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Naši milí příznivci, partneři a kolegové.

Rok 2017 se v Borůvce nesl v duchu jisté stabilizace. Šťastná sed-
mička nám přinesla štěstí. Díky podpoře Evropských fondů a dal-
ších dárců jsme mohli pracovat v klidné a stabilní atmosféře.

Cílem nás a našich kolegů ze všech projektů organizace je a bylo 
každého člověka v jeho cestě životem doprovázet a pomáhat mu 
žít vyrovnaný každodenní život. Asi si řeknete, co je zvláštního na 
tom chodit do práce, jezdit do školy. Není na tom nic zvláštního, 
pro mnoho z nás samozřejmost, ale pro naše klienty někdy vý-
stup na „Everest“. 

Takže díky všem dárcům, partnerům a spolupracovníkům, kteří 
se v roce 2017 podíleli na zdolávání „vrcholů“ těch lidí, kterým 
pomáháme. V roce 2018 to bude již 20 let. 

Krásný zbytek roku.

Marcela Langkramerová 
Předsedkyně SR Borůvka Praha o.p.s. 

Úvodní slovo



O Borůvce Praha o.p.s.

Kdo jsme a jaké máme poslání? 
Obecně prospěšná společnost, která pomáhá jednotlivými pro-
jekty osobám s tělesným handicapem žít aktivním životem. Pod-
porujeme rozvoj co největší možné samostatnosti a  soběstač-
nosti člověka. 

Naši klienti 
Osoby s tělesným postižením.  

Vznik organizace 1998 – již téměř 20 let jsme tu pro Vás. 

Priority naší činnosti 
Podpořit ty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci – tělesné 
postižení, úraz, nemoc.
Respektujeme jedinečnost každého člověka. 
Pomáháme v průběhu celého života lidí s postižením. 
Pomáháme i osobám pečujícím. 

Motto organizace: 
Kvalitnější život s handicapem!



Lidé v naší organizaci

Organizační struktura
Statutární orgán 

ředitelka organizace Lenka Nádvorníková

Správní rada 

předsedkyně Marcela Langkramerová 

člen Petr Švácha

člen Hana Suchánková

Dozorčí rada 

předsedkyně Karolína Harries

člen	 Olga	Jeřábková	

člen Jana Seidlová 



Lidé v naší organizaci

Zaměstnanci

Ředitelka organizace
Lenka Nádvorníková

Projektová manažerka
Projekt Poradenství 
pro pečující osoby 
Marcela Langkramerová

Fundraising a PR organizace
Programový vedoucí 
Komunitního centra Borůvka
Veronika Moudrá 

Administrativní pracovnice
Ivana Kaláčová

Obchůdek Borůvka
Vladimír Štěpánek
Kristýna Novotná 
Šimon Bumbálek 
Zuzana Pavlíčková

Obchod Koloběh
Zuzana Lidická
Jana Poulová
Věra Fadrhonsová 

Projekt Rehabilitace i pro další
Dominika Vavřinová 
Michal Šesták 
Eliška Uhlířová

TA KAVÁRNA 
a projekt Pracuji, tedy jsem!
Andrea Šváchová
Jiří Kučera
Petr Procházka
Andrea Němcová
Ivan Kačur   
Jana Šteflíčková
Karolína Spurná 

Projekt Doprava dětí a mládeže 
s tělesným postižením (realizuje 
pro nás Borůvka Vyšehrad, z.s.)
Jakub Pešina 

Robert Krečko                                                                    

Zaměstnávání – dílna švadlen
Ilona Stachová
Simona Kofroňová
Romana Součková
Martina Vrbová
Simona Blažková
Kateřina Šůlová

Účetnictví
Ivana Gálová



Projekty organizace a podpořené 
osoby v roce 2017

Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením 
podpořeno 26 dětí a mladých lidí s handicapem – 
jsme patronem projektu, realizujeme ve spolupráci 
s organizací Borůvka Vyšehrad z.s. 

