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		Vítek Šubert
		

UNICORN ATTACKS, CEO a spoluzakladatel

Letos mi připadla po několika letech opět milá povinnost, napsat úvodní slovo pro výroční zprávu našeho nadačního fondu. Když jsem se zamýšlel nad
jejím tématem, pokusil jsem se v hlavě a myšlenkách vrátit v čase k mé první
návštěvě v dětském domově. Bylo to v listopadu roku 2002 a navštívil jsem
tehdy dětský domov Tisá. Ani ve snu mě nenapadlo, že 6 měsíců poté založím
nadační fond Srdce na dlani a už vůbec jsem netušil, že budu sedět o 17 let
později u počítače a psát tyto řádky. A také mě napadaly desítky témat o
jakých bych mohl, nebo měl napsat.

Srdce na dlani

Vlastně těch 17 let uběhlo strašně rychle. Ačkoliv nám naším nadačním fondem, resp. jeho programy pro děti v našich 5 dětských domovech, prošlo za ty roky už více než 1.400
dětí, pamatuji si vlastně tu první návštěvu stále jako včera. O fungování dětských domovů jsem tehdy
nevěděl vůbec nic a stejně jako většina z nás jsem měl naprosto zkreslené představy. Ale tehdejší odpoledne v Tisé a několik dnů poté mě nutilo stále se myšlenkami vracet k mému dlouhému rozhovoru
s Milanem Vostrým a Jardou Šikulou, kteří dětský domov Tisá tehdy vedli a vedou i dnes.
Za těch 17 let se udělala v nadaci obrovská spousta práce a já bych chtěl letos úvodní slovo právě
proto věnovat lidem, kteří na tom mají největší zásluhu. A to jsou především ředitelka nadačního fondu
Tereza Stopková a náš dětský psycholog Petr Šusta. Bez jejich práce, nasazení, optimismu a především
úžasné energie si už neumím Srdce na dlani vůbec představit. Navštěvovat pravidelně dětské domovy
je samozřejmě velmi milé a všechny nás podobné návštěvy baví, dělají nám radost a těšíme se tam na
děti i personál. Je to pro nás vlastně taková malá odměna za všechnu práci v nadaci a kolem ní. Ale
většina té náročné, a ne vždy jen veselé práce, probíhá v nadaci i dětských domovech denně a řešení
různých starostí a problémů je samozřejmě mnohem častější, než jen ty veselé a úsměvné dny. A právě
proto patří mé velké a upřímné díky Tereze a Petrovi, protože právě na nich většina těchto věcí leží
a oni jsou ti kdo denně hledají řešení a pomoc pro mnoho dětí, které v našich pěti dětských domovech
žijí. Nesmírně si vážím veškeré práce, kterou pro nadaci už mnoho let oba dělají a vždy jim za to budu
skutečně vděčný. A jsem velmi rád, že je mohu oba považovat za své blízké přátele. Bez nich by totiž
Srdce na dlani nemělo právě ono pomyslné srdce na dlani. Takže Terezo, Petře - děkuji za nás všechny!
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Ahoj! Já jsem Mia a bydlím v Čelné Vodě. Mám se tu moc hezky.
A taky ty tety a stlejda z nadace jsou moc fajn!
Jezdíme spolu na kole a pečeme busty na ohýnku! Tak ahój!

Jirka Dobeš:
Za stávající, a především dlouhodobou podporu děkujeme
společnostem Adastra, Dell Technologies a DNS.

Srdce na dlani

Jiří Dobeš, Business Unit Manager Dell Technologies
ze společnosti DNS
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Selli:

A o nadačním fondu nám poví
výkonná ředitelka Tereza!

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
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> 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

Komu jsou podpora a pomoc určeny?
Nadační fond Srdce na dlani drží patronát nad pěti dětskými domovy:

DD Tisá

DD Krásná Lípa

DD Litoměřice
DD Černá Voda

DD Zruč nad Sázavou

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 vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho
dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.

