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Zanechte otisk
v osudu dětí

z dětských domovů!

Vážení a milí přátelé!

Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu výroční zprávy nadačního fondu Srdce na dlani za rok 2013.

Když jsem Srdce na dlani v roce 2003 zakládal, bylo naším cílem nejprve pomoci menším dětským domovům v materiální rovině se zajištěním jejich chodu. Tento cíl se však již po prvním
roce fungování přeměnil na zcela jiný, který je hlavním posláním nadačního fondu dodnes. Tímto cílem a vlastně celou páteří Srdce na dlani je tzv. Motivační program. Jeho cílem je od
samého počátku motivace dětí z dětských domovů ke studiu a jejich rozvoj i v oblasti mimoškolních aktivit. Je pro mě tedy velmi milé vidět, že po více než 10 letech naší činnosti se tento
program stal nedílnou součástí denního života ve všech dětských domovech, které s námi spolupracují.

Mnoho z dětí v našich dětských domovech přišlo bohužel ze sociálních poměrů, kde vzdělání není něčím, na čem záleží a co se oceňuje. O to je pro nás radostnější a cennější vidět,
že po letech systematické práce se výrazná většina dětí účastní našeho motivačního programu a na něj navazujících aktivit opravdu se zájmem
a chutí. Zároveň je velmi povzbudivé vidět, že se u dětí dlouhodobě zlepšují jejich studijní výsledky, což jim dává lepší vstupní pozici do samostatného života.
V posledních 2 letech jsme navíc jako “nadstavbu” Motivačního programu zavedli tzv. Program pozáruční péče. Jedná se o program zaměřený na podporu dětí, které již opouštějí dětský domov, který se již o ně nemůže starat, a které se nemají kam vrátit. My se jim snažíme připravit jakýsi “polštář” pro změkčení nárazu na tvrdou realitu světa mimo dětské domovy,
ať už se jedná o materiální či právní podporu či o pomoc se sháněním bydlení a zaměstnání. Ze zkušenosti víme, že první rok po opuštění dětského domova je pro dítě naprosto klíčový a kritický a často se v něm rozhoduje o podobě zbytku jeho života. Proto tuto podporu poskytujeme na prvních až 24 měsíců po opuštění dětského domova.

Mnoho lidí, kteří s námi spolupracovali a spolupracují, mi po první návštěvě dětského domova řeklo, že žili v mnoha iluzích, jak takový svět funguje a že je to smutné vidět. Já musím
říct, že smutné je znát, proč všechny tyto děti skončily v dětských domovech a čím si musey ve svém životě často projít. Ale veselé a povzbuzující
je vidět, jak jsou tyto děti vděčné i za drobnou pomoc a rozptýlení v jejich každodenním stereotypu a to je to, co dává skutečný smysl a je to i zároveň hnací motor všech nás,
kdo v nadačním fondu pracujeme.

Chtěl bych proto na tomto místě opravdu ze srdce poděkovat všem našim sponzorům a podporovatelům, bez kterých by šance těchto dětí na spokojený život byly výrazně menší!
Bez této podpory by nemohl náš fond fungovat v podobném rozsahu a ve své unikátnosti v rámci České republiky. Je především jejich zásluhou,
že máme možnost takto pomáhat rozdávat dětem radost a smysl života, a to je k nezaplacení.

Děkujeme tedy mnohokrát za celý nadační fond i jménem všech více než 400 dětí, které naším program za dobu jeho existence prošly a procházejí!
Vítek Šubert
zakladatel Srdce na dlani
a člen správní rady nadačního fondu

Podpořit děti z dětských domovů můžete také pomocí

dárcovské zprávy DMS, a to odesláním kódu

DMS SRDCENADLANI na číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč, nadační fond Srdce na dlani obdrží 28,50 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.
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Srdce na dlani
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D ĚTI
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Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ A LIDÉ SPOJENÍ

N ADAČNÍM

FONDEM

SRDEČNĚ DĚKUJÍ

S RDCE

NA DLANI

PARTNERŮM A PŘÁTELŮM

ZA JEJICH VELMI DŮLEŽITOU

A CENNOU PODPORU A POMOC !
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PATRONKA NADAČNÍHO
JITKA KOCUROVÁ

FONDU

SRDCE

NA DLANI

Proč jsem se stala patronkou nadačního fondu Srdce na dlani? Protože je to jediný nadační fond,

kterému věřím, protože pomoc je cílená, konkrétní a rychle viditelná. A hlavně proto, že mám
neustálý kontakt s dětmi.“ „Pevně věřím, že se zapojíte a pomůžete i Vy!“

ÚČEL NADAČNÍHO

FONDU

I Rozvoj účinné podpory malých dětských domovů zajišťujících chod tzv. rodinných buněk v rámci dětského domova.
I Podpora rozvoje dětí a jejich vzdělávání, která směřuje zejména k:

a) vytvoření motivujícího prostředí pro budoucí profesní uplatnění dětí z dětských domovů;

b) pomoci dětem z dětských domovů v začlenění se do společnosti;

c) pomoci ve vytváření pracovních možností pro děti z dětských domovů;

d) zlepšení kvality života dětí v dětských domovech;

e) podpoře dětských domovů v organizování sportovních a kulturních aktivit;

f)

podpoře výchovné činnosti v dětských domovech;

g) pomoci zajistit psychologické poradenství pro děti z dětských domovů;
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h) podpoře vzdělání dětí z dětských domovů (i formou stipendií či studijních pobytů).
Srdce na dlani

O

NADAČNÍM FONDU

Nadační fond Srdce na dlani drží patronát nad čtyřmi dětskými domovy
I

DD Tisá

I

DD Litoměřice

I
I

DD Černá Voda
DD Krásná Lípa

Principem fungování NF SND je zprostředkování patronátu jedné společnosti vždy nad jedním dětským domovem.
Tím je zajištěn osobní kontakt dětí a personálu dětských domovů se zástupci těchto společností.