„Pracuji, tedy jsem!
tréninkem prošlo 17 klientů           

Komunitní centrum Borůvka 
jednotlivých kulturních a vzdělávacích aktivit se 
zúčastnilo celkem 1500 lidí 

Dílna švadlen Borůvka 
navazuje na pracovní trénink, vytvořeno 5 pracovních 
míst pro švadleny s tělesným handicapem 

Rehabilitace i pro další 
v rámci fyzioterapie a rehabilitace jsme poskytli 
služby 31 klientům
         
              
Poradenství pro osoby pečující 
poskytli jsme základní sociální poradenství 30 osobám 
pečujícím 



Projekty organizace a podpořené 
osoby v roce 2017

TA KAVÁRNA 
tréninkové místo pro osoby s handicapem, místo 
setkávání a odpočinku

Obchůdek Borůvka 
dává prostor chráněným dílnám z celé republiky 
pro prezentaci a prodej svých výrobků, zároveň zde 
probíhá pracovní trénink osob s tělesným handicapem 

Charitativní obchůdek s oblečením Koloběh  
vytvořena 2 pracovní místa pro zaměstnance 
s tělesným handicapem 

Trhy chráněných dílen
32 dílen z celé republiky navštíví každoročně v květnu 
naši akci na podporu těchto neziskových organizací
          

Vánoční trhy nejen pro přátele Jedličkova 
ústavu a škol
v prosinci si všichni mohli užít vánoční atmosféru na 
nádvoří budovy Jedličkova ústavu a škol



Naše úspěchy, aktivity a novinky 

Rok 2017 byl rokem jakési stabilizace, hlavně co se týká toku fi-
nančních zdrojů. Podařilo se nám obdržet finanční prostředky 
z Evropských fondů, OP Praha – Pól růstu a OP Zaměstnanost. 
Mohli jsme si tak po náročném roce 2016, kdy tyto granty vyhlá-
šeny nebyly, trochu oddechnout. 

Komunitní centrum Borůvka  
Právě díky podpoře z Evropských fondů vzniklo komunitní cen-
trum, které realizuje vzdělávací a kulturní aktivity. Tato aktivita 
propojuje komunitu osob se zdravotním postižením a osob bez 
postižení. V rámci centra se uskutečnilo mnoho zajímavých akcí. 
Koncerty a divadelní představení, semináře k tématu osob s po-
stižením, výstavy, vznikl kroužek jemné motoriky, kroužek ko-
munitní kruhy a  jednou za měsíc besedy na téma sexuality lidí 
s postižením. V rámci centra také proběhly jarní trhy chráněných 
dílen a vánoční trhy na nádvoří Jedličkova ústavu.
Projekt je financován Evropskou unií, z Evropských fondů, OP – 
Praha pól růstu ČR.

Minifestival k příležitosti 10. narozenin TA KAVÁRNY
Také jsme v roce 2017 slavili. Již deset let funguje tréninková TA 
KAVÁRNA, místo setkávání a odpočinku se zaměřením na pracov-
ní trénink pro zdravotně postižené. Oslava proběhla v odpoled-
ních a večerních hodinách, program byl naplněn příběhy klientů, 
poděkováním dárcům a partnerům, zahrálo několik kapel, např. 
Yellow Sisters, Aneboafro a další. Byl to i přes nepřízeň počasí 
velmi zdařilý minifestival. 



Naše úspěchy, aktivity a novinky 

Výročí projektu „Rehabilitace i pro další“ 
I tento projekt slavil své výročí. Deset let podporujeme fyziote-
rapií osoby s tělesným postižením nad rámec úhrady pojišťoven. 
Za těch deset let jsme podpořili cca 200 klientů, kteří docházeli 
opakovaně.  

Sbírky oblečení 
I v minulém roce jsme spolupracovali s firmami, které uspořádaly 
v řadách svých zaměstnanců sbírky oblečení. To následně putova-
lo do našeho charitativního obchůdku Koloběh. Děkujeme všem, 
kteří vyřazujete z šatníku kousky, které putují dál a pomáhají. 

Spolupráce s úřadem práce 
V roce 2017 došlo k vymezení 13 pracovních míst pro lidi s těles-
ným postižením, na kterých může pracovat až 26 osob.   

Veletrh neziskových organizací - NGO Market 2017 
Účast na veletrhu neziskových organizací, kde jsme prezentovali 
nejen organizaci, ale projekt zaměstnávání osob OZP. 

Projekt pracuji, tedy jsem! 
Projekt byl podpořen z   Evropského sociálního fondu, OP Za-
městnanost, a poprvé jsme do našeho tréninku mohli přijmout 
mimopražské klienty.

