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Úvodní slovo ředitelky
Lindy Hurdové
Milí přátelé, vážení čtenáři,
v uplynulém roce oslavila naše organizace už osmé narozeniny
a ačkoliv přinesl rok 2020 řadu výzev, stali jsme se díky nim silnější
a vše úspěšně překonali. Dovolte mi vás v rychlosti provést naším
rokem 2020.
Úspěšně jsme zahájili již 18. kolo projektu ROZHLED, to však
začátkem roku narušila koronavirová krize. Ze dne na den začal
náš tým pracovat z domova, pro účastníky jsme přichystali
aktivity online a celý projekt přesunuli do virtuálního prostoru.
V létě jsme zorganizovali několik vzdělávacích workshopů se
zajímavými lektory a v září opět zahájili další kolo projektu
ROZHLED. Tento rok byl zároveň ve znamení materiální pomoci,
zásobovali jsme dětské domovy po celém Česku notebooky,
technikou a také jsme zorganizovali vaření obědů pro domovy
a alespoň trochu ulehčili náročnou práci vychovatelům. Započali
jsme nová dlouhodobá partnerství a vynaložili spoustu úsilí při
plánování aktivit, které již brzy uvedeme v praxi. To vše v rámci
následování vize naší organizace – podporovat rozvoj mladých
lidí a prosazovat systémovou změnu při propojování vzdělání
s praxí.
Děkuji všem našim partnerům, dárcům, dobrovolníkům,
lektorům, kolegům a příznivcům. Jsem vděčná, že jsme rok
2020 společným úsilím zvládli, byli schopni rychle reagovat
na překážky v cestě a udělali z nich naše nové přednosti.
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Informace o společnosti

Informace o ORGANIZACI
Naše vize, mise a hodnoty jsou jasně dané!
Naší vizí je být partnerem mladým studentům ze
sociálně znevýhodněného prostředí a podporovat
jejich osobní i kariérní rozvoj.

zavřené. To vše s cílem usnadnit jim start do samostatného života. Co přesně děláme? Pořádáme dlouhodobé vzdělávací projekty, workshopy, poskytujeme kariérní poradenství, zprostředkováváme výjezdy
do zahraničí a také například poskytujeme materiální
podporu.

Naším cílem je prosazení dílčích systémových změn
tak, aby institucionální vzdělávání bylo propojeno
s komerční praxí.

Historie

Co je naší misí?

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.

Podporujeme mladé lidi z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím
workshopů, kariérního poradenství, mentoringu či
exkurzí do firem pomáháme 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 znevýhodněného prostředí.
Již osm let jim úspěšně předáváme zkušenosti
a vědomosti a otevíráme pro ně dveře, které bývají

Materiální pomoc v období covid-19 či přihlášené děti do projektů
1.

Dětský domov „Země dětí“ Česká Kamenice

2 notebooky

2.

Dětský domov Liptál

1 notebook

3.

DD a ŠJ Radkov

2 notebooky

4.

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš

2 notebooky

5.

DD Příbor

3 notebooky

6.

Dětský domov a Základní škola Vizovice

2 notebooky

7.

Dětský domov Vizovice

2 notebooky

8.

Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov

2 notebooky

9.

DD Jablonné Podještědí

2 notebooky

10. Dětský domov se školou, středisko
2 notebooky
výchovné péče a základní škola BÝCHORY		
11. Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s.

2 notebooky

12. Dětský domov a Školní jídelna, Solenice

2 notebooky

13. Dětský domov se školou, SVP a ZŠ, Jihlava

4 notebooky

14. Dětský domov Vranov

2 notebooky

15. Dětský domov Brno, Jílová

3 notebooky

16. Dětský domov Mikulov

1 notebook

17. Dětský domov Dobřichovice

8 notebooků

Naše pomoc v číslech

18. Dětský domov Žíchovec
5 notebooků
			

Rok 2012 - 2019
946 dětí
131 dětských domovů

19. Dětský domov Dlažkovice

1 notebook

20. Dětský domov Hrotovice

1 notebook

21. Dětský domov Kralupy nad Vltavou

potraviny od hotelové sítě OREA Hotels

22. Dětský domov Unhošť

nádobí od hotelové sítě OREA Hotels

23. Dětský domov Pepa Příbram

vaření s kuchaři z hotelové sítě OREA Hotels

24. Dětský domov Ledce

vaření s kuchaři z hotelové sítě OREA Hotels

Rok 2020
95 dětí		

16 dětských domovů

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
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ZAPOJENÉ DĚTSKÉ DOMOVY v ROCE 2020

25. Dětský domov Hora sv. Kateřiny
děti v projektu ROZHLED
			
26. Dětský domov Dolní Čermná

děti v projektu ROZHLED

27. Dětský domov Mikulov

děti v projektu ROZHLED

28. Dětský domov Chrudim

děti v projektu ROZHLED

29. Dětský domov Potštejn

děti v projektu ROZHLED

30. Dětský domov Radost Praha

děti v projektu ROZHLED

31. Dětský domov Ústí nad Labem - Střekov

děti na akci v hotelu Mandarin Oriental
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děti v projektu Rozhled

oblečení a nádobí do 		
startovacího bytu

děti na akci v hotelu 		
Mandarin Oriental

Informace o společnosti

Organizační struktura

Zakladatelé

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

Statutární orgán - ředitel

Linda Hurdová

Správní rada

Jana Pitříková
Svetlana Barbarawi
Mgr. Petra Coufalová

Dozorčí rada

Jitka Linhartová
Adéla Salačová
Vlastimil Salvet

Náš tým
Ředitelka

Linda Hurdová

Manažerka projektu Rozhled
Projektová koordinátorka

Alžběta Grohmannová
Michaela Letošníková

Grafika

Michaela Letošníková

Stážistka interní

Karolína Sokolová

Stážistka externí

Hana Trávníčková
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Naši ambasadoři
Lenka Špillarová

Zdeněk Křížek

Moderátorka televize Prima

Executive Culinary Chef,
OREA HOTELS & RESORTS

Naši lidé
Kariérní poradkyně

Ivana Štěrbová

Lektor - Canva

Kateřina Švidrnochová

Kariérní poradce

Mgr. Valery Senichev, PhD.

