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ÚVODNÍ SLOVO
Uplynulý rok byl v Tamjdemu, jako ostatně každý rok,
ve znamení změn… tentokrát ale takových, které byly
opravdu vidět!
S novým logem přišel čas i na vytvoření neokoukaných
letáků, placek a dalších propagačních materiálů. Ale
nové u nás byly i tváře našich spolupracovníků, a to
jak dobrovolnických leaderů, tak ale zejména i kolegů
na pozicích koordinátorů Víkendovek a workcampů.
V průběhu roku došlo i na relativně vášnivé diskuze
o našich vizích, smyslu a dopadu projektů. Zvažovali
jsme, zda některé dělat jinak, nebo zda je nepořádat
vůbec a řešili jsme i naše finanční a personální
kapacity i s výhledem do dalších let.

Jako každá nezisková organizace,
kterým pomáháme naplňovat
jejich cíle skrze naše projekty,
i my chceme dosahovat našich
vizí, růst a propojovat více
lidí s větším počtem českých
i zahraničních neziskových
organizací.

Za to, kam jsme se v roce 2017 posunuli, vděčíme
všem, kteří nás inspirovali, motivovali a dodávali
nám energii – zástupcům „našich“ neziskovek,
dobrovolníkům, organizátorům i campleaderům,
projektovým koordinátorům, externím
spolupracovníkům, členům správní a dozorčí rady
a členům Tamzajdem týmu, kterým upřímně záleží
na práci, kterou v Tamjdemu děláme a věnují nám
mnoho hodin svého volného času.
Na druhé straně nás v práci ale motivovaly i neziskové
organizace po celé České republice. A právě jim,
jejich zkušenostem s Tamjdemem a dopadu práce
našich dobrovolníků na jednotlivých projektech
uplynulého roku jsme věnovali tuto výroční zprávu.
Jsme vděční, že jsme se mohli stát součástí jejich
příběhů, silných vizí a pozoruhodných výsledků, které
nás opakovaně utvrzovaly v tom, že naše práce
má smysl.

Markéta Votavová
Ředitelka Tamjdem, o.p.s.
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„Když se ozve Tamjdem?....
Hurá!
Zase bude hotovo, co plánujeme
několik měsíců a nejsme schopni to
z provozních důvodů zajistit. Jsme vděčni, že
jsou lidé, kteří odvedou práci, která je vidět…
práci, která je důležitá, ale přesto stále
odkládaná. Pomoc “tamjdemáků” má
dopad i na naše klienty. Můžeme jim totiž
tak věnovat i ten čas, který ušetříme na
činnostech, které odvedou dobrovolníci.“
Alena Fritscherová,
Ryzáček, z.s.

„Přestože se celý život věnuji dobrovolné
práci, tak jsem vždy pracovala
dlouhodoběji, pro konkrétní věc, či záměr.
Dobrovolníci Tamjdemu k nám přijeli a až
poté se detailněji seznámili s tím, co budou
dělat a za jakým účelem. Zkrátka vyrazili
prostě a jednoduše “jen” pomoci dobré
věci a to jim jako motivace ke dni plnému
fyzické práce stačilo. Velký dík a klobouk
dolů! Ráda jsem se se všemi seznámila
a vaši nezištnou pomoc beru jako velký
klad a námět k zamyšlení.“
Lucie Doušková,
Nebovidská tvrz, z.s.

„Jaká byla poslední společná
Víkendovka? Obrovské množství
odvedené práce, skvělá atmosféra
a super tým lidí, ve kterém bylo i na
těžkou práci dostatek zkušených
a silných dobrovolníků.“
Markéta Nováková,
IC Petrovice u Karviné, z.s.

„Pro nás jako zaměstnance organizace je
skvělé vidět mladé lidi, kteří nám zdarma a
s radostí pomohou. Tamjdem pro nás na jedné
straně znamená určitě spoustu odvedené
práce a na straně druhé také motivaci do
práce. Je hezké se na místo, kde dobrovolníci
pracuji, podívat jinýma očima. Díky pomoci
dobrovolníků v rámci Dne Země, jsme mohli
mít spousty stanovišť a na druhou stranu i tato
práce nebyla pro dobrovolníky úplně typická
a věříme, že si ji taky užili.“
Šárka Škodová,
Středisko ekologické výchovy
SEVER Horní Maršov, o.p.s.
„Děkujeme za váš čas,
energii a nadšení.“
Jitka Mertlíková,
Ostrov přírody, z.s.

