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Úvodní slovo 

Vážení přátelé a příznivci, 

opět se Vám na stránkách výroční zprávy budeme snažit 

přiblížit minulý rok činnosti naší organizace. Byl to první rok, 

který jsme fungovali pod názvem Borůvka Praha o.p.s.  

a troufám si říct, že úspěšně. V organizaci působím od jejího 

založení od roku 1998, je to mnoho let. Začínali jsme s pěti 

zaměstnanci a třemi projekty, v současné době máme 

zaměstnanců 35 a deset projektů. Velmi mě těší, že tato čísla 

mohu psát. Zároveň si uvědomuji závazek, který jsme si se 

všemi zaměstnanci dali, a to projekty udržet a rozvíjet, protože 

přispívají ke kvalitnímu životu osob s handicapem. Snažíme se  

o pracovní uplatnění těchto lidí, podporu vzdělávání v běžných 

školách a mobilitu, která „otvírá dveře“ k plnohodnotnému 

životu. Zároveň projektem Rehabilitace i pro další zajišťujeme 

klientům s postižením dostatečné množství fyzioterapie  

a rehabilitace, které vede nejen k tělesnému, ale zároveň 

duševnímu zdraví. V rámci profesionálního rozvoje organizace 

jsme díky evropskému projektu Strategie, růst a stabilita mohli 

nabídnout našim zaměstnancům řadu školících programů 

z oblastí rozvoje fundraisingu, firemní kultury, strategického 

plánování a oblasti práce s klienty. V loňském roce jsme 

v dubnu zahájili kampaň „Pracují, navzdory, …“, která měla 

upozornit na úspěchy lidí s handicapem při nalezení pracovního 

uplatnění. Kampaň byla zakončena benefičním koncertem pro 

Borůvku. Nesmíme opomenout další významnou událost 
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minulého roku a tou byla Benefiční aukce originálních 

grafických listů našich předních grafiků. Vydražila se nemalá 

finanční částka, která byla použita na jednotlivé charitativní 

projekty naší organizace. Na počátku roku 2014 jsme zajistili 

pracovní praxi absolventům Jedličkova ústavu v oboru knihař 

v projektu s názvem Zaměstnávání absolventů Jedličkova 

ústavu a škol. Mohli bychom zde jmenovat ještě mnohem více 

aktivit, které se v roce 2014 uskutečnily, ale stránka by asi 

nestačila. Listujte dál a dočtete se o jednotlivých projektech, 

akcích a těch, kteří nám pomáhají.    

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří naši organizaci 

podporujete, ať už finančně nebo jinou formou, a popřát vám 

do letošního roku hodně zdraví a spokojenosti jak v pracovním, 

tak osobním životě. Tyto dva životy se navzájem propojují  

a vědí to i naši klienti, kterým se snažíme podat pomocnou ruku 

a dostát motta naší organizace „Kvalitnější život s handicapem“.  

Děkuji paní ředitelce Lence Nádvorníkové za úspěšné vedení 

organizace a všem zaměstnancům.  

 

Marcela Langkramerová  

předsedkyně správní rady Borůvka Praha o.p.s.  
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Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením 

 

 

Jeden z prvních projektů naší organizace 

Být mobilní je pro zdravého člověka samozřejmostí, ale naši 

klienti se každodenně potýkají s mnoha bariérami při cestě  

za vzděláním. Speciálně upravenými mikrobusy se snažíme 

podpořit skupinu studentů Jedličkova ústavu a škol. Naše služby 

zároveň směřují k mladým lidem s tělesným handicapem, kteří 

navštěvují běžné střední a vysoké školy v Praze. Počty zájemců  

o službu jsou každým rokem větší. Žádostí je, bohužel, mnohem 

více, než stačíme pokrýt a kapacita mikrobusů je omezená. 

