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ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2019 byl jako vždycky radostný, i když velmi 
náročný, plný hřejivých setkání se zajímavými lidmi 
i smutných pocitů z nejisté budoucnosti fungování 
naší organizace. Byl jednoduše jako vždycky velmi 
pestrý... Nabitý 30 dobrovolnickými jednodenkami, 
Víkendovkami a workcampy, setkáváním na 
Tamzajdemech, školicím cyklem a dalšími akcemi.

Těžko věřit, že za neuvěřitelným počtem 404 
dobrovolníků propojených s 24 různorodými 
neziskovými organizacemi po celé České republice 
a s desítkami workcampů ve světě, stojí pouze 
dvě koordinátorky Bára a Jana, a tým desítek 
dobrovolnických organizátorů a expertů. Před  
jejich energií a nasazením smekám!

Ale to, že toho Tamjdemáci hodně zvládnou, snad už 
není po těch letech velkým překvapením pro nikoho. 
Co ale bylo překvapením, byla skutečnost, že se v 
průběhu roku neudály žádné velké změny, na to jsme 
zvyklí opravdu nebyli. Měli jsme tak šanci užít si práci v 
milém prostředí kanceláře v kreativním a multifunkčním 
centru H40 v holešovické tržnici, a trochu se v první 
polovině roku stabilizovat. Druhá polovina 2019 byla 
naopak turbulentní. Začali jsme se připravovat na rok 
2020, o kterém jsme věděli, že pro nás bude přelomový, 
a to z hlediska finančního i personálního, nebo z 
pohledu složení našich dobrovolnických projektů. 
Od srpna jsme tak intenzivně řešili budoucnost naší 
organizace a trochu se snažili věštit z křišťálové koule.  
V práci nás to ovšem nezastavilo!

Se sedmi neziskovými organizacemi 
po celém Česku jsme v roce 2019 
navíc propojili i vybrané firmy, školy 
nebo instituce pracující s dětmi 
a mládeží, a to intenzivněji než v 
předchozích letech. 

A protože každou výroční zprávu věnujeme někomu z 
našich blízkých, ať už se jedná o neziskové organizace, 
kterým jsme pomohli, leadery našich dobrovolnických 
projektů či expertní dobrovolníky, tak tato patří právě 
studentům, učitelům, ale i kolegům ze zaměstnání, se 
kterými byla v roce 2019 radost spolupracovat.

Těší nás, že každým rokem zájem o dobrovolnické 
akce ve firmách a studentských týmech roste. Kromě 
samotné pomoci neziskovkám je totiž jejich dopad 
patrný i v týmu dobrovolníků, kteří tak mají příležitost 
poznat své kolegy nebo spolužáky i v jiných rolích 
a situacích, než je běžné, táhnout za jeden provaz, 
uvolněně se radovat a okamžitě vidět výsledky své 
společné práce. 

I to je Tamjdem. Pro každého tím, co zrovna potřebuje 
a hledá. Je štěstím, že toho můžeme být součástí.

Markéta de Almeida Marques
ředitelka Tamjdem, o.p.s.
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„Naši studenti získali díky  
Tamjdemu a jeho partnerským 

organizacím úžasnou zkušenost. Všechno 
bylo dobře zorganizované a opravdu 

jsme při plánování naší akce pro studenty 
ocenili vaši podporu a zkušenosti. Práce 

venku v zahradách, ekologických 
organizacích a útulcích pro zvířata 
poskytla rozmanitost a nové výzvy  

a dala studentům příležitost seznámit se  
s komunitou neziskových organizací  

a aktivně pomoci.“

„Nejvíce jsem si užil den, kdy 
jsme pracovali na zahradě 

Kotlaska. Měli jsme příležitost 
bavit se s lidmi z organizace  

a získali tak reálnou představu 
o tom, jak náročná a pestrá 
může práce na komunitní 

zahradě být. Navíc za námi 
byla vidět opravdová změna, 

o kterou jsme se zasadili 
vlastníma rukama.“

„Hodně jsem si užila 
dobrovolničení v komunitní 

zahradě Kotlaska a v 
paraZOO. Museli jsme se 
spolužáky pracovat jako 

jeden tým a jako bonus jsme 
strávili mnoho času v přírodě 

a se zvířaty.“

CO O NÁS ŘEKLY ŠKOLY
Učitelé a studenti z International School of Prague 
Akce na pomoc Komunitnímu centru a zahradě Kotlaska, 
RUBIKON Centru, z.ú. a Toulcovu dvoru, z.s. v Praze  
a paraZOO ve Vlašimi ve dnech 2. až 6. září 2019

„Co jsme se v průběhu týdne 
mimo jiné naučili? Kolik odpadu 

je jen v okolí naší školy, jak 
spolupracovat lépe s ostatními, 

jak zajímaví jsou lidé z neziskové 
sféry a jejich příběhy, jak 

potřebné je dobrovolnictví ve 
společnosti, jak vyčistit ptačí klec 

a jak správně plít, a nakonec 
jsme objevili i takové pracovní 

pozice, o kterých jsme ani 
nevěděli, že existují.“

„Nejzajímavější mi přišla 
práce v paraZOO, kde 

jsme přišli do styku s 
několika druhy zvířat. 

Navíc mi přišlo, že právě 
tady jsme zanechali 

největší dopad.“
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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. 
Podporujeme osobní růst, rozvoj kompetencí  
a praktických dovedností nejen našich leaderů. 
Organizujeme dobrovolnické projekty pro firemní  
a školní týmy. Propagujeme různorodé dobrovolnické 
příležitosti u nás i v zahraničí.

Okolo 300 dobrovolníků ročně 
zapojíme do práce více než 25 
různorodých českých neziskových 
organizací působících v oblastech 
jako je ochrana památek, 
kultura, příroda nebo práce s 
lidmi s handicapem apod., a s 
neziskovkami ve světě každý rok 
propojíme přes 50 dobrovolníků.

