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Úvodní slovo ředitelky 
Lindy Hurdové

obsah

Milí přátelé, vážení čtenáři,

právě jste otevřeli již sedmou výroční zprávu, která vám 
přiblíží náš rok 2019. Opět utekl jako voda a přinesl 
s sebou spoustu úspěchů. Dovolte mi je krátce 
představit.
Mnoha mladým lidem jsme pomohli nastartovat kariéru 
a cestu za vysněným povoláním v rámci našich projektů 
ROZHLED a SAMSUNG TVOJE ŠANCE. Opět se nám 
podařilo vyslat dva studenty na léto do Londýna, a to 
ve spolupráci s agenturou Czech-us. David s Michaelem 
se během projektu LONDON JOB&FUN zdokonalili 
v angličtině a získali díky životu ve Velké Británii řadu 
cenných životních i pracovních zkušeností. I nadále jsme 
v roce 2019 úspěšně pomáhali v dětských domovech, 
které materiálně podporujeme projektem MŮJ BYT. 
Jsem ráda, že jsme podpořili mnoho mladých lidí 
a úspěšně rozšířili naši cílovou skupinu o studenty 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Účastníci našich 
projektů jsou velmi motivovaní a jejich silné (a někdy 
bohužel i smutné) příběhy nás denně inspirují pokračovat 
v tom, co děláme. 
Děkuji všem našim partnerům, dárcům, dobrovolníkům, 
lektorům, kolegům a příznivcům. Společně tvoříme lepší 
budoucnost nás všech a věřím, že se nám to bude dařit 
i v nadcházejícím roce.

Linda Hurdová
ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.
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Informace o společnosti

Informace o společnosti

MAPA ZAPOJENÝCH DĚTSKÝCH DOMOVŮ V ROCE 2019

Naší vizí je být partnerem mladým studen-
tům ze sociálně znevýhodněného prostředí 
a podporovat jejich osobní i kariérní rozvoj. 

Naším cílem je prosazení dílčích systémo-
vých změn tak, aby institucionální vzdělá-
vání bylo propojeno s komerční praxí.

Co je naší misí? 
Podporujeme mladé lidi z dětských domovů 
a sociálně znevýhodněného prostředí. Pro-
střednictvím workshopů, kariérního poraden-
ství, mentoringu či exkurzí do firem pomáhá-
me studentům následovat své silné stránky, 
uspět na pracovním trhu i v dospělém životě. 
Dáváme jim šanci na život ve vlastní režii.

Cílová skupina
Soustředíme se na pomoc dospívajícím 
z dětských domovů a ze sociálně znevý-
hodněného prostředí. 
Již osm let jim úspěšně předáváme zkuše-
nosti a vědomosti a otevíráme pro ně dveře, 
které bývají zavřené. To vše s cílem usnadnit 
jim start do samostatného života. 

Co přesně děláme? 
Pořádáme dlouhodobé vzdělávací projekty, 
workshopy, poskytujeme kariérní poraden-
ství, zprostředkováváme výjezdy do zahra-
ničí a také například poskytujeme materiál-
ní podporu.

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, vlož-
ka 921, se sídlem Klimentská 1246/1, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČ 242 95 124. 

Naše vize, mise a hodnoty jsou jasně dané!

PODPORA  à  podporujeme a respektujeme
KOMUNITA  à  vytváříme komunitu, která pomáhá, propojuje a nabízí příležitosti
ROZVOJ  à  neustále se rozvíjíme a rosteme
TRANSPARENTNOST  à  jsme zodpovědní a máme jasná pravidla
SMYSL  à  děláme to, co nám dává smysl 

NAšE POMOC V číSLECH

Rok 2012 - 2018 
792 dětí     102 dětských domovů

Rok 2019
154 dětí 47 dětských domovů

1. DD Pepa (Příbram) 
2. DD Střekov 
3. DD Tachov 
4. DD DAGMAR (Brno)
5. DD DOLNÍ ČERMNÁ
6. DD HORA SV. KATEŘINY
7. DD ČESKÁ LÍPA
8. DD Klánovice
9. DD Semily
10. DDŠ Hamr na Jezeře
11. DD Kroměříž
12. DD Bojkovice
13. DD Uherský Ostroh
14. DD Liptál
15. DD Zlín
16. DDŠ Bystřice pod Hostýnem
17. DD Hranice
18. DD Plumlov

19. DD Emanuel
20. DDŠ Veselíčko
21. DD Srdce - Karviná
22. DD Vizina/Ostrava                       

- Slezská Ostrava
23. DD a ŠJ Zruč nad Sázavou
24. DD Husita - Příbram
25. DD Dolní Počernice
26. DD Brno
27. DD Karlovy Vary a Ostrov
28. VÚ Žlutice
29. DD Rovečné
30. DD Humpolec
31. DD Dolní Lánov
32. DD Holice
33. DDÚ Olomouc
34. DD a Speciálně pedagogické 

centrum Mladá Boleslav

35. DD Česká Lípa
36. DD Šance - Olomouc
37. DD Cheb a Horní Slavkov
38. DD Náměšť  

nad Oslavou
39. DD Zašová
40. DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ 

Homole
41. DD Dubá-Deštná
42. Dětský domov a Školní jídelna, 

Přerov, Sušilova 25
43. DD Ledce
44. DD Hrotovice
45. centrum Trojlístek  

- Kamenice nad Lipou
46. DD Chomutov
47. DD Dlažkovice  
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Velice děkujeme členům naší správní a dozorčí rady, že i bez nároku na hono-
rář jsou fungující správní  a dozorčí radou a pomáhají nám v naplňování naše-
ho 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 (do 21.5.2019)
 Jan Pošvář (do 21.5.2019)
 Jana Pitříková (od 22.5.2019)
 Svetlana Barbarawi (od 22.5.2019)

Dozorčí rada Jitka Linhartová
 Adéla Salačová
 Vlastimil Salvet   

Náš TÝM 

Ředitelka Linda Hurdová 

Manažerka projektu Rozhled Ing. Kateřina Solmaz (do 31.5. 2019)

Manažerka projektu Rozhled Alžběta Grohmannová (od 1.6. 2019)

Manažerka projektu Tvoje šance Lucie Mairychová

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.
Kariérní poradkyně Kateřina Pešková
Lektor - Lifehacking Jiří Doležal
Lektorka - Finanční gramotnost Hana Pilcová
Lektor - Motivace Jiří Rostecký
Lektor - Personalista Simona Lošťáková, Alena Šímová, 
 Jana Fatková
Lektor - Komunikace Marek Mičienka
Lektor - IT dovednosti  David Papež
Lektor - Sebeprezentace Petr Krejčí (Minutový řečník)
Lektor - seznamovací workshop Vanda Gabrielová
Lektor - Osobní příběh a motivace Lukáš Žďárský
Lektor - Inspirace (Ynspirologie) YEMI AD
Lektor - Smlouvy, životopisy, etc. Jakub Švitorka, Zuzana Kosorinová,  
 Eliška Šedivá, Ludmila Kullová
Lektor - základy kódování Jan Dědeček, Johana Křečková
Lektor - osobní příběh a motivace Jan Hawelka
Lektor - HR pomoc Adriana Pagáčová
Lektor - bezpečnost na Internetu Daniel Dočekal
Lektor - LinkedIn odborník Jakub Zegzulka

Zdeněk 
Křížek  

Executive Culinary 
Chef, OREA HOTELS 

& RESORTS

Lenka 
Špillarová 
Moderátorka 

televize Prima
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Informace o společnosti/naší dobrovolníci

JMÉNO PŘíJMENí PROVáDĚNÝ ÚKOL POčET   
   HODIN

Miroslava Barčová doprovod Career Days 8
Anna Benišová doprovod Career Days 10
Kristýna Holubová doprovod Career Days 10
Karina Vašínová doprovod Career Days 5
Ivana Veselá doprovod Career Days 9
Luboš Mrázik doprovod Career Days 5
Jiří Rostecký motivační přednáška 4
Jiří Doležal workshop Lifehacking 8
Hana Pilcová workshop finanční gramotnost 8
Simona Lošťáková workshop psaní CV 8
Jana Fatková workshop psaní CV 8
Alena Šímová workshop psaní CV 8
Marek Mičienka workshop komunikace 4
David Papež workshop IT 4
Daniel Šeiner focení snídaně 3
Adam Dvořák focení workshopu 3
Dagmar  Kolandová doprovod Career Days 4
Petra  Frýzková doprovod Career Days 4
Zuzana Horáková doprovod Career Days 8
Adéla  Hynková doprovod Career Days 8
Barbora  Bastlová doprovod Career Days 3
Michaela  Švarcová doprovod Career Days 8
Veronika Mejzlíková doprovod Career Days 8

