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Úvodní slovo 

Již po šestnácté hodnotíme uplynulý rok činnosti naší 

organizace. Na těchto stránkách se Vám dárcům, 

partnerům a našim příznivcům, snažíme přiblížit, co se 

v minulém roce podařilo, či změnilo. To, co zůstává  

od vzniku naší organizace v roce 1998 stejné, je cílová 

skupina naší pomoci. Snažíme se o podporu lidí 

s tělesným postižením v rámci vzdělání, pracovního 

zařazení, mobility a zapojení do běžného života kolem 

nás všech. Na počátku loňského roku se nám opět 

podařilo zahájit evropský projekt Pracuji, tedy jsem!, 

který podporuje v rámci tréninku na pracovištích 

kavárny a obchůdku Borůvka skupinu lidí s tělesným 

postižením a připravuje je na trh práce. Naše služby se 

snažíme ve všech stávajících projektech, ať je to Doprava 

dětí a mládeže s tělesným postižením, Rehabilitace i pro 

další, Pracuji, tedy jsem!, či Inkluzivní vzdělávání 

v běžných školách, poskytovat co nejkvalitněji, 

s nasazením a empatií. Díky dalšímu evropskému grantu 

Strategie, růst a stabilita se zaměstnanci z jednotlivých 

projektů mohou vzdělávat a doplňovat informace, které 

jsou nezbytné při přímé práci s našimi klienty a přispívají 

tak k úspěšné strategii organizace do let budoucích. 

Loňský rok byl také výjimečný tím, že Borůvka stála před 

rozhodnutím nutné transformace, která proběhla  

na přelomu roku 2013 a 2014.  
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Naše občanské sdružení se stalo obecně prospěšnou 

společností. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na 

otevření dalšího charitativního obchůdku Koloběh. 

Aktivity naší organizace jsou opravdu obsáhlé a zajistit 

jejich finanční krytí není jednoduché. Proto jsme rádi,  

že se nám v loňském roce podařilo všechny projekty 

zachovat a některé rozšířit. V rámci již zmiňované 

strategie organizace jsme mohli obsadit pozici 

fundraisera a doufáme v „dobré zítřky …“.   

Rok 2013 byl zakončen tradiční akcí vánočních trhů pro 

přátele Borůvky a Jedličkova ústavu. Děkujeme, že jste 

všichni přišli. Jsou to vždy velmi milé okamžiky 

popovídání, uvolnění a neformálnosti.  

V roce 2014 bych Borůvce, jejím dárcům, partnerům  

a lidem, kterým se snažíme pomáhat, chtěla popřát 

hodně zdraví, spokojenosti a zároveň poděkovat paní 

ředitelce organizace za její úspěšné vedení.  

 

Marcela Langkramerová 

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

s tělesným postižením 

Při psaní výroční zprávy za rok 2012 jsme v seznamu 

našich zaměstnanců nezmínili dva řidiče z projektu 

dopravy. Přitom doprava je jedním z  pilotních projektů 

organizace. Řidiči s dlouholetou praxí jsou nezastupitelní 

svojí ochotou a kladným přístupem k lidem s tělesným 

postižením. Rozváží děti a mladé lidi za vzděláním  

do běžných škol v Praze a Jedličkova ústavu. Mobilita je 

jednou ze základních podmínek nezávislého života lidí 

s handicapem. V loňském roce jsme podpořili skupinu  

27 osob. Doprava ulehčuje každodenní život nejen 

samotných dětí, ale celým rodinám klientů. Rodiče dětí 

mohou navštěvovat svá zaměstnání, zvyšuje se tak 

celková životní úroveň rodiny. K úspěšnému 

dlouhodobému fungování projektu přispívají dva 

speciálně upravené mikrobusy, které nám zapůjčuje 

firma S-Mobil s.r.o. a zároveň hradí veškeré pohonné 

hmoty spojené s provozem obou automobilů a veškeré 

větší opravy těchto mikrobusů. Patří jim velký dík. 

