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srdce 
na dlani

Ahoj! Jmenuju se Ondra  
a jsem z děcáku v Krásné Lípě. 

Nadační fond Srdce na dlani nám už  
hodně dlouho pomáhá na naší cestě  
k samostatnýmu životu.  
Chceš vědět jak a co zajímavýho jsme prožili 
minulej rok? Nebo snad jak se taky zapojit? 
Vyzpovídal jsem pro tebe lidičky, kteří  
za tím vším stojí. 
Tak neváhej a listuj! 



  V
ÝR

OČ
NÍ

 Z
PR

ÁV
A 

20
17

3

Jitka:

Srdečně Vás vítám na virtuální prohlídce činnosti nadačního fondu  
Srdce na dlani v uplynulém roce 2017! Jako již v mnoha uply-
nulých letech, i v tomto roce jsme pro děti z našich partner-
ských dětských domovů připravili a zrealizovali velkou škálu na-
šich dlouhodobých i jednorázových akcí a projektů. Naší snahou 
vždy bylo, je a bude soustředit se na co nejméně bolestný pře-
chod dětí z ústavní péče do samostatného života „tam venku“,  
a právě k této podpoře naše činnost vždy směřuje. 

To by však nebylo možné bez aktivní a nesmírně cenné podpory našich velkých partnerů,  
společností Adastra, DELL EMC a DNS, ale také bez mnoha další větších či menších donátorů  
a podporovatelů! Všem těmto skvělým lidem patří veliký dík nejen náš, ale především všech 
dětí z dětských domovů, kterým se podařilo díky této podpoře pomoci! 

Děkujeme! 

Vaše Jitka Kocurová, patronka nadačního fondu Srdce na dlani
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 Tereza:

 Jaký je účel nadačního fondu?
 

 Účinná, cílená a konkrétní podpora malých dětských domovů zajišťujících chod  
 tzv. rodinných skupin v rámci dětského domova

 Podpora rozvoje a vzdělávání dětí, která směřuje zejména k:
  přípravě dětí na přechod z domova do světa „tam venku“, začlenění se do společnosti

  podpoře vzdělávání dětí a jejich následného uplatnění na trhu práce

  motivování dětí k žádoucím činnostem, postojům a návykům, které jim pomohou  
  v samostatném životě po opuštění domova

  podpoře dětí i po jejich odchodu z dětského domova

  pomoci ve vytváření pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů

  zlepšení kvality života dětí v dětských domovech

  podpoře dětských domovů v organizování sportovních a kulturních aktivit

  pomoci zajistit pedagogické a psychologické poradenství pro děti z dětských domovů

Ondra: 
A jakej je vlastně účel nadačního 
fondu Srdce na dlani?  
Komu pomáhají?  
Tak, ředitelko Terezo, povídej!
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Komu jsou podpora a pomoc určeny?

Nadační fond Srdce na dlani drží patronát nad pěti dětskými domovy:
 
 

Nadační fond Srdce na dlani si klade 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 a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvsta-
nou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho  
dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.

Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat 
k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu 
v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! 

Je pro nás důležité mít s  dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená,  
dlouhodobá a především konkrétní!

DD Krásná Lípa DD Litoměřice

DD Zruč nad SázavouDD Tisá DD Černá Voda
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  Vítek:

  Jasně, Ondro! 

Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především od generálních partnerů, jimiž v roce 2017 
byli společnosti DELL EMC, DNS a.s a společnost ADASTRA s.r.o. 

Společně s těmito i dalšími partnery organizujeme a pořádáme mnoho charitativních projektů  
a akcí. Za všechny jmenujme veřejné sbírky, sportovní a zážitkové víkendy, vánoční charitativní  
koncert aj.

Podařilo se nám udržet či navázat dlouhodobou spolupráci s výše uvedenými partnery, kteří nejen 
podporují naši činnost finančně, ale jejich zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravách a průběhu 
rozličných akcí pro děti. Mnohdy tak vznikají nová přátelství, která trvají již několik let!

