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Výroční zpráva 2008 
 
 

 
 
 
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 
 

 
 
1. Úvod 
 
Albert Einstein:  
Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 
 
Saint Antoine De Exupéry:  
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. 
 
Christian Morgenstern:  
Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. 
 
Lev Nikolajevič Tolstoj:  

Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí. 
 
Franz Kafka: 
Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, vychovat je v tom nejistém 
světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší 
meta, jíž může člověk vůbec dosáhnout. 
 
   Navzdory obtížné situaci v neziskovém sektoru se Barevný svět dětí, o.s.  úspěšně 
prodral dalším rokem. Přinášíme Vám výroční zprávu s bilancí uplynulého roku. Můžete 
se dočíst o realizovaných projektech i mnoha akcích jako byl např. úžasný AfroFestival 
v rytmu bubnů či fascinující oslava 100 let českého hokeje s dětmi z dětských domovů, 
můžete si prohlédnout rozpočet či seznamy osob a organizací, s nimiž jsme 
spolupracovali. 
   Naše činnost se v uplynulém roce zaměřovala na precizaci zavedených projektů a své 

úsilí jsme více orientovali na vrcholovou sféru oblasti ve smyslu ovlivňování důležitých 
kroků v oblasti péče o ohrožené děti a to např. účastí naší předsedkyně Petry Hončíkové 
v Meziresortní pracovní skupině MPSV a MŠMT, která pracovala na konceptu 
k transformaci systému péče o ohrožené děti.  
Naše organizace se ztotožňuje s hlavními myšlenkami připravované transformace 
institucionálního zajištění péče o ohrožené děti, kterou považuje za velice potřebnou. 
 
 
 
 
 

http://citaty.net/autori/einstein-albert
http://citaty.net/autori/exupery-saint-antoine-de
http://citaty.net/autori/morgenstern-christian
http://citaty.net/autori/tolstoj-lev-nikolajevic
http://www.citaty.cz/autori/autor.asp?ida=10560
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O nás 
 
   Barevný svět dětí vznikl na jaře roku 2004 a uplynulým rokem tak úspěšně uzavřel 
čtvrtý rok své existence. Své cíle jsme naplňovali prostřednictvím projektů, které jsme 

realizovali, ale také jsme posilovali spolupráci se ziskovým i státním sektorem, vzdělávali 
veřejnost odbornou i laickou, snažili se o zviditelnění problematiky na veřejnosti a skrze 
lobbing pozitivně ovlivňovali situaci zajištění péče o ohrožené dětí na celorepublikové 
úrovni. 
 

   Vzhledem k tomu, že v oblasti péče o ohrožené děti je stále nesčetně problémů, 

systémových nedostatků a mezer, poctivě pokračujeme ve své práci. Tu vykonáváme 
podle motta, že „chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném 
prostředí, kde může rozvíjet svůj potenciál“. Cíle naší organizace jsou 

 podpora rodinného prostředí 

 posílení znalostí a dovedností dítěte 

 posílení alternativ k ústavní péči 
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2. Projekty 
 
Kámoš 

 
Miroslav Horníček: 
Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před 
deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji 
tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost. 
 
   V souvislosti s naplňováním cílů naší organizace již pátým rokem pokračujeme 
v realizaci našeho hlavního projektu „Kámoš“. Cílovou skupinou projektu „Kámoš“ jsou 

děti, které mají poruchy učení a chování, jsou ohroženy sociální exkluzí, mají nařízený 
soudní dohled, nebo se nacházejí v ohrožené rodině (příp. mají kumulaci různých 
znevýhodnění). Clem je vzdělávání ohrožených dětí, zvyšování jejich motivace ke 
vzdělání, zvyšování sociálních dovedností dítěte, smysluplné využití volného času a 
stabilizace situace v ohrožené rodině. V projektu „Kámoš“ jsou nabízeny služby osobní 
asistence ve vzdělávání vrstevnicky blízkou osobou (tzv. „kámošem“), konkrétně 
prostřednictvím vysokoškolských, speciálně vyškolených studentů. Asistenti pracují pod 

odbornou skupinovou supervizí a procházejí speciálním celoročním cyklem vzdělávání. 
V rámci projektu nabízíme také další podpůrné aktivity (především rodinné konzultace, 
anamnézu situace v rodině spolu s vypracováním individuálního plánu pomoci). Na 
projekt se vztahuje pověření k sociálně-právní ochraně dětí. 
     