JMÉNO PŘíJMENí PROVáDĚNÝ ÚKOL POčET   
   HODIN 

Adriana  Pagáčová doprovod Career Days 4
Alžběta  Honsová doprovod Career Days 4
Kristýna Schusterová doprovod Career Days 5
Milena  Bošková doprovod Career Days 4
Michaela  Plesníková doprovod Career Days 4
Adéla Schicker doprovod Career Days 4
Lada Duchoňová doprovod Career Days 4
Martin Havrlík doprovod Career Days 4
Hana Kouřímová doprovod Career Days 8
Zuzana Kosorinová workshop psaní CV a prac. smluv 2
Eliška Šedivá workshop psaní CV a prac. smluv 2
Ludmila Kullová workshop psaní CV a prac. smluv 2

NAšI DObROVOLNíCI

čLENSTVí

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

Projekt ROZHLED
ROZHLED je pro všechny mladé lidi 
ve věku 17 až 26 let z dětských domovů 
a sociálně znevýhodněného prostředí*. 
Dáváme však šanci i studentům z běžných 
rodin, kterými skupinu doplňujeme. Projekt 
spojuje mladé lidi odlišného prostředí, pod-
poruje diverzitu a sociální empatii.

Konkrétně se jedná o čtyřmě-
síční mentoringový program 
zaměřený na volbu správné ka-
riéry, následné osamostatnění 
se a uplatnění se na trhu práce. 

Co účastníkům projektu 
přináší?
à  osobní a kariérní rozvoj

à  lepší přehled o možnostech 
 dalšího studia a zaměstnání 

à  vyšší šanci uplatnit se 
 ve vysněném oboru

à  exkurze do firem 
 a společností, podle vlastní  
 volby nebo zaměření

à  cenné kontakty 
 na profesionály v oboru

à  rozvoj sociálních dovedností

à  vyšší sebevědomí

à  osamostatnění se

à  nové přátele z celého Česka

V roce 2019 jsme realizovali  
dvě kola projektu ROZHLED

à  16. kolo v období únor - květen 2019 

à  17. kolo v období září - prosinec 2019

naŠe ProJeKTY
Projekty, které jsme realizovali v roce 2019

38 účastníků 
v projektu 
ROZHLED

(2 kola)

12 studentů 
v ročním
 projektu 

Tvoje šance

2 studenti 
v projektu London 

Job&Fun

102 pod-
pořených 
v projektu 

Můj 
byt
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naše projekty/rozhled

V rámci úvodního semináře proběhlo se-
známení s účastníky, veškerá administrativa 
a shrnutí náplně projektu. Po obědě pak 
dorazil Jiří Rostecký, tvůrce magazínu Mla-

dýPodnikatel.cz. Jirka přišel účastníky pod-
pořit, motivovat a sdílet s nimi nejen své 
zkušenosti, ale i strachy, jak se jim postavit 
a posunout se v životě i v a kariéře dál. 

AKTIVITY V PROJEKTU

2.-3. února 2019

ÚVODNí SEMINáŘ A MOTIVAčNí PŘEDNášKA 
S JIŘíM ROSTECKÝM

ROZHLED 16. kolo
V tomto kole bylo do projektu vybráno 20 účastníků ze sociálně 
znevýhodněného prostředí z Prahy a Středočeského kraje. 

Individuální 
dárci

Co účastníky v projektu čekalo?
à  3 víkendové workshopy;

à  3 denní Career days;

à  placený kurz pro každého účastníka dle jeho zaměření;

à  individuální kariérní poradenství;

à  testy na silné stránky Salmondo;

à  mentoring;

à  individuální plán následných aktivit po skončení projektu

Oblast:  Praha a Středočeský kraj
Období:  únor - květen 2019
Počet účastníků:  20
Věková kategorie:  17-21 let

FINANčNí PARTNEŘI PROJEKTU
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naše projekty/rozhled

V neděli pak druhým workshopem 
na téma “Finanční gramotnost a bydlení”  
navázala lektorka Hana Pilcová. Finanční 
gramotnost je pro mladé lidi velmi dů-

ležitá, aby po osamostatnění neskončili 
v dluhové pasti, věděli, jakou částku musí 
měsíčně vydělat, aby pokryli své náklady 
a uměli nakládat se svým rozpočtem.

WORKSHOP: FINANčNí GRAMOTNOST A bYDLENí 

Druhý víkend proběhl ve společnosti UPC 
Česká republika, jejíž zaměstnanci si pro 
účastníky připravili zajímavý dvoudenní 
workshop. 
V sobotní části se personalistky s účastníky 
věnovali životopisům, motivačním dopisům, 

pracovnímu právu a na závěr si vyzkoušeli 
i pracovní pohovor nanečisto. V neděli pak 
dopoledne trenéři společnosti s účastníky 
pilovali jejich prezentační a komunikační 
dovednosti a odpoledne se zaměřili na je-
jich počítačové dovednosti. 

9.-10. března 2019

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA žIVOTOPISY, POHOVORY  
A KOMUNIKAčNí DOVEDNOSTI
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naše projekty/rozhled

První dubnovou sobotu si kariérní poradci 
PhDr. Petra Drahoňovská a Mgr. Valery Se-
nichev, PhD. pro účastníky připravili zajíma-
vý workshop na talenty, silné stránky, trh 
práce a jak se uplatnit. V dopolední části 
účastníci skrze tvorbu vlastního konceptu 

kavárny poznávali své silné stránky a talen-
ty. Odpoledne pak následovala část zamě-
řená na trh práce, jeho jednotlivé segmenty 
a definováním, co je pro každého z účastní-
ků “dream job”. 

Nedělní workshop vedl Jiří Doležal, spolu-
zakladatel úspěšného motivačního diáře 
Doller. Jiří účastníkům vysvětlil, jak funguje 

jejich mozek, jak s ním pracovat, jak mít 
efektivní den, ale i jak si stanovit osobní vizi 
a cíle a posunout se za svými sny. 

6.-7. dubna 2019

WORKSHOP S KARIÉRNíMI PORADCI

LIFEHACKING S JIŘíM DOLEžALEM
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naše projekty/rozhled

Během tří dnů byly pro účastníky připra-
veny individuální exkurze a stínování dle 
jejich profilace. Kromě toho absolvovali 

kurz vaření italské kuchyně ve škole vaření 
Chefparade, laser games a dvě hodiny plné 
breakdance a parkuru. 

Na závěr celého projektu po exkurzích 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. 

12.-14. května 2019

CAREER DAYS

PARTNEŘI

ExKURZE 

CENTRUM
RUBIK N

INDIVIDUáLNí SEZENí S KARIÉRNíM PORADCEM
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naše projekty/rozhled

V rámci úvodního semináře proběhlo se-
známení s účastníky, veškerá administrativa 
a shrnutí náplně projektu. Při prolomení 
ledů nám zábavnou formou pomáhala paní 
Vanda ze Školy improvizace, dále následo-
val Petr alias Minutový řečník, který zase 
účastníkům poradil jak na prezentaci před 
publikem. 

Po obědě dorazil Lukáš Žďárský, zaklada-
tel a jeden z kluků, co stojí za úspěšným 
projektem Vnitroblock či Kavárna, co hledá 
jméno. Lukáš účastníky namotivoval a pora-
dil jim, že za svými sny si můžete jít, i když 
nemáte skoro žádný kapitál a že stačí jen 
chtít a nebát se překážek.

AKTIVITY V PROJEKTU

28. - 29. září  2019

SEZNAMOVACí WORKSHOP A MOTIVAčNí PŘEDNášKA  
LUKášE žďáRSKÉHO, ZAKLADATELE VNITROBLOCKU

ROZHLED 17. kolo
I do tohoto kola bylo vybráno 20 účastníků ze sociálně znevýhod-
něného prostředí a běžných rodin, a to z celé České republiky.  

Co účastníky v projektu čekalo?
à  3 víkendové workshopy;

à  3 denní Career days;

à  individuální kariérní poradenství;

à  testy na silné stránky Salmondo;

à  mentoring;

à  individuální plán následných aktivit po skončení projektu.

