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Úvodní slovo 
 

 

 
Milí čtenáři a milé čtenářky naší výroční zprávy, 

 

rok se s rokem sešel a máme tady zase bilanci uplynulého roku. Barevný svět dětí má za 

sebou další, již sedmý úspěšný rok svého fungování. Na následujících stránkách se můžete 

dočíst, co všechno důležitého se u nás událo v roce 2010. Tento tok byl pro naše sdružení 

přelomovým hned z několika ohledů. Aktivity organizace se rozdělily do 3 hlavních oblastí – 

aktivity prorodinné, vzdělávací a výchovné aktivity pro děti a mládež a vzdělávací aktivity 

pro dospělé. Navýšil se počet dětí a asistentů v projektu Kámoš a také jsme úspěšně začali 

realizovat podpůrný finanční projekt Staň se kámošem. Co se týče dalších akcí, proběhla 

tradiční dobročinná online aukce hokejových předmětů na Aukru, taneční festival Tanec 

v srdci pro děti z dětských domovů a ve spolupráci s redakcí Futuroom jsme natočili 

interaktivní dokument Kde domov můj sledující osudy mladých lidí po opuštění dětského 

domova. Na odborném poli pořádáme kromě odborných seminářů každé tři měsíce setkání 

odborníků z různých oblastí na Mezioborové skupině.  

 

Na tomto místě bychom chtěli také poděkovat našim odborníkům, asistentům, sponzorům a 

vůbec všem, kteří se podílejí na tom, aby naše sdružení mohlo naplňovat své vize a cíle. 

 

Přejeme napínavé čtení 

 

Tým Barevného světa dětí 

 
 

 
 
 

(„Tě pic kámo, hele 
mám tady fakt  

zajímavý čtení 
o Barevným světe  
dětí.“) 

 
(„No neke, tak 

to ukaž, jdem to spolu 
přelousknout.“) 
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O nás 
 

 

 
Právní forma: Občanské sdružení 

IČO: 26667665 

Číslo účtu: 192025789/0300 

Sídlo: Na Pecích 23, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 

Adresa: Belgická 16, Praha 2, 120 00 

 

Motto: „Nejpřirozenějším prostředím pro dítě je rodina.“ 

 

Jsme je nezisková organizace s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 

359/1999 Sb., která vznikla v roce 2004. Naším cílem je předcházet umisťování dětí do 

dětských domovů a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení spolu s dalšími negativními 

efekty.  Naše činnost se zaměřuje na podporu ohrožené rodiny a nalezení východiska ze 

složité životní situace tak, aby nemusela být rešena nařízením ústavní péče.  

 

Naše aktivity: 

 

Prorodinné aktivity 

Cílem je podpora ohrožených dětí a jejich rodiny formou přímé práce s klientem v rámci 

projektu Kámoš. Ta spočívá v v osobní asistenci pro dítě při doučování, přípravě na život a 

volnočasových aktivitách. A dále v prorodinných službách zahrnujících rodinné konzultace 

včetně diagnostiky rodiny, rodinné terapie a mediace. 

 

Vzdělávací a výukové programy pro děti 

Jedná se o programy zaměřené na zvyšování právního vědomí dětí, na snižování 

sociálněpatologických jevů, na sebezkušenost a seberozvoj dítěte. 

 

Vzdělávání dospělých 

 

Pořádáme odborné a vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost. 

 

PR aktivity 

 

Souvisí s tvorbou dokumentů spojených s danou problematikou a mediální prezentace 

organizace. 
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Prorodinné aktivity 
 

 

 

Projekt Kámoš 
 
Projektu Kámoš je stěžejním projektem našeho sdružení a funguje od roku 2005. Jeho cílem 

je pomáhat dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin a jejich rodinám 

v obtížné životní situaci a předcházet tak zbytečnému umísťování dětí do ústavní péče.  

