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ÚVODNÍ SLOVO

Jistota, pocit uplatnění v běžném životě, sebedůvěra. Pro někoho 
běžná věc, pro spoluobčany s tělesným handicapem za těmito 

slovy stojí dlouhá namáhavá cesta. Rozsah naší pomoci a posky-
tované služby již několik let směřují k vytvoření důstojných a plno-
hodnotných podmínek ke každodennímu životu těchto lidí. Jsme 
nesmírně rádi, že jednotlivými projekty sdružení můžeme alespoň 
částečně ovlivnit  mobilitu, zaměstnanost, vzdělání spoluobčanů s 
tělesným handicapem. Předešlý rok 2011 přinesl radost z toho, že se 
nám podařilo všechny projekty sdružení zachovat, tím podpořit cca 
70 mladých lidí a dětí s tělesným znevýhodněním, zajistit finanční 
krytí aktivit, pracovat v příjemné atmosféře kolegů z jednotlivých 
projektů. Doprava, provoz tréninkových míst v kavárně a obchůdku, 
rehabilitace a osobní asistence, organizace jarních a zimních trhů, to 
je radost a někdy i starost, aby vše „klapalo“ jak má.  Bez partnerů 
a dárců by nebylo možné jednotlivé projekty rozšířit, či alespoň 
udržet, proto jim patří velký dík za minulý rok a za „šanci“ do roku 
budoucího.

V roce 2012 hodně zážitků a zdraví.  

Marcela Langkramerová 
předsedkyně sdružení  



DOPRAVA OSOB SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Mobilita je základní podmínkou zapojení lidí s postižením do 
běžného života. Projekt dopravy provozuje naše sdružení 

od roku 1999 a zkušenosti z praxe nám potvrzují, že o zajištění 
rozvozů dětí a mladých lidí s handicapem za vzděláním, prací a 
volnočasovými aktivitami je stále velký zájem. Speciálně upravené 
mikrobusy, kterými klienty svážíme, mají však svou kapacitu a není 
možné uspokojit požadavky všech. V loňském roce jsme každodenně 
dopravili do Jedličkova ústavu a běžných škol v Praze dvacet dva 
klienty a skupina se rozšiřuje v rámci rozvozů za sportem, kulturou. 
Velmi důležitou úlohu v projektu mají naši dva řidiči, kteří jsou svou 
flexibilitou, ochotou a empatií nezastupitelní. Partnerem projektu 
je  firma S-MOBIL s.r.o. Zapůjčuje na rozvoz klientů dva speciálně 
upravené mikrobusy a financuje pohonné hmoty obou automobilů. 
Nesmíme opomenout Nadaci Jedličkova ústavu, která financuje mz-
dové náklady řidičů a Nadační fond CESTA BEZPEČÍ.
Všem děkujeme. 



VÁNOČNÍ TRHY

Milá a tradiční akce, kterou pořádáme ve spolupráci s 
Jedličkovým ústavem a školami pro děti a přátele „Jedle“, 

již neodmyslitelně patří k předvánoční atmosféře. Dvůr Staré bu-
dovy Jedličkova ústavu se i koncem loňského roku zaplnil stánky s 
výrobky dětí, horkou medovinou, bohatou tombolou, tóny hudby 
kapely Josefa Kocůrka a krásným originálně vyzdobeným stromem. 
Každým rokem si říkáme, že změníme kapelu, nápady, ale vlastně 
proč měnit, když tradice k předvánočnímu času vlastně patří. Mu-
síme také poděkovat firmě TONY BENNETT, spol. s r.o., Ferrero 
česká s.r.o., Storck Česká republika s.r.o. za poskytnutí cukrovinek a 
dárečků dětem „ pod stromeček“, které jim rozzářily oči. Tak příště 
zas….