„Tamjdem pro nás
znamená velmi příjemnou
skupinu lidí, která udělá
spoustu dobré práce.“
Wiola Lachota,
Sdružení Neratov, z.s.
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KDO JSME A CO DĚLÁME
Pořádáme jednodenní, víkendové a až dvoutýdenní
skupinové dobrovolnické expedice na pomoc různě
zaměřeným neziskovým organizacím po celé České
republice a zájemce o podobné projekty vysíláme
i do zahraničí. Dobrovolnictvím vyjadřujeme, že nám
okolní svět není lhostejný a skrze výsledky naší práce
se snažíme inspirovat ostatní k jejich vlastním dobrým
krokům.
Kromě jednodenních akcí, Víkendovek a
mezinárodních workcampů pro širokou veřejnost
pořádáme i školicí aktivity založené na principech
neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky,
které jsou zaměřené na rozvoj různorodých
kompetencí a praktických dovedností, a dále
aktivně propagujeme dobrovolnické příležitosti u nás i
v zahraničí a organizujeme dobrovolnické projekty pro
školní nebo firemní týmy.

Okolo 300 dobrovolníků ročně
zapojíme do práce více než
25 českých organizací v oblasti
ochrany památek, kultury, přírody
nebo práce s lidmi s handicapem
apod., a s neziskovkami ve světě
každý rok propojíme přes
70 dobrovolníků.
Cílem našich projektů je poskytnout cennou manuální
výpomoc neziskovým organizacím a přispět tak
k naplňování jejich vizí a dlouhodobému rozvoji
neziskového sektoru, dále nabídnout široké veřejnosti
příležitost bezprostředně poznat, jak tyto organizace
fungují, a v neposlední řadě poskytnout prostor ke
všestrannému osobnímu i profesnímu rozvoji, získání
cenných životních i cestovatelských zkušeností a
k navázání přátelství s novými lidmi z různých zemí.
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Naše vize

Historie organizace

Chceme žít v takovém světě, ve kterém je vzájemná
výpomoc, aktivní přístup k rozvoji společnosti
na lokální, ale i globální úrovni a zapojování do
dobrovolnických aktivit běžnou součástí života všech
lidí. V takové společnosti neziskový sektor funguje
zdravě a efektivně, a lidé v ní se respektují, berou
odpovědnost za dobrý život do vlastních rukou a
aktivně se osobně rozvíjejí, a to skrze dobrovolnické
zkušenosti a setkávání s lidmi napříč kulturami.

Jméno „Tamjdem“ původně znamenalo název
projektu dobrovolnických víkendových expedic na
pomoc českým neziskovým organizacím, který náš
zakladatel Štěpán Zelinger začal pořádat v České
republice už v roce 2007, a to pod hlavičkou
celorepublikové neziskové organizace Duha – sdružení
dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi.
V roce 2012 jsme se rozhodli jít do rozvoje různorodých
dobrovolnických projektů a neziskového sektoru
v ČR i v zahraničí naplno. Převzali jsme koncept
Víkendovek, přidali jednodenní dobrovolnické akce,
vysílání na mezinárodní dobrovolnické workcampy
do světa a jejich pořádání v ČR a v roce 2013 jsme
obnovili fungování občanského sdružení CONEV, kam
jsme naši činnost přenesli. Záhy jsme změnili název
organizace na Tamjdem a v roce 2014 i právní formu
na obecně prospěšnou společnost.
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 nám od té doby aktivně pomáhají
se rozvíjet.
V roce 2017 jsme pokračovali v navyšování počtu
projektů a zapojených dobrovolníků a provedli jsme
změnu vizuálu našich propagačních materiálů a další
interní kroky k profesionalizaci a zefektivnění
naší práce.
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TAMJDEM TÝM
Každý člověk přinesl do Tamjdemu v roce 2017 něco
nového. Byli jsme rádi za pokračující dlouhodobou
spolupráci, ale i za nové kolegy a dobrovolnické
vedoucí, kteří nám pomohli podívat se na naše
projekty zase trochu jinýma očima.
Koordinátoři projektu Víkendovky:
Petr Žabka (01 – 08/2017),
Tereza Hacová (08 – 12/2017),
Markéta Votavová (01 – 12/2017)
Koordinátorky projektů
Dobrovolníci pro workcampy v ČR a
Dobrovolníci pro zahraniční workcampy:
Andrea Longinová (01 – 06/2017),
Eva Perútková (07 – 12/017)
Koordinátorka projektu Tamjdem 2017 –
Dobrovolnictví tě naučí III:
Markéta Votavová (01 – 12/2017)
Ředitelka a statutární zástupkyně:
Markéta Votavová