Cílem našich projektů je poskytnout cennou manuální 
pomoc neziskovým organizacím i občanským 
aktivitám, přispět tak k naplňování jejich vizí  
a dlouhodobému rozvoji neziskového i občanského 
sektoru, nabídnout široké veřejnosti příležitost 
bezprostředně poznat, jak tyto organizace a spolky 
fungují, poskytnout prostor k 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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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. 

Od té doby se u nás v organizaci událo mnoho 
změn. Na příklad jsme se z vlastních obýváků  
a kaváren stěhovali do punkové kanceláře v 
jednom z vinohradských sklepů, a odtamtud zase 
do podkrovních prostor multifunkčního centra H40 v 
Pražské tržnici, kam jsme v roce 2018 převedli  
i sídlo organizace. Zároveň se u nás téměř každý 
rok obměňoval tým, někdy byl více, jindy méně 
početný, ale ukázalo se, že velké věci se dají 
zvládnout i ve dvou zaměstnancích, podpořených 
desítkami leaderů a expertních dobrovolníků.

Od roku 2017 se v rámci tzv. Tamzajdemů scházíme 
s dobrovolníky, fanoušky, dárci či experty a sdílíme 
naše příběhy. A naše dobrovolnické projekty jsme v 
průběhu let obohatili např. o akce pro rodiče a děti 
nebo pro firemní a školní týmy.

Naše vize

Chceme žít v takovém světě, ve kterém 
je vzájemná pomoc, podpora a 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 a občanský sektor 
funguje zdravě a efektivně, lidé v ní se 
respektují, berou odpovědnost za svůj 
život do vlastních rukou a aktivně  
se osobně rozvíjejí, a to skrze 
dobrovolnické zkušenosti a setkávání  
s lidmi napříč kulturami.
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TAMJDEM TÝM
Náš úzký tým se v roce 2019 ještě zúžil a za obrovským 
počtem dobrovolníků propojených s neziskovými 
organizacemi u nás i ve světě stojí pouhé dvě osoby 
– Bára a Jana, které pracovaly na 150 procent. Po 
celý rok jim po boku stála pevná základna expertních 
dobrovolníků, ředitelka a blízcí podporovatelé, ze 
kterých se za ta léta stali přátelé.

Koordinátorky projektu Víkendovky: 
Barbora Nosková (01 – 12/2019), 
Jana Rudyšová (01 – 12/2019)

Koordinátorky projektů 
Dobrovolníci pro workcampy v ČR (incoming)  
a Dobrovolníci pro zahraniční workcampy (outgoing):  
Barbora Nosková (01 – 12/2019), 
Barbora Kvasničková (01 - 12/2019): dobrovolnice  
na outgoing

Koordinátorky projektu Tamjdem 2019 –  
Dobrovolnictví tě naučí! a fundraising:
Jana Rudyšová (01 – 12/2019)

Ředitelka a statutární zástupkyně: 
Markéta de Almeida Marques

Zakladatel: Štěpán Zelinger

Členové správní rady: 
Štěpán Zelinger 
Alena Standaert Čápová
Stanislav Vítek

Členové dozorčí rady: 
Jana Strakošová 
Tereza Kučerová
Tomáš Pazdera 

Externí spolupracovníci:  
Grafička: Jitka Hrůzová
Lektorky a lektoři: Matěj Hykeš, Helena Kosková,  
Marie Makovská, Lucie Schubert a Eva Štorková

Expertní dobrovolníci:
Fotografie: Michal Turek
Implementace systémů a IT: Michal Novák
Poradci pro strategické plánování: Andrea Longinová, 
Libor Marek, Eva Perútková, Jiří Sládek, Petr Žabka
Poradkyně pro realizaci aktivit neformálního 
vzdělávání: Marie Makovská a Eva Štorková
PR, marketing a fundraising: Jana Mohauptová
Právnické služby: Petr Kincl (PricewaterhouseCoopers 
Legal s.r.o., advokátní kancelář)
Workcampy outgoing: Barbora Kvasničková

V roce 2019 jsme do našich projektů opět zapojili i 
dobrovolnické organizátory a campleadery. Těchto 
24 jedinečných lidí, z nichž někteří se zapojili i 
opakovaně nebo ve dvojici, mohlo díky spolupráci  
s námi plně rozvinout své leaderovské schopnosti  
a získat pro život cenné různorodé zkušenosti.
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19 3 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE

19 VÍKENDOVEK

3 WORKCAMPY

42 DOBROVOLNÍKŮ VYSLANÝCH NA WORKCAMPY

5 DOBROVOLNICKÝCH AKCÍ PRO ŠKOLY A 2 PRO FIRMY

12 AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA NEFORMÁLNÍ  
VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOBROVOLNÍKY

24 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PO CELÉ ČR,  
KTERÝM JSME POMOHLI 

47 ORGANIZÁTORŮ JEDNODENNÍCH AKCÍ, VÍKENDOVEK  
A CAMPLEADERŮ WORKCAMPŮ V ČR (NĚKTEŘÍ Z NICH OPAKOVANĚ, ČI VE DVOJICI)

3 635 DOBROVOLNICKÝCH HODIN

404 VŠECH ZAPOJENÝCH DOBROVOLNÍKŮ  
NAPŘÍČ VŠEMI PROJEKTY A AKCEMI
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NAŠE PRÁCE V ROCE 2019
V roce 2019 nám dělaly radost nejen naše neziskovky, 
do kterých jsme se už po několikáté s potěšením 
vrátili, ale již tradičně i vyhledávání nových menších 
i větších organizací, které potřebují podpořit 
manuální dobrovolnickou prací. Objevili jsme tak  
osm „nováčků”, kteří byli z energie, odhodlání, píle, 
společné radosti z výsledků práce a především z 
dopadu pomoci našich dobrovolníků opět nadšeni. 
V organizacích jsme se zapojili při terénních pracech 
všeho druhu, jako je sbírání a řezání větví, ale také při 
vytváření záhonů a kompostů, sázení stromů, hrabání 
trávy a svozu sena, štípání dřeva na otop, nebo např.  
i při pracech „odbornějších” jakými bylo broušení oken, 
stavba kamenné zdi, stavba ohrady pro kozy a mnoho, 
mnoho dalších.

