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ÚVODNÍ SLOVO
Za poslední roky už jsme si zvykli na nějaké menší či
větší změny, a proto není překvapením, že i rok 2018
byl u nás podobně dynamický jako ty předchozí.
Z vinohradské kanceláře ve sklepě jsme se na jaře
přestěhovali do podkrovních prostor vznikajícího
kreativního a multifunkčního centra H40 v holešovické
tržnici, kam jsme koncem roku přesunuli i naše sídlo.
Dále jsme kompletně předělali webové stránky
a završili tak velké změny ve vizuální podobě naší
organizace, které jsme nastartovali v předešlém roce.
A vedle desítek pestrých dobrovolnických projektů
jsme nově zkusili i akce pro rodiny s dětmi a rozšířili
i naši spolupráci s firmami nebo se školami.

Zásadní změny se ovšem opět
odehrály ve složení našeho týmu.
Nové kolegyně jsme přivítali
na pozicích koordinátorek
Víkendovek, workcampů, ale
i hlavní koordinátorky vzdělávacích
aktivit, fundraisingu a propagace.
Noví byli ale i leadeři našich
dobrovolnických projektů a naše
řady rozšířili zejména i mnozí tzv.
expertní dobrovolníci, kteří nám

zapáleně a dlouhodobě věnují
svůj čas ve specifických oblastech,
jako je propagace, strategické
plánování, fotografování a mnoho
dalších.
Energie těchto vzácných lidí si velmi vážíme a víme, že
bez jejich pomoci by Tamjdem nebyl tím, čím je teď.
Spolupráce s nimi nás inspiruje, motivuje… prostě baví!
I proto jsme tuto výroční zprávu za rok 2018 věnovali
právě jim. Každému z nich přináší zapojení do naší
práce něco jiného. Jejich osobní vyjádření výstižně
ilustrují, jakou roli může hrát dobrovolnictví v životě
různorodých lidí, a také že Tamjdem se pro mnoho
z nich může stát tou pravou cestou, jak některé
důležité životní hodnoty naplnit.
Děkujeme všem více než 380 dobrovolníkům
a 29 neziskovým organizacím a jejich zástupcům za to,
že se v roce 2018 zapojili do naší práce a pomohli nám
tak plnit cíle naší organizace, ale i za to, že jsme se
na chvíli i my mohli stát součástí jejich životů a přispět
k plnění těch jejich.

Markéta de Almeida Marques
ředitelka Tamjdem, o.p.s.
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NAŠI EXPERTNÍ
DOBROVOLNÍCI
„Když se mi ozve někdo z Tamjdemu s možností
podílet se na jakémkoliv projektu, třeba
vzdělávacím, ani chvíli neváhám. Vím, že mě čeká
akce se skvělou atmosférou, kde se sejde parta lidí
se zajímavými příběhy a názory ke sdílení. Odcházím
pak vždycky nabitá energií a vymýšlím, kde nové
dovednosti a zkušenosti využiju.“

Marie Makovská

lektorka, poradkyně pro realizaci aktivit
neformálního vzdělávání, organizátorka Víkendovek
(běžné a pro rodiny s dětmi), průvodkyně nejen
pro děti a usměvavá aktivní žena

„Tamjdem mě baví!“

Lenka Chocholoušková

organizátorka Tamzajdem
setkávání, Víkendovek (běžné
a pro rodiny s dětmi),
dobrovolnice a průvodkyně
nejen pro děti

Ivo Kozáček (In memoriam)
průvodce pro oblast právní, jak
být zodpovědný a dobrosrdečný

Ivo si liboval v objevování těch
nejzaprášenějších zákoutí práva.
A my jsme měli tu čest, že
i nám je dobrovolně s laskavostí,
profesionalitou a zodpovědností
pomáhal objevovat.

„Tamjdem mě baví, protože přináší alternativy.
Ať už lidi, co v něm pracují, nebo v něm a díky
němu dobrovolničí. Denně ukazuje světu takovou
stránku lidstva, která spojuje, přechází rozdíly.
Funkce Tamjdemu je obzvlášť důležitá v naší
společnosti právě kvůli změnám, které do ní vnáší.
Pouze do mého života zavedl větší pořádek,
nové přátele, zkušenosti k nezaplacení.
Držím Tamjdemu palce a děkuji!“

Barbora Kvasničková

placement officer pro workcampy outgoing,
campleaderka workcampů, aktivní hybatelka
změn (Mladá delegátka OSN 2019 – 2020)
a dobrá duše Tamjdemu

„Ve všem, co dělám je pro mě důležité, abych
v tom viděla smysl a abych se s tím mohla ztotožnit.
Tamjdem má mou podporu, protože vím, že to, co
dělají, dělají především srdcem, a to je pro mě to
nejpodstatnější. To, co mi spolupráce s Tamjdem
přináší se nedá vyčíslit, změřit nebo zvážit. Je to
mnohem víc než jakékoliv hmotné hodnoty.
I proto jsem vděčná, že můžu být součástí okruhu
dobrovolníků, kteří k Tamjdemu patří.“

Jana Mohauptová

poradkyně pro oblast PR, marketingu
a fundraisingu, členka úzkého týmu
Tamjdemu, dobrovolnice a nadšená
cestovatelka

„Děkujeme za vše,
co jsi pro nás udělal.“
Tamjdem Tým
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KDO JSME A CO DĚLÁME
SPOJUJEME LIDI
A SMYSLUPLNOU PRÁCI
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
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.

