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Výroční zpráva 2015 
 
Úvodní slovo ředitelky 
Rok 2015 začal v poklidu. Celý tým si po všech velkých transformacích a administrativním  

tornádu předchozích let užíval pohodový a ničím nerušený start jarní sezóny Víkendovek, 

plánování českých workcampů a množství přihlášek na zahraniční projekty.   

 

Když už se zdálo, že se v podobném duchu ponese celý rok, přišla příležitost, která se nedala 

odmítnout, a která započala další bouřlivé období. Za podpory internetového obchodu 

s módou vznikla historicky první tamjdemová trika a taška. Módní kampaň jsme podpořili např. 

i krátkým videem o Tamjdemu. Na čas se z nás stali herci a modelky, pózovali jsme a mluvili do 

kamery... a s hrdou radostí jsme do světa šířili zprávu, že práce zadarmo není nadarmo! 

 

Zhruba v polovině roku jsme se, po mnoha letech fungování v kavárnách a pohodlí obývacího 

pokoje, konečně usadili v kanceláři.  

Nadstandardní administrativa nás ale nakonec také neminula, jelikož správní rada jmenovala 

v červenci novou ředitelku.  

A nakonec jsme se, při příležitosti koncertu francouzské zpěvačky Zaz, stali součástí sítě 

neziskových organizací Zazimut a dostali jsme šanci představit se tisícům návštěvníků akce.  

 

Ale to opravdu není všechno...  

Zkrátka, nebyli bychom to my, kdybychom nejeli na plné obrátky!  

Rok 2015 v Tamjdemu je důkazem, že nás naše pracovní tempo baví. Zvyšující se zájem 

o spolupráci ze strany různě zaměřených neziskových organizací a rozrůstající se základna 

kmenových dobrovolníků, sympatizantů a dárců zase napovídá, že v tom nejsme sami! 

 

Děkujeme za přízeň a podporu všem dobrovolníkům, dárcům i partnerům a přejeme našim 

přijímajícím neziskovým organizacím mnoho úspěchů v  nadcházejícím roce. 

 

Markéta Votavová 

ředitelka Tamjdem, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamjdem.cz/tamjdem-je-soucasti-zazimut/
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Obecné informace o organizaci 
Tamjdem, o.p.s. vznikla v roce 2013 transformací z občanského sdružení CONEV, založeného 

absolventy Evropské dobrovolné služby v roce 2008. 

 

Tamjdem propojuje všechny, kdo mají chuť dělat něco smysluplného, s různorodými českými 

a zahraničními neziskovými organizacemi. Společnost realizuje různě dlouhé dobrovolnické 

expedice na pomoc neziskovým organizacím, které trvají jeden den, víkend (projekt Víkendovky) 

nebo i dva týdny (projekt Workcampy) a přináší tak mnoho příležitostí poznávat nová zajímavá 

místa v ČR i ve světě, setkávat se s novými lidmi; vyzkoušet si věci, na které v každodenním 

životě není čas ani prostor, získat a předat inspiraci k cestování, budoucí profesní dráze 

i dalšímu osobnímu zapojení do rozvoje neziskového sektoru a rozradostňování okolního světa. 

 

Správní rada jmenuje jediného statutárního zástupce organizace – ředitele, dozorčí rada dohlíží 

na hospodaření. Tyto funkce byly v roce 2015 vykonávány bez finanční odměny. 

 

Společensky prospěšné služby poskytované  Tamjdem, o.p.s.  
 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 vzdělávání 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; 

 spolupráce s českými i zahraničními dobrovolnickými organizacemi a jejich sítěmi; 

 tvorba nástrojů posilujících uznání dobrovolné práce ve společnosti;  

 poskytování produktů a služeb souvisejících s veřejně prospěšnou  činností sdružení. 

