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Úvodní slovo 

 
Ohlédnutí za rokem 2015  

Milí přátelé Borůvky, 

na těchto stránkách bychom chtěli zachytit kousek atmosféry 

z činnosti Borůvky v roce 2015. Najdete zde vše o projektech, 

lidech, kteří je zajišťují, fotografie zachycující příběhy osob, 

kterým pomáháme. Najdete zde také čísla a počty, je to jen 

statistika, ale tato čísla nám taky dodávají motivaci jít dál.  

A jaký byl rok 2015? Nechte se překvapit a čtěte.  

Co nejšťastnější zbytek roku a myslete na to, že štěstí je 

v našich rukách, protože kdo myslí pozitivně, tak i pozitivně žije. 

 

Marcela Langkramerová 

předsedkyně správní rady  

 

Vážení a milí příznivci a podporovatelé Borůvky,  

milé kolegyně a kolegové, 

každý rok přináší nějakou změnu, něco končí a jiné začíná.  

Já mohu s potěšením říci, že pro nás v roce 2015 neskončilo nic. 
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Naopak jsme prožili velmi úspěšný rok korunovaný účastí ve 

finále soutěže Neziskovka roku 2015. Pořídili jsme si dílnu 

švadlen a všechny projekty pokračovali tak, abychom co nejlépe 

mohli přispívat k integraci našich klientů do běžného života. 

K úspěšnému roku přispěla spolupráce s Jedličkovým ústavem  

a školami a Nadací Jedličkova ústavu, podpora mnoha nadací, 

firem i jednotlivců. V neposlední řadě se o příjemný rok 

zasloužili i naši zaměstnanci.  

Všem moc děkuji za spolupráci a přeji hezký rok 2016. 

 

Lenka Nádvorníková  

ředitelka organizace  
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Projekty organizace a podpořené osoby  
 
 
                        Doprava dětí a mládeže s tělesným postižením  
 
                        podpořeno 25 dětí a mladých lidí s handicapem  
 
   
                        Inkluzivní vzdělávání v běžných školách  
 
                        podpořeno 14 dětí s velmi vážnými tělesnými   
                        handicapy  
 

                       „Pracuji, tedy jsem! 

                  do tréninkového programu zapojeno 14 klientů,  

                  z toho 6 klientů po jeho zakončení našlo práci,  

                  4 klienti pokračují v tréninku  

 
                       Podporované zaměstnání – švadlenky a knihaři  
 
                       navazuje na pracovní trénink, vytvořena 4 pracovní   
                       místa pro švadlenky a knihaře s handicapem 
 
 
                        Rehabilitace i pro další  
 
                        v rámci fyzioterapie a rehabilitace jsme služby             
                        poskytli 30 klientům, kteří se pravidelně vracejí  
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                       Obchůdek Borůvka  
 
                       dává prostor chráněným dílnám z celé republiky    
                       pro prezentaci a prodej svých výrobků, je   
                       tréninkovým místem pro osoby s handicapem   
 
 
                       Ta Kavárna  
 
                       nejen tréninkové místo pro osoby s handicapem,     
                       ale místo sekávání, relaxace, odpočinu a     
                       navazování nových přátelských vazeb a kontaktů  
 
 
                        Trhy chráněných dílen  
 
                        30 dílen z celé republiky navštíví každoročně  
                        v květnu naši akci na podporu těchto neziskových     
                        organizací  
  
 
                        Vánoční trhy nejen pro přátele Jedličkova ústavu  
 
                         v prosinci se rozsvítil vánoční strom na nádvoří    
                         budovy Jedličkova ústavu  
 
 
                        Charitativní obchůdek Koloběh s oblečením  
 
                        vytvořeno 1 pracovní místo pro zaměstnance  
                        s tělesným handicapem 
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Co se v roce 2015 podařilo 
 
V roce 2015 se nám podařilo především pomáhat lidem 
s handicapem, aby se mohli začlenit do běžné společnosti, 
podpořili jsme je v uplatnění se na trhu práce a poskytli fyzickou 
pomoc při fyzioterapii. Snažíme se profesionalizovat naši 
organizaci a rozvíjet ji, být transparentní nejen pro naše klienty, 
ale i pro dárce. 