V roce 2014 jsme pomohli 26 klientům. Zdá se to neuvěřitelné, 

ale naše vozy v rámci pravidelných jízd do škol najely vloni 

48.676 km. Největší poptávka po dopravě je od klientů z Prahy 4 

a 5, ale služby poskytujeme i osobám z ostatních částí města. 

Dlouhodobým partnerem projektu dopravy je firma  

S-MOBIL s.r.o., která mikrobusy zajistila a hradí jejich provoz, 

pojištění, opravy i pohonné hmoty. Velmi si pomoci  

a partnerství této firmy vážíme a to nejen proto, že trvá již od 

roku 1998. Náš velký dík za finanční podporu patří Nadaci 

Jedličkova ústavu, která projekt od jeho vzniku rovněž 

podporuje. Hradí mzdové náklady dvou řidičů. Těm děkujeme 

za empatii, flexibilitu i asistenci osobám s tělesným postižením.  
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Oba pracovníci jsou v Borůvce Praha o.p.s. zaměstnáni více jak 

10 let a velmi si ceníme jejich individuálního přístupu 

k jednotlivým klientům. 
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                              Inkluzivní vzdělávání 

 

Vzdělávání dětí s tělesným handicapem v běžných školách není 

již mnoho let „tabu“. Záleží vždy na konkrétním přístupu 

jednotlivých škol, pedagogů, rodičů a asistentů.  

Naše organizace se již řadu let snaží o podporu rodin dětí 

s velmi vážnými tělesnými handicapy při školní docházce. 

Podpora Borůvky spočívá v zajištění finančního příspěvku  

na plat asistenta pedagoga. V mnoha případech vykonává 

aktivity, které patří do kompetence asistenta osobního. Rodiny 

dětí bývají ve velmi špatné finanční situaci a nemohou si dovolit 

plat asistenta doplácet. Naše organizace v rámci docházky dětí 

s handicapem komunikuje se speciálními pedagogy jednotlivých 

škol, rodiči dětí a asistenty. V loňském roce se nám podařilo 

podpořit skupinu patnácti dětí ze škol v Čáslavi, Vlachově Březí, 

Mníšku p. Brdy, Úval u Prahy, Dobříši, Votic, Kladně,  

Kostelci n. Č. lesy.  

Asistent je opravdu nezbytným pomocníkem při docházce 

klienta s postižením do běžných škol. Přítomnost dětí 

s handicapem ve třídě působí kladně i na zdravé spolužáky,  

učí se pomáhat slabším a vidí, že život není jen jednoduchý.   

Tímto bychom chtěli poděkovat za finanční podporu projektu 

Nadaci Jedličkova ústavu, speciálním pedagogům a rodičům 

dětí za skvělou spolupráci.  
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                                       Rehabilitace i pro další 
 

Tento projekt již osmým rokem úspěšně podporuje osoby  

s tělesným handicapem, kterým se snažíme dostatečným 

množstvím fyzioterapie zlepšit, či udržet jejich zdravotní stav  

v rámci možností daných jejich diagnózou. Věkové rozpětí 

našich klientů je široké, od dvacetiletých až po téměř 

šedesátileté. Mezi nejčastější diagnózy patří dětská mozková 

obrna a roztroušená skleróza. Jednotlivé léčebné metody  

a postupy přispívají nejen k fyzické kondici klienta, ale zároveň 

pozitivně ovlivňují jeho stav psychický. Nejčastějšími léčebnými 

metodami jsou léčebná tělesná výchova a vodoléčba. V roce 

2014 se do projektu zapojilo 29 lidí z městských částí Prahy 4, 2, 

5, 6, 7 a 9 a dvě mimopražské osoby, které jsou absolventy 

Jedličkova ústavu a škol. Projekt úspěšně funguje díky 

zkušeným fyzioterapeutům s praxí v oboru a jejich asistentem. 