Ondra: 
Pojď se se mnou podívat, jak nadační fond 
vlastně funguje a bez koho by to fakt nešlo! 
Světem byznysu a několika čísly nás provede 
zakladatel nadačního fondu Vítek!
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  ROZPOČET NF SND 2017 (v Kč)

Tržby za služby 0 Kč

Ostatní výnosy 23,05 Kč

Příjmy veřejná sbírka 81 703,10 Kč

Přijaté dary 2 764 742,74 Kč

Celkový součet 2 846 468,89 Kč

Poskytnuté nadační příspěvky 419 222 Kč

Realizované projekty nadačním fondem, včetně veřejné sbírky 2 152 609 Kč

Náklady na správu nadačního fondu 171 293 Kč

Celkem 2 743 124 Kč

Kompletní účetní doklady jsou k dispozici na vyžádání v sídle nadačního fondu. Položka  
realizované projekty zahrnuje rovněž finanční úhradu dětem v rámci projektů, nezahrnuje  
rozpočet Vánočního charitativního koncertu.
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Petr:
Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítkem 
Šubertem za podpory společnosti DELL Computer 
v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. 

Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně 
zrekonstruovat. Výše investic dosáhla celkové hodnoty cca 4 000 000 Kč.

O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle 
obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, 
obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé 
víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a  zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo  
stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí.

Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu založen nadační fond Srdce na dlani, a to 
za pomoci právě těchto společností. Po předchozím úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ 
vstoupila v roce 2010 do NF SND společnost NESS Czech. 

Od roku 2013 vstoupila do nadačního fond jako nový hlavní partner společnost DNS, která se od roku 2014 stala 
partnerem generálním. Téhož roku přibyl do nadační rodiny také další generální partner, a to společnost ADASTRA.

Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly dětským domovům miliónové částky,  
což umožnilo významně renovovat tyto domovy a vybavit je technikou a zařízením na úrovni běžných 
domácností. 

Zpočátku projektu Srdce na dlani se tedy pomoc dětským domovům soustředila zejména na materiální  
pomoc. Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se nadační fond zaměřuje na vzdělávání, rozvoj  
mimoškolních aktivit dětí, zážitkové programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí a zejména  
na období odchodu dětí z domova do reálného života.

Ondra: 
O tom, že historie nemusí být vždy nudná, nás jistě přesvědčí Petr, 
náš pedagogicko-psychologický poradce!
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Od roku 2014 nadační fond Srdce na dlani drží patronát 
nad pěti dětskými domovy – Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice, 
Tisá a Zruč nad Sázavou.

Lucka:
Pokusím se, Ondro, ale nebude to snadné!

Motivační program
Záměrem Motivačního programu je motivování dětí a dospívajících k větší zodpovědnosti ve školní 
oblasti (studium a studijní výsledky), v chování a vztahu ke svému okolí (zájem o pomoc v rámci  
domova, pomoc při péči o ostatní děti, atd.) a v mimoškolních činnostech (návštěva zájmových  
kroužků, reprezentace domova). 

Děti jsou hodnoceny bodováním v uvedených třech kategoriích a po překročení stanovené bodové 
hranice dle dosaženého bodového zisku jsou ohodnoceny v rozmezí 700 Kč – 1200 Kč za jedno školní 
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, na které by jinak nedosáhly, což je 
pro děti velkou motivací. Každý obyvatel dětského domova si může průběžně své výsledky i výsledky 
svých kamarádů kontrolovat na nástěnce a na webu nadačního fondu.

Pomáhejte spolu s námi motivovat děti k lepším výkonům! Přispějte do Motivačního progra-
mu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100% této  
částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu!

Ondra: 
A jaké projekty pro nás Srdce na dlani připravuje?  
No je toho fakt hafo, tak prosím stručně! 
Ale to Lucka umí, projektová podpora je totiž její život!
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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 – základní - podmínky.
Podpora stojí na pilířích jako jsou aktivní přístup jedince ovlivnění své životní dráhy, snaha o získá-
ní zaměstnání, vyhýbání se kriminální činnosti, drogám apod. Nadační fond mladým lidem odcházejícím  
z dětského domova nabízí individuální přístup, respektování přání a svobodných rozhodnutí, materiální,  
finanční i nehmotnou podporu a pomoc.

Kroužkovné
Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem 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. Důležité je, aby vhodným 
způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila! Zároveň je to možnost získat cenné body  
do Motivačního programu.

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 pro-
sazení 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. 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 partner-
ských 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.