Oblast:  celá Česká republika
Období:  září - prosinec 2019
Počet účastníků:  20
Věková kategorie:  17-21 let

FINANčNí PARTNEŘI PROJEKTU
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Neděli jsme strávili s kariérními poradci 
PhDr. Petrou Drahoňovskou a Mgr. Vale-
rym Senichevem PhD. Ti si pro účastníky 
připravili workshop na téma objevování 

talentů a silných stránek, ale také ukázali, 
jak napsat skvělé CV. Poradili, jak budovat 
osobní brand a uplatnit se na pracovním 
trhu. 

Druhý workshopový víkend proběhl 
ve společnosti MSD Czech Republic s.r.o, 
jejíž zaměstnanci si pro účastníky připravili 
zajímavý celodenní workshop. 
Věnovali se různým druhům smluv, tomu, 
kde hledat práci, také účastníkům před-

stavili, že i práce v IT může být zajímavá. 
A velkým překvapením a vzácným hostem 
soboty byl  Yemi, který účastníky osl-
nil svou Ynspirology a dodal jim odvahy 
a motivacI.

SEMINář S KARIÉRNíMI PORADCI  PhDr. PETROU
DRAHOňOVSKOU A MGR. VALERYM SENICHEVEM, PhD. 

19. - 20. října 2019

WORKSHOP SE SPOLEČNOSTí MSD CZECH REPUbLIC s.r.o. 
ZAMĚŘENÝ NA VšE SOUVISEJíCí S PRACOVNíM TRHEM

YEMI A JEHO YNSPIROLOGY

naše projekty/rozhled
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V neděli účastníci zapracovali na svých 
hard skills a za pomoci společnosti SAP 
Concur vytvořili vlastní  androidovou apli-
kaci. Den byl zakončen sladkou tečkou, 

a to přednáškou Honzy Hawelky, který je 
vlastníkem stále se rozrůstající sítě kaváren 
a restaurací Lagarto na českém severu.

WORKSHOP S FIRMOU SAP CONCUR

Nedělní odpoledne zahájila lektorka Hanka 
Pilcová s workshopem na téma “Finanční 
gramotnost”. Finanční gramotnost je pro 
mladé lidi velmi důležitá, aby po osamostat-
nění neskončili v dluhové pasti a věděli, jakou 
částku musí měsíčně vydělat, aby pokryli své 
náklady a uměli nakládat se svým rozpočtem. 

Následující dva dny byly plné individuálních 
exkurzí a všichni účastníci měli možnost 
podívat se do společností a organizací, dle 
svých profilací. A kromě toho, absolvovali 
také kurz vaření italské kuchyně ve Škole va-
ření Chefparade a zahráli si lasergame v Ma-
xLasergame.

10. - 12. listopadu 2019

CAREER DAYS

naše projekty/rozhled
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Na závěr celého projektu účastníci ještě 
absolvovali hodinové individuální sezení 
s kariérními poradci s Mgr. Valerym Seni-
chevem PhD., s paní Kateřinou Peškovou 
a Ivanou Štěrbovou, kde se společně zamě-
řili na další kariérní směřování, ujasnění si 

následujících kroků po projektu. 
Zároveň všichni účastníci finalizovali své 
stávající životopisy a to za pomoci dobro-
volníků, jmenovitě: Jakuba Švitorky, Adria-
ny Pagáčové a Ester Fišerové

7. - 8. prosince 2019

INDIVIDUáLNí SEZENí S KARIÉRNíM PORADCEM

Neděle 8.prosince byla závěrečným dnem 
17.kola projektu. Dopoledne si pro účastníky 
připravil přednášku Daniel Dočekal, autor 
knihy Dítě v síti, a to na téma bezpečnosti 
na internetu. Poté dorazil Jakub Zegzulka, 

který již ve svých sedmnácti letech získává 
cenné zkušenosti ve svém oboru, a to prá-
vě díky své práci s LinkedIn.
Pozdní odpoledne již bylo ve znamení pře-
dávání dárků, certifikátů a loučení.

WORKSHOPY NA TéMA bEZPEčNOSTI NA INTERNETU 
A DŮLEžITOST LINKEDINU

ExKURZE 

PARTNEŘI

naše projekty/rozhled
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JAK PROJEKT ROZHLED HODNOTí STUDENTI?

naše projekty/rozhled

Nejsem sice ještě úplně 
rozhodnutá, jak se chci 
živit, ale projekt mi dal 
nenahraditelné základy 
a zkušenosti, které mi 
s volbou ještě pomohou. 
Naučila jsem se hodně 
věcí, ke kterým se 
ve škole nedostaneme. 
Z každého workshopu, 
exkurze i rad ostatních si 
odnáším něco do života. 
Projekt mě posunul jak 
po stránce kariéry, tak 
i po stránce přátelství.

Projekt byl dokonalý 
abych řekl pravdu. 
A taky dobrý kolektiv 
hlavně vy jste byli 
suproví.

Projekt ROZHLED mi dal 
spoustu nových zážitků, 
také mi dal inspiraci 
kam se můžu vydat 
po střední škole a rady 
jak se zlepšovat. Také mi 
ukázali, že ze dna vede 
cesta, a to vzhůru.

Díky projektu jsem 
zjistila jakou cestou se 
po střední škole vydat. 
Také jsem potkala spoustu 
zajímavých lidí a získala 
cenné kontakty, které 
jsou v dnešní době dost 
důležité.

Věřím si mnohem víc, než 
před projektem. Posunul 
mě ve směru, kde jsem si 
myslela, že vůbec posouvat 
nepotřebuju.

Obecně se mi hrozně 
líbí a vážím si toho, 
co děláte. Je to fakt 
super! … Po všech 
stránkách nejlepší byl 
asi den v Google, jednak 
programem, ale i vším 
okolo, je super, že jsme 
se tam mohli kouknout, 
jídlo super, krásný výhled.. 
Líbila se mi taky ten 
interaktivnější program – 
jako ta sebeprezentace, 
nebo pak vaření – myslím, 
že je dobrý tím prokládat 
ty přednášky týkající se 
smluv a financí.

Projekt mi dal opravdu hodně – 
od poznání spousty zajímavých 
lidí, přes mnoho praktických 
poznatků, povyrostlé sebevědomí, 
chuť nezakrnět, až po objev 
spektra možností, kam se v (nejen 
kariérním) životě vrtnout. Měl 
šťávu, spád, nabíjel energií.

Bylo to strašně super. 
Myslím, že nám to všem 
toho spoustu dalo. Prostě… 
to, co děláte je naprosto 
úžasný a mladým lidem 
to neskutečně pomáhá. 
Myslím, že takovýhle 
„rozhled“ by si zasloužili 
všichni.

Byl to můj první 
dlouhodobý 
projekt a musím 
říct, že ty 
jednorázové 
strčil do kapsy! 
Myslím, že jsme 
měli obrovský 
prostor získat 
nové znalosti 
a posunout se dál, 
že vám chci znovu 
moc poděkovat!

ROZHLED mi pomohl uvědomit si, jakým směrem bych chtěla 
v budoucnu jít. Kromě toho jsem našla skvělé přátele a získala 
zajímavé informace z různých oborů, které se v životě určitě 
budou hodit.

Projekt ROZHLED 
patří mé zážitky, 
na které nikdy 
nezapomenu. Byla to 
zkušenost, při které 
jsem získal nové 
zkušenosti, naučil 
se nové věci a získal 
nové přátele. Smál 
jsem se, vzdělával 
a užil si to. Nejvíc 
mě bavila exkurze 
do Pražské nemocnice 
a trávení času s přáteli 
a organizátory 
projektu.

Asi se mi nejvíc líbil workshop 
v Googlu. Přišlo mi, že tam jsme 
se poprvé všichni poznali trochu 
víc. Holky z Googlu byly super. 
Taky jídlo bylo úžasný. Přednáška 
o prokrastinaci byla hodně 
přínosná a celkově jsme se tam 
dozvěděli hodně užitečných 
informací. Pak se mi taky líbila 
přednáška Jirky Rosteckého 
a nahlédnutí za oponu 
úspěšnosti a slávy. Dál workshop 
s Vandou, jak na sebeprezentaci, 
na strach z vystupování, atd. 
A samozřejmě exkurze, to je 
jasný.

Projekt ROZHLED 
mi opravdu dal 
rozhled v životě. 
Ničím jsem si nebyla 
jistá a scházela 
mi motivace, no 
to se během čtyř 
měsíců změnilo. 
Ne jen, že jsem 
si teď jistá, že jdu 
správnou cestou, 
ale mám i motivaci 
a nové přátele. 
Projekt mi opravdu 
velmi pomohl, je to 
úžasný nápad.
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Projekt SAMSUNG TVOJE šANCE
Tento projekt jsme realizovali pro společ-
nost Samsung Czech & Slovak s.r.o. již dru-
hým rokem. 