  
NGO Market  
 
Zúčastnili jsme se veletrhu neziskových organizací – NGO 
Market, kde jsme prezentovali projekt „Pracuji, tedy jsem!“  
a zároveň celou Borůvku.  
 

Sbírky oblečení  
 
I v minulém roce jsme spolupracovali s firmami, které 
uspořádali charitativní sbírky oblečení. To následně putovalo  
do našeho obchůdku s oblečením Koloběh. Všem firmám 
srdečně děkujeme.  
 

Neziskovka roku 2015  
 
Velkým úspěchem v naší práci v oblasti řízení organizace bylo 
umístění ve finále soutěže Neziskovka roku 2015.  
Borůvka Praha o.p.s. byla 3. listopadu 2015 na půdě Senátu 
vyhlášena třetí nejlepší neziskovou roku v kategorii středních 
neziskovek.  
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Byl to opravdu velký úspěch, na který jsme velmi hrdí. 
Hodnotitelé oceňovali zejména návaznost a propojení našich 
projektů jako pomoc lidem s handicapem v průběhu celého 
života. 
 

Semináře 
 
V loňském roce jsme nabídli lidem s handicapem rozvojové 
semináře. Proběhlo celkem 7 školení s tématy: jak se uplatnit na 
trhu práce, psaní životopisu, finanční gramotnost a poradenství 
pro rodiče dětí s tělesným postižením. V rámci seminářů jsme 
podpořili celkem 45 klientů. Semináře probíhají v rámci projektu 
„Pracuji, tedy jsem!“ 

 
Improvizované divadlo  
 
5.11.2015 se uskutečnilo benefiční představení 
improvizovaného divadla Život je improvizace. Do krásných 
prostor Michnova paláce zavítalo mnoho diváků, herci byli 
výteční. Výtěžek akce 23 500,- Kč putoval na podporu 
zaměstnávání lidí s handicapem.  
 

Nový projekt 
 
Koncem roku jsme zahájili nový projekt s názvem „Poradenství 
pro pečující o osoby se speciálními potřebami“. Víme, že i osoby 
pečující potřebují podat pomocnou ruku. Projekt proto 
obsahuje individuální sociální poradenství a podpůrnou skupiny 
pro pečující osoby.  
 

 



11 
 

Dílna švadlenek 
 
Na podzim jsme otevřeli novou dílnu švadlenek. Zakázky 
zpracovávají absolventky s handicapem učebního oboru „šití 
oděvů“ v Jedličkově ústavu. Co nabízíme? Zhotovení textilních 
dekorací, úpravy a šití oděvů, výrobu textilních oděvů.  

 
Trhy chráněných dílen 
 
13. května jsme pozvali cca 30 chráněných dílen na Vyšehrad. 
Dílny opět převedly, jak jsou jejich klienti šikovní a přestavili 
krásné zboží od keramiky, proutěných košíků, textilních 
polštářků a ještě mnoho dalšího.  
 

Vánoční trhy  
 
Na konci roku jsme pozvali na nádvoří staré budovy Jedličkova 
ústavu všechny přátele nejen Borůvky a Jedličkova ústavu  
a nechali se naladit vánoční atmosférou.  
 

Vydražení děl našich předních grafiků  
 
V listopadu se v Peci Pod Sněžkou uskutečnilo setkání firem,  
kde se dražila díla našich předních grafiků. Aukce byla velmi 
úspěšná a my moc děkujeme všem, kteří přihazovali. Dík patří 
zejména firmě CEMEX a jejímu jednateli Michalu Kubíčkovi,  
za organizaci akce a za pozvání. 
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Příběhy našich klientů 
  
Lenka - absolventka tréninkového programu „Pracuji, tedy 
jsem!“ v Ta Kavárně  
 
Nastoupila do programu po prodělané mozkové mrtvici. 
Následky mrtvice nebyly sice tak vážné fyzicky, ale byla zde 
velká ztráta schopností se verbálně vyjadřovat. I přes toto 
omezení se Lenka stále jedním z tahounů kavárenského týmu, 
všechny okolo sebe naučila, že domluvit se dá i beze slov.  
Za dobu působení v tréninkovém programu Lenka stihla chodit 
jako dobrovolnice do spolupracující organizace, kde pomáhala 
ostatním klientům s postižením při výtvarném kroužku.  
Po ukončení v tréninkovém programu v naší Ta Kavárně  
se proměnil její koníček – ruční práce v práci skutečnou  
a to v knihařské dílně Skoba. 
 
