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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2016 byl v Tamjdemu hlavně o lidech. I proto jsme se rozhodli 
dát jim v této výroční zprávě větší prostor. Jim a neziskovým 
organizacím, do jejichž práce jsme se během uplynulého roku 
zapojili. Ani bez jednoho by Tamjdem dnes totiž nebyl tím, čím je.
Za to, kam se naše organizace v uplynulém roce posunula, 
vděčíme našim projektovým koordinátorům, externím 
spolupracovníkům, členům správní a dozorčí rady a neméně pak 
i jednotlivým vedoucím našich projektů a akcí z řad dobrovolníků. 
Spolupráce s nimi nás po celý rok velmi inspirovala a dodávala 
nám energii.
Navíc jsme z radosti ze setkávání a společné práce založili 
neformální dobrovolnickou skupinu jménem Tamzajdem, kde jsme 
řešili témata spojená s naším rozvojem, a do týmu jsme přibrali dva 
nové koordinátory.
Na druhé straně nás v práci ale motivovaly i neziskové organizace 
po celé České republice, do jejichž života jsme měli šanci se 
alespoň na chvíli zapojit. Jejich neutuchající energie, silné vize 
a pozoruhodné výsledky nás opakovaně utvrzovaly v tom, že naše 
práce má smysl.
Nakonec Tamjdem získal nové logo a nastartovali jsme i několik 
dalších větších změn v oblasti propagace a komunikace.
Jsem šťastná, že hodiny sezení u počítače a psaní e ‑mailů, 
pozvánek, článků, metodik, vytváření tabulek a mnoho dalšího 
byly v roce 2016 odměněny dobrou dávkou adrenalinu, který 
jsme pokaždé s odjezdem na projekty prožívali, upřímnou radostí 
dobrovolníků i neziskovek z hotové práce a z nových přátelství 
a také opravdu velkým množstvím dobrovolníků, které se nám 
povedlo propojit s neziskovkami po celé České republice ale i ve 
světě.

Markéta Votavová
ředitelka Tamjdem, o.p.s.
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KDO JSME A CO DĚLÁME

Spojujeme lidi a smysluplnou práci v neziskových 
organizacích v České republice i ve světě.
Pořádáme různorodé dobrovolnické expedice na pomoc 
místním neziskovkám a na podobné projekty vysíláme 
dobrovolníky i do zahraničí.

Naše jednodenní dobrovolnické akce, Víkendovky 
a dvoutýdenní mezinárodní projekty zvané workcampy 
přinášejí možnost zapojit se do života různě zaměřených 
neziskových organizací, poznat, jak fungují, a osobně 
manuální výpomocí, přispět k jejich růstu. Kromě toho  
ale nabízejí i mnoho příležitostí k pestrému osobnímu rozvoji, 
k cestování na zajímavá místa a setkávání se s novými lidmi 
z různých zemí.

Vedle dobrovolnických projektů realizujeme také akce 
spojené s neformálním vzděláváním, které jsou zaměřené 
zejména na rozvoj kompetencí a praktických dovedností, 
a aktivně propagujeme dobrovolnické příležitosti u nás 
i v zahraničí.

V CO VĚŘÍME
Dobrovolnictví vnímáme jako způsob, jak vyjádřit, že nám svět není 
lhostejný, a jako přirozenou cestu k rozvoji občanské společnosti, a to 
ne méně než skrze zdánlivě malé radosti a individuální změny každého 
zapojeného dobrovolníka.

TROCHU Z HISTORIE
Tamjdem, o.p.s. vznikl v roce 2013 transformací z občanského sdružení 
CONEV. V roce 2014 jsme změnili právní formu na obecně prospěšnou 
společnost a o rok později jsme se usadili v naší první trochu punkově pojaté 
kanceláři v centru Prahy a jmenovali jsme novou ředitelku. V roce 2016  
se náš tým rozrostl o dva další zaměstnance a vznikla skupina dobrovolníků, 
zvaná Tamzajdem, kteří se aktivně zapojují do rozvoje organizace.