Statistika za rok 2008: 
 

 celkový počet dětí zapojených do projektu: 47 dětí 
 celkový počet asistentů zapojených do projektu: 27 asistentů 
 celkový počet hodin přímého doučování: 864 hodin 

 
 
 
Právní a občanské minimum pro školáky 

 
Seneca: Pro život, ne pro školu se učíme. 
 
   Tento projekt vznikl na základě našeho vlastního rozsáhlého výzkumného šetření na 
základních školách (2004/2005), z něhož vyšlo najevo, že chybí systematičnost a 
ucelenost výuky v oblasti právního vědomí a žákům se často nedostává celkové orientace 
v právních normách, které jsou součástí běžného života v naší společnosti. Na základě 

identifikovaných potřeb byl vytvořen tento projekt zahrnující četné specializované 
moduly. V roce 2008 došlo k náboru nových lektorů a také k aktualizaci modulů. Některé 
byly vypuštěny, ale přibyly na základě celospolečenské potřeby modul „Základy slušného 
chování a etiketa“, „Primární prevence zaměřená na oblast závislostí (drogy, alkohol)“ a 
„Program včasné intervence“. 
   Zde je seznam modulů nabízených a realizovaných v roce 2008: 
 

 Rodinné právo I – 7., 8., a 9. třída 
 Rodinné právo II – 7., 8., a 9. třída  
 Trestní právo – 9. třída 
 Kriminalita mládeže – 7., 8., a 9. třída 
 Diskriminace, menšiny - 9. třída 
 Diskriminace v pracovně právních vztazích - 9. třída 
 Základy společenského chování a etiketa 

 Primární prevence zaměřená na oblast závislostí (drogy, alkohol) 
 Program včasné intervence 
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Ohlasy dětí 

Po přednášce právního minima: 

Líbily se mi scénky a to, že mluvili normálně i jako puberťáci a řečí jakou mluvíme my, 
ale mohlo by to být delší.  

ZŠ Šestajovice  
 
Vše bylo super! A příště bych chtěla mluvit o sexu !!!  

ZŠ Sázavská  
 

Na téhle hodině se mi líbilo že třeba s námi probíráte to co s námi jen tak někdo 
neprobírá.  

ZŠ Sázavská  
 

 „Čau Petro a Michale! 
Mě se líbilo všechno zase sem se něco dozvěděla chtěla bych aby to bylo v naší škole 
častěji.“  

ZŠ Šestajovice  
 
 
Odborné semináře 
 
Johann Wolfgang von Goethe: Vzdělání je schopnost porozumět druhým. 
 

   V rámci tohoto projektu jsme také v roce 2008 poskytovali otevřenou platformu pro 
odborníky i laiky, které zajímá téma ohrožených dětí. V tomto roce jsme se více zaměřili 
na problematiku ústavní výchovy a od října 2008 (semináře jsou rozvrženy dle školního 
roku) byli orientované více prakticky a jejich koncepce se přiblížila praxi i skrze příklady 
dobré praxe. Přednášející byli jako vždy odborníci z oboru a na jedné akci byli přítomni 
dva až tři přednášející tak, aby vznikl plastičtější obrázek o dané konkrétní problematice 
a otevřelo se více témat pro následnou diskuzi, do níž jsou zahrnuti i účastníci semináře. 
   Zde je seznam realizovaných seminářů: 

 

 Analýza případů nařizování ústavní výchovy v ČR + kazuistiky 

 Psychosociální důsledky ústavní výchovy na děti a mládež a jejich možná řešení 

 Náhradní rodinná péče jako alternativní možnost nařízení ústavní výchovy dětí a 

mládeže 

 Sanace rodiny I.: Práce s rodinou jako prevence nařizování ústavní výchovy dětí a 
mládeže + kazuistiky 

 Sanace rodiny II.: Práce s rodinou vedoucí ke zrušení výkonu ústavní výchovy a 
návratu dítěte domů – možnosti, současná praxe v ČR, kazuistiky 

 Terénní práce s rodinou jako prevence nařízení ústavní výchovy 

 Sociální práce s dítětem a rodinou předcházející zrušení ústavní výchovy 

 Příprava dítěte na život po opuštění dětského domova – praktický program práce 
s dětmi v dětském domově 
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3. Akce 
 
Hokej pro děti 
 

Schmidt Louis: Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je 
doma. 
Morgenstern Christian: Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka 
vklouznout mnoho dobrého. 
Johann Wolfgang von Goethe: Veselému člověku připadá veselý celý svět. 
 