V září minulého roku do pracovního týmu nastoupily dvě nové 

fyzioterapeutky, které se velmi rychle sžily s prostředím a klienti 

si je velmi chválí. Musíme tímto poděkovat Jedličkovu ústavu a 

školám za zapůjčení prostor rehabilitačního pavilonu, který je 

pro náš projekt velmi dobře vybaven. Odborným garantem 

projektu je od jeho zahájení lékařka s dlouholetou praxí v oboru 

neurologie a rehabilitace. Klienti přispívají na službu jen velmi 

malou symbolickou částkou, a proto je opravdu dostupná všem 

osobám s tělesným handicapem. Bez finanční podpory Hlavního 

města Prahy a Městské části Prahy 4 by projekt nemohl být 

realizován, takže tímto jim také velice děkujeme.   
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                                                       Pracuji, tedy jsem! 
 

Téma zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním je  

v poslední době velmi časté. Je pro nás velkou výzvou a radostí 

vytvářet těmto osobám podmínky pro úspěšný vstup na trh 

práce, učit je základním dovednostem a návykům a připravit je 

na další uplatnění ve společnosti. I v minulém roce probíhal 

tréninkový program na pracovištích naší TA KAVÁRNY  

a obchůdku Borůvka. Projekt byl financován z Evropského 

sociálního fondu v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha – 

Adaptabilita. Hlavním partnerem projektu je dlouhodobě 

Jedličkův ústav a školy. Trénink na obou pracovištích připravuje 

klienty na budoucí zaměstnání a s dopomocí sociální terapeutky 

70% z nich najde po ukončení tréninku pracovní uplatnění. 

Spolupráce s jednotlivými zaměstnavateli je úspěšná, vycházejí 

naší organizací vstříc při hledání uplatnění lidí s handicapem. 

Vloni se nám také podařilo zaměstnat absolventku našeho 

tréninkového programu v Obchůdku Koloběh, který naše 

organizace provozuje již druhým rokem. Hlavním cílem projektu 

bylo i v roce minulém vytrhnout osoby se znevýhodněním  

z izolace domova a „otevřít“ jim cestu ke spokojenějšímu 

životu.  

Srdečně děkujeme za podporu Hlavnímu městu Praha, firmě 

ATALIAN, s.r.o., Nadačnímu fondu AVAST, Československé 

obchodní bance, a.s., Nadaci Jedličkova ústavu, Nadačnímu 

fondu WEIL, GOTSHAL, Pražské energetice, a.s. a partnerovi 

projektu Jedličkovu ústavu a školám. 
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                        Obchůdek Borůvka 

 

Již dávno není jen prodejním místem v krásném prostředí 

Vyšehradu. Původním záměrem obsahu činnosti obchůdku byla 

prezentace a prodej výrobků z chráněných dílen z celé 

republiky. To zůstalo zachováno dodnes a najdete zde i další 

rozmanité výrobky z keramiky, textilu, dřeva a jiných materiálů. 

Každý si z široké nabídky výrobků najde to své.  

V průběhu let se v obchůdku také začala prodávat díla umělců 

s duševním onemocněním. Časem se stal místem praxe 

studentů Jedličkova ústavu a škol a v posledních pěti letech je 

zároveň místem, kde probíhá tréninkový program pro lidi  

s tělesným handicapem, které připravujeme na budoucí 

zaměstnání. Trenéři je učí práci s doklady, pokladnou, 

komunikaci se zákazníky, empatickému chování, aj.  

Obchod najdete za Táborskou bránou. Těšíme se na každého 

návštěvníka, který k nám zavítá. 
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                      TA KAVÁRNA 

 

Specifické místo s neobyčejnou atmosférou. Alespoň tak to 

vnímají návštěvníci, kteří v průběhu osmi let naši kavárnu 

navštěvují. Podnětem vzniku kavárny byla nabídka nevyužitých 

prostor Jedličkova ústavu a škol v roce 2007. Tento prostor se 

v průběhu minulých let stal příjemným místem k relaxaci, 

pracovních schůzek, benefičních akcí a večerních programů. 