Lektor - sebeprezentace

Denisa Dědičová

Lektor - Sebeprezentace

Karolína Stellová

Fotograf

Daniel Šeiner

Lektor - Osobní příběh a motivace

Lukáš Žďárský

Lektor kariérního workshopu

Lenka Hrdličková

Lektor - Motivace,
konec prokrastinace

Adéla Schicker

Lektor kariérního workshopu

Michaela Hromádková

Lektor kariérního workshopu

Jakub Švitorka

Lektorka - Google nástroje

Michaela Plesníková

Lektor - osobní příběh

Denisa Záhorská

Lektor - Motivace

Jiří Rostecký

Lektor - Google nástroje

Martina Bláhová

Lektor - Sebeprezentace

Vanda Gabrielová

Lektor - Kritické myšlení

Lukáš Hána

Lektor - Motivace + Osobní příběh
(cestování)

Miky Škoda

Lektor - Digidetox
a bezpečnost na internetu

Matěj Krejčí

Lektor - Personalista (18.kolo)

Ester Fišerová

Lektor - Osobní brand a vize

Zuzana Pavlovská

Lektor - Personalista (18.kolo)

Martina Suchá

Lektor - personalista (19. kolo)

Jakub Šíma

Lektor - Personalista (18.kolo)

Adriana Pagáčová

Lektor - asimilace pohovorů

Eva Kyselová

Lektor - Bezpečnost na Internetu

Daniel Dočekal

Lektor - asimilace pohovorů

Jakub Jarkovský

Lektor - Finanční gramotnost

Anna Šmídová

Lektor - Online marketing

Roman Kadlec,
Iveta Kamenická
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Naši dobrovolníci
JMÉNO
PŘÍJMENÍ
PROVÁDĚNÝ ÚKOL
počet 		
			hodin

JMÉNO
PŘÍJMENÍ
PROVÁDĚNÝ ÚKOL
			

počet 			
hodin

Miroslava

Barčová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Daniel

Samek

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Michal

Dědek

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Kristýna

Schusterová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Pavel

Dvořák

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Adéla

Strýčková

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Irena

Gajdošová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Martna

Střelková

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Tomáš

Gregor

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

8

Markéta

Šímová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Miroslav

Hájek

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Michaela

Švarcová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

8

Martin

Havrlík

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Kateřina

Votrubcová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

8

Jiří

Hrdlička

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Pavla

Žáková

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

8

Dagmar

Hricková

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Anna

Hupcejová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Anna

Janíčková

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Členství

Ladislav

Kaňák

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Jana

Korvasová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

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

Michala

Krepsová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Mohamed

Nabilelhassan

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Adéla

Novotná

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4

Bára

Pelcová

Doprovod v rámci Career days jaro 2020

4
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Naše projekty/rozhled

NAŠE PROJEKTY

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

Projekty, které
jsme realizovali
v roce 2020
podpora dětských domovů
v 1. vlně covid-19:

76 účastníků
v projektu ROZHLED
(2 kola + prázdniny)

19 dětí
podpořených
v projektu
Můj byt

- rozdání 300 ks notebooků
- vaření v dd ve spolupráci
s orea hotels
- vybavení DD nádobím
a surovinami

Konkrétně se jedná 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. Jednotlivé workshopy v rámci projek-

tu probíhají v Praze, účastníci se ale mohou hlásit
z celé České republiky. Aktivity projektu probíhají
zejména o víkendech, aby účastníci nezameškali
povinnou školní docházku.

Co účastníkům projektu přináší?

osobní a kariérní rozvoj

cenné kontakty na profesionály v oboru

lepší přehled o možnostech dalšího studia
a zaměstnání

rozvoj sociálních dovedností
vyšší sebevědomí

vyšší šanci uplatnit se ve vysněném oboru
8 podpořených
dětských domovů
- rozvoz notebooků

osamostatnění se

exkurze do firem a společností,
podle vlastní volby nebo zaměření

nové přátele z celého Česka

* Sociální znevýhodnění: účastník žije v neúplné rodině (s matkou či otcem)/žije v pěstounské rodině/ je vychováván rodinným
příslušníkem/žije v institucionální péči/žije v rodině se špatnou finanční situací/má komplikovaný zdravotní stav aj.
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Naše projekty/rozhled

ROZHLED 18. kolo
Do tohoto kola bylo vybráno 18 účastníků pocházejících z různého sociálního prostředí.

Co účastníky v projektu čekalo?

3 víkendové workshopy;

Oblast:
Období:
Počet účastníků:
Věková kategorie:

celá Česká republika
únor - květen 2020
(kvůli pandemii COVID až červenec 2020)
18
17-26 let

3 denní Career days;
individuální kariérní poradenství (online);
mentoring

Finanční partneři projektu
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Aktivity v projektu
1. - 2. února 2020
Úvodní seznamovací workshop
V rámci úvodního semináře tak jako již tradičně proběhla veškerá administrativa, shrnutí náplně projektu
a ostatní nezbytnosti. Poté za námi dorazila Karolína
Stellová, lektorka herectví a pomohla nám se seznamováním, a to zábavnou formou.

Workshop s GrowJob Institutem a Grow with Google
Neděle byla v režii Adély Schicker z Konce Prokrastinace a Michaely Plesníkové z Google. Dámy si
pro nás připravily celodenní workshop a účastníci
na sobě pracovali a řešili svoje vize, talenty, silné

a slabé stránky, učili se kritickému myšlení, ale také,
jak skončit s prokrastinací, dokonce ve skupinkách
vymýšleli projekty, jak udělat svět lepším.

Odpoledne se zastavil také Jerry, účastník minulého
kola projektu, a navnadil nové účastníky na to, co je
čeká. Sobotní program zakončil Lukáš Žďárský, jeden
ze spoluzakladatelů Kavárny, co hledá jméno, sportovny Radlická, ale také Vnitroblocku, jehož prostor mohli
účastníci během soboty využít. Lukáš s účastníky
sdílel svůj příběh, co za jeho úspěchem stojí, ale také
je motivoval, že pro splnění velkých snů není třeba
velkých peněz.
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29. února - 1. března 2020
Workshop se společností MSD Czech Republic s.r.o
zaměřený na vše související s pracovním trhem.
Životní příběh Jirky Rosteckého
Na druhý workshopový víkend si zaměstnanci
společnosti MSD Czech Republic s.r.o připravili
workshop na téma smluv, pracovních poměrů,
a také dali účastníkům tipy jak na správný životopis a nebo na co si dát pozor při tvoření LinkedIn
profilu.

Odpoledne dorazil Jirka Rostecký, který stojí
za úspěšným portálem mladypodnikatel.cz. Jirka
účastníkům povyprávěl svůj příběh a to jak s jeho
úspěchy, tak i pády. Dokonce podělil účastníky zajímavými knihami, které inspirovali jeho samotného.
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Workshop sebeprezentace a motivační přednáška
Mikyho Škody
V neděli dopoledne za námi dorazila Vanda Gabrielová ze Školy improvizace a účastníci pracovali na své
sebeprezentaci, jak odbourat strach před publikem,
jak na neverbální komunikaci. Vanda vše pojala
hravou formou a tak se účastníci nejen učili, ale také
bavili.

Odpoledním hostem víkendu byl Miky Škoda, zakladatel X-Challenge a Leap Makers. Miky účastníkům
řekl svůj příběh a podobně jako Jirka Rostecký s nimi
sdílel i stinné stránky zakládání vlastního businessu,
ale vysvětlil že i tzv „fuckupy“ je mohou posunout
k vysněnému povolání.
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20. - 21. června 2020
Workshopové víkendy v březnu, dubnu a květnu
musely být kvůli pandemii COVID-19 přesunuty.