Tamjdem v roce 2019 propojil 324 dobrovolníků s 24 
různorodými neziskovými organizacemi po celé České 
republice. První Víkendovka se konala už na konci 
února a poslední, devatenáctá, na konci října. 

V průběhu roku jsme měli možnost 
zavítat do míst, kde nadšenci 
opravují polorozbořenou tvrz, 
zkrášlují kulturní památky, pečují  
o zvířata, která se už nemohou 
vrátit zpět do přírody, a to zdaleka 
není všechno. 

Po úspěchu s Víkendovkami, které jsou otevřené i 
pro skupiny rodičů s dětmi, jsme i v roce 2019 jednu 
takovou zorganizovali, a to na pomoc mateřské lesní 
školce Ostrov přírody z.s., a báječně si to užili. Díky 
naší práci nalezli po víkendu děti i rodiče místo zase  
o něco hezčí.

Dále jsme uspořádali i tři jednodenní akce, tři 
workcampy, pět projektů pro školní a dva pro firemní 
týmy a dvanáct akcí zaměřených na neformální 
vzdělávání pro dobrovolníky.

Smysluplná manuální práce, která všechny naše 
dobrovolnické akce provází, není však jedinou naší 
radostí. V průběhu roku jsme díky navštíveným místům 
objevovali více než zajímavá zákoutí a prostory. 
Vyslechli si nespočet inspirativních příběhů a poznali 
mnoho a mnoho nadšených lidí, kteří to s obnovou 
naší krásné České republiky myslí upřímně dobře.
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Spolek Farmstudio – středisko umění 
a kultury, z.s., Vysoká u Mělníka

Trash Hero Czech Republic, z.s., Praha

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, 
RUBIKON Centrum, z.ú., Praha

Tamjdem, o.p.s., Praha

Youth and Environment Europe, 
Toulcův Dvůr, z.s., Praha

Společnost E, Aranžérie, Praha

Propolis, z.s., Chříč

Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
paraZOO, Vlašim

Ochrana Fauny ČR, o.p.s., Hrachov

Tvrz Veselí, z.s., Janovice nad Úhlavou

Villa Vallila, z.ú., Červený Újezd u Votic

Naplaveno, z.s., Stružinec

Český nadační fond pro vydru, Třeboň

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

Ostrov přírody, z.s., Trutnov

Valdštejnské imaginárium, o.p.s., Jičín

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

Genius loci Sudslava z.s., 
Sudslava

Boii, z.s., Nasavrky

Ryzáček, z.s., Líšnice

Hojnost, z.s., 
Klášter Porta Coeli, Tišnov

ZO ČSOP Veronica, Hostětín

EVC Švýcárna, o.p.s., 
Adamov u Brna

Práh jižní Morava, z.ú., Brno

Děti a mládež

Kultura

Lidé se znevýhodněním

Občanská iniciativa

Osobní rozvoj

Památky

Příroda

Zvířata

Nová spolupráce

KOMU JSME POMOHLI 
V ROCE 2019
24 neziskových organizací

Zaměření neziskových organizací
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3 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE

3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE

6 ORGANIZÁTOREK

30 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ ORGANIZÁTOREK)

118 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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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 s 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.

Tamjdem, o.p.s., Praha
9. 3. 2019
– historicky první jednodenní akce na pomoc samotnému Tamjdemu, při které 
dobrovolníci pomohli se stěhováním bazarových knih, úklidem dosavadního skladu 
našeho knižního fondu a vyčištěním a srovnáním knih v budoucím komunitním 
centru v H40 v Pražské tržnici

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska,  
RUBIKON Centrum, z.ú., Praha
22. 6. 2019
– sekání trávy, pletí záhonů, dělání šťáv, řezání a úklid dřeva, úklid zahrady,  
založení nového záhonku

Trash Hero, Praha
22. 10. 2019
– sběr odpadků v okolí Palmovky, svahu a jeho okolí za tramvajovou zastávkou 
Palmovka ve směru na Libeňský most (tram. 1, 25, 6)

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.

JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE

Občanská iniciativa

Občanská iniciativa

Občanská iniciativa

Osobní rozvoj

Lidé se znevýhodněním

První spolupráce

První spolupráce

Příroda

https://www.tamjdem.cz
https://www.tamjdem.cz/cs/vikendovky/archiv/vikendovky-v-roce-2019
https://www.facebook.com/Tamjdem/
https://www.instagram.com/tamjdem/
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19 VÍKENDOVEK

19 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

30 ORGANIZÁTORŮ

180 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ ORGANIZÁTORŮ)

4 DĚTI VE VĚKU 4 AŽ 11 LET

1646 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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Cílem tohoto projektu je na jedné straně propojení veřejnosti a různě zaměřených 
neziskových organizací skrze pomoc s manuálními úkoly a 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. V roce 2019 jsme úspěšně uspořádali speciální Víkendovku, na 
kterou jsme zvali i rodiče s dětmi, a připravili jsme pro ně navíc i speciální program. 
A na vybrané akce jsme přednostně zvali mezinárodní studentské skupiny (více v 
kapitole Dobrovolnictví pro firmy a školy).