Je založen na vrstevnickém modelu, na pozitivním vzoru, což často dětem zapojeným do 

projektu chybí. Pomoc spočívá v tom, že dítěti je vybrán odborně vyškolený asistent - 

kamarád na pomoc, který dítě podporuje především v následujících oblastech:  

 

a) Vzdělávání 

 pravidelně doučuje potřebné předměty na základě individuálního plánu vytvořeného 

ve spolupráci s třídním učitelem dítěte, 

 připravuje dítě na střední školu, 

 pružně reaguje na specifické potřeby dítěte, 

 má kamarádský přístup k dítěti, 

 doučování vede hravou a nenásilnou formou 

 

b) Přípravy na život 

 podporuje dítě  v osamostatňování a připravuje jej na reálný život, 

 připravuje dítě na volbu povolání, 

 pomáhá v otázkách bydlení, zaměstnání a hospodaření s finančními prostředky,  

 zaměřuje se na nácvik praktických situací každodenního života 

 

c) Trávení volného času 

 aktivně tráví volný čas s dítětem, 

 tým si může vybrat aktivity z nabídky nejrůznějších kulturních či sportovních center. 

 

Kámoš je doplněn o celkovou podporu rodiny zejména ve formě doprovodných 

terapeutických služeb - rodinného konzultanta, rodinného terapeuta, párového 

konzultanta a mediátorů. 

 

 

(„Tak si představ, že bylo  

v roce 2010 zapojených 

do projektu Kámoš 54 dětí a  

30 asistentů.“) 

 

 

(„Wooow, to je fakt hustý! 

To já zase vím, že celkový  

počet doučovacích hodin  

byl neuvěřitelných 1166 hodin!“) 
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Asistenti projektu Kámoš 

 
Kateřina Benáková, Markéta Bohatová, Matouš Bořkovec, Tomáš Brolík, Lucie Bulková, Alena 

Buštová, Anežka Dvořáková, Veronika Ešnerová, Jana Eliášová, Kristýna Greplová, Lada 

Hajdíková, Barbora Holková, Irena Horáčková, Barbora Chvátalová, Marek Janda, Michaela 

Kasalická, Ivana Köhlerová, Petra Kuchaříková, Martina Masopustová, Michal Maštalíř, 

Vendula Nováková, Jakub Ort, Jan Ort, Anna Páchová, Veronika Panchartková, Pavlína 

Vencovská, Adéla Truxová, Kamila Volfová, Ondřej Zikmund, Jan Žoha 

 

 
Projekt Staň se kámošem 
 

Projekt Staň se kámošem vznikl na podporu dlouhodobě fungujícího projektu Kámoš. Jeho 

cílem je pomáhat dětem z dětských domovů a z ohrožených rodin a jejich rodinám v obtížné 

životní situaci. Vzhledem k tomu, že jde o plně neziskový projekt, kde veškeré služby pro 

děti poskytujeme zdarma, je nesmírně obtížné jej plně financovat. Navzdory finanční krizi, 

která zasáhla téměř každého, se snažíme, aby projekt fungoval i nadále. Proto jsme 

přistoupili k jeho financování i touto podpůrnou cestou.  

K naší velké radosti se jeho patronem stal oblíbený hokejista Jaromír Jágr, který zároveň 

sám podporuje jeden z týmů. Jedná se o tým Kouzelní mědvědi, který se přečaroval do týmu 

Harry Potter, protože došlo ke změně asistenta. Dalšími kapitány je Martin Urban a jeho 

rodina podporující tým Lvi a advokátní kancelář Allen & Overy, která podporuje hned 2 

týmy, a to tým Kamarádi a Oříšek. Další týmy čekají na své kapitány, kteří je finančně 

podpoří. 

 

 

Mezioborová skupina 
 
Od února 2010 u nás v zázemí Barevného světa dětí, o.s. pořádáme každé 3 měsíce setkání 

členů multidisciplinární skupiny a za rok 2010 se u nás konaly celkem 3 

Mezioborové skupiny pod záštitou exposlankyně Parlamentu ČR PaedDr. Jany Rybínové. 