V měsíci květnu také proběhlo kariérní poradenství, které je pevnou součástí projektu. Nicméně, nestandardně proběhlo kariérní poradenství s účastníky
online – pomocí videohovorů. Zapojenými poradci
byli – Mgr. Valery Senichev PhD. a Ivana Štěrbová.
Poradci se s účastníky zaměřili na jejich další kariérní
směřování, ale také s nimi probrali volby exkurzí,
které účastníky ještě čekali.

V těchto měsících na sobě účastníci projektu pracovali online – vytvářeli svůj individuální plán, plnili různé
úkoly, pracovali na své vizi a sebevzdělávali se.

Workshop s HR poradci a bezpečnost na internetu
Po delší pauze jsme se s účastníky konečně mohli
vidět zase “offline”.
V sobotu si účastníci finalizovali své stávající životopisy, ale také dostali rady, jak na správný motivační
dopis či LinkedIn profil. Věnovali se jim dobrovolníci: Jakub Švitorka, Adriana Pagáčová, Ester Fišerová
a Martina Suchá.
Mít hotový životopis je pro mladé lidi velice důležité a přesto často nemají možnost, kde se naučit,
co do životopisu patří a jak na něj. Dbáme na to,
aby na konci projektu měl každý účastník hotový
životopis, který do budoucna využije.
Odpoledne si pro účastníky připravil
přednášku Daniel Dočekal, autor
knihy Dítě v síti. Přednáška byla
na téma bezpečnosti na internetu a účastníci dostali tipy na co
si dát pozor, jak vybírat správná
hesla, jak se pohybovat na Internetu, atd.
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1. - 3. července 2020

Career Days
Workshop finanční gramotnosti
Tentokrát jsme naše Career days - exkurze zahájili
ve středu 1. července. Účastníci dorazili do Prahy po obědě a odpoledne strávili na workshopu
finanční gramotnosti s Annou Šmídovou.
Každé kolo si potvrzujeme, jak moc je pro mladé
lidi finanční gramotnost důležitá a jak málo o ní
vědí. I tentokrát se tak účastníci naučili, jak se

vyhnout dluhové pasti, jak na půjčky, ale také jak
zapracovat na správném rozpočtu a co je to “ rovnice bohatých”.
Středu jsme zakončili úžasným kurzem vaření
od školy vaření Chefparade a účastníci si pochutnali na italském menu, které si sami od základu uvařili.

Exkurze
Následující dva dny byly
plné individuálních exkurzí
a všichni účastníci měli možnost podívat se do společností a organizací, dle svých
profilací a zájmu. Kromě
toho, také měli možnost
zahrát si hru laser games
v Mercuria Laser Game
Praha.

partneři projektu
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ROZHLED 19. kolo
Do podzimního kola projektu ROZHLED se nám přihlásilo 50 studentů z dětských domovů, pěstounské péče, ale i ze sociálně slabých rodin, z jejichž životních příběhů až mrazí. Rozhodli jsme se pro to
navýšit náš limit účastníků z 20 na 22 a dát tak šanci ještě dalším dvěma dětem. Pár jich musíme z důvodu nesplnění podmínek odmítnout a ostatním garantujeme účast v dalším - jarním kole. Máme
obrovskou radost z toho, kam se náš projekt posunul, jak velký je o něj zájem, ale hlavně z toho, že je
tolik mladých lidí, kteří na sobě makají za každou cenu a chtějí mít lepší život.
V tomto kole bylo do projektu vybráno 22 účastníků
a to jak ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak
i běžných rodin a to z celé České republiky. Nicméně

Oblast:
Období:
Počet účastníků:
Věková kategorie:

kvůli vzrůstajícím omezením s nemocí COVID - 19
během podzimu se finálně tohoto kola zúčastnilo 18
“statečných”.

celá Česká republika
září - prosinec 2020 (leden 2021)
22
17-26 let

Co účastníky v projektu čekalo?

3 víkendové workshopy + 2 letní víkendové workshopy
4 online workshopy
3 denní Career days;
individuální kariérní poradenství;
mentoring;
individuální plán následných aktivit po skončení projektu

ROZHLED 19. kolo

Finanční partneři projektu

+ 2 prázdninové víkendy navíc
V Nadání jsme rozhodli, že nebudeme záhálet ani o prázdninách a připravili jsme pro mladé lidi, kteří na sobě chtějí pracovat i o prázdninách
dva nezávislé workshopové víkendy.
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18. - 19. července 2020

8. - 9. srpna 2020

I. Prázdninový víkend

II. Prázdninový víkend

V sobotu dorazila Adéla Schicker z GrowJob Institut a připravila si pro účastníky workshop KONEC
PROKRASTINACE. Adéla účastníky obohatila o cenné
informace o seberozvoji, ukázala jim, jak si vytvořit
svou vizi nebo jak vnímat pozitivní okamžiky v každodenním životě.

V neděli následoval celodenní workshop metodou
Design Thinking, účastníci pracovali ve skupinkách
na vlastním projektu a učili se, jak náročný je proces
a postup inovace. Účastníci přišli s opravdu zajímavými a inovativními nápady.

Sobota byla zakončena workshopem #IamRemarkable, který vede k uvědomění si vlastní jedinečnosti
a výjimečnosti.
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Druhý prázdninový víkend byl zaměřen na digitální
znalosti, ale také na sebeprezentaci. Dopoledne
účastníci strávili ve společnosti Romana Kadlece,
který si pro ně připravil základy online marketingu.
Dokonce spolu s Romanem zkoušeli vytvořit vlastní reklamu.

V neděli dorazila Denisa Dědičová z GrowJob
Institutu a celý den jsme se věnovali sebeprezentaci. Účastníci se učili na co si dát pozor při mluvení
před publikem a pak všichni měli možnost prakticky na svých sebeprezentačních schopnostech
zapracovat.

Odpoledne dorazila Kateřina Švidrnochová
a z účastníků se najednou stali grafici. Kateřina nás
naučila, jak fungovat v programu Canva, jak vytvářet plakáty, ale i jak si vytvořit originální životopis.

Byla to docela dřina, ale Denisa nás workshopem
úžasně provedla, takže si ho všichni užili.

/25

Naše projekty/rozhled

ROZHLED PODZIM
Na konci září započala další podzimní část ROZHLEDU.

Seminář s Ivanou Štěrbovou a osobní příběh
naší ambasadorky Denisy Záhorské

Aktivity v projektu
19. - 20. září 2020
Seznamovací workshop
Projekt ROZHLED je zpět, už po devatenácté a ani
covid-19 nás nezastavil.

jako stážistka. Kája sdílela s účastníky své pocity
z projektu a motivovala, aby všeho, co jim nabízíme
využili naplno.

Jako už tradičně jsme se v rámci úvodního
workshopu věnovali veškeré administrativě, shrnutí
náplně projektu a také seznamování s účastníky.
Sobotní seznámení vedla lektorka herectví Karolína
Stellová z Divadla D21 a tak jsme se seznamovali
a zároveň bavili a hned jsme se dozvěděli o sobě
a ostatních spoustu zajímavých věcí.

