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ÚVODNÍ SLOVO
Už od roku 2013 do toho šlapeme z plných sil
i přes to, že máme často pouze tříčlenný tým,
naštěstí doplněný o profi dobrovolníky, a ne
tolik peněz. Bytostně věříme v dobrovolnictví
jako hybatelskou sílu změn ve společnosti,
máme silnou vůli a nakonec vždycky zvolíme
optimismus.
Věřte ale, že na jaře nám kvůli pandemii
a opatřením, která s ní souvisela, optimistické
úsměvy ztuhly na tváři. Vlastně nás ta situace
na čas paralyzovala a nějakou dobu nám
trvalo se jí přizpůsobit – dobrovolnické akce
jsme střídavě rušili, plánovali a rušili, zaměřili
jsme se na proškolování budoucích leaderů
on-line, zamakali jsme na webu a na výrobě
merchandisingu (po letech pouhého snění,
jupííí), podporovali jsme dobrovolnictví v
regionech, zkusili nový formát Víkendovky
v neziskovce bez práce a když to šlo,
setkávali jsme se na Tamzajdemech.
Hlavně jsme si ale lámali hlavu nad tím,
co dál můžeme dělat. Jak jinak se ještě se
svými zkušenostmi, nebo know-how v době
pandemie můžeme zapojit? Zda má naše
práce i v jejím stínu smysl, a zda je to, co
děláme, z dlouhodobého hlediska udržitelné.
Přišli jsme ale na to, že svět se prostě s
pandemií točit nepřestal. Lidé stále mají
potřebu sounáležitosti, seberealizace
a příležitosti osobně se zasadit o pozitivní
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společenské změny. Neziskovým organizacím
objem práce, na kterou mají málo vlastních
kapacit, rychle narůstá a potřebují podporu
právě takových lidí.
Pomáhat různorodým neziskovým
organizacím v jejich rozvoji, dosahování cílů
a naplňování vizí je hlavním cílem naší práce
a my jsme rádi, že jsme ji i v roce 2020 mohli
dělat tak, jak nám dává nejvíce smysl…
Díky různorodé manuální výpomoci našich
dobrovolníků šetřit neziskovkám vlastní lidi,
čas i finance tak, aby mohly snáze růst,
věnovat se činnosti, pro kterou byly založeny
a zlepšovat místo, ve kterém žijeme.
A tak jsme celý rok 2020 pracovali na 150 %
a navzdory náročné situaci zrealizovali 12
dobrovolnických akcí pro 12 neziskovek a do
naší práce zapojili celkem 204 úžasných lidí.
Jaká to byla jízda a výzva představuje
naše výroční zpráva za rok 2020.
Přeji vám příjemné čtení.

Markéta de Almeida Marques
ředitelka Tamjdem, o.p.s.

OBSAH | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | TAMJDEM

6

7

KDO JSME A CO DĚLÁME
Pořádáme denní, víkendové a až
dvoutýdenní dobrovolnické akce
na pomoc různorodým neziskovým
organizacím a občanským iniciativám
po celé České republice, které působí
v oblastech jako je ochrana památek,
kultura, příroda nebo práce s lidmi
s handicapem apod.
Ročně takto propojíme okolo 250
dobrovolníků s 25 zajímavými projekty.

Kromě dobrovolnických akcí 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 akce pro
firemní a školní týmy. Propagujeme různorodé
dobrovolnické příležitosti u nás i v zahraničí.

Díky cenné manuální pomoci našich
dobrovolníků jako je natírání, opravy,
stavby, demolice, zahradničení, úklid apod.
neziskové organizace a iniciativy šetří svůj
čas, lidi a peníze a mohou tak snadněji růst
a naplňovat své vize.
Dobrovolníkům dáváme příležitost
bezprostředně poznat, jak tyto organizace
fungují, osobně i profesně růst, získat pestré
životní i cestovatelské zkušenosti, navázat
nová přátelství.
TAMJDEM | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | OBSAH
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HISTORIE ORGANIZACE
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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.

