podpoříte i činnost 
organizace a přípravu jed-
notlivých projektů. 

Text: t. Koníček, t. Hodáliková
Foto: d. Malík, nadání a dovednosti

Jak se přihlásit
do projektů?

Stačí zabrousit na webové stránky 
www.nadaniadovednosti.
cz Tam už najdete podrobné in-
formace o všech projektech a lze 
se na stránkách rovnou přihlásit.

Kontakt:
Nadání a dovednosti o. p. s.

Adresa: Hradčanská Office Center, 
Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 00.

Telefon: 724 852 238
E-mail: info@nadaniadovednosti.cz
Web: www.nadaniadovednosti.cz

Více čtěte na www.srdceprovas.czOrganizace pomohla za 7 let více 
než sedmi stovkám mladých lidí.

Chcete pomoci s výběrem práce? 
Na výběr máte 6 projektů.

Pro kuchaře a kuchařky je 
projekt Kulinary.

Ředitelka 
Linda 

Hurdová.

8 INZERCE  Pondělí 3. prosince 2018

inzerce 8

1. AKTIVUJTE SI v období 3. – 31. 12. 2018 novou SIM kartu BLESKmobil. 2. Ve stejném období ODEŠLETE SMS ve tvaru: BONUS BLESK na číslo 999340.  
3. Do 31. 1. 2019 dobijte SIM kartu BLESKmobil minimální částkou 200 Kč a obratem obdržíte 300 Kč kreditu navíc. Více informací na www.bleskmobil.cz

NADĚLÍME VÁM 300 KČ
Kupte si novou SIM kartu BLESKmobil s kreditem 150 Kč v ceně a my vám k prvnímu dobití přidáme kredit 300 Kč na volání, SMS a internet do mobilu.

 Volání a SMS již od 1 Kč
 Bez smluv a závazků
 Přenos stávajícího čísla zdarma

 V každé dobré trafice
 Na telefonu 267 267 061
 V e-shopu bleskmobil.cz

BLESKmobil JE FÉR BLESKmobil ZAKOUPÍTE

JAK ZÍSKAT KREDIT 300 KČ?

INZERCE

28
28
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DATUM PROJEKT NÁZEV MÉDIA
6.1. Nový ambasador  - Zdeněk Křížek  To je senzace
17.1. Nový ambasador - Zdeněk Křížek Gatro&Hotel
29.1. Martina Ptáčková podpořila Nadání a dovednosti jablonecký deník
30.1. info k projektu Rozhled 13 DD Uherské Hradiště
14.2. Organizace - obecné  Pražský Patriot
21.2. Organizace - obecné  Novinky.cz
23.2. Veletrh pracovních příležitostí Zámeček
6.3. Veletrh pracovních příležitostí Parlamentní listy 
23.3. Veletrh pracovních příležitostí HN 
27.3. Veletrh pracovních příležitostí Novinky.cz
3.4. Projekt Rozhled  Romea.cz
25.4. Veletrh pracovních příležitostí Alzheimercentrum 
3.5. Projekt Samsung Tvoje šance FeedIT.cz
4.5. Projekt Samsung Tavoje šance Vysočina news
9.5. Projekt Samsung Tvoje šance TOUCHIT
10.5. Projekt LONDON Job & Fun JO MAGAZÍN
10.5. Projekt Samsung Tvoje šance Turiec Online
10.5. Ceny SDGS Agris
12.5. Organizace - obecné  jablonecký deník
13.5. Projekt LONDON Job & Fun Zámeček 
13.5. Ceny SDGS Parlamentní listy 
14.5. Ceny SDGS enviweb
15.5. Projekt Samsung Tvoje šance Školský servis
21.5. Organizace - obecné  HN 
 Projekt LONDON Job & Fun bvlaw
21.6. Projekt Můj byt  Alza 
29.8. Organizace- akce Stop Zevling hiphopstage.cz
28.8. Projekt Samsung Tvoje šance firststyle.cz
13.8. Organizace - akce Stop Zevling zenysro.cz
10.8. Organizace-akce Golem tyden.cz
10.8. Projekt Můj byt  jomagazin.cz
9.8. Projekt Samsung Tvoje šance nasregion.cz
9.8. Organizace-akce Golem extra.cz
2.9. Organizace-akce Golem super.cz
3.9. Organizace - akce Burgerfest super.cz
5.9. Organizace - plnění snů lidovenoviny.cz
3.9. Organizace - akce Stop Zevling radio 1
4.9. Organizace - akce Stop Zevling protisedi.cz
21.9.  Projekt Samsung Tvoje šance E15
3.10. Projekt LONDON Job & Fun Facebook British Embassy
9.10. Projekt Rozhled protisedi.cz
17.10. Organizace - PROBONO & CSR ihned.cz