Na odpoledne jsme se přesunuli do pražských Holešovic a to do oblíbeného VNITROBLOCKU, kde se
nám věnoval jeden z jeho zakladatelů - Lukáš Žďárský, který opět účastníky namotivoval a podpořil
je v jejich snech. Z Lukášova příběhu si účastníci
odnesli, že nic není nemožné - stačí jen chtít!

Přijela za námi i Kája, která byla účastnicí jarního
kola a zároveň u nás v Nadání pomáhala přes léto

Neděle byla plná seberozvoje s koučkou a kariérní
poradkyní Ivanou Štěrbovou z Prostoru pro dialog. Účastníci si vypracovali testy silných stránek
Salmondo a hledali svou vysněnou práci, vytvářeli
pyramidu cílů a učili se, jak si nastavit správně vize.
Navštívila nás také Denča Záhorská, která sama
prošla dětským domovem a úplně poprvé svůj silný
příběh sdílela s účastníky. Denisa ukázala účastníkům, že i přes opravdové těžkosti stojí na nohou
a snaží se brát život pozitivně.

Ve Vnitroblocku jsme se také vyfotili s profesionálním fotografem Danielem Šeinerem.
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10. - 11. října 2020
Workshop na práci v programu Canva
a workshop “Nakopni svou kariéru”
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci
a přísnějším restrikcím jsme byli nuceni skupinu
rozdělit do dvou ( 9 + lektor), abychom dodrželi
veškerá pravidla.

ro každý může být grafický mág, když má správné
nástroje.
Zatímco Jakub Švitorka s druhou skupinou vedl
workshop “ Nakopni svou kariéru”, kde účastníkům
osvětlil, jaké jsou druhy smluv, pracovních poměrů,
na co si dát pozor na pracovním trhu, jak na sebeprezentaci na sociálních sítích a další praktické rady,
co se pracovního trhu týče.

Lektoři byli tak ochotni a přizpůsobiví, že si připravili své workshopy hned dvakrát.
V sobotu tak Kateřina Švidrnochová pracovala
s účastníky v programu Canva a ukázala jim, že sko-
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Workshop sebeprezentace a Google nástrojů
V neděli probíhal program obdobně. V jedné
místnosti pracovala Denisa Dědičová z GrowJOB
institute a věnovala se sebeprezentaci.Denisa nabídla účastníkům různé tipy, jak dobře prezentovat,
jak se nebát před publikem a všichni účastníci si
mohli i zkusit přednášet před ostatními a šlo jim to
krásně!

S druhou skupinou pracovala Martina Bláhová
a předala účastníkům informace, jak využít Google
nástroje efektivně, a to ty známější i méně známé. Znalost Google nástrojů se účastníkům bude
jednoznačně hodit v budoucnosti - v pracovním
prostředí, ale i v prostředí školním.
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24. října 2020 (online)
Individuální kariérní poradenství
Stejně jako na jaře, proběhlo kariérní poradenství
s účastníky online. Zapojenými poradci opět byli
Mgr. Valery Senichev PhD. a Ivana Štěrbová. Poradci

se s účastníky zaměřili na jejich další kariérní směřování, na jejich silné a slabé stránky, ale také s nimi
probrali jejich vize a sny.

Workshop Konec prokrastinace a Kritické myšlení
Jak se restrikce zpřísňovaly, byli jsme i my nuceni
se přesunout už jen výhradně do online prostoru.
Workshopový víkend jsme také zkrátili pouze na jeden den.
Workshopy, které se v sobotu konaly byly pod
taktovkou lektorů z Growjob institutu.

nejen pro mladé lidi. Odpoledne se nám pak věnoval Lukáš Hána s tématem Kritického myšlení. Lektoři byli úžasní a ani online přenos jim nic neubral.

První workshop si připravila Adéla Schicker na téma
Konec prokrastinace, která je aktuálním tématem
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7. listopadu 2020 (online)

21. listopad 2020 (online)

Workshop finanční gramotnosti a workshop digidetoxu

Workshop “Buď lídrem svého života” a workshop Bezpečnosti
na Internetu

I tuto sobotou jsme pokračovali ve workshopech
online a věnovali jsme se finanční gramotnosti, která je důležitým tématem pro mladé lidi, avšak často
bývá ve školním systému opomíjena.

a jak se vyvarovat dluhům.
Odpolední workshop si připravil Matěj Krejčí a tématem byl Digidetox. Matěj dal účastníkům tipy
na “vychytávky”, které jim pomohou trávit méně
času na sociálních sítích a také poradil, jak sociální
sítě využít, když už na nich (třeba kvůli práci), musíme být.

Workshop si pro nás připravila Anička Šmídová
a probrala s účastníky, jak na “zdravý” rozpočet, jak
rozumět půjčkám, kreditním a debetním kartám

/32

Další listopadový workshop strávili účastníci ve společnosti Zuzany Pavlovské a Matěje Krejčího.

Matěj poradil účastníkům na co si dát pozor na internetu, čemu se vyvarovat a na co myslet.

Zuzka s účastníky vytvářela myšlenkovou mapu
a pomohla jim uvědomit si, co je opravdu zajímá,
v čem jsou dobří a jak vzít život do svých rukou.
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Career Days

5. prosince 2020 (online)
Individuální online setkání s HR specialisty
a simulace pohovorů
V sobotu proběhly poslední workshopy roku 2020
a to tentokrát individuálně.
S účastníky se jednotlivě spojili personalisti, kteří
s nimi řešili jejich životopisy, upravovali je a dali
účastníkům tipy, co by mělo v dobrém životopisu
být a bez čeho se naopak obejde.

Personalisty - dobrovolníky byli jmenovitě: Jakub
Švitorka, Jakub Šíma a Martina Suchá.
Účastníkům se také individuálně věnovali profesionálové ze společnosti Lagardere Travel Retail, a.s.
a to : Eva Kyselová a Jakub Jarkovský, kteří s účastníky dělali pohovory nanečisto.

Vzhledem k přetrvávajícím omezením byly career
days - exkurze přesunuty na leden.
Nicméně ani na začátku roku se situace nezlepšila
natolik, aby byla možnost provést exkurze offline,
tak jak je známe. Exkurze jsou pro účastníky našeho
projektu jednou z nejdůležitějších částí, proto jsme
se rozhodli je udělat online a vzít účastníky do firem
virtuálně, případně je udělat individuálně ve firmách s dodržením veškerých restrikcí.

partneři projektu
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Jak projekt ROZHLED hodnotí studenti?

P

rojekt mě ještě více mě utvrdil v tom co opravdu
chci. Svůj největší posun vidím určitě v sebeprezentaci. Jsem hrozně ráda že jsem poznala tak super mladé
lidi. Bála jsem se toho jaké budou ostatní děcka a byli naprosto suprový. Také jsem se naučila v tom že se nemám
bát mluvit před ostatníma.