Od té doby se u nás v organizaci událo
mnoho změn. Naše dobrovolnické akce jsme
v průběhu let obohatili např. o akce pro rodiče
a děti, nebo pro firemní a školní týmy, vytvořili
jsme leaderovský školicí cyklus, a začali jsme
i s expertním dobrovolnictvím, nebo
pořádáním vzdělávacích akcí v neziskovkách,
upustili jsme na druhou stranu od působení na
poli mezinárodního dobrovolnictví.

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.

Z vlastních obýváků a kaváren jsme se
přestěhovali 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.
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TAMJDEM TÝM
Koordinátorka projektu Tamjdem 2020 –
Dobrovolnictví tě naučí!, propagace
a fundraisingu:
Karolína Nováková (4 - 12/2020)

Administrace a účetní závěrka roku 2019:
Jana Rudyšová
Copywriting a strategické plánování aktivit
v oblasti propagace: Petr Žabka

Koordinátorka projektu Tamjdem 2020 –
Dobrovolnictví tě naučí!, finančního řízení
a vedoucí týmu:
Markéta de Almeida Marques (1 - 12/2020)

Expertní dobrovolníci:
Fotografie: Michal Turek
Salesforce a práce s daty: Kristína Martišková

Koordinátorky projektu Víkendovky:
Zuzana Loudová (1 - 12/2020)
Barbora Nosková (1/2020)

Ředitelka a statutární zástupkyně:
Markéta de Almeida Marques

Koordinátoři propagace:
Ivana Pokorná (6 - 9/2020)
Martin Huňady (9 - 12/2020)
Koordinátorka vysílání dobrovolníků
na workcampy do zahraničí:
Ivana Pokorná (6 - 9/2020)
Další spolupracovníci:
Grafička: Jitka Hrůzová
Lektorky: Karolína Kousalová,
Kateřina Martínková
Web administrace: Mikuláš Karpeta
Krizové řízení, finanční a strategické
plánování, fundraising: Jiří Sládek,
Lukáš Hejna, OSE CR s.r.o.
Administrace: Jan Zábranský
TAMJDEM | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | OBSAH

Zakladatel: Štěpán Zelinger
Členové správní rady:
Štěpán Zelinger, Alena Standaert Čápová,
Stanislav Vítek (do 26. 2. 2020)
Jiří Sládek, Karolína Kousalová,
Jana Rudyšová (od 27. 2. 2020)
Členové dozorčí rady:
Jana Strakošová, Tereza Kučerová,
Tomáš Pazdera (do 26. 2. 2020)
Petr Žabka, Eva Perútková, Kristína Havlíková
(od 27. 2. 2020)
V roce 2020 jsme do naší práce v roli
leaderů jednotlivých akcí zapojili dalších
18 jedinečných lidí.
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NAŠE PRÁCE V ROCE 2020
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2 JEDNODENNÍ DOBROVOLNICKÉ AKCE
8 VÍKENDOVEK
2 MINIWORKCAMPY
5 DOBROVOLNÍKŮ VYSLANÝCH NA WORKCAMPY DO SVĚTA
1 VÍKENDOVKA TROCHU JINAK
3 TAMZAJDEM SETKÁNÍ
4 AKCE ZAMĚŘENÉ NA NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO
DOBROVOLNÍKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