Klademe si za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů

je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti po opuštění dětského domova a naučit překonávat či pomoci jim překonat překážky,

které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme například menší zkušenost s praktickým životem mimo domov,

nižší počítačovou gramotnost, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, malý zájem o vzdělávání, nižší sebedůvěru, aj. Nedáváme dětem pouze
dárky, snažíme se je především motivovat k lepším výkonům a podporovat je ve vzdělávání.

Je pro nás důležité mít s dětmi osobnější vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá.
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J AK

FUNGUJEME

Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především

od generálních partnerů, jimiž v roce 2013 byli společnosti

ROZPOČET NF SND 2013 (V KČ)

a od hlavního partnera, jímž se pro rok 2013 stala

Tržby za služby

DELL Computer, spol. s r.o. a NESS Czech s.r.o.,

společnost DNS a.s.

Společně s těmito i dalšími partnery organizujeme a pořádáme mnoho

charitativních projektů a akcí. Za všechny jmenujme veřejné sbírky,

sportovní víkendy, vánoční charitativní koncert aj.

V rámci činnosti nadačního fondu Srdce na dlani se věnujeme podpoře
dětských domovů různým způsobem, a to především v dlouhodobém

Ostatní výnosy

Příjmy veřejná sbírka
Přijaté dary

Celkový součet
Poskytnuté nadační příspěvky

Realizované projekty Nadačním fondem,

15 000,00
7 606,17

72 005,00

1 520 855,77

1 615 466,94
364 891,00

včetně veřejné sbírky

1 007 581,00

Celkem

1 443 304 Kč

Náklady na správu nadačního fondu

Kompletní účetní doklady jsou k dispozici na vyžádání v sídle nadace.

70 835,00

horizontu, ale také jednorázovou formou.

Podařilo se nám udržet či navázat dlouhodobou spolupráci s výše

uvedenými partnery, kteří nejen podporují naši činnost finančně,
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ale jejich zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravách a průběhu

rozličných akcí pro děti. Děti na oplátku otevřeně projevují své city

a vznikají nová přátelství, která mnohdy trvají již několik let!

H ISTORIE
Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítkem Šubertem za podpory

společnost NESS Czech s.r.o. V roce 2013 vstoupil do nadačního

společnosti DELL Computer CZ v roce 2003, která přijala záštitu nad

fondu nový hlavní partner, společnost DNS, a.s.

a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně

Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly

nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího

vovat tyty domovy a vybavit je technikou na úrovni běžných do-

Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu

zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov

vybavení v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč.

dětským domovům miliónové částky, což umožnilo významně reno-

mácností. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle

říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá

O rok později, r. 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila

a Černá Voda téměř rodinné prostředí.

způsobem podporuje Dětský domov Černá Voda, kde kromě

Zpočátku projektu nadačního fondu Srdce na dlani se tedy pomoc

firma Oracle Czech. Společnost Oracle Czech obdobným

materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem

dětským domovům soustředila zejména na materiální pomoc.

víkendové programy.

Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se zaměřujeme

na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytváří zajímavé
Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu

založen Nadační fond Srdce na dlani, a to za pomoci těchto

na vzdělávání, rozvoj mimoškolních aktivit dětí, zážitkové

programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí atd.

společností. V roce 2010 do NF SND vstoupila, po předchozím

úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ, s.r.o.,
výroční zpráva 9

M OTIVAČNÍ

PROGRAM

Záměrem Motivačního programu je motivování dětí a dospívajících k větší zodpovědnosti
ve školní oblasti (studium a studijní výsledky, přístupu ke svým spolužákům, chování
a aktivita), v chování a vztahu ke svému okolí (zájem o pomoc v rámci domova, pomoc
při péči o ostatní děti, vzájemná slušnost, tolerance, kultivování mezilidských vztahů, vztah
k osobním i společným věcem) a v mimoškolních činnostech (návštěva zájmových
kroužků, reprezentace domova). Mimoškolní činnosti jsou nadací Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů její pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné
včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní,
hudební nebo jakýkoliv jiný.

Děti jsou hodnoceny bodováním v uvedených třech kategoriích a po překročení stanovené bodové hranice dle dosaženého bodového zisku jsou ohodnoceny v rozmezí 700Kč – 1200Kč za
jedno pololetí. Děti v průběhu společného vyhlašování výsledků, které probíhá dvakrát ročně,
obdrží další věcné dárky dle svého výběru z darů, které nadaci Srdce na dlani poskytli její
partneři a sponzoři.

Za obdržené peníze si děti a dospívající mají možnost plnit své sny a pořizují například CD,
oblečení či sportovní vybavení, na které by jinak nedosáhly. O úspěšnosti programu vypovídají
dosažené výsledky, např. zlepšení známek ve škole či zvýšený zájem dětí o domácí práce.
Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100%
této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu! Více naleznete na našem webu www.srdcenadlani.cz

PROJEKT

PRÁZDNINOVÉ PRAXE

Cílem projektu, který byl spuštěn r. 2009 poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Projekt si klade za cíl vést děti k pochopení
osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků.
Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu
v dětském domově možnost se setkat.
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Dětem od 15 let věku je zajištěna praxe pokud možno v oboru, který studují, a to v letních měsících po dobu 14 dní v Praze v partnerských firmách, které tímto způsobem
s nadačním fondem Srdce na dlani spolupracují. Děti tak mají možnost nejen se blíže seznámit s reálným pracovním prostředím v konkrétních společnostech či provozovnách,
ale také si vyzkoušet mnoho ostatních dovedností, které jsou pro jejich budoucí úspěšný
nástup do pracovního procesu klíčové (postarat se o sebe po dobu 14 dní, nakoupit si
a uvařit, dopravit se do zaměstnání, umět si správně rozvrhnout finance a pracovat se
svým časem).
Děti se na prázdninové praxe velmi těší, motivačním prvkem je také skutečnost, že na praxi
není nárok a je podmíněna dobrým chováním dětí v průběhu školního roku. Vydělané peníze
si mohou uspořit nebo si za ně pořídit věci, na které by jinak nedosáhly.

Chtěli byste se do tohoto projektu zapojit? Můžete nám pomoci zprostředkovat nebo
dokonce sami nabídnout zaměstnání pro děti na prázdninové praxe? Neváhejte nás
kontaktovat! Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc!