E

xkurze mi pomohly nesmírně
při rozhodování
kam dál po škole. To
mi pomohlo nejvíce
ze všeho.“

R

Z

L

programu se mi nejvíc líbily
exkurze do firem, potom
taky pohovor nanečisto,
Canva a Buď lídrem svého života.
A jinak se mi líbilo i jak celý projekt funguje, přátelská atmosféra,
vlastně jsem nakonec byla i ráda,
že jsme měli dělat úkoly a vyplňovat zpětně vazby. I když byla velká
část projektu online, tak to nakonec bylo fajn. Díky.

íbil se mi přístup všech lidí
a celkově příjemná a přátelská
atmosféra, taktéž se mi líbil lidský přístup a snaha všech, abychom
si od nich odnesli co nejvíce a dalo
nám to nějaký směr do života, bylo to
skvělý! Projekt mi určitě pomohl v seberozvoji! Největší posun vidím v tom,
že mám větší produktivitu a jasnější
cíle. ROZHLED byl velice přínosný
a plný fajn lidí.“

ozhodně mi projekt nesmírně pomohl, nevím, jak dlouho by mi bez projektu
trvalo si ujasnit, že chci na PedF UK, to je pro mě nejvýhodnější i cesta ,,nejmenšího odporu“. Jinak jsem dost nereálně snila o studiu literární tvorby na soukromé (drahé) škole... Musím říci, že dále mi nesmírně pomohla práce s Canvou (teď to
děláme na ICT a jsem hvězda, jsem v tom nejlepší) a pohovor nanečisto (důležité info,
vychytávky, které se mi budou hodit, až se budu ucházet o práci).

J

e moc fajn být součást
projektu. Největší posun
vidím v komunikaci, sebe
reprezentaci. Dávám projektu ROZHLED za jedna i když
jsem spoustu věcí znal ale to
jsem si osvěžil a co jsem „neuměl“ neznal tak jsem si přidal
k vědomostem, takže za mě
super!“

P

ro online
projekt
jste udělali
maximum, lepší
to být nemohlo.
Offline to je ale
prostě ale lepší.
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L

íbila se mi ta pozitivní
atmosféra, která z vás
i z přednášejících
přímo sršela. Projekt mi
velmi výrazně pomohl
ujasnit si, co chci. Zjistila
jsem, co mě baví a ujasnila jsem si své priority. Také
mi došlo jaké jsou moje
přednosti a slabé stránky.

S

trašně ráda jsem poznala nové
lidi. Z workshopu to bude kritické myšlení a pak samozrejme
exkurze! Projekt mi spíš pomohl ujistit se v tom, že jdu správným směrem. Jste super a díky za to, co děláte!
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Projekt MŮJ BYT

Zprostředkovali jsme také dárek - notebook pro
Michaelu, který věnoval jeden z našich individuálních
dárců. Míša ho využije do školy i pro osobní účely.

Každoročně pomáháme mladým lidem z dětských domovů zajistit potřebné vybavení do jejich nového bydlení, a to dle jejich individuálních potřeb. Zprostředkováváme jim například
spotřebiče pro běžný život a zároveň pro ně zajišťujeme i technologie potřebné ke studiu.
Cílem je ulehčit mladým lidem přechod z dětského domova
do jejich prvního samostatného
bydlení. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy.

Začátkem roku jsme darovali notebooky do dětských
domovů, konkrétně do dětského domova Hrotovice
a také dětem do dětského domova Dlažkovice.

Během pandemie jsme výrazně pomáhali i dětským
domovům, do kterých jsme rozvezli za celý rok celkem
cca 300 notebooků. Dětem i vychovatelům jsme tak
ulehčili online výuku a alespoň trochu ulevili v náročných chvílích.
Kromě toho jsme objeli několik dětských domovů
s kuchaři z OREA Hotels (v čele s naším ambasado-
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rem Zdeňkem Křížkem) a vařili pro dětské domovy.
Usnadnili jsme práci vychovatelům a dětem zpestřili
dlouhé dny v covidu. Dokonce se nám podařilo několik dětských domovů obdarovat surovinami a novým
nádobím.

Naše projekty/můj byt

Vaření s kuchaři z OREA Hotels v DD Pepa Příbram
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Vaření s kuchaři z OREA Hotels v DD Ledce
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Také jsme obdarovali několik dětí mobilními telefony,
které nám darovali zaměstnanci společnosti SAP Concúr. Uspořádali jsme pro děti soutěže v naší uzamčené
facebookové skupině ‚Na plný koule!‘, ale také v časopise Zámeček, který putuje do dětských domovů
po celém Česku:

Další notebooky šly jednotlivcům z našeho projektu
ROZHLED, kteří je potřebovali ke svým studiím, ale
zároveň aby s námi mohli být online.

Notebooky do dětského domova Žíchovec:

Rozdané mobilní telefony:

Vilda

Tereza

Sabina

Vanesa
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Mobil pro Honzu:

Foto rozdaných notebooků v DD Příbor

Notebooky do dětského domova Býchory

Notebooky do dětského domova Solenice

Notebooky do dětských domovů jsme rozváželi až
do konce roku, včetně dalších drobností – jako dary
do domácnosti či diáře od společnosti Konec Prokrastinace.

Na konci listopadu jsme objeli dětské domovy a rozdali dětem další notebooky. S dopravou do vzdálených domovů nám pomohla společnost MESSENGER.

Notebooky do dětského domova Markéta
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Mobil pro Tadeáše:

Brno, 7.10.2020

Děkovný dopis

Dobrý den, zdravím do Alza.cz,
ráda bych poděkovala za ledničku, kterou jsem od Alza.cz dostala darem. Před nedávnem jsem opustila
dětský domov a zařizuji si tak můj první samostatný byt. Proto je pro mě tento dar velkou pomocí a jsem
za něj moc ráda. Lépe řečeno jsem nadšená!

Už delší dobu jsem si přála velkou, prostornou lednici,

s dostatečně velkým mrazákem. Přesně taková má nová lednička je.

Můžu si tak uvařit větší

množství pokrmů a uchovávat je nebo je zamrazit.
Děkuji tak Alza.cz za mého nového pomocníka do domácnosti. Věřím, že bude dobře sloužit.
S pozdravem

Nikol Stoupalová

Ke konci roku jsme uzavřeli dlouhodobou spolupráci
se společností Alza.cz. Ta s námi bude po celý rok
2021 obdarovávat dospívající děti domácími spotřebiči, kterými si po opuštění dětského domova vybaví
svou první samostatnou domácnost. Každý měsíc tak
dostane někdo darem novou lednici či pračku.
Jako první dostala lednici darem Nikol, a to už na podzim.
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ZE ŽIVOTA NADÁNÍ A DOVEDNOSTÍ

Ze života
NADÁNÍ A DOVEDNOSTÍ
VÝZNAMNÁ PARTNERSTVÍ
FEMAT Radotín s.r.o.

