Výroční zpráva
za rok 2016

Úvodní slovo ředitele
Vážené čtenářky a vážení čtenáři naší výroční zprávy,
rok 2016 byl v řadě ohledů rokem pro svět neslyšících a pro Neslyšící s nadějí. Na
shromáždění OSN, zejména ohledně Agendy 2030, byly schváleny Cíle pro udržitelný
rozvoj, SDGs. Na druhé straně je neklidný konsensus pro Světovou federaci neslyšících
(WDF) prostřednictvím Mezinárodní aliance zdravotně postižených (IDA), které stále
bojují o politickou inkluzi. My jsme se v rámci advokátních aktivit týkajících se SDGs
pro českou veřejnost podíleli na šíření informací, částečně i v médiích.
Rok 2016 byl rokem čtyř zahraničních pracovních cest, které přináší účelnější vnější
spolupráci přes komunikační most na misích. S partnery jsme nepodepsali žádné
memorandum o spolupráci, ale snažili jsme se vyjasnit jejich potřeby a návaznost na
instrumenty a cíle zahraniční politiky ČR.
V tomto roce jsme dělali „draft script“ koncepce nové ZRS ČR po roce 2017, zejména
implementace sektorových témat v ZRS ČR, která jediná by zahrnovala sociální
inkluzivní rozvoj. Dále jsme se podíleli na debatě v PSP ČR o prosazování zákona o
Humanitární a rozvojové spolupráci č. 151/2010 Sb., kvůli tomu, že potřebuje
„kosmetické“ rozšíření o odstavec o pomoci lidem v rámci sociální inkluze, například
nutnost zdravotně postižené rovnocenně začlenit do většinové společnosti.
V neposlední řadě v sekci fundraisingové činnosti jsme získali některé individuální
dárce pomocí GIVT a hlavně DMS. Sbírka ještě není u konce a velice by nám pomohlo
obsadit pozici koordinátora PR a fundraisingu.
Výroční zprávu, kterou držíte v ruce, nejde jednoduše zhodnotit oproti loňskému roku,
protože NsN se každým rokem mění, zejména v otázkách personálního obsazení a
financování, ale také s ohledem na politickou situaci a dotační systémy státu. Doufáme,
že naše filosofie pomoci zaujme Vaši levou i pravou hemisféru.
Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.
Roman Lupoměský
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Představení
NsN se tradičně řadí mezi rozvojové organizace se zaměřením na pomoc a spolupráci
s rozvojovými státy, ale zaměřuje se na oblast zdravotně postižených, a zejména OSP.
Tato organizace je samostatný subjekt a zaměřením nemá podobnou organizaci ve
východní ani jižní Evropě. Pomocí OZP a konkrétně sluchově postiženým se zabývají
organizace v nordických zemích. Od chvíle, kdy byla naše činnost zajištována
dobrovolníky, vzápětí postupně realizovala složitější úkoly, projekty a aktivity za účelem
rozvojové spolupráce a také z části spolupracujeme s akademickou sférou a
zahraničními partnery působícími v otázkách lidských práv a politické inkluze týkající
se sluchově postižených jak v ČR, tak v zahraničí, především v rozvojových zemích.
Cílem NsN je odstranění překážek a komunikačních bariér, podpora lidských práv dle
platných mezinárodních paktů a též dosažení sociálně spravedlivého rozvoje v oblasti
zdravotně postižených. Sledujeme a intenzivně podporujeme vybrané cíle ze sedmnácti
Cílů udržitelného rozvoje (známé také pod anglickou zkratkou SDGs) v příslušných
oblastech a zda sluchově postižení žijí důstojný život nejen v ČR, ale zejména
v rozvojových zemích.
Neslyšící s nadějí představili svou strategii ke střednědobé udržitelnosti a efektivnosti:
-