Finanční krytí části mzdových nákladů řidičů poskytuje 

od začátku projektu Nadace Jedličkova ústavu. Dalším 

finančním partnerem projektu je firma MERO ČR, a.s. 

Projekt byl také podpořen Nadací ČEZ a Nadačním 

fondem Advokáti dětem. Děkujeme.  
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   Inkluzivní vzdělávání 

V tomto projektu naše úsilí a snaha spočívá v podpoře 

rodin dětí s velmi vážnými tělesnými handicapy. Tyto 

děti i přes těžké postižení navštěvují běžné základní 

školy Středočeského kraje. Docházka do běžné školy 

osob s handicapem znamená při výuce přítomnost 

asistenta. Vzhledem k velmi těžkým postižením klientů  

je nezbytnou nutností asistent pedagoga. Asistent 

pomáhá zároveň při úkonech asistenta osobního, jako 

jsou sebeobsluha, odvozy na WC, hygiena. Přispíváme na 

mzdy těchto asistentů a spolupracujeme s jednotlivými 

pedagogy speciálně pedagogických center jednotlivých 

škol. Pracovník projektu je v neustálém v kontaktu s 

rodiči a speciálním pedagogem. V loňském roce jsme 

podpořili 14 dětí ze škol v Příbrami, Dobříši, Kladna, Úval 

u Prahy a dalších měst Středočeského kraje. Projekt 

probíhá již od roku 2001. Díky dopomoci asistenta se 

děti stávají samostatnějšími, zvyšuje se jejich 

sebevědomí a získávají kamarády z řad svých zdravých 

vrstevníků. 

Finančním partnerem projektu je od jeho počátku 

Nadace Jedličkova ústavu. V loňském roce projekt také 

podpořila Nadace Dětský mozek a Hestia, o.s. – Program 

Etela. Všem za podporu děkujeme. 
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   Rehabilitace i pro další 

Tento projekt vznikl v roce 2007 a netušili jsme, že zájem 

o služby doplňující rehabilitace nad rámec úhrady 

pojišťoven bude tak veliký. Projekt je určen 

spoluobčanům s tělesným postižením, kterým základní 

rehabilitace nepomáhá k udržení stávajícího fyzického  

a psychického stavu, či jeho zlepšení.  

Díky profesionálnímu pracovnímu týmu – dvou 

fyzioterapeutům a jejich asistentům jsme v loňském roce 

do programu jednotlivých léčebných metod (nejčastější 

léčebnou metodou je léčebná tělesná výchova  

a vodoléčba) mohli zapojit 27 osob. V diagnózách 

převažovala dětská mozková obrna a roztroušená 

skleróza. Nejvíce klientů má bydliště na území Městské 

části Prahy 4, ale podpora míří i k dalším spoluobčanům 

z jiných městských částí. K úspěšnosti projektu přispívají 

odborně vybavené prostory rehabilitačního pavilonu 

Jedličkova ústavu a odborný garant projektu, kterým je 

lékařka s dlouholetou praxí v oblasti neurologie  

a rehabilitace. 

Na finanční podpoře projektu se podílel Magistrát 

hlavního města Prahy, Městská část Prahy 4 a Olivova 

nadace. Prostory rehabilitačního pavilonu poskytuje 

Jedličkův ústav a školy. Děkujeme. 



9 
 

 

 

  



10 
 

   Pracuji, tedy jsem! 

Projekt, který již pátým rokem připravuje osoby 

s tělesným postižením na trh práce. Podpora 

z Evropského sociálního fondu v rámci 5. výzvy 

Operačního programu Praha – Adaptabilita umožňuje 

rozvíjet u lidí s tělesným handicapem základní pracovní 

návyky a dovednosti. Hlavní předností projektu je fakt, 

že naše klienty skutečně zaměstnáme a zároveň je 

v rámci tréninku připravíme na další budoucí 

zaměstnání. Tréninková pracoviště TA KAVÁRNY  

a Obchůdku Borůvka v areálu Jedličkova ústavu vytváří 

prostor pro získávání dovedností a pracovních 

zkušeností. Snažíme se o zmírnění izolace osob  

s handicapem a podporu jejich adaptace v pracovním 

prostředí. Naše organizace se zaměřuje na úzkou 

spolupráci se zaměstnavateli při hledání budoucího 

uplatnění po zakončení tréninku klientů. Velmi si vážíme 

podpory Nadačního fondu Avast, firmy ATALIAN CZ, 

s.r.o. za finanční podporu projektu. Zároveň děkujeme 

firmě Grafton Recruitment, s.r.o. při spolupráci v rámci 

pracovního uplatnění osob s tělesným handicapem. 