Historie organizace
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.
Rok 2018 byl ve znamení změn, které jsme pocítili
v mnoha rovinách. V květnu jsme se přestěhovali do
nové komunitní kanceláře v Pražské tržnici. Začali
jsme se více zaměřovat i na dobrovolnictví pro firemní
a školní týmy. Tým koordinátorek se zcela proměnil
a naše komunita dobrovolníků se rozrostla o expertní
dobrovolníky v mnoha oblastech.
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TAMJDEM TÝM
Rok 2018 přivedl do týmu nové lidi a pozitivní energii.
Navázali jsme nová či utužili další “dobrovolná”
přátelství, která nám od té doby dělají opravdu radost.
Vnesly do naší práce svěží vítr a nové neotřelé
vhledy a nápady. A naší ředitelce se dokonce
změnilo i jméno.

Členové dozorčí rady:
Jana Šoupalová
Tereza Kučerová
Tomáš Pazdera

Koordinátorky projektu Víkendovky:
Tereza Hacová (01 – 04/2018),
Barbora Nosková (04 – 12/2018),
Markéta de Almeida Marques (01 – 05/2018)
Jana Rudyšová (05 – 12/2018)

Knižní bazary: Jana Doudová (zázemí knižního fondu),
Anna Králová, Jolana Radinová, Nikola Sikorová
(koordinátorky bazarů)

Externí spolupracovníci:
Grafička: Jitka Hrůzová

Lektorky: Helena Kosková, Karolína Kousalová
a Eva Štorková

Koordinátorky projektů
Dobrovolníci pro workcampy v ČR (incoming)
a Dobrovolníci pro zahraniční workcampy (outgoing):
incoming:
Eva Perútková (01 – 06/2018)
Eliška Burdová (06 - 12/2018)
Barbora Kvasničková (02 - 12/2018): dobrovolnice

Webmasteři: Pavel Ovesný a Stanislav Vítek

Koordinátorky projektu Tamjdem 2018 –
Dobrovolnictví tě naučí!:
Markéta de Almeida Marques (01 – 05/2018)
Jana Rudyšová (05 – 12/2018)

Poradkyně pro realizaci aktivit neformálního
vzdělávání: Marie Makovská a Eva Štorková
PR, marketing a fundraising: Jana Mohauptová
Právnické služby: Ivo Kozáček (In memoriam)
Tamzajdem organizátorky: Lenka Chocholoušková,
Eva Perútková a Eva Štorková
Workcampy outgoing: Barbora Kvasničková

Ředitelka a statutární zástupkyně:
Markéta de Almeida Marques (Votavová)

Expertní dobrovolníci:
CRM databáze: Martin Holodniok
Fotografie: Michal Turek
Implementace systémů a IT: Michal Novák
Poradci pro strategické plánování: Andrea Longinová,
Libor Marek, Eva Perútková, Jiří Sládek, Petr Žabka

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

V roce 2018 jsme do našich projektů opět zapojili
dobrovolníky - organizátory. Těchto 24 ojedinělých lidí,
někteří i opakovaně a většinou v tandemu, mohli plně
rozvinout nejen své leaderovské schopnosti a využít
svůj potenciál k organizování.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | TAMJDEM
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3 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE
22 VÍKENDOVEK
7 WORKCAMPŮ
13 AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA NEFORMÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOBROVOLNÍKY

29 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PO CELÉ ČR,
KTERÝM JSME POMOHLI

37 ORGANIZÁTORŮ JEDNODENNÍCH AKCÍ, VÍKENDOVEK

A CAMPLEADERŮ WORKCAMPŮ V ČR (NĚKTEŘÍ Z NICH OPAKOVANĚ, ČI VE DVOJICI)

4 647 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
387 VŠECH ZAPOJENÝCH DOBROVOLNÍKŮ
NAPŘÍČ VŠEMI PROJEKTY A AKCEMI
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NAŠE PRÁCE V ROCE 2018

V roce 2018 jsme se opět vraceli na stará a známá
místa. Mohli jsme tak pozorovat, jak prostory díky naší
manuální práci vzkvétají a neziskové organizace si
dál plní své sny. Hodně jsme také objevovali. Vyjeli
jsme do 14 nových organizací a nestačili jsme se
divit. Potkali jsme mnoho zajímavých lidí, vyslechli si
motivující příběhy vzniků či nesnází nejen při zakládání
neziskovek, prozkoumali zákoutí mnoha neobvyklých
prostor a ušpinili snad všechny rukavice. Manuálně
jsme pomohli především při přípravě dřeva (sekání,
štípání a skladování), zahradních a venkovních pracích
(hrabání, sekání, pletí a další), stavění plotů, úklidech
areálů a příbytků pro zvířata a stavebních pracích.