Obecné informace o projektu
Samsung Tvoje šance je roční mentoringový 
projekt pro studenty s ambicemi jít na VŠ, 
podnikat či se stát odborníkem v některém 
z technologických a příbuzných oborů.

V individuální části programu získají mate-
riální i finanční podporu na realizaci svých 
kariérních snů a k rozšíření kvalifikace. 
Ve skupinové části se během pěti víkendo-
vých kurzů naučí hospodařit s financemi, 
pochopí základy marketingu a zaměříme se 
i na jejich osobnostní a kariérní rozvoj.

V roce 2019 probíhal 2. ročník, kterého se 
zúčastnilo 12 statečných studentů ze soci-
álně znevýhodněných rodin z Česka i Slo-

venska. Ti na sobě po dobu jednoho roku 
pečlivě pracovali. Během sedmi společných 
víkendů získali všeobecné znalosti v oblas-
tech finanční gramotnosti, trhu práce, pří-
pravy na pracovní pohovory, komunikačních 
dovedností apod. 

Po dobu celého projektu je provázeli  
kariérní poradci a kouči, kteří s nimi měli in-
dividuální konzultace i skupinové workshopy 
během kterých objevovali sami sebe, pozná-
vali své talenty a tvořili své profesní vize. 
Klíčovou částí projektu byl individuální 
rozvoj každého účastníka. Každý ze studen-
tů měl k dispozici 100 000,- Kč, které byly 
dedikovány na nákup vzdělávacích kurzů, 
účast na tuzemských i zahraničních konfe-
rencích, individuální konzultace s odborníky, 
stáže, exkurze, dobrovolnické zkušenosti, 
nákup hardware a softwaru potřebného 
k dané profesi a mnoho dalšího. 

Co účastníci v rámci projektu získali?
à  5 víkendových workshopů
à  2 h individuálního kariérního poradenství
à  pomoc s tvorbou a plněním vlastního        
      individuálního plánu
à  mentoring
à  materiální podporu
à  finanční podporu na rozšíření kvalifikace
à  exkurze do firem a organizací
à  stínování vybrané profese
à  a mnoho dalšího

BIANKA
Žitná-Radiša

LUCIA
Žilina

DENIS
Spišská Nová Ves

KRISTíNA
Letovice

DALIBOR
Brno

MARIA ANNA
Nová Dedina

MATYáŠ
Ostrava

MILOSLAVA
Prachatice

NATáLIE
Havířov

PETR
Čeladná

PAVEL
Praha

VERONIKA
Levice

naše projekty/tVoJe ŠanCe
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Projekt LONDON JOb & FUN
Obecné informace 
o projektu
Prostřednictvím projektu 
LONDON Job&Fun, umož-
ňujeme ročně 2 dětem z dět-
ských domovů, mnohdy 
poprvé, vycestovat do zahra-
ničí. V Londýně pak tři měsíce 
pracují v gastronomii a studují 
angličtinu.

Cílem projektu je naučit 
účastníky samostatnosti, 
pracovním návykům a hospo-
daření s penězi.  Pomoci jim 
zdokonalit si své jazykové do-
vednosti a seznámit je s jinou 
kulturou.

FINANčNí PARTNEŘI PROJEKTU

MICHAEL, 19 let, 
sociálně znevýhodněný

Michal jako první nabídku práce zkusil po-
zici pomocníka na mytí nádobí, ale úplně 
ho to nezaujalo. Hned druhou pracovní 
nabídkou byla pozice v restauraci Burrito 
Kitchen, kde burrito nejen připravoval, ale 
zastával i další pozice. Zde Michal vydržel 
až do konce projektu.  Před odletem Michal 
říkal, že pevně věří, že tohle léto pro něj 
bude nezapomenutelnou zkušeností a tak 
se stalo.

JAK PROJEKT LONDON JOb & FUN  HODNOTí STUDENTI?

DAVID, 20 let, 
dětský domov Klánovice

David se rozhodl jsem se odjet pracovat 
do Londýna, protože chtěl poznat cizí kul-
turu a nové lidi a také si chtěl zlepšit v an-
glickém jazyce, jelikož v České republice jej 
moc nevyužívá. Stejně jako Michael i David 
pracoval v gastronomii.

Jedne z úrývku z Michalových článků,  
které pravidelně posílal:
„Vím, že teď už jsem schopný hospodařit 
s penězi a nebojím se samostatnosti”.

David nakonec zkušenost z projektu  
shrnul takto: 
„Tento pracovní pobyt v Londýně mi toho 
více dal než-li vzal. Všem doporučuji vyces-
tovat kamkoliv do zahraničí, pokud máte tu 
možnost, jelikož to za to opravdu stojí”.

naše projekty/london job & fub
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Projekt MŮJ bYT V tomto roce se nám díky partnerství po-
dařilo získat 50 kusů notebooků od společ-
nosti MSD Czech Republic s.r.o. a 50 kusů 

notebooků od společnosti Ernst & Young 
s.r.o., které jsme následně začali rozdávat 
do dětských domovů:

Každoročně pomáháme mladým lidem 
z dětských domovů zajistit potřebné vyba-
vení do jejich nového bydlení, a to dle jejich 
individuálních potřeb. Zprostředkováváme 
jim například spotřebiče pro běžný život, 
aby měli kam ukládat potraviny, mohli 
snadno prát prádlo nebo si doma uklízet, 

ale zároveň pro ně zajišťujeme i technolo-
gie potřebné ke studiu.

Cílem je ulehčit mladým lidem přechod 
z dětského domova do jejich prvního  
samostatného bydlení.
Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy.

Název DD Kolik ks dodáno
DD Semily 3 
DDŠ Hamr na Jezeře 3 
DD Kroměříž 2 
DD Bojkovice 3 
DD Uherský Ostroh 2 
DD Liptál 2 
DD Zlín 2 
DDŠ Bystřice pod Hostýnem 5 
DD Hranice 5 
DD Plumlov 2 
CDD Emanuel 5 
DDŠ Veselíčko 2 
DD Dolní Čermná 5 
DD Srdce 5 
DD Vizina/Ostrava - Sl. Ostr. 5 
DD a ŠJ Zruč nad Sázavou 10 
DD Husita 3 
DD Dolní Počernice 5 
DD Tachov 3 
DD Karlovy Vary a Ostrov 3 
VÚ Žlutice 5 

Název DD Kolik ks dodáno
DD Rovečné 3 
DD Humpolec 5 
DD Dolní Lánov 5 
DD Holice 2 
DDÚ Olomouc 5 
DD Česká Lípa, 10 
DD a Spec. pedag. centrum 
Mladá Boleslav 7 
DD Šance 3 
DD Cheb a Horní Slavkov, p.o 12 
DD Náměšť nad Oslavou, 4 
DD Zašová 4 
DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole 5 
DD Dubá-Deštná, přísp. org. 5 
DD a Škol. jídelna, Přerov 5 
DD Ledce 5 
DD Hrotovice 5 
centrum Trojlístek 5 
DD Chomutov 5 
DD Dlažkovice 5 
CELKEM 180

1x Dětský domov Semily  3x Dětský domov šance -Olomouc

naše projekty/můj byt



3736

Dalších 12 notebooků jsme rozdali účast-
níkům projektu ROZHLED jak z dětských 
domovů, tak i sociálně znevýhodněno pro-

středí, aby se mohli v rámci projektu připra-
vovat a plnit zadané úkoly. Bohužel do té 
doby žádný nevlastnili:

brigita, 22 let, DD brno 

Jaroslav, 18 let, 
Ústí nad Labem

Lukrécie, 18 let, Olomouc

Dája, 19 let, brno
Dominik, 17 let,
DD Dolní čermná

Stela, 17 let, DD Hora sv. Kateřiny

štefan 17 let, brno

Tereza, 17 let, brnoVanessa, 16 let, brno

Mirek, 15 let, PRAHA, 
v pěstounské péči svojí babičky

Jednoho dne se na nás obrátila sociální pra-
covnice OSPOD s prosbou, že má na staros-
ti velmi šikovného 15ti letého chlapce, který 
žije u své babičky v pěstounské péči a že by 
moc potřeboval notebook. Chodí na brigá-
dy a snaží se si na něj jakkoli vydělat, ale je 
to na dlouho vzhledem k jeho věku. I jeho 
jsme se rozhodli podpořit. 