Hojnost, z.s., Klášter Porta Coeli, Tišnov
22. – 24. 2. 2019
– sběr a pálení větví v ovocném sadu, rozebrání skleníku, stříhání břečťanu 

Farmstudio - středisko umění a kultury, z.s., Vysoká u Mělníka
22. – 34. 3. 2019
– broušení okenních rámů, obracení kompostu, vytváření záhonů,  
vyčištění nádrže na vodu, terénní úpravy

Tvrz Veselí, z.s., Janovice nad Úhlavou
29. – 31. 3. 2019
– úprava parku, úklid zámku, stěhování nábytku

Villa Vallila, z.ú., Červený Újezd u Votic
5. – 7. 4. 2019
– sázení stromků, přehazování kompostu, terénní úpravy, skládání tašek

EVC Švýcárna, o.p.s., Adamov u Brna
5. – 7. 4. 2019
– úklid Dobrodomku, štípání dříví, terénní úpravy, odnos materiálu, stavba kamenné zdi

Valdštejnské imaginárium, o.p.s., Jičín
12. – 14. 4. 2019
– vyklízení interiéru památky, příprava na letní sezónu, úklid terasy a schodiště Lodžie

VÍKENDOVKY

Památky

Lidé se znevýhodněním

Kultura

Kultura

Osobní rozvoj

Příroda

Památky

Památky

Příroda

První spolupráce

První spolupráce

KulturaPamátky

Občanská iniciativa
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SEVER Horní Maršov, o.p.s., Horní Maršov 
26. – 28. 4. 2019
– příprava stanovišť pro návštěvníky, pomoc s organizací Dne Země, prodej občerstvení, 
práce na zahradě, výsadba žita, přehazování kompostu, sběr odpadků, úklid okolí

Ochrana Fauny ČR, o.p.s., Hrachov
3. – 5. 5. 2019
–  stavba ohrady pro kozy, úklid pastviny

Propolis, z.s., Chříč
10. – 12. 5. 2019
– stavba samonosné kamenné zdi, úklid venkovních prostor

Ostrov přírody, z.s., Trutnov
VÍKENDOVKA PRO RODIČE A DĚTI
17. – 19. 5. 2019
– hrabání trávy, odvoz hlíny, sázení, sběr kůry, zpevnění svahu, pletí skalky, smotání plotu

Boii, z.s., Nasavrky 
24. – 26. 5. 2019
– montáž historického plotu, naklepávání proutí, sadba, opalování kůlů,  
pletí, stavba ovčího hotelu

Sdružení Neratov, z.s., Bartošovice v Orlických horách
31. 5. – 2. 6. 2019
– řízení parkování na akci ZUŠ Open, pletí záhonů, příprava hlediště na koncert

Práh jižní Morava, z.ú., Brno
28. – 30. 6. 2019
– broušení a natírání plotu, zahradní práce, tvorba mozaiky, převoz dlaždic, instalace 
budek pro ptáky, úprava broukoviště a hadiště

VÍKENDOVKY

PamátkyPříroda

Zvířata Příroda

Lidé se znevýhodněnímObčanská iniciativa

Děti a mláděž Příroda

PřírodaKultura

Občanská iniciativaLidé se znevýhodněním Památky

Lidé se znevýhodněním
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Ryzáček, z.s., Líšnice
13. – 15. 9. 2019
– oprava dlážděného chodníčku, spravování a natírání výběhu pro bažanty, pytlování

ZO ČSOP VERONICA, Hostětín
20. – 22. 9. 2019 
– hrabání trávy na zahradě, odvoz sena, příprava dřeva na táborák, úklid zahrady

Genius loci Sudslava z.s., Sudslava
27. – 29. 9. 2019
– pořez dřeva, úklid okolí fary, stříhání keřů a stromů, mytí oken, natírání plotu,  
zatloukání trámů

Český nadační fond pro vydru, Třeboň
4. – 6. 10. 2019
– obnova vyvýšených záhonů, výsadba do bylinkových pyramid, vybudování a natírání 
konstrukce stojanu na vodní nádrž, drcení větví, odvoz kompostu

Naplaveno, z.s., Stružinec
11. – 13. 10. 2019
– sázení stromků, tvorba drenážního výkopu, založení ohniště, natírání skříněk,  
zahradní práce, hrabání trávy

Český svaz ochránců přírody Vlašim, paraZOO, Vlašim
25. – 27. 10. 2019
– úklid voliér v ParaZOO, hrabání listí, vození písku a borky, výroba placek a cenění 
výrobků, stříhání kapradí

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.

VÍKENDOVKY

Památky

První spolupráce

První spolupráce

Příroda

Příroda

Příroda

Lidé se znevýhodněním Zvířata

Zvířata

Zvířata

Děti a mláděž

Kultura

https://www.tamjdem.cz
https://www.tamjdem.cz/cs/vikendovky/archiv/vikendovky-v-roce-2019
https://www.facebook.com/Tamjdem/
https://www.instagram.com/tamjdem/
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CO O NÁS ŘEKLY NEZISKOVKY
A DOBROVOLNÍCI

"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.

"Moje cesta do Tamjdemu byla zcela 
náhodná a o to více potěšující. Dostal 

jsem se tam přes workcampy a lásku k focení 
a taky díky touze poznávat svět a nesedět doma 

na zadnici. V Tamjdemu 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 jsme se s 
Tamjdemem potkali!"

    Michal Turek
  fotograf tělem, srdcem i duší,  
"poskytovatel" dobré nálady  

a nápadů a "nositel" otevřeného  
pohledu na svět

"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,  
průvodkyně nejen pro děti  
a usměvavá aktivní žena

"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.

"Tamjdem pro nás 
znamená velmi příjemnou 

skupinu lidí, která udělá 
spoustu práce."

Wiola Lachota
Sdružení Neratov, z.s.
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3 WORKCAMPY

3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE

4 CAMPLEADEŘI

32 DOBROVOLNÍKŮ (VČETNĚ CAMPLEADERŮ)

1215 DOBROVOLNICKÝCH HODIN

42 DOBROVOLNÍKŮ VYSLANÝCH NA ZAHRANIČNÍ WORKCAMPY
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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: Portugalsko, Španělsko, 
Rusko, Chorvatsko, Slovensko,  Finsko, Island a další.

Český nadační fond pro vydru, Třeboň
14. – 27. 7. 2019
– stavba ohniště, tahání kamenů na skalku, vykopání záhonů a výsadba květin, 
sekání trávy, natírání dřeva proti červotočům

Práh jižní Morava, z.ú., Brno
29. 7. – 4. 8. 2019
– broušení a natírání plotu, plení zahrady, sekání trávy, katrování hlíny,  
zahradní práce, výroba mozaiky, úklid podkroví

Farmstudio - středisko umění a kultury, z.s., Vysoká u Mělníka
18. – 25. 8. 2019
– restaurování oken a zábradlí, terénní úpravy pozemku, renovace technického 
zařízení, úklid historicky významného objektu po havárii

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.