12 NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PO CELÉ ČR,
KTERÝM JSME POMOHLI

18 LEADERŮ, KTEŘÍ S NÁMI AKCE REALIZOVALI
204 DOBROVOLNÍKŮ A ÚČASTNÍKŮ, ZAPOJENÝCH
CELKEM DO NAŠÍ PRÁCE V ROCE 2020
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NAŠE PRÁCE V ROCE 2020
I přes nepříznivou pandemickou situaci
Tamjdem propojil 110 dobrovolníků
s 12 neziskovými organizacemi po celé
České republice. A to je, i proto že jsme
mnoho akcí rušili, přesouvali nebo měnili
jejich délku a podobu, abychom je pak
zase zrušili…, úctyhodný výkon.
Během našich dobrovolnických projektů jsme
pomohli s terénními pracemi, zahradničením,
nebo štípáním dříví, zastali jsme ale i fyzicky
náročné úkoly jako vyklízení suti ze staré
mlýnice, klášterního sklepa, prastaré tvrze
nebo stavění samonosné kamenné zdi.
Stavěli jsme ohradu pro krávy, ujali se funkce
organizátorů na festivalu pro rodiny s dětmi
a vysmejčili barokní památku. Čekali nás ale
také odbornější činnosti, jakými bylo tmelení
roubenky, pokrývání střechy nebo stavba
voliéry pro veverky.
Do světa se nám na mezinárodní workcampy
podařilo vyslat 5 zájemců.
Tamzajdem setkání přilákala v roce 2020
celkem 53 lidí. Měli jsme pokaždé štěstí na
osobní setkání, kdy jsme sdíleli zkušenosti
s dobrovolnictvím, diskutovali nad zpětnou
vazbou a společnými zážitky, plánovali
nové akce a sbírali tipy na dobrovolnictví
v zahraničí skrze programy EU.
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V roce 2020 jsme také vyzkoušeli úplně nový
formát propojování veřejnosti a neziskového
sektoru. Víkendovka trochu jinak nabídla
celkem 11 účastníkům možnost poznat
a podpořit práci vybrané neziskovky a místo
dobrovolnické manuální práce si v jejích
prostorách užít námi připravený seberozvojový
program zaměřený na jógu a obohacený
o poznávání krkonošské přírody a výlet
na Sněžku.
Dobrovolnické akce se on-line dělat nedaly,
ale aktivity neformálního vzdělávání pro
celkem 25 účastníků jsme do virtuálního
prostoru rádi převedli a vyměnili flipchart za
předem připravené prezentace, dokumenty
a tisíc interaktivních on-line nástrojů.
Na školicím cyklu tří dvouhodinových setkání
jsme naše leadery on-line připravovali na
realizaci jejich vlastních akcí. V létě proběhlo
i jedno celodenní osobní setkání a účastníci
se tak mohli věnovat osobnímu leadershipu
skutečně do hloubky. Na závěr roku jsme
během šestihodinového virtuálního
hodnotícího setkání kromě zpětné vazby ke
spolupráci řešili i jak co nejefektivněji využít
své schopnosti, nadání a silné stránky.
A nakonec jsme s neziskovými organizacemi
v listopadu přes obrazovku šest hodin
hodnotili spolupráci, síťovali a debatovali
nad tím, jak moc jim manuální dobrovolnictví
pomáhá na cestě za jejich vizí.
OBSAH | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | TAMJDEM
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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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KOMU JSME POMOHLI
V ROCE 2020
12 neziskových organizací

Lesní mateřská školka Venku, z.s.,
Ústí nad Labem
SEVER Horní Maršov, o.p.s., Horní Maršov

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

Valdštejnské imaginárium, o.p.s., Jičín

Propolis, z.s., Chříč

Benediktus, z.s., Modletín

Ochrana Fauny ČR, o.p.s., Hrachov

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

Tvrz Veselí, z.s., Janovice nad Úhlavou

EVC Švýcárna, o.p.s.,
Adamov u Brna

Spolek Sedlecká, Vildův mlýn,
Jistebnice
Český nadační fond pro vydru, Třeboň

TAMJDEM | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | OBSAH

Děti a mládež

Občanská iniciativa

Příroda

Kultura

Osobní rozvoj

Zvířata

Lidé se znevýhodněním

Památky

Nová spolupráce
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DOBROVOLNICKÉ AKCE
Dobrovolnické akce organizujeme s cílem
nabídnout smysluplnou manuální pomoc
různorodým neziskovým organizacím po celé
České republice, na kterou by samy neměly
dost času, lidí nebo peněz. Pomáháme jim
tak šetřit jejich vlastní kapacity, pomáháme
jim růst a dosahovat svých snů.
Mezi dobrovolníky jsou lidé zpravidla starší
15 let, a to z různých koutů Česka, studenti,
řidiči tramvají, profíci z různých firem nebo
byznysmeni a byznysmenky na volné noze,
Češi i cizinci (a to i z různých koutů světa).
Zapojují se jednorázově, opakovaně, někteří
už dokonce mnoho let.