› Přehled online článků:

naPsalI o nás

19.10. Organizace - PROBONO & CSR ihned.cz
19.10. Organizace - PROBONO & CSR aktualne.cz
19.10. Organizace - PROBONO & CSR ihned.cz
17.10. Organizace - obecné  www.profairplay.cz
24.10. Organizace - PROBONO & CSR www.info.cz
25.10. Organizace - PROBONO & CSR Facebook HateFreeCulture
 Organizace - Vánoční trhy PVA Letňany 
22.10. Organizace - PROBONO & CSR epravo.cz
21.10. Organizace - PROBONO & CSR pravniradce.cz
21.10. Organizace - PROBONO & CSR pravniradce.cz
21.10. Organizace - PROBONO & CSR pravniradce.cz
19.10. Organizace - PROBONO & CSR byznys.ihned.cz
19.10. Organizace - PROBONO & CSR pravniprostor.cz
19.10. Organizace - PROBONO & CSR byznys.ihned.cz
19.10. Organizace - PROBONO & CSR byznys.ihned.cz
18.10. Organizace - PROBONO & CSR pravniradce.cz
17.10. Organizace - PROBONO & CSR domaci.ihned.cz
15.11. Projekt Samsung Tvoje šance www.zeny.cz
21.11. Projekt Samsung Tvoje šance otechnice.cz
15.11. Projekt Samsung Tvoje šance e15.cz
27.12. Projekt Rozhled protisedi.cz
 Projekt Samsung Tvoje šance Marianne.cz
28.11. Organizace - Vánoční trhy PVA Letňany Homebydleni.cz
27.11. Projekt Samsung Tvoje šance Denik.cz - reklama
25.11. Projekt Samsung Tvoje šance zenysro.cz
21.11. Projekt Samsung Tvoje šance otechnice.cz
21.11. Projekt Samsung Tvoje šance zena-in.cz
20.11. Projekt Samsung Tvoje šance sdeleni.idnes.cz
19.11. Projekt Samsung Tvoje šance befresh.cz
19.11. Projekt Samsung Tvoje šance forme.cz
19.11. Projekt Samsung Tvoje šance trendyzdravi.cz
18.11. Projekt Samsung Tvoje šance zenyprozeny.cz
17.11. Projekt Samsung Tvoje šance everydaymagazin.cz
16.11. Projekt Samsung Tvoje šance feedit.cz
15.11. Projekt Samsung Tvoje šance e15.cz
15.11. Projekt Samsung Tvoje šance supermamy.maminka.cz
15.11. Projekt Samsung Tvoje šance zeny.cz
 Projekt Samsung Tvoje šance elle.cz
27.12. Projekt Rozhled protisedi.cz
20.12. Projekt Samsung Tvoje šance Denik.cz - reklama
20.12. Projekt Samsung Tvoje šance zena-in.cz - reklama
17.12 Organizace - obecné  blog.rostecky.cz
13.12. Organizace - Vánoční trhy PVA Letňany atlaceska.cz
11.12. Organizace - Vánoční trhy PVA Letňany letnanskelisty.cz
11.12. Organizace - Vánoční trhy PVA Letňany veletrhy.hyperbydleni.cz
3.12. Organizace - Vánoční trhy PVA Letňany luxus.cz
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jak nás můžete poDpořit

› fInanční PodPora  
Jako společnost můžete podpořit buď 
konkrétní projekt či samotný chod 
organizace, a to formou darovací smlouvy 
či faktury. 

Individuální dárci pak mohou podporu 
uskutečnit buď zasláním finanční částky 
na transparentní účet vedený u Komerční 
banky, a.s., číslo 107-7444850227/0100 
nebo přes platformu www.darujme.cz 
či svým nákupem učiněným přes www.
givt.cz. Samozřejmostí je pak i potvrzení 
o přijatém daru, kterým si můžete snížit 
daňový základ. 

Zařaďte nás do své cafeterie Sodexo, kde 
nám můžete Vy či vaši kolegové připsat své 
benefit body.

› materIální PodPora  
Podpořit nás můžete také materiálně 
pomocí svých produktů nebo služeb.V 
minulosti nám velké korporace poskytly 
například vyřazené notebooky, které jsme 
darovali dětem. Hotelové řetězce nám 

poskytly své služby ve formě ubytování pro 
účastníky našich projektů.

› eXkUrze, stínování
Ukažte studentům, jak vypadá vaše 
společnost zevnitř a jak v reálu fungují 
jednotlivé pracovní pozice. Podpoříte tím 
naše vzdělávací projekty, a také třeba 
získáte zapálené brigádníky či nové kolegy 
do budoucích let. V případě zájmu nám 
napište a společně vše naplánujeme dle 
vašich možností.

› semInáře, WorHskoPy
Uspořádejte seminář či workshop pro naše 
studenty. 

› dobrovolnICtví
Nabídněte svým kolegům, že se mohou 
zapojit a doprovázet studenty na exkurze 
do společností v Praze a sami tak poznat 
nové obory a zajímavé činnosti

Líbí se vám naše projekty? Rádi byste je podpořili? Níže uvádíme pár 
způsobů, jak na to. Pokud by vás ani jeden nezaujal nebo byste měli jiný 
nápad, ozvěte se nám na info@nadaniadovednosti.cz. Společně můžeme 
vymyslet spolupráci na míru.

jak nás můŽete PodPořIt?