 
Lubomír - student univerzity, kterého jsme podpořili 
projektem „dopravy“  
 
„Od roku 2013 jsem studentem bakalářského programu 
Mediální a komunikační studia na Metropolitní univerzitě Praha. 
Vozem Borůvky jsem dopravován z Vyšehradu na Jarov a zpět. 
Je to pro mě obrovské ulehčení, protože hlavně v zimních 
měsících je pro mě cesta do školy kvůli mému zdravotnímu stavu 
velmi náročná. Nikdy se mi nestalo, že bych na nějakou 
přednášku dorazil pozdě. Pan řidič Jakub je profesionální mistr 
volantu a díky jeho autorádiu jsem navíc poznal spoustu nových 
kapel.“ 
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Reference klientů tréninkového programu 

„Tréninkový program mi přinesl to, že jsem poznal skvělé lidi  

a naučil jsem se připravovat nápoje. Nejvíce mi asi pomohli 

schůzky a také pořádané venkovní akce, na kterých jsem byl. 

Zažil jsem nával lidí, někdy jsem ani nestíhal nápoje, vyzkoušel 

jsem si uvést vystoupení hudební skupiny před hosty z kavárny  

a řekl něco o Borůvce.“ 

 „Začal jsem se orientovat v obchůdku a získal jsem první 

zkušenosti s prodejem a vším, co k tomu patří - kontakt se 

zákazníky, objednávky a cenění zboží, vyřizování e-mailů. 

Pomáhají mi konzultace s trenéry v práci, ale i jejich zájem o mé 

zájmy, trávení volného času atd.., skupinové schůzky, osobní 

kontakty s dodavateli. Učím se zvládat stresové situace  

při prodeji, prodej na jiných akcích mimo obchůdek,  

snaha o komunikaci s cizinci.“  

„Projekt mi přinesl to, že jsem si mohla vyzkoušet co je to práce 

a jsem samostatnější, otevřely se mi více obzory do 

budoucnosti. Pomohlo mi to, že jsem získala sebejistotu, více si 

věřím, a získala jsem nové přátele. V programu jsem se naučila 

obsluhovat kasu, peníze, komunikovat se zákazníky, připravovat 

nápoje - pamatovat si postupy, vycházet se zaměstnanci  

na pracovišti. Schůzky, které jsme měli s Karolínou, byly poučné  

a prospěšné do života. Různá cvičení na přemyšlení do života  

a ohledně práce. Myslím, že mi to přineslo hodně a i hodně dalo. 

A za to moc děkuji.“   
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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 Vladimír Štěpánek 
Jirka Kučera 
Kateřina Bujárková 

Obchod Koloběh Zuzana Lidická 
Marta Syřišťová 
Jana Poulová 

Projekt Rehabilitace i pro další Dominika Vavřinová 
Eva Halašková 
Daniel Gerža  

TA KAVÁRNA  
a projekt Pracuji, tedy jsem! 

Andrea Šváchová 
Jiří Kučera 
Karolína Harries 
Petr Procházka 
Andrea Němcová 
Ivan Kačur     

Projekt Doprava dětí a mládeže 

s tělesným postižením 

Jakub Pešina 

František Havlín                                                                      

Zaměstnávání absolventů JUŠ – 

švadlenky a knihaři a dílna švadlen 

Ilona Stachová 

Marta Kaštánková 

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. 

S-MOBIL s.r.o.  

Nadace Komerční banky, a.s.  - Jistota 

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 

Nadace Agel  

Nadační fond Veolia 

GE Money Bank, a.s.  

CEMEX Malešice s.r.o.  

Nadace ČEZ  
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Řízení letového provozu České republiky, s. p. 

Nadace SOVA 

NET4GAS, s.r.o.  

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

WINE4YOU CZ s.r.o.  

Lagarde Spedition spol  s.r.o.  

Nadace VINCI v České republice  

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.  

KPMG Česká republika, s.r.o.  

DBK PRAHA a.s.  

TONY BENNETT spol. s r.o. 

Equa bank a.s.  

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

Asseco Solutions, a.s.  

