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Výroční zpráva 2013 
 

Úvodní slovo 
 

Ohlédnout se za uplynulým rokem je příjemné . Ohromnou radost máme z nového loga a 

webových stránek. Krom toho jsme zvládli jsme uspořádat šest workcampů a dvanáct 

dobrovolnických víkendů, aniž bychom měli kancelář. Změnili jsme název a rozhodli o 

změně právní formy, aniž bychom si museli najmout právníka. Obstáli jsme při finanční i 

státní kontrole, aniž bychom před tím probděli devatero nocí. A uspěli jsme v konkurenci 

500 dalších projektů v soutěži Příběhy neobyčejné energie, takže o Tamjdemu v roce 2014 

vznikne televizní dokument. Díky vám, kdo jste se na tom všem podíleli – energie, kterou 

jste Tamjdemu v roce 2013 věnovali, skutečně byla neobyčejná. 

 

Štěpán Zelinger, předseda 

 

Obecné informace o organizaci 
 

Občanské sdružení Tamjdem vzniklo přejmenováním z občanského sdružení CONEV, 

založeného bývalými účastníky Evropské dobrovolné služby  v roce 2008. 

 

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Je 

platformou umožňující dobrovolníkům  setkávat se, realizovat společné projekty a 

podporovat myšlenku dobrovolnictví a rozvoj aktivit mládeže v České republice.  

 

Po celý rok 2013 byly orgány sdružení členská schůze a rada sdružení v  čele s předsedou, 

který byl zároveň statutárním orgánem. Jejich práva a povinnosti jsou podrobněji 

rozepsány v aktualizovaných stanovách organizace, dostupných na vyžádání.  Předsedou 

sdružení byl po celý rok 2013 Mgr. Štěpán Zelinger.  

 

Cíle sdružení 
 

o Podpora dobrovolníků a jejich iniciativ 

o Rozvoj tématu dobrovolnictví v ČR 

o Podpora českých dobrovolníků vyjíždějících do zahraničí  

o Podpora zahraničních dobrovolníků v ČR 

o Podpora a rozvoj EDS, současných i bývalých dobrovolníků EDS  

o Harmonická výchova a podpora seberozvoje jednotlivce  

o Rozvoj aktivit mládeže 
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Realizované aktivity 

Workcampy 

 

Občanské sdružení Tamjdem letos poprvé vysílalo dobrovolníky na krátkodobou 

dobrovolnickou službu do zahraničí a organizovalo vlastní, až dvoutýdenní, workcampy v České 

republice. 

 

Shrnutí projektu v číslech 

V roce 2013 jsme vyslali 49 dobrovolníků na workcampy v 16 zemích Evropy a v Turecku. Na 

domácí půdě jsme uspořádali šest workcampů, kterých se zúčastnilo (včetně vedoucích 

campleaderů) celkem 45 dobrovolníků. V průběhu 50 dnů odpracovali celkem 3 500 hodin pro 

české neziskové organizace. Uspořádali jsme dvě předodjezdová školení pro účastníky 

zahraničních workcampů.  

 

Přehled workcampů v České republice: 

1.-12. července – Letní škola pro děti v  Olešnici  (Olešnice ,  okr. Blansko)  

o aktivity s nácvikem angličtiny pro děti z místní ZŠ 

14.-19. července – Komunitní bydlení Benediktus  (Modletín, okr. Chotěboř) 

o manuální práce v komunitním centru pro klienty s různými typy postižení 

15.-28. července – Za zvířaty do Zooparku Zájezd  (Zájezd, okr. Kladno)  

o práce na zvelebování a rozšiřování neziskové zoo 

5.-17. srpna – Ekologické zemědělství ve Valči  (Valeč, okr. Karlovy Vary)  
o ekozemědělství a údržba krajiny 

16. srpna-1. září –  Ekocentrum Renata (Bělá u Jevíčka, okr. Svitavy)   

o rekonstrukce ekocentra  

13.-20. října – Babí léto v Jóga centru  (Žďárec u Skutče, okr. Chrudim)  

o rekonstrukce areálu centra jógy 
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Dobrovolnické víkendy – Víkendovky 
 

Shrnutí projektu v číslech 

V roce 2013 proběhlo 12 víkendovek v 10 českých neziskových organizacích. Celkem se jich 

zúčastnilo celkem 123 dobrovolníků (z toho 92 akreditovaných), kteří společně odpracovali 

1160 hodin. Jedna čtvrtina účastníků byli cizinci a jedna třetina dobrovolníků vyjela na Tamjdem 

dvakrát a vícekrát. V říjnu jsme otestovali formát dobrovolnického víkendu pro rodiče a děti 

v lesní školce Pramínek a těšíme se, že to nebylo naposledy. 