I Romana se na nás obrátila s prosbou, že 
potřebuje psát závěrečnou školní práci 

a moc by jí pomohlo, kdyby měla svůj vlast-
ní a nemusela se v domově střídat s ostat-

ními. Samozřejmě jsme jí také rádi pomohli.

Romana Hrdličková, 
DD Dagmar brno

naše projekty/můj byt
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belinda
Lenovo Idea-
Pad 320-15IKB 
Platinum věno-
vala společnost 
Alza.cz naším 
prostřednictvím 
Belindě Kubišo-
vé, která opou-
štěla dětský 
domov a při 
svých studiích 
na vysoké škole 
potřebovala 
podporu v po-
době nového 
notebooku.

Michal Mitraš
Michal, který 
se s námi vydal 
již do Londýna 
v rámci pro-
jektu London 
Job & Fun, se 
na nás obrátil 
s prosbou, že 
by pro psaní své 
seminární práce 
potřeboval 
notebook. Ten 
jeho mu bohu-
žel dosloužil 
a tak jsme mu 
okamžitě vyšli 
vstříc.

Honza, 
DD Melč 

Honza opouštěl 
dětský domov 
a potřeboval 
pomoci se zaří-
zením své nové 
garsonky. Oslo-
vili jsme jeho 
jménem spo-
lečnost Alza.cz, 
která nám pro 
něj věnovala 
krásnou pračku.

naše projekty/můj byt/KUrzY

Kurzy PRO DĚTI
à  LEDEN 2019 

Eliška, účastnice 15. kola Roz-
hledu má velký sen být make-
-up artistkou a tak jsme jí zajis-
tili kurz v Make-Up Academy. 

Anička si přála umět lépe ko-
munikovat. Uhradili jsme jí tedy 
kurz Efektivní komunikace.

à  ČERVEN 2019

Naši další tři účastníci, kte-
ří studují obor gastronomie, 
chtěli posunout své dovednosti 
dále a stát se baristy. Pomohli 
jsme jim a zaplatili baristický 
kurz Latte Art a Helča, Verča 
a Fabián na tomto si to velmi 
užili a na konci dostali i osvěd-
čení certifikovaného baristy.

à  říJEN 2019 

Jaroslav je velmi nadaný a za-
jímá se o IT a další technické 
obory. Když nám tedy přišla 
nabídka na účast na meziná-
rodní IT konferenci Reaktive-
Conf2019, neváhali jsme ani 
chvilku a pro Jardu zajistili 
vstup, který byl na jeden den. 
Když ho pak organizátoři po-
znali blíže a viděli jeho zápal, 
sami mu nabídli, ať se účastní 

ještě dalších dvou dnů. A tak 
se Jára sešel s kapacitami v IT 
z celého světa.
 

Adéla, která studuje v Praze 
vysokou školu nás poprosila, 
zda bychom jí mohli pomoci 
najít brigádu. Propojili jsme ji 
tedy s Costa Coffee a od říj-
na pracuje v jejich pobočce 
na Florenci jako baristka. Moc 
děkujeme Costa Coffee Jobs 
za spolupráci při zaměstnává-
ní mladých lidí.
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Ze ŽIVoTa naDÁnÍ a DoVeDnoSTI

Ze života 
naDÁnÍ a DoVeDnoSTI
VÝZNAMNá PARTNERSTVí

à  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.

à  PAPÍR POMÁHÁ

Jedním z partnerů projektu Rozhled je Ige-
pa velkoobchod papírem spol. s r.o.. Když 
vy nebo vaše společnost nakoupíte papír 
MAESTRO®, Niveus® SUPERIOR, TRIOFACE® 
a PAPE exclusive s nálepkou „PAPíR POMá-
Há“, podpoříte tak naše projekty a společně 
pomůžeme dalším mladým lidem ze sociálně 
slabého prostředí. Více informací: http://www.
papirpomaha.cz/cz/Uvodni-stranka-268/

à  LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Jsme také moc rádi 
za dlouhodobé partner-
ství s Lagardre Travel 
Retail. Pod touto spo-

luprací se skrývá pekařství Paul, které se 
stará o to, aby naši účastníci nebyli hladoví 
a díky nim tedy každý workshop máme 
skvělé bagetky a sladké pečivo.

à  COCA-COLA

I spolupráce s Coca - 
colou nás moc těší, díky 
nim si můžeme být jistí, 
že děti dodružují pitný 

režim, protože naše workshopy zásobu-
jí nejen klasickými nápoji Coca- Cola, ale 
i džusy a dalšími nápoji.

à  HOTEL NOVOTEL 
PRAHA WENCESLAS SqUARE

Ve spolupráci 
pokračujeme 
s hotelovou 
sítí Novotel 

hotels a Accor hotels, které nám poskytují 
nejen ubytování pro účastníky, ale i konfe-
renční místnosti přímo v centru Prahy.

à  ALBERT

Jsme vděční i za spolupráci 
s firmou Albert, díky které 
jsou naši účastníci sušenkami 
a dalšími drobnostmi a za-

jišťují, aby účastníci měli neustálý přísun 
potravin.

à  MCDONALD

Máme velkou radost i ze spolu-
práce s firmou McDonald, která 
nám poskytla nabité karty pro 
účastníky projektů, které může-
me kdykoliv využít na jakýkoliv 

sortiment z provozen Mcdonalds. 

à  CHEFPARADE S.R.O.

Jsme nadšeni ze spo-
lupráce s Chefparade 
s.r.o.,díky kterým mají 
účastníci každého kola 

projektu ROZHLED možnost stát se na je-
den večer profesionálními kuchaři. Díky 
Chefparade mají účastníci možnost zažít 
kuchařský kurz a něco nového se naučit.

à  CPI PROPERTY A FACILITY, S.R.O., 
CPI HOTELS, A.S.

V dlouhodobé spolu-
práci pokračujeme se 
skupinou CPI. Hotelový 
řetězec CPI Hotels, a.s. 
nám pomáhá poskytnu-

tím ubytování pro účastníky a zároveň bez-
platným pronájmem konferenčních prostor 
a od CPI Property a Facility, s.r.o. čerpáme 
podporu ve výrazné formě slevy na proná-
jmu kanceláří.

à  RESTAURACE TISKÁRNA

Restaurace TISKáRNA nám již 
několik let zdarma vychází vstříc 
a zajišťuje zdarma obědy pro 
účastníky projektu ROZHLED bě-
hem našich Career Days. Zároveň 
se sami zapojují jako gastro zaří-

zení, které nám pro děti poskytuje exkurze 
do kuchyňského provozu. A v neposlední 
řadě již třetím rokem organizuje finanční 
sbírku u příležitosti Svatomartinského posví-
cení, jejíž výtěžek podporuje naše děti, které 
v budoucnu chtějí pracovat v gastronomii.

à  FOTOGRAF DANIEL ŠEINER

Další, kdo si zaslouží být zde 
zmíněn, je náš dvorní foto-
graf 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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à  ALZA.CZ

Ve spolupráci se společností Alza.cz již 
třetím rokem po-
máháme dětem 
z dětských do-
movů vybavovat 

domácími spotřebiči jejich první samostat-
né bydlení po opuštění dětského domova. 
Společnost Alza.cz nás navíc před Vánoce-
mi 2019 zařadila do svého nového projektu 
Souhvězdí pomoci, kde nám zákazníci to-
hoto webu mohou připisovat finanční dary 
v průběhu svého online nákupu.

à  MAx LASER GAMES

Již pravidelně si s účastníky pro-
jektu ROZHLED užíváme společ-
ný čas během Career Days právě 
v Max Laser Games. Je to skvělý 
způsob, jak se po náročném dni, 

plném exkurzí odreagovat a stmelit celou 
partu.  

à  COPY GENERAL, S.R.O.,

Společnost COPY GE-
NERAL nám v rámci 

svého dárcovského programu nabila kartu 
částkou 10.000,-, které můžeme kdykoli 
čerpat na jejich služby.

à  RICOH

Dlouhodobě nás podporuje 
také společnost RICOH Czech 
Republic s.r.o., která nám 

věnovala zánovní multifunkční tiskárnu, 
do které nám i pravidelně dodává tonery.

à  MAGAZÍN FORBES

Již třetím rokem nás 
zdarma zásobuje svým 
magazínem, ze které-

ho čerpáme motivaci a nové informace 
o osobnostech, které něco dokázali a mo-
hou tak být vzory pro “naše” děti.