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!
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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 aktuál-
ních potřeb dětí či personálu domova. Činnost odborníka je zaměřena zejména na osobnostní, sociální a mravní 
rozvoj dětí, psychologickou i pedagogickou podporu v těžkých či krizových situacích. Poskytována je podpora 
dětem i personálu v oblastech vzdělávání, chování, metodiky i psychohygieny.

Tématy tohoto projektu nejsou témata teoretická, ale klient sám a jeho osobnost. Metodika práce se opírá  
o principy zážitkové pedagogiky a pedagogicko-psychologického poradenství.

Projekt Stipendium
Projekt Stipendium je zacílen na podporu dospívajících od 15 let věku. Dětský domov má velmi omezené pro-
středky na vyplácení kapesného, limitní částka činí přibližně 300 Kč 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 běž-
ných 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 300 Kč 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 splnit konkrétní praktický úkol, směřující pod odborným vedením 
k osvojení nějaké dovednosti, uplatnitelné v běžném životě (vyplnění formuláře, sepsání CV apod.). Cílem pro-
jektu je tedy také naučit děti pravidelně plnit stanovenou povinnost, naučit se komunikovat emailem se všemi 
náležitostmi a mnoho dalších praktických dovedností.

Podpora na odchodnou až 15 000 Kč
Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše  
15 000 Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu  
pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada  
rozhodne, zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží. Individuální posouzení žádosti je možné díky osobnímu  
a konkrétnímu přístupu k dítěti po celou dobu jeho pobytu v DD.

Podpora bydlení
Pro mladé dospělé, kteří ukončili svůj pobyt v DD, mají ukončené SŠ/SO vzdělání, aktivně si hledají zaměstnání  
a dlouhodobě spolupracují se SND nabízí nadační fond finanční podporu bydlení. Podpora dosahuje výše  
6 000 Kč pro první 3 měsíce, 4.-12. měsíc mohou získat až 3 500 Kč měsíčně. Podmínkou je také doklad o zapla-
ceném nájmu a zaměstnání od 2. měsíce po ukončení DD. Projekt byl nastaven po dlouhodobých zkušenostech 
s předcházejícím projektem „Startovací byt“.
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Aktivity NF Srdce na dlani v roce 2017

Vyhlašování motivačního programu

Vítek: 
Motivační program je vyhlašován za první 
a druhé pololetí školního roku ve všech 
našich dětských domovech - Černá Voda, 
Krásná Lípa, Litoměřice, Tisá 

     a Zruč nad Sázavou. 
Motivační program je základním pilířem činnosti nadačního fondu, provází všechny děti od školního věku až 
do jejich odchodu z dětského domova a je velmi oblíbeným nástrojem, jak děti motivovat k lepším výkonům 
v mnoha oblastech!

Ondra:
Na to, jak vypadá 
vyhlašování motiváku 
se podíváme spolu 
s Vítkem!
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Lucka: 
Rozhodně, Ondro! Lyžování, bobování, snowtubing, 
diskotéka… nic z toho nechybělo a děti si vše  
náramně užily! 
Pro všechny děti byli zajištěni instruktoři z řad dobrovolníků, 
kteří nadační fond Srdce na dlani podporují a bez nichž bychom 
nemohli víkend pro děti uskutečnit! Jim patří naše velké poděkování!

Ondra:
Únorová lyžovačka 
na Benecku byla 
opět parádní!
Souhlasíš, Lucko?

Únorová lyžovačka 

na Benecku:-)))
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Tenisový víkend

Tereza: 
Organizace je sice náročná,  
Ondro, ale rozhodně to stojí za to! 

Je úžasné sledovat, jak se děti každým  
rokem zlepšují, s jakou vytrvalostí makají na kurtech a s jakou vervou se pouští do závěrečné-
ho turnaje! Výhra tohoto mače se stala již poměrně prestižní záležitostí! Ale to vše by nebylo 
možné bez našich dlouhodobých a hlavně nadšených dobrovolníků, kteří se na akci podílejí 
nejen jako trenéři, ale také např. jako průvodci večerním programem! 
Děkujeme Petrovi Šatavovi a tenisovému klubu Baník Praha za jejich podporu!