PAPÍR POMÁHÁ

Díky spolupráci s FEMAT Radotín
s.r.o. máme v Nadání k dispozici
automobil, který nám slouží nejen,
když převážíme a připravujeme
věci na workshopy v rámci Prahy,
ale letos nám posloužil i na cestách po celé České
republice, kdy jsme dováželi notebooky darované
našimi partnery dětských domovům, kde chybělo
technické vybavení pro distanční výuku.

Už nějakou dobu je partnerem
projektu ROZHLED také společnost Igepa velkoobchod papírem
spol. s r.o.. Podpořit nás můžete
i vy a vaše společnost, pokud 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.
Více informací:
http://www.papirpomaha.cz/cz/Uvodni-stranka-268/

Hotel Novotel
Praha Wenceslas Square

CPI Property a Facility, s.r.o.,
CPI Hotels, a.s.

I v roce 2020
jsme moc rádi
za spolupráci
s hotelovou sítí
Novotel hotels a Accor hotels, která nám poskytla
konferenční místnosti pro workshopy projektu ROZHLED, a to přímo v centru Prahy.

V dlouhodobé spolupráci
pokračujeme se skupinou
CPI. Hotelový řetězec CPI
Hotels, a.s. nám pomáhá
poskytnutím ubytování pro
účastníky a zároveň bezplatným pronájmem konferenčních prostor a od CPI Property a Facility, s.r.o.
čerpáme podporu ve výrazné formě slevy na pronájmu kanceláří.

Albert

Restaurace Tiskárna

Děkujeme i za spolupráci s firmou
Albert, díky které jsou naši účastníci
zásobovaný sušenkami a dalšími
pochutinami, které jim dodávají sil, když pobíhají mezi
exkurzemi v rámci Career days.

Restaurace TISKÁRNA nám již několik let
vychází vstříc a zajišťuje zdarma obědy
pro účastníky projektu ROZHLED během Career Days, moc si této možnosti
vážíme.

McDonald
Lagardere Travel Retail

Coca-cola

Jsme také moc rádi za dlouhodobé partnerství s Lagardere
Travel Retail. Díky spolupráci
s Lagardere Travel Retail mají
účastníci projektu ROZHLED zajištěné občerstvení a to v podobě baget a sladkého pečiva. Kromě
materiální podpory nám společnost poskytla, také
dobrovolníky z řad zaměstnanců, kteří účastníkům
pomáhali s pohovory nanečisto.

I za spolupráci s Cocacolou jsme moc vděční,
protože naše workshopy
zásobují nejen klasickými
nápoji Coca- Cola, ale i džusy a dalšími nápoji.

Fotograf Daniel Šeiner

Jsme vděční i za spolupráci s firmou
McDonald, která nám poskytla nabité
karty pro účastníky projektů, které
můžeme kdykoliv využít na jakýkoliv
sortiment z provozen Mcdonalds.

Další, komu patří náš dík, je náš dvorní
fotograf Dan, který je vždy ochoten
nám udělat profesionální fotky z akcí.

Chefparade s.r.o.
I za dlouhodobou spolupráci s Chefparade s.r.o. jsme moc rádi, díky nim mají účastníci
každého kola projektu ROZHLED stát se na jeden večer profesionálními kuchaři a zažít
opravdový kurz vaření, naučit se něco nového a ještě pracovat dohromady jako tým.
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Alza.cz

RICOH

Se společností Alza.
cz spolupracujeme
již dlouhodobě.
Začalo to občasným
darováním domácího spotřebiče pro pár vybraných
dětí z dětských domovů. V závěru roku 2019 nás
společnost Alza zařadila do svého projektu Souhvězdí
pomoci, kde nám zákazníci tohoto webu mohou
připisovat finanční dary v průběhu svého online
nákupu. A s koncem roku 2020 jsme uzavřeli spolupráci na projektu MŮJ BYT, v rámci kterého budeme
od ledna 2021 pomáhat vybavovat každý měsíc
novou domácnost několika dětí opouštějících dětský
domov, domácími elektrospotřebiči.

Dlouhodobě nás podporuje také
společnost RICOH Czech Republic
s.r.o., která nám věnovala novou, multifunkční tiskárnu, do které nám i pravidelně dodává
tonery a poskytuje nám celkovou technickou podporu.

Magazín Forbes
I další rok jsme vděční za podporu od společnosti Forbes, který nás zdarma zásobuje svým
magazínem, ze kterého čerpáme zajímavé informace
a nové nápady.

Hračkářství Hamleys

Salmondo

V hračkářství Hamleys máme již čtyři
roky umístěnou velkou kasičku přímo
u pokladen, kde mají zákazníci možnost vhozením libovolného finančního obnosu podpořit naše projekty.
Tato kasička se jednou ročně otvírá na Magistrátu
hlavního města Prahy a poté je výtěžek připsán na náš
transparentní účet u Komerční banky.

Velkou radost máme také ze
spolupráce se společností
Salmondo. Salmondo je online
pomocník pro podporu kariérového poradenství
na základních a středních školách.
My jsme moc rádi, že Salmondo nám poskytuje přístup zdarma na tuto platformu, kterou spolu s našimi
kariérními poradci využíváme a s dětmi zjišťujeme
jejich slabé a silní stránky, pracujeme na jejich vizích
a snech.

COPY GENERAL, s.r.o.

Testy Salmondo jsou skvělým pomocníkem jak nám,
tak účastníkům, kterým pomáhají k nalezení jejich
vysněné kariéry.

Společnost COPY GENERAL
nám v rámci svého dárcovského programu nabila kartu částkou 10.000,-, které
můžeme kdykoli čerpat na jejich služby.
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LUSH

ŠKOLA IMPROVIZACE

Máme radost také ze spolupráce
se společností LUSH, která nám
poskytla dárky v podobě různých
druhů kosmetiky, které jsou vždy ručně vyráběny
a eticky zpracovány.

V loňském roce se nám také podařilo navázat spolupráci se Školou
improvizace, jejíž lektorka pomohla a pomáhá “našim” dětem se
seznamováním a sebeprezentací.

VNITROBLOCK

MERCURIA LASER GAMES

Máme také velkou radost ze spolupráce s Lukášem Žďarským, který stojí
za úspěšnou Kavárnou, co hledá jméno,
sportovnou Radlická, ale také Vnitroblockom.

Letos se nám také podařilo
navázat spolupráci s Mercuria
Laser Games. Díky nim měli
účastníci ROZHLEDU možnost
si užít vstup na hru lasergames zdarma v rámci Career
days.

Vnitroblock je multifunkční prostor na pražských
Holešovicích, který spojuje různé umělce, ale najdete
v něm i obchody a kavárnu. Lukáš se do projektu
ROZHLED zapojuje nejen jako přednášející, kdy
motivuje naše účastníky v cestě za jejich sny, ale také
nám už druhým rokem poskytuje v úžasném prostoru
Vnitroblocku prostory pro úvodní workshop.