JARNÍ TRHY CHRÁNĚNÝCH 
DÍLEN

Třetí květnovou sobotu se sjelo na Vyšehrad dvacet pět 
chráněných dílen z různých koutů republiky, aby předvedly a 

prodávaly své výrobky. Věřte, že každým rokem dílny přivezou něco 
nového od keramiky, obrázků, dřeva, koberečků. Jednotlivým díl-
nám chceme dát možnost prodeje a prezentace výrobků, ale akce je 
míněna také jako příjemné setkání na magickém místě Vyšehradu. 
Ne vždy se vydaří počasí, ale ani to nikdy atmosféru trhů nepoka-
zilo. Dílny se k nám stále vracejí a každým rokem počet účastníků 
narůstá. Všem také dáváme prostor celoroční prezentace a prodeje 
výrobků v obchůdku Borůvka. Děkujeme za zapůjčení stánků paní 
Růžičkové. Akce trhů je již několikátým rokem spojena s Abilympiá-
dou, kterou pořádá Jedličkův ústav a školy.



INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V 
BĚŽNÝCH ŠKOLÁCH (OSOBNÍ ASISTENCE) 

Osobní asistence dětí s těžkým zdravotním postižením, které 
docházejí do běžných základních škol, přispívá k jejich sa-

mostatnosti, mohou uplatit své schopnosti a dovednosti, studo-
vat se svými vrstevníky. V loňském roce jsme podpořili jedenáct 
dětí ze Středočeského kraje s opravdu vážnými handicapy. Naším 
hlavním cílem bylo vytvořit těmto dětem srovnatelné podmínky 
ke studiu, jaké mají jejich zdraví vrstevníci. Navyšovali jsme mzdu 
asistentů pedagogů, kteří zároveň vykonávali služby sebeobsluhy, hy-
gieny klientů v rámci vyučování. Projekt probíhal ve spolupráci se 
speciálním pedagogem Speciálně pedagogického centra Jedličkova 
ústavu a škol. Finanční podporu poskytla Nadace Jedličkova ústavu.  
Děkujeme. 



OBCHŮDEK BORŮVKA 

Najdete ho pár minut chůze za Táborskou bránou na Vyšehradě. 
Za mnoho let fungování si obchůdek prošel svým vývojem a 

již dávno není jen prodejním místem výrobků chráněných dílen a 
dalších dodavatelů. V posledních třech letech slouží jako tréninkové 
místo pro spoluobčany se zdravotním handicapem, kteří se zde učí 
dovednostem a osvojují si pracovní návyky. Praxe studentů Prak-
tické školy Jedličkova ústavu a škol zde probíhá již od založení 
obchůdku. Tímto bychom chtěli poděkovat našim pracovnicím, 
které vykonávají zároveň práci trenéra a na klienty dohlíží, věnují 
se jim, učí je osvojení pracovních návyků a k tomu ještě zajišťují 
provoz obchůdku. V posledních letech se sortiment výrobků dí-
len rozšířil, právě díky hledání nových dodavatelů, je opravdu co 
nabídnout, od obrazů a fotografií umělců s postižením, krásné 
bižuterie a keramiky. Výtěžek z prodeje výrobků je použit na další 
charitativní projekty organizace. Udělejte si čas a navštivte nás. 



REHABILITACE I PRO DALŠÍ

Když jsme s projektem začínali, měli jsme trochu obavy jestli 
budeme mít dostatek klientů, jestli je služba opravdu tak 

potřebná, jak se nám zdála. Za pět let fungování projektu je pop-
távka lidí s tělesným handicapem po doplňující rehabilitaci tak 
veliká, že kapacita dvou fyzioterapeutů zdaleka nestačí požadavky 
klientů pokrýt. Základní rehabilitace hrazená pojišťovnami je pro 
spoluobčany s tělesným handicapem nedostačující. Fyzioterapeuté 
uplatňují nejčastěji metodu léčebné tělesné výchovy a vodoléčby, 
která velmi intenzivně zlepšuje fyzickou a psychickou kondici 
klientů. Mohou tak docházet do zaměstnání a za volnočasovými 
aktivitami. V roce 2011 se do projektu zapojilo 24 klientů. 
Na financování projektu se podílel Magistrát hlavního města Prahy. 
Prostory poskytuje Rehabilitační pavilon Jedličkova ústavu a škol. 
Děkujeme.