Ondra:
Tenisový víkend patří  
k nejoblíbenějším akcím, které 
s nadací každý rok zažíváme! 
Organizace je ale docela 
náročná, že, Terezo?
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Víkend s Českou poštou

Petr:  Ondro, jedním slovem – perfektní! 

Celý víkend byl skvěle nachystán nadšenou partou pracovníků České pošty, program byl velmi bohatý a pes-
trý, plný sportu, her a soutěží! Děti i dospělí si celou akci opravdu užili a o všechny bylo báječně postaráno! 
České poště a jejím pracovníkům za to patří náš veliký dík!

Ondra: 
Tak na téhle akcičce jsem bohužel 
nebyl :-(  Jaké to tam bylo, Petře?

Prázdninové praxe
Andrea:
A my jsme za to moc rádi, Ondro! 
Cílem tohoto projektu je pomoci připra-

vit 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. A myslím, že právě to se díky naší dlouhodobé spolupráci 
s různými zaměstnavateli daří! Jim především patří náš velký dík za úspěšnost tohoto projektu!

Ondra: Prázdninové praxe jsou úžas-
ným projektem, díky němuž se my starší 
můžeme naučit mnoho dovedností pro náš 
budoucí samostatný život, poznat nové 
lidi i pracovní prostředí, a ještě si vydělat 
nemalé peníze! No a já chodím každý rok 
do Adastry, kde pracuje také Andrea :-)



SR
D

CE
 N

A 
D

LA
N

I 

16

Vánoční charitativní koncert
Pavel: 
Celý večer byl poněkud jiný než v uplynulých letech. 
Pozměněná režie, nové vizuální efekty i odlišná dramaturgie udělaly z této akce výji-
mečnou a nevšední záležitost, okořeněnou skvělým vystoupením skupiny NoName! 
Velký dík ale patří našim stálicím, které se nemění - patronce nadačního fondu Jitce Kocurové a mode-
rátoru večera Pavlu Andělovi! Děkujeme také všem partnerům akce, kterými byli společnosti DELL EMC,  
Adastra, CZ.NIC a DNS a také všem štědrým dárcům, díky kterým se podařilo během večera získat na pod-
poru dětí z dětských domovů skvělých 368 560 Kč!

Ondra: Alespoň jednou za rok se hodíme do gala a prožijeme večer 
plný lesku, krásných dam a úspěšných mužů! Jedním z nich je i Pavel, 
ředitel Adastry!
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Ondra: Kdo by se netěšil  
na Vánoce! My v děcáku se těšíme 
velmi a co si budeme povídat,  
samozřejmě taky na nějaký ten 
dáreček. Těší se na Vánoce  
i Petr Kuliš, ředitel DNS?

Vánoční návštěvy v dětských domovech
Petr Kuliš: 
Co myslíš, Ondro? :-) No jasně, že těším! 
A velice se také těším na vánoční návštěvy dětských 
domovů! V tomto období je obzvláště milé posedět 
s tetami a povykládat si o starostech všedních i nevšed-
ních, optat se starších dětí na jejich plány a novoroční 
předsevzetí a vidět úsměvy těch nejmenších nad cukro-
vím a dárečky! Moc děkujeme všem štědrým dárcům, 
vážíme si vaší pomoci!
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Zápas HC Sparta Praha pro Srdce na dlani

Jiří: 
Zápas je již tradiční událostí 
Vánoc a spolupráce s HC Sparta 
Praha si velmi ceníme! 
Kromě pozvání na samotný zápas si děti 
vždy prohlídnou i šatny mužstva a obdrží 
nemalé dárky a dary od klubu i hráčů.  
Zástupci klubu letos předali nadačnímu  
fondu Srdce na dlani šek na úžasných  

42 185 Kč! Velice děkujeme!

Ondra: Spar-ta, Spar-ta!!  
Již mnoho let tradiční utkání hokejové-
ho týmu HC Sparta Praha, věnované 
nadačnímu fondu, proběhlo v pátek  
22. prosince. Ve vyprodané O2 Aréně 
HC Sparta Praha porazila Kometu 
Brno 3:2! Co o spolupráci s tímto 
legendárním hokejovým klubem říká  
Jiří, ředitel DELL EMC?
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Společné vyhlašování motivačního 
programu Tvrz HUMMER
Jitka:  Vše bylo perfektní! Po příjezdu na nás čekal 
usměvavý tým Tvrze HUMMER a spousta zábavy  
pro malé i velké (karaoke, skákací hrad, trampolína, 
lukostřelba, hladový rytíř, gladiátor, sumo ring, 
jízda na koních aj.). 