Maturus o.p.s.  

VARIUM a.s.  

Solarity s.r.o.  
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PH COM spol s.r.o.  

Československá obchodní banka, a.s.  

Balírny Praha – Holešovice, Martin Šorejs 

Lowe Praha – Pavel Kleník  

Gaviota  

Tyršův dům  

Jana Krejčovská  

Andrea Zumrová Machálková  

Petr Sluka 

Miroslav Hofman, Stavební a obchodní firma 

Karel Köszegi 

David Kovář 

Lenka Mašková  

Juliia Vinnichenko  

Richard Slavík, MBA 

Markéta Borecká – FOREWEAR  

Fotograf Tomáš Moudrý  
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Leona Sulimenková  

Budějovický Budvar 

Impro Institut a Ondřej Nečas a Martin Vasquez 

Tomáš Koška 

Linda Hušková  

Egua bank a.s.  

Lindt & Sprüngli (Czechia) s.r.o.  

Petra Vančurová (Petra Lovely Hair) 

Ziaja 

Humanitární sdružení PROTEBE 

AC Nielsen ČR, s.r.o. 

Tchibo 

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., 

Kino světozor 

Mamacoffee s.r.o. 

Starbucks Coffee 

Knihy Dobrovský 
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Irena Swiecicki 
 
Delmart s.r.o. 
 
Skoba s.r.o. 

 

 

Tyto firmy přispěly a zorganizovaly z řad svých zaměstnanců 

sbírky oblečení pro náš charitativní obchůdek Koloběh, 

děkujeme.  

 

GE Money Bank, a.s.  

Česká spořitelna, a.s.  

Hotel Mandarin Oriental Prague  

Veolia Voda Česká Republika, a.s.  

Deloitte Czech Republic 

Equa bank a.s.  

AC Nielsen ČR, s.r.o. 

L‘oreal Česká republika, s.r.o.  

GE Aviation Czech, s.r.o.  

TNT 
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Aelia Czech republic, s.r.o.  

Agentura Najisto 

Mary Kay Česká republika, s.r.o.  

Komerční banka, a.s.  

T-mobile 

EKO GYMNÁZIUM o.p.s.  

Johnson & Johnson s.r.o.  

Tchibo Praha s.r.o.  

Pojišťovna České spořitelny, a.s.  

CNCB, z.s.p.o.  

PwC, s.r.o.  

LMC, s.r.o.  

Loreal ČR, s.r.o. 
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Hospodaření v roce 2015 

 

Hlavní činnost 

NÁKLADY  

Prvotně účtované náklady středisek 5 203 417,74 

Čerpání fondu na Rehabilitaci 1 845,77 

Čerpání fondu na Fundraisera 322 925,00 

Náklady celkem za střediska hlavní činnosti 4 878 646,97 

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb, které nejsou předmětem 
daně (jsou nižší než náklady) 218 624,00 

Ostatní výnosy 99 998,80 

Úroky 651,37 

Přijaté dary, granty a dotace 4 356 891,34 

Výnosy celkem za střediska hlavní činnosti 4 676 165,51 

Ztráta 202 481,46 

Hospodářská činnost 

NÁKLADY  

Spotřeba materiálu 93 451,29 

Spotřeba energie 64 388,92 

Zboží 1 714 618,32 

Opravy a udržování 1 114,00 

Náklady na reprezentaci 2 889,00 

Ostatní služby 332 388,03 

Mzdové náklady 466 641,00 

Sociální a zdravotní pojištění 153 391,00 

Ostatní daně a poplatky 0,00 

Ostatní pokuty a penále 0,00 
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Bankovní poplatky 4 500,00 

Ostatní poplatky 12 804,87 

Zaokrouhlení 8,61 

Pojištění 0,00 

Jiné ostatní náklady nedaňové 227,00 

Zákonné pojištění zaměstnavatele 8 629,00 

Prvotně účtované náklady středisek 2 855 051,04 

Náklady celkem za střediska hospodářské činnosti 2 855 051,04 

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb 146 572,37 

Tržby za prodané zboží 3 140 268,56 

Úroky 0,00 

Jiné ostatní výnosy 59,67 

Výnosy celkem za střediska hospodářské činnosti 3 286 900,60 

Zisk 431 849,56 
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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 

 

 

 

  