 
Lidé v organizaci 
Ředitelka (statutární orgán): Markéta Votavová (v červenci vystřídala ve funkci Tomáše Fliegla)  

Zakladatel: Štěpán Zelinger 

Členové správní rady: Štěpán Zelinger, Alena Standaert Čápová, Stanislav Vítek 

Členové dozorčí rady: Jana Šoupalová, Tereza Kučerová, Tomáš Pazdera 

Koordinátorka projektu Víkendovky  a projektu Dobrovolnictví tě naučí: Markéta Votavová 

Koordinátorka projektu Workcampy: Andrea Longinová 

 

Realizaci konkrétních akcí se v průběhu roku věnovalo celkem 20 dobrovolníků. Mezi naše 

organizátory Víkendovek a campleadery českých workcampů v roce 2015 patřili: Eva 

Šestáková, Erika Dobešová, Sunčica Novakovič, Hana Stejskalová, Daniela Baráková, Sandra 

Krupičková, Štěpánka Kadochová, Miroslav Ryšán, Tomáš Zahrádka, Marta Wojciechovska, Jana 

Rudyšová, Tomáš Pazdera, Štěpán zelinger, Markéta Votavová, Hana Miková, Tereza Gregorová, 

Lenka Havlíčková, Ivana Siglová, Katka Pokrupová, Martina Kostohryzová.  

 

Dobrovolníkům Evropské dobrovolné služby  se věnovali Ivana Siglová, Petr Žabka a Štěpán 

Zelinger. Zázemí našemu knižnímu fondu poskytla Jana Doudová a za existenci naší webové 

stránky a rozvoj technologických nástrojů  vděčíme Stanislavu Vítkovi. 
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Realizované projekty a doprovodné aktivity 

 
Víkendovky 
Víkendové dobrovolnické výjezdy mezinárodní skupiny 6 – 15 dobrovolníků na pomoc českým 

neziskovým organizacím jsou jedním ze dvou stěžejních projektů Tamjdem, o.p.s.  Umožňují 

nahlédnout do fungování širokého spektra neziskových organizací a jsou otevřené všem 

zájemcům z řad české veřejnosti starším 16 let. Tento projekt nabízí příležitost poznat nová 

místa v České republice, nové lidi a vyzkoušet si zajímavé pracovní úkoly a osvojit si různorodé 

dovednosti. Významnou přidanou hodnotou Víkendovek je přítomnost zahraničních účastníků, 

kteří výjezdům dodávají mezikulturní rozměr. 

 

Shrnutí projektu v číslech 
V roce 2015 se 14 Víkendovek zúčastnilo 129 Čechů a cizinců, kteří společně odpracovali 1298 

hodin dobrovolnické práce pro české neziskové organizace. Z celkového počtu 129 

dobrovolníků se v uplynulém roce 88 lidí zapojilo do Víkendovek poprvé, zbylí dobrovolníci 

měli zkušenost s Tamjdemem v předchozím roce. Do realizace jednotlivých výjezdů se zapojilo 

15 organizátorů.  

 

Přehled a náplň Víkendovek v roce 2015  

(detailní přehled všech projektů včetně fotografií je k nalezení v našem on-line archivu) 
 
27. 2. - 1. 3. - o.s. Propolis, okr. Plzeň  
       (historický pivovar, záchrana kulturní památky, sociální podnik) 

 stavba venkovní opěrné zdi, rovnání terénu před pivovarem, výkop na odpadní trubky  
 
20. - 22. 3. -  o.s. Benediktus, okr. Chotěboř (integrace lidí s handicapem, komunitní dům) 

 příprava sušárny ke kolaudaci, úprava příjezdové cesty, pokládka kamenné ho chodníku 

10. - 12. 4. - o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium, Jičín  
       (záchrana kulturní památky, alternativní kultura) 

 čištění lesa a zpracování a skládání dříví, pokládka dlážděné terasy 
 

17. - 19. 4. - o.s. Villa Vallila, okr. Benešov (integrace lidí s handicapem, komunitní dům) 

 vyrovnání terénu, sadba mladých stromků, obnova ozdobné malby na zdi jídelny  
 
1. - 3. 5. - Trutnovská zeleň, o.p.s., okr. Hradec Králové  
      (integrace sociálně znevýhodněných lidí na trh práce, lesnictví) 

 oplocenky na louce i v lese, základní údržba areálu, příprava bylinkového záhonu 

15. - 17. 5. - AREA viva, z.s. – spolek pro ekologii a zemědělství, okr. Karlovy Vary           
       (ekologie a zemědělství) 

 dekonstrukce dřevěné stavby, protřídění získaného materiálu, práce na zahradě 
 

29. - 31. 5. - Usedlost Jasanka, o.p.s.  (environmentální výchova, ekologie, rozvoj komunity)  

 dokončovací úpravy hliněné pece a společenské místnosti, výzdoba mozaikou  
 
12. - 14. 6. - o.s. Nobilis Tilia, okr. Krásná Lípa (botanická zahrada léčivých rostlin) 