Ondra:
Poslední předprázdninovou sobotu 
jsme strávili s týmem nadace a dob-
rovolníky v pražské Tvrzi HUMMER 
na společném vyhlašování motiváku 
a bylo to super! Jak se Ti akce líbila, 
patronko Jitko?

Dopoledne jsme zasvětili slavnostnímu vyhlášení Motivačního programu za druhé 
pololetí tohoto školního roku, po dobrém obědě odstartovala odpolední zábava. 
Celý den se nesl v ARMY duchu a o adrenalin nebyla nouze, děti a dospělí se projeli 
na speciálně upraveném terénním polygonu na korbě vojenských i civilních speci-
álů HUMMER a mnoho dalšího! Po celý den děti sbíraly groše za plnění určených 
úkolů, které poté mohly proměnit v jednom z řemeslných domků za vybrané hračky, 
kosmetiku či nejrůznější doplňky. Na závěr dne byl vyhlášen a oceněn vítěz týmové 
soutěže. Takže jak vidíš, Ondro, bylo to nabité!
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Lidé, partneři, přátelé

Vítek Šubert, CEO & Co-Founder, UP21
Nar. 1970 v Praze. Více než 20 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR 
i v zahraničí. V současné době působí jako CEO & Co-Founder v inkubátoru a startup seed 
fondu UP21. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně vě-
nuje jeho rozvoji a je členem správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu 
určeného pro děti z dětských domovů, který funguje již od roku 2004 a tvoří základ poslání 
nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-)

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, ale na problematiku dětí a práci s nimi se velmi těšila. 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 ob-
líbený 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 ma-
lého Sebastiena.

Jiří Kysela, Managing director,  DELL EMC
Narozen 1955 v Praze, po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v růz-
ných manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním ředite-
lem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu nadačního fondu Srd-
ce 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.

Ondra: 
A kdo za tím vším stojí? Správní rada  
nadačního fondu Srdce na dlani v roce 
2017 měla tohle složení:
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Pavel Kysela, CEO, Adastra CZ
Nar. 1977 v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta,  
později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační  
společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomá-
hat znevýhodněným jedincům i skupinám. V roce 2014 se Adastra stala generálním partnerem  
nadačního fondu Srdce na dlani. Z pozice člena správní rady si Pavel klade za cíl 
aktivně pomoci zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života.

Petr Kuliš, Výkonný ředitel, DNS
Narozen v roce 1970 v Praze. Již více jak 20 let působí na různých manažerských pozicích 
na českém trhu ICT. V současné době je výkonným ředitelem společnosti DNS, která je od 
roku 2013 partnerem nadačního fondu. Jako člen správní rady se kromě jiného snaží o aktivní 
zapojení dobrovolníků do zájmových aktivit dětí v dětských domovech. Ve volných chvílích 
nejraději vyráží do přírody ať již v pohorkách nebo běžeckých botách.

Michaela Horáčková, Channel Account Manager, DELL EMC
Narozena 1979 v Praze, kde studovala Hotelovou školu a později dálkově Anglistiku. Od roku 
2005 pracuje ve společnosti Dell, kde kromě práce v sales měla možnost strávit 3 roky na 
“ozdravném pobytu” :-)  jako asistentka GM Jirky Kysely, což ji přivedlo k Nadaci. Za tuto příleži-
tost je vděčná a je pyšná, že od té doby má i spousta dalších jejích kolegů v Dellu srdce na dlani 
a pomáhají společně Nadaci jak dobrovolnickou účastí na akcích, tak i pravidelnými finančními  
příspěvky. Hnacím motorem a nekonečným zdrojem energie je pro ni dcera Ema, která ji  
v nadační práci podporuje a motivuje. Michaela má ráda hory a divadlo.