à  SALMONDO

Velkou radost máme také 
ze spolupráce se společ-
ností Salmondo, jejíž plat-

forma dává možnost zkusit si osobnostní 
testy, porozumět krokům v cestě za vizí, 
pochopení slabých a silných stránek. My 
jsme moc rádi, že Salmondo nám poskytlo 
přístup zdarma na tuto platformu, kde spo-
lu s našimi kariérními poradci využíváme. 
Testy Salmondo nám velmi usnadňují práci 
a účastníkům pomáhají k nalezení jejich 
vysněné kariéry.

à  ŠKOLA IMPROVIZACE

V roce 2019 se nám také po-
dařilo navázat spolupráci se 
Školou improvizace, jejíž lek-

torka pomohla dětem se seznamováním 
a sebeprezentací.

à   HRAČKÁŘSTVÍ HAMLEYS

V hračkářství Hamleys máme 
již tři roky umístěnou velkou 
kasičku přímo u pokladen, kde 
mají zákazníci možnost vho-
zením libovolného finančního 

obnosu podpořit naše projekty. Tato ka-
sička se jednou ročně otvírá na Magistrátu 
hlavního města Prahy a poté je výtěžek při-
psán na náš transparentní účet u Komerční 
banky.

à  VNITROBLOCK

Máme také velkou radost ze 
spolupráce s Lukášem Žďar-
ským, který stojí za úspěšnou 
Kavárnou, co hledá jméno, 

sportovnou Radlická, ale také Vnitroblock. 
Vnitroblock je multifunkční prostor 
na pražských Holešovicích, který spojuje 
různé umělce, ale najdete v něm i obchody 
a kavárnu. Lukáš se do projektu ROZHLED 
zapojil nejen jako přednášející, ale poskytl 
nám i prostory pro úvodní workshop.
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Ze života 
naDÁnÍ a DoVeDnoSTI
VÝZNAMNÉ UDáLOSTI

BřEZEN 2019 

à  NOVÁ AMBASADORKA 
- LENKA ŠPILLAROVÁ

Máme novou ambasadorku, kterou se stala 
Lenka Špillarová, moderátorka TV Prima.
Lenka nám už téměř dva roky pomáhá a or-
ganizuje pro účastníky našich projektů, kteří 
chtějí pracovat v televizi, exkurze do Prima TV.
Provádí je a ukazuje jim, jak která profese 
v reálu vypadá. Jsme za její pomoc a podpo-
ru moc rádi a těšíme se na další společnou 
spolupráci.

à  APLIKACE SPRÁVNÝ START

Od března jsme součástí mobilní aplikace 
SPRáVNÝ START. Tato aplikace pomáhá 
mladým lidem z dětských domovů při za-
pojení do běžného života a my v Nadání ji 
všem, které tato situace čeká, doporučujeme! 

DUBEN 2019

à  OSLAVILI JSME 7 LET à  SNÍDANě NA TéMA 
CAREER BOOST ACADEMY

V dubnu jsme uspořádali pro naše partnery 
z řad velkých společností snídani na téma 
Career Boost Academy. Chtěli jsme přitáh-
nout pozornost k tématu začleňování dětí 
z dětských domovů do pracovního života 
a zároveň mezi přítomnými získat silné 
partnery a podporovatele pro vznik nové-
ho projektu.
Součástí této snídaně se stali zástupci spo-
lečnosti LMC a IPSOS, kteří na ní vystoupili 
a představili své průzkumy a fakticky tak 
podložili potřebu našich projektů. Garan-
tem Career Boost Academy se stala známá 
Rostya Gordon-Smith, celosvětově uznáva-
ná personalistka.

ČERVENEC 2019

Již několik let nám 
FEMAT AUTOCEN-
TRUM v Radotíně 
zdarma půjčuje au-
tomobil, který nám 
pravidelně mění 
i servisují. Podporují 
tak nejen nás, ale 
i děti, za kterými se 
tímto vozem vydá-
váme jak s dárky či 
na workshopy.

SRPEN 2019

Došlo i na nás… Naše notebooky nám již bo-
hužel dosloužily, a tak nás společnost Alza.cz 
podpořila a věnovala nám dva nové. 
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Září 2019 

à  SPOLUPRÁCE S MSD CZECH  
REPUBLIC s.r.o. A ERNST & YOUNG s.r.o.

Díky spolupráci se společnosti MSD Czech 
Republic s.r.o. jsme pro naše potřeby získali 
150 kusů notebooků. Dalších 50 kusů note-
booků jsme dostali od společnosti Ernst 
& Young s.r.o. Všechny jsme rozdělili mezi 
dětské domovy a individuální děti, které nás 
oslovily.

PROSINEC 2019 

à  NOVé SPOLUPRÁCE  
- ESHOP NADÁNÍ A DOVEDNOSTI

Někdy během letních 
prázdnin 2019  nás na-
padlo spojit naší organi-
zaci s výrobci produktů, 

jejichž prodejem a výtěžkem bychom 
mohli podpořit naše projekty. Pro spolu-
práci jsme získali níže uvedené partnery, 
kteří nám věnovali část svých produktů 
nebo procenta z jejich prodeje a podpořili 
tak naši práci:
Deers.cz - pro nás vyrobili sadu jeleních 
šperků, z nichž část věnovali na náš pro-
jekt ROZHLED.

à  ELKA.CZ 

nám věnovali konkrétní typ 
trenýrek

à  FUSAKLE.CZ 

pro nás vyrobili sadu po-
nožek a z každého proda-
ného kusu nás podpořili 
částkou 50,- Kč

à  JAN ŠMÍD  

známý fotograf krajin, kte-
rým nám věnoval 50 kusů 
svého kalendáře

à  ZAPOJENÍ DO MEET & CODE

Byli jsme součástí celosvětové akce Meet & 
Code, která má za cíl zajistit přístup k pro-
gramování a digitálním dovednostem pro 
příští generaci mladých Evropanů. Co to 
v reálu znamená? Uspořádání workshopu 
programování pro děti z dětských domovů. 
A v tom nám byli nápomocni dobrovolníci 
ze společnost SAP Conúr, kteří naše děcka 
celým workshopem provedli.

KDE JSME bYLI VIDĚT

DUBEN 2019 

à  IDC SUMMIT SNÍDANě

V dubnu jsme byli součástí IT akce #ID-
CSUMMIT 2019. Děkujeme všem, kteří se 
na konferenci #IDCSUMMIT 2019 vedle 
vstřebávání zajímavých myšlenek a pod-

nětů podíleli také na tvorbě obrazu, který 
se stal předmětem improvizované závě-
rečné dražby. Výtěžek z této dražby byl 
věnován na kariérní projekt ROZHLED. 

SRPEN  2019 

à  GOLFOVé  
TURNAJE PG TOURS

Stali jsme se součástí 
golfové PG tour a v srpnu 
vyrazili na golfový tur-
naj, kde jsme na 9.jamce 
mohli prodávat naše 
předměty na podporu 
projektu ROZHLED.
O naše předměty byl 
velký zájem a tak jsme 
během 3 hodiny získali 
výtěžek ve výši 4 300 Kč. 
Děkujeme PG tour, že 
jsme tam mohli být.
 

Děkujeme společnosti IDC za tuto pod-
poru a také partnerům akce za jejich dary 
TRASK, Qualys, Ness Czech, Keboola, Red 
Hat, Veritas Technologies LLC, Soitron, 
ARUBA ISR PRG a Kaspersky Lab.
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à  FINANČNÍ PODPORA

Jako společnost můžete podpořit buď 
konkrétní projekt či samotný chod orga-
nizace, 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 při-
jatém daru, kterým si můžete snížit daňo-
vý základ. 

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

à  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 po-
skytly své služby ve formě ubytování pro 
účastníky našich projektů.

à  ExKURZE, STÍNOVÁNÍ 

Ukažte studentům, jak vypadá vaše spo-
lečnost zevnitř a jak v reálu fungují jednot-
livé pracovní pozice. Podpoříte tím naše 
vzdělávací projekty, a také třeba získáte 
zapálené brigádníky či nové kolegy do bu-
doucích let. V případě zájmu nám napište 
a společně vše naplánujeme dle vašich 
možností.

à  SEMINÁŘE, WORHSKOPY

Uspořádejte seminář či workshop pro naše 
studenty. 