Znalost rozvojové problematiky a priorit zranitelných skupin
Transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy
Vzájemné partnerství za účelem pomoci třetím zemím
Respekt k lidským právům a příslušníkům zranitelných skupin
Odpovědnost za celkové dopady pomoci a jejich udržitelnost
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Fungování spolku v roce 2016
NsN zodpovědně plnili svou činnost, především projekt Posilování kapacit. Rok 2016
byl ve znamení výkonné práce se zahraničními partnery, ale bez podepsání memoranda o
spolupráci. Tato partnerská práce byla dobře ohodnocena, na druhé straně jsme
problematicky hodnotili obsazení našeho týmu, ve kterém se během jednoho roku třikrát
vystřídali zaměstnanci. Potřebovali bychom na volnou pozici najít ambicióznějšího
člověka.
Spolupráce s FoRS měla drobné výsledky v oblasti zdravotně postižených, mj. jednání
na neformálních schůzkách s MZV ČR, se zástupci z rozvojového podvýboru PSP ČR.
Také jsme měli schůzky se zástupci ZÚ ČR v Kišiněvě a v Tbilisi, vedli jsme dialogy
s mezinárodními organizacemi neslyšících, a v neposlední řadě hledali objektivní
rozvojové politiky v oblasti zdravotně postižených a zejména sluchově postižených
v rámci OSN, zejména Agendy 2030 a Strategie Česká republika 2030 a tak dále.

4

Přehled aktivit
NsN v roce 2016 vykonali a splnili následující vybrané výstupy aktivit:
-