Jedličkův ústav a školy naší organizaci bezplatně 

zapůjčuje prostory tréninkového pracoviště TA 

KAVÁRNY. Děkujeme.  
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    Obchůdek Borůvka 

Provoz obchůdku byl zahájen v roce 1997 za podpory 

Nadace Jedličkova ústavu. Od té doby již uplynulo 

sedmnáct let a rozvoj obchůdku je značný. Hlavní záměr 

tohoto pracoviště, a to prodej a prezentace výrobků 

z chráněných dílen, dalších výrobků z keramiky, textilu a 

dřevěných hraček, zůstal zachován. Sortiment jsme 

časem také rozšířili o obrazy a fotografie umělců 

s postižením. V průběhu let se z obchůdku stalo zároveň 

tréninkové místo pro osoby s tělesným znevýhodněním. 

V rámci tréninku zde získávají pracovní zkušenosti, učí se 

dovednostem jako práce s doklady, pokladnou, 

komunikaci se zákazníkem. Snažíme se o jejich podporu 

při navazování nových mezilidských vazeb, zvýšení 

sebevědomí a ztráty izolace. Mimo tréninku zde také 

probíhají praxe studentů praktické školy Jedličkova 

ústavu.  

Obchůdek se nachází v areálu Vyšehradu za první 

Táborskou bránou a je opravdu výjimečný svou 

atmosférou. Doufáme, že vás již od brány přiláká hudba 

Edith Piaf …. Každý, kdo si zakoupí maličkost, přispěje. 

Děkujeme všem. 
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  TA KAVÁRNA 

Úspěšně funguje od roku 2007, kdy byly našemu 

sdružení nabídnuty od Jedličkova ústavu a škol prostory, 

které vyzývaly k nápadu vybudovat kavárnu. Co kavárna 

nabízí? Přátelské nekuřácké prostředí s milou obsluhou, 

dětský koutek, denně čerstvé pečivo, výbornou kávu 

Gaviota espresso a další neodolatelné dobroty. Tento 

prostor se v průběhu let stal velmi příjemným místem 

odpočinku a pracovních schůzek nejen zaměstnanců 

Jedličkova ústavu. Pro veřejnost zde také probíhají 

večerní programy a besedy. Kavárna se zároveň stala 

tréninkovým místem, obsloužit vás zde mohou osoby 

s tělesným handicapem. „Kavárníci s handicapem“ 

nabízejí své služby a zároveň se učí návykům  

a dovednostem, které jsou spojené s provozem 

pracoviště. Zároveň se prezentují na různých akcích 

v dovednosti s kávovarem. Budeme moc rádi, když 

k nám zavítáte a přesvědčíte se, že toto milé prostředí 

kavárny v kombinaci s magickým Vyšehradem  

a příjemnou obsluhou lidí s tělesným postižením, dodává 

každému z nás alespoň trochu optimismu a energie. Tak 

přijďte a můžete si i zahrát na pianino … 
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   Obchůdek Koloběh 

V loňském roce vznikl charitativní obchůdek s oblečením 

Koloběh. Koloběh byl slavnostně otevřen 23. 10. 2013  

a jeho patronkou se stala herečka Nela Boudová. 

Sortiment obchůdku tvoří dámský, pánský a dětský 

textil, hračky, obuv, bižuterie. Toto zboží získáváme 

darem od jednotlivců nebo sbírkou mezi zaměstnanci 

různých firem. Obchůdek se nachází v Dittrichově ulici 9  

v Praze a zaujme vás svou příjemnou atmosférou, 

rozmanitým sortimentem zboží a příjemnou obsluhou. 