WORKCAMPY

Příroda Zvířata

Lidé se znevýhodněním

PamátkyKultura

https://www.tamjdem.cz
https://www.tamjdem.cz/cs/workcampy/archiv/workcampy-v-cr-v-roce-2018
https://www.facebook.com/Tamjdem/
https://www.instagram.com/tamjdem/
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5 STUDENTSKÝCH TÝMŮ A 2 AKCE PRO FIRMY

7 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

7 ORGANIZÁTORŮ A LEKTORŮ

82 DOBROVOLNÍKŮ

656 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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Těší nás, že i v roce 2019 jsme mohli utužovat firemní či školní týmové duchy (povětšinou 
mezinárodního složení) a propojovat je se smysluplnou prací českých neziskovek. 
Pokračovali jsme ve spolupráci s New York University in Prague, která se podílela na 
Víkendovce ve Ville Vallile, z.ú. (5. - 7. 4. 2019) a s CET Academic Programs, Inc., jejichž 
studenty jsme zapojili do Víkendovky na pomoc organizaci Genius loci Sudslava z.s.  
(27. - 29. 9. 2019). Obě akce jsou popsány v kapitole Víkendovky.

Nově jsme navázali dobrovolnické přátelství s Informačním centrem mládeže při DDM hl. m. 
Prahy, jejichž mezinárodní tým se zapojil do dubnové akce na pomoc Toulcově dvoru. Až z 
USA za námi dorazila skupina studentů ze Study Abroad Association, kteří v květnu upravili 
zahradu v Aranžérii Společnosti E a vyzkoušeli, jaké to je, si sami pro sebe vařit mezinárodní 
jídlo pod vedením zkušených kuchařek. A pro další školní tým z International School of 
Prague jsme v září zorganizovali náš nový a unikátní formát týdenního programu plného 
dobrovolnictví a poznávání práce hned tří různorodých neziskových organizací.  
Na těchto akcích si nejen studenti, ale i učitelé, měli mnoho možností vyzkoušet, jaké je  
to být dobrovolníkem a zážitky to byly vskutku jedinečné.
 
Spolu s vracejícím se týmem dobrovolníků z firmy GEP jsme v květnu pomohli smysluplnou 
víkendovou prací v záchranné stanici Ochrana fauny. A nově jsme k dobrovolnictví přivedli  
firmu Air France KLM, která, také v květnu, pomohla v rámci svého Citizen Day zase o kus 
více rozkvést Komunitní centrum a zahradu Kotlaska v Praze.

Moc si veškeré dobrovolnické práce firemních i školních týmů vážíme a věříme,  
že ve spolupráci s nimi budeme pokračovat i v příštím roce.

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska,  
RUBIKON Centrum, z.ú., Praha
16. 5. 2019
– úprava příjezdové cesty do zahrady, výroba dvou nových kompostérů, přemístění  
a rozřezání hromady chrastí, přesazení několika desítek sazenic bylinek, výroba kozy  
na řezání dřeva

DOBROVOLNICTVÍ PRO FIRMY A ŠKOLY

První spolupráce Příroda Lidé se znevýhodněnímObčanská iniciativa
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Ochrana Fauny ČR, o.p.s., Hrachov
24. – 26. 5. 2019
– natření kotců pro zvířata, která zde budou v blízké době umístěna, natření skleněných 
tabulí skleníku, přesazování květin, úprava terénu uvnitř skleníku, příprava venkovního 
sezení pro návštěvníky, nainstalování jedné části výstavy o motýlech, úprava seníku pro 
ovce v sadu

Společnost E, Aranžérie, Praha
27. 5. 2019
– natření plotů, umytí oken a dveří, natření prostor záhonů, celkový úklid  
zahrady včetně odstranění plevele

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska,  
RUBIKON Centrum, z.ú., Praha
Toulcův dvůr, z.s., Praha
Český svaz ochránců přírody Vlašim, paraZOO, Vlašim
2. – 6. 9. 2019
– sekání trávy, sběr ovoce a rajčat, pletí záhonů, sestavení nábytku pro jurtu, řezání 
větví a dříví, pletí, orání pole a opracovávání záhonů, zahradničení, čištění terária u 
vyder a ptačích klecí, péče o zvířata (včetně krmení), vytření vstupní chodby, broušení 
kompostovatelných kadibudek a natření, vyrábění hraček pro divoké šelmy

Toulcův dvůr, z.s., Praha
15. 10. 2019
– čištění a vyrovnávání povrchu v koňské ohradě, sbírání kamenů, vykopání jámy  
pro nový strom, celkový úklid zahrady včetně odstraňování plevele

Fotogalerie a články z jednotlivých projektů jsou k vidění na webových stránkách  
www.tamjdem.cz, nebo na facebookovém a instagramovém profilu organizace.

DOBROVOLNICTVÍ PRO FIRMY A ŠKOLY

Lidé se znevýhodněním Občanská iniciativa

Příroda

Příroda

Příroda

Příroda

Zvířata

Zvířata

Zvířata

Zvířata

Osobní rozvoj

Příroda Lidé se znevýhodněnímObčanská iniciativa

První spolupráce

https://www.tamjdem.cz
https://www.facebook.com/Tamjdem/
https://www.instagram.com/tamjdem/
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Vzdělávání a seberozvoj jsou i pro nás v Tamjdemu důležité, a tak jsme ani v roce 
2019 nevynechali naše každoroční aktivity v této oblasti. V průběhu jara jsme 
uspořádali školicí cyklus pro budoucí leadery a organizátory dobrovolnických 
projektů. Snažili jsme se je připravit především na to, jak nejefektivněji využít své 
schopnosti, nadání a silné stránky.