-

-

-

-

Koordinační práce a její řízení v rámci projektu Posilování kapacit a další činnosti,
zabezpečení financování sekretariátu NsN
Pozice NsN v platformě FoRS vůči ZRS ČR formou vnější komunikace, zejména
připomínky k aktuálním tématům, hlavně k inkluzivnímu rozvoji a Koncepci ZRS
ČR po roce 2017 v sektorových zemích. Usilujeme o sdílení podnětů v rámci sektoru
sociální inkluzivní rozvoj, a razantnější reakce v rámci Agendy 2030.
NsN se intenzivně snažili prosadit změny v zákoně o Humanitární a rozvojové
spolupráci kontaktováním zástupců rozvojového podvýboru PSP ČR. K tomu je
třeba úprava zákona 151/2010 Sb., zejména vymezení lidských práv a to
v souvislosti s Agendou 2030. Strategie Česká republika 2030 byla již přijata k
implementaci Úřadem Vlády ČR a přejeme si, aby zákon č. 151/2010 Sb. Byl
kvalitně zpracován, i s ohledem na potřeby zdravotně postižených. Je důležité, aby
dotace či veřejné zakázky české pomoci do rozvojových zemí pomáhaly lidem
v rámci sociální inkluze v příslušné oblasti, například s rovnocenným začleněním
zdravotně postižených do většinové společnosti.
Přímá partnerství a vzájemná spolupráce s Moldavskem a Gruzií, které probíhaly
formou výzev k bilaterální spolupráci a též přímých Malých lokálních projektů na
příslušných ambasádách směrem k českým nevládním organizacím a návaznosti na
strategii ZRS ČR. Zástupce NsN absolvoval různé prezentační návštěvy například na
úřadech státních správ, u institucí a organizací v těchto zemích.
Spolupráce s nordickými zeměmi nad příslušnými tématy v oblasti neslyšících
s potenciálními partnerskými organizacemi za účelem společného projektu
v programu zahraničních grantů ve střednědobém časovém úseku.
Měsíčně vydávané články na našich webových stránkách, včetně informací ohledně
různých akcí, novinek i ze zahraničních informačních zdrojů, atd., počet, jejichž
čtenářů zaznamenal nárůst oproti roku 2015 na 20 až 25 navštívení týdně.
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Přehled partnerské spolupráce
Pomalu se blíží ukončení staré koncepce ZRS ČR a v nové od roku 2018 zůstává
Moldavsko, které spadá do pěti programových států. Proto se v rámci naší spolupráce
zaměřujeme na různé diskuze a podněty místních partnerů, zejména z Moldavské
republiky, konkrétně nevládní organizace ASRM a připomínky a reakce v oblasti
sociální inkluze (sociálního inkluzivního rozvoje). Snažíme se, aby MZV ČR, zejména
odbor ORS, vnímal globální problematiku zdravotně postižených a negativních dopadů
inkluze, hlavně ve vzdělávacím sektoru. Vzhledem k demografii je velmi málo
tlumočníků či asistentů znakového jazyka. A proto jsme se zástupci z této organizace
diskutovali o globálních dopadech problematiky v oblasti sociální a přebírali jsme jejich
podněty a názory, abychom se zaměřili na pomoc s pozitivními dopady v potřebných
oblastech a zlepšení důstojnosti neslyšících.
Při našich setkáních se ZÚ ČR v této zemi jsme debatovali o inkluzi a osobní zkušenosti
z Asociace neslyšících Moldavska ihned upozornily na negativní dopady. ZÚ ČR v této
zemi stále podporuje komunity formou přímých grantů ZÚ a případně formou bilaterální
spolupráce, kterou je nutno stanovit ukotvit partnerstvím ve fázi žádosti o bilaterální
spolupráci a spojit při implementaci se zárukami místní státní správy pro Asociaci
neslyšících. Malý počet placených pracovníků z poboček ASRM způsobil nedostatek
času věnovat se přípravě žádostí a proto v roce 2016 nebyla žádná podána.
Foto: Neformální schůzka na ZÚ ČR v Kišiněvě.
Stav sociální služby pro neslyšící v Moldavsku,
mimo území hlavního města Kišiněva, například na
severu v regionu Balti, se nezhoršuje díky přímým
investicím ústředí ASRM. Díky několika firemním
dárcům mohou financovat svou činnost a třeba
pronájem prostor klubu neslyšících. ASRM je
registrována jako firemní subjekt a mj. dochází k
paradoxním stavům, v podstatě k dublování projektu v klubovně Balti. V případě
společného projektu by bylo nutné probrat, pod kterou pobočkou by bylo výhodnější
projekt implementovat s ohledem na ekonomickou výhodnost a zároveň na výstupy
projektu.
Po dva roky ministerstvo pro vzdělávání šířilo inkluzivní vzdělávací program zdravotně
postižených včetně návazného systému. Ovšem pokud dojde na objektivní problém se
specifickou skupinou, například neslyšící, nemůžou inkluzi odmítnout. Inkluzivní
politika EU a memoranda Východní partnerství jsou silně prosazována jako celek. Právě
rámec sociálního inkluzivního rozvoje bude součástí projektů české pomoci, za účelem
podpory zvýšení počtu kvalifikovaných tlumočníků či speciálních pedagogů znakového
jazyka do škol pro neslyšící, než odejdou neslyšící děti do integračních škol. Proto jsme
se s ředitelem školy setkali a diskutovali o budoucnosti neslyšících dětí, které si rodiče
nepřáli poslat do běžných škol. Většina rodičů si kvůli financím nemůže dovolit návrat
domů domů každým dnem, na internátě je téměř dvě stě neslyšících dětí v blízkém
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Calarasi. S nimi představili svůj návrh projektu na MLP, který by řešil pracovní situaci
mladých lidí s OSP po absolvování školy v chráněné dílně.
Foto: Prohlížel jsem prostory původního okresu, které
nabídli ke koupi organizaci ASRM. Rádi by v něm
vytvořili chráněnou dílnu. Vedoucí pobočky ASRM
v modrém saku.
První návštěva Helsinek proběhla ryze za účelem projednání
Udržitelných rozvojových cílů a klíčových aspektů UN
CRPD. Také se probíralo partnerství a případná spolupráce
na projektech dle článku číslo 32 o Mezinárodní spolupráci.
S výzvou ke spolupráci jsme oslovili finskou asociaci
neslyšících a také jiné nadace, dle doporučení WFD
spolupracující s americkou nadací. Již jsme podepsali
memorandum s oběma stranami. Pod patronátem USAID
podporuje sluchově postižené v chudých zemích, například na ostrovech v Pacifickém
oceánu, neboť WFD má v Pacifiku sekretariát. Budeme pokračovat v jednání s touto
nadací.
Foto: Zleva: M. Jokinen, ředitel FAD a současný
prezident EUD, P. Sandholm, pracovnice WFD, L.
Kaupinnenová, bývalá prezidentka WFD a R.
Lupoměský, ředitel NsN
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Humanitární dar
Zahájili jsme sbírku s názvem „Za odstranění komunikační bariéry neslyšících
v Kišiněvě“ pod dohledem MHLMP, který byl schválen v roce 2015, ale bez určení data
ukončení sbírky. Účelem sbírky je pořídit zejména technické vybavení a to v souvislosti
s podporou odstranění komunikačních bariér.
Jednorázový humanitární dar 2 počítače předala NsN organizaci ASRM osobně
v Kišiněvě a v Balti. Proč byly vybrány tyto pobočky a ne ostatní? Protože v asociaci
mají tři pobočky, ze kterých mají tyto dvě větší počet členů. Zde potřebují mít
k dispozici technické vybavení, hlavně pro klienty na komunikaci s úřady apod.
Foto: Zleva tlumočnice a sociální pracovnice z Balti s
úsměvem převzala výpočetní techniku od ředitele R.
Lupoměského z NsN. Další dar byl předán centru pro
tlumočnické služby pro neslyšící v Kišiněvě.