TA KAVÁRNA

Nazývejme ji tréninkovou kavárnou, či klubovou kavárnou, 
místem pro setkávání dětí a zaměstnanců Jedličkova ústavu a 

škol,  dveře jsou ale otevřené  pro všechny návštěvníky, maminky 
s dětmi. Jestliže se rozhodnete vstoupit do prostor kavárny, možná 
vás překvapí milá obsluha lidí s tělesným postižením, kteří zde od 
založení kavárny v roce 2007 pracují, nabízí své služby, zároveň se 
učí dovednostem a pracovním návykům. Nabízíme denně čerstvé 
pečivo, jogurty, zmrzlinové poháry, voňavou kávu. Pro lidi s 
postižením je práce v kavárně velkou zkušeností, přínosem pro je-
jich běžný každodenní život. Probíhají zde také večerní programy 
a besedy. Děkujeme vedoucí kavárny a všem, kteří se na příjemné 
a milé atmosféře tohoto místa podílejí. Prostory nám bezplatně 
zapůjčil Jedličkův ústav a školy, který je zároveň partnerem projektu.  



TRÉNINKOVÁ MÍSTA V TA 
KAVÁRNĚ A OBCHŮDKU BORŮVKA

Pracuji, tedy jsem - tak jsme nazvali projekt, který již třetím 
rokem za podpory fondů Evropské unie připravuje lidi s 

tělesným postižením v rámci tréninkového programu v kavárně 
a obchůdku na trh práce. Trénink trvá deset měsíců a během 
této doby se  lidé s fyzickým handicapem zdokonalují v pra-
covních dovednostech a zároveň ztrácejí pocit izolace, adaptují 
se v pracovním prostředí a pozitivně vnímají šanci uplatnit se v  
každodenním životě. Děkujeme trenérům, kteří je provází spolu 
se sociálním poradcem celým programem a intenzivně se jim 
věnují. Z 23 klientů zapojených do programu má již 11 lidí práci. 
V letošním roce podpora Evropské unie v srpnu končí, doufáme, 
že se nám v projektu v plném rozsahu podaří pokračovat a 
přispějeme tak k integraci do pracovního prostředí dalších lidí s 
tělesným znevýhodněním. Děkujeme všem. 



PODĚKOVÁNÍ 
SPONZORŮM A PARTNERŮM

Vy všichni, které zde uvádíme, jste našemu sdružení pomohli 
naplnit náš hlavní cíl, a to vytvořit plnohodnotné podmínky k 

životu lidí s handicapem. Za to vám patří velký dík. 

Nadace Jedličkova ústavu 
Hlavní město Praha 
Hlavní město Praha – Operační program Praha – Adaptabilita 
S-MOBIL s.r.o. 
L.B.S., spol. s r.o. 
Nadační fond CESTA BEZPEČÍ
Výbor dobré vůle 
ATALIAN CZ s.r.o. 
Vladimír Sassman  
NAŠE KNIHA
Lucie Johnson 
Tereza Hájková
Mamacoffee s.r.o. 
MATURUS, o.p.s. 
DATART International, a.s.
Albatros nakladatelství,a.s.
ARGO spol. s r.o. 
L´Oréal Česká republika, s.r.o. 
BILLARD – CENTRUM, s.r.o. 
MERO ČR, a.s. 
PHRENOS s.r.o. 
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola  
Speciálně pedagogické centrum Jedličkova ústavu 
Humanitární sdružení PROTEBE 
Asistence, o.s. 
Grafton Recruitment s.r.o. 
Santé s.r.o. 



Maranatha o.s. 
Chráněné dílny z celé republiky 
ACAPELLA, s.r.o. 
kapela Merely Wild 
TONY BENNET, spol. s r.o. 
Pitch Bender 
Oáza 
Posmrtné zkušenosti
Merely Wild 

 



STATUTÁRNÍ ORGÁN 

Předsedkyně sdružení 
Marcela Langkramerová 

Místopředsedkyně sdružení 
Lenka Nádvorníková 

Členové sdružení 
PhDr. Jan Pičman 
Mgr. Petr Švácha 



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ZAMĚSTNANCI

Ředitelka sdružení                Lenka Nádvorníková 

Obchůdek Borůvka            Kristýna Novotná
                                              Tereza Cibulková 

Rehabilitace i pro další      Jitka Vajrauchová
                                               Martin Grieszl 
                                               Jiřina Peterková 

TA KAVÁRNA                        Andrea Šváchová 
                                                Karolína Harries 
                                                Petr Procházka 
                                                Jiří Kučera 
                                                Zuzana Lidická 
                                                Ladislav Štěpán – dobrovolník

Projekt asistence                  Marcela Langkramerová 

Účetnictví                               L.B.S., spol. s r.o. 
                