PROJEKT

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PÉČE

Tento projekt je realizován pravidelně či dle situace v každém domově návštěvou pedagogicko-psychologického poradce či psychologa. Důraz je kladen na individuální přístup a maximální možnou flexibilitu projektu dle aktuálních potřeb dětí či personálu domova.

Tato činnost je zaměřena zejména na:
1) osobnostní rozvoj – děti se mohou zdokonalovat v oblastech klíčových osobnostních
kompetencí, jako jsou: porozumění sobě samému, získání nových či prohloubení dosavadních
znalostí či dovedností, identifikace schopností, práce se sebou samým a s tématy seberozvoj,
sebepoznání, sebeúcta, aj.
2) sociální rozvoj – akcentována jsou témata, se kterými se lze v prostředí domova jakožto
s tématy výchovy setkat jen omezeně nebo vůbec, a sice sociální percepce (vnímání a porozumění druhým), rozvoj sociálních dovedností v klíčových oblastech společenského života
(asertivita, mezilidské vztahy, adaptabilita, atd.)
3) mravní rozvoj – důraz je kladen na morální rozměr jednání a chování člověka,
prohloubení dovednosti řešení mravních dilemat, mravní posuzování životních
situací, apod.

Tématy tohoto projektu nejsou témata teoretická, ale klient sám a jeho osobnost. Metodika
práce se opírá o principy zážitkové pedagogiky a pedagogicko-psychologického poradenství.
Častá je také úzká spolupráce psychologa s vedením a personálem domovů, zaměřená na
pedagogické či psychologické poradenství, řešení aktuálních výchovných, vzdělávacích
či individuálních potíží dětí.

Důvěrník – tato specifická role vyplynula sama v průběhu práce s dětmi, kdy se podařilo zcela
spontánně navázat důvěryplné a především lidské vztahy mezi psychologem a dětmi. U dětí
má toto pravidelné setkávání velký ohlas, děti se na ně těší a díky vzájemné důvěře se otevřel
prostor pro vyjádření (a následné řešení) potíží či starostí, které jsou pro děti obtížně sdělitelné či řešitelné např. s personálem domovů.

PROJEKT ROK

POTÉ…

Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je co nejvíce usnadnit mladým lidem opouštějícím dětský
domov vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu po jejich odchodu.

Do projektu se může zapojit kdokoliv, kdo ukončuje pobyt v dětském domově, komu se samostatný start do života nepodařil a kdo je ochotný splnit stanovené podmínky.
Podpora stojí na těchto pilířích:
I aktivní přístup jedince k ovlivnění své životní dráhy a k osamostatnění se
I pravidelný a aktivní kontakt mezi mladým dospělým v programu a nadačním fondem
I skutečná snaha o získání adekvátního zaměstnání
I vyhýbání se kriminální činnosti, drogám apod.

Co nadační fond Srdce na dlani mladým lidem odcházejícím z dětského domova nabízí:
individuální přístup ke každé osobnosti, respektování přání a svobodných rozhodnutí jedince
I materiální, finanční i nehmotnou podporu
I spolupráci s neziskovými subjekty pro zajištění ubytování
I spolupráci při hledání zaměstnání
I poradenskou péči – pomoc při sepsání životopisu, pomoc při přípravě na pohovor,
zprostředkování kontaktů, pomoc v právní a úřední administrativě
I

I
I

péči psychologického poradce
„obyčejné“ lidské pochopení a zázemí.

Do projektu se můžete přímo i nepřímo zapojit prostřednictvím projektu Podpořte
úspěšný start do života!, který naleznete na webu www.srdcenadlani.cz

PROJEKT STIPENDIUM

Projekt Stipendium je zacílen na podporu dospívajících od 15 let věku. Dětský domov má velmi
omezené prostředky na vyplácení kapesného, limitní částka činí necelých 300Kč měsíčně. Děti toto
kapesné ale nevyužívají stejným způsobem, jako většina dětí z běžných rodin. Za tyto peníze si pořizují i věci, které jsou pro děti z běžných rodin standardem, který mají doma volně k dispozici – kosmetiku, sladkosti či oblečení podle svého výběru. Primárním cílem projektu Stipendium je umožnit
dětem dosáhnout na podporu 300Kč měsíčně, která je hrazena nadačním fondem Srdce na dlani.
Poskytnutí této částky však není jediným cílem projektu. Každý mladý obyvatel domova, který
se do projektu zapojí, musí pro získání částky každý měsíc zaslat do nadace email, kde uvede, jak aktuálně pracuje ve škole, co je nového a na co se chystá obdržené peníze použít. Cílem tedy není pouze umožnit dětem pořídit si nové věci, ale také naučit děti pravidelně plnit
stanovenou povinnost, která se pojí se získáním peněz, naučit se komunikovat emailem se
všemi náležitostmi, založit si emailovou adresu, odpovídat na emaily z nadace, naučit se formulovat jednoduchý text podle zadaní i libovolně.

A KTIVITY NF S RDCE
V ROCE

2013

NA DLANI

Vyhlášení motivačního programu
I Vyhlášení motivačního programu za I. pololetí v DD Litoměřice:
Na začátku školních prázdnin proběhlo vyhlašování motivačního programu v dětském domově
v Litoměřicích. Domov při této příležitosti navštívila i čestná členka správní rady nadace Srdce
na dlani Anna Berdychová. Nejúspěšnější z dětí byla Šanel. Šanelka dosahuje takto dobrých
výsledků každoročně a tento rok za první místo v motivačním programu získala poukaz na
1000,- Kč a kapesné ve výši 200,- Kč. Za druhé místo děti obdržely poukaz v hodnotě 750,- Kč,
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třetí místo bylo odměněno poukázkou na 500,- Kč a k tomu 200,- Kč kapesného. V motivačním
programu se neumístily 3 děti.