 

Naše organizace dlouhodobě spolupracuje také s dětskými domovy a každoročně pro 
ně organizuje několik akcí. Mezi ně letos patřily také hokejové zápasy v rámci 
mezinárodního turnaje Česká pojišťovna Cup. Díky společnosti PRO-HOCKEY Cz, s.r.o. 
jsme na tyto zápasy, které se konaly ve dnech 19. a 20. 4. 2008 mezi Českou 
republikou, Slovenskem, Ruskem a Finskem v Liberci, mohli pozvat více než 350 dětí 
z dětských domovů a výchovných ústavů z celé republiky. Naše reprezentace sice na ledě 
nezvítězila, ale hráči i přesto přijali děti v šatně, kde si s nimi povídali, fotili se, 

podepisovali a aktivním hokejovým hráčům z dětských domovů dávali také hokejové 
rady. 

Zde se podívejte na vybrané ohlasy akce, které dobře reprezentují všechny ostatní:  
 
Dobrý den, 
 
hokej se dětem i vychovatelům líbil moc. Pro některé naše děti to byl první zážitek tohoto 
druhu, tedy přímá účast na hokejovém zápase a ještě dnes o něm nadšeně vyprávějí. 
Úžasné bylo, jak atmosféra na stadionu dokázala pohltit naše slečny, které na hokej jely 
se smíšenými pocity. Během chvíle se aktivně zapojily do řad fanoušků, tvářičky jim 
hořely vzrušením a po příjezdu domů jejich první otázka zněla: kdy bude další 
hokej..třeba i v televizi? 
Za nás tedy děkujeme za krásné zážitky, děti se domů vrátily spokojené a plné 
vzpomínek. 

 
S pozdravem 
 
Kateřina Breznická 
vychovatelka DD "Pepa" 
 
 

 
Dobrý den, 
  
    mnohokrát děkujeme za prožité sportovní odpoledne v Tipsport Aréně. Atmosféra na 
stadiónu byla pro nás nádherný a nesrovnatelně krásný zážitek oproti přenosům v TV. 
Všichni jsme byli nadšení a spokojení.  
    Ještě jednou moc a moc děkujeme Vám a všem, co se na této akci podíleli, a těšíme 

se na další akce s Vámi a Vaší organizací. 
  
  S pozdravem 
  
 děti a tety z DD Krásná Lípa 
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Dobrý 
den,                                                                                                                   
mezistátní hokejový zápas mezi Českem a Ruskem se našim dětem moc líbil. Většina z 
nich byla na takovém to utkání poprvé a také atmosféra v hale, to naše děti neznají. I 

nás děti překvapily – nechaly se strhnout atmosférou v hale a mocně fandily a i když se 
nám nepodařilo vyhrát, tak byly spokojeni.Na domově se další dva dny probíral hokej a 
padaly otázky – kdy pojedeme zase na hokej, proč tam nebyl Jágr a jiné. Chtěl bych Vám 
touto cestou moc poděkovat, že našim dětem bylo umožněn být u toho. 
 
Za DD Lipová u Šluknova strejda Včela 
 
 
AfroFestival 
 
Ghándí: Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se 
neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. 
 