Členové správní rady:
Štěpán Zelinger
Alena Standaert Čápová
Stanislav Vítek
Členové dozorčí rady:
Jana Šoupalová
Tereza Kučerová
Tomáš Pazdera
Externí spolupracovníci:
Karolína Kousalová (lektorka školicího cyklu), Stanislav
Vítek (webový administrátor), Martin Holodniok
(implementace CRM databáze), Tomáš Zahrádka
(grafik), Jana Doudová (poskytuje zázemí našemu
knižnímu fondu), Věra Staňková (koordinátorka
benefičních bazarů knih).
V roce 2017 se do realizace našich projektů v roli
dobrovolnických organizátorů jednodenních akcí,
Víkendovek a campleaderů workcampů dále zapojilo
celkem 24 výjimečných lidí, z toho někteří z nich
opakovaně a někteří ve dvojici.

Zakladatel: Štěpán Zelinger
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2 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE
21 VÍKENDOVEK
5 WORKCAMPŮ
13 AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA NEFORMÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOBROVOLNÍKY

22 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PO CELÉ ČR,
KTERÝM JSME POMOHLI

38 ORGANIZÁTORŮ JEDNODENNÍCH AKCÍ,

VÍKENDOVEK A CAMPLEADERŮ WORKCAMPŮ V ČR

3236 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
429 VŠECH ZAPOJENÝCH DOBROVOLNÍKŮ
NAPŘÍČ VŠEMI PROJEKTY A AKCEMI
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NAŠE PRÁCE V ROCE 2017

V průběhu roku 2017 jsme s každou dobrovolnickou
expedicí dostali vždy unikátní a jinak krásnou
příležitost posunout začínající, ale i větší neziskovky
a jejich týmy zase o něco blíže jejich vizím, ulevit jim
v každodenní práci, ocenit je za to, co dělají,
motivovat je a dodat jim novou energii.
V místech, kam jsme se v posledních letech pravidelně
vraceli, jsme mohli vidět, jak nám neziskovky „rostou
pod rukama“.
S každou položenou cihlou, vykopanou dírou,
natřeným kouskem dřeva, odvozeným kolečkem
hlíny… s každou hodinou dobrovolnické práce jsme
viděli budoucnost neziskovek tak, jak si ji představují
jejich zakladatelé a pracovníci neziskovek. Z projektů
jsme sice mnohdy odjížděli s bolavými svaly, unavení
nebo špinaví… ale šťastní!

Šťastní za to, že jsme se mohli stát
součástí příběhů každé výjimečné
neziskovky, se kterou jsme měli
šanci spolupracovat.
V minulé roce jsme se zapojili do života celkem
22 neziskových organizací v České republice. Do
některých z nich jsme se v průběhu roku i vraceli
a s deseti z nich jsme navázali spolupráci poprvé.

Propojovali jsme veřejnost
a různorodé neziskové organizace
po celé České republice. Vydávali
jsme se na více i méně známá
místa a nejčastěji jsme pomohli
v oblasti přírody a ekologie, opravy
památek a kultury, práce s dětmi
a mládeží a s lidmi
se znevýhodněním.
Na některých projektech dobrovolníci pomohli
se zcela zásadními úkoly, jako bylo např. oplocení
nové lesní mateřské školky a ochrana proti divoké
zvěři, zakládání komunitní zahrady a stavba
záhonů, cest a plotů z kůl, nebo vybudování
odvodňovacího systému jurty. Jinde se zase zapojili
do průběžných drobnějších prací, které organizacím
pomohli s jejich každodenní činností a přispěli i
k jejich dlouhodobému rozvoji.
Naše projekty ale nebyly jenom o práci! Dobrovolníci
si podle zaměření a místa neziskové organizace užili
např. i výlety do okolí, prohlídky neziskovek s výkladem
a praktické workshopy spojené s činností organizace,
a mnoho nových věcí se naučili přímo při pracovních
činnostech a v neposlední řadě i skrze spolupráci
v mezinárodním týmu.
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KOMU JSME POMOHLI
V ROCE 2017
22 neziskových organizací