Více se o vývoji organizace, našich službách a cílech dozvíte zde 
(http://www.tamjdem.cz/o‑nas/trochu‑z‑historie/)
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TAMJDEM V ROCE 2016 V ČÍSLECH

4 zaměstnanci

22 zapojených 
neziskových 
organizací

434 zapojených 
dobrovolníků 

3 468 fanoušků 
na Facebooku

3 803 dobrovolnických 
hodin

11 akcí zaměřených 
na neformální vzdělávání

4 externí 
spolupracovníci

34 organizátorů 
jednodenních akcí, 
Víkendovek 
a campleaderů workcampů 
v ČR a 6 dalších 
aktivních dobrovolníků

 

2 jednodenní 
dobrovolnické 
akce

18 Víkendovek

6 workcampů
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V roce 2016 se na realizaci našich projektů a akcí podílelo 
celkem 27 výjimečných lidí a na naši práci dohlíželo 6 členů 
správní i dozorčí rady společnosti. S koordinátory a vedoucími 
projektů, kteří v uplynulém roce nejvíce formovali naši práci 
a směřování rozvoje naší organizace, se můžete krátce 
seznámit v medailoncích na následujících stránkách.

KOORDINÁTOŘI PROJEKTŮ

Markéta Votavová
(ředitelka Tamjdem, o.p.s., 
koordinátorka projektů Víkendovky 
a Dobrovolnictví tě naučí II)

„Tamjdem je pro mě radost, 
přátelství, zábava, smysl, skvělý 
pocit, nevšední dobrodružství, 
zkušenosti k nezaplacení a jedna 
velká příležitost rozvíjet sama sebe 
a něco trvalého za sebou zanechat. 
Práce v Tamjdemu a setkávání se 
s různými neziskovými organizacemi 
po celé ČR a s mnoha zajímavými 
lidmi mě naplňuje zvláštní kombinací 
radosti ze všedních maličkostí a víry, 
že malé kroky jednotlivce vedou 
k velkým změnám. V Tamjdemu mám 
např. na starosti i propagaci, finance 
a projekty neformálního vzdělávání.“

Petr Žabka
(koordinátor projektu Víkendovky)

„S Tamjdemem jsem často jezdil 
jako dobrovolník na Víkendovky, 
které mi přirostly k srdci tak, že jsem 
se začal organizovat a v roce 2016 
i koordinovat. Myšlenka Tamjdemu 
“dělat něco dobrého pro druhé” je 
úžasná a myslím, že ji skvěle naplňuje. 
Na naše projekty může člověk vyrazit 
z různých důvodů – odpočinout 
si, seznámit se, navštívit úžasné 
místo, přírodu a organizaci, podílet 
se na krásných a smysluplných 
projektech… a vždy má záruku,  
že tam najde to, co hledal.“

Andrea Longinová 
(koordinátorka projektu Workcampy)

„Tamjdem je pro mě především prostorem 
pro propojování a spolupráci. Jako 
koordinátorka workcampů se až někdy 
podivuji nad tím, jak je možné, že se na 
jednom místě sejde pestrá skupina lidí z 
různých konců světa, a během chvíle se z 
nich stane skvěle fungující tým, který dokáže 
odvést spoustu práce na pomoc nějaké 
organizaci.
Ale opravdu to funguje, a to proto, že lidé 
bez ohledu na to, odkud jsou nebo kolik jim 
je let, vidí jasný smysl své práce.“ Markéta Mikovcová 

(koordinátorka projektu Workcampy)

„Na dobrovolnictví mne baví nejen 
to, že člověk má šanci pomoct 
úžasnému projektu, ale je skvělé, co 
dává samotným dobrovolníkům! Jsem 
moc ráda, že jsem díky svému zapojení 
do Tamjdemu, kde jsem v roce 2016 
vysílala dobrovolníky do zahraničí, 
mohla pomoci více lidem získat nové 
obohacující zkušenosti.“

