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Výroční zpráva 2014 

 „ANO, ANO” 

 

 

 

 

 

Každý má svůj Sen, 

 i ty máš svůj Sen,  

děti však potřebují někoho,  

kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 
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Základní údaje o „ANO, ANO” 

 

Název: „ANO, ANO” 

Adresa sídla: Hostivická 89/45, 155 21 Praha 5, Sobín 

Telefonní kontakt: 602333977, 608333977 

E-mail: ano.tym@email.cz 

Webové stránky: www.ano.g6.cz 

Právní forma: Spolek 

IČO: 22893938 reg. MVČR 08.04.2011 pod čj.: VS/1-1/84 054/11-R 

Účet sdružení: 2600130983/2010 

Veřejná sbírka:  

osvědčená pod  čj. S-MHMP/834384/2012 dne 20.7.2012 

Účet sbírky: 2000272523/2010 

Prezident sdružení - statutární zástupce: Ludmila Zachová 
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Poslání „ ANO, ANO ” 

Podpora sociálně hendikepovaných dětí, rozvíjet jejich nadání a 

zájmy, zvýšit jejich sebevědomí a zlepšit jejich integraci. 

 

 

 

V našich projektech individuálně pracujeme  

 s dětmi v ústavní výchově  

 s mladistvými do 25 let odchozí z ústavní péče 

 s dětmi v náhradní rodinné péči 

 s dětmi ze sociálně slabých rodin 

 s rodinami v ohrožení – sociálně slabé 

 s rodinami starající se o postižené dítě  

 tělesně hendikepovaní 
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Spolupracujeme 

 

Spolupracujeme se 6 dětskými domovy 

 

• DD Klánovice 

• DD Kralupy nad Vltavou 

• DD Ledce  

• DD Litoměřice 

• DD Nové Strašecí  

• DD Unhošť 

 

S MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5, s pěstounskými a 

sociálně slabými rodinami a s rodinami pečující o zdravotně 

hendikepované děti z Prahy a Středočeského kraje. 

 

 

Podporujeme 

 

V našich projektech je zapojeno 178 dětí. 

 

Celkově jsme podpořili 403 dětí v jejich 

Snech a sportování. 

 

Dlouhodobě podporujeme 101 dětí 

 

 66 v rámci projektu Sen 

 31 v rámci projektu Sport pomáhá 

 4 z veřejné sbírky 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Činnosti „ANO, ANO” v roce 2014   

Projekty:  

Sdružení nabízí zapojení sociálně hendikepovaných dětí  

v těchto projektech: 

Projekt Sen 

Projekt Sport pomáhá 

V mezinárodním programu Cena vévody z Edinburghu 

V pilotním projektu „Můj patron“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další činnost: 

Veřejná sbírka 

Besedy k projektům 

Akce „Děti, dětem“ 

Sportovní podpora mládeže 

Sportovní a společenské benefiční akce na podporu projektů 
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Projekt Sen  

 

Projekt Sen vznikl na podzim 2011 se 

záměrem pomoci dětem se sociálním 

hendikepem rozvíjet jejich nadání a 

zájmy, zvýšit jejich sebevědomí a zlepšit jejich integraci. 

Současně pak propojit sponzory s dětmi a v rámci dlouhodobé 

spolupráce usilovat o zvyšování osobní zodpovědnosti 

podporovaných dětí.  

V rámci projektu Sen jsou děti podporovány v zájmové činnosti, 

ve  studiu, v jazykových pobytech, v zakoupení potřebných 

pomůcek, v samostatném bydlení, v získání řidičského oprávnění, 

při opuštění dětských domovů a při další potřebné pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2013/14 bylo podpořeno 155 dětí  

 78 dětí bylo podpořeno jednorázově 

 28 rozjezdově  

 49 bylo podporováno dlouhodobě 

 

 



7 
 

Projekt Sport pomáhá 

 

V rámci projektu Sport pomáhá, podporujeme sportovní aktivity 

sportujících dětí, oddílové příspěvky, sportovní soustředění a 

sportovní vybavení. 

 

Sledujeme děti v jejich sportovním vývoji, 

pomáháme jim při sportovním úspěchu i 

neúspěchu. Podporujeme jejich sebevědomí a 

integraci. 

 

Do projektu zapojujeme i sportovně zaměřené sponzory a pořádáme 

sportovní benefiční akce. 

 

Projekt vznikl na jaře 2013, kdy jsme dlouhodobou podporu 

ve sportování oddělili od projektu Sen. 

 

V projektu je zapojeno 31 dětí. 
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Mezinárodní program  

Cena vévody z Edinburghu - DofE Award 

DofE Award je mezinárodní prestižní vzdělávací program pro mládež 

z celého světa. Mladí lidé plní postupně tři programy - bronzový, 

stříbrný a zlatý, podle pravidel této ceny. 

 

Naše děti jsou zapojeny od 1. ledna 2014 do bronzového a  

od 18. 8. 2014 do stříbrného programu. 