Díky naší práci jim snadno a rychle darují svůj
čas, sílu a energii a stanou se tak součástí
jejich životů.
Aby se mohl zapojit skutečně každý zájemce
podle svých časových možností, vzdálenosti
od místa, kde žije, ale i zájmů, realizujeme
akce denní, víkendové nebo i týdenní,
na pomoc komunitním domům pro lidi
s postižením, památkám, ekologickým
centrům, zahradám a dalším, a to v Praze,
ale i na všechny světové strany od ní.

Spojuje je radost z poznávání nových míst
a lidí, zájem o osobní rozvoj a potřeba být
součástí příběhů pestrých organizací, které
nám v České republice mění život k lepšímu.

TAMJDEM | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | OBSAH
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DOBROVOLNICKÉ AKCE

Komunitní centrum a zahrada Kotlaska,
RUBIKON Centrum, z.ú., Praha
Lidé se znevýhodněním
Občanská iniciativa

Příroda

23. 5. 2020
# JEDNODENKA
- okopávání stromů, natírání zahradního nábytku, zalévání,
vaření bylinkového sirupu

Ochrana Fauny ČR, o.p.s., Hrachov
Zvířata

Příroda

5. - 7. 6. 2020
# VÍKENDOVKA
- příprava Motýlária ve Voticích na nastávající sezónu, zahradnické práce,
pletí, kosení, stříhání vegetace

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

Památky

Děti a mláděž

19. - 21. 6. 2020
# VÍKENDOVKA
- pomoc s organizací ekofestivalu DOTEKY, příprava areálu a stanovišť
pro návštěvníky, obsluha stánků, práce na zahradě, stavění ohrady pro
zvířata, hrabání trávy

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

TAMJDEM | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | OBSAH

Příroda

Občanská iniciativa

26. - 28. 6. 2020
# VÍKENDOVKA
- vyklizení a zpřístupnění starého sklepa, vynášení suti, pletí zahrady
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DOBROVOLNICKÉ AKCE

Spolek Sedlecká, Vildův Mlýn, Jistebnice
Památky

Občanská iniciativa

Kultura

První spolupráce

14. - 16. 8. 2020
# VÍKENDOVKA
- záchrana starého mlýna a jeho přestavba na informační a kulturní
centrum, vyklizení mlýnice, vynášení suti

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

Kultura

21. - 23. 8. 2020
# VÍKENDOVKA
- příprava na hudební festival, úklid areálu barokní památky
Valdštejnská lodžie, zejména sklepení, terasy, kostela, čištění podlahy

Lesní mateřská školka Venku, z. ú., Ústí nad Labem
Děti a mláděž

Příroda

23. 8. 2020
# JEDNODENKA
- zahradnické práce, úklid školky a okolí

Benediktus z.s., Chotěboř
Lidé se znevýhodněnímObčanská iniciativa

TAMJDEM | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 | OBSAH

Lidé se znevýhodněním, Občanská iniciativa
26. 7. - 30. 8. 2020
# MINIWORKCAMP
- příprava dřeva, tmelení roubenky, pokrytí střechy, sběr bylin
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DOBROVOLNICKÉ AKCE

Český nadační fond pro vydru, Třeboň
Zvířata

Příroda

2. - 6. 9. 2020
# MINIWORKCAMP
- stavba voliéry pro veverky

Tvrz Veselí, z.s., Janovice nad Úhlavou
Památky

Kultura

18. - 20. 9. 2020
# VÍKENDOVKA
- úklid parku a starých, spadaných dřevin, úklid zámku,
vyklizení suti, práce se dřevem

Propolis, z.s., Chříč
Občanská iniciativaLidé se znevýhodněním

2. - 4. 10. 2020
# VÍKENDOVKA
- stavba samonosných kamenných zdí jako základ pro terasovité
záhony pro žáky místní školy, likvidace náletových dřevin