TAMJDEM TÝM
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ORGANIZÁTOŘI VÍKENDOVEK A CAMPLEADEŘI WORKCAMPŮ

Markéta Nidetzká
„Workcampy jsou mým 
oblíbeným způsobem, jak spojit 
dvě činnosti, dávající dlouhodobě 
smysl: cestování a dobrovolnictví. 
Je super si připomínat, že život 
není jen o konzumu a sezení 
u počítače.“

Sandra Krupičková
„Co mě přivedlo k Tamjdemu? 
Touha udělat svět hezčím 
místem, někomu pomoci, 
někomu udělat radost. Touha po 
poznání nových míst a nových 
lidí, vystoupit na pár dní ze své 
role v běžném životě a sdílet 
potěšení ze společné práce.“

Marta Wojciechowska
„Tamjdem je pro mě nejenom 
smysluplná práce, spoustu 
spřízněných duší a poznávání 
zajímavých míst, ale také neustálý 
zdroj inspirace a motivace hledat si 
svou cestu a nezapomínat na své 
sny.“

Jirka Sládek
„Hlava unavená prací s počítačem 
o víkendu odpočívá a ruce zatím 
pomáhají tam, kde je to skutečně 
potřeba. Z víkendovek se pokaždé 
vracím příjemně unavený, ale 
nabitý pozitivní energií do dalších 
týdnů a měsíců.“

Mirek Ryšán
„Poznal jsem nové skvělé lidi 
i místa. Místa, která víc dávají, 
než berou. A lidi, kteří vás nabijí 
energií a vírou věci měnit. Zjistil 
jsem, že práce “zadarmo” má 
smysl a… už u toho rád zůstal!“

Petra Jaceňková
„Prošla jsem sérií školení, které 
byly příjemným setkáním 
s dalšími podobně naladěnými 
lidmi a zorganizovala svou 
první Víkendovku. Pro mě 
jako člověka denně sedícího 
a pracujícího na počítači to byl 
velmi povzbuzující a inspirativní 
zážitek.“

Martina Kostohryzová
„To mě na Tamjdemu nejvíce 
baví ‑ dělat něco smysluplného 
pro ostatní, ale zároveň i pro 
sebe sama. Už si ani nedokážu 
představit, jak by můj rok bez 
nějaké té Víkendovky nebo 
workcampu probíhal.“

TAMJDEM TÝM

Tereza Hacová
„Dobrovolničení je pro mě často 
velká výzva, ale přitom taky 
velká radost a můj workcamp 
byla neuvěřitelná zkušenost, 
která mi dala spoustu nových 
přátel, podnětů a motivaci 
k dalšímu rozvíjení.“
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Tannia Rios
„Tamjdem je pro mě taková 
inteligentní armáda s lopatou 
v ruce, která chce s úsměvem 
alespoň trochu přispět 
společnosti. Navíc kombinace 
dobrých lidi, smysluplné práce 
a přírody je prostě očišťující.“

Daniela Baráková
„Dobrovolnictví samo o sobě 
je pro mě radost z pomoci, 
a to hlavně na vzduchu a tak 
trochu mimo zaběhlou realitu 
všedního dne. Díky Tamjdemu 
poznávám lidi a organizace, 
které mě inspirují v mém 
životním směřování.“

Teodora Patlejh
„Víkendovky – smysluplnější 
činnost než polehávání na 
gauči a plánování fiktivních 
cest. Školení organizátorů 
a Tamzajdem – využití i těch 
nejkratších volných chvil. Sešla 
se tady skvělá parta lidí a moc 
se těším na všechny naše 
společné cesty.“

Tereza Jursová
„Aktivně žiji a sdílím s lidmi 
blízkými místně a myšlenkově. 
Vnímám smysl v tom, co dělám. 
Kde smysl necítím, tam nejsem.“

Jana Rudyšová
„Dobrovolnictví je nakažlivé, 
inspirativní, zábavné, srdcovka 
a „mimo realitu“… ale hlavně 
pomáháte tam, kde je to 
opravdu třeba a výsledek vaší 
práce je ihned vidět.“