SEVER Horní Maršov, o.p.s., Horní Maršov

Valdštejnské imaginárium, o.p.s., Jičín

Ostrov přírody, z.s., Trutnov

Lesní mateřská školka Venku, z.s.,
Ústí nad Labem

Sdružení Neratov, z.s.,
Bartošovice v Orlických horách

Jestřábník, z.s., Roztoky u Prahy
Asociace místních potravinových
iniciativ, o.p.s. (AMPI), Praha

Bacrie z.s., Česká Třebová
Hrad Sovinec, Sovinec

Hartenberg z.s., Hřebeny, Josefov

IC Petrovice u Karviné, z.s.,
Petrovice u Karviné

AREA viva, z.s. – spolek pro ekologii
a zemědělství, Valeč

Ryzáček, z.s., Líšnice
Nebovidská tvrz, z.s., Nebovidy

EVC Švýcárna o.p.s., Adamov u Brna

Statek Vlčkovice, o.p.s.,
Vlčkovice, Neustupov

SOS dětské vesničky, z.s., Brno

Monastery, z.ú., Klášter

Práh jižní Morava, z.ú., Brno
Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s., Hodonín

Benediktus, z.s., Modletín
Buddhistická kulturní společnost,
Vyhlídky u Českých Budějovic

Zaměření neziskových organizací
Děti a mládež

Občanská iniciativa

Příroda

Kultura

Osobní rozvoj

Zvířata

Lidé se znevýhodněním

Památky

Nová spolupráce
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2 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE
2 NEZISKOVÉ ORGANIZACE
3 ORGANIZÁTOŘI
217 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ)
162 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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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.

Nebovidská tvrz, z.s., Nebovidy
První spolupráce

Památky

Kultura

13. 5. 2017
– pomoc s přípravou kulturní akce, úklid areálu, stavba stánků a podia, příprava
na stavbu pergoly, zarovnání terénu, stavba oplocení ze „starobylých“ trámů
u vstupu do tvrze

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s., Praha
Příroda

Občanská iniciativa

9. 9. 2017
– stavba plotu pro ovce, vybudování odvodňovacího systému kolem jurty
Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění zde:
http://www.tamjdem.cz/cs/vikendovky/archiv/vikendovky-v-roce-2017
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VÍKENDOVKY

21 VÍKENDOVEK
18 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
28 ORGANIZÁTORŮ
217 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ)
1830 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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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
dobrovolníkům 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.

Jestřábník, z.s., Roztoky u Prahy
První spolupráce

Příroda

10. – 12. 3. 2017
– sekání, odnos a pálení náletových dřevin z plochy přibližně 6000 m2, na kterých bude
možné vysázet více než 60 třešní, které se na Holém vrchu v minulém století nacházely

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s., Hodonín
První spolupráce Lidé se znevýhodněním Děti a mláděž

17. – 19. 3. 2017
– oprava a vylepšení dětského hřiště, stavba trampolíny a věšení houpačky, vyklízení
skladů, stříhání tújí a další práce na zahradě a drobné opravy nábytku v centru

AREA viva, z.s. – spolek pro ekologii a zemědělství, Valeč
Zvířata

Příroda

31. 3. – 2. 4. 2017
– pomoc s budováním místního budoucího eko –kempu, zakládání ohniště, stavba
dřevěných laviček, a eko latrín

EVC Švýcárna o.p.s., Adamov u Brna
Osobní rozvoj

Příroda

31. 3. – 2. 4. 2017
– pokládání střešních tašek, probírání stavebních materiálů a uskladnění k sušení,
zarovnání terén, štěrkování hlavního dvora, stavba chodníku a skládání dřeva

Valdštejnské imaginárium, o.p.s., Jičín
Památky

Kultura

7. – 9. 4. 2017
– příprava památky a zejména divadelního sálu na další kulturní sezónu a úklid,
přeskupení obřích pískovců a stokilových kvádrů, úklid, setí trávy, štípání a skládání dříví
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VÍKENDOVKY

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.,
Horní Maršov
Děti a mláděž

Památky

Příroda

21. – 23. 4. 2017
– pomoc s obsluhou stánků pro místní událost celosvětového Dnu země, výroba přírodní
ohrádky pro „hnojník“, úpravy chodníčků

IC Petrovice u Karviné, z.s., Petrovice u Karviné
Děti a mláděž

Občanská iniciativa

28. – 30. 4. 2017
– pomoc s budováním komunitní zahrady, stavba záhonů a cestiček, zatloukání kůlů

Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických horách
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

Památky

19. – 21. 5. 2017
– zarovnávání příjezdové cesty, čištění stráně za kostelem od dřeva a pařezů, příprava
na pokládání venkovní dlažby.