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

Osobní rozvoj

9. - 11. 10. 2020
# VÍKENDOVKA
- hrabání sena, štípání dříví, terénní úpravy

Fotogalerie a články z jednotlivých akcí jsou k vidění na
webových stránkách www.tamjdem.cz/tam-jsme-byli/, nebo
na facebookovém a instagramovém profilu organizace.
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CO DALŠÍHO SE DĚLO
Přesto, a nebo právě proto, že rok 2020
byl plný zajímavých výzev a nechtěných
přestávek v pořádání fyzických akcí s lidmi
a pro lidi, ponořili jsme se více do zkoušení
nových nápadů a do práce na věcech,
které nejsou na první pohled možná vidět,
ale velmi nám usnadňují spolupráci
s dobrovolníky a neziskovkami, jako je
revize našeho webu nebo interních systémů.
V rámci kampaně Dobro za rohem jsme
se rozhodli podpořit realizaci lokálních
dobrovolnických jednodenek na pomoc
neziskovkám, které mají regionální leadeři,
jak se tak řekne “za rohem” a chtějí na jejich
podporu sehnat dobrovolníky a uspořádat
celodenní dobrovolnickou akci. Kvůli
opatřením spojeným s pandemií totiž práce
v neziskovkách rychle narůstala, protože
organizace nemohly přijímat dobrovolníky,
jak byly zvyklé. V rámci kampaně jsme si dali
za cíl takové lokální leadery najít a správně
proškolit. Těšíme se na rozvoj tohoto nápadu
i v dalších letech.
Neziskovky jsme se rozhodli propojit
s veřejností i jinak než pouze skrze
dobrovolnické akce a rozjeli jsme formát
Víkendovky trochu jinak, která není o práci,
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ale o vzdělávacím programu, workshopech,
výletech apod. Účastníci ubytovaní
v neziskovce se navíc během akce seznámí
s její činností a cíli a zároveň ji svým pobytem
finančně podpoří.
Podnikli jsme ale i další trvalejší změny
v nabídce našich aktivit a rozhodli jsme
se na čas odejít ze scény mezinárodních
dobrovolnických workcampů a zaměřit své
síly na podporu neziskového sektoru v rámci
ČR a také čekáme na svou další šanci na
pokračování spolupráce s firemními
a školními týmy.
Zlatým hřebem roku bylo spuštění našeho
historicky prvního on-line charitativního
e-shopu s našimi produkty jako jsou trička,
lahve, svačinové boxy a pytlíky a cestovní
hrnky s legendárním mottem “DOBRO, vole!”,
ale i s produkty partnerských neziskových
organizací, které jsme v roce 2020 chtěli takto
podpořit i finančně.
No a na závěr roku jsme přijali výzvu jménem
Impact First a podařilo se nám dostat se
mezi 12 účastníků 11. běhu tohoto nabitého
akcelerátoru pořádaného Impact Hubem
v Praze, a to byla teprve jízda…!
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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 2020 ukázali, že to, co Tamjdem
dělá, má smysl. Náš nemalý podíl na rozvoji
dobrovolnictví, neziskového a občanského
sektoru je tak i jejich zásluhou.

DÁRCI

Ohromné poděkování také 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.

V roce 2020 naši práci podpořily:
Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
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Vedle institucí patřilo mezi naše
podporovatele v roce 2020 také 67
individuálních dárců, kteří nás podpořili
jednorázově či pravidelně.
Všem těmto výjimečným lidem velice
děkujeme za motivaci, kterou nám přinášejí.
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PARTNEŘI
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.

Pod záštitou mezinárodní organizace Service
Civil International (SCI) jsme vysílali české
dobrovolníky do zahraničí.

Prezentovali jsme naši činnost a vzdělávací
aktivity na konferenci Asociace neformálního
vzdělávání a na Dnech otevřených dveří
centra H40. Zúčastnili jsme se on-line verze
veletrhu neziskových organizací NGO
Marketu, kde jsme natočili krátké video
zaměřené na téma “Mluvme spolu o…”,
jehož cílem bylo přiblížit činnost Tamjdemu
široké veřejnosti.
Na konci roku 2020 jsme u příležitosti
mezinárodního dne dárcovství tzv. „Giving
Tuesday“ byli pozváni do ranního televizního
vysílání CNN Prima NEWS, kde jsme měli
možnost v přímém přenosu prezentovat činnost
Tamjdemu a naši fundraisingovou kampaň.
Díky laskavé podpoře neziskové organizace
Hero Clan jsme získali pomoc expertních
dobrovolníků.