Tamjdem vyrazil díky našim projektům do
29 zajímavých organizací po celé České republice.
A bylo co objevovat. Začátkem února jsme odjeli na
naši historicky první zimní Víkendovku na s(S)ever. Po
přípravě masopustní slavnosti jsme pomohli v dalších
neziskových organizacích zaměřujících se na přírodu,
lidi se znevýhodněním, děti a mládež, památky,
kulturu, zvířata, osobní rozvoj a občanskou iniciativu.

V průběhu roku jsme objevovali
krásu dobrovolnictví nejen pro
dospělé, ale i pro děti a mládež.
Společně s rodiči, dětmi a ostatními
dobrovolníky jsme vyrazili nejen
pracovat, ale i za zábavou do
lesních školek a farmy na záchranu
hospodářských zvířat na naše
3 rodinné Víkendovky. Kromě
mnoha dobrovolnických hodin
jsme slyšeli v rámci víkendů mnoho
dětského smíchu, který byl největší
odměnou za to, že se naše
expedice vydařily.
Víkendovky, workcampy a ostatní akce nejsou plné
jen dobrovolné práce. Nacházíme zde nová přátelství,
objevujeme leckdy zapomenutá místa, učíme se nejen
pracovním dovednostem. Zjišťujeme, jak je naše Česká
republika krásná a kolik zajímavých inspirujících lidí v ní
pracuje. Představení každé organizace je většinou
spojené s nadšením a ukázkou toho, jaké skvělé věci
můžeme dělat, když je děláme rádi a od srdce.
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3 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE
3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE
3 ORGANIZÁTOŘI
33 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ)
180 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE

Tyto akce organizujeme s cílem nabídnout smysluplnou manuální pomoc
neziskovým organizacím i v rámci jednoho dne, novým zájemcům dát 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.

Youth and Environment Europe, Toulcův Dvůr, Praha
Příroda

16. 6. 2018
– sekání dřeva, uskladňování dřeva, hrabání, úklid venkovních prostor

Společnost E, Praha
První spolupráce Lidé se znevýhodněním Osobní rozvoj

Občanská iniciativa

28. 9. 2018
– renovace zahradního nábytku a vnitřního zábradlí v komunitním centru

Kuchyňka, z.s., Praha
Příroda

13. 10. 2018
– příprava záhonů na zimu, sběr zeleniny, terénní úpravy a úklid
Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění na webových stránkách
www.tamjdem.cz v „Archiv Víkendovek” a nebo na facebookovém
a instagramovém profilu organizace.
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22 VÍKENDOVEK

VÍKENDOVKY

20 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
24 ORGANIZÁTORŮ (NĚKTEŘÍ Z NICH OPAKOVANĚ, ČI VE DVOJICI)
210 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ)
16 DĚTÍ VE VĚKU 4 AŽ 11 LET
1860 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | TAMJDEM

22

23
VÍKENDOVKY

Cílem tohoto projektu je na jedné straně propojení veřejnosti a různě zaměřených
neziskových organizací skrze pomoc s manuálními úkoly. Na straně druhé nabídnout
dobrovolníkům příležitost zjistit, jak tyto organizace fungují a zapojit se do jejich
rozvoje. Víkendovky trvají od pátku 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. Nově jsme v roce 2018 úspěšně uspořádali i 3 speciální
Víkendovky, na které jsme zvali i rodiče s dětmi, a připravili jsme pro ně navíc
i speciální program.

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

Památky

9. – 11. 2. 2018
– pomoc s organizací masopustu, přenášení a rovnání dřeva

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

16. – 18. 3. 2018
– údržba areálu dětské vesničky, terénní úpravy

Tvrz Veselí, z.s., Janovice nad Úhlavou
První spolupráce

Památky

Kultura

23. – 25. 3. 2018
– sbírání dřeva v zámeckém parku, sbírání a odvoz cihel, sběr odpadků v parku

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

Osobní rozvoj

30. 3. – 1. 4. 2018
– stavba kamenné zdi, štípání a skládání dříví, úprava terénu, hrabání listí, natírání plotů

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

Kultura

6. – 8. 4. 2018
– stavba kamenného chodníku, revitalizace trávníku, naštípání dřeva, úklid dvora

Boii, z.s., Nasavrky
První spolupráce

Příroda

Kultura

13. – 15. 4. 2018
– výroba polského plotu, výsadba dřevin, keřů, bylin, hrabání a výsadba trávy,
příprava záhonů, odkorňování, zemní práce
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | TAMJDEM
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VÍKENDOVKY