Statek Vlčkovice, o.p.s., Vlčkovice, Neustupov
První spolupráce Lidé se znevýhodněním

Kultura

Památky

26. – 28. 5. 2017
– pomoc s přípravami benefičního VlčkoviceFestu v místním ovčíně a rekonstrukcí
zámečku z 15. století a odklízení sutiny

Hartenberg z.s., Hřebeny, Josefov
První spolupráce

Kultura

Památky

9. – 11. 6. 2017
– pomoc s organizací prvního ročníku místních Hradních slavností, vyklízení sutin a třídění
stavebního materiálu
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VÍKENDOVKY

Bacrie z.s., Česká Třebová
První spolupráce

Památky

Kultura

Děti a mláděž

16. – 18. 6. 2017
– výpomoc s opravu střechy, a sběr proutí na opravu stěn pra –seníku, nahazování hliněné
omítky, vytmelení stěn pra –seníku

Ostrov přírody, z.s., Bojiště u Trutnova
První spolupráce

Děti a mláděž

Příroda

23. – 25. 6. 2017
– přenášení betonových pražců, stavba opěrné stěny, kosení trávy a sekání dřeva,
příprava prostoru pro rozšíření stávajícího domečku pro děti

Práh jižní Morava, z.ú., Brno
Lidé se znevýhodněním

7. – 9. 7. 2017
– práce v terapeutické zahradě, oprava laviček, zakládání lesní stezky, uklízení dvora,
plevelení, příprava dlaždic na výrobu mozaiky

Lesní mateřská školka Venku, z.s., Ústí nad Labem
První spolupráce

Děti a mláděž

Příroda

25. – 27. 8. 2017
– stavba plotu, který ochrání děti před divokou zvěří, sběr dřeva na otop, oprava schodů
a vyčištění příjezdové cesty

Hrad Sovinec, Sovinec
První spolupráce

Památky

1. – 3. 9. 2017
– čištění hradních zdí od mechu a další vegetace, přenos materiálu, zametání, úklid
sklepa, kácení náletových dřevin

SOS dětské vesničky, z.s., Brno
Lidé se znevýhodněním Děti a mláděž

15. – 17. 9. 2017
– úklid a drobné rekonstrukce interiéru hlavní budovy Vesničky, jako je pokládání dlaždic,
natírání a výmalba
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VÍKENDOVKY

Buddhistická kulturní společnost, Vyhlídky u Českých Budějovic
Osobní rozvoj

22. – 24. 9. 2017
– štípání a skládání dřeva na zimu, úklid vnitřních a vnějších prostor areálu centra
a příprava na pořádání různých workshopů a meditací

Monastery, z.ú., Klášter
První spolupráce

Památky

Kultura

Občanská iniciativa

6. – 8. 10. 2017
– odstraňování náletových dřevin, křoví a mechového porostu v okolí historických
budov a z jejich zdí

Statek Vlčkovice, o.p.s., Vlčkovice, Neustupov
Lidé se znevýhodněním

Památky

Kultura

13. – 15. 10. 2017
– pomoc s prací na poli, se sklizní brambor a s instalací ohrad pro ovce

EVC Švýcárna o.p.s., Adamov u Brna
Příroda

Osobní rozvoj

20. – 22. 10. 2017
– výroba a přitloukán ptačích budek, úklid cest a areálu od kamenů a příprava
Švýcárny na zimu

Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických horách
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

Památky

3. – 5. 11. 2017
– čištění zdí, výmalba pokojů, sázení stromů, příprava mše v místním unikátním kostele
Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění zde:
http://www.tamjdem.cz/cs/vikendovky/archiv/vikendovky-v-roce-2017
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5 WORKCAMPŮ

WORKCAMPY

5 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
7 CAMPLEADERŮ
29 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ CAMPLEADERŮ A Z TOHO DVĚ
TŘETINY TVOŘILI DOBROVOLNÍCI ZE ŠPANĚLSKA, MEXIKA
A SRBSKA, OSTATNÍ DOBROVOLNÍCI BYLI Z RŮZNÝCH KOUTŮ
SVĚTA VČETNĚ ČR)

1244 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
70 DOBROVOLNÍKŮ VYSLANÝCH NA ZAHRANIČNÍ WORKCAMPY
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 | TAMJDEM
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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,
Portugalsko, ale i Island.