Prostory jsme získali výběrovým řízením obálkovou 

metodou od Městské části Prahy 2. Tím, že tento 

obchůdek vznikl, jsme zároveň vytvořili jedno pracovní 

místo prodavače pro člověka s tělesným handicapem. 

Obchůdek a naši činnost podpoří každý, kdo najde ve 

skříni něco, co už dlouho nenosil a vypadá to stále 

pěkně. Neváhejte a přineste to do Koloběhu, těšíme se 

na vaši návštěvu. Děkujeme za uspořádání sbírky 

oblečení firmě Equa bank a.s., firmě L´ORÉAL Česká 

republika s.r.o., firmě Grafton Recruitment, s.r.o.  

a podporu z projektu FOREWEAR.  
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 Zaměstnávání absolventů JÚŠ  

-   švadlenky      

V září minulého roku jsme zahájili nový projekt určený 

pro absolventy Jedličkova ústavu. Vytvořili jsme pracovní 

místa v rámci dílny švadlenek Jedličkova ústavu a škol. 

Dostáváme zakázky od jednotlivých firem na výrobu 

adventních kalendářů, prostírání, ubrusů, opravy oděvů. 

Absolventi dostávají za práci mzdu a část výtěžku je 

určena pro Borůvku na svou hlavní činnost. Pro osoby 

s tělesným handicapem je velmi důležitý pocit uplatnění 

a zapojení do pracovních činností spojených s alespoň 

minimálním výdělkem. Zároveň ztrácejí pocit izolace  

a zvyšuje se jejich pocit uplatnění. 
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  Jarní trhy chráněných dílen 

V květnu stavíme cca 25 stánků pro setkání chráněných 

dílen z celé republiky. V loňském roce se trhů v areálu 

Vyšehradu zúčastnilo 26 dílen. Prodávaly a prezentovaly 

opravdu rozmanitý sortiment zboží od keramiky, 

textilních výrobků, bižuterie, po přáníčka a mnoho 

dalších výrobků, které potěší nejedno oko. Tato již 

tradiční akce probíhá v krásném prostředí Vyšehradu 

současně s Abilympiádou, kterou pořádá Jedličkův ústav 

a školy. Dílny k nám každoročně přijíždějí z velkých 

vzdáleností, kterými jsou např. Krnov, Litovel, nelitují 

času a dlouhé cesty. Toho si opravdu velmi vážíme.  

Trhy jsou zároveň místem setkání, předání zkušeností, 

výměnou kontaktů. Skoro každý, kdo jde na Vyšehrad na 

procházku, se u stánků zastaví, zakoupí maličkost a dílny 

podpoří. Po zakončení akce dáváme dílnám možnost 

zboží zanechat v našem obchůdku Borůvka 

k celoročnímu prodeji. Pro velký zájem ze strany dílen 

účastnit se trhů nám již naše kapacita stánků nestačí. 

Děkujeme paní Růžičkové za jejich zapůjčení. 
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  Vánoční trhy 

Konec roku 2013 se nesl v duchu vánočního setkání 

přátel Borůvky a Jedličkova ústavu. Již tradiční trhy, 

které pořádáme na Staré budově Jedličkova ústavu, 

zpříjemnily dětem z „Jedle“ a všem dalším, kteří přišli, 

předvánoční čas. Trhy jsou již velkou tradicí a z ohlasu 

víme, že se každým rokem na toto setkání těšíte. 

Najdete zde velkou škálu výrobků nejen s vánoční 

tématikou, zaposloucháte se do koled a muziky kapely 

Josefa Kocůrka. Záměrně již kapelu neobměňujeme, 

stala se tradicí trhů jako chléb se sádlem a cibulí, horká 

medovina a hlavní výhra v tombole, kterou nikdo nechce 

– živý kapr. 