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

Děti a mláděž

HISTORICKY PRVNÍ VÍKENDOVKA PRO RODIČE A DĚTI
20. – 22. 4. 2018
– úklid schodiště, přístupových cest a úklid okolo oplocení pozemku lesní školky

Villa Vallila, z.ú., Červený Újezd u Votic
Lidé se znevýhodněním

4. – 6. 5. 2018
– natírání zábradlí a planěk na plot, broušení, čištění a natírání brány,
zahlazování díry po vedení el. drátu

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

Občanská iniciativa

11. – 13. 5. 2018
– tvorba smyslových chodníků, vysázení bylinné zahrady, terénní úpravy zahrady,
stavba pece na chléb

Ryzáček, z.s., Líšnice
Lidé se znevýhodněním

Zvířata

25. – 27. 5. 2018
– nátěr přístřešku a plotu, betonování schodů, rozvoz písku na krytou
a venkovní jízdárnu, čištění a úprava podlahy v seníku

Farma Naděje, z.s., Dobrovítov
První spolupráce

Zvířata

Příroda

VÍKENDOVKA PRO RODIČE A DĚTI
1. – 3. 6. 2018
– stavba oplocení, úklid farmy, stavba vyvýšeného záhonu
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VÍKENDOVKY

Propolis, z.s., Chříč
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

8. – 10. 6. 2018
– pomoc s nakládkou a vykládkou kamenů, seškrabávání štuků, bourání komína,
otloukání cihel

Okrašlovací spolek Dolní Mlýn, o.p.s., Velká Bíteš
První spolupráce

Památky

Kultura

22. – 24. 6. 2018
– příprava slavnosti - odnošení slámy, připravení módního mola, úklid prostor, příprava
sezení, průvod, zajišťování vody pro účely festivalu, vybírání vstupného, tvorba stolů

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

29. 6. – 1. 7. 2018
– úprava zahrady, odplevelení záhonů, výroba kompostéru, tvorba mozaiky a posezení,
zpracování dřeva, úklid půdy, třídění potravin

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s., Lipová – lázně
První spolupráce

Děti a mláděž

27. – 29. 7. 2018
– úklid vnitřních prostor a pokojů, mytí oken, třídění věcí ve Vile Marie

Akademie sociálního umění TABOR, z.s., Nová Ves nad Popelkou
První spolupráce Lidé se znevýhodněním

Příroda

24. – 26. 8. 2018
– sběr brambor, čištění zvířecích příbytků, hrabání sena, ořezávání větví, úklid stodoly

Amrita, z.s., Rokytnice v Orlických horách
První spolupráce

Osobní rozvoj

7. – 9. 9. 2018
– sekání dřeva na zimu, úklid stavebního materiálu, úprava záhonů a okolí domu
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SOS dětské vesničky, z.s., Brno
Děti a mláděž Lidé se znevýhodněním

14. – 16. 9. 2018
– broušení a natírání prken pro stavbu plotu, odkornění, terénní úpravy

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

Osobní rozvoj

28. – 30. 9. 2018
– kosení a hrabání trávy, štípání a nošení dřeva, stavění kamenné zdi, terénní úpravy,
likvidace spadlých stromů

Ostrov přírody, z.s., Trutnov
Děti a mláděž

Příroda

VÍKENDOVKA PRO RODIČE A DĚTI
5. – 7. 10. 2018
– pomoc s organizací Podzimní slavnosti (příprava, úklid, realizace), hrabání listí, stavba
plotu, práce na zahradě

Ochrana Fauny ČR, o.p.s., Hrachov
První spolupráce

Zvířata

Příroda

19. – 21. 10. 2018
– odstranění náletových dřevin a větví

Sdružení Neratov, z.s. (Bartošovice v Orlických horách
26. – 28. 10. 2018
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

Památky

– malování, úklid vnitřních prostor, stavební práce
Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění na webových stránkách www.
tamjdem.cz v „Archiv Víkendovek” a nebo na facebookovém
a instagramovém profilu organizace.
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7 WORKCAMPŮ

WORKCAMPY

6 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
10 CAMPLEADERŮ
73 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ CAMPLEADERŮ)
2607 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
71 DOBROVOLNÍKŮ VYSLANÝCH NA ZAHRANIČNÍ WORKCAMPY
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WORKCAMPY

Workcampy v České republice realizujeme s podobnými cíli jako víkendové
expedice. Zpravidla trvají 7 až 14 dní a schází se na nich mezinárodní skupina 5 až
12 dobrovolníků z celého světa. Jsou otevřené všem zájemcům z řad Čechů starších
15 let a dobrovolníkům ze zahraničí starších 18 let. Na zahraniční workcampy jsme
zájemce z ČR starší 18 let vysílali nejčastěji do těchto zemí: Německo, Španělsko,
Portugalsko, ale i Island.