 

Přehled dobrovolnických víkendů v České republice: 

29.-31. března –  kulturní a pohybové studio, o.s. Kredance (České Budějovice)  

o výroba nábytku z recyklovaných materiálů, asistence při prodeji bazaru kol 

12.-14. dubna – Buddhistická  kulturní společnost  (Vyhlídky, okr.  ČB) 

o skládání dříví, úklid po stavebních úpravách, pálení rákosí, výkop drenážní jámy 

19.-21. dubna – barokní památka, Lodžie o.s  (Sedličky, okr. Jičín)  

o stavba dlážděné přístupové cesty 

19.-21. dubna – komunitní dům, o.s. Benediktus (Modletín, okr. Chotěboř)  

o čistění lesa, instalace dřevěného plotu, demolice staré střechy 

26.-28. dubna – integrační sociální podnik, o.s. Propolis (Chříč, okr. Plzeň)  

o demolice starých zdí pivovaru, úklidové stavební práce, prořezávání zahrady 

7.-9. června  –biofarma, o.s Area Viva (Valeč, okr. Karlovy Vary)  

o pletí záhonů, pomoc se stavbou plotu, vyrovnávání maringotky 

21.-23. červen –  integrační sociální podnik Zoo Chleby, o.p.s.   

(Chleby, okr. Nymburk) 

o úklid ve výbězích, přípravy stavby výběhu 

13.-15. září –   historická fara, o.s. Genius Loci  (Sudslava)  

o vyklízení půdy, výroba laviček, zazimování zahrady 

11.-13. říjen –  lesní školka, ZO ČSOP Ekocentrum Říčany  (Říčany u Prahy)  

o terénní úpravy, dláždění cestiček, sázení ovocných rostlin 

18.-20. říjen –  integrační sociální podnik, o.s. Propolis  (Chříč, okr. Plzeň)  

o demoliční práce v budově pivovaru, odvoz suti úklid v zahradě 

25.-27. říjen  –  multikulturní centrum o.s. InBáze  (Rakovice, okr. Písek)  

o úklid zahrady a údržbové práce na zámku 

22.-24. listopad  –  komunitní dům, o.s. Benediktus  (Modletín, okr. Chotěboř)  
o úpravy terénu a zazimování zahrady, bílení stěn 
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Doprovodné aktivy 
 

Pro campleadery a organizátory víkendovek jsme připravili víkendové školení, na které na 

podzim navázalo další setkání, sloužící pro zhodnocení zážitků s vedením proběhlých akcí. 

S dobrovolníky z obou programů jsme se na podzim setkali na jednodenní akci na Toulcově 

dvoře v Praze. Při několika kulturních příležitostech jsme během roku rozbalili stánek 

s darovanými knihami. 

 

Lidé v organizaci 
 
Workcampy v průběhu celého roku zdatně vedl Tomáš Fliegl. U vedení víkendovek se vystřídaly 
tři směny (Dorota Meissnerová, Kamila Blažková + Štěpán Zelinger a Markéta Votavová). 
Jednotlivé víkendovky a workcampy vedli: Tereza Dumská, Petr Žabka, Lucie Šebánková, 
Martina Kostohryzová, Ivana Siglová, Jaroslav Paznocht, Johana Zacharová, Jiří Řehák a Michaela 
Martínková. Zázemí nám poskytla a lví podíl na knižních happeningách měla Jana Doudová. 
Projektovou podporu nám přinášela Jana Šoupalová a technologické nástroje vylaďoval 
Stanislav Vítek. 
 

Výhled na rok 2014 
 
Úspěšně jsme podali žádosti o financování u Ministerstva vnitra a ministerstva školství a těšíme 
se, že budeme díky tomu moci dál rozvíjet oba naše hlavní projekty. Tak jako v loňském roce 
připravujeme sérii víkendovek, minimálně šest letních workcampů a několik doprovodných akcí 
pro dobrovolníky, které baví se vídat i jindy než při práci. 
 

Naši dárci a partneři 
 

Srdečně děkujeme našim dárcům a podporovatelům za důvěru a ochotu podílet se na rozvoji 

občanské společnosti v České republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We would like to thank the Education, Audiovisual & Culture Executive Agency of the European 

Union for its kind financial support. 
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Finance a hospodaření  
 

Příjmy a náklady, hospodářský výsledek 2013 
 

KATEGORIE   

Náklady 0.00 Kč 

Spotřebované nákupy celkem 30,147.00 Kč 

Spotřeba materiálu 30,147.00 Kč 

Služby celkem 105,425.00 Kč 

Náklady na reprezentaci 1,698.00 Kč 

Ostatní služby 103,727.00 Kč 

Osobní náklady celkem 221,245.00 Kč 

Mzdové náklady 221,245.00 Kč 

Daně a poplatky celkem 1,000.00 Kč 

Ostatní daně a poplatky 1,000.00 Kč 

Ostatní náklady celkem 225.00 Kč 

Jiné ostatní náklady 225.00 Kč 

Poskytnuté příspěvky celkem 32,056.00 Kč 

Poskytnuté příspěvky na dopravu 32,056.00 Kč 

Náklady celkem 390,098.00 Kč 

Výnosy   

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 155,322.00 Kč 

Tržby z prodeje služeb 155,322.00 Kč 

Přijaté příspěvky celkem 12,844.00 Kč 

Přijaté příspěvky 11,244.00 Kč 

Přijaté členské příspěvky 1,600.00 Kč 

Provozní dotace celkem 221,940.00 Kč 

Provozní dotace 221,940.00 Kč 

Výnosy celkem 390,106.00 Kč 

Hospodářský výsledek před zdaněním 8.00 Kč 

 
Příjmy - institucionální zdroje financování   

EACEA grant 101,552.00 Kč 

MVČR Worcampy 27,000.00 Kč 

MVČR TAMJDEM 68,000.00 Kč 

Dohadná položka  dotace EACEA 25,388.00 Kč 

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

 
 

 