Každý rok pořádáme tradiční festival pro děti z dětských domovů, výchovných a 

diagnostických ústavů po celé republice. Každý ročník je zaměřený na specifickou 
kulturu. Tou letošní byla kultura Subsaharské Afriky. Za účasti špiček umělců, kteří se u 
nás africkému umění, tanci a zpěvu věnují si více než 300 dětí užívalo tanec, malování na 
tělo, pletení copánků, módní přehlídku tradičních afrických oděvů či africký rituál za 
účasti šamana. Děti si vyráběly fetiše (typické africké osobní talismany, které chrání před 
zlými duchy a špatností), tvořily výrobky z hlíny, učily se bubnovat na bonga (druh 
bubnů), zpívaly a tančily spolu s profesionály na jevišti. Po náročných aktivitách bylo pro 
všechny účastníky připraveno pravé bohaté africké pohoštění. 

Dětské domovy z Klánovic, Nymburku a Žatce se také zúčastnily soutěže o 
nejlepší vystoupení, které si dlouho dopředu poctivě nacvičovaly a na kterém dlouhodobě 
samostatně pracovaly. Po velmi obtížném rozhodování nakonec zvítězil DD Nymburk a 
jejich taneční vystoupení. Děti si na AfroFestival vyráběly vlastní africké masky a během 
celé akce probíhala soutěž o tu nejlepší z nich. Oceněn byl nakonec DD Žíchovec. Všichni 
výherci obdrželi skvělé ceny – veliké africké bubny, které na akci věnovala společnost 

Allen&Overy. Všichni účinkující na akci vystoupili či pomáhali bez nároku na honorář a 
patří jim obrovský dík, stejně jako Retro Music Hall, které nám zdarma zapůjčilo prostory 
na tuto unikátní akci, o níž byla dokonce Českou televizí natočena reportáž. Speciální 
poděkování patří Evě Jelenové, koordinátorce festivalu, Daliboru Krejčímu, produkčnímu 
klubu Retro Music Hall, a Společnosti přátel Afriky, která pomáhala s celou akcí. 

Zde se podívejte na některé ohlasy akce:  
 

 
Dobrý den, 
  
děkujeme za pozvání na Afrofestival, kterého jsme se mohli zúčastnit s našimi dětmi z 
Dětského domova v Mašťově. Akce byla dětmi i vychovateli hodnocena velice kladně. 
Program byl pestrý s možností výběru dle zájmu dětí. Ochutnávka zajímavých pokrmů 
byla pro všechny též zážitkem. Maškarní rej si všichni užili, 

moc děkují za krásný den a příště se těší na další akci, která Vám dala jistě mnoho práce, 
ale stála za to.  Děkujeme a přejeme další úspěchy. 
  
Vedoucí vychovatelka Vlasta Vojáčková 
 
 
Dobrý den, 

 
velice děkuji celému Vašemu týmu za uskutečnění tak nezapomenutelné akce. 
Děti jsou nadšeny do teď a pro mne to byla velká inspirace, jak naložit s volným časem s 
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dětmi. 
 
Velice děkuji za nás všechny a s přáním pěkného dne 
                                                                                                                                 

                      Dita Jirásková, DDŠ Hrochův Týnec 
 
 
Děti na koncertě Angela Kellyho 

Díky Retro Music Hall mohly 22. 11. 2008 děti z dětských domovů navštívit zdarma 
koncert populární hvězdy Angela Kellyho a jeho kapely Live band 2008. 

 
100 let hokeje 
 
Thomas Alva Edison: Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt 
zalíbení v tom co děláme. 
Carlyle Thomas: Ve smíchu je klíč, kterým dešifrujeme celého člověka. 

 
Hokej děti prostě baví a tak jsme díky společnosti PRO-HOCKEY Cz, s.r.o. pozvali téměř 
600 dětí z dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů na oslavu 100 let 
českého hokeje, kterou dne 4. 11. 2008 uspořádal v O2 Aréně Český svaz ledního hokeje. 
Výročí bylo oslavováno za účasti naplněné bouřící haly. Největší osobnosti českého 
hokeje dostali prestižní ocenění a byli uvedeni do síně slávy, následovaly dva exhibiční 
zápasy. V prvním proti sobě nastoupili národní týmy Česka a Slovenska, kdy česká 

reprezentace za účasti hvězd včetně Jaromíra Jágra drtivě zvítězila 7:0, ve druhém, 
unikátním zápase hrálo zlaté mužstvo z olympijských her z Nagana proti výběru legend – 
českých mistrů světa v ledním hokeji až od 70. do 90. let. 
 