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

firmě TONY BENNET spol. s r.o., firmě Emco spol. s.r.o., 

Městským divadlům pražským a firmě papelote s.r.o.  

za poskytnutí dárků a cukrovinek pod stromeček.   
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„Strategie, růst a stabilita“ 

V červenci minulého roku jsme nově zahájili projekt 

s názvem Strategie, růst a stabilita, který je financován 

z Evropského sociálního fondu v rámci 6. Výzvy 

Operačního programu Praha – Adaptabilita. Během 18 

měsíců se v rámci projektu zaměříme na rozvoj našich 

zaměstnanců, kteří pracují s tělesně postiženými klienty, 

a na rozvoj managementu organizace. Dále se chceme 

věnovat stabilizaci organizace v oblasti finančních zdrojů 

především z řad individuálních a firemních dárců. Pro 

každého zaměstnance je naplánován seminář, či 

dlouhodobější kurz, který prohloubí jeho znalosti a 

zkvalitní tak jeho práci s klienty. V loňském roce již 

proběhla série seminářů ke strategii organizace. Projekt 

bude ukončen 31. 12.2014.  
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Organizační struktura 

 

Statutární orgán 

 

 

Předsedkyně sdružení MARCELA     

LANGKRAMEROVÁ  

Místopředsedkyně sdružení LENKA NÁDVORNÍKOVÁ 

Členové sdružení JAN PIČMAN 

 PETR ŠVÁCHA 
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Zaměstnanci 

 

Ředitelka sdružení Lenka Nádvorníková 

Projekt Inkluzivní vzdělávání  Marcela Langkramerová 

Projekt Strategie růst a stabilita Marcela Langkramerová 

Fundraising a PR organizace Veronika Suchánková 

Obchůdek Borůvka Lucie Hamříková 

Tereza Marková   

Obchod Koloběh Zuzana Lidická 

Marta Syřišťová 

Projekt Rehabilitace i pro další Jitka Vajrauchová 

Martin Grieszl 

Jiřina Peterková 

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                                                                      

Účetnictví Ivana Gálová 
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Poděkování dárcům a partnerům 

 Nadace Jedličkova ústavu 

 Jedličkův ústav a školy 

 Hlavní město Praha – Operační program Praha – 

Adaptabilita 

 Městská část Praha 4 

 Nadační fond Avast 

 Nadace ČEZ 

 Nadace Dětský mozek  

 Hestia, o.s. – Program Etela  

 Nadační fond Advokáti dětem  

 Olivova nadace  

 Equa bank a.s.  

 ATALIAN CZ s.r.o.  

 S-MOBIL s.r.o.  

 Vladimír Sassmann  

 Sport Partners s.r.o.  

 TONNY BENNET spol. s r.o.  

 Emco spol. s.r.o.  

 HENKEL ČR, spol. s r.o.  

 MERO ČR, a.s.  

 Lind & Sprüngli (Czechia) s.r.o.   

 Deloyd czech s.r.o.  

 Pavel Bezouška 

 Jakub Fišer  

 papelote s.r.o.  
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 Jana Bierhanzlová 

 Matěj Čížkovský  

 Grafton Recruitment, s.r.o.  

 DBK PRAHA a.s.  

 Humanitární sdružení PROTEBE 

 Asistence, o.s.  

 chráněné dílny z celé republiky 

 Maturus o.p.s.   

 Nela Boudová 

 PPG trading, s.r.o. – GAVIOTA espresso  

 Espresso s.r.o.  

 Mamacoffee s.r.o.  

 Café Bazaar 

 L´ORÉAL  Česká republika s.r.o.  

 Albatros Media a.s.  

 dm drogerie markt s.r.o.  

 Střední průmyslová škola sdělovací techniky 

 Navečer s.r.o. 

 Music City 

 Tomáš Adamec 

 Nové horizonty s.r.o.  

 BAXTER CZECH spol. s r.o.  