                                                



HOSPODAŘENÍ V ROCE 2011
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Náklady 
Ozn Název ukazatele Číslo 

řádku
Částka v Kč

A Náklady celkem 1 5 373 783,08

Čerpání fondů ze zisku 
minulých let

2 36 213,14

Náklady ponížené o 
čerpání fondů

3 5 337 569,94

I. Spotřeba materiálu 
celkem

4 102 750,89

1 Provozní materiál 5 37 713,58

2 Kancelářské potřeby 6 13 656,98
3 Vybavení TA KAVÁRNY 7 7 821,06
4 Vybavení kanceláře 8 4 995,00
5 Zařízení do 5 000 Kč 9 4 815,00
6 Potraviny pro vánoční 

trhy
10 7 495,00

7 Odborná literatura 11 1 757,27
8 Spotřebované věcné 

dary
12 24 497,00

II. Spotřeba energie 13 66 028,75
III. Zboží 14 1 363 567,08
1 Prodané zboží 15 1 336 405,80
2 Poškozené zboží 

obchůdek
16 2 580,38

3 Poškozené zboží TA KA-
VÁRNA

17 24 580,90



Ozn Název ukazatele Číslo 
řádku

Částka v Kč

IV. Opravy a údržba 
aut 

18 1 236,00

V. Náklady na reprezen-
taci

19 3 999,70

Cestovné 20 210,00
VI. Ostatní služby 21 427 445,29
1 Poštovné 22 2 321,80
2 Telefon, internet 23 46 636,83
3 Účetnictví 24 81 000,00
4 Ostatní služby 25 295 674,66
5 Poplatky rozhlas 26 540,00
6 Poplatky OSA 27 1 272,00

VII. Mzdové náklady 28 2 297 457,12
1 Základní mzdy 29 1 697 565,12
2 Dohody o pracovní 

činnosti
30 537 676,00

3 Dohody o provedení 
práce

31 62 216,00

VIII. Sociální a zdravotní 
pojištění 

32 764 666,00

1 Zdravotní pojištění 33 202 410,00
2 Sociální pojištění 34 562 256,00

IX. Zákonné sociální 
náklady

35 12 251,00

X. Kurzové ztráty 36 16,28
XI. Odpisy dlouhodobého 

majetku
37 40 804,00



Ozn. Název ukazatele Číslo 
řádku

Částka v Kč

XII. Jiné ostatní náklady 38 26 937,83
1 Bankovní poplatky 39 7 863,00
2 Soudní a správní 

poplatky
40 200,00

3 Zaokrouhlení 41 44,58
4 Jiné ostatní náklady 

nedaňové
42 6 478,00

5 Ostatní poplatky 43 12 352,25
XIII Poskytnuté 

příspěvky 
44 230 200,00

 



Ozn. Název ukazatele Číslo 
řádku

Částka v Kč

B Výnosy 45 5 460 600,73

I. Tržby z prodeje 
služeb

46 246 202,00

1 Tržby-doprava dětí 47 135 656,00
2 Tržby-rehabilitace 48 13 350,00
3 Tržby ostatní 67 456,00
4 Tržby-jízdné 50 3 990,00
5 Tržby-poplatek za 

stánek
51 25 750,00

II. Tržby za prodané 
zboží

52 2 160 128,24

1 Tržby za zboží v 
obchůdku

53 1 254 871,57

2 Tržby za zboží v TA 
KAVÁRNĚ

54 905 256,67

III. Úroky 55 576,93
IV. Přijaté příspěvky 56 3 053 693,56
1 Dary- fyzické osoby 57 25 136,00
2 Dary- právnické 

osoby
58 164 666,00

3 Granty Nadace 
Jedličkova ústavu 

59 590 000,00

4 Grant MHMP-EU 60 2 154 394,56
5 Grant MHMP 61 95 000,00
6 Věcné dary 62 24 497,00

Výnosy



Občanské sdružení Borůvka 
V Pevnosti 4, 128 41  Praha 2

Tel.: 241083265, 241083264 
osboruvka@osboruvka.cz 

www.osboruvka.cz 