Foto: Služební cesta do Gruzie, kde zástupce NsN
jednoho dne navštívil školu pro neslyšící a daroval
společnosti UMUN drobné věci neslyšícím dětem
v Tbilisi – puzzle, kreslení apod.
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Přehled fundraisingové činnosti
V průběhu roku jsme snažili proniknout do sfér fundraisingové činnosti, jejichž účelem
bylo šířit u široké veřejnosti povědomí o globální problematice neslyšících a zlepšit naše
financování získáním nových dárců a podporovatelů. Ve sbírce „Za odstranění
komunikační bariéry neslyšících v Kišiněvě“ pokračujeme.
V první polovině roku jsme se s organizací Tichý svět zapojili do akce Tichý dárce spolu
s organizací Cara Plazma, díky níž mohli zájemci z řad široké veřejnosti darovat krevní
plazmu a pomoci tak lidem se vzácnými onemocněními, a zároveň honorář za odběr
věnovat vybrané neziskové organizaci pro neslyšící. Za tímto účelem byly vytvořeny
dva propagační letáky.
Odběr probíhal v centru Cara Plasma v Praze 1. Výtěžek podpořil pět neziskových
organizací, mj. i Neslyšící s nadějí. NsN díky ní získala na svůj sbírkový účet 2000,- Kč.
Foto: Symbolický šek převzal ředitel pan Roman
Lupoměský.
V rámci rozšířených fundraisingových aktivit se NsN od
června zaregistrovala do projektu „Klikni a pomáhej“
olomouckého startupu GIVT. Cílem projektu je získávat
finance pro neziskové organizace prostřednictvím
internetových nákupů. Princip je velmi jednoduchý. Stačí
nakoupit v některém z partnerských e-shopů, do kterého
se uživatel přihlásí přes portál givt.cz, vybrat ze seznamu
NNO, kterou chce svým nákupem podpořit, a e-shop, ve kterém chce nakoupit. Z
nákupu putují k NO od 1 do 10% z ceny nakoupeného zboží. Ten, kdo nakupuje,
nezaplatí ani korunu navíc. Společnost GIVT nabízí velmi dobrou podporu v propagaci
tohoto projektu. V průběhu roku jsme obdrželi několik e-mailů s přílohami, které
pomáhaly s uveřejňováním příspěvků na facebookový profil, Instagram, maily, tiskové
zprávy apod. Za tímto účelem byly vytvořeny grafické propagační materiály, fotografie,
patičky do mailu, příspěvky na sociální sítě apod. Všechny tyto materiály jsme během
roku naplno využívali, včetně příspěvků do aktualit na našich webových stránkách.
Informovali jsme tak desítky organizací a stovky jednotlivců o tomto projektu.
Neúnavně budeme pokračovat též další rok.
Nejvíce úsilí jsme vložili do propagace k Mezinárodnímu dni neslyšících, který v roce
2016 připadl na neděli 25. září. MDN byl založen Mezinárodní federací neslyšících s
cílem upoutat pozornost veřejnosti na ztížené podmínky, a hlavně bariéry v komunikaci
se slyšící majoritní společností. Rozhodli jsme se informovat veřejnost nejen o tomto
dni, ale také o pomoci, kterou zaměřujeme na neslyšící v rozvojových zemích. Opět byl
vytvořen informační leták, který se poté šířil v rámci akcí, které byly různými
organizacemi uspořádány k MDN. Zúčastnili jsme se programu na náměstí Republiky,
který zaštiťovala platforma ASNEP sdružující organizace, které se zaměřují na pomoc
nebo služby pro neslyšící. Naše letáky byly šířeny jak slyšícím, kteří se přišli na
program podívat, tak i neslyšícím, kteří se akce zúčastnili.
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Další akcí, kterou jsme se rozhodli upozornit na veřejnou sbírku, byl XII. ročník tenisového
turnaje neslyšících. Akce byla uspořádána ve spolupráci s organizací Český tenisový svaz
neslyšících. Turnaj probíhal v areálu tenisových kurtů sportovního centra v Praze Hostivaři. Všichni
účastníci přispěli dárcovskou smskou na veřejnou sbírku.