Veronika Bachtíková
„Tamjdem mě svým 
programem a filosofií naprosto 
uchvátil, a to až takovým 
způsobem, že jsem se i přes 
svůj téměř permanentní 
nedostatek volného času 
rozhodla mu nějakou tu 
chvilku věnovat a zapojit se do 
jeho aktivit jako organizátorka 
Víkendovek.“

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Karolína Kousalová (lektorka školicího cyklu)
Barbora Bláhová (lektorka 1 setkání školicího cyklu)
Stanislav Vítek (webový administrátor)
Tomáš Zahrádka (grafik)

ČLENOVÉ RAD SPOLEČNOSTI
Štěpán Zelinger (zakladatel)
Štěpán Zelinger, Alena Standaert Čápová, Stanislav Vítek (členové správní rady)
Jana Šoupalová, Tereza Pálková, Tomáš Pazdera (členové dozorčí rady)

DALŠÍ AKTIVNĚ ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍCI
Hana Miková (campleaderka)
Lucie Štercová (organizátorka)
Jana Doudová (poskytla zázemí našemu knižnímu fondu)
Johana Fořtová (koordinátorka benefičních bazarů knih)
Michaela Klíčníková

TAMJDEM TÝM
ORGANIZÁTOŘI VÍKENDOVEK A CAMPLEADEŘI WORKCAMPŮ
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JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE
Tyto celodenní a nejméně náročné akce organizujeme 
s cílem nabídnout manuální výpomoc neziskovým 
organizacím a dát novým zájemcům příležitost poznat, 
jak dobrovolnické projekty mohou vypadat, seznámit 
se dalšími dobrovolníky a také poskytnout prostor 
k výměně zkušeností a vzájemné inspiraci. Nejčastěji se 
konají v neziskových organizacích v Praze a blízkém okolí 
a setkává se na nich skupina 6 až 15 lidí, Čechů i cizinců, 
kteří v ČR žijí.

2 jednodenní dobrovolnické 
akce
2 neziskové organizace
3 organizátoři
28 dobrovolníků (včetně 
organizátorů)
110 dobrovolnických hodin

NAŠE PROJEKTY A DALŠÍ AKCE

Detaily a fotografie z akcí jsou k vidění zde
https://www.facebook.com/pg/Tamjdem/photos/?tab=album&album_id=10155468406083502 

a zde https://www.facebook.com/pg/Tamjdem/photos/?tab=album&album_id=10154916368908502

https://www.facebook.com/pg/
Tamjdem/photos/?tab=album&al‑
bum_id=10154916368908502
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VÍKENDOVKY
Cílem tohoto projektu je na jedné straně propojení 
veřejnosti a různě zaměřených neziskových organizací 
a výpomoc s manuálními úkoly a na straně druhé 
nabídnout příležitost zjistit, jak tyto organizace fungují 
a zapojit se do jejich rozvoje. Víkendovky trvají od pátka 
do neděle, konají se po celé ČR, jsou otevřené všem 
zájemcům starším 15 let a setkává se na nich skupina 6 až 
15 lidí, Čechů i cizinců, kteří v ČR žijí.

18 Víkendovek
17 neziskových organizací
25 organizátorů
193 dobrovolníků (včetně 
organizátorů)
1 852 dobrovolnických hodin

NAŠE PROJEKTY A DALŠÍ AKCE

Detaily a fotografie z akcí jsou k vidění zde 
(http://www.tamjdem.cz/vikendovky/archiv/ 
vikendovky‑2016/) 
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WORKCAMPY
Workcampy v České republice realizujeme s podobnými 
cíli jako víkendové expedice. Zpravidla trvají 8 až 14 
dní a schází se na nich mezinárodní skupina 5 až 10 
dobrovolníků z celého světa. Jsou otevřené všem 
zájemcům z řad Čechů starších 15 let a dobrovolníkům ze 
zahraničí straších 18 let. Na zahraniční workcampy jsme 
zájemce z ČR starší 18 let vysílali nejčastěji do těchto zemí: 
Německo, Španělsko, Francie či Island a nakonec i do 
Jižní Korey či do Japonska.