MESSENGER
Během roku 2020 jsme také
navázali spolupráci se společností MESSENGER, za jejíž
pomoci jsme mohli doručit notebooky všem dětským
domovům a dětem, které je využili pro distanční
výuku během koronavirové krize.

KOFOLA
Jsme moc rádi z nové spolupráci se
společností Kofola ČeskoSlovensko
a.s., která nám tento rok poskytla nápoje všeho druhu a to včetně novinek
od společnost Kofola.
Společnost Kofola také poskytla možnost přivítat jednu z našich účastnic v rámci exkurzí
u nich ve firmě.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020
LEDEN 2020

ÚNOR

Začátkem roku jsme spustili náborovou kampaň pro
projekt ROZHLED a díky spolupráci s Bigmedia, byla
naše „holka z plakátu“ vidět po celém Česku. Zároveň
jsme dali o projektu vědět i na interaktivních nástěnkách ÁMOS vision na středních školách, a to díky
spolupráci s Inpublic group.

Linda rozhovor v TV EURO
https://www.euro.cz/tv/linda-hurdova-stavime-most-mezi-studenty-a-zamestnavateli

BŘEZEN

DUBEN
V dubnu jsme založili uzavřenou Facebookovou
skupinu pro mladé lidi, konkrétně pro současné
i bývalé účastníky našich projektů, ale i pro všechny
další studenty, kteří chtějí rozjet svůj život a kariéru
naplno. Skupina se jmenuje „Na plný koule!“, nyní
čítá téměř 400 členů a je plná osobních i kariérních
tipů, pracovních příležitostí, ale také soutěží, kterými
podporujeme studenty (např. mobilními telefony).
Pro studenty chystáme i zajímavé aktivity, například
webinář o práci v Excelu, který proběhl online a vedl
ho pro nás Štěpán Ficík. O skupinu se částečně stará
naše externí stážistka Hanka, která je bývalou účastnicí projektu ROZHLED a připravuje bezva příspěvky
a pomáhá dalším mladým lidem růst.

V polovině března jsme z důvodu šířícího se koronaviru přešli na práci z domova a pro větší efektivitu jsme
začali používat online program na řízení projektů
Freelo. Šlo nám to skvěle a tento systém dělení práce
jsme využili i po zbytek roku. Zároveň se nám úspěšně podařilo přesunout projekt ROZHLED do online
světa a ačkoliv jsme naplánované workshopy museli
odložit, s dětmi jsme byli v březnu ve spojení přes
obrazovky a některé aktivity byly přesunuty do online
prostoru.

V dubnu jsme také oslavili již osmé narozeniny. K té
příležitosti vyšel i článek na našem novém blogu,
osm otázek pro Lindu Hurdovou, ředitelku naší
organizace. Na blog se nám v průběhu celého roku
dařilo přispívat jednou měsíčně, detailně reportovat některé workshopové víkendy, průběh CAREER
DAYS a zároveň našim čtenářům přiblížit, jak to
v Nadání chodí i za „zavřenými dveřmi“.
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DUBEN AŽ ČERVEN
Rok 2020 byl ve znamení koronaviru a u nás v Nadání jsme se snažili pomáhat, co to šlo. Udělali jsme
spoustu dobrých skutků a zapojili se do akce Giving
Tuesday CZ.

Zároveň jsme přispěli do koronavirového vydání magazínu Zámeček, který je určen pro děti z dětských
domovů. Děti jsme inspirovali rozhovory s účastnice-

mi našich projektů a vyhlásili kreslící soutěž. Dorazila
nám řada nakreslených životních snů a vizí a my
odměnili dvě výherkyně mobilními telefony.

Podařilo se nám rozdat 250 notebooků do dětských
domovů, a to ve spolupráci se společnostmi EY a MSD.
Děti jsme tak podpořili v online studiu a s dopravou
nám pomohli FEMAT, kteří nám zapůjčili auto, ale
i MESSENGER CZ, kteří nám doručili některé ze zásilek. Do domovů jsme rozváželi jsme také ochranné
masky, vytištěné na 3D tiskárně, které nám poskytli
SAP Concur. Vděční jsme byli i za spolupráci s OREA
Hotels, v čele s naším ambasadorem Zdeňkem Křížkem. Pomohli jsme v několika dětských domovech
navařit obědy, ulehčili náročnou práci „tetám“ a dalším
vychovatelům a do některých domovů jsme rozváželi
také základní suroviny nebo nové nádobí do kuchyně.
Cukrář SKÁLA nám daroval několik dortů a i ty se nám
podařilo dostat do těch správných rukou.
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ČERVENEC

ZÁŘÍ

Po úspěšném dokončení 18. kola projektu ROZHLED se jedna z účastnic, Karolína, rozhodla stát naší
stážistkou na léto. Projekt ji bavil natolik, že chtěla
prokouknout do jeho zákulisí a podílet se na chodu
organizace. Věříme, že se jí zkušenosti budou hodit,
třeba během studia marketingu na vysoké škole!

V září jsme přijali pozvání účastnit se slavnostní
večeře pořádané Luxury Bloc ve špičkovém hotelu
Mandarin Oriental v Praze. Nejen, že výtěžek večeře
putoval na náš projekt ROZHLED, do příprav večeře
byli zapojeni tři naši bývalí účastníci, všichni z dětských domovů – Stela, Viki a Justin, kteří studují
gastronomii. Pod vedením šéfkuchařů získali skvělou
pracovní příležitost a celý den si velmi užili. Za pozvání děkujeme také Sense Communications.

V září jsme zároveň zahájili skvělou dlouhodobou
spolupráci s mentoringovým programem společnosti Femme Palette. Tři účastníci našeho projektu
ROZHLED získají na půl roku mentora, který jim
pomůže v nastartování kariéry a plnění vlastních cílů
i po ukončení projektu.

ŘÍJEN
Ve spolupráci se společností Alza.cz jsme zprostředkovali novou ledničku pro Nikol, která zrovna
opouštěla nový domov a zařizovala si své první bydlení. Víme, že odchod z dětského domova je velmi
náročný a jsme vděční, že jsme se společností Alza.
cz uzavřeli dlouhodobou spolupráci pro rok 2021 –
v našem projektu MŮJ BYT, který pomáhá materiálně zajistit mladé lidi opouštějící dětský domov.

Do našeho týmu se v říjnu přidala i Denisa Záhorská,
která je bývalou účastnicí našich projektů a za sebou má velmi silný příběh, a díky tomu i motivaci
pomáhat mladým lidem. Denisa
nám bude pomáhat šířit naši vizi
mezi studenty jako ambasadorka Nadání. Denča navštívila také
workshopový víkend 19. kola
projektu ROZHLED, kde vedla
inspirativní přednášku a svém
životě a tom, jak si jít za svými
cíli.