Začátkem léta jsme zrealizovali předodjezdová setkání pro dobrovolníky 
workcampů v zahraničí, abychom se opět ujistili, že dobrovolnictví nezná hranic.
A nakonec jsme se během podzimu několikrát setkali s cílem zhodnotit, jaký byl 
rok 2019 pro naše leadery, ale také dobrovolníky Víkendovek i workcampů a velmi 
nás potěšilo, že spojování lidí a smysluplné práce nás všechny stále hodně baví.

6 x 3 HODINY A  2 CELODENNÍ SETKÁNÍ ŠKOLICÍHO CYKLU  
PRO VEDOUCÍ PROJEKTŮ

7 DOBROVOLNÍKŮ

1 VÍKENDOVÉ POSEZÓNNÍ HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ PRO VEDOUCÍ 
PROJEKTŮ

7 DOBROVOLNÍKŮ

2 x 3 HODINY PŘEDODJEZDOVÉHO ŠKOLENÍ PRO 
DOBROVOLNÍKY VYSLANÉ NA ZAHRANIČNÍ WORKCAMPY

11 DOBROVOLNÍKŮ

1CELODENNÍ POSÉZONNÍ HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ PRO 
DOBROVOLNÍKY VÍKENDOVEK A WORKCAMPŮ

13 DOBROVOLNÍKŮ
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CO DALŠÍHO SE DĚLO
Rok 2019 byl i o utužování vztahů a týmu. Měli jsme 
potřebu se setkávat, diskutovat o tom, co naše 
přátele dobrovolníky zajímá, čím žijí, co je baví… 

A právě o tom byla naše Tamzajdem setkávání. Sedm 
večerů plných příjemných chvil a zajímavých lidí, kteří 
s námi sdíleli své názory i nápady. Ať už to bylo více ve 
formálnějších momentech setkání, kdy jsme s našimi 
expertními dobrovolníky řešili a vehementně diskutovali 
to, kam chceme, aby Tamjdem šel a co s ním bude 
dále, nebo i v těch neformálních, kdy jsme se radovali 
ze společných zážitků a vzpomínek z Víkendovek  
a dalších akcí a snili o tom, do jaké neziskové 
organizace se rádi zase vrátíme… Tamzajdemy nám 
vždycky přinesly novou energii a svěží pohled na 
pracovní výzvy. 

Na jaře jsme uspořádali historicky první dobrovolnickou 
jednodenní akci na pomoc samotnému Tamjdemu. 
Stěhování našich bazarových knih se vydařilo a práce 
byla díky velkému zájmu dobrovolníků hotova dříve, 
než jsme čekali, a o to více zbylo času na pořádný 
společný oběd a milé povídání.

S podporou Tamjdemu přišla i naše ředitelka Markéta, 
která zorganizovala historicky první jarní DOBRO bazar 
oblečení, jehož celý překvapivě krásný výtěžek jsme 
vložili na rozvoj organizace.

Ani o prázdninách jsme 
nezaháleli. Náš tým se setkal v 
příjemném prostředí komunitní 
zahrady Kotlaska, aby i tady 
diskutoval o tom, jakým vizím jde 
Tamjdem naproti a co se nám 
vlastně daří a co ne. Krásný letní 
den jsme zakončili vydařenou 
grilovací párty i s našimi 
dobrovolníky.

Začátkem prosince jsme se potkali v laskavém 
prostředí žižkovské Pracovny & Laskafe, abychom si 
jako každý rok užili vánoční večírek a podívali se tak 
trochu zpět a hlavně taky dopředu.
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KDO NÁS PODPOROVAL
Naši dárci, podporovatelé, partneři, nadšenci  
a dobrovolníci - to jsou lidé a organizace, bez kterých 
by Tamjdem nefungoval. Ceníme si jejich důvěry  
a podpory, kterou nám i v roce 2019 ukázali, že to, co 
Tamjdem dělá, má smysl. Náš bezesporu nemalý podíl 
na rozvoji dobrovolnictví, neziskového a občanského 
sektoru je tak i jejich zásluhou.

DÁRCI

Vedle významných českých institucí patří mezi naše 
podporovatele také individuální dárci.

Za jednorázové, pravidelné, krátkodobé i dlouhodobé 
příspěvky velice děkujeme těmto výjimečným lidem: 
Markéta de Almeida Marques
Matěj Daniel
Adam Hazdra
Václav Kužel
Barbora Nosková
Jana Rudyšová
Jiří Sládek
Filip Svoboda
Petr Žabka

Moc si vážíme podpory Dalky a Tomáše Radových, 
kteří nám věnovali částku 10 000 Kč a Vlastě 
Votavové, která nás pravidelně podporuje od roku 
2014 částkou 1000 Kč měsíčně.

V roce 2019 naši práci podpořily tyto instituce: 
Ministerstvo vnitra České republiky,  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
České republiky

a tyto nadace: nadační fond Zeměkvět, nadace O2  
a nadace Avast.

Opravdu ohromné poděkování patří nadačnímu 
fondu Zeměkvět. Velice si vážíme toho, že si nás 
vybral jako jednu z neziskových organizací, které 
podporuje opakovaně. Znamená to pro nás ocenění 
nejen naší dlouholeté práce na poli dobrovolnictví  
a rozvoje českého neziskového sektoru, ale také 
důkaz důvěry v naše schopnosti a v cenný dopad 
našich aktivit. Nadační fond Zeměkvět nám v roce 
2019 poskytl grant ve výši 120 000 Kč.



5150

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 | TAMJDEM

PARTNEŘI

V roce 2019 jsme započali, či dále utužovali 
spolupráci s celou řadou českých i zahraničních 
partnerů, a to nejen v oblasti rozvoje dobrovolnictví, 
ale i jeho propagace napříč ČR i celým světem.

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.

Jsme hrdým členem 
České rady dětí a mládeže.

Při propagaci našich projektů i Tamjdemu jsme  
i nadále spolupracovali s našimi hlavními  partnery 
jako jsou: www.dobrovolnik.cz, www.mladiinfo.cz,  
www.adam.cz.