à  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

à  NETWORKING

Máte obchodní partnery, které by spolu-
práce s námi mohla zajímat? Propojte nás!
Pozvěte nás na svůj event, kde můžeme 
vašim partnerům nabídnout spolupráci či 
jim na našem mini stránku nabídnout ná-
kup charitativní dětské hry
Pořádá vaše společnost golfové turnaje? 
Přizvěte nás a vaši klienti nás mohou pod-

pořit nákupem golfového míčku s naším 
logem.

à  PROPAGACE

Přidejte si nás na váš web s prolinkem či 
s výzvou k podpoře naší neziskovky.

JaK nÁS mŮŽeTe PoDPoŘIT?
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DATUM PROJEKT NÁZEV MéDIA
22.1. Konference Na vlastní nohy Romea.cz  
1.3. Účastnice D. Lišková rozhovor prozeny.cz  
22.1. Konference Na vlastní nohy Romea.cz  
4.1. Projekt Samsung Tvoje šance Firststyle.cz  
2.1. Projekt Samsung Tvoje šance Feedit.cz  
2.1. Projekt Samsung Tvoje šance nejbusiness.cz
15.2. Projekt Samsung Tvoje šance Žena-in.cz 
11.2. Organizace - obecné  Retrend.cz  
11.2. Organizace - obecné  Stavebniserver.com 
11.2. Organizace - obecné  Finparada.cz 
11.2. Organizace - obecné  Hypoindex.cz  
6.3. Projekt Samsung Tvoje šance Feedit.cz  
6.3. Projekt Samsung Tvoje šance ibestof.cz   
6.3. Projekt Samsung Tvoje šance udalostiextra.cz 
7.3. Projekt Samsung Tvoje šance lifestylenews.cz 
8.3. Projekt Samsung Tvoje šance novinky.cz  
8.3. Projekt Samsung Tvoje šance firststyle.cz  
9.3. Projekt Samsung Tvoje šance tojesenzace.cz 
11.3. Projekt Samsung Tvoje šance a-priori.cz  
20.3. Projekt Samsung Tvoje šance tojesenzace.cz
20.3. Projekt Samsung Tvoje šance udalostiextra.cz 
20.3. Projekt Samsung Tvoje šance befashionmagazin.cz  
20.3. Projekt Samsung Tvoje šance beinmagazin.cz 
20.3. Projekt Samsung Tvoje šance Feedit.cz  
20.3. Projekt Samsung Tvoje šance svetemmody.cz 
21.3. Projekt Samsung Tvoje šance abctehotenstvi.cz  
22.3. Projekt Samsung Tvoje šance Lidové noviny  
26.3. Projekt Samsung Tvoje šance ctidoma.cz  
28.3. Projekt Samsung Tvoje šance lifee.cz  
30.3. Projekt Samsung Tvoje šance Právo - Jihozáp. Čechy
30.3. Organizace - obecné  blog.rostecky.cz 
2.4. Projekt Samsung Tvoje šance Rodina a škola 
4.4.  letnanskelisty.cz
9.4. Projekt Samsung Tvoje šance iprosperita.cz
12.4. Projekt Samsung Tvoje šance Lidové noviny
24.4 Projekt Samsung Tvoje šance Feedit.cz
25.4 Projekt Samsung Tvoje šance ceskenovinky1.eu
25.4. Projekt Samsung Tvoje šance ctidoma.cz

à  PŘEHLED ONLINE ČLÁNKů

DATUM PROJEKT NÁZEV MéDIA
6.5. Projekt Samsung Tvoje šance Feedit.cz
22.5. Projekt Samsung Tvoje šance Feedit.cz
22.5. Projekt Samsung Tvoje šance madambusiness.cz
23.5. Projekt Samsung Tvoje šance ceskenovinky1.eu
1.6. Projekt Samsung Tvoje šance ctyricitka.cz
1.6. Projekt Samsung Tvoje šance mezinamiholkami
5.6. Projekt Samsung Tvoje šance feedit.cz
6.6. Projekt Samsung Tvoje šance ceskenovinky1.eu
6.6. Projekt Samsung Tvoje šance kurzy.cz
6.6. Projekt Samsung Tvoje šance w4t.cz
19.6. Projekt Samsung Tvoje šance feedit.cz
3.7. Projekt Samsung Tvoje šance feedit.cz
15.7. London Job and Fun euro.cz
17.7. Projekt Samsung Tvoje šance feedit.cz
23.7. Všeobecné cianews.cz
7.8. Projekt Samsung Tvoje šance cfoworld.cz
9.8. Projekt Samsung Tvoje šance ceskenovinky1.eu
20.8. Projekt Samsung Tvoje šance feedit.cz
21. 8.  Projekt Samsung Tvoje šance ceskenovinky1.eu
2. 9.  Rozhled nicm.cz
10. 9.  Tvoje šance feedit.cz
11. 9.  Tvoje šance ceskenovinky1.eu
26. 9.  Tvoje šance feedit.cz
10. 10.  Tvoje šance Finparada.cz
10. 10.  Tvoje šance feedit.cz
11.10. Tvoje šance personalista.com
12.10. Tvoje šance firststyle.cz
14. 10.  Tvoje šance lifestylenews.cz
17. 10.  Rozhled blog.aktualne.cz
23. 10.  Tvoje šance feedit.cz
13. 11.  Tvoje šance ibestof.cz
17. 11.   blesk.cz - Placená sekce 
26. 11.  Rozhled feedit.cz
27. 11.  Tvoje šance ceskenovinky1.eu
2. 12.  Tvoje šance feedit.cz
4.12 Tvoje šance nasepraha.cz
5.12. Tvoje šance novinky.cz
7. 12.  Tvoje šance firststyle.cz
16. 12.  Tvoje šance tojesenzace.cz
17. 12.  Tvoje šance ceskenovinky1.eu
17. 12.  Rozhled zena.aktualne.cz
19. 12.  Všeobecné roklen24.cz
19. 12.  Všeobecné feedit.cz
20. 12. Všeobecné protext.cz
20. 12. 20. 12. 2019 metro.cz

napsali o nás
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 „Projekt Rozhled rádi dlouhodo-

bě podporujeme, protože v něm 

vidíme smysl, workshopy s nimi 

naše kuchaře moc baví a být jedním 

z jejich partnerů je pro nás čest. 

Oceňujeme také výbornou, často 

a proaktivní komunikaci ohledně 

novinek v projektu a celkově spo-

lupráce probíhá s lehkostí a je nám 

lidsky velmi příjemná.“

Kamila Buráňová, 

Event Manager, 

Chefparade 

 „Spolupráce s Nadání a dovednos-

ti mi přináší obrovské uspokojení 

a radost. Vděčnost v očích účast-

níků za to, že se jim někdo věnuje, 

má o ně opravdový zájem a snaží se 

pomoci jim naplno využít jejich po-

tenciál, je doslova nabíjející. Kéž by 

se každému děcku na světe dostalo 

takové péče! Nadání je prostě super! 

:-).“ 
Ivana Štěrbová, 

Profesionální koučka 

a kariérní poradkyně

 „Není snad nic lepšího než 
pomáhat mladým lidem, 
inspirovat je a hledat s nimi 
jejich životní vizi a poslání. 
Nadání a Dovednosti je moje 

srdcová záležitost a já jsem 
hrdá, že můžu být její sou-
částí.“ Adéla Schicker, GrowJob 

Institut / Procrastination.com

    „Podpora vzdělávání patří mezi hlavní pilíře projektů společenské odpovědnosti naší firmy. Proto velmi rádi spolupracu-jeme s organizací Nadání a dovednosti, která se věnuje kariérnímu i osobnímu roz-voji mladých lidí. Baví nás zejména projekt Rozhled, který dětem předává praktické zkušenosti, které využijí ve fázi osamostat-nění – při odchodu z dětského domova a při vstupu na trh práce. Tato spolupráce nám svým posláním a také díky skvělému a vždy pozitivně naladěnému týmu v Na-dání a dovednosti přináší mnoho radosti.“ Renata Fulínová, HR Marketing 
& Employer Branding, 
Ernst & Young s.r.o

„Spolupracovat s mladými lidmi v Nadá-ní mi dává velký smysl. Můžu tyto mladé lidi podpořit v tom, aby si více věřili, aby poznali své talenty a kompetence a aby prožili spokojenější pracovní život. Ještě pár slov k projektu Rozhled, na kterém jsem nejvíce pracoval. Je to komplex-ní program, kde propojujeme exkurze do firem s workshopy, s individuální pra-cí a možnost řešit své talenty a doved-nosti tak, aby je mohli použit prakticky ve škole a pak v práci.“Valery Senichev, Psycholog a kariérní psycholog, Educamp.cz „Skvělý zážitek, 
skvělý projekt, 
skvělí lidé.
Jiří Hrdlička, 
Amazon