Ryzáček, z.s., Vyšehorky
Zvířata

Lidé se znevýhodněním

19. – 26. 6. 2017
– oprava venkovního stolu a lavice, vyklízení seníku, úpravy dětského hřiště, úpravy
okolí ohradníků a uvnitř pastvin pro koně a úpravy ortopedického chodníku

AREA viva, z.s. – spolek pro ekologii a zemědělství, Valeč
Zvířata

Příroda

15. – 23. 7. 2017
– stavba nového solárního systému, úpravy venkovní, polní kuchyně, příprava
maringotky na příchod nového dlouhodobého dobrovolníka, natírání oken

Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických Horách
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

Památky

16. – 29. 7. 2017
– úklid kostela, práce v zahradě a v prádelně, malování pokojů, vyklízení
starého vagonu

Valdštejnské Imaginárium, o.p.s., Jičín
Památky

Kultura

8. – 16. 8. 2017
– pokládání kamenného chodníku v areálu památky, opracování a přenášení kamenů

Benediktus z.s., Modletín
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

4. – 13. 9. 2017
– práce na zahradě, přemístění stavebního materiálu, oprava plotu, natírání
a malování zdí, sušení ovoce
Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění zde:
http://www.tamjdem.cz/cs/workcampy/archiv/workcampy-v-cr-v-roce-2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 | TAMJDEM

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

39

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 x 3 HODINY SETKÁNÍCH ŠKOLICÍHO CYKLU
PRO VEDOUCÍ PROJEKTŮ

14 DOBROVOLNÍKŮ

1 VÍKEND HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ PRO VEDOUCÍ PROJEKTŮ
11 DOBROVOLNÍKŮ
4 x 3 HODINY PŘEDODJEZDOVÉHO ŠKOLENÍ PRO

DOBROVOLNÍKY VYSLANÉ NA ZAHRANIČNÍ WORKCAMPY

24 DOBROVOLNÍKŮ

1 DEN HODNOTÍCÍHO SETKÁNÍ PRO NAVRÁTILCE ZE

ZAHRANIČNÍCH WORKCAMPŮ

4 DOBROVOLNÍCI
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CO DALŠÍHO SE DĚLO
Rok 2017 jsme odstartovali celodenním setkáním
realizačního týmu, kde jsme ve skupině 6 lidí plánovali
naše aktivity a zakončili jsme jej neformálním
setkáním pro více než 20 dobrovolníků s promítáním
fotografií, hudbou, dobrým jídlem apod.
V polovině roku jsme uspořádali piknik a neformální
setkání pro naše dobrovolníky a dále se 7 členný tým
během víkendového mimopražského setkání věnoval
zhodnocení dosavadního naplňování cílů naší práce a
plánování druhé poloviny roku sestavením plánů a cílů
na následující 3 roky.
Navíc pro nás několik fanoušků uspořádalo charitativní
knižní bazary po celé Praze a v listopadu jsme
v rámci celosvětové iniciativy Giving Tuesday spustili
naši druhou fundraisingovou kampaň, která trvala
do konce kalendářního roku.

V průběhu roku jsme také díky
spolupráci s Nadací O2 a naší
dobrovolnickou organizátorkou
Ivanou Kočíkovou začali
připravovat nový formát
dobrovolnických Víkendovek pro
rodiče s dětmi, zrealizovali jsme
týdenní dobrovolnický projekt
na míru pro mezinárodní pražskou
školu English International
School Prague a celodenní
dobrovolnickou akci pro tým
televize Prima.
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KDO NÁS PODPOROVAL
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.

Dále pak zahraniční a české nadace: The American
Jewish Joint Distribution Committee (JDC), ČSOB, O2.

DÁRCI
Vedle významných českých i zahraničních institucí
patří mezi naše podporovatele také individuální dárci.
Za jednorázové i pravidelné příspěvky velice
děkujeme těmto výjimečným lidem:
Matyáš Flemr, Tiago de Almeida Marques, Vlasta
Votavová, Karolína Kousalová, Štěpán Zelinger, Jana
Rudyšová, Tomáš Procházka, Věra Staňková, Filipa
Amim, Petr Žabka, Martina Garbová, Tereza Hacová
a další.