 
Dobrý den, 
 

děkujeme za zprostředkování této akce!!! Jsme rádi, že jsme mohly být u toho – tím 
myslím nejen oslavy 100 let hokeje, ale i zápasu a následné exhibici! Děti byly mooooc 
nadšené a strašně se jim to líbilo!!! 
Pokud budete mít možnost rádi zase přijedeme...nejen fandit, ale třeba si i zahrát. 
 
Ještě jednou díky moc i za děti. 
 

Hezký víkend. 
 
Pavel Fára 
vychovatel 
Dětský domov Vysoká Pec 
 
 

 
Není to tak dávno, co naše zařízení oslavovalo 100 let od svého vzniku a stejně starý je i 
Český hokej. Jaké je spojení mezi Dětským domovem a Českým hokejem – naši chlapci 
díky spolupráci s extraligovými kluby Zlína a Znojma, které nás vyzbrojily, mohou 
pravidelně jezdit hrát hokej do nedalekého Přerova, ale i jinam. Nejedno utkání s velkým 
zaujetím již odehráli a hokej je baví, je to sport tvrdých chlapů a takový chce přece 
každý kluk být , o to víc ten, který žije v dětském domově. Proto nebylo pro vedení 
zařízení až tak velkým překvapením, když chlapci přišli s přáním podívat se na oslavy do 
Prahy, vždyť tam byl Jágr, Straka a mnozí další, jejichž jména zná každý kluk a každý je 
chce také na vlastní oči vidět. 
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Takže stačila „maličkost“ – zajistit vstupenky. To se nám díky občanskému sdružení 
Barevný svět podařilo, za což velmi děkujeme. Není to poprvé a doufáme, že také ne 
naposled. Díky lidem z této organizace mohli vybraní hoši sledovat jak utkání Česko – 
Slovensko, tak utkání legend, tedy těch, o kterých pouze slyšeli z vyprávění. Hlavně však 

mohli nasávat atmosféru oslav českého hokeje.  
Děkujeme všem, kteří naše děti podporují a umožňují jim prožít takové zážitky, jakým 
ten hokejový určitě byl. 
 
 
       Václav Karafiát 
       vedoucí vychovatel 
       DD Bystřice pod Hostýnem 
 
Vážení přátelé, 

 
velice děkujeme za vstupenky na exhibiční hokejové utkání, které jsme měli 

možnost,  
díky Vám, navštívit při příležitosti oslav 100 let českého hokeje dne 4. 11. 2008. Naše 

děti, ale i tety byly v O2 Aréně poprvé a ještě nikdy nebyly na tak slavném hokejovém 
utkání. Všechny děti měly radost z celého utkání, zejména pak z přítomnosti Jaromíra 
Jágra a ostatních slavných hokejistů. Pro všechny to byl výjimečný, nezapomenutelný 
zážitek. 
 Ještě jednou děkujeme za neopakovatelný sportovní zážitek. 

 
 

S pozdravem 
         
            
        Hana Švecová 
        zástupce ředitele 
        DD Náměšť nad Oslavou 
 

Uzení ryb a klobás 
 
George Bernard Shaw: Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu. 
Anthelme Brillat-Savarin: Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc než 
objevení nové hvězdy. 
Buddha: Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. 
 

   Také v roce 2008 jsme pokračovali v tradici povánočních přátelských setkání 
v Barevném světě dětí. Tématem tentokrát bylo uzení ryb a klobás. Tyto delikatesy 
vlastnoručně vyrobil Vítek Hrbáček i a během prezentace představili jejich výrobu. 
 
 
Projekt Návrat domů  
 

   Pilotní projekt byl zahájen ve spolupráci s nadací Srdce na dlani v dětském domově 
Černá voda.Projekt byl navržen na období tří let. V roce 2008 bylo provedeno detailní 
zmapování oblasti potřeb dětí umístěných v ústavní péči.  
Vizí tohoto projektu je ochrana dítěte v přirozeném prostředí s cílem hledání cest 
k návratu dítěte zpět do rodiny.  
Projekt je tvořen třemi základními pilíři:  

Vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků dětských domovů 

s ohledem na jejich vlastní potencionalitu 
Práce na posílení kompetencí a sebedůvěry samotných dětí 
Práce s rodinou dětí v prostředí dětského domova  
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4. Kontroly 
 
Finanční úřad 
 

MPSV 
 
 
5. Ocenění 
 
Duhová kulička 
 
   Naše organizace byla oceněna v mezinárodní soutěži reklamy „Duhová kulička“. Za klip 
o problematice ohrožených dětí jsme získali v kategorii „Televizní spoty s dětskou sociální 
tématikou“ v hlasování odborné poroty mezi desítkami soutěžících skvělé 3. místo! 
 