 

Bronzový program 

Účastníci se snaží během 6  a 3 měsíců v sekcích: Sportovní aktivita, 

Dovednost a Dobrovolnictví dosáhnout cílů, které si v rámci sekcí 

stanovili. Připravit a splnit víkendovou expedici. 

 

Stříbrný program 

Účastníci se snaží během 6 měsíců v sekcích: Sportovní aktivita, 

Dovednost a Dobrovolnictví dosáhnout cílů, které si v rámci sekcí 

stanovili. Připravit a splnit 3 denní expedici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 účastníků začalo plnit Bronzový program 

12 účastníků bylo oceněno 

4 účastníci vstoupili do Stříbrného programu 
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Můj Patron  

 

Pilotní projekt Můj patron vznikl ve spolupráci  s vedením nadace 

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic 

foundation, o.p.s. a s absolventy CEMS Programu – CEMS Master in 

International Management. 

 

V rámci tohoto projektu si děti z dětských domovů vybírají své 

patrony z absolventů CEMS Programu. 

 

S patronem se pravidelně schází a ten jim pomáhá na jejich 

složitější cestě životem. 

V patronovi mají svého pomocníka, rádce, kamaráda a můžou se na 

něho kdykoliv obrátit. 

 

V pilotním projektu je zapojeno 8 dětí z dětských domovů, 

ve věku 15 – 21 let. 
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Veřejná sbírka 

Dne 1. 8. 2012 vznikla veřejná sbírka k projektu Sen. 

Finančními prostředky ze sbírky jsou podporováni sociálně 

znevýhodnění a hendikepovaní, zejména podpora školného a 

asistenti hendikepovaných. 

 

Sbírka k 31. 12. 2012  -  1.900 Kč 

Sbírka k 31. 12. 2013 - 162.581,37  Kč 

Sbírka k 31. 12. 2014 – 283.816,37 Kč 

 

 

 

 

 

 

Besedy k projektům  
 

Besedy jsou organizovány v dětských domovech a v rodinkách. 

V rámci besed se děti dozvědí nejen o všech o projektech, ale svůj 

životní příběh jim s prezentací vypráví hendikepovaný cyklista Michal 

Stark – patron našich projektů. 

Besedy také organizujeme ve firmách, kde budoucím sponzorům 

představujeme naši činnost. 
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Děti, dětem 

Benefiční akce, kdy se podporované děti zapojí do pomoci jiným 

dětem. Formou poznávání, her a prodejem svých výrobků. Zde se 

můžou poznat i se svými sponzory a strávit s nimi den. 

V roce 2014 s názvem „Indiánský den“. 

Prodejem dětských výrobků děti získali na sbírku Sen 15.360,- Kč. 
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Benefiční akce a  

sportovní podpora činnosti mládeže 
 

Benefiční akce jsou věnované podpoře konkrétních osob nebo 

našich projektů. 

 

 První šlápnutí 

 Hurá na Ještěd 

 Jarní vrchař 

 Jarní výběh na Sněžku 

 Děti dětem 

 Letní vrchař 

 Podzimní vrchař 

 Poslední šlápnutí  

 

Výsledkem těchto aktivit je, že ANO, ANO je schopno svými akcemi 

získat příspěvky pro potřebné děti. V rámci svého poslání věnujeme 

získané prostředky od individuálních dárců i sponzorských firem 

v plné výši ve prospěch podporovaných osob, případně částky 

doplňuje na potřebnou výši z dalších zdrojů vnějších nebo vlastních.  
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Plány na rok 2015  

 

V rámci projektu Sen rozvinout práci s dětmi, které opouštějí dětské 

domovy a začínají samostatně žít či již se starat o rodinu.  

Zajištění doučování pro děti, které potřebují ve výuce pomoci. 

Zaměření se na děti se zrakovým hendikepem a pomoc při léčbě 

zrakových vad, zajištěním brýlí. 

V projektu Sport pomáhá dále podporovat děti ve sportování. 

Zapojení dalších dětí do vzdělávacího programu Mezinárodní cena 

vévody z Edinburghu.  

Pokračování v pilotním projektu Můj patron. 

Rozšíření pořádání společenských, sportovních a benefičních akcí na 

podporu projektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Hospodaření za rok 2014 
 

Příjmy celkem:1.022.433,60 Kč       

Dary: 485.483,60Kč         

Sbírka Sen: 126.238 Kč        

Provozní dotace: 132.000 Kč        

Z daňové činnosti 278.712 Kč       

   

          

Náklady celkem: 979.758,95 Kč      

Výdaje z neziskové činnosti: 472.368,22 Kč    

Výdaje Sbírka Sen: 150.344 Kč       

Provozní dotace: 132.000 Kč        

Provozní náklady:74.381,10 Kč       

Výdaje z daňové činnosti: 150.665,63 Kč     

     

          

Výnosy příštích období: 469.525,24 Kč,  

z toho výnosy Sbírka 67.900,61 Kč.      

        

 

 

 

 

      

Děkujeme všem, 

Dárcům, sponzorům a dobrovolníkům, 

kteří činnost a ANO, ANO podporují. 
  

 

 

 


