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Výroční zpráva 2014
Úvodní slovo
Tamjdem se v úvodu roku transformoval z občanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost. Máme nemalou radost, že už se nikdy na nic dalšího transformovat nebudeme –
bylo to napínavé a každý z původních členů sdružení musel minimálně třikrát na poštu.
Zároveň to ale byla skvělá příležitost vrátit se k úvahám o našem poslání a budoucnosti.
Zakládací listina, která nahradila stanovy sdružení, a která upravuje vzájemné vztahy mezi
zakladatelem, správní radou, dozorčí radou a ředitelem, je vám k dispozici ke stažení na
webových stránkách organizace.
Celé jaro jsme se pak věnovali vznikajícímu dokumentu o dobrovolnictví, který na
podzimním promítání pro dobrovolníky a přátele Tamjdemu uvedl režisér Zdeněk Tyc.
Věříme, že má smysl mluvit o motivacích a zážitcích dobrovolníků, a proto jsme na podzim
na dokument navázali vlastním rozhlasovým pořadem Zkouška sirén, který poběží až do
poloviny roku 2015.
Děkujeme za přízeň a podporu všem dobrovolníků, dárcům i partnerům a přejeme našim
hostitelským organizacím mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.
Štěpán Zelinger, zakladatel
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Obecné informace o organizaci
Obecně společná společnost Tamjdem vznikla transformací z občanského sdružení CONEV,
založeného absolventy Evropské dobrovolné služby v roce 2008.
Tamjdem pomáhá propojovat všechny, kdo mají chuť dělat něco užitečného, s českými a
zahraničními neziskovými organizacemi. V rámci různě dlouhých dobrovolnických výjezdů
je však především propojuje mezi sebou. Poznávají přitom nová místa, nové lidi a zkouší si
věci, na které v každodenním životě není čas ani prostor.
Obecně prospěšná společnost Tamjdem má správní radu, která jmenuje jediného
statutárního zástupce organizace – ředitele. Po celý rok 2014 jím byl Tomáš Fliegl. Na
hospodaření organizace dohlíží dozorčí rada, jejíž předsedkyní byla Jana Šoupalová.
Správní i dozorčí rada má každá tři členy, předsedou správní rady byl zaklada tel
organizace Štěpán Zelinger. Funkce ředitele a členů správní i dozorčí rady byla vykonávána
bez finanční odměny.

Společensky prospěšné služby poskytované společností
o
o
o
o
o
o

Propagace dobrovolnictví a dobrovolnických příležitostí;
realizace vlastních projektů v oblasti rozvoje dobrovolnictví a dobrovolníků;
podpora iniciativ mládeže s důrazem na osobní rozvoj realizátorů;
pořádání seminářů, školení a další formy přípravy, neformálního vzd ělávání a rozvoje
dobrovolníků;
podpora propojování, setkávání a společných aktivit bývalých i současných
dobrovolníků;
informování o Evropské dobrovolné službě, vysílajících organizacích v ČR , o projektech
EDS v zahraničí;