Zároveň zde probíhá trénink osob s tělesným postižením, 

kterým následně pomáháme prostřednictvím sociální 

terapeutky nalézt uplatnění na trhu práce.  Jestliže kavárnu 

navštívíte, obslouží vás lidé s tělesným handicapem, kteří se zde 

učí pracovním návykům spojených s provozem tohoto 

pracoviště. Nejen v kavárně, ale i na venkovních akcích  

se klienti prezentují v dovednostech s kávovarem. Co kavárna 

nabízí? Nekuřácké příjemné prostředí, kávu Gaviota Espresso, 

denně čerstvé pečivo, polévky dle denní nabídky, vařenou 

kukuřici, pizzu, koláče a další dobroty. Pro maminky s dětmi, 

které rády Vyšehrad navštěvují, je zde příjemný dětský koutek. 

Velmi si vážíme personálního obsazení kavárny, ať již vedoucí 

tréninkového programu, sociální terapeutky nebo trenérů. 

Skloubit fungování pracoviště a trénink s klienty je občas velmi 

náročné, a za to jim patří velký dík.   

Všechny vás zveme do tohoto příjemného prostředí a těšíme se 

na vás. 
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                         Obchůdek Koloběh 
 

Zdá se, že to bylo nedávno, ale tento charitativní secondhand 

s oblečením funguje již rok a půl. Koloběh byl slavnostně 

otevřen jeho patronkou herečkou Nelou Boudovou v říjnu roku 

2013. Prostory v Ditrichově ulici jsme získali výběrovým řízením 

obálkovou metodou od Městské části Prahy 2. Sortiment 

obchodu tvoří nejen pánské, dámské a dětské oblečení, ale 

zároveň bižuterie, obuv a kabelky. Dbáme na to, aby zboží bylo 

opravdu kvalitní. Sortiment a interiér obchůdku v kombinaci 

s velmi příjemnou obsluhou vás určitě zaujme. Zboží do 

provozovny získáváme darem od jednotlivců a sbírkami mezi 

zaměstnanci jednotlivých firem. Takže jestli najdete ve své 

skříni něco, co jste dlouhou nenosili a myslíte si, že tento 

kousek by někoho jiného potěšil, neváhejte a přineste ho do 

Koloběhu. Vznik obchůdku zároveň umožnil vytvořit jedno 

pracovní místo pro zdravotně handicapovného.  

Tímto bychom chtěli poděkovat firmám, které uspořádaly 

sbírky pro Koloběh v řadách svých zaměstnanců, a především 

projektu FOREWEAR, díky kterému našima rukama prošlo již 

mnoho oblečení.   

Dík patří těmto firmám:   

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Olympus Czech Group, s.r.o., 
AC Nielsen ČR, s.r.o., HUB Praha, PwC ČR, s.r.o., Johnson & 
Johnson, s.r.o., Tchibo, Axa Assistance CZ, s.r.o., Baby Office, 
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Slevomat, ČEPS, a.s., Equa bank, Grafton Recruitment s.r.o., 
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., KPMG Česká 
republika, s.r.o.  
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                           Zaměstnávání absolventů JÚŠ  

                    - švadlenky a knihaři      

Tento projekt volně navazuje na pracovní trénink na 

pracovištích TA KAVÁRNY a Obchůdku Borůvka a je určen pro 

absolventy Jedličkova ústavu a škol v oboru švadlena a knihař. 

Jejich dovednosti se snažíme využít v dílnách švadlenek, a od 

loňského roku i dílnách knihařů, kde jsme vytvořili pracovní 

místa, a zároveň jim poskytnout praxi, aby měli větší šanci na 

trhu práce. Od jednotlivých firem dostáváme zakázky na výrobu 

např. prostírání, ubrusů, kalendářů. Za práci dostávají švadlenky 

a knihaři mzdu a část výtěžku je určena pro naši organizaci na 

hlavní činnost. Projekt vznikl na základě cíle pomoci nalézt 

uplatnění lidem s tělesným handicapem a zároveň jim 

nabídnout možnost alespoň minimálního výdělku.  