Spolek Hvozd, Merboltice
První spolupráce

Příroda

Občanská iniciativa

19. – 26. 6. 2018
– stavba plotu z větví a přírodních materiálů, sběr větví, příprava areálu
na festival organizace, terénní úpravy

Stanice Pavlov o. p. s., Ledeč nad Sázavou
První spolupráce

Příroda

Zvířata

18. – 29. 6. 2018
– čištění zvířecích ubykací, péče o mláďata, údržba areálu - natírání voliéry,
broušení mostů, čištění vydří pozorovatelny

Český nadační fond pro vydru, Třeboň
První spolupráce

Příroda

Zvířata

14. – 27. 7. 2018
– stavění hotelu pro hmyz, sekání louky, úklid objektu, nátěr fasády a okapů,
práce se zvířaty
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WORKCAMPY

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

13. – 19. 8. 2018
– vyčištění plochy pro altánek, odnesení dřeva a kamenů, dokončení
terapeutické mozaiky, úklid, sběr ovoce, sázení květin

Propolis, z.s., Chříč
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

19. – 25. 8. 2018
– stavba kamenné zdi

Benediktus, z.s., Modletín
Občanská iniciativa

3. – 12. 9. 2018
– broušení a natírání plotů, sběr a zpracování ovoce, řezání a úklid dřeva,
srovnání zahrady, stavba schodů

Spolek Hvozd, Merboltice
První spolupráce

Příroda

Občanská iniciativa

3. – 12. 9. 2018
– tvorba terénu jedlého parku, stavba kamenné zdi, sklizeň ovoce, permakulturní kurz
Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění na webových stránkách
www.tamjdem.cz v „Archiv workcampů” a nebo na facebookovém
a instagramovém profilu organizace.
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2 FIREMNÍ A 3 ŠKOLNÍ TÝMY
7 WORKCAMPŮ
4 NEZISKOVÉ ORGANIZACE
6 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
4 ORGANIZÁTOŘI
10 CAMPLEADERŮ
34 DOBROVOLNÍKŮ
73 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ CAMPLEADERŮ)
252 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
2607 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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DOBROVOLNICTVÍ PRO FIRMY A ŠKOLY

Obnovili jsme spolupráci s New York University in Prague a jejich studenty jsme
přednostně zvali na Víkendovky v neziskových organizací pracujících s lidmi se
znevýhodněním. Jednalo se o výše zmíněné akce na pomoc Ville Vallile z.ú.
(4. – 6. 5. 2018), a Sdružení Neratov, z.s. (26. – 28. 10. 2018). Dále jsme navázali novou
spolupráci s CET Academic Programs, Inc., jejichž studenty jsme zapojili do již uvedené
jednodenní akce na pomoc Společnosti E (28. 9. 2018).
I pořádání akcí pro dobrovolnické týmy se nám v roce 2018 dařilo, a to díky skvělým
a zapáleným dobrovolníkům z firmy GEP, která pomohla komunitnímu domu Villa Vallila,
a ze společnosti Inner Workings, jejíž zaměstnanci se zapojili do práce Pražské pastviny.
Věříme, že akcí pro firemní a školní týmy v dalším roce ještě přibude.

Villa Vallila, z.ú., Červený Újezd u Votic
Lidé se znevýhodněním

18. – 20. 5. 2018
– čištění pokáceného lesa, sázení bylin, natírání, pomoc s přípravou stavebního materiálu

Pražská pastvina, svahy Radotínského údolí nad
Maškovým mlýnem
První spolupráce

Příroda

Zvířata

24. 8. 2018
– prořezávání od náletových dřevin a stromků pro další hnízdění, rozmnožování a osídlení
stepi a pastviny pro vzácného motýla
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Vzdělávání a sebevzdělávání je i pro nás v Tamjdem důležité. Školicí cyklus a
další akce jsou tedy nedílnou částí každoročních aktivit. Principy neformálního
vzdělávání a učení hrou jsou pro nás vždy výzvou. Výzvou, abychom co nejlépe
naše budoucí organizátory a campleadery dobrovolnických skupin připravili, jak
nejefektivněji využít své schopnosti, nadání a silné stránky. Rádi rozvíjíme jejich
kompetence a praktické dovednosti.

7 x 3 HODINY A 1 CELODENNÍ SETKÁNÍ ŠKOLICÍHO CYKLU

PRO VEDOUCÍ PROJEKTŮ

12 DOBROVOLNÍKŮ

1 VÍKENDOVÉ HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ PRO VEDOUCÍ PROJEKTŮ
10 DOBROVOLNÍKŮ
3 x 3 HODINY PŘEDODJEZDOVÉHO ŠKOLENÍ PRO

DOBROVOLNÍKY VYSLANÉ NA ZAHRANIČNÍ WORKCAMPY

20 DOBROVOLNÍKŮ

1 DEN HODNOTÍCÍHO SETKÁNÍ PRO NAVRÁTILCE

ZE ZAHRANIČNÍCH WORKCAMPŮ

4 DOBROVOLNÍCI
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CO DALŠÍHO SE DĚLO
Rok 2018 nebyl jen rokem změn, byl i rokem
setkávání. V jeho průběhu jsme se několikrát potkali
s našimi dobrovolníky, leadery i fanoušky v rámci
našich Tamzajdem setkání. Měsíc červen opět patřil
pikniku a zakončování jarní sezóny našich akcí.
Celoroční práci jsme oslavili a ukončili v prosinci
vydařenou vánoční party.