6 Workcampů
6 neziskových organizací
6 campleaderů
39 dobrovolníků (včetně campleaderů,
z toho 31 účastníků ze zahraniční)
1 841 dobrovolnických hodin
a navíc
87 dobrovolníků vyslaných na zahraniční 
workcampy

Detaily a fotografie z akcí jsou k vidění zde
(http://www.tamjdem.cz/workcampy/archiv/sezona‑2016/)

NAŠE PROJEKTY A DALŠÍ AKCE
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NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Školení a akce, které jsou založeny na principech 
neformálního vzdělávání, realizujeme s cílem přispět 
k rozvoji vybraných kompetencí a praktických dovedností 
dobrovolníků, kteří zastávají pozici vedoucího skupiny 
a organizátora projektu. Zaměřujeme se ale i na ty 
dobrovolníky, které vysíláme na projekty do zahraničí.

7 tříhodinových setkání školicího 
cyklu pro vedoucí projektů
17 dobrovolníků
1 víkendové hodnotící setkání 
pro vedoucí projektů
7 dobrovolníků
3 tříhodinová předodjezdová 
školení pro dobrovolníky vyslané 
na zahraniční workcampy
22 dobrovolníků

NAŠE PROJEKTY A DALŠÍ AKCE

Detaily a fotografie z akcí jsou k vidění zde
https://www.facebook.com/pg/Tamjdem/photos/?tab=album&album_
id=10154758113263502
zde https://www.facebook.com/pg/Tamjdem/photos/?tab=album&album_
id=10154996438913502
a zde https://www.facebook.com/pg/Tamjdem/photos/?tab=album&album_
id=10155520713658502

https://www.facebook.
com/pg/Tamjdem/pho-
tos/?tab=album&album_
id=10155520713658502
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CO DALŠÍHO SE DĚLO
Rok 2016 jsme odstartovali víkendovým setkáním realizačního 
týmu, kde jsme ve skupině 11 lidí plánovali naše aktivity 
a zakončili jsme jej neformálním setkáním 30 dobrovolníků 
s promítáním fotografií, hudbou, dobrým jídlem apod.
Na základě pravidelných schůzek se skupinou 8 aktivních 
dobrovolníků vznikla neformální rada zvaná Tamzajdem, 
která se v průběhu roku několikrát sešla, aby řešila témata 
spojená s rozvojem naší organizace.

Navíc pro nás několik fanoušků uspořádalo charitativní knižní 
bazary po celé Praze. Na podzim jsme začali pravidelně 
rozesílat náš newsletter, který odebírá 1 315 zájemců, 
v listopadu jsme v rámci celosvětové iniciativy Giving Tuesday 
spustili naši první fundraisingovou kampaň, která trvala do 
konce kalendářního roku, a už podruhé jsme se v rámci 
mezinárodní sítě neziskovek Zazimut zúčastnili koncertu 
francouzské zpěvačky ZAZ, kde jsme měli možnost představit 
se všem návštěvníkům akce.

NAŠE PROJEKTY A DALŠÍ AKCE
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KDE JSME POMOHLI

V roce 2016 jsme se v rámci našich projektů zapojili do života 
celkem 22 neziskových organizací v České republice. Do 
některých z nich jsme se v průběhu roku i vraceli a se šesti 
jsme navázali spolupráci poprvé.
Mapa napovídá, že v Tamjdemu propojujeme veřejnost 
a různorodé neziskové organizace po celé České republice. 
V roce 2016 jsme se vydávali na více i méně známá místa 
a nejčastěji jsme pomohli v oblasti přírody a ekologie a práce 
s lidmi se znevýhodněním.
Jakým tématům se konkrétně věnuje každá organizace, 
typ a datum společně realizovaného projektu a jméno 
dobrovolníka, který akci vedl, se můžete dočíst v krátkých 
medailoncích níže.
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4
Benediktus z.s.
lidé se znevýhodněním
občanská iniciativa
(22.‑24. duben, Víkendovka, 
Andrea Longinová)
(12.‑ 22. září, workcamp, 
Martina Kostohryzová)