Setkání jsou určena pro pracovníky pomáhajících profesí, především se zaměřením na práci 

s ohroženou mládeží. Cílem projektu je podpora komunikace mezi odborníky z různých 

oblastí, podpora multidisciplinární spolupráce, předávání zkušeností mezi účastníky, 

vyjasnění kompetencí a hranic a vytváření případů dobré praxe. 
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Vzdělávací a výukové programy pro děti 
 

 

Právní a občanské minimum pro školáky 
 

Jedná se o ucelený vzdělávací program pro žáky 7., 8. a 9 tříd, který je zaměřen na 

praktickou znalost základních právních norem. Informace jsou podávány zábavnou a 

interaktivní formou, která je přizpůsobena věku dětí. Program obsahuje šest modulů, které 

se věnují rodinnému právu, trestnímu právu, kriminalitě mládeže, diskriminaci a menšinám a 

diskriminaci v pracovně právních vztazích. 

 

V roce 2010 se realizovaly tyto moduly: 

1)  Rodinné právo I – 7., 8., a 9. třída 

2)  Rodinné právo II – 7., 8., a 9. třída  

3)  Trestní právo – 9. třída 

4)  Kriminalita mládeže – 7., 8., a 9. třída 

5)  Diskriminace, menšiny - 9. třída 

6)  Diskriminace v pracovně právních vztazích - 9. třída 

 
Lektoři Právního a občanského minima pro školáky 

 

Lukáš Bohuslav, Lenka Klimešová, Michal Maštalíř, Zuzana Sůvová, Adéla Truxová, Barbora 

Stehlíková 

 

 
Šikana 
 
Jedná se o preventivní program zaměřený na harmonizaci vztahů ve třídních kolektivech, 

které bývají mnohdy narušeny a stoupá všeobecná potřeba danou situaci řešit. Ve třídě je 

provedena depistáž formou dotazníkového šetření mezi žáky. Minimální počet žáků při 

depistáži musí být nad 80 % z celkového počtu. Na vlastní realizaci je potřeba, aby měly děti 

zajištěné soukromí a bezpečí. Dotazník dětem zadává lektor. Vyhodnocení depistáže je 

prodiskutováno s vedením školy a na jeho základě je připraven Program pro žáky šitý 

přímo na míru daného třídního kolektivu. 

 

Program pro učitele začíná paralelně s programem pro žáky a jeho cílem je naladění 

pedagogů na spolupráci při léčbě daného kolektivu, seznámení učitele s problematikou 

v dané třídě v kontextu skrytého světa šikany a jeho vývoje, seznámení s programem 

v daném třídním kolektivu, příprava na změny v daném kolektivu a prevence recidivy 

nezdravých vztahů v daném kolektivu ze strany učitelů. 
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Vzdělávání dospělých 
 

 
 

Odborné semináře 
 
Primárním cílem projektu odborných seminářů je nabízet zájemcům stále aktuální  a živá 

témata týkající se především problematiky ohrožených dětí, kterou naše občanské sdružení 

dennodenně řeší v rámci svých programů a projektů. Odborné semináře jsou nabízeny 

zdarma, resp. jsou postaveny na základě dobrovolného vstupného. Konají se vždy první 

čtvrtek v měsíci. 

 

Seznam realizovaných seminářů a přednášejících v roce 2010 s podtitulem „Rodina a děti“: 

 
 Děti obětí domácího násilí  

o Mgr. Zora Dušková (ředitelka Dětského krizového centra)  

o Mgr. Zdena Bednářová (ředitelka Psychosociálního centra Acorus) 

 Extremismus mladistvých – sekty a party  

o Doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph. D. (Policejní akademie České republiky) 

o Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph. D. (Evangelická teologická fakulta Univerzity 

Karlovy) 