Vyhlášení motivačního programu za I. pololetí v DD Černá Voda:
Na konci června navštívil nadační fond Srdce na dlani dětský domov v Černé Vodě. Děti, které
se umístily, byly rozřazeny do 3 kategorií. Za první místo obdržela Michaela poukázku
v hodnotě 1000,- Kč. Druhé místo bylo odměněno poukázkou v hodnotě 750,- Kč a třetí místo
poukázkou v hodnotě 500,- Kč. K poukázkám děti dostaly také kapesné ve výši 200,- Kč. Celkem bylo odměněno 19 dětí. Peněžní odměna udělala dětem velkou radost a dále motivuje
k lepším výsledkům ve škole ale také při mimoškolních aktivitách i ty, kteří v tomto školním roce tak úspěšné nebyly.
I

Vyhlášení motivačního programu za I. pololetí v DD Tisá:
V úterý 25. června přijeli zástupci nadačního fondu Srdce na dlani do dětského domova v Tisé.
Vyhlašování výsledků motivačního programu bylo o to dojemnější, protože při této příležitosti
se s domovem loučila Renata, která od července začíná svůj nový život v Praze. Žádné z dětí
nedosáhlo prvního místa, dohromady se umístilo 9 dětí. Za druhé místo si děti odnesly poukaz
v hodnotě 750,- Kč, za třetí 500,- Kč a k tomu všechny obdržely kapesné ve výši 200,- Kč.
Doufáme, že příští rok budeme chystat odměnu i pro první místo!
I

Vyhlášení motivačního programu za I. pololetí v DD Krásná Lípa:
Vyhlašování výsledků motivačního programu v dětském domově Krásná Lípa, které se konalo
23. června, bylo speciální. Do domova přijeli zástupci ze společnosti O2 Telefónica Czech Republic. Celý den zde také probíhalo natáčení reportáže pro Český rozhlas Sever. Na odměnu
v rámci motivačního programu dosáhlo celkově 19 dětí, avšak první místo obsazeno nebylo.
Za druhé místo děti získaly poukázku v hodnotě 750,- Kč, za třetí místo pro ně byla připravena
poukázka ve výši 500,- Kč a všechny úspěšné děti byly odměněny kapesným ve výši 200,- Kč.

I

S PORTOVNÍ
BÍLÝ

VÍKEND V

A ZÁŽITKOVÉ AKCE

ČERNÉ VODĚ

Poslední únorový víkend jsme se opět vypravili na lyžovačku za „našimi“ dětmi do Dětského
domova v Černé vodě. Přemýšleli jsme, jak to bude letos, protože velkých dětí v domově ubylo a malých přibylo. Také naše parta, která jezdí pravidelně, se opět rozrostla o nové tváře.
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V sobotu ráno po vydatné snídani se naše společná lyžařská a snowboardová skupina vydala
na sjezdovku skiareálu v Lipové – Miroslavi, malí špunti do lyžařské školičky a bobovací četa
se proháněla na kraji sjezdovky. Kuba Laušman měl s sebou kromě kvalitního foťáku i malou
kameru, která se dala přidělat na přilbu, na lyži nebo jen tak na tyčku, kterou pak točil výkony
malých školáků ve školičce, pro které byla kamera motivací k obrovským výkonům.

Z dětí, které absolvovaly lyžařskou školičku vloni, už jsou zkušení lyžaři, kteří se s nadšením
prohánějí po sjezdovce. Sněhu bylo opravdu hodně, sněžilo celé dopoledne. Při lyžování jsme
vyzkoušeli všechny možné tratě, které skiareál nabízí, včetně těch neoficiálních – cestiček
přes hupánky v lese. V lyžařské školičce děti pokročily natolik, že už mohly jezdit na školičkovém vleku a Petr s Kubou, kteří pomáhali instruktorovi Vaškovi, si mohli odpočinout, protože
nemuseli suplovat malým dětem vlek. Do domova jsme se vrátili se setměním, plní dojmů
a zážitků ze svahu.

Po večeři jsme společně vyhlásili výsledky motivačního programu. Podle výsledků dostaly děti
malé dárečky i finanční poukázky. Na závěr vyhodnocení jsme popřáli a předali dort Nikolce,
která v týdnu oslavila dvanácté narozeniny. Pak šly malé děti spát a větší hrály s dospělými
oblíbené Activity.

V neděli jsme po dopoledním lyžování zorganizovali závod ve slalomu. Po obědě jsme vyhlásili výsledky ve všech kategoriích. A pak už přišlo loučení a všichni jsme se rozjeli do svých domovů s vírou, že takový společný víkend určitě nebyl poslední!

TENISOVÝ

VÍKEND PRO DĚTSKÉ DOMOVY

V termínu 17.-19. května 2013 jsme se ve správní radě rozhodli pro sportovně talentované děti
z našich 4 domovů připravit tenisovou školu a víkend plný sportovních zážitků.

Všichni přijeli do Prahy v pátek odpoledne, ubytování bylo zajištěno v hotelu Tristar, hned večer jsme se rozdělili na skupinky dle zájmu dětí a vyrazili. Někdo si vybral kino, jiný chtěl zkusit
svoje štěstí na bowlingu a jiná skupinka jela na prohlídku noční Prahy. V sobotu nám počasí
trochu zkomplikovalo plány a museli jsme improvizovat. Výběr padl na Aquapark, oběd na Staroměstském náměstí, plavbu po Vltavě, pro ty nejmenší dětský koutek a kdo chtěl, mohl jít do
kina. V neděli začalo to pravé tenisové klání, sluníčko nás potěšilo od rána a děti se nedaly
z tenisových kurtů odtrhnout. Kdo chtěl, mohl si zajezdit na kolečkových bruslích a na závěr
pro všechny byla bojovka o pěkné ceny.

Srdce na dlani děkuje Petrovi z Tenisového areálu BANÍK PRAHA, který SND dlouhodobě podporuje a Lesům České republiky za podporu a příspěvek na tenisový víkend.

INDIÁNSKÝ

VÍKEND V

ČERNÉ VODĚ

První červnový víkend strávili zaměstnanci Ness společně s dětmi z dětského domova
v Černé Vodě. Tentokrát jsme pro ně pod vedením Indiána Chřestýš nachystali na základně
u pana Blaha program v duchu indiánských prázdnin.