V listopadu jsme se poněkolikáté
zapojili do celosvětové dárcovské
kampaně Giving Tuesday
a s kampaní „Zadarmo peníze
nechceme” jsme zase o kus dál
posunuli naše fundraisingové
přání a sny.

Ani letos jsme nemohli chybět na největším
a nejznámějším setkání neziskových organizací NGO
Marketu, který nám přinesl velmi příjemnou spolupráci
s nadačním fondem Zeměkvět.
V prázdninových měsících se sjelo 8 členů úzkého
týmu Tamjdemu včetně koordinátorek na okraj města
Prahy, aby tam nejen hodnotili, jak se nám daří plnit
naše plány z let minulých, ale plánovali i rok 2019
a roky následující.
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KDO NÁS PODPOROVAL
Velké děkujeme patří všem našim dárcům,
podporovatelům, partnerům a nadšencům. Ceníme
si jejich důvěry, podpory a času, kterými se s námi
podílejí na rozvoji dobrovolnictví, neziskového
a občanského sektoru.

V roce 2018 naši práci podpořily tyto instituce:
Ministerstvo vnitra České republiky,
Ministerstvo školství České republiky

DÁRCI
Vedle významných českých institucí patří mezi
naše podporovatele také individuální dárci. Za
jednorázové, pravidelné, krátkodobé i dlouhodobé
příspěvky velice děkujeme těmto výjimečným lidem:
Veronika Bachtíková, Jitka Barešová, Jan Bartl, Ilona Bečicová,
Tadeáš Beyer, Petra Bohovicová, Zdeněk Bohucký, Lenka
Cejnková, Ondřej Čermák, Matěj Daniel, Markéta de Almeida
Marques (Votavová), Pavla Doubková, Vanda Dumbrovská,
Anna Dvořáková, Martina Dvořáková, Andrea Folterova, Marcela
Fujanová, Ludmila Gojišová, Jan Habal, Ladislav Hencl, Lucie
Hillerová, Jitka Horníková, Peter Chalupianský, Kateřina Judová,
Marcela Kamenská, Tomáš Karas Lucie Karásková, Tibor Kese,
Helena Kopecká, Jan Koubek, Karolína Kousalová, Marta
Kuchařová, Andrea Longinová, Jiří Luňáček, Vojtěch Majer, Ivona
Maršíková, Jitka Mertlíková, Petr Najman, Tomáš Němec, Andra
Nistor, Barbora Nosková, Michal Novák, Markéta Nováková, Vít
Novodomský, Vladana Pacovská, Ivana Pacovská, Kateřina
Palasová, Frantisek Pasztor, Eva Perútková, Pavel Plíhal, Martina
Poddaná, Tomáš Procházka, Miroslav Redina, Jitka Rudyšová,
Jana Rudyšová, Denis Řeháček, Petr Řeháček, Filip Saidl, Petr
Semkin, Matěj Semsej, Anna Serangeli, Ivana Siglová, Jiří Sládek,
Michal Strapatý, Filip Svoboda, Jana Šoupalová, Eva Štorková,
Vilena Taraskina, Pavlína Trojanová, Martina Valentová, Martin
Vokoun, Vlasta Votavová, Jan Vrabčák, Helena Weiser, Renata
Wojtas, Štěpán Zelinger, Šimon Zelinger, Jiří Zeman, Petr Žabka

tyto nadace: nadační fond Zeměkvět, nadace O2,
nadace Avast a firma ProSpolužáky.cz s.r.o., která
se v náš prospěch vzdala výtěžku z akce MashUp
pořádané Impactem Hub Praha.

Mezi další podporovatele patří také: TechSoup Česká
republika, JOBS.cz a GIVT.

Speciální díky patří našemu dlouholetému
podporovateli Petrovi Žabkovi za uspořádání
dárcovské výzvy “Kolem ku zdraví, pohledem
k podpoře českých neziskovek” v rámci letošního
Giving Tuesday.
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PARTNEŘI
V roce 2018 jsme spolupracovali či navázali
spolupráci s celou řadou českých i zahraničních
partnerů. Nejen v oblasti rozvoje dobrovolnictví, ale
i propagace nejen napříč ČR, i celosvětově.

Pro propagaci našich projektů i Tamjdemu jsme
opětovně využili naše hlavní partnery zejména:
Dobrovolnik.cz, Adam.cz a tištěný zpravodaj Archa,
Budupomahat.cz, NICM.cz, Mladiinfo.cz, Eurodesk.cz
a 72 hodin.