 Šikana pedagogických pracovníků  

o PhDr. Jan Tomášek, Ph. D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) 

o PhDr. Sáva Arabadžiev (speciální pedagog-etoped a ředitel výchovného ústavu 

Pšov) 

o Magdaléna Francová, Jana Mitrová a Anna Tůmová (studentky katedry Veřejné 

a sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK) 

 Anorexie, bulimie aneb ??!Vypadám skvěle!!? 

o Michaela Bartáková (vedoucí kontaktního centra Anabell Praha, o. s. a sociální 

pracovnice v poradně pro osoby s poruchou příjmu potravy) 

o Tereza Štěpánková (psycholožka z Denního stacionáře pro poruchy příjmu 

potravy z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN) 

 Vztahy nejen náctiletých  

o PhDr. Mgr.Jeroným Klimeš (psycholog se zaměřením na partnerské vztahy a 

rozchody) 

 Romské děti – přípravný (nultý) ročník 

o Mgr. Michaela Marksová-Tominová (předsedkyně Asociace pro rovné 

příležitosti, o. s.)   

o Ladislav Goral (zástupce romské menšiny v ČR) 

o Lenka Kryllová (pedagožka přípravného ročníku ZŠ U Vršovického nádraží) 

 Rodina a finanční krize  

o Ing. Pavel Trávníček (nezávisléhý finanční poradce pana) 

o Bc. Veronika Kutálková a Martin Triebenekl, DiS. (referenti oddělení pomoci v 

hmotné nouzi) 

 Sanace rodiny – praktická pomoc ohrožené rodině  

o PhDr. Miloslav Macela (ředitel Odboru rodiny a dávkových systémů, MPSV) 

o Ludmila Hanušová a Natálie Jeníčková (občanského sdružení Rozum a Cit) 
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Semináře profesního vzdělávání 
 
Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí – pracovníků neziskových 

organizací, pracovníků OSPOD, soudců, pedagogických pracovníků a pracovníků dalších 

pomáhajících profesí. Semináře jsou zpoplatněny a probíhají formou příkladů dobré praxe 

nebo formou workshopů. 

 

Seznam realizovaných profesních seminářů a přednášejících v roce 2010: 

 

 Nový trestní zákoník  

o Mgr. Jan Kareta (právník v soukromé advokátní kanceláři) 

 Jak pracovat s třídními kolektivy  

o Vít Hrbáček (Centrum primární prevence SBH) 

 Prožitkový workshop zaměřený na psychohygienu  

o Mgr. Michal Petr (párové a rozvodové poradenství) 

 Drogy v novém trestním zákoníku  

o JUDr. Michal Basík (státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro 

Prahu 10) 

o kpt. Mgr. Jaromír Badin (vrchní komisař odboru obecné kriminality služby 

kriminální policie a vyšetřování v Praze) 

 Šikana 1 – skrytý svět  

o Petra Hončíková (předsedkyně Barevného světa dětí, o.s.) 

o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog-etoped) 

 Ochrana osobních údajů  

o Mgr. et. Mgr. Božena Čajková (inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů) 

o Mgr. Jakub Štorch (inspektorát ÚOOZ) 

 Psychologie útěkovosti  

o Mgr. Ferdinand Raditsch (Odbor prevence kriminality MVČR) 

o Mgr. Jan Smolka (speciální pedagog) 

o PhDr. Václav Mertin (dětský psycholog) 

 Příprava dítěte na odchod z ústavu  

o Mgr. Václav Konopiský (ředitel DDŠ Hamr na Jezeře) 

o László Sümegh (zakladatel projektu Šance) 

o Mgr. Stanislav Kunc (o.p.s. Rozmarýna) 

o Petra Hončíková (předsedkyně Barevného světa dětí, o.s.) 