Srdce na dlani

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!
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Jiřík:

A plej to stojí fůlu peněz! Kde
se belou, Vítku?

	Vítek:
					No není to snadné, Jirko!
Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především od generálních partnerů, jimiž v roce 2019
byli společnosti Dell Technologies, 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
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rozličných akcí pro děti. Mnohdy tak vznikají nová přátelství, která trvají již několik let!

		ROZPOČET NF SND 2019 (v Kč)
Ostatní výnosy
Příjmy veřejná sbírka
Přijaté dary
Celkový součet

Poskytnuté nadační příspěvky
Realizované projekty nadačním fondem, včetně veřejné sbírky
Náklady na správu nadačního fondu
Celkem

34 Kč
2 869 Kč
2 608 791 Kč
2 611 694 Kč

497 997 Kč
2 206 601 Kč
158 019 Kč
2 862 617 Kč

Srdce na dlani

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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Pája:

A jak to už děláte dlouho, Petře?

Petr: Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem

Šubertem za podpory společnosti DELL 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 fondu 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.

Od roku 2014 nadační fond Srdce na dlani drží patronát nad pěti dětskými domovy –
Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice, Tisá a Zruč nad Sázavou.
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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.

Kačka:

Jéé, toho je strašně moc!
Tohle všechno pro nás děláte??

Lucka: Jasně, Kačko! A moc nás to baví!
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 programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100% této
částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu!

Srdce na dlani

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
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jako jsou aktivní přístup jedince ovlivnění své životní dráhy, snaha o získání 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 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. 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.
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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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. 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.
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Projekt pedagogicko-psychologické péče

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 prostředky 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 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 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 projektu 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 zaplaceném nájmu a zaměstnání od 2. měsíce po ukončení DD. Projekt byl nastaven po dlouhodobých zkušenostech
s předcházejícím projektem „Startovací byt“.

Srdce na dlani

Víkendové workshopy

Jedná se zpravidla o sobotní jednodenní setkání dětí od 15 let s týmem SND a mentory či školiteli. Cílem projektu je nejen strávit příjemné společné chvíle, ale především se něco praktického naučit, a to zážitkovou formou.
Tématy jsou: sociální dovednosti, finanční gramotnost, pracovní pohovor, komunikace, exkurze do pracovních
provozů apod. Lektoři sestávají z odborníků různých profesí a jelikož už cesta je cíl, děti se do Prahy z DD a zpět
dopravují samostatně.
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Aktivity nf Srdce na dlani v roce 2019
Kristián:

Na motivák se stlašně
těšim! Sice ještě nesoutěžím,
ale vždycky něco dostanu!

Vyhlašování
motivačního
programu

				Vítek: To jsem rád, Krisťo!
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Motivační program je vyhlašován za první a druhé pololetí 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!

Táda:

Hory se SND na Benecku v roce 2019

Srdce na dlani

Letos jsem lyžoval
Lucka: Tak to mám radost, Tádo! Se sněhem to letos
sice poprvé, ale
strašně mě to bavilo! nebylo valné, ale i tak lyžování i snowtubing vyšly skvěle!
A měl jsem super
Pro všechny děti byli zajištěni instruktoři z řad dobrovolníinstruktora!
ků, kteří nadační fond Srdce na dlani podporují a bez nichž
bychom nemohli víkend pro děti uskutečnit!
Jim patří náš veliký dík!
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Tenisový víkend
Tereza: Jasně že jo, Kájo!

Kája:

Já už umím taky ten
tenis! No fakt! Né teda
moc, ale to doženu!
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Tak jako každý rok bylo úžasné sledovat, jak se děti každým rokem zlepšují,
s jakou vytrvalostí makají na kurtech a s jakou vervou se pouští do
závěrečného 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! Moc jim za to děkujeme!

Alex:

A zase na kola! Hurááá!