Kateřina Mičková, Marketing Teamleader, DNS
Narozena v roce 1988 ve Zlíně. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor  
Politologie, ale od svých profesních počátků působí v oblasti marketingu a PR. V distribuč-
ní společnosti DNS a.s., která je od roku 2014 jedním z generálních partnerů fondu, vede 
marketingový tým. Jako zástupce člena správní rady se mimo jiné snaží o aktivní podporu 
dětí v dětských domovech a o zapojení dobrovolníků z řad kolegů. Nadační pomoc je pro 
ni zásadní věc a je velmi ráda, že může být její součástí. Ve volných chvílích jezdí nejraději 
na koni, hraje (plážový) volejbal, golf a lyžuje.

Výkonná ředitelka nadačního fondu SND
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Ondra: 
Nadační fond Srdce na dlani naplňuje své 
poslání díky štědrosti mnoha dárců, partnerů 
a nezištných jednotlivců.  Lidé a společnosti, 
kteří SND v roce 2017 podpořili:

Tereza Stopková
Mobil: +420 603 438 439
Email: t.stopkova@srdcenadlani.com

Odborná psychologicko-pedagogická podpora, tiskové výstupy
Petr Šusta
Mobil: +420 607 766 790
Email: p.susta@srdcenadlani.com

Projektová podpora
Lucie Deniševská
Mobil: +420 739 602 999
Email: l.denisevska@srdcenadlani.com 

Ondra: 
Podpořte i vy děti  
z dětských domovů!

Ondra: 
Generálními partnery  
nadačního fondu  
Srdce na dlani  
v roce 2017 byli:

Ondra: 
Realizační tým 
Srdce na dlani:

Číslo účtu 1002238885 / 2700
www.srdcenadlani.cz
Děkujeme!

           DELL EMC                    DNS a.s.                    ADASTRA, s.r.o.

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2017 podpořili finančně, poskytnutím  
pro bono služeb a produktů či svou prací a dobrými nápady!
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ABAK SPOL. S R.O. 10 000 Kč
ABRAHAM Tomáš 5 000 Kč
Accenture Services, s.r.o. 15 450 Kč
ADASTRA, s.r.o. 500 000 Kč
Agentura Xact s.r.o. 500 000 Kč
ALENKA Radek 3 000 Kč
BAČINA Ondřej 2 000 Kč
BALANCE CLUB 
BRUMLOVKA A.S. 6 400 Kč
BARTUŠKA Roman 5 000 Kč
BARYTSKYI Andrii 600 Kč
BAŤKA Pavel Ing. 5 000 Kč
BENEŠ Petr 2 018 Kč
BENEŠOVÁ Simona Ing. 1 888 Kč
BERAN Tomáš 4 500 Kč
BLAŽEK Tomáš 2 000 Kč
BRHEL Václav 1 200 Kč
BROŠ Michal 660 Kč
BRYCHTA Petr 1 500 Kč
BULBACHOVÁ Olha Vas 700 Kč
BURIÁNKOVÁ Nikola 24 000 Kč
Caleum a.s. 10 000 Kč
CEDZOVA Beata 2 500 Kč
CEJNKOVA Hana 2 000 Kč
CERHOVÁ Ivana 1 000 Kč
CERINA Michal 800 Kč
COM-TIP CZ a.s. 30 000 Kč
COM-TIP s.r.o. 20 000 Kč
CVRCKOVA Martina 2 000 Kč
ČEPOVÁ Hana 1 500 Kč
ČERVENÝ Jaroslav 2 000 Kč
ČÍRY Radoslav Ing. 500 Kč
DATOR3 Services, a.s. 5 000 Kč
DELL Computer , spol. s r. o. 36 826 Kč
DETVANOVA Lenka 1 000 Kč
DNS a.s. 555 430 Kč
DOBES Jiri 2 000 Kč
DOBEŠ Jiří 1 000 Kč
DOUGLAS Harrel 40 000 Kč
DOUSOVA Veronika 725 Kč
DOUŠOVÁ Eva Ing. 1 200 Kč
DRAHOŠOVÁ Viktoria 1 111 Kč
DRAVECKÝ André 1 000 Kč
DROZEN Pavel 500 Kč
DUCHAN Pavel 1 000 Kč
DVOŘÁKOVÁ Renata 5 000 Kč
EL-EX spol. s r.o. 34 800 Kč
FORMANKOVA Eva 100 Kč
FORMÁNKOVÁ Jitka 100 Kč
FUCHS István 147 Kč
FURIŠ Ježová Eva 200 Kč
GRAY Andrew Mark 512 Kč