 úprava zahrady, výroba hmyzího domečku, čištění kořenové čističky, sběr bylin  

http://www.tamjdem.cz/vikendovky/archiv/vikendovky-2015/
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26. - 28. 6. -  TOM Dumánci, okr. Tábor (oddíl ATOM, tábory a celoroční činnost s dětmi a mládeží) 

 stavba podsadových stanů pro letní dětský tábor, příprava tábořiště 

10. - 13. 9. - Nadační fond Jičín - město pohádky, Jičín  
       (alternativní kultura, divadlo, volný čas dětí a mládeže, pohádkový festival)  

 pomoc se zajištěním realizace festivalu, obstarávání vjezdů, role pohádkových bytostí  
 

25. - 27. 9. - Corazon o.s., okr. Olomouc  
       (environmentální výchova, vztah ke zvířatům, volný čas dětí, mládeže, dospělých)  

 údržbové práce v areálu, skládání dříví na otop, přestěhování domku na nářadí  
 
23. - 25. 10. - Sdružení Neratov, o.s., Bartošovice v Orlických horách  
       (integrace lidí s handicapem, komunitní dům, chráněné pracoviště)  

 úklid a vymalování sklepních prostor, úklid kůlny, úprava okolí kostela  
 
6. - 8. 11. - SOS Dětská Vesnička, Brno  
       (ochrana práv dítěte, chráněné bydlení, pěstounská péče) 

 kompletní výmalba a úklid přízemních prostor a klubovny 

13. - 15. 11. - o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium, Jičín  
       (záchrana kulturní památky, alternativní kultura)  

 štípání a skládání dříví na otop, úklid ve skladu kostýmů, masek, rekvizit a nářadí 
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Workcampy 
Organizace Tamjdem, o.p.s. třetím rokem vysílala dobrovolníky na workcampy do zahraničí 

a organizovala vlastní workcampy v České republice. Zásadním partnerem Tamjdemu je v této 

oblasti organizace Service Civil International, která v mezinárodním dobrovolnictví a 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 konc eptu 

skupinového dobrovolnictví v multikulturním týmu. 

 

Shrnutí projektu v číslech 
V průběhu roku 2015 jsme ve spolupráci s českými neziskovými organizacemi uspořádali 

6 domácích workcampů, kterých se zúčastnilo 39 převážně zahraničních dobrovolníků spolu 

s 9 campleadery. Společně věnovali pomoci veřejně prospěšným projektům celkem 2382 hodin 

dobrovolnické práce. Zároveň jsme vyslali 67 českých dobrovolníků na projekty do zemí 

sousedních i vzdálenějších koutů Evropy, ale také do několika zemí Asie. Ve srovnání s  rokem 

předchozím to znamená čtvrtinový nárůst zájmu dobrovolníků o výjezd na workcamp.  

Pro účastníky zahraničních workcampů jsme již tradičně uspořádali předodjezdová školení – tři 

v Praze a jedno v Brně.  

 

Přehled a náplň workcampů uspořádaných v České republice v roce 2015  

(detailní přehled všech projektů včetně fotografií je k nalezení v našem on-line archivu) 

 
6. - 17. 7.  - Základní škola, Olešnice (základní škola) 

 letní škola a aktivity s nácvikem angličtiny pro děti 

27.7. - 9.8. - Zoopark Zájezd, okr. Kladno (chov zvířat, zoo, vzdělávací programy)  

 stavba informační stezky skrz areál malé zoo  

2. - 15.8. - o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium, Jičín  
       (záchrana kulturní památky, alternativní kultura) 

 obnova původních renesančních omítek ze 17. století pod vedením profesionálů  
 
9. - 21.8. - AREA viva, z.s. – spolek pro ekologii a zemědělství, okr. Karlovy Vary           
       (ekologie a zemědělství) 

 aktivity spojené s provozem ekologického zemědělství, stavba salaše 

23.8. - 5. 9. - Buddhistická kulturní společnost Vyhlídky, okr. České Budějovice                         
       (buddhismus v ČR)  

 celková obnova areálu centra praktikující buddhismus Diamantové cesty  
 
14. - 23.9. - o.s. Benediktus, okr. Chotěboř (integrace lidí s handicapem, komunitní dům) 

 dokončení a izolace roubenky, natření sušičky a příprava dříví na zimu  
 

Doprovodné aktivity 
Většinu energie jsme věnovali Víkendovkám a workcampům, ale protože nás naše práce těší, 