Děkujeme všem, kteří nám v tomto projektu pomáhají.   
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                                  Jarní trhy chráněných dílen 
 

Provozem obchůdku Borůvka jsme získali v průběhu let mnoho 

kontaktů na chráněné dílny z celé republiky, se kterými úspěšně 

spolupracujeme, a jejichž zboží prezentujeme a prodáváme 

právě ve zmíněném obchůdku. Proto vznikl před lety nápad 

uskutečnit setkání těchto dílen a využít k tomu krásného místa 

Vyšehradu. Z tohoto nápadu vznikla již tradice a každoročně 

v květnu se na Vyšehrad sjíždí chráněné dílny z celé republiky. 

Těší nás, že prodejci nelitují času a přijíždějí i v doprovodu svých 

klientů z velkých vzdáleností, jako např. Litovle a Krnova. 

V loňském roce se na akci prezentovalo a prodávalo své 

výrobky 26 dílen. Sortiment, který dílny nabízejí je opravdu 

rozmanitý od textilních výrobků, keramiky, přáníček k bižuterii 

aj. Pro velký zájem ze strany dílen nám kapacita stánků již 

nestačí. Stánky nám zdarma zapůjčuje paní Růžičková. Akce 

jarních trhů probíhá současně s Abilympiádou (soutěž 

pracovních schopností a dovedností žáků a studentů  

se zdravotním postižením), kterou pořádá Jedličkův ústav  

a školy. Díky tomu je návštěvníků trhů opravdu mnoho  

a prodejci jsou každým rokem velmi spokojeni s tržbami. 

Trhy jsou ale především o příjemné atmosféře a setkávání. 

Účastní se jich také naše TA KAVÁRNA, která nabízí výbornou 

kávu, a Koloběh s oblečením.   
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                       Vánoční trhy 
 

Vánoční trhy, které Borůvka pořádá, jsou již velkou tradicí.  

Vždy koncem roku se na nádvoří Staré budovy Jedličkova 

ústavu a škol schází děti, rodiče a přátelé kolem „Jedle“.  

Je to vždy velmi příjemné setkání s vánoční atmosférou.  

Můžete si zde ve stáncích zakoupit zboží s vánoční tématikou, 

ochutnat něco z dobrot včetně horké medoviny a vyhrát něco 

v tombole. Tombola je každým rokem vždy velmi štědrá díky 

dárcům, kteří nás podporují. K příjemné atmosféře již tradičně 

zahrála kapela Josefa Kocůrka, která vždy nadchne všechny 

příchozí. Těší nás, že se na tuto akci vrací i ti, kteří již 

v Jedličkově ústavu nepůsobí, ale nenechají si příjemné setkání 

ujít.  

Srdečně děkujeme firmě Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o.  

a TONY BENNETT spol. s. r.o. za krásné dárky do tomboly  

a Jedličkovu ústavu a školám za pomoc při organizaci trhů. 
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„Strategie, růst a stabilita“ 

V prosinci minulého roku jsme ukončili projekt Strategie, růst  

a stabilita financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci  

6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita.  

Během 18 měsíců trvání projektu jsme se zaměřili na vzdělávání 

našich zaměstnanců, kteří pracují s klienty s tělesným 

handicapem a na rozvoj managementu organizace. V rámci 

jednotlivých školení naše organizace vytvořila strategický  

a fundraisingový plán a zároveň jsme se zaměřili na stabilizaci 

organizace v oblasti finančních zdrojů. Velkým přínosem tohoto 

projektu pro organizaci bylo vzdělávání všech zaměstnanců 

z jednotlivých projektů. Každý si našel své téma, které 

prohloubilo jeho znalosti a dovednosti, ať již z oblasti vedení 

organizace, přímé práce s klienty v TA KAVÁRNĚ, Obchůdku 

Borůvka nebo v projektu Rehabilitace pro další. Občas bylo 

velmi složité skloubit časový rozvrh jednotlivých zaměstnanců a 

probíhajících školení, ale i přesto se projekt setkal s velkým 

ohlasem a informace, které se dostaly k našim zaměstnancům, 

byly velkým přínosem pro rozvoj celé organizace.  