› netWorkInG   
Máte obchodní partnery, které by 
spolupráce s námi mohla zajímat?  
Propojte nás!
Pozvěte nás na svůj event, kde můžeme 
vašim partnerům nabídnout spolupráci či 
jim na našem mini stránku nabídnout nákup 
charitativní dětské hry
Pořádá vaše společnost golfové turnaje? 

Přizvěte nás a vaši klienti nás mohou 
podpořit nákupem golfového míčku 
s naším logem.

› ProPaGaCe   
Přidejte si nás na váš web s prolinkem či 
s výzvou k podpoře naší neziskovky.
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fInanční  zpráva

Finanční zpráVa

› Celkové finanční příjmy a výdaje za rok 2018

CELKOVÉ FINANČNí PříJMy A VÝDAJE ZA ROK 2018 
 Počáteční stav roku 2018 664 624 Kč

 Příjmy 4 686 861 Kč

 Náklady 3 210 048Kč

 Převedeno do roku 2018 1 476 813 Kč

 

PřEHLED PříJMŮ 
 Přehled příjmů 

 Firemní a nadační dary 4 258 000 Kč

 Samofinancování 317 426 Kč

 Individuální dárci 51 792 Kč

 Veřejná sbírka (veřejné kasičky, program Melinda) 59 613 Kč

 Ostatní (bankovní výnosy, vrácené platby) 30 Kč 

 Celkem 4 686 861 Kč

 

Detailní rozpis příjmů  
FIremní a nadační dary 
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 2 950 000 Kč
Nadace Albatros 200 000 Kč 
České Radiokomunikace a.s. 150 000 Kč 
Igepa velkoobchod papírem spol s r.o. 150 000 Kč 
Skanska Reality a.s. 125 000 Kč 
Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář 120 000 Kč 
ČEPS a.s. 70 000 Kč 
Igepa velkoobchod papírem spol s r.o. 60 000 Kč 
Nadace Albatros 58 750 Kč 
Nadační fond Neeco 50 000 Kč 
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 50 000 Kč 
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. 30 000 Kč 
ECONOMIA, a.s. 30 000 Kč 
GOOOSE s.r.o. 30 000 Kč 
W.A.G. payment solutions 22 800 Kč 
České Radiokomunikace a.s. 20 000 Kč 
Hlas srdce, nadační fond 15 000 Kč 
xITee k.s. 15 000 Kč 
Lukáš Kerhart 10 000 Kč 
Locke & Hobbes a.s. 9 950 Kč 
Ekaterina Oravcova 7 500 Kč 
Copy General s.r.o. 7 000 Kč 
Lagardere Travel Retail, a.s. 7 000 Kč 
Marková Kateřina 7 000 Kč 
Abydos s.r.o. 7 000 Kč 
Alzheimercentrum pp s.r.o. 7 000 Kč 
Vamed Mediterra a.s. 7000 Kč 
Internet Mall, a.s. 7 000 Kč 
Kyb Manufacturing Czech s.r.o. 7 000 Kč 
PPC Deco Czech a.s. 7 000 Kč 
Alza.cz a.s. 7 000 Kč 
CPI Hotels a.s. 7 000 Kč 
Twisto payments a.s. 5 500 Kč 
KPMG audit 1 500 Kč 
  4 258 000 Kč 
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Zdroje podílu financování organizace 

Firemní a nadační dary 

Samofinancování (prodej, charitativní bazar) 

Individuální dárci  

Veřejná sbírka 

Ostatní (bankovní výnosy, vrácené platby) 

Firemní a nadační dary

Samofinancování (prodej charitativní bazar)

Individuální dárci

Veřejná sbírka

Ostatní (bankovní výnosy, vrácené platby)

Zdroje podílu financování organizace

Jan Reitoral (EREP ENERGIE s.r.o.)
Tomáš Koukolíček
Václav Plánský
Cvejn Martin
Jan Šťourač
Miroslav Mráz
Tomáš Václavíček
Radomila Švorcová
Michal Dziak
Přemysl Mališ
Denisa Fousová
Barbora Bastlová
Michal Kročil
Aneta Pajskrová
Ivana Mrázková
Dominik Hauptvogel
Jiřina Hrabáková

Andrea Marinovová
Lukáš Kerhart
Miroslav Zachar
Jaroslav Matějička
Lucie Horinová
Petra Kůrková
Veronika Vokurková
Nikola Pařilová
Petra Formánková
Hedvika Malá
Ludmila Papoušková
Vera Nikitinová
Ondrej Vodny
Josef Turek
Hana Kožuchová
Martina Koláčková
Dominika Wygrysová

Individuální dárci

Samofinancování

Probíhalo formou fakturací např. za účast partnerské společnosti na pracovním 
veletrhu či za poskytnutí reklamní plochy.

BUDETE CHTIT TENTO KOLAC? NEVIM, 
JESTLI TAM MOHOU ZUSTAT TYTO POMERY 
NEBO JESTLI MATE NOVY GRAF?
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