Naše články byly otištěny v časopisu Archa či sborníku 
ProPamátky. Natočili jsme rozhovor o Tamjdemu  
a naší činnosti v pořadu Kolotoč Českého Rozhlasu 
2 a zúčastnili jsme se veřejných akcí, jako je Veletrh 
mezinárodních příležitostí pro studenty v Jihlavě 
pořádaný organizací Hodina H, dvou koncertů 
francouzské zpěvačky ZAZ v Praze, kde jsme (jako 
jedna ze dvou neziskových organizací) mohli díky 
její iniciativě Zazimut prezentovat naši činnost všem 
návštěvníkům, účastnili jsme se Marketing festivalu 
a NGO Marketu, a prezentovali jsme naši činnost na 
MUNI jobNEST – veletrhu státní správy a neziskových 
organizací a na konferenci iniciativy Prázdné domy.

Díky laskavé podpoře neziskové organizace Hero 
Clan, která propojuje expertní dobrovolníky  
s neziskovými organizacemi napříč Českou republikou, 
jsme měli možnost poznat podporu a pomoc z druhé 
strany v rámci konzultací při strategickém  
a fundrasingovém plánování od neziskové  
organizace Loono, z.s.

Vynikající platforma darujme.cz nám ulehčila naše 
fundraisingové aktivity, podnik Pracovna & Laskafe  
a nový multikulturní prostor pro všechny generace H40 
nám zase poskytli prostory pro školicí cyklus.
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„V rámci dlouhodobé spolupráce s 
Tamjdemem se naši mezinárodní studenti 

mohli opět zúčastnit dobrovolnického víkendu ve 
Ville Vallile. Pro naše studenty je to jedinečná příležitost, 

jak se setkat s místními a udělat něco prospěšného 
pro zemi, ve které jsou na studijním pobytu. Díky perfektní 

organizaci a komunikaci ze strany Tamjdemu se naši studenti 
podívali na místa, kam by pravděpodobně sami nevyrazili, a navázali 
přátelství s ostatními účastníky víkendové akce. V budoucnu budeme 

ve spolupráci rádi pokračovat, protože Tamjdem umožňuje našim 
studentům poznat Českou republiku a její obyvatele z nové perspektivy, 

udělat něco pro dobrou věc, a dozvědět se něco o sociálním  
a neziskovém sektoru.“

Karolína Jiřelová z mezinárodní školy  
New York University in Prague 

akce na pomoc Ville Vallile, z.ú.,  
v Červeném Újezdě u Votic ve dnech  

5. až 7. dubna 2019

CO O NÁS ŘEKLY FIRMY 
A ŠKOLY

„Akce se podařila a jsem rád, 
že jsem mohl přiložit ruku k dílu  

a pomoci dobré věci. Organizace byla 
bezproblémová  a zvolené prostředí mě 

velmi mile překvapilo. Jsem rád, že uprostřed 
Prahy stále ještě existují místa, která mohou 

nabídnout trochu klidu a zeleně.“

dobrovolník z firmy Air France KLM 
akce na pomoc Komunitnímu centru 

a zahradě Kotlaska, RUBIKON 
Centrum, z.ú. v Praze dne  

16. května 2019

„Po skvělé zkušenosti z roku 2018, kdy se naše 
společnost poprvé obrátila na Tamjdem s organizací 

víkendovky pro skupinu našich zaměstnanců, jsme se rozhodli 
akci zopakovat i v roce 2019. Skupina byla opět kulturně různorodá 

a tentokrát jsme se vydali poznávat tématiku ochrany zvířat kolem nás. 
Pomáhali jsme zejména s natíráním příbytků pro zvířata a sázením rostlin v 

motýláriu v organizaci Ochrana fauny a Motýlárium Votice a u toho vstřebávali 
vyprávění a neobyčejnou energii lidí z Tamjdem a Ochrany fauny. Celodenní 

„práce rukama" nám umožnila nejen zlepšit naši zručnost, ale hlavně nám umožnila 
poznat kolegy mimo kancelář. Jelikož chceme, aby naše kancelář byla různorodým 

a zároveň respektujícím místem přistupujícím zodpovědně k okolnímu světu, pak 
dobrovolnictví je ideální podpůrnou aktivitou. Role Tamjdemu je nezastupitelná, jelikož 
má přehled a i osobní zkušenost se spoustou neziskových organizací, a proto dokáží 

připravit víkendovku na míru. Dále musíme ocenit, že organizátoři mluví anglicky, což je 
bonus pro naši mezinárodní skupinu, kdy dobrovolníci mohou napřímo  komunikovat  
s organizátory a není třeba tlumočení. Tímto bychom rádi poděkovali Tamjdemu za 

veškerou profesionální organizaci naší akce, ale zejména za to, že vůbec existují  
a šíří dobro smysluplným způsobem. Už se těšíme na další víkendovku.“

Iveta Raková z firmy GEP  
akce na pomoc organizaci Ochrana Fauny ČR, o.p.s.  

v Hrachově ve dnech 24. až 26. května 2019
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JAK JSME HOSPODAŘILI
V roce 2019 nám účetnictví vedla firma Aisis, z.ú.

Členové správní a dozorčí rady vykonávali svou funkci 
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 2019

ROZVAHA 
Sestavená k 31. 12. 2019 v tisících Kč.
strana 55 – 57

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
Sestavený k 31. 12. 2019 v tisících Kč.
strana 58 – 59

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Tamjdem, o.p.s.

Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 731.12. 2019

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

22675515
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

o.p.s.
Právní forma

001Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek7.

010Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Dospělá zvířata a jejich skupiny6.

017(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba1.

023(062)Podíly - podstatný vliv2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

029Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

036(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům h7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

039(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.

https://www.tamjdem.cz
https://www.tamjdem.cz/cs/kdo-jsme/trochu-z-historie
https://www.tamjdem.cz/cs/kdo-jsme/trochu-z-historie
https://www.tamjdem.cz/cs/kdo-jsme/trochu-z-historie
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97041 349Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

052Pohledávky celkemB.II.