žádné příležitosti ani zajímavému či případně trochu bláznivému nápadu jsme nemohli říci ne!  

 

Relativně klidné, i když intenzivní období příprav projektů rozproudila jedinečná příležitost 

vyrobit historicky první Tamjdem trika. Díky spolupráci s internetovým obchodem s módou  

ZOOT a jeho sekcí DOBRO se do světa kromě našich trik šířila i výzva „vylez z  pantoflí“ a pro 

http://www.tamjdem.cz/workcampy/archiv/sezona-2015/
http://www.tamjdem.cz/posledni-sance-koupit-si-nase-slusiva-trika-a-dobrou-tasku/
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nás nejcennější sdělení „práce zadarmo není nadarmo“. Tuto kampaň podpořilo i krátké 

prezentační video, které můžete shlédnout on-line. 

 

V průběhu května a června jsme na 5 večerních setkáních proškolili celkem 8 nových 

campleaderů a organizátorů. Školení s námi připravila profesionální lektorka  Karolína 

Kousalová. V listopadu jsme se s campleadery a organizátory opět společně setkali,  a to na 

víkendovém setkání, kde měli možnost hodnotit proběhlou sezónu a vlastní zkušenost 

s vedením projektů. 

 
V jarním období proběhlo i několik setkání se studenty střední školy English International 
School of Prague. Tým školitelů Karolíny Kousalové a Josefa Nového za podpory koordinátora 
celého projektu Štěpána Zelingera připravil studenty na realizaci dvou vlastních 
miniworkcampů pro své studijní týmy a další spolužáky.  Cílem této aktivity je podpora rozvoje 
dobrovolnictví, růstu dobrovolnických příležitostí a šíření dobré praxe a zkušeností 
s pořádáním našich dobrovolnických projektů v  ČR. 

 

Během roku 2015 pro nás několik fanoušků uspořádalo charitativní knižní bazary po celé Praze 

a jednu jarní sobotu jsme se sešli na jednodenní akci na pražském Toulcově dvoře, kde vzniklo 

další video o naší činnosti.  

 

Velkou radost máme i z toho, že jsme se v listopadu, při příležitosti koncertu francouzské 

zpěvačky Zaz, stali součástí sítě neziskovek Zazimut a dostali jsme tak mimo jiné i  možnost 

prezentovat naši činnost návštěvníkům akce.  

 

Celý rok jsme u příležitosti mezinárodního dne dobrovolníků zakončili fotografickou soutěží 

„Práce zadarmo není nadarmo“ a oslavili jsme jej během večerního inspirativního setkání 

“Pošli to dál”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RAb13hnhDBA
https://www.facebook.com/Tamjdem/photos/?tab=album&album_id=10154341625418502
https://www.facebook.com/BuduPomahat.cz/videos/834483576640070/
http://www.tamjdem.cz/tamjdem-je-soucasti-zazimut/
http://www.tamjdem.cz/foto-soutez-prace-zadarmo-neni-nadarmo-ma-sve-viteze/
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Naši dárci a partneři 
 

Srdečně děkujeme všem našim partnerům a dárcům za sympatie, důvěru a chuť podílet se 

s námi na rozvoji občanské společnosti v České republice. 
 

Dárci 
Vedle významných českých i zahraničních institucí patří mezi naše podporovatele také 

individuální dárci. Těší nás, že v roce 2015 počet těchto dárců opět trochu narostl.  