2
Propolis z.s.
lidé se znevýhodněním 
občanská iniciativa
děti a mládež
(8.‑10. duben, Víkendovka, 
Daniela Baráková, Jirka 
Sládek)
(14.‑ 16. říjen, Víkendovka, 
Lucie Štercová, Petr Žabka)

7
Corazon z.ú.
děti a mládež
zvířata
(13.‑15. květen, Víkendovka, 
Marta Wojciechowská, Petr 
Žabka)

5
Valdštejnské imaginárium, 
o.p.s. 
památky, kultura
(22.‑24. duben, Víkendovka, 
Markéta Votavová)
(12.‑ 21. srpen, workcamp, 
Mirek Ryšán)

6
Středisko ekologické výchovy 
SEVER Horní Maršov, o.p.s.
příroda
památky
(6.‑8. květen, Víkendovka, Daniela 
Baráková, Petr Žabka)

8
Villa Vallila, z.ú.
lidé se znevýhodněním
(27.‑ 29. květen, Víkendovka, 
Sandra Krupičková)
(25. – 27. listopad, hodnotící 
víkendové setkání pro 
organizátory a campleadery)

9
Vlčihorská zahrada, z.s.
příroda
(3.‑ 5. červen, Víkendovka, 
Teodora Patlejh, Markéta 
Nidetzká)

1
EVC Švýcárna - ZČHB Modrý 
kámen
příroda
osobní rozvoj
(1.‑3. duben, Víkendovka
Marta Wojciechowska)

3
AVE, z.s.
děti a mládež
občanská iniciativa
(15.‑17. duben, Víkendovka, 
Petr Žabka)

10
Komunitní zahrada Kuchyňka, 
Asociace místních potravinových 
iniciativ
občanská iniciativa
příroda 
(12. červen, jednodenní akce, 
Tereza Jursová)

11
Ryzáček, z.s.
zvířata
lidé se znevýhodněním
(13.‑ 25. červen, workcamp, Tereza 
Hacová)

12
Sdružení Neratov, z.s.
lidé se znevýhodněním
památky
občanská iniciativa
(17.‑ 19. červen, Víkendovka, Jana 
Rudyšová)
(18.‑ 30. červenec, Workcamp, 
Martina Kostohryzová)

14
ZŠ Olešnice
děti a mládež
(10.‑ 22. červenec, 
workcamp, Hana Miková)

13
TOM Dumánci
děti a mládež
(24.‑ 26. červen, 
Víkendovka, Mirek Ryšán)

17
Nadační fond Jičín – město 
pohádky
kultura
děti a mládež
(8.‑ 11. září, Víkendovka, Markéta 
Votavová)

19
AREA viva, z.s. 
příroda
(7.‑ 9. říjen, Víkendovka, Marta 
Wojciechowska, Markéta 
Votavová)
(7.‑ 19. srpen, workcamp, Markéta 
Mikovcová)

20
Buddhistická kulturní společnost
osobní rozvoj
(21.‑ 23. říjen, Víkendovka, Tannia 
Rios, Veronika Bachtíková)

21 a 22
Toulcův Dvůr a YEE - Youth and 
Environment Europe
příroda
zvířata
(17. listopad, jednodenní akce, 
Petr Žabka)