o spolupráce s českými i zahraničními dobrovolnickými organizacemi a jejich sítěmi;
o tvorba nástrojů posilujících uznání dobrovolné práce ve společnosti;
o poskytování produktů a služeb souvisejících s veřejně prospěšnou činností sdružení.
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Realizované aktivity
Workcampy
O.p.s. Tamjdem letos druhým rokem vysílala dobrovolníky na workcampy do zahraničí a
organizovala vlastní workcampy v České republice. Naší partnerskou a zastřešují organizací je
Service Civil Iinternational, která ve společné práci pro dobrou věc spatřuje prostředek
k dosažení mírového soužití lidí různých národů. Tak jako náš druhý hlavní projekt, Víkendovky,
jsou i workcampy založeny na konceptu skupinového dobrovolnictví.
Shrnutí projektu v číslech
V průběhu roku 2014 jsme vyslali 54 českých dobrovolníků na projekty v celkem patnácti
zemích Evropy, ale nově také do několika zemí Asie. Zároveň jsme ve spolupráci s českými
neziskovými organizacemi uspořádali pět domácích workcampů, kterých se zúčastnilo 45
převážně zahraničních dobrovolníků včetně vedoucích – campleaderů. Ti společně věnovali
pomoci veřejně prospěšným projektům celkem 2400 dobrovolných hodin. Pro účastníky
zahraničních workcampů jsme uspořádali tři předodjezdová školení – dvě v Praze a jedno v Brně.
Přehled workcampů uspořádaných v České republice:
29. června – 11. července: Letní škola pro děti v Olešnici
o aktivity spojené s neformální výukou angličtiny pro děti
13. července – 1. srpna: Zoopark Zájezd
o práce spojená s údržbou a rozšiřováním areálu neziskové zoo
4. – 15. srpna: Na farmě ve Valči
o ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj
10. – 23. srpna: Jak se žije v týpí
o práce v lese a na lokálních kulturních památkách ve spolupráci s Ligou lesní moudrosti
22. září – 1. října: Komunitní bydlení v Benediktu
o manuální práce v komunitním domě pro lidi s postižením
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Dobrovolnické víkendy – Víkendovky
Víkendové dobrovolnické výjezdy na pomoc českým neziskovým organizacím jsou jedním
ze dvou stěžejních projektů o.p.s. Tamjdem. Jsou otevřené komukoli, umožňují nahlédnout do
fungování širokého spektra organizací a účastníky krom odvahy jet pracovat s cizími lidmi
mnoho nestojí. Slouží jako příležitost poznat nová místa, nové lidi a vyzkoušet si nové věci.
Významnou přidanou hodnotou je vysoký počet zahraničních účastníků, kteří výjezdům dodávají
mezikulturní rozměr.
Shrnutí projektu v číslech
V roce 2014 se 15 Víkendovek zúčastnilo 146 Čechů a cizinců, z toho 11 mimo rámec akreditace
MVČR pro krátkodobou dobrovolnickou službu. Společně odpracovali 1348 hodin ve prospěch
13 českých neziskových organizací v České republice. Se 6 z nich jsme spolupracovali poprvé. Do
realizace se zapojilo 12 dobrovolníků-organizátorů.
Přehled a náplň Víkendovek v roce 2014
21.-23. 2. – o.s. Propolis (záchrana kulturní památky, sociální podnik)
o vyklízení suti, stavba opěrné zdi v zahradě, čištění a skládání cihel, bourání komínu
7.-9. 3. – o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium (záchrana kulturní památky)
o čištění Valdštejnského průseku od náletových dřevin, úklid kostela, pomoc s přípravou
kulturní akce
14.-16. 3. – o.s. Benediktus (komunitní dům pro mentálně handicapované)
o čištěná vykáceného lesa, terénní úpravy zahrady, renovace starého nábytku
29.-30. 3. – o.s. KoŠ, Mateřská lesní školka Větvička (vzdělávání a výchova dětí)
o sběr a zpracování dřeva na vytápění školky
9.-11. 5. – o.s. Ryzáček (hiporehabilitace a aktivity s využitím koní)
o oprava ohradníků u výběhů pro koně, čištění od náletových dřevin
9.-11. 5. – o.s. Genius Loci Sudslava (záchrana kulturní památky, kultura)
o stavba plotu, oprava laviček, zahradní práce
16.-18. 5. – o.s. Natvrdlí (rozvoj komunity)
o čištění náhonu rybníka od bahna, navezení štěrku, stavba filtračního náspu
30. 5.-1. 6. – o.s. SK KONTAKT Brno (integrace lidí s handicapem)
o pomoc při organizaci Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených
sportovců
13.-15. 6. – o.s. Nobilis Tilia (botanická zahrada léčivých rostlin)
o mulčování, čištění jezírka, hrabání sena, příprava zahrady na pořádání festivalu
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20.-22. 6. – TOM Dumánci (oddíl ATOM, tábory a celoroční činnost s dětmi a mládeží)
o stavba stanů, příprava prken na stavbu střechy loděnice, čištění tábořiště od povodňové
náplavy
26.-28.9. – TOM Dumánci (oddíl ATOM, tábory a celoroční činnost s dětmi a mládeží)
o stěhování nábytku, úklid klubovny a okolí, příprava dřeva na topení, přesouvání
materiálu na opravu loděnice
10. - 12. 10. – o.s. Area Viva, Biofarma Valeč (biofarma, ekologie, sociální zemědělství)
o sběr ovoce, moštování, stavba schodů, hloubení základů nové brán, nahazování zdí
přírodní omítkou
17. - 19. 10. – o.s. Camphill (komunitní dům pro lidi s handicapem a biodynamické
zemědělství)
o sklízení, čištění a třídění zeleniny a ovoce
24. - 26. 10. – o.s. Ryzáček (hiporehabilitace a aktivity s využitím koní)
o oprava chodníku, úklid v jízdárně, čištění nástrojů a vybavení
8. - 9. 11. – Buddhistická kulturní společnost (buddhismus v ČR)
o skládání dříví, sázení stromů, podzimní úklid
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Doprovodné aktivy
Pro všechny odvážné jsme na jaře uspořádali školení o tom, co potřebuje znát a umět
campleader workcampů a organizátor Víkendovky. Víkendovkou v organizaci Area Viva (10. - 12.
října) jsme se zapojili do projektu 72 hodin. V zimě jsme zorganizovali výjezd pro
dobrovolníky Evropské dobrovolné služby a v létě jsme s nimi jeli pomáhat na festival čaje do
Českého/Polského Těšína. Jako každý rok jsme se v květnu sešli s našimi dobrovolníky na
Toulcově dvoře, kde se před 7 lety uskutečnil první Tamjdem, a na podzim jsme uzavřeli
sezónu výstavou fotografií a promítáním v pražském klubu K4.
Během celého roku vznikal v režii Zdeňka Tyce dokument o dobrovolnictví s Tamjdemem. Na
podzim jej odvysílala České televize v rámci dokumentárního cyklu „Příběhy neobyčejné
energie“, financovaného nadací ČEZ. Dokument můžete shlédnout online na této adrese. Markéta
Votavová a Tomáš Fliegl se kromě toho objevili v pořadu České televize Dobré ráno
v reportáži o dobrovolnických příležitostech během roku i letních prázdnin.
Od října roku 2014 bylo možné si každou středu v měsíci poslechnout naše dobrovolníky a hosty
v pořadu Zkouška sirén na internetovém rádiu Streetculture. Pořad vznikl z iniciativy Jany
Šoupalové, Markéty Votavové a Terezy Daňkové jako prostor pro dialog o dobrovolnictví a
rozvoji neziskového sektoru.