V sobotu si na úvod děti vyslechly Chřestýšovo povídání o Indiánech a mohly si osahat indiánské věci denní potřeby (luky, šípy, tomahawky, kůže, nádoby na vaření, oblečení, pazourkové nástroje atd.). Pak
jsme si vyráběli hračku – indiánskou nadhazovačku. Po
obědě přišly na řadu soutěže
– střelba z luku, házení nožem nebo tomahawkem, poznávání bylin, stromů a stop
zvířat a rozdělávání ohně.
Poté jsme se vypravili na
procházku do lesa a nasbíra-

li si tam dříví na večerní táborák, upekli si k večeři buřty a povídali a hráli u ohně. Starší
děti přespaly v týpí.

V neděli jsme společně vyráběli z vrbových proutků a provázků snové kruhy na odhánění zlých
snů. Další procházku do lesa nám už nedovolila bouřka, tak jsme se přemístili do dětského domova, kde jsme s dětmi poobědvali a probrali společné víkendové zážitky. Víkend byl prostě super,
program klapal jako po drátkách, počasí nám přálo (měli jsme několik od sluníčka spálených nosů)
a dětem jsme ukázali, že být Indiánem je trošku složitější, než jak to vypadá z knížek o Vinnetouovi.
Srdce na dlani děkuje Chřestýšovi za skvělý indiánský program a panu Blahovi za poskytnutí prostoru pro akci a péči, kterou nám věnoval!

POSLEDNÍ

DEN PRÁZDNIN V

KRÁSNÉ LÍPĚ

Letošní, již tradiční akce, Poslední den prázdnin proběhla 31. srpna 2013 v Dětském domově
v Krásné Lípě, a to v indiánském duchu!

Děti nejprve soutěžily v týmech na blízkém sportovišti o zajímavé ceny – dárky od našich
partnerů – v disciplínách: odpal tenisového míčku, plážový volejbal, minigolf, skákání přes
švihadlo a další, z čehož největší ohlas sklidilo lezení na umělou lezeckou stěnu za dozoru
místního profesionálního hasičského sboru z Varnsdorfu. Paní kuchařky z dětského domova
připravily vynikající a velmi pestrý raut, plný napečených sladkostí, salátů, ovoce a domácího
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pečiva. K obědu byl nachystán guláš a grilovaná šunka od kosti, po kterých se jen zaprášilo!
Po vydatném obědě následoval velmi poučný a zajímavý indiánský program skupiny Aki-Ni. V indiánském týpí si děti mohly prohlédnout mnoho indiánských předmětů, jako luky, nádoby na vaření, oblečení, kožešiny apod. Připraveny byly také další, tentokrát individuální, hry spojené
s indiánskou tématikou, jako střelba z luku, vrh nožem, poznávání rostlin a stop a mnoho dalšího.

Velké poděkování patří nejen personálu DD Krásná Lípa a paním kuchařkám, ale také
dobrovolníkům, kteří se přípravy i samotné akce zúčastnili a především také dětem,
které vytvořily báječnou atmosféru příjemného, slunného dne!

VÍKEND

NA

ŠUMAVĚ

S

MAGDOU PROCHÁZKOVOU

Ve dnech 27.-29. září 2013 proběhl na šumavském Zadově prodloužený víkend, kterého se
zúčastnili děti z DD Tisá, Litoměřice a Krásná Lípa.

Celý víkend se opravdu povedl, děti si užily jak páteční noční bojovku v šumavských lesích, tak
sobotní celodenní pohádkovou bojovku včetně doprovodných postav, které měly především
u mladších dětí veliký ohlas. Děti soutěžily v pěti týmech celé tři dny o ceny a medaile a jak
bylo vidět při nedělním vyhlašování, zisk bodů a pořadí týmů prožíval nakonec úplně každý.
Velké poděkování patří především Magdě Procházkové ze společnosti Telefonica O2,
která celou akci vymyslela a zorganizovala!

NESSOVSKÝ

VÍKEND V

ČERNÉ VODĚ

První říjnový víkend strávili zaměstnanci Ness společně s dětmi z dětského domova v Černé
Vodě. Tentokrát jsme pro ně nachystali na základně u pana Blaha aktivity v přírodě.

V sobotu jsme se rozdělili do týmů a zahráli si šipkovanou. Po cestě jsme plnili spoustu náročných úkolů, prošli okolí Černé Vody, v rámci trasy jsme vyšplhali na Píšťalu, prošli zříceninu Kaltenštejna, hledali „cashky“, vyrobili si týmový talisman a složili i básničku z předem daných slov.
Odpoledne jsme pokračovali hledáním pokladu – byla to taška plná sladkých odměn pro děti.
Pak jsme si zajeli na krátký výlet do zooparku v Lipové, kde jsme obdivovali zvířátka a v rámci
speciálního programu ke dni zvířat shlédli např. akrobatické vystoupení psů, vyrobili si náramek
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Víkend na Šumavě se nesl v duchu pohádkových i dobrodružných příběhů!

z korálků, nebo si ti odvážní z nás nechali udělat malované tetování. Večer jsme si zapálili táborák, opekli buřty, a když se setmělo, vyrazili jsme s lampióny a baterkami na cestu do domova.
V neděli jsme si společně vyrobili a pomalovali papírové draky, které jsme pak na louce pouštěli. Sice foukalo trošku méně než v sobotu, ale i tak se nám podařilo dostat všechny draky
na oblohu. Jako vždy, víkend strašně rychle utekl. Všichni jsme si ho náramně užili!

Jménem dětí Srdce na dlani děkuje panu Blahovi za poskytnutí prostoru pro akci a péči,
kterou nám věnoval!

V ÁNOCE
VÁNOČNÍ

KONCERT V

DIVADLE HYBERNIA

V úterý 10. prosince 2013 se v Divadle Hybernia konal vánoční koncert dětského pěveckého
sboru Paprsek, kterého se zúčastnily děti z dětských domovů v Litoměřicích a Tisé.

Celý večer se nesl ve vánočním duchu, jako hosté vystoupili Ewa Farna a Wabi Daněk, děti
zazpívaly vánoční koledy a vánoční písně. V průběhu večera rovněž dostaly dětské domovy možnost prodávat své výrobky a také prezentovat nadační fond Srdce na dlani.