16
Svobodný statek na soutoku, 
o.p.s. 
příroda 
(9.‑ 11. září, Víkendovka, Petr 
Žabka)

15
Práh jižní Morava, z.ú.
lidé se znevýhodněním
(5.‑ 7. srpen, Víkendovka, 
Petra Jaceňková, Petr 
Žabka)

18
Hrad Pirkštejn - Piána na ulici, z.s.
památky
kultura
(23.‑ 25. září, Víkendovka, Petr 
Žabka)

KDE JSME POMOHLI
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Dobrovolníci po sobě zanechali opravené střechy, 
postavené nové, ale i zrekonstruované historické zdi, hliněné 
omítky, natřené stěny, opravenou roubenku, nové lavičky 
a záhony v komunitních zahradách, hromady naštípaného 
a složeného dříví na otop, jezírko a hmyzí hotel, opravené 
ohrady a domky pro zvířata, pročištěné lesy od náletových 
dřevin, ale i postavené stany s podsadou a uklizenou 
loděnici, základy pro eko ‑camp, zasazenou i sklizenou 
zeleninu, vytrhaný plevel, odvezenou suť, založené komposty 
a vyrobené vonné oleje a informační materiály.
Za tím vším je 3 803 úctyhodných hodin práce!

JAK JSME POMOHLI
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KDO NÁS PODPOROVAL

DÁRCI
Vedle významných českých i zahraničních institucí patří mezi 
naše podporovatele také individuální dárci.
Za jednorázové i pravidelné příspěvky velice děkujeme 
těmto výjimečným lidem: Tiago de Almeida Marques, 
Johana Fořtová, Vlasta Votavová, Karolína Kousalová, Jana 
Rudyšová, Csilla Barkász, Filip Svoboda, Tereza Švejnohová, 
Radka Poulová, Petra Jaceňková, Štěpánka Kadochová, Eva 
Zákoucká, Štěpánka Blažková, Lucie Kubová, Klára Šťastná, 
Jiří Horáček, Tomáš Procházka, Kristýna Obdržálková.

V roce 2016 naši práci podpořily tyto instituce: Ministerstvo 
vnitra České republiky, Ministerstvo školství České republiky, 
dále pak zahraniční nadace: Silicon Valley Community 
Foundation, The American Jewish Joint Distribution 
Committee, ze které jsme získali příspěvek na naši činnost 
na období 3 let (2015 – 2017) a nakonec ČSOB, která nám 
poskytla finanční dar na interní rozvoj organizace (realizace 
projektu je plánována na první polovinu roku 2017).

Mezi naše další podporovatele patří také: New York University, 
TechSoup Česká republika, JOBS.cz a GIVT.

Srdečně děkujeme všem našim partnerům a dárcům za jejich 
cennou podporu, příjemnou spolupráci, důvěru a také chuť 
podílet se s námi na rozvoji dobrovolnictví a neziskového 
sektoru.
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PARTNEŘI
V roce 2016 jsme spolupracovali s celou řadou českých 
i zahraničních partnerů, a to v oblasti realizace a propagace 
dobrovolnických projektů, ale i rozvoje dobrovolnictví  
na území ČR. Ve spolupráci s mezinárodní organizací Service 
Civil International (SCI) jsme pořádali workcampy v České 
republice a vysílali české dobrovolníky na stejné projekty  
do zahraničí. Národní dobrovolnické centrum Hestia bylo 
naším partnerem při pojišťování dobrovolníků u Hasičské 
vzájemné pojišťovny a při rozvoji dobrovolnictví v ČR.

V oblasti propagace dobrovolnictví, Tamjdem, o.p. s. 
a našich projektů patřili mezi naše hlavní partnery zejména: 
Dobrovolnik.cz, Adam.cz a tištěný zpravodaj Archa, 
Budupomahat.cz, NICM.cz, Mladiinfo.cz, Eurodesk.cz, 
Svetaznalec.cz, projekt Do Německa na zkušenou, projekt 
72 hodin, Nadace neziskovky a Dům zahraniční spolupráce 
(DZS).

Na poli fundraisingu dlouhodobě spolupracujeme s portálem 
Darujme.cz a nakonec jsme už druhým rokem byli členy 
mezinárodní sítě neziskových organizací zvané Zazimut,  
jejíž vznik iniciovala francouzská zpěvačka Zaz.