 Fundraising v krizi  

o Petra Šefelínová a Pavel Heřmanský (PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.) 

o Petr Bergmann 

 Vedení případové konference  

o Petra Krupičková a Jaroslava Malíková (občanské sdružení Rozum a cit) 

 Práce s žáky s poruchami chování  

o Mgr. Hana Štrossová (třídní učitelka)  

o PhDr. Miloslav Čedík (speciální pedagog-etoped) 

 Děti vězněných rodičů  

o Dana Vrabcová (akreditovaná mediátorka, facilitátorka a lektorka Asociace 

mediátorů ČR, o. s.) 

o Mgr. Markéta Kovaříková (výkonná ředitelka Českého helsinského výboru) 

 Systém včasné intervence  

o Mgr. Ferdinand Raditsch (Odbor prevence kriminality MVČR) 

o Mgr. Veronika Andrtová (Odbor rodiny a dávkových systémů, MPSV) 
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Akce Barevného světa dětí 
 

 
 

Tanec v srdci 
 
Dne 19. 6. 2010 proběhl  tradiční taneční festival Tanec v srdci 

pro děti z dětských domovů z celé České republiky. Tento 

multižánrový festival se konal v klubu Retro Music Hall v Praze. V 

rámci celé akce jsme připravili taneční soutěž pro děti z dětských 

domovů, kde mohly děti vyhrát spoustu zajímavých cen (účastnilo 

se celkem 10 dětských domovů) a taneční workshop, ve kterém se 

děti mohly učit tančit pod vedením profesionálů. Zpestřením 

celého festivalu byla vystoupení profesionálních tanečníků - La 

Putyka, Laterna Dance Studio, Tango Praha, BDS Academy, 

Dalmateens, Justincredible Team, Jana Křížková - orientální tanec 

s šavlemi a Capoeira Mandela. 

Na akci se spolupodíleli Centrum Tance, ACA, Rapublic, 

Allen&Overy, Erhartova cukrárna, Evo Creative a Retro Music Hall. 

 
 

 

 
 

Aukce na Aukru 
 

Co se týče dobročinných akcí, tak od 15. 2. do 22. 2. 2010 

proběhla charitativní online aukce na serveru Aukro.cz. 

Dražily se podepsané hokejové reprezentační dresy, hokejky 

Jaromíra Jágra s jeho podpisem a další předměty, které nám 

daroval Český svaz ledního hokeje. Celá akce vynesla 

prostřednictvím serveru Aukro.cz báječných 41.314 Kč. 

Výtěžek z aukce putoval na financování projektu Kámoš, tedy 

na přímou podporu konkrétních dětí z dětských domovů a 

sociálně znevýhodněných rodin. 

Dražitelé – René Lettl, Viktor Krejča, Vlasta Velebilová, 

Lubomír Mandinec, Roman Milotínský, Ladislav Směták, 

Tomáš Rod, Jana Klozová, Jana Větrovcová, Jaroslav 

Svoboda, Tomáš Čuřín, Jakub Černý a Jan Darebník. 
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Kde domov můj 
 
Kde Domov Můj je interaktivní projekt sledující osudy mladých lidí, kteří prošli dětským 

domovem a poukazující, jak se těmto lidem žije po opuštění domova. Dokument vznikl ve 

spolupráci s redakcí Futuroom v návaznosti na naprosto alarmující situaci v péči o ohrožené 

děti. Česká republika se řadí na třetí místo v počtu dětí umísťovaných do ústavní péče 

v Evropě, přestože trendy evropských států směřují zcela opačným směrem, 

k deinstitucionalizaci. Bohužel naše země je stále v tomto ohledu na počátku. Dopady 

ústavní péče jsou ve většině případů negativní: nízká adaptabilita na život „venku“, citová 

deprivace, nízké sebevědomí, kriminalita aj..O kritické situaci svědčí i skutečnost, že 

z celkového počtu 17 454 dětí, které opustilo institucionální péči v průběhu let 1995-

2004 odešlo zpět do původní rodiny 12 308 dětí, přičemž s těmito rodinami nikdo po celou 

dobu nepracoval. Tímto unikátním dokumentem chceme přiblížit individuální osudy dětí a 

nastínit složitost řešení tohoto problému.  