Pod záštitou mezinárodní organizace Service Civil
International (SCI) jsme pořádali workcampy
v České republice a vysílali české dobrovolníky
také do zahraničí.

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

Stali jsme se 100. členem České rady dětí a mládeže.

Dobrovolnické expedice jsme prezentovali mimo jiné
na Veletrzích mezinárodních příležitostí v kraji Vysočina,
jejichž pořadatelem byla Hodina H, v rámci projektu
Do Německa na zkušenou a veletrhu Schola Pragensis.
Dostali jsme pozvání představit naše aktivity v rámci
akce MashUp, který pořádá Impact Hub Praha a také
do éteru Českého rozhlasu 2 (pořad Kolotoč).
Velkým podporovatelem našich fundraisingových
aktivit je portál darujme.cz.
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„Žijeme v době, ve které existuje spousta lidí,
která je schopna a ochotna pomáhat dalším
– lidem, objektům, zvířatům, myšlenkám
dělajícím náš svět lepším. Tamjdem se snaží
co nejvíc takových lidí a projektů všemožně
podporovat a otevírá možnost takové pomoci
pro širokou veřejnost. Právě proto mi dává
smysl Tamjdem podporovat, propojuje
smysluplné projekty a nadšené lidi a zmenšuje
bariéru, která mezi těmito dvěma světy je.“

NAŠI EXPERTNÍ
DOBROVOLNÍCI
„Moje cesta do Tamjdemu byla zcela náhodná
a o to více potěšující. Dostal jsem se tam přes
workcampy a láskou k focení a taky díky touze
poznávat svět a nesedět doma na zadnici.
V Tamjdem mě přivítali s otevřenou náručí a díky
skvělým lidem z Tamjdemu a neziskovek nám to
pěkně klape. Tolik zajímavých akcí, inspirativních
lidí, dobrodružství a fotek plných radosti se jen tak
někde nepotká, takže jsem strašně rád, že my jsme
se s Tamjdemem potkali!“

Michal Novák

průvodce světem databází a IT,
organizátor Víkendovek, dobrovolník
a akrojógový nadšenec

„Expertní dobrovolnictví je jednou
z nejsmysluplnějších forem propojení odborníků
a neziskových organizací. Jsem moc rád, že spolu
s dalšími dobrovolníky můžu pomáhat v oblastech,
kde to Tamjdem nejvíce ocení. Mohu naplno využít
své zkušenosti a hodinovou konzultací v konečném
důsledku pomoct například ke zlepšení prožitku
desítek a stovek dobrovolníků, kteří s námi jezdí na
Víkendovky. Proto mi dává smysl věnovat svůj čas
Tamjdemu v průběhu celého roku.“

Jiří Sládek

poradce nejen pro strategické plánování a vize,
kmenový člen úzkého týmu Tamjdemu,
organizátor Víkendovek, koordinátor a dobrovolník
tělem i duší s obrovským přesahem

Michal Turek

fotograf tělem, srdcem i duší, “poskytovatel”
dobré nálady a nápadů a “nositel” otevřeného
pohledu na svět

„Tamjdem je pro mě energie lidí a krásných míst,
kteří by se jinak neprotli a na kterých se společně
potkáváme a poznáváme nové, budujeme, tvoříme
dobro a zažíváme život – venku, opravdově, někdy
v teple, někdy v dešti a od bláta. Do mého života si
tahle parta úžasných lidí se sítí neziskovek po celé
ČR vešla v roce 2017 a dala mi mnohem víc, než
jsem čekala - důvěru ve mě jako lektora a lídra,
možnost objevovat stále nová místa s osobitým
kouzlem, a budovat tak komunitu a pocit, že
malými krůčky můžeme měnit svět.“

„Tamjdem je pro mne místem, díky kterému jsem
poznal zápal pro nějakou aktivitu. Díky němu jsem
poznal spoustu lidí, kteří na mém dnešním a budoucím
směřování měli velký vliv a utvářeli ho. Na Víkendovky
jsem začal jezdit už na střední škole a každá
Víkendovka mi tehdy i dnes připadají inspirativnější
než x měsíců na střední škole. Mrzí mě, že se nikdy
nedovíme dopad Tamjdem aktivit plně – vedle těch
zřejmých například právě v rozhledu a vzdělání.
Myslím si ale, že ten dopad je opravdu velký. Věřím,
že podobně jako mne Tamjdem inspiroval i spoustu
dalších lidí. A i proto chci Tamjdemu pomáhat dodnes.“

Petr Žabka

poradce pro strategické plánování, člen úzkého
týmu Tamjdem, organizátor Víkendovek
a zakladatel Library of Things (Knihovna věcí)

Eva Štorková

lektorka, poradkyně pro realizaci aktivit
neformálního vzdělávání, organizátorka Tamzajdem
setkávání a akcí, lektorka jógy a žena
s laskavým srdcem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | TAMJDEM

50

51
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

JAK JSME HOSPODAŘILI
V uplynulém roce nám účetnictví vedla od 01 06/2018 firma Prodimo, s.r.o. a od 07 - 12/2018
firma Aisis, z.ú.
Členové správní a dozorčí rady vykonávali
svou funkci v roce 2018 bez finanční odměny.
Kompletní účetní závěrku najdete na webových
stránkách www.tamjdem.cz v "Kdo jsme/Trochu z
historie".