(Účastníci turnaje a hráči, kteří se umístili na prvních třech místech).
Ke konci roku, konkrétně 29. listopadu jsme se zapojili do další dárcovské akce s názvem Giving
Tuesday. Je to svátek, jehož myšlenka vznikla v Americe v roce 2012, a má za cíl spojit jakýmkoliv
způsobem síly veřejnosti, jednotlivců, škol, rodin i organizací nebo firem, a podpořit neziskový
sektor svým časem, výrobky, financemi, prací nebo účastí na akci v rámci projektů na pomoc
potřebným. Byla to výjimečná příležitost zviditelnit náš projekt na veřejnou sbírku, protože to bylo
historicky vůbec poprvé, kdy se tento svátek podařilo Asociaci neziskových organizací uvést také
do České republiky. Myšlenka Giving Tuesday se šíří především na sociálních sítích a on-line přes
internet a jejím cílem je tak oslovit zejména mladou generaci. Rozeslali jsme proto emaily, dali
příspěvky na naše sociální sítě a informovali o tomto svátku formou hashtagů a sdílení.
V rámci tohoto svátku jsme uspořádali další tenisový turnaj Tenisový Cup memoriál Adolfa
Nebřenského a k přátelskému turnaji jsme pozvali především tenisové kluby a školy v Praze.
Chtěli jsme tak umožnit jednotlivcům i dětem z tenisových škol, aby poznali svět neslyšících, a
viděli, že mohou být dobří v různých odvětvích sportu, stejně jako slyšící.
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Všechny tyto akce byly svým způsobem úspěšné, a přestože nepřinesly velké množství finančních
prostředků, podařilo se nám dostat do podvědomí široké veřejnosti problematiku neslyšících, a to
nejen situaci u nás v České republice, ale i v rozvojových zemích. Fundraising a propagace činností
NsN je běh na dlouho trať. Naším cílem je pokračovat ve fundraisingové propagaci i v dalších
letech a šířit osvětu o bariérách, kterým neslyšící čelí a získávat na naše aktivity další podporovatele
a dárce.
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Přehled akcí, mediální výstupy a publikační činnost
Desítky zpráv proběhly tiskem, například Varianty, Novinky.cz, Portál zdravotně
postižených a Žiju s handicapem. Účelem bylo šíření informací o oblasti vzdělávání a
rozvojové pomoci pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na sluchově
postižené, a to v souvislosti s SDGs.
Byly vydány tři tiskové zprávy:
- Připojili jsme se k projektu GIVT
- Veřejná sbírka k mezinárodnímu dni neslyšících
- Giving Tuesday – svátek dárcovství
NsN v médiích:
K propagaci jsme využili spolupráce s Radiem 1, které vysílá na frekvenci 91,1 po
celém Středočeském kraji. Za tímto účelem byl vytvořen reklamní spot, který byl poté
vysílán v týdnu, ve kterém byly pořádány akce k MDN. Spot upozorňoval na
komunikační bariéry neslyšících v běžném životě a poukázal na možnost přispět na
veřejnou sbírku pro neslyšící v Moldavsku. Spot byl odvysílán zdarma.
K Mezinárodnímu dni zdravotně postižených, který připadá na 5. prosince, se také
uskutečnil rozhovor pana Romana Lupoměského s redaktorkou zpravodaje Hlasatel,
který vydává Městská část pro Prahu 15, kde má NsN své sídlo. Pan Lupoměský v něm
hovořil o Moldavsku, kultuře neslyšících, o činnostech NsN za posledních několik let a
v neposlední řadě také zmínil i možnost přispět na veřejnou sbírku pomocí dárcovské
smsky. Obyvatelé této části Prahy tak dostali možnost podpořit neziskovou organizaci ve
svém sousedství. Rozhovor byl otištěn v lednovém vydání.
Další články a zápisky byly vydány na našich webových stránkách s následujícími
titulky v průběhu celého roku:
- Začíná horečka politického tlaku na inkluzi a týká se o rozvojové pomoci v oblasti
zdravotně postižených. Co nám přinese rok 2016 - 3. 2. 2016
- Informace o SDGs – 11. 2. 2016
- Komentář: Informace o inkluzi, zejména o problematice neslyšících dětí v českých
školách – 8. 3. 2016
- Každý je začátek těžký, říká k inkluzi ředitel organizace Neslyšící s nadějí – 14. 3.
2016
- Stanovisko Neslyšící s nadějí: Co chybí v programu Udržitelných rozvojových cílů
2030 v oblasti zdravotně postižených – 11. 4. 2016
- Roman Lupoměský: V Moldavsku se cítím jako doma – 9. 6. 2016