Dětský domov Litoměřice si přivezl vlastní výrobky a v průběhu večera tyto výrobky za dobrovolné příspěvky prodával. Získaný obnos byl použit na nákup materiálu pro další výrobu.

Vstupenky v celkové hodnotě 12.640,- nám laskavě věnovala agentura Agentura Frak, které
srdečně děkujeme!

VÁNOČNÍ

STROM PRO DĚTSKÉ DOMOVY

Každý rok netrpělivě očekáváme seznam dárků, co si děti přejí pod stromeček. Každý rok se mění
jejich přání podle nálady, věku a módních trendů. Nejvíce si děti přejí technické věci, oblečení
a kosmetiku, nejmenší pak různé hračky nebo sportovní vybavení. Vánoční sbírka probíhá formou
tzv. vánočního stromu. Děti spolu s vychovateli sepsaly seznam toho, co by si pod stromečkem
přály a zaslaly nám jej do nadace. Nadace obdržené seznamy předala partnerským společnostem
– Dell, Ness a DNS, kde následně proběhla zaměstnanecká finanční sbírka, z jejíhož výtěžku byly
dárky pořízeny. Ve společnosti Telefonica O2 probíhala obdobným způsobem sbírka dárků, společnost AGIP také věnovala mnoho hezkých sportovních potřeb - sportovní tašky, tašky do školy,
trička, čepice a míče. Dárky jsou pořizovány jmenovitě ve snaze co nejvíce vyhovět přáním dětí.
Díky sbírkám a především štědrosti dárců – zaměstnanců výše jmenovaných společností se
podařilo vybrat více než 100.000Kč a mohli jsme dopřát všem „našim“ dětem krásné a štědré Vánoce! Do domovů jsme se rozjeli v prosinci.

Dětský domov Tisá jsme navštívili jako první. Byl při naší návštěvě zahalen do sněhové nadílky. Veselé Vánoce dětem popřáli Vít Šubert a Tereza Stopková, děti nám ukázaly ručně dělané
vánoční výrobky, ozdobené stromky v rodinách, zahráli jsme si stolní tenis a zhodnotili jsme
společně s dětmi jubilejní vánoční koncert.

Dětský domov Litoměřice navštívila skupina lidí z Dellu. Společně jsme se podívali na záznam
videa z vánočního koncertu, kde děti vystupovaly, dozvěděli jsme se, jaké mají průběžné výsledky ve škole. Ochutnali jsme vynikající cukroví a k večeru vyrazili zpět do našich domovů.

Další milá návštěva nás čekala v Černé Vodě, kam přijela Dita Tlustá, společně s vedením společnosti Ness. V tomto domově se hodně dětí chystalo domů na vánoční svátky a vedení domova připravilo Štědrý večer dříve. Předali jsme dárky, popovídali s dětmi, pochovali nejmenší a vydali jsme se na dlouhou cestu zpět.

Do Krásné Lípy jela taky skupinka lidí z DNS
v čele s Petrem Poláčkem a celou jeho rodinou. Povídali jsme o novinkách s ředitelkou domova Janou Dykastovou, děti pro nás připravily
vynikající cukroví, vánočku a chlebíčky. Společně jsme prožili pohodové odpoledne, děti předvedly nová vystoupení a dovednosti. Zanechali
jsme dárky v ředitelně a vrátili se zpět do Prahy.

1

Ve všech dětských domovech během návštěv jsme předali dárky od všech partnerů. Moc děkujeme!

VÁNOCE NA HC SPARTA PRAHA

26. prosince 2013 byly děti z Dětského domova Krásná Lípa a Dětského domova Litoměřice pozvány hokejovým klubem HC Sparta Praha na utkání proti Třinci. Ještě před
zápasem děti navštívily Království železnic
na Smíchově, kde bylo možné vidět úžasné
kolejiště a modely železnic. Veškeré vstupenky dětem věnoval klub HC Sparta Praha.

Utkání dětem Sparta obohatila úžasným programem, jako například prohlídkou kabiny,
soutěžemi na ledě o vstupenky do Aquapalace
Praha a účastí na tiskové konferenci. Vstupenky nakonec obdržely všechny děti ze zúčastněných dětských domovů od Sparty zdarma!
V druhé přestávce utkání byly dětem předány
dárky od fanoušku HC Sparta Praha.

Za celou akci a také především za dlouhodobou spolupráci děkujeme!

2

3
1/ Předávání dárečků v DD Krásná Lípa
se zaměstnanci spol. DNS.
2/ Štědrovečerní tabule v DD Tisá.

3/ Děti se v šatnách A týmu setkaly
i s maskotem HC Sparta Praha.
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TOMÁŠ KLUS

ZAZPÍVAL NA VÁNOČNÍM BENEFIČNÍM KONCERTU

Letos proběhl již devátý vánoční koncert, tentokrát za pomoci společností CZ.NIC,
Dell a Adastra. Svůj podíl na celovečerní akci konané především pro děti ze čtyř dětských
domovů měli také generální partneři fondu, kterými jsou Dell a Ness, a nový hlavní partner,
společnost DNS.

Celovečerní program nebyl jen o zábavě, ale i o finanční podpoře, kterou mohlo poskytnout
téměř 700 hostů. Výtěžek z benefičního koncertu je vždy použit na vzdělávání, mimoškolní
aktivity a přípravu na vstup do reálného života dětí z dětských domovů.

Příjemným večerem provázel již tradičně moderátor Pavel Anděl, který spolu s členem
správní rady SND Vítem Šubertem přivítal hosty a společně pak s výkonnou ředitelkou nadačního fondu Terezou Stopkovou představili dosavadní aktivity a konkrétní úspěchy nejen
fondu, ale hlavně dětí, které podporuje.