SRPEN
Za pomoci našich partnerů jsme opět darovali několik
notebooků. Putovaly ke třem šikovným studentům
se sociálním znevýhodněním a zpestřili jim návrat
do školy.
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LISTOPAD
V listopadu jsme objížděli dětské domovy, do kterých
jsme darovali notebooky a usnadnili tak dětem online
výuku (techniku nám darovaly společnosti EY, Mooza
Inspire a individuální dárci). Rozvést balíčky s notebooky do všech koutů Česka nám pomohla společnost MESSENGER a jejich kurýři nám velmi ulehčili
práci. Do domovů jsme také rozdali jsme spoustu
motivačních diářů – ty nám pro děti a studenty darovala společnost Konec Prokrastinace.

V listopadu jsme zahájili předvánoční prodej charitativních PF – obrázků, které pro nás nakreslily děti
z dětských domovů, a hry Domino, které pomáhá.
Veškerý výtěžek z prodeje putoval na podporu našeho projektu ROZHLED, a tedy lepší budoucnosti pro
studenty se sociálním znevýhodněním.

NAPSALI O NÁS
ÚNOR

KVĚTEN

PROSINEC
V prosinci jsme finalizovali spolupráci se společností
Alza.cz, která nám bude pomáhat po celý rok 2021
a každý měsíc podpoří 1 mladého dospělého, který
odchází z dětského domova. Odchod bývá jednou
z etap, které se děti z dětských domovů obávají
a jsme rádi, že je můžeme podpořit spotřebiči do domácnosti – jako je lednice či pračka, a to v rámci
našeho projektu MŮJ BYT.
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JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?

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.

FINANČNÍ PODPORA
Jako společnost můžete podpořit buď konkrétní
projekt či samotný chod organizace, a to formou
darovací smlouvy či faktury.

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

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.

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.

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.

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

P

oprvé jsem viděl zmínku o vašich aktivitách
na Linkedin. Do té doby jsem podporoval
standardní dobročinné aktivity jako nejrůznější nadace a domovy dětí. Upřímně
mne
seznámení s vaším záměrem dojalo. V
Nadání
a dovednosti o.p.s. totiž nepracujete na
řešení
krizových sociálních jevů jako závislost
i, nebo
dluhové pasti. Obdivuji vás proto, že jste
zaměřili
své úsilí na posílení schopností těmto krizí
m předcházet u skupiny velmi křehké a zraniteln
é. U dětí
z dětských domovů. Tyto děti díky vám
nedostávají
jen pomoc při startu v jejich pracovním
životě,
dostávají i velkou výhodu oproti vrstevník
ům
s běžným rodinným zázemím. Je mi ctí
vás v těchto
aktivitách podporovat.
Václav Plánský,
Senior Project Manager

S
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mladými lidmi
v Nadání mi
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l. Můžu tyto mla
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kurze do firem
s workshopy, s
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tak, aby je moh
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ky ve škole a pa
v práci.
k
Valery Senich
ev, Psycholog
a kariérní psy
log, Educamp.
chocz

finanční zpráva

FINANČNÍ ZPRÁVA
Celkové finanční příjmy a výdaje za rok 2020

Zdroje podílu financování organizace

Celkové finanční příjmy a výdaje za rok 2020
Počáteční stav roku 2020

462 396,68

Příjmy

1 512 340,76

Náklady

1 446 259,56

změna stavu závazků

-144 684,05

Převeden do roku 2021

671 177,02

poplatky třetím stranám (darujme.cz)

1 984,91

Přehled příjmů
Firemní a nadační dary

1 479 177,54

Samofinancování - přefakturace, prodej domino
Individuální dárci (veřejná sbírka)

3 162,30
29 957,00

Ostatní (bankovní výnosy, vrácené platby)
kurzové zisky

0,00
43,92

CELKEM	1 512 340,76
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Firemní a nadační dary
Samofinancování - přefakturace, prodej domino
Individuální dárci (veřejná sbírka)
Ostatní (bankovní výnosy, vrácené platby)
kurzové zisky
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Individuální dárci

Detailní rozpis příjmů
ČEPS, a.s.
HP Inc. Czech Republic s.r.o.
Nadace Albatros
CITRIX Systems Czech Republic s.r.o.
Amazon
IGEPA Velkooobchod papírem spol. s.r.o.
Mooza inspire s.r.o.
Nadace ČEZ
Pražská energetika a.s.
LMC s.r.o.
Nedělka Kubáč advokíti s.r.o.
nadační fond Avast
Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář
Alza.cz a.s.
JIC, zájmové sdružení
Czech promotion Pop
INEXAD s.r.o.
xITee k.s.
Nadační fond Pomoci
Eric SK, odštěpný závod (Fusakle)
CELKEM

200,000.00 Kč
185,788.79 Kč
149,760.00 Kč
137,000.00 Kč
129,591.75 Kč
105,000.00 Kč
80,000.00 Kč
80,000.00 Kč
80,000.00 Kč
68,500.00 Kč
60,000.00 Kč
50,000.00 Kč
50,000.00 Kč
17,500.00 Kč
20,300.00 Kč
20,000.00 Kč
17,137.00 Kč
15,000.00 Kč
10,000.00 Kč
3,600.00 Kč
1,479,177.54 Kč
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Prostřednictvím portálu Darujme.cz, cafeterie Sodexo Benefity a běžného účtu
Hubert Palan
Gabriela Marková
Jan Reitoral
Václav Plánský
Šárka Pindorová
Pavel Hamřík
Patrik Pivoda
Lenka Tučková
Jan Šrutek
Anton Dmitrijev
Kamila Písaříková
Tomáš Koukolíček
Pavel Puta
Miroslav Chuchlík
Nicole Kur
Lukáš Kerhart
Rosario Micalizzi
Antonio Lourenco
Geda Juskaite
Dominik Plšek
Matěj Maxa
Jakub Strach
Sjoerd Verhage
Tomáš Nekolný
Lucie Phillipová
Jaroslav Tran
Pavla Picková

25,555
23,558
22,000
21,000
10,000
10,222
7,000
2,600
2,567
2,200
2,100
2,000
2,000
2,000
1,700
1,400
1,300
1,278
1,278
1,278
1,000
1,000
1,000
948
777
638
580

Tereza Heriánová
Anh Phung
Maria Hrabíková
Gabriela Jirásková
Hana Kožuchová
Lenka Šťávová
Jasmina Fadil
Radek Hřivňacký
Ferdinand Lucek
Dmytro Yezhov
Miroslav Fišer
Roman Skácel
Radoslav Kažimír
Matouš Vranka
Kristýna Hadlíková
Janka Mertiňáková
Aleš Chalupa (účet Samsung)
Matej Basic
Vladimir Klement
Pavla Novotná
anonymní indidárci
anonymní indidárci ze společnosti
Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o
indidárci přes souhvězdí pomoci (Alza)

513
511
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
300
200
190
130
100
100
50
2700
3,100
24,157

CELKEM	186,330
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Výroční zpráva
2O2O

Nadání a dovednosti,
klíč k úspěšné budoucnosti.
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