Cyklovíkend v Černé Vodě

Tereza: Jízdu na kole miluju i já, Alexi! Opět jsme zavítali do Černé

Vody a sjezdili místní úžasné Rychlebské stezky! Skvěle nachystané
tratě, nadšené děti, večerní opékání buřtů… Prostě paráda!

Společné vyhlašování motivačního programu v Tvrzi HUMMER
Terezka:

Srdce na dlani

Na Tvrzi HUMMER se mi
moc líbilo! Kromě motiváku
byl skvělej program!
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Jitka: Ano, Terezko, vše bylo perfektní!
Po příjezdu na nás čekal usměvavý tým Tvrzi HUMMER
a spousta zábavy pro malé i velké. Dopoledne jsme
zasvětili slavnostnímu vyhlášení Motivačního programu
za druhé pololetí tohoto školního roku, po dobrém
obědě odstartovala odpolední zábava. Na závěr dne
byl vyhlášen a oceněn vítěz týmové soutěže.

Prázdninové praxe
Marek: Prázdninové praxe jsou úžasným 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!

Andrea: Cílem tohoto projektu je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického
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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!

Vánoční charitativní koncert
Anet:

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!

Pavel:

Letošní Vánoční charitativní koncert byl
ozvláštněn změnou
prostředí – nově jsme se
sešli ve Slovanském domě!

Srdce na dlani

Krásné prostředí doplnilo představení společnosti Losers Cirque Company, duo
DaeMen EN.DRU a Nasty. Představení bylo opravdu skvělé! Velký dík patří rovněž
patronce nadačního fondu Jitce Kocurové a moderátoru večera Pavlu Andělovi! Velký
dík patří nejen skvěle připraveným dětem z dětských domovů, které večer ozdobily
svými vystoupeními a také prodejem vlastnoručně připravených výrobků, ale především generálním partnerům koncertu, společnostem ADASTRA, DNS a DELL Technologies a hlavním partnerům koncertu, společnostem Axians, Bakr a Caleum! V průběhu
večera bylo vybráno neuvěřitelných 308 704 Kč a dětské domovy prodejem výrobků
utržily skvělých 65 020 Kč! Všem dárcům srdečně děkujeme!
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Akce BAHNA 2020 se spol. DELL Technologies
Petr:
Na Bahnech to bylo úplně
super! Viděli jsme vojáky,
tanky, měli jsme skvělé jídlo!
Prostě pecka!

To jsem rád, Míšo, že sis to užil! Ostatně já
i ostatní děti z DD Zruč taky! A to hlavně díky
společnosti DELL Technologies a jejím skvělým
lidem, kteří nám pod velením Petra Zajíčka
připravili úžasné zázemí! Moc děkujeme!

2019

Míša:
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Víkendové workshopy
Jakub:

Víkendové workshopy jsou pecka!

Jitka:

Srdce na dlani

To jsem ráda, Kubo! Kromě praktických dovedností si děti mohly vyzkoušet i trénink
s akrobaty a tanečníky z Losers Cirque Company. Projekt je oblíbený a úspěšný,
z čehož máme upřímnou radost!

20

Vánoční návštěvy v dětských domovech
Jiří Dobeš:

2019

Já mám moc rád Vánoce!
Vlastně je tady máme rádi
všichni!

21
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Enrigue:

Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím roku a mám-li
možnost tyto svátky okořenit dětským úsměvem,
jsem za to velmi rád! Moc děkujeme všem štědrým
dárcům, díky kterým jsme mohli do dětských
domovů přinést nemálo dárků, které udělaly dětem
nemalou radost!