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

  



26 
 

Benefiční aukce originálních grafických listů  

Dne 23. 10. 2014 se uskutečnila Benefiční aukce originálních 

grafických listů našich předních grafiků v galerii Portheimka. 

Celá akce se nesla v příjemné atmosféře, ke které přispěl 

moderátor aukce Tomáš Matonoha. Vydražilo se 

neuvěřitelných 206 600,- Kč. Tato částka byla nad naše 

očekávání a použili jsme ji na charitativní projekty naší 

organizace.  

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na průběhu celé 

akce podíleli: Hlavním partnerem aukce byla Městská část 

Praha 5 a Kabinet české grafiky, děkujeme Martinu Suchánkovi 

(Fineart film & design) za tvorbu katalogu a pozvánek, 

společnosti Budějovický Budvar, obchodu s maďarskými víny 

Vínovník, bistru Rybarna.net a Tomáši Moudrému za fotografie, 

tiskárně iDigitisk.  

Poděkování za darování děl patří těmto grafikům:   

Jiří Anderle, Michaela Bartoňová, Adolf Born, Jiří Brázda,  

Hana Čápová, Ladislav Čepelák, Karel Demel, Josef Dudek,  

Josef Hampl, Eva Hašková, František Hodonský, Tomáš Hřivnáč, 

Jana Kadlecová, Jan Kavan, Marián Komáček, Oldřich Kulhánek, 

Ladislav Kuklík, Aleš Lamr, Michaela Lesařová – Roubíčková, 

Ivana Lomová, Zdeněk Mézl, Jan Otava,  

Miroslav Pošvic, Igor Piačka, Pavel Roučka, Natálie Roučková, 

Jiří Slíva, Dalibor Smutný, Vladimír Suchánek, Martin Suchánek, 
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Pavel Sukdolák, Milada Sukdoláková, Naďa Synecká,  

Markéta Šafáriková, František Vlach, Jan Hísek  

 

 
 

 



28 
 

Plány organizace do let budoucích 

V roce 2015 rozšíří naše organizace pomoc lidem s tělesným 

handicapem při hledání pracovního uplatnění. Chystáme sérii 

seminářů s tématem uplatnění se na trhu práce. Připravujeme  

i školení pro jednotlivé zaměstnavatele, jak ve firmě nastavit 

postoje a podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním. Budeme se snažit o sblížení těchto dvou 

„světů“.  

V roce 2016 bychom chtěli zahájit projekt Poradenská činnost 

rodinám s dětmi s tělesným handicapem. Naše pomoc v tomto 

projektu bude směřovat především k rodičům a rodinným 

příslušníkům, kteří se o takto postižené dítě starají, aby zvládli 

tuto životní etapu co nejméně stresujícím způsobem. Zároveň 

se budeme snažit zajistit rodinám dostatek informací a podnětů 

ke kvalitnějšímu životu jich samotných i jejich dětí.  