KDO NÁS PODPOROVAL
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JAK JSME HOSPODAŘILI

V uplynulém roce nám účetnictví vedla firma Prodimo, s.r.o.
Členové správní a dozorčí rady vykonávali svou funkci v roce 
2016 bez finanční odměny.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TAMJDEM, O.P.S. ZA ROK 2016

ROZVAHA
Sestavená k 31. 12. 2016 v tisících Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

1 2 AKTIVA 

228 041 314 Krátkodobý majetek celkem B. 
1 052 1 Pohledávky celkem B.II. 

 056 1 (314) Poskytnuté provozní zálohy 4. 
1 059  (336) Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. 7. 

226 072 309 Krátkodobý finanční majetek celkem B.III. 
11 073 16 (211) Peněžní prostředky v pokladně 1. 

265 075 293 (221) Peněžní prostředky na účtech 3. 
-50 080  (261) Peníze na cestě 7. 

1 081 4 Jiná aktiva celkem B.IV. 
1 082 4 (381) Náklady příštích období 1. 

228 085 314 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41  
PREMIER system ver. X6.1 ©… 
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 řádek 

b 
Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

3 4 PASIVA 

209 086 309 Vlastní zdroje celkem A. 
100 087 212 Jmění celkem A.I. 

-4 088 -4 (901) Vlastní jmění 1. 
104 089 216 (911) Fondy 2. 
109 091 97 Výsledek hospodaření celkem A.II. 
77 092  Účet hospodářského výsledku 1. 

 093 66 (931) Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2. 
32 094 31 (932) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3. 
19 095 5 Cizí zdroje B. 
-1 106  Krátkodobé závazky celkem B.III. 
1 107  (321) Dodavatelé 1. 
1 110  (325) Ostatní závazky 4. 

-3 123  (379) Jiné závazky 17. 
20 130 5 Jiná pasiva celkem B.IV. 
18 131 5 (383) Výdaje příštích období 1. 
2 132  (384) Výnosy příštích období 2. 

228 134 314 (ř.86+95) PASIVA CELKEM  

JAK JSME HOSPODAŘILI

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TAMJDEM, O.P.S. ZA ROK 2016

ROZVAHA
Sestavená k 31. 12. 2016 v tisících Kč.
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Sestavený k 31. 12. 2016 v tisících Kč.

JAK JSME HOSPODAŘILI

hlavní hospodářská Název ukazatele Činnosti 
celkem 

5 6 8 7 
Náklady 767  767 A.  
Spotřebované nákupy a nakupované služby 283  283 I.  
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 19  19 1.  
Cestovné 43  43 4.  
Ostatní služby 221  221 6.  
Osobní náklady 479  479 III.  
Mzdové náklady 429  429 10.  
Zákonné sociální pojištění 49  49 11.  
Zákonné sociální náklady 1  1 13.  
Ostatní náklady 1  1 V.  
Jiné ostatní náklady 1  1 22.  
Poskytnuté příspěvky 3  3 VII.  
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami 3  3 28.  
Náklady celkem 766  766   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlavní hospodářská Název ukazatele Činnosti 
celkem 

5 6 8 7 
Výnosy 777  777 B.  
Provozní dotace 343  343 I.  
Provozní dotace 343  343 1.  
Přijaté příspěvky 69  69 II.  
Přijaté příspěvky (dary) 69  69 3.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží 253  253 III.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží 253  253   
Ostatní výnosy 112  112 IV.  
Zúčtování fondů 112  112 9.  
Výnosy celkem 777  777   
Hospodářský výsledek před zdaněním 11  11 C.  
Hospodářský výsledek po zdanění 11  11 D.  
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JAK JSME HOSPODAŘILI

STRUKTURA PŘÍJMŮ
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JAK JSME HOSPODAŘILI

Kompletní účetní závěrku najdete na našich webových stránkách zde 
(http://www.tamjdem.cz/o‑nas/trochu‑z‑historie/)

STRUKTURA NÁKLADŮ
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