GREGOROVÁ Gabriela 500 Kč
GÜCKLHORN Oto 500 Kč
HAJEK Ales 1 000 Kč
HANTÁKOVÁ Antonie 100 Kč
HATLA Milos 300 Kč
HAVLÍK Richard 1 360 Kč
HAVLÍK Richard Ing 1 000 Kč
HERCOG Ondřej 2 000 Kč
HJ HUBER S.R.O. 21 340 Kč
HLAVÁČOVÁ Zuzana MBA 321 Kč
HOFRICHTER Pavel 2 000 Kč
HOLÝ Jan 3 000 Kč
HORČIČKOVÁ Veronika 900 Kč
HOROVÁ Petra Ing. 1 000 Kč
HOUŽVIČKA Martin 5 000 Kč
HRUŠKA Zdeněk Ing. 1 000 Kč
CHVÁTAL Martin Ing. 500 Kč
IBM Česká republika, 
spol. s r.o. 51 000 Kč
IMPONEX s.r.o. 2 000 Kč
Inspiro Solutions s.r.o. 100 000 Kč
JAGOŠOVÁ Petra 1 000 Kč
JAKOUBEK Václav Ing. 2 000 Kč
JANATOVÁ Sylva 2 500 Kč
JANEČEK Karel 11 373 Kč
JANOUŠEK Pavel 200 Kč
JANYSKA Zbynek 1 000 Kč
JELÍNEK David 222 Kč
KAČABOVÁ Anna 333 Kč
KADLEC Jan 1 000 Kč
KANDOVÁ Zuzana 1 000 Kč
KAPLAN Zdenek 1 000 Kč
KAŠPAR František 2 500 Kč
KNĚŽOURKOVÁ Kateřina 400 Kč
KOHOUT Luděk 1 111 Kč
KOLÁŘ Michal Ing. 1 000 Kč
KOLDINSKÝ Jan Ing. 1 200 Kč
KOSŇANSKÝ Daniel Ing. 1 000 Kč
KOŠVANCOVÁ Eva 3 000 Kč
KOŠVANCOVÁ Marie 200 Kč
KOTEN Jiří 1 000 Kč
KREJCI Jan 1 500 Kč
KREJČÍ Eva 1 000 Kč
KRLÍN Michal 500 Kč
KRUMPHANSL Ondřej 911 Kč
KUKALOVÁ Pavla 920 Kč
KULIŠ Petr 1 900 Kč
KUNEŠ Jiří 2 000 Kč
KUPKA Milan Ing. 3 000 Kč
LACZA Jakub 1 000 Kč
LAMMOVA Ivana 3 000 Kč
LAŠTOVKOVÁ Edita 500 Kč

LOJKA Tomáš 400 Kč
LUKÁŠKOVÁ Petra 1 000 Kč
M.B.A. Finance s.r.o. 144 000 Kč
MACOUREK Jiří Ing. 1 234 Kč
MACH Vitezslav 1 000 Kč
MACH Vladimír 2 222 Kč
MACHATOVÁ Martina 1 000 Kč
MALEK Ivan 2 720 Kč
MARTÍNKOVÁ Adéla 740 Kč
MATOUŠEK Jakub 2 000 Kč
MATULOVÁ Kateřina 1 000 Kč
MAZAL Jan 1 000 Kč
Meadows s.r.o. 5 000 Kč
MĚKOTA Vladimír 2 345 Kč
Millennium Services 
spol. s r. o. 22 000 Kč
MIMRA Tomáš 1 000 Kč
MISHCHENKO Nikita 1 000 Kč
MITCHELL Dana 50 000 Kč
MLEJNKOVÁ Lucie 200 Kč
MOUDRÝ Pavel Bc. 1 200 Kč
Nadace O2 5 000 Kč
NAUGHTON Gabriela 2 000 Kč
NAVRATIL Petr 2 200 Kč
NEKOLA Jan JUDr. 5 000 Kč
NEKOVÁŘOVÁ Alena 25 500 Kč
NĚMCOVÁ Barbora 250 Kč
NĚMEČKOVÁ Monika 2 500 Kč
NOVÁK Dominik 500 Kč
NOVOTNY Richard 5 000 Kč
ONDRUSKA Michal 500 Kč
ostatní dárci 141 373 Kč
PACOVSKÁ Lenka 2 400 Kč
PALKOVSKA Jana 12 000 Kč
PAULINY Martin 2 000 Kč
PETOVA Pavlina 115 Kč
PETROVÁ Dita 200 Kč
PETŘÍK Milan 6 580 Kč
PILNY Jan 1 500 Kč
PILZOVÁ Dana 2 000 Kč
POHLOVÁ Michaela 250 Kč
POKORNÁ Tereza 100 Kč
POKORNÝ Petr Ing. 800 Kč
POLACH Radek 1 000 Kč
POLIŠENSKÝ Tomáš 6 000 Kč
PONDELICEK Ales 2 000 Kč
PONERT Milan 2 121 Kč
POPELKA Milan 1 000 Kč
POPELKA Václav 1 024 Kč
RAŠKA Ivan 500 Kč
REMEŇOVÁ Kateřina 500 Kč
RENDÓN Alena 700 Kč