 

Podívat se na něj můžete zde: http://www.barevnysvetdeti.cz/kde-domov-muj/ 

 

 

 
Gastroterapie 
 
Dne 9.12. se konala  již tradiční Gastroterapie, tentokráte na téma Mezinárodní kuchyně. 

Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře s hojným počtem účastníků. Paleta jídel 

byla obzvláště pestrá a chutná, proto měla tříčlenná porota nelehký úkol při výběru vítěze. 

1. místo nakonec vyhrála paní Kateřina Trapaniová, která připravila vynikající bezmasý 

Italský tatarák. 

 
 

http://www.barevnysvetdeti.cz/kde-domov-muj/
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Lidé za Barevným světem dětí 
 

 
 

Náš tým 
 

Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdružení 

Mgr. Zuzana Cesneková, koordinátorka odborných seminářů 

Mgr. Barbora Jirsová, koordinátorka projektu Kámoš 

Bc. Veronika Miksová, PR 

Marta Vaculová, PR (od října 2010)  

Milena Petrtýlová, účetnictví 

Eva Jelenová, podpora týmu 

 

Rada sdružení 
 

Petra Hončíková, Hana Žatečková, Eva Kantová 

 
Odborná podpora 
 

PhDr. Miloslav Čedík, speciální pedagog, etoped, supervizor 

Mgr. Lada Chaloupková, VTI trenérka, supervizorka 

PhDr. Ludmila Boková, rodinná konzultantka 

Vítek Hrbáček, lektor programů zaměřených na šikanu 

Mgr. Jana Kornacki, rodinná terapeutka 

Mgr. Michal Petr, párové a rozvodové poradenství 

JUDr. Simona Bílá Srníková, mediátorka 

Mgr. Andrea Vyskočilová, mediátorka 

Mgr. Lucia Černá, dětský terapeut 

 
Spolupracující instituce 
 

DDŠ Bystřice pod Hostýnem, DD Most, DD Tuchlov, DD Ústní nad Labem, DD Hamr na 

Jezeře, VÚ, DDŠ Místo, VLO Přestavlky, DD Pyšely, DD Hrochův Týnec, DD Zruč nad 

Sázavou, VÚ, SVP Střílky, DD Klánovice, DD Kralupy, DD Potštejn, DD Žatec, DD Most, DD 

Senožaty, DD Planá, DD Ledce, VÚ Buškovice, DD Žíchovec, DDŠ Slaný, DÚ a SVP 

Hodkovičky, DD Pepa, DDŠ Šindlovy Dvory 

 

Fakultní ZŠ P13, ZŠ Úvaly, Waldorfská ZŠ P4, ZŠ Londýnská, ZŠ Dolní Počernice,               

ZŠ Jandusů, ZŠ Na Balabence, ZŠ Smolkova, ZŠ Ružinovská, ZŠ Štěpánská, ZŠ Vodičkova, 

ZŠ U školské zahrady, ZŠ Sázavská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Plamínkové, ZŠ Gutha 

Jarkovského, ZŠ Ohradní, ZŠ Vojtěšská, ZŠ Vybíralova, ZvŠ Josefská, ZŠ Jana Masaryka,  

ZŠ Na Smetance, ZŠ Uhelný trh 

 

OSPOD Praha 1, OSPOD Praha 2, OSPOD Praha 3, OSPOD Praha 4, OSPOD Praha 8, OSPOD 

Praha 10 a OSPOD Praha 12 

 

http://www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=cv&cv=michal-petr
http://www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=cv&cv=simona-bila-srnikova
http://www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=cv&cv=andrea-vyskocilova
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Rozpočet 
 

 

           

 

 

 
(„Děvče, tady se podívej, kolik to všechno 

stojí peněz.“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        („Čéče, to musí bejt 

                   fakt težký pořád 

                       někde shánet peníze, 

                        aby to mohlo všechno 

                       fungovat.!) 