Lukáš:

Lidé, partneři, přátelé

Správní rada nadačního fondu
Srdce na dlani v roce 2019
měla toto složení:
Vítek Šubert, CEO & Co-Founder, UP21
Nar. 1970 v Praze. Více než 25 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 věnuje 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 :-)

Srdce na dlani

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
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.
Jiří Kysela, Managing director, Dell Technologies
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 Technologies 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 Technologies ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském
domově. Je ženatý a má tři děti.
22

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 pomáhat 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.
Jiří Dobeš, Business Unit Manager Dell Technologies, DNS Narozen 1967, v IT businessu od devadesátých let, povětšinou vedení rozvojových
projektů. Dlouholetý dárce krve a v rámci DNS (jednoho z generálních partnerů nadace
SND) aktuálně snaha být užitečným i pro děti, které nemají to štěstí vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. V mezích časových možností se rád osobně účastní nadačních
aktivit, preferuje ty outdoorové, sport a příroda ho nabíjí nejvíce.

Poradní hlasy ve správní radě mají:

Barbora Chovancová,
Marketing Team Leader,
DNS

2018

Andrea Šváchová,
Office Manager,
Adastra

Eva Pavlíčková, Srdce na dlani, nadační fond – revizorka
23
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Michaela Horáčková,
Channel Account Manager,
Dell Technologies

Žaneta:
Podpořte i vy děti
z dětských domovů!

Imrich:

Nadační fond Srdce na dlani naplňuje své
poslání díky štědrosti mnoha dárců, partnerů
a nezištných jednotlivců. Lidé a společnosti,
kteří SND v roce 2019 podpořili:

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

DELL Technologies

Radim:

Generálními partnery
nadačního fondu Srdce
na dlani v roce 2019 byli:

DNS a.s.

ADASTRA, s.r.o.

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

Caroline:

Realizační tým
Srdce na dlani:

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

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2019 podpořili finančně, poskytnutím
pro bono služeb a produktů či svou prací a dobrými nápady!

ABRAHAM Tomáš

61 200 Kč

HAUPTOVÁ Alice MUDr.

1 000 Kč

5 000 Kč

HORCICKOVA Veronika

100 Kč

POPELKA Václav

1 024 Kč

Relative PR & Consultancy, s.r.o.

20 086 Kč

ADASTRA, s.r.o.

505 760 Kč

HOUŽVIČKA Martin

5 000 Kč

ROJÍČEK Marek

Agentura Xact s.r.o.

250 000 Kč

HRUŠKA Zdeněk Ing.

2 000 Kč

RUS Pavel

HUDEČEK Lukáš

1 000 Kč

SEMERÁD Milan

CHVÁTALOVÁ Jana

1 000 Kč

SÍGL Martin

909 Kč

500 Kč
5 000 Kč

ALFÖLDI Anton

600 Kč

And-Alina s.r.o.

3 000 Kč

ANDRÝSEK Petr

10 000 Kč

IMPONEX s.r.o.

1 000 Kč

SLABÝ Petr

30 000 Kč

ASUS

24 913 Kč

IT FRIENDS, s.r.o.

20 000 Kč

SOKOL Jan

1 000 Kč

10 000 Kč

AXIANS REDTOO S.R.O.

6 400 Kč

JANYSKA Zbynek

1 000 Kč

SOVOVA Martina

2 000 Kč

BAČINA Ondřej

2 000 Kč

JAVORSKÝ Petr Ing.

1 000 Kč

STEHLÍK Stanislav

2 100 Kč

BAKR s.r.o.

50 000 Kč

JIRKŮ Petr

3 000 Kč

STIHAVKA Jakub

2 222 Kč

Balance Club Brumlov

6 400 Kč

KNYTTL Jan

2 019 Kč

STOLEJDA Karel

7 000 Kč

BEDNAR Andrej

2 000 Kč

KOHOUT Luděk

1 111 Kč

STRNAD Martin

1 000 Kč

BERAN Tomáš

6 000 Kč

KOŇAŘÍKOVÁ Karolína

1 000 Kč

ŠIMÁNKOVÁ Zdenka Ing.