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TAMJDEM, O.P.S.
ZA ROK 2018
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018 v tisících Kč.
strana 51 – 53

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Sestavený k 31.12.2018 v tisících Kč.
strana 54 – 55

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Tamjdem, o.p.s.
22675515 / CZ22675515
Bubenské nábřeží 306/13, 17000 PRAHA 7

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.I.7.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.
A.II.6.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.II.10.
A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.III.3.
A.III.4.
A.III.5.
A.III.6.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.IV.3.
A.IV.4.
A.IV.5.
A.IV.6.
A.IV.7.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly - podstatný vliv
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Zápůjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé zápůjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých
věcí
A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I.
Zásoby celkem

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2
0
0

233

349
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AKTIVA

B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.I.9.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.II.10.
B.II.11.
B.II.12.
B.II.13.
B.II.14.
B.II.15.
B.II.16.
B.II.17.
B.II.18.
B.II.19.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.IV.
B.IV.1
B.IV.2.

Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných
celků
Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2

12
12

0
0

217
8

349
1

209

348

4
4

0
0

233

349

PASIVA

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.III.12.
B.III.13.
B.III.14.
B.III.15.
B.III.16.
B.III.17.
B.III.18.
B.III.19.
B.III.20.
B.III.21.
B.III.22.
B.III.23.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé úvěry
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Směnky k úhradě
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

stav k prvnímu
stav k
dni účetního poslednímu dni
období
účetního období
1
2
179
276
73
12
-4
-4
77
16
106
0
-2
108
54

264
158
0
106
73

50
8

65
17

39

33

5

12

2

3

-4

0

4
0
4
233

8
8
0
349
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Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:
IČ / DIČ:
Sídlo účetní jednotky:

Název položky

Tamjdem, o.p.s.
22675515 / CZ22675515
Bubenské nábřeží 306/13, 17000 PRAHA 7

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v
plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)
Název položky
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.II.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.13.
A.III.14
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.16.
A.V.17
A.V.18.
A.V.19.
A.V.20.
A.V.21.
A.V.22.
A.VI.
A.VI.23.
A.VI.24.
A.VI.25.
A.VI.26.
A.VI.27.
A.VII.
A.VII.28
.
A.VIII.
A.VIII.2
9
B.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z�prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a�opravných�položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami
Daň z�příjmů
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výnosy

činnost
činnost
hlavní
hospodářská
1
2
839
0
323
0
26
0

celkem
3

0
0
0

57
13
227

0
0
0

0
0
0

500
444
55

0
0
0

0
0
0

1

0

0

16

0

0

16

0

0

839
997

0
0

0
0

B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.III.
B.IV.
B.IV.5.
B.IV.6.
B.IV.7.
B.IV.8.
B.IV.9.
B.IV.10.
B.V.
B.V.11.
B.V.12.
B.V.13.
B.V.14.
B.V.15.
C.
D.

Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúčtované mezi�organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z�prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a�hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

činnost
činnost
hlavní
hospodářská
1
2
415
0
415
0
331
0

celkem
3

0
0
0

331

0

0

251

0

0

997
158
158

0
0
0

0
0
0
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STRUKTURA PŘÍJMŮ

STRUKTURA NÁKLADŮ

PŘÍJMY

NÁKLADY

POTRAVINY A STRAVA; 4 %

ÚČASTNICKÉ POPLATKY; 19 %

PROVOZNÍ NÁKLADY; 11 %

PRODEJ SLUŽEB; 7 %

NADACE ZEMĚKVĚT; 13 %

ÚČETNICTVÍ; 4 %

DARY; 11 %

DOPRAVA NA PROJEKTY, 7 %

NADACE AVAST FOUNDATION, 4 %

POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ, 25 %
MZDY A DPP; 60 %

NADACE O2, 3 %

PRONÁJEM PROSTOR NA PROJEKTY
A ŠKOLENÍ; 1 %

DOTACE MVČR; 14 %
LEKTORSKÉ SLUŽBY; 4 %
PROPAGACE; 1 %
SPRÁVA WEBU; 2 %

DOTACE MŠMT; 29 %

OSTATNÍ SLUŽBY (ŠKOLENÍ
ZAMĚSTNANCŮ, IMPLEMETNACE
CRM, DALŠÍ SLUŽBY A POPLATKY);
5%
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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
sídlo: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00 (od 7. listopadu 2018)
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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