Křesadlo 2007 
 
   Dlouholetá úžasná dobrovolnice Barevného světa dětí pí. Alena Nováková získala 

prestižní ocenění pro dobrovolníky „Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci".  Cena jí byla slavnostně předána primátorem hl. m. Prahy Pavlem 
Bémem, dne 18. 3. 2008. 
 
6. Lidé 
 

Náš tým 

Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdružení 
Bc. Magdaléna Francová, administrativní podpora, PR, odborná sekce (od srpna 2008) 
Bc. Eva Krejčíková, DiS., koordinátorka projektu Kámoš 
Mgr. Zuzana Cesneková, koordinátorka Odborných seminářů 
Monika Matějková, komunikace s veřejností, PR (do června 2008) 

Zuzana Všelichová, účetnictví 
Eva Jelenová, koordinátorka AfroFestivalu 

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 
Mgr. Jan König, marketingová a PR podpora 
Vítek Hrbáček, lektor programů zaměřených na šikanu 

Lektoři Právního a občanského minima pro školáky 

Lukáš Bohuslav, Petr Flášar, Lenka Klimešová, Michal Maštalíř  
 
Asistenti projektu Kámoš 
 
Markéta Bartošová, Kateřina Benáková, Alena Buštová, Barbora Čapinská, Tereza 

Dukátová, Irena Horáčková, Hana Humpálová, Hana Jelínková, Eva Kellnerová, Kristýna 
Kellnerová, Vít Kopecký, Petra Kozlíková, René Koželuha, Jana Kučerová, Eliška 
Kulhánková, Magda Kvítková, Ladislava Mečárová, Lenka Nižnanská, Jakub Ort, Anna 
Páchová, Michael Pfann, Hana Prokopová, Zuzana Šánová, Lenka Španihelová, Kateřina 
Špirková, Marie Veselá, Markéta Vobořilová, Ondřej Zikmund 
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Přednášející odborných seminářů v roce 2008 

Andrea Michalcová, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, MČ Praha 12 

Anna Chochulová, Úřad MČ Praha 2, odbor humanitní 
Bc. Filip Holeček, Úřad MČ Praha 4, sociální odbor 
Bc. Sophia Dvořáková, MPSV ČR, odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů 
JUDr. Helena Svobodová, Obvodní soud pro Prahu 9 
Mgr. Ferdinand Raditsch, odbor prevence kriminality MVČR 
Mgr. Hana Pazlarová, Člověk hledá člověka, o. s., FF UK – katedra sociální práce 
Mgr. Klára Laurenčíková, MPSV ČR, odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů 

Mgr. Pavel Šmýd, Sdružení pěstounských rodin, Brno 
Mgr. Viktor Vanžura, vedoucí Diagnostického ústavu Dobřichovice 
MUDr. Jan Pfeiffer, Children´s High Level Group 
PhDr. Alena Michalová, Sdružení pěstounských rodin, Brno 
PhDr. Jaroslav Šturma, ředitel Dětského centra Paprsek 
PhDr. Zbyněk Zicha, KREATOS, o. s. pro prevenci sociálně patologických jevů a 
arteterapii 

Věra Bechyňová, DiS., STŘEP, o.s. 
Ladislav Zamboj, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva  
Andrea Gruberová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva  
Petra Hončíková, Barevný svět dětí, o.s.  
PhDr. Božena Lányová, Ředitelka Diagnostického ústavu v Liberci  
Mgr. Marta Konvičková, STŘEP, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny  
Antonie Boťová, ředitelka Soukromého dětského domova SOS 92, o.p.s., Korkyně  

Mgr. Cyril Zákora, Letní dům, o.s. 
 