Bezbariérová doprava
V roce 2017 jsme také získali k užívání nové speciálně upravené 
auto s plošinou od firmy S-MOBIL s.r.o.



Dárci a partneři 

Nadace Jedličkova ústavu
Jedličkův ústav a Mateřská škola a 
Základní škola a Střední škola
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha, EVROPSKÁ 
UNIE, Evropské strukturální a inves-
tiční fondy, Operační program Praha 
– pól růstu ČR
MPSV ČR, Evropská unie, Evropský 
sociální fond, Operační program 
Zaměstnanost 
Nadační fond AVAST 
S-MOBIL s.r.o.
Pojišťovna České spořitelny, a.s., 
Vienna Insurance Group 
Citiban Europe plc
TradeandFinance.eu, s.r.o. 
STONEMASON Group s.r.o. 
RICOH Czech Republic s.r.o. 
CNCB-Czech Non-Banking Credit 
Bureau, z.s.p.o.
DBK PRAHA a.s.
Nadace AGROFERT
Nadační fond Veolia
MERO ČR, a.s. 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Nadace Charty 77
MONETA Money Bank, a.s. 
Koutný spol. s r.o. 
ACNielsen Czech Republic s.r.o. 
Samsung Electronics Czech and 
Slovak, s.r.o.
Novartis s.r.o. 
Pražská energetika, a.s. 
POTEX s.r.o.
Nadace Komerční banky, a.s. – Jis-
tota 
ACNielsen Czech Republic s.r.o. 
Nielsen Admosphere, a.s. 
NET4GAS, s.r.o. 
Nadace ČEZ
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. 
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. 
TONY BENNETT, spol. s r.o. 
Asseco Solutions, a.s. 
Internet Mall, a.s. 
Balírny Praha - Holešovice
Agentura Wink, s.r.o.
FOREWEAR a Markéta Borecká
Kapela Šuplík 

Děkujeme Vám všem, že nám pomáháte.



Naši dárci a partneři

A další …

Také děkujeme všem firmám, které zorganizovaly mezi svými zaměstnanci 
sbírky oblečení pro náš charitativní obchůdek Koloběh. 

Andrea Šváchová 
Michal Shejbal
Václav Skákala
Tomáš Moudrý 
Petr Mondschein
Pavlína Hanáková 
Dagmar Blažková
Jiří Fabián
Věra Gabrielová
Denisa Dudová

Martin Krt
Štěpán Marek
Tereza Marková
Pavla Medonosová
Veronika Moudrá
Štěpánka Našincová
Šárka Nováková
Tomáš Sedlmajer
Veronika Stralczynská
Jana Talířová

Václav Tobořík
Lenka Tučková
Iuliia Vinnichenko
Tereza Fields
Jiří Boháč
IMPROVIZUJ s.r.o.
Veronika Malá
Kamila Bernatíková



Hospodaření organizace 
v roce 2017

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

  NÁKLADY
Prvotně účtované náklady středisek -3 971 748,98
Čerpání fondu na Provoz 162 875,85
Náklady celkem za střediska hlavní činnosti -3 808 873,13

  VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb, které nejsou předmětem daně 
(jsou nižší než náklady) 40 787,00
Úroky 105,96
Jiné ostatní výnosy 291 723,00
Přijaté dary, granty a nadační příspěvky 3 048 122,65
Provozní dotace 145 000,00
Výnosy celkem za střediska hlavní činnosti 3 525 738,61
Ztráta -283 134,52

  NÁKLADY
Spotřeba materiálu -109 518,64
Spotřeba energie -52 534,07
Zboží -1 819 466,97
Opravy a udržování -7 684,93
Náklady na reprezentaci -75,00
Ostatní služby -726 729,90
Mzdové náklady -918 496,00
Sociální a zdravotní pojištění  -313 033,00
Jiné ostatní náklady  -21 257,21
Prvotně účtované náklady středisek  -3 968 795,72
Náklady celkem za střediska hospodářské činnosti -3 968 795,72

  VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb 213 080,49
Tržby za prodané zboží 3 769 220,92
Výnosy celkem za střediska hospodářské činnosti 3 982 301,41
Zisk 13 505,69

Zisk celkem -269 628,83
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Borůvka Praha o.p.s.
V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41

Tel.: 241 083 265
Email: boruvkapraha@boruvkapraha.cz

Web: www.boruvkapraha.cz