I do let budoucích naše vize spočívá v zachování stávajících 

projektů.       
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Organizační struktura 

 

Statutární 
orgán  

ředitelka 
organizace 

Lenka Nádvorníková 

Správní 
rada  

předsedkyně 

člen 

člen 

Marcela Langkramerová 

Jan Pičman  

Petr Švácha  

Dozorčí 
rada  

předsedkyně 

člen 

člen 

Karolína Harries  

Tomislav Langkramer  

Jana Seidlová  
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Zaměstnanci 

 

Ředitelka organizace Lenka Nádvorníková 

Projekt Inkluzivní vzdělávání 
v běžných školách 
Projekt Strategie růst a stabilita 

Marcela Langkramerová 

Fundraising a PR organizace Veronika Suchánková 

Obchůdek Borůvka Lucie Hamříková  
Jirka Kučera 
Tereza Marková  
Jonáš Hrubín 
Vladimír Štěpánek 

Obchod Koloběh Zuzana Lidická 
Marta Syřišťová 

Projekt Rehabilitace i pro další Daniel Gerža  
Martin Grieszl 
Eva Halašková  
Jiřina Peterková  
Dominika Vavřinová 
Jitka Vajrauchová 

TA KAVÁRNA  
a projekt Pracuji, tedy jsem! 

Andrea Šváchová 
Jiří Kučera 
Karolína Harries 
Petr Procházka 
Andrea Němcová 
Ivan Kačur     
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Projekt Doprava dětí a mládeže 

s tělesným postižením 

Jakub Pešina 

František Havlín                                                                      

Účetnictví Ivana Gálová 
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Poděkování dárcům a partnerům 

 Nadace Jedličkova ústavu 

 Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a 
Střední škola  

 Hlavní město Praha – Operační program Praha – 
Adaptabilita 

 Hlavní město Praha  

 Městská část Praha 4  

 Nadační fond AVAST 

 ATALIAN CZ s.r.o.  

 Pražská energetika, a.s.  

 Bayer Cares Foundation a Bayer s.r.o. 

 WEIL, GOTSHAL – nadační fond  

 Sport Partners s.r.o.  

 S - MOBIL s.r.o.  

 Československá obchodní banka, a.s.  

 FOREWEAR 

 Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.  

 TONY BENNETT spol. s r.o.  

 Asseco Solutions, a.s. 

 IKEA Česká republika  

 Olympus Czech Group, s.r.o.  

 Egua bank a.s.  

 Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o.  

 DBK PRAHA a.s.  

 dm drogerie markt s.r.o.  

 Vladimír Kosek  

 Petra Vančurová  

 Jana Krejčovská  
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 Sabina Sýkorová  

 Veronika Wildová  

 Grafton Recruitment, s.r.o.  

 Humanitární sdružení PROTEBE 

 DSS Slatiňany  

 Maturus o.p.s.  

 Nadace VIA (Techsoup Česká republika) 

 Skupina Šuplík  

 Kapela Lucie Motošická Trio  

 Divadelní společnost Verva  

 Kapela Merely Wild  

 Kapela Trio Triste 

 Kapela Rajtaraj  

 Kabinet české grafiky 

 Hana Suchánková 

 Martin Suchánek 

 Fineart film & design 

 Tiskárna iDigitisk 

 Fotograf Tomáš Moudrý 

 Grafička Barbora Cestrová 

 MVP agency s.r.o. 

 AC Nielsen ČR, s.r.o.  

 Huawei 

 Nadační fond Veolia  

 Studio FUTURE s.r.o.  

 Loreal ČR, s.r.o. 

 OMV Česká Republika, s.r.o 

 Galerie Portheimka a Městská část Praha 5 

 Fotograf Tomáš Adamec 

 Maranatha 
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 mamacoffee s.r.o. 

 Young & Rubicam 

 SIMACEK HS, s.r.o. 

 Starbucks Coffee 

 Spiralis, o.s. 