 Tamara Schmidt  

 MUSICA ACADEMICA 

 Czech Guitar Duo  

 Merely Wild  

 Štěpán Fraiberg   
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Hospodaření v roce 2013 

Přehled nákladů a výnosů 

 

Náklady celkem 6 632 310,83 

Čerpání fondů ze zisku minulých let  83 118,55 

Náklady ponížené o čerpání fondů  6 549 192,28 

Provozní materiál 42 498,92 

Kancelářské potřeby 16 561,62 

Vybavení kanceláře 1 999,00 

Vybavení Obchůdku 262,81 

Vybavení TA KAVÁRNY 1 653,07 

Nákupy pro Vánoční trhy 36 122,00 

Zařízení do 15 000 Kč 36 077,00 

Vybavení Koloběhu 28 862,53 

Odborná literatura 311,00 

Odborná literatura 78 084,00 

501 Spotřeba materiálu 242 431,95 

Spotřeba energie 85 728,09 

502 Spotřeba energie 85 728,09 

Prodané zboží 1 265 814,69 

Poškozené a netrvanlivé zboží 21 297,26 

504 Zboží 1 287 111,95 

Opravy a údržba kanceláře 908,00 

Opravy a údržba vozidel 1 972,00 

Opravy a údržba TA KAVÁRNY 4 762,04 

Oprava nutná k užívání Koloběhu 48 803,00 

511 Opravy a udržování 56 445,04 

Cestovné 330,00 

512 Cestovné 330,00 

Náklady na reprezentaci 14 379,00 
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513 Náklady na reprezentaci 14 379,00 

Ostatní služby 232 562,85 

Nájem prostor 20 460,84 

Telefon 57 595,89 

Software 9 411,96 

Poštovné 2 864,00 

Poplatky za rozhlas 540,00 

Poplatky OSA 1 612,00 

Účetnictví 102 000,00 

Propagace a reklama 2 860,00 

Časopisy, noviny 3 928,00 

518 Ostatní služby 433 835,54 

Základní mzdy 2 393 725,00 

Dohody o pracovní činnosti 552 973,00 

Dohody o provedení práce 263 883,00 

521 Mzdové náklady 3 210 581,00 

Zdravotní pojištění 260 767,00 

Sociální pojištění 724 355,00 

524 Sociální a zdravotní pojištění 985 122,00 

Ostatní daně a poplatky 11 301,00 

538 Ostatní daně a poplatky 11 301,00 

Ostatní pokuty a penále 45,82 

542 Ostatní pokuty a penále 45,82 

Bankovní poplatky 7 844,00 

Ostatní poplatky 58 353,58 

Zaokrouhlení -1,14 

Pojištění 2 825,00 

Jiné ostatní náklady nedaňové 1 211,00 

Zákonné pojištění zaměstnavatele 14 307,00 

548 Jiné ostatní náklady 84 539,44 

Poskytnuté členské příspěvky 220 460,00 

582 Poskytnuté členské příspěvky 220 460,00 
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Výnosy 6 571 958,44 

Tržby-bezbariérová doprava 159 581,00 

Tržby-rehabilitace 9 350,00 

Tržby-ostatní 115 582,93 

Tržby-jízdné 300,00 

Tržby-poplatek za stánek 12 000,00 

Tržby z prodeje služeb 296 813,93 

Tržby za zboží Obchůdek 1 133 169,47 

Tržby za zboží TA KAVÁRNA 897 361,99 

Tržby za zboží Koloběh 63 892,57 

Tržby za prodané zboží 2 094 424,03 

Úroky HC 1 099,42 

Úroky; 1 099,42 

Dary od fyzických osob 25 382,00 

Dary od právnických osob 747 110,00 

Grant Nadace Jedličkova ústavu 755 000,00 

Grant Magistrát - EU -11 745,66 

Grant MC Pha 4 - Rehabilitace 20 000,00 

Grant Magistrát GEU2 2 454 947,44 

Grant Magistrát GEU3 53 927,28 

Přijaté příspěvky (dary) 4 044 621,06 

Dotace Hlavní město Praha 135 000,00 

Provozní dotace 135 000,00 



 
 
 
 
 
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 

 

Výroční zpráva za rok 2013 

před transformací Občanského sdružení Borůvka na 

Borůvka Praha o.p.s. 

 

  