- Blog: Vlastní poznatky a obecné postřehy z pracovní cesty do Varšavy – 7. 7. 2016
- 2030 Agenda pro udržitelný rozvoj světa „dobrý či špatný start?“ – 12. 7. 2016
- Zápisník: cesta do Gruzie, kavkazské země, poprvé od roku 2014 – 9. 10. 2016
- Zápisník: Finsko je Suomi – 8. 11. 2016
- Podpora k mezinárodnímu dni zdravotně postižených pro dosažení 17 cílů pro
budoucnost, které chceme spolu se světem – 10. 11. 2016
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NsN v nové knížce
Byly vydány knížky již podruhé, nová třetí knížka vydaná v roce 2016 byla nazvána
„Malý průvodce pomocí neslyšícím v rozvojových zemích“. Jako NsN máme
zkušenost s rozvojovou spoluprací v prioritních zemích dle ZRS ČR a potvrdili jsme
slabou implementaci inkluzivního sociálního rozvoje. Proto se intenzivně snažíme
prosadit různé možnosti pro zlepšení situace neslyšících v těchto zemích: zlepšení
kvality a dostupnosti tlumočnických služeb, rozvoj znakového jazyka a tak dále.
Pan ředitel NsN, který v uplynulých sedmi letech na služebních cestách poznával
situaci v rozvojových zemích, se rozhodl napsat stručnou tematickou knížku. Ze
spousty informací a zážitků vybral jen některé tematické aspekty Úmluvy a též
dalších mezinárodních paktů. Knížka přináší nevšední pohled na problematiku života
sluchově postižených, která je nezasvěcenému slyšícímu člověku stěží pochopitelná,
díky této knížce však může svět sluchově postižených začít vnímat z jiné
perspektivy. Knížka jednoduše tematicky informuje o neslyšících, snaží se přispět ke
zvyšování povědomí o světě neslyšících, zejména v oblastech vzdělávání, kultury a
jazykových práv, které by měly být podpořeny v rámci české pomoci.
Více obecných i konkrétních informací se do knížky nevešlo, z finančních důvodů.
Doufáme, že knížka bude mít pokračování k novým tématům, nejlépe za spolupráce
s vydavatelem.
Foto: Nová knížka „Malý průvodce pomocí
neslyšícím v rozvojových zemích“.
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Financování
Jak je napsáno níže v sekci Poděkování, za NsN jsme realizovali v roce 2016 jen jeden
projekt dotovaný ze státního rozpočtu. Tyto prostředky z grantu se sloučily do celkového
rozpočtu. Jejich finanční skladba je uvedena v následující tabulce. Všechny výdaje byly
neinvestičního charakteru.
Poděkování:
Děkujeme našim donorům, dárcům a všem, kdo nás podpořili, že se nám v roce 2016
podařilo důstojně působit.
ČRA
N4G
V. K.
K. S.
J. P.
BossCan
Tiráž:
Činnost NsN je určována v závislosti na zahraniční rozvojové politice se zaměřením na
pomoc či spolupráci s lidmi se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením,
v rozvojových zemích.
Neslyšící s nadějí
Na Křečku 365
109 04 Praha 15
W.: neslysicisnadeji.org
E.: organizace(at)nsn.gmail.com
IČO: 22668276
DIČ: CZ22668276
Správní rada:
Radka Videmanová
Mgr. Ivan Kolář
Karel Saitl
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Sekretariát:
Roman Lupoměský, ředitel
Sekce rozvojových projektů (vystřídali se): Bc. Peter Smolík, Mgr. Bc. Tomáš Tětiva,
Eliška Piknerová, MBA a Ondřej Bena.
Sekce fundraisingové činnosti, zejména sbírky a propagace (vystřídali se): Roman
Lupoměský a Markéta Benová, DiS.
Ing. Jaroslav Skuhrovec, odborný poradce a účetní
Veronika Vondál Formánková, M. A., jazyková korektura.
Členství:
FoRS
NRZP ČR
Zpracoval: Roman Lupoměský
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Tabulka

Náklady
číslo
učtu

název ukazatele

Výnosy
Celkem
(v tis.Kč)

číslo
učtu

název ukazatele

celkem
(v tis.Kč)

501

Spotřeba materiálu

25

602

Tržby z prodeje služeb

512

Cestovné

103

682

Přijaté příspěvky

198

518

Ostatní služby

140

691

Provozní dotace

518

521

Mzdové náklady

284

524

Zákonné sociální pojištění

48

525

Ostatní sociální pojištění

1

538

Ostatní daně a poplatky

3

549

Jiné ostatní náklady

0

582

Poskytnuté příspěvky

3
Celkem náklady
hospodářský výsledek

716

Celkem náklady hospodářský
výsledek

607

0
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