„Projektu ROZHLED 
jsem se zúčastnila, 
protože mě nadchla 
myšlenka podpory 
mladých lidí ve výběru 
vhodné kariéry. 
Markéta Šímová, 
International Study 
Programs

 „LMC spolupracuje s Nadání a doved-
nosti již několik let. Společně věříme, že 
osobní a kariérní rozvoj mladých lidí z ja-
kéhokoliv prostředí a z jakkoli náročných 
výchozích podmínek má velký smysl a je 
naším společným cílem. Výsledky projek-
tů, které Nadání a dovednosti připravuje 
a do některých z nichž je LMC zapojena 
jako odborný partner, nás opakovaně 
utvrzují v tom, že jde o správnou cestu. 
Osobně jsem za tuto spolupráci a vše 
dobré, k čemu vede, tuze rád“ Tomáš Ervín Dombrovský, Vedoucí oddělení analýz, komunikace a vztahů, LMC    

    „Děkuji za možnost zúčastnění se 

projektu jako doprovod pro absolven-

ta gymnázia, který měl předjednanou 

prohlídku v jedné z rodinných projekč-

ních kanceláři v Praze v Nuslích. Stře-

doškolák Vilda byl velice ambiciózní 

a inteligentní, díky tomu dávala celá 

exkurze smyl a vznesl mnoho zajíma-

vých dotazů. Myslím, že i jednatelé pro-

jekční firmy si odnesli cenné poznatky 

z pohledu mladého člověka, respektive 

možného budoucího uchazeče o pra-

covní pozici :-).“

Pavel Dvořák, SAP

 „Podpora dětí, které již od začátku života čelí menším či větším překážkám, je pro nás v La-gardere Travel Retail velmi důležitá, a proto velice rádi spolupracujeme s organizací Na-dání a dovednosti, která se na pomoc právě těmto dětem, a to ve velice praktické formě, zaměřuje. Společně se tak snažíme dětem pomáhat s překonáváním bariér, které mohou děti na startu jejich životů a při volbě pra-covních příležitostí do určité míry omezovat. Věříme, že podpora budoucích generací má velký význam a těšíme se na další roky spolu-práce s organizací Nadání a dovednosti.“ Jakub Jarkovský, 
Recruitment & HR Marketing
 Specialist,
 Lagardere Travel Retail

„Nadání a dovednosti nás od samého počátku za-

ujalo svým zaměřením, které je mezi neziskovými 

organizacemi v ČR spíše výjimečné. Podpora dětí 

z dětských domovů a sociálně znevýhodněných 

prostředí, zvlášť při tak zásadním momentu jakým 

je přechod do samostatného života, je podle nás 

mezi obdobnými projekty nejen ojedinělá, ale 

mimořádně přínosná. Za dobu spolupráce s Na-

dáním jsme měli příležitost poznat tolik nadaných, 

chytrých, svědomitých a pracovitých dětí, které by 

svoje mimořádné předpoklady získané vlastní pílí 

a úsilím nemohly bez pomoci Lindy Hurdové a její-

ho týmu dále tak dobře rozvíjet. Lindě, všem jejím 

kolegům a samozřejmě dětem, které se projektů 

pořádných Nadáním a dovednosti účastní, patří 

náš hluboký obdiv a srdečný dík za to, že můžeme 

být při tom.“ 

Mgr. Lucie Oršulová, 

partner, Bányaiová Vožehová, s.r.o., 

advokátní kancelář 

    „Startovní čára do profesního života by 

měla být pro všechny nastavena stejně. 

My v MSD jsme si vědomi toho, že v reál-

ném životě má před sebou někdo méně 

a jiný zas více překážek, než se dostane 

jen k samotnému startu. Právě proto spo-

lupracujeme s Nadání a dovednosti, kteří 

se snaží tuto pomyslnou čáru zpřístup-

nit všem mladým talentům rovnoceně. 

Ceníme si jejich práce a odhodlání. Rádi 

podporujeme talenty, schopnosti a růst 

nové generace.“Kateřina Hamouzová, Volunteering
Program Lead, MSD Czech Republic

  „Nadaní a dovednosti jsem 
si vybrala, protože pracuje 
s mladými lidmi v oblasti, 
která je pro jejich budouc-
nost důležitá, a to je vzdělání. 
Věřím, že právě díky tomu 
najdou snadněji své místo 
v životě a celkový pocit napl-
nění.“
Hana Kožuchová, 
HR Consultant

reference

reference



5554

fInanČnÍ zpráVa

Celkové finanční příjmy a výdaje za rok 2019

Počáteční stav roku 2019 1 476 813,11

Příjmy 5 554 168,00

Náklady 6 458 093,02

změna stavu závazků 110 491,41

Převeden do roku 2020 462 396,68

Přehled příjmů

Firemní a nadační dary 5 412 929,00

Samofinancování 19 950,00

Individuální dárci 105 586,00

Veřejná sbírka (veřejné kasičky) 15 703,00

Ostatní (bankovní výnosy, vrácené platby) 0,00

CELKEM 5 554 168,00

CELKOVÉ FINANčNí PŘíJMY A VÝDAJE ZA ROK 2019

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

finanční  zpráva
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Samofinancování
Probíhalo formou fakturací např. za poskytnutí reklamní plochy  
nebo prodejem vlastních produktů.

Individuální dárci

Reitoral Jan (EREP ENERGIE s.r.o.)  19.200,-
Šídlo Dalibor 14.500,-
Chramosta Vlastimil 10.000,-
Knap Petr 9.500,-
Kožuchová Hana 6.000,-
Plánský Václav  6.000,-
Gabriela Jirásková 5.500,-
Foltýnová Markéta 3.003,-
Koukolíček Tomáš  2.600,-
Lukáš Ondřej  1.000,-
Matyáš Jan 1.000,-
Michal Dziak 1.000,-
Lasková Kateřina 500,-
Regalado Richardo 500,-
Fadil Jasmina 500,-
Hřivňácký Radek 500,-
Tlapáková Eva 389,-
Hruška Martin 300,-
Havrda Lukáš 300,-
Šmejkalová Lenka 270,-
Balcar Ondřej 200,-
Zaměstnanecká sbírka spol. FM Logistic 8.580,-
Zaměstnanecká sbírka spol. České Radiokomunikace a.s. 7.500,-
Anonymní dárci 6.744,-

finanční  zpráva

Detailní rozpis příjmů 
Firemní a nadační dary
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 4 380 000,00 Kč
ČEPS, a.s. 200 000,00 Kč
České Radiokomunikace a.s. 130 000,00 Kč
Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář 120 000,00 Kč
Veolia Česká Republika a.s. 100 000,00 Kč
Igepa velkoobchod papírem spol s r.o. 92 546,00 Kč
Igepa velkoobchod papírem spol s r.o. 50 000,00 Kč
Nadace The JetBrains Foundation 48 783,00 Kč
Ernst & Young Audit, s.r.o. 44 700,00 Kč
INEXAD s.r.o. 34 000,00 Kč
IDC CEMA s.r.o. 25 000,00 Kč
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. 20 000,00 Kč
SPORTS LOVERS s.r.o. 17 000,00 Kč
xITee k.s. 15 000,00 Kč
Hlas srdce, nadační fond 15 000,00 Kč
Veracomp s.r.o. 10 000,00 Kč
Aetna, spol. s.r.o. 10 000,00 Kč
Keboola s.r.o. 10 000,00 Kč
Soitron s.r.o. 10 000,00 Kč
Tamco , s.r.o. 10 000,00 Kč
Trask solutions a.s. 10 000,00 Kč
IDC CEMA s.r.o. 10 000,00 Kč
Deloitte CZ Services s.r.o. 10 000,00 Kč
IDC CEMA s.r.o. 10 000,00 Kč
Sdružení VIA - Meet and Code 2019 10 000,00 Kč
Savills CZ  s.r.o. 7 000,00 Kč
4 Life Direct Insurance Services s.r.o. 6 400,00 Kč
4 Life Direct Insurance Services s.r.o. 6 400,00 Kč
Ernst & Young Audit, s.r.o. 1 100,00 Kč
 5 412 929,00 Kč
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N a d á n í  a  d o v e d n o st i ,  
k l í č  k  ú s p ě š n é  b u d o u c n o st i . 

Výroční zpráVa 2019