Poté Pavel Anděl postupně uvedl představení dětí z dětských domovů v Tisé, Černé vodě,
Litoměřicích a Krásné Lípě. Mezi jednotlivými hudebními, hudebně-divadelními a tanečními vystoupeními krátce pohovořil s patronkou nadačního fondu Jitkou Kocurovou nebo
nepřipravenými dotazy zaskočil hokejisty HC Sparta Praha, kteří již dlouhou dobu fondu
pomáhají.
Bohatý program dětí z dětských domovů završil koncert písničkáře Tomáše Kluse, který se dočkal bouřlivého potlesku nejen od hostů, ale také od dívek z dětských domovů, jež si odnesly
kromě zážitku i jeho podpis.
V průběhu večera poděkovala Tereza Stopková podporovatelům za mimořádný přínos a práci
pro děti v dětských domovech a předala jim plakety.

Tak jako v předchozích ročnících měli hosté možnost v průběhu večera podpořit nadační fond
zakoupením výrobků dětí z dětských domovů, nebo věnováním přímých finančních darů,
a to nově také přes DMS. Celkově se během večera podařilo vybrat více než 86.980 Kč.
Všem partnerům, podporovatelům a štědrým dárcům srdečně děkujeme!
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Tomáš Klus zazpíval na Vánočním benefičním koncertu nadačního fondu Srdce na dlani.

O STATNÍ
VEŘEJNÉ

AKTIVITY

SBÍRKY

První veřejná sbírka nadačního fondu Srdce na dlani na podporu dětí z dětských domovů, která nesla motto: „Zanechte otisk v osudu dětí!“, byla úspěšná! Pilotní sbírka proběhla v termínu
25. srpna – 31. srpna 2013 v centru Arkády Pankrác v Praze, prodejem výrobků z dětských
domovů a reklamních předmětů od partnerů nadace bylo získáno 62.181Kč.
Sbírka proběhla za podpory známých osobností Jitky Kocurové, hokejistů HC Sparta Praha
Petra Tona a Jana Švrčka, tenisty Bohdana Ulihracha, olympionika Martina Lébla a moderátora Pavla Anděla, ale také za významného přispění mnoha dobrovolníků z partnerských firem
nadačního fondu – DNS, DELL a NESS. Sbírky se také účastnily děti ze čtyř dětských domovů, nad kterými nadační fond Srdce na dlani drží patronaci. Návštěvníci obchodního centra
mohli přispět zakoupením výrobků z dětských domovů nebo reklamních předmětů.

Jako doprovodný program byla pro návštěvníky připravena autogramiáda, možnost získání vlastní
fotografie se známou osobností i s podpisem, příležitost pohovořit s dětmi z dětských domovů, ale
také dětský koutek s hrami pro nejmenší a mnoho dalšího. V průběhu akce zanechávali návštěvníci stánku otisk své dlaně na plátně a pomohli tak vytvořit velké pestrobarevné dílo.
Druhá sbírková akce byla organizována o víkendu 28. a 29. října 2013 na veřejném prostranství náměstí Republiky v Praze byla vybrána částka 9.824 Kč.

Celý výtěžek veřejné sbírky je určen na podporu dětí z dětských domovů Černá Voda,
Krásná Lípa, Litoměřice a Tisá.

Nadační fond Srdce na dlani děkuje všem, kdo se zapojili do přípravy i realizace sbírky!
Děkujeme také všem štědrým dárcům a partnerům sbírky, společnostem Dell, Ness,
DNS, O2, ORACLE, COM-TIP, Truhlářství LIGNUM a NON-FOOD catering Praha.

PROJEKTY THINK BIG

Do projektů Think Big, který vyhlašuje Nadace Telefonica, se zapojili DD Litoměřice a DD Krásná Lípa.

Litoměřický tým, pod vedením tety Lucie Trnkové si ve složení mladých (skoro) dospělých
z dětského domova Jiřiny, Lukáše, Daniela a Veroniky jako téma projektu zvolil rekonstrukci
„domečku“, tj. cvičného bytu, který je součástí areálu DD.

Krásnolipský tým se pod vedením bývalého vychovatele Michala Seiferta ve složení Fanda, Jakub
a Pepa pustil do rekonstrukce sklepních prostor domova s cílem vybudovat profesionální zázemí
pro taneční aktivity dětí z DD. Samotné realizaci projektu předcházel Vzdělávací kurz Think
Big, kterého se v září 2013 oba týmy zúčastnily. Třídenní akce byla plná školení, projektů
a aktivit, které mají za cíl mladým lidem napomoci při realizaci projektu, uvést je do problematiky administrace projektu a umožnit setkání a seznámení se s dalšími lidmi a jejich projekty.
Realizace projektu Think Big byla rozdělena do několika fází, tzv. milníků, které musely být plněny v předepsaných termínech.

Na konci roku 2013
práce úspěšně pokračují, zakončení
obou projektů je plánováno na jaro 2014.
I pozor, poslední
fáze (zakončení projektů - otevření prostor) spadá již do roku 2014!

PRÁZDNINOVÉ

PRAXE

17 dospívajících i dospělých z dětských domovů Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice a Tisá
se v termínu od 4. do 18. srpna zúčastnilo již tradičního projektu Prázdninové praxe v Praze.
Během čtrnácti denního pobytu v Praze měly možnost naučit se samostatnosti, ukázat nám
připravenost pro budoucí život a především vyzkoušet si profesi, kterou do budoucna plánují
dělat.
Zaměstnavatelů byla celá řada, naši mladí zaměstnanci pracovali ve stavebnictví, gastronomii,
kadeřnictví nebo v kancelářích ve firmách.

Děti uspokojivě zvládly plnění pracovních povinností, orientaci v pražské dopravě, ale největším úskalím pro ně zůstává hospodaření s penězi, rozvržení prostředků určených na stravu a
následné vyúčtování.
Na tomto modelu fungování si mohou děti dokázat, jak dalece jsou připraveny na vstup do života po opuštění dětského domova.
Za letošní praxe děkujeme těmto zaměstnavatelům:
DELL Computer spol. s r.o.
pizzeria Giallo Rosso
Hotel Globus
Lidl Česká republika v.o.s.
MAXIMUM party service s.r.o.

RIO Media a.s.
Skanska a.s.
HC Sparta Praha
Tenisový areál BANÍK PRAHA

NGO MARKET

V letošním roce jsme se poprvé prezentovali na veletrhu neziskových organizací NGO Market,
a to 3. května v Národní technické knihovně. Hlavním tématem bylo Aktivní občanství aneb
abeceda aktivního občana.