 Tara o.p.s. – projekt Paramita 

 Irena Swiecicki 
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Hospodaření v roce 2014 

Přehled nákladů a výnosů  

  Náklady v Kč 

Náklady celkem 7 402 689,08 

Čerpání fondů ze zisku minulých let  142 677,24 

Náklady ponížené o čerpání fondů  7 260 011,84 

Provozní materiál 61 630,66 

Kancelářské potřeby 24 999,61 

Vybavení kanceláře 3 167,00 

Spotřeba pohonných hmot 2 479,00 

Vybavení TA KAVÁRNY 9 704,48 

Nákupy pro Vánoční trhy 35 751,00 

Zařízení do 15 000 Kč 10 608,00 

Vybavení Koloběhu 3 114,47 

Odborná literatura 890,00 

Spotřeba materiálu 152 344,22 

Spotřeba energie 83 500,42 

Spotřeba energie 83 500,42 

Prodané zboží 1 310 475,11 

Poškozené a netrvanlivé zboží 19 599,90 

 Zboží 1 330 075,01 

Opravy a údržba kanceláře 1 325,00 

Opravy a údržba vozidel 3 431,00 

Opravy a údržba TA KAVÁRNY 851,24 

Oprava nutná k užívání Koloběhu 2 315,00 

Opravy a udržování 7 922,24 

Cestovné 200,00 

Cestovné 200,00 

Náklady na reprezentaci 8 667,00 
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Náklady na reprezentaci 8 667,00 

Ostatní služby 264 674,31 

Nájem prostor 69 775,00 

Telefon 125 098,47 

Software 2 283,43 

Poštovné 4 244,00 

Poplatky za rozhlas 1 080,00 

Poplatky OSA 1 500,00 

Účetnictví 111 000,00 

Propagace a reklama 41 568,28 

Časopisy, noviny 6 286,15 

Ostatní služby 627 509,64 

Základní mzdy 2 972 613,00 

Dohody o pracovní činnosti 537 250,00 

Náhrady za nemoc  1 502,00 

Dohody o provedení práce 247 179,00 

 Mzdové náklady 3 758 544,00 

Zdravotní pojištění 313 067,00 

Sociální pojištění 869 634,00 

 Sociální a zdravotní pojištění 1 182 701,00 

Ostatní daně a poplatky 3 653,00 

Ostatní daně a poplatky 3 653,00 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Ostatní pokuty a penále 0,00 

Bankovní poplatky 8 651,00 

Ostatní poplatky 7 668,18 

Zaokrouhlení 1,37 

Pojištění 2 668,00 

Jiné ostatní náklady nedaňové 4 134,00 

Příspěvky u zaměstnavatele 16 000,00 

Zákonné pojištění zaměstnavatele 19 100,00 
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 Jiné ostatní náklady 58 222,55 

Poskytnuté členské příspěvky 189 350,00 

Poskytnuté členské příspěvky 189 350,00 

 

 Výnosy v Kč 

Výnosy 7 573 996,75 

Tržby - bezbariérová doprava  159 194,00 

Tržby - rehabilitace  11 600,00 

Tržby - ostatní  355 355,94 

Tržby - jízdné  7 320,00 

Tržby - poplatek za stánek  23 050,00 

Tržby z prodeje služeb 556 519,94 

Tržby za zboží Obchůdek  1 140 892,35 

Tržby za zboží TA KAVÁRNA 970 911,55 

Tržby za zboží Koloběh 309 366,93 

Tržby za prodané zboží 2 421 170,83 

Úroky po zdanění  762,56 

Úroky 6,00 

Úroky  768,56 

Dary od fyzických osob 17 904,00 

Dary od právnických osob 114 505,00 

Grant Nadace Jedličkova ústavu  739 950,00 

Grant MČ Praha 4 20 000,00 

Grant Hlavní město Praha  150 000,00 

Grant Hlavní město Praha – Evropský 
sociální fond 2 702 208,53 

Grant Hlavní město Praha – Evropský 
sociální fond 850 970,58 

Přijaté příspěvky (dary) 4 595 538,11 
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Zpráva nezávislého auditora 
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EVROPSKÝ SOCIÁLÍ FOND 
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borůvka Praha o.p.s. 

V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41 

Tel.: 241 083 265 

Email: boruvkapraha@boruvkapraha.cz 

Web: www.boruvkapraha.cz 

 

 

 

  