 

 

VÝDAJE   

Materiální náklady 67 169 

Spotřeba energie 27 301 

Opravy a údržba 4 718 

Cestovné 115 

Náklady na reprezentaci 9 663 

Ostatní služby: (telefon, nájem, 

internet, účetnictví, školení 

pořízení DNM, poštovné, tisk, 

kopírování) 

946 205 

Daně a poplatky 
 

1 200 

Mzdové náklady 846 537 

Zákonné sociální pojištění 104 232 

Ostatní náklady celkem 

 
8 204 

CELKEM 2 016 632 

VÝNOSY  

Přijaté dary celkem 484 920 

Tržby z prodeje služeb 508 090 

Úroky 460 

Dotace 1 010 493 

CELKEM 2 003 963 
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Sponzoři 
 

 

 

Generalní partneři a sponzoři 
 
 

 Impact-Corti – generální sponzor 

 Newton Media - monitoring médií 

 Allen & Overy- podpora projektu kÁMOŠ 

 Caledonian School - podpora projektu kÁMOŠ 

  Leones Production, spol. s r.o. - PR podpora 

 REMMARK, a. s. - kreativní a grafická podpora 

 Aukro, s.r.o. - podpora v rámci charitativních aukcí 

 Evo Creative - kreativní a grafická podpora 

 Tiskárna Jiskra – grafická podpora a tisk 

 Bradáčovi 

 Česká kancelář pojistitelů 

 ČSOB Factoring, a.s. 

 Elektrowin, a.s. 

 Walmark, a.s. 

 Software 602, a.s. 

 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 

 Mirage, s.r.o. 

 

 
Lektoři odborných seminářů, kteří přednášeli bez nároku na honorář: 

 
Mgr. Zora Dušková, Mgr. Zdena Bednářová, Doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph. D.,             

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph. D., PhDr. Jan Tomášek, Ph. D., PhDr. Sáva Arabadžiev, 

Magdaléna Francová, Jana Mitrová, Anna Tůmová, Michaela Bartáková, Tereza Štěpánková, 

PhDr. Jeroným Klimeš, Mgr. Michaela Marešová – Tominová, Ladislav Goral, Lenka Kryllová, 

Ing. Pavel Trávníček, Bc. Veronika Kutálková, Martin Triebenekl, DiS., PhDr. Miloslav Macela, 

Ludmila Hanušová, Natálie Jeníčková 

 
 

Dárci: 
 
Bradáčová Vendula, Aleš Bárek, AVIVA životní pojišťovna, Hampshire Nový Hrádek, Martin 

Urban, Jagr Team s.r.o., Williams Hotel s.r.o., Petra Hončíková 
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Sponzoři volnočasových aktivit projektu Kámoš 
 
 

 Výstavní síň mánes – lístky na výstavu Play  

  

 Multikino Ládví – lístky do kina 

  

 Kino Světozor – lístky do kina 

  

 Židovské muzeum – vstup zdarma 

  

 Petřínská rozhledna a bludiště – vstup zdarma 

  

 Posilovna a ping-pong v ZŠ Sázavská – vstup zdarma 

  

 Náprstkovo muzeum – vstup zdarma 

  

 Zoo Praha - vstup zdarma 

  

 Botanická zahrada - vstup zdarma 

  

 Centrum tance - vstup zdarma 

  

 Divadlo Minor - vstup zdarma 

  

 Karavanseráj – klub cestovatelů - vstup zdarma 

  

 Náprstkovo muzeum – vstup zdarma 

  

 Národní muzeum – vstup zdarma 

  

 České muzeum hudby – vstup zdarma 

  

 Musaion – Národopisná expozice NM – vstup zdarma 

  

 Národní galerie v Praze – vstup zdarma 

  

 Planetárium Praha - vstup zdarma 

 

 
 

Granty 
 

MPSV ČR - odbor rodiny a dávkových systémů  grant 2010 

Městská část Praha 1 grant 2010 

 

 

 