Popovídali jsme si s návštěvníky o naší pomoci dětem z dětských domovů a načerpali jsme inspiraci od jiných neziskovek. Dostali jsme zajímavé nabídky na školení a dozvěděli jsme se více o možnostech čerpání podpory nebo grantů.
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SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI V ROCE 2013
Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká Republika / Nar. 1970
v Praze. Skoro 20 let působí v různých manažerských pozicích
na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době je ředitelem divize Firemních
zákazníků ve společnosti O2 Česká Republika. Založil nadační fond Srdce na
dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je členem
správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného
pro děti z dětských domovů, který funguje již 8 let a tvoří základ poslání
nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-)

Jiří Kysela, Managing director, Dell Computers / Narozen 1955 v Praze,
po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v různých manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním
ředitelem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu
nadačního fondu Srdce na dlani a po celou dobu jeho působení ho aktivně
podporovala. V současné době se v roli člena správní rady zaměřuje
jak na získávání dalších partnerů nadačního fondu, tak i na podporu hlavních
programů nadačního fondu a v neposlední řadě na zapojení co nejširšího okruhu
pracovníků Dell ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském domově. Je ženatý
a má tři děti.

Zdeněk Pilz / Narodil se v r. 1957 v Novém Jičíně. Od roku 1992 působí na manažerských pozicích v IT průmyslu, od roku 2004 úspěšně vedl pobočku Sun Microsystems a poté Oracle Czech. Vždy se snaží motivovat a vést svoje okolí nejen k nejlepším výkonům, ale také k podpoře těch, kteří neměli v životě mnoho štěstí a
pomoc od ostatních potřebují. Od roku 2010 se věnuje aktivitám spojeným s nadačním fondem jako člen správní rady. Zdeněk Pilz je také místopředsedou
představenstva ICT unie. Má tři děti, ve zbývajícím čase se věnuje rodině, sportu a hospodaření na malé farmě v jižních Čechách.

Tereza Stopková, Výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond / V roce
2007 využila nabídku na řízení a vedení nadačního fondu Srdce na dlani. Nabídku
vnímala jako velkou výzvu, časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený,
ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, pedagogicko- psychologickou péči o děti v domovech a mnoho dalšího. Inspiraci
k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, starší dcery Sáry a malého Sebastiena.
Dita Tlustá, Senior Executive Assistant , NESS Czech s.r.o. / spolupracovat
s NF SND začala Dita v r. 2005. Podařilo se jí aktivně zapojit zaměstnance
společnosti NESS do aktivit spojených s NF SND a s DD Černá Voda a
ve spolupráci s ostatními členy správní rady uvést do života mimo jiné projekt
prázdninových praxí. Dita spoluorganizovala také mnohé akce pro děti
(např. Poslední den prázdnin) aj.

Anna Berdychová, Srdce na dlani, nadační fond – čestný člen / V roce 1998
se poprvé vydala do Dětského domova v Tisé, kde za firmu Dell předávala první
vybavení pro „počítačovou učebnu“. A to byl začátek krásného, někdy náročného,
ale trvalého vztahu, který přetrvává dodnes. Anna má více než dvacetileté pracovní zkušenosti v zahraničních korporacích v oblasti řízení financí a nyní se věnuje
vlastní konzultantské firmě a jejím novým profesním koníčkem je i koučování zvyšování vnitřní motivace. Chtěla by svými poznatky přispět ke zdokonalování
Motivačního programu pro děti z dětských domovů.

Eva Pavlíčková, Srdce na dlani, nadační fond – revizorka

NOVÍ PODPOROVATELÉ NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI

Pavel Kysela, CEO, Adastra CZ / Nar. 1977 v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství,nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerskýchpozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra.Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat
znevýhodněnýmjedincům i skupinám. Pro rok 2014 s Adastra plánuje stát generálním partneremnadačního fondu Srdce na dlani. Pavel si klade za cíl aktivně pomoci
při zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života.

Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS / Narodila se v Havířově do početné
rodiny havíře :) Život tráví povětšinou na kole či na volejbalovém kurtu, zde se setkává s dětmi a dospívajícími z rozvrácených rodin, takže si lidí, jež se těmto dětem věnují, nesmírně váží. Díky své práci ve společnosti DNS se dostala k nadaci Srdce na
dlani, která se snaží dětem zajistit nejen co nejšťastnější dětství, pomáhá jim vytvořit
rovnocenné podmínky k vstupu do samostatného života.

G ENERÁLNÍ

PARTNEŘI NADAČNÍHO
FONDU S RDCE NA DLANI
DELL C OMPUTER ,

SPOL . S R . O .

O DBORNÁ

PODPORA

Mgr. Petr Šusta – pedagogicko-psychologická podpora, tiskové výstupy
Klára Chadzivasilis – podpora projektů
Mgr. Karel Pich – psycholog pro DD Černá Voda

NESS C ZECH S . R . O .

LIDÉ A SPOLEČNOSTI, KTEŘÍ SND PODPORUJÍ

Nadační fond Srdce na dlani naplňuje své poslání díky štědrosti mnoha dárců, partnerů
a nezištných jednotlivců.
Děkujeme všem, kdo nás v roce 2013 podpořili finančně, poskytnutím pro bono
služeb a produktů či svou prací a dobrými nápady!
Kavárna Adria

Václav Krajíček - COM-TIP

AGIP

Lidl Česká republika v.o.s.

Arkády Pankrác

Jitka Rašková

Agentura FRAK
Arbes

H LAVNÍ

PARTNER NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI

DNS A . S .

ARVAL

Lesy ČR

MAXIMUM party service
RIO Media a.s.

Tenisový areál Baník Praha

Pavel Rozehnal

Vladimíra Fremuthová

HC Sparta Praha

Zdeněk Brázdil

Skanska a.s.

manželé Hlinkovi

Nicole Šubertová

Hotel Globus

Tenisový areál BANÍK PRAHA

pizzeria Giallo Rosso
Monika Houžvičková

Telefonica O2

Jitka Vaňková
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