053(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

056(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací a opcí15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

069(378)Jiné pohledávky17.

070(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

97072 349Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

1073 1(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

074(213)Ceniny2.

96075 348(221)Peněžní prostředky na účtech3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

080(261)Peníze na cestě7.

081Jiná aktiva celkemB.IV.

082(381)Náklady příštích období1.

083(385)Příjmy příštích období2.

97085 349 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system ver. X7 © 1995-2019

řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

39086 276Vlastní zdroje celkemA.

-4087 12Jmění celkemA.I.

-4088 -4(901)Vlastní jmění1.

089 16(911)Fondy2.

090(921)Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků3.

43091 264Výsledek hospodaření celkemA.II.

- 222092Účet hospodářského výsledku1.

093 158(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

265094 106(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

58095 73Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

098Dlouhodobé závazky celkemB.II.

099(951)Dlouhodobé úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

104(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

58106 65Krátkodobé závazky celkemB.III.

7107 17(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přijaté zálohy3.

110(325)Ostatní závazky4.

36111 33(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

12113 12(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

3115 3(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

117(345)Ostatní daně a poplatky11.

118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací a opcí16.

123(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

130 8Jiná pasiva celkemB.IV.

131 8(383)Výdaje příštích období1.

132(384)Výnosy příštích období2.

97134 349(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
19.03.2020Markéta de Almeida Marques
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hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Tamjdem, o.p.s.

Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 7

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2019

22675515
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

o.p.s.
Právní forma

Náklady 1 076 1 076A.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 302 302I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 20 201.
Prodané zboží2.
Opravy a udržování3.
Cestovné4.
Náklady na reprezentaci 4 45.
Ostatní služby 278 2786.
Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivaceII.
Změna stavu  zásob vlastní činnosti7.
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb8.
Aktivace dlouhodobého majetku9.
Osobní náklady 760 760III.
Mzdové náklady 631 63110.
Zákonné sociální pojištění 127 12711.
Ostatní sociální pojištění12.
Zákonné sociální náklady 2 213.
Ostatní sociální náklady14.
Daně a poplatkyIV.
Daně a poplatky15.
Ostatní náklady 14 14V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále16.
Odpis nedobytné pohledávky17.
Nákladové úroky18.
Kursové ztráty19.
Dary20.
Manka a škody21.
Jiné ostatní náklady 14 1422.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerVI.
Odpisy dlouhodobého majetku23.
Prodaný dlouhodobý majetek24.
Prodané cenné papíry a vklady25.
Prodaný materiál26.
Tvorba a použití rezerv a opravných položek27.
Poskytnuté příspěvkyVII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami28.
Daň z příjmůVIII.
Daň z příjmů29.
Náklady celkem 1 076 1 076
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170 00 Praha 7

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2019

22675515
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

o.p.s.
Právní forma

Výnosy 854 854B.
Provozní dotace 429 429I.
Provozní dotace 429 4291.
Přijaté příspěvky 58 58II.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami2.
Přijaté příspěvky (dary) 58 583.
Přijaté členské příspěvky4.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 231 231III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží 231 231
Ostatní výnosy 136 136IV.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále5.
Platby za odepsané pohledávky6.
Výnosové úroky7.
Kursové zisky8.
Zúčtování fondů 136 1369.
Jiné ostatní výnosy10.
Tržby z prodeje majetkuV.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů12.
Tržby z prodeje materiálu13.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku14.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku15.
Výnosy celkem 854 854
Hospodářský výsledek před zdaněním - 222 - 222C.
Hospodářský výsledek po zdanění - 222 - 222D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X7 © 

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

07.04.2020Markéta de Almeida Marques
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 DOTACE MVČR; 14 % 

 DOTACE MŠMT; 29 % 

NADACE O2; 3 % 

NADACE AVAST FOUNDATION; 4 % 

 NADACE ZEMĚKVĚT; 13 % 

PRODEJ SLUŽEB; 7 % 

ÚČASTNICKÉ POPLATKY; 19 % 

 DARY; 11 % 

PŘÍJMY 

STRUKTURA PŘÍJMŮ

POTRAVINY A STRAVA; 4 %

PROVOZNÍ NÁKLADY; 11 %

ÚČETNICTVÍ; 4 %

DOPRAVA NA PROJEKTY; 7 %

POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ; 2 %

PRONÁJEM PROSTOR NA PROJEKTY 
A ŠKOLENÍ; 1 %

LEKTORSKÉ SLUŽBY; 4 %

PROPAGACE; 1 %

SPRÁVA WEBU; 2 %

OSTATNÍ SLUŽBY (ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, IMPLEMENTACE 
CRM, DALŠÍ SLUŽBY A POPLATKY); 

5 %

MZDY A DPP; 60 %

NÁKLADY

STRUKTURA NÁKLADŮ
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TAMJDEM, O.P.S.
TAMJDEM@TAMJDEM.CZ
WWW.TAMJDEM.CZ
FACEBOOK.COM/TAMJDEM
INSTAGRAM.COM/TAMJDEM

Tamjdem, o.p.s.
IČ: 22675515
sídlo: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00
Kancelář a doručovací adresa:  
Tamjdem, o.p.s., Hala 40, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00

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.
Autorem fotografií na titulní straně a stranách 2, 4, 6-7, 8, 10, 12, 14-15, 16, 
26, 30, 32-33, 40, 42, 44-45, 46, 48, 50, 63 je Michal Turek.

Děti a mláděž
Osobní rozvoj

Lidé se znevýhodněním
Příroda

Kultura
Památky

Občanská iniciativa
Zvířata

Děti a mládež

Kultura

Lidé se znevýhodněním

Občanská iniciativa

Osobní rozvoj Nová spolupráce

Památky

Příroda

Zvířata

Zaměření neziskových organizací

První spolupráce

mailto:tamjdem%40tamjdem.cz%20?subject=
https://www.tamjdem.cz/cs/uvod
https://www.facebook.com/Tamjdem/
https://www.instagram.com/tamjdem/
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