Za jednorázové i pravidelné příspěvky velice děkujeme  těmto výjimečným lidem: Matyáš Flemr, 

Štěpán Zelinger, Markéta Votavová, Lucie Olejárová, Tiago de Almeida Marques, Vlasta 

Votavová, Karolína Kousalová, Kateřina Járová, Kateřina Krnáčová, Csilla Barkász, Jan 

Hněvkovský, Kateřina Voleková, Simon Standaert a další. 

 

Srdečně děkujeme také našim institucionálním dárcům - Ministerstvu vnitra České republiky 

a Ministerstvu školství České republiky. Dále pak  Nadaci ČEZ, ze které jsme získali příspěvek na 

rok 2015 díky naší účasti v dokumentárnímu cyklu České televize a společnosti ČEZ roku 2014 

s názvem „Příběhy neobyčejné energie“, a dále pak zahraniční nadaci The American Jewish 

Joint Distribution Committee, ze které jsme získali příspěvek na naši činnost na období 3 let 

(2015 – 2018). 

 

Naše díky patří i těmto podporovatelům - New York University, English International School 

Prague, TechSoup Česká republika, ZOOT DOBRO, JOBS.cz  a GIVT. 

 

V případě, že chcete Tamjdem, o.p.s. také finančně podpořit, kontaktujte nás.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.techsoup.cz/
http://www.zoot.cz/dobro
http://www.jobs.cz/
https://givt.cz/
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Partneři 

Poděkování patří také našim českým i zahraničním  partnerům, s nimiž spolupracujeme na 

realizaci, rozvoji a propagaci našich dobrovolnických projektů.  

Ve spolupráci s mezinárodní organizací Service Civil International (SCI) pořádáme workcampy 

v České republice a vysíláme české dobrovolníky na stejné projekty do zahraničí. 

Národní dobrovolnické centrum Hestia je naším partnerem při pojišťování dobrovolníků 

našich projektů u Hasičské vzájemné pojišťovny a při rozvoji dobrovolnictví v ČR. 

 

V oblasti propagace dobrovolnictví, Tamjdem, o.p.s. a našich projektů patří mezi naše hlavní 

partnery: Dobrovolnik.cz, Budupomahat.cz, NICM.cz, Mladiinfo.cz, Adam.cz,  The Media, 

Svetaznalec.cz a internetové radio StreetCulture.cz. 

 

Výčet českých partnerských neziskových organizací je prezentován u konkrétních projektů.  

Všem přijímajícím organizacím děkujeme za přízeň, příležitost podpořit je v jejich práci a chuť 

umožnit bezmála dvěma stovkám dobrovolníků ročně stát se na chvíli součástí jejich života.

http://www.dobrovolnik.cz/
http://www.budupomahat.cz/
http://nicm.cz/
http://www.mladiinfo.cz/
http://www.adam.cz/
http://www.themedia.cz/
http://www.svetaznalec.cz/
http://streetculture.cz/
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Finance a hospodaření Tamjdem, o.p.s. 
Účetnictví nám vedla firma Prodimo, s.r.o. 
 

Účetní závěrka Tamjdem, o.p.s. za rok 2015 
 
Rozvaha  

Sestavená k 31.12.2015  v tisících Kč. 
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Výkaz zisku a ztráty 

Sestavený k 31.12.2015  v tisících Kč. 

 

Struktura příjmů 
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Struktura nákladů 
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Výhled na rok 2016 
I v dalším roce se s námi dobrovolníci vydají do různorodých českých i zahraničních neziskových 

organizací. Zrealizujeme 12 – 17 víkendových expedic, minimálně 6 letních workcampů v ČR a 

několik doprovodných akcí pro dobrovolníky, které baví vídat se i jindy než při práci.  

Těšíme se na rozvoj vzdělávacích aktivit pro naše campleadery a organizátory, a také na rozvoj 

vzdělávací série pro střední školy. Zejména díky finanční podpoře americké nadace JDC 

chystáme velké kroky v oblasti fundraisingu a propagace.  

 
 

Kontakt 
Tamjdem, o.p.s. 
Jednořadá 1052/51 
Praha 6, 160 00 
 
IČ: 22675515 
tamjdem@tamjdem.cz 
 
Kancelář a doručovací adresa: 
Na Smetance 4, Praha 2, 12000  
 
Bankovní spojení:  
Fio banka, a.s., účet číslo: 2800347714/2010 
 
 