Lidé v organizaci
Vedení Víkendovek i samotné organizace měla na starosti Markéta Votavová, pomáhali jí Tomáš
Fliegl a Štěpán Zelinger. Workcampy v průběhu celého roku zdatně vedl Tomáš Fliegl, na podzim
se k němu připojila Andrea Longinová, která v roce 2015 koordinaci převezme. Jednotlivé
víkendovky a workcampy vedli: Larissa Jehle, Lucie Štercová, Rosa Reinisch, Martina
Kostohryzová, Andrea Longinová, Jana Šoupalová, Jiří Prchlík, Marta Wojciechovská, Lucie
Vodičková, Tereza Dumská, Anna Swetnik, Romana Úlehlová, Štěpánka Kadochová, Sunčica
Novakovič, Tomáš Pazdera, Markéta Votavová a Štěpán Zelinger. Dobrovolníkům Evropské
dobrovolné služby se věnovali Ivana Siglová, Petr Žabka a Štěpán Zelinger. Zázemí našemu
knižnímu fondu poskytla Jana Doudová, za projektovou podporu vděčíme Janě Šoupalové a
technologické nástroje vylaďoval Stanislav Vítek.
Členové dozorčí rady: Jana Šoupalová, Tereza Kučerová, Tomáš Pazdera.
Členové správní rady: Štěpán Zelinger, Alena Standaert Čápová, Stanislav Vítek.

Výhled na rok 2015
Tak jako v loňském roce připravujeme sérii Víkendovek, minimálně pět letních workcampů a
několik doprovodných akcí pro dobrovolníky, které baví se vídat i jindy než při práci. Těšíme se
na pokračování spolupráce se středními a vysokými školami, pro které pořádáme dobrovolnické
akce. Úspěch ve výběrovém řízení k dokumentárnímu cyklu Příběhy neobyčejné energie byla i
finanční cena 100 000 korun, kterou plánujeme využít na rozšíření úvazku vedoucího organizace
a jako investici do dalšího fundraisingu. A jelikož už známe naše budoucí spolubydlící,
nemůžeme se dočkat prvního stěhování do vlastní kanceláře!

6

Tamjdem o.p.s.
Jednořadá 1052/51
Praha 6, 160 00

IČ: 22675515
tamjdem@tamjdem.cz
www.tamjdem.cz

Naši dárci a partneři
V roce 2014 se Tamjdem rozhodli začít pravidelně finančně podporovat první individuální dárci,
z čehož máme ohromnou radost. Děkujeme Kristýně Járové, Kateřině Krnáčové a Vlastě
Votavové i všem dárcům, kteří přispěli na naši činnost jednorázově, za sympatie a důvěru!
Za ochotu podílet se na rozvoji občanské společnosti v České republice srdečně děkujeme také
našim partnerům a institucionálním dárcům.
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Finance a hospodaření
Příjmy a náklady, hospodářský výsledek 2014

Účetnictví nám vedla firma Prodimo, s.r.o.
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Struktura nákladů
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