2 000 Kč

BOTHE Ondřej

2 000 Kč

KOUBIKOVA Silvie Felix

5 000 Kč

ŠIMON Vladimír

1 000 Kč

BRHEL Václav

3 600 Kč

KOZÁR Jan

4 000 Kč

ŠTÁDLER

1 000 Kč

2 000 Kč

KRÁLÍK Ondřej

2 400 Kč

Šťastná Martina

600 Kč

KŘÍŽ Jan

1 000 Kč

ŠŤOURAČ Jan

1 000 Kč

KUČEROVÁ Michaela

1 000 Kč

ŠUBERT Vít

2 000 Kč

KVASNIČKOVÁ Jindřichová Petra

1 001 Kč

ŠUBERT Vítek

1 000 Kč

1 000 Kč

ŠUBERTOVÁ Barbora

BRUNCLÍKOVÁ Kateřina
BURIÁNKOVÁ Nikola

15 600 Kč

BURY Hynek

600 Kč

BÚRY Martin

1 111 Kč

COM-TIP CZ a.s.

20 000 Kč

LEITNER Jan

COM-TIP s.r.o.

30 000 Kč

LOJKOVÁ Ludmila

800 Kč

TC ing s.r.o.

7 000 Kč

5 000 Kč

M Computers s.r.o.

21 000 Kč

tibiQ GO SE

15 000 Kč

MACHÁČEK Zdeněk

3 000 Kč

TOP-MON-STAV S.R.O.

10 000 Kč

ConsultVision s.r.o.
ČERNÝ Tomáš
DNS a.s.
DOBEŠ Jiří
DOLEJŠOVÁ Lenka

300 Kč
600 000 Kč

MAVERICKS advokáti

5 000 Kč

TRV s.r.o.

3 000 Kč

MICHÁLEK Vladimír

2 000 Kč

URBANEK Tomas

2 000 Kč

300 Kč

MIKANOVÁ Markéta

VÁGNER Pavel

1 000 Kč

VÁPENÍK Martin

2 121 Kč

200 Kč

250 000 Kč

DOLINSKÝ Filip

1 000 Kč

DRASTICH Patrik Ing.

1 000 Kč

MINÁŘŮ Vaclav

1 500 Kč

VONDROVÁ Lenka

DUŠEK Martin

1 000 Kč

MLYNÁŘ Václav

3 000 Kč

VORTELOVÁ Petra Ing.

DVOŘÁKOVÁ Renata

5 000 Kč

MOUDRÝ Pavel Bc.

1 300 Kč

Wall Street Systems Czech s.r.o.

ED SYSTEM GROUP A.S.

3 000 Kč

MRAVEC Tomáš

1 200 Kč

ZUBÍK Petr

Millennium Services spol. s r. o.

25 000 Kč

EL-EX spol. s r.o.

27 600 Kč

Nadace Karla Janečka

9 261 Kč

ostatní dárci

FILIP Miroslav Ing.

2 000 Kč

NETOLICKÝ Michal

1 000 Kč

veřejná sbírka-ostatní dárci

FREMUTH Jindrich

5 000 Kč

NOVOTNÝ Jaroslav

2 000 Kč

GEMPERLE František

5 000 Kč

NOVOTNÝ Richard

25 000 Kč

GILÁK Ondřej

1 000 Kč

PETRÁK Martin

1 000 Kč

HANÁK Michal

11 312 Kč

PILZOVÁ Dana

3 000 Kč

PONDELICEK Ales

5 000 Kč

HANUŠOVA Štěpánka

500 Kč

5 000 Kč

Celkový součet

250 Kč
1 000 Kč
40 000 Kč
600 Kč
337 290 Kč
2 869 Kč
2 611 659 Kč

Děkujeme!!!
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A Cup of Style s.r.o.

Srdce na dlani

Příloha k účetní uzávěrce
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Výroční zpráva nadačního fondu Srdce na dlani
za rok 2019

Srdce na dlani
nadační fond

Srdce na dlani, nadační fond
Družstevní 1395/8

140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 28196112

Texty: SND
Fotografie: SND, Petra Sinecká a další.
Děkujeme všem přátelům, kteří poskytli
fotografie z našich akcí k volnému použití!

info@srdcenadlani.com
www.srdcenadlani.cz