 
Podpora AfroFestivalu 
 
Bezplatné poskytnutí prostoru: Retro Music Hall 
 

Vystupovali bez nároku na honorář: TiDiTaDe, Yellow Sisters, Papys Nyass, Ye Traore, 
Jilson Santos, femaleafrobeat, BA-TO-CU, Habiba 
 
Pomáhali nám: Allen&Overy (dárky pro děti, africké jídlo), Jana Čedíková + kamarádka, 
Eva Poláková, Světlana Zeipeltová,  
 
Spolupracující instituce 
DD 
ZŠ 
OSPOD 
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7. Rozpočet 
 

VÝDAJE   

Materiální náklady   

Kancelářské potřeby 15 087 

PHM 11 266 

Ostatní spotřeba 5 981 

Vybavení 1 880 

Spotřeba materiálu celkem 34 214 

Nemateriální náklady   

Provozní služby 76 607 

Nájem 5142 

Doprava 4 114 

Poštovné 17 619 

Telefon 88 368 

Internet 8 496 

Vzdělávání 1 750 

Bankovní poplatky 2 976 

Ostatní výdaje 355 926 

Nemateriální náklady 
celkem 560 998 

Osobní náklady   

Mzdové náklady 456 878 

CELKEM 1 052 090 

  

  

PŘÍJMY   

Dary 141 990 

Tržby z prodeje výrobků 86 910 

Tržby z prodeje služeb 118 505 

Úroky 492 

Ostatní výnosy 1488 

Dotace 561296 

CELKEM 910 681 
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Struktura příjmů 

Struktura příjmů

16%

10%

13%

0%

0%

61%

Dary Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje služeb

Úroky Ostatní výnosy Dotace

 
 
 
Struktura výdajů 
 

Struktura výdajů

560 998456 878

34 214

Nemateriální náklady Osobní náklady Materiální náklady

 
 
 
8. Sponzoři 
 
Impact-Corti – generální sponzor 
Všichni z AfroFestivalu (i Remmark) 

 
Seznam sponzorů a dárců pro rok 2008: 
 
Generalní partneři a sponzoři 

 Allen & Overy  

Finanční podpora, spolupráce s BSD 
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 Caledonian School  

podpora projektu kÁMOŠ 

 

 Emil Frey 

podpora projektu kÁMOŠ 

  

    

 G&C Management Consulting Group  

dlouhodobý podporovatel BSD 

 IMPACT-CORTI, s.r.o.   

generální sponzor a mecenáš 

 Leones Production, spol. s r.o.  

PR podpora 

 

 Nessie English Preschool  

podpora projektu kÁMOŠ 

 

 NEWTON Media  

monitoring medií 

 

 Oracle Czech s.r.o.  

spolupracující organizace v rámci projektů nadačního fondu Srdce na dlani 
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 REMMARK, a. s.  

kreativní a grafická podpora 

 

 
Granty 

MČ Praha 1 grant 2008 

MPSV - odbor rodinné politiky  grant 2008 

Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové grant 2008 

 
Finanční podpora 

Nadace Sirius koupě obrazů z Barevné pastelky 

PricewaterhouseCoopers finanční podpora 

 

Dárci 

Allen & Overy koupě obrazů z Barevné pastelky 

Leones Production, spol. s r.o. finanční podpora z akce Time To Golf 

Nadace Sirius koupě obrazů z Barevné pastelky 

 
Dobrovolníci - stálého charakteru 

Kateřina 
Paseková 

naše nejvěrnější dobrovolnice a velká psychická podpora 

Mgr. Alena 
Nováková 

naše nejvěrnější dobrovolnice a nositelka výborné zábavy a 
vždypravdumající - a to je pravda! 

Mgr. Jan König 
náš nejmilejší a nejvěrnější PR guru s ohromným talentem pro 
delegování 

PhDr. Miloslav 
Čedík 

náš nejmilejší a nejváženější odborný guru mající více než kladný 
vztah k hokeji 

Štěpán Klimeš grafická podpora 

Zuzana Mašínová grafická podpora 

 
 
9. Granty 

 
MPSV 
Praha 1 
VDV 
 