ROSENKRANC Pavel 1 007 Kč
RUFER Filip 1 000 Kč
RŮTOVÁ Markéta 2 500 Kč
SHELONGOVÁ Olga 600 Kč
SCHÖNOVÁ Isabela 500 Kč
SLABÝ Petr 10 000 Kč
SLV Czech s.r.o. 12 528 Kč
SOBOTKA Petr 2 000 Kč
SRBA Milan 3 333 Kč
STEHLÍKOVÁ Alena 1 400 Kč
STEJSKAL Ondřej 555 Kč
STOČES Josef 666 Kč
STŘÍBRSKÝ Michal 2 000 Kč
SVOBODOVÁ Iveta Bc. 500 Kč
ŠÁMAL Martin Ing. 1 000 Kč
ŠATAVA Petr 1 500 Kč
ŠEBESTA Vlastimil 419 Kč
ŠÍMA Petr 2 067 Kč
ŠIMŮNKOVÁ Markéta 5 500 Kč
ŠUBERT Vítek 10 000 Kč
ŠVADLENKOVÁ Jana 3 500 Kč
ŠVEC Richard 500 Kč
TÁBORSKÝ Michal Ing. 2 000 Kč
TECLOVÁ Jana 2 000 Kč
TESAŘ Jan 5 000 Kč
TLUSTÁ Jitka 200 Kč
TROJÁK Jiří 1 111 Kč
VACEK Tomáš 500 Kč
VACKOVÁ Stanislava 500 Kč
VÁCLAV Petr 1 500 Kč 
VÁCHOVÁ Kateřina 200 Kč
VÁPENÍK Martin 1 500 Kč
VARGOVÁ Marcela 1 000 Kč
VÍŠEK Jan 1 000 Kč
VRANÁ Lenka 500 Kč
VRTÁLKOVÁ Simona 2 000 Kč
VYSKOCILOVÁ Ivana 300 Kč
VYSKOČÁNI Vlastimil 1 000 Kč
VYTLAČIL Jiří 2 500 Kč
WEISER Jan Ing. 2 100 Kč
ZAKHARAVA Yuliya 1 800 Kč
ZÁPOTOCKÝ Robert 300 Kč
ZEMAN David 1 000 Kč
ZEMÁNEK Roman 500 Kč
ZEMANOVA Beata 13 121 Kč
ZEMANOVÁ Beata 6 200 Kč
ZGRAJA Martin Ing. 1 000 Kč
ZMATLÍK Petr 2 000 Kč
ZUBÍK Petr 500 Kč
veřejná sbírka-ostatní dárci 81 703 Kč

Děkujeme!!!  
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                    Příloha k účetní uzávěrce
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI 
ZA ROK 2017

Texty: SND
Fotografie: SND, Josef Bouška, 
Lukáš Caletka a další. 
Děkujeme všem přátelům, kteří 
poskytli fotografie z našich akcí 
k volnému použití!

Srdce na dlani, nadační fond
Družstevní 1395/8 
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 28196112

info@srdcenadlani.com 
www.srdcenadlani.cz 

srdce 
na dlani