Mezi naše další podporovatele patří také: English
International School Prague, TechSoup Česká
republika, JOBS.cz a GIVT.

V roce 2017 naši práci podpořily tyto instituce:
Ministerstvo vnitra České republiky,
Ministerstvo školství České republiky
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PARTNEŘI
V roce 2017 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.

V oblasti propagace dobrovolnictví, Tamjdemu
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, projekt Do Německa na zkušenou
a Dům zahraničních spolupráce (DZS).

Národní dobrovolnické centrum Hestia bylo naším
partnerem při pojišťování dobrovolníků u Hasičské
vzájemné pojišťovny a při rozvoji dobrovolnictví v ČR.

Na poli fundraisingu dlouhodobě spolupracujeme s
portálem Darujme.cz.
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„Jsem opravdu moc rád za to,
že se v době, jakou nyní prožíváme,
najdou lidé napříč věkem, studenti i
pracující… a jen tak se sbalí a odjedou
na druhý konec Česka nezištně
pomoct. Těmto lidem patří velké
poděkování za to, že TAMJDOU! Díky
moc za účast!“

„Co nám víkendovka přinesla?
Palivo… energii a motivaci do naší
práce. Jsme rádi, že Tamjdem
existuje a hlavně, že se hlásí lidé
s dobrým srdcem. Děkujeme
za nevyčíslitelnou pomoc!
Karolína Kostínková,
Lesní mateřská školka
Venku, z.s.

David Hromas,
SOS dětské vesničky, z.s. Brno

„O víkendu jsme poznali
partičku dalších skvělých lidí
a mohli jim představit naši
organizaci a způsob, jakým tady
ve Valči žijeme. Víkendovku
jsme si pořádně užili a udělal se
i velký kus práce.“
Markéta Mikovcová,
AREA viva, z.s. – spolek pro
ekologii a zemědělství

„Tato Víkendovka byla pro nás
velmi příjemně strávený čas
s partou lidí, co se zajímají a
nebojí se ušpinit. Děkujeme týmu
Tamjdem, organizátorce Míše a všem
dobrovolníkům za skvělou spolupráci.
Díky že jste si vybrali naší organizaci
a my vám mohli ukázat, co naše
neziskovka všechno dělá.“
Jonáš Němec,
Statek Vlčkovice, o.p.s.

„Je vždy velice
inspirující a osvěžující
setkat se s mladými
idealisty a vzájemně
se od sebe učit.“
Julius Grzyb,
Buddhistická kulturní
společnost

„Opět jsme získali hodně
pozitivní energie do další
práce. Tamjdem je taková
naše srdeční záležitost.“
Robby Kubáň,
EVC Švýcárna o.p.s.
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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 2017 bez finanční odměny.

Kompletní účetní závěrku najdete na našich
webových stránkách zde:
http://www.tamjdem.cz/cs/kdo-jsme/trochu-z-historie

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TAMJDEM, O.P.S.
ZA ROK 2017
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017 v tisících Kč.
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Sestavený k 31.12.2017 v tisících Kč.
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STRUKTURA PŘÍJMŮ

53

STRUKTURA NÁKLADŮ
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Zaměření neziskových organizací
Osobní rozvoj

Děti a mládež
Osobní rozvoj

Děti a mláděž

Nová spolupráce
První spolupráce

Památky

Kultura
Památky

Kultura

Příroda

Lidé se znevýhodněním
Příroda

Lidé se znevýhodněním

Zvířata

Občanská iniciativa
Občanská iniciativa

Zvířata

TAMJDEM, O.P.S.
TAMJDEM@TAMJDEM.CZ
WWW.TAMJDEM.CZ
FACEBOOK.COM/TAMJDEM
INSTAGRAM.COM/TAMJDEM
Tamjdem, o.p.s.
IČ: 22675515
Sídlo: Jednořadá 1052/51, Praha 6, 160 00
Kancelář a doručovací adresa:
Tamjdem, o.p.s., Hala 40, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 17004
Spisová značka: O 1436 vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 26. 02. 2014
Číslo účtu: 2800347714/2010
Číslo účtu na projekt Workcampy: 2400347715/2010
Číslo účtu na projekt Víkendovky: 2600956785/2010
Název peněžního ústavu: Fio banka, a.s.
Výroční zprávu graficky zpracovala Jitka Hrůzová.
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