Při propagaci naší činnosti jsme
spolupracovali s partnery jako jsou:
dobrovolnik.cz, adam.cz a protisedi.cz,
a na lokální úrovni s místními on-line médii
jako jsou: měsíčník Prahy 7 Hobulet, webové
stránky lokálních dobrovolnických center,
nebo regionálních ICM.
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Vynikající platforma darujme.cz nám
ulehčila naše fundraisingové aktivity a nový
multikulturní prostor pro všechny generace
H40 nám zase poskytl prostory pro školící
cyklus a zázemí pro naši kancelář.
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JAK JSME HOSPODAŘILI
V roce 2020 nám účetnictví vedla firma Aisis, z.ú.
Členové správní a dozorčí rady vykonávali svou
funkci bez finanční odměny.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA TAMJDEM, O.P.S. ZA ROK 2020
ROZVAHA
Sestavená k 31. 12. 2020 v tisících Kč.
Strany 35 - 37
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Sestavený k 31. 12. 2020 v tisících Kč.
Strany 38 - 39
Kompletní účetní závěrka je k vidění on-line na
webových stránkách www.tamjdem.cz.
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Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

ROZVAHA
sestavená k 31.12. 2020
(v tisících Kč)
IČO

Tamjdem, o.p.s.
Bubenské nábřeží 306/13
170 00 Praha 7
Právní forma

o.p.s.

22675515

řádek
b

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(012) 003

2.

Software

(013) 004

3.

Ocenitelná práva

(014) 005

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018) 006

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019) 007

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku

(041) 008

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051) 009

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky

(031) 011

2.

Umělecká díla a předměty

(032) 012

3.

Stavby

(021) 013

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022) 014

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025) 015

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026) 016

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028) 017

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029) 018

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042) 019

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052) 020

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061) 022

2.

Podíly - podstatný vliv

(062) 023

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063) 024

4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066) 025

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067) 026

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069) 027

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

2

021

1.

A.IV.

Stav k posled.
dni účet. období

010

1.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1

002

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.II.

Stav k prvnímu
dni účet. období

001

1.

A.III.
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Úč NO Úč 1 - 01
Název a sídlo účetní jednotky

029

1.

nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072) 030

2.

softwaru

(073) 031

3.

ocenitelným právům

(074) 032

4.

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078) 033

5.

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079) 034

6.

stavbám

(081) 035

7.

samostatným hmotným movitým věcem a souborům h

(082) 036

8.

pěstitelským celkům trvalých porostů

(085) 037

9.

základnímu stádu a tažným zvířatům

(086) 038

10.

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088) 039

11.

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089) 040
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37

B.

Krátkodobý majetek celkem

041

B.I.

Zásoby celkem

042

97

225
23

řádek
b

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3

4

1.

Materiál na skladě

(112) 043

A.

086

39

118

2.

Materiál na cestě

(119) 044

Vlastní zdroje celkem

A.I.

087

-4

76

3.

Nedokončená výroba

(121) 045

Jmění celkem

1.

Vlastní jmění

-4

4.

Polotovary vlastní výroby

(122) 046

(901) 088

2.

Fondy

5.

Výrobky

(123) 047

(911) 089

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124) 048

(921) 090

6.

A.II.

091

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132) 049

Výsledek hospodaření celkem

1.

092

8.

Zboží na cestě

(139) 050

Účet hospodářského výsledku

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

- 222

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314) 051

(931) 093

9.

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932) 094

265

42

052

B.

Cizí zdroje

095

58

107

Rezervy celkem

B.II.

Pohledávky celkem

23

-4
80

43

42

1.

Odběratelé

(311) 053

B.I.

2.

Směnky k inkasu

(312) 054

1.

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313) 055

B.II.

4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314) 056

1.

Dlouhodobé úvěry

5.

Ostatní pohledávky

(315) 057

(951) 099

2.

Emitované dluhopisy

Pohledávky za zaměstnanci

(335) 058

(953) 100

6.

3.

Závazky z pronájmu

Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.

(336) 059

(954) 101

7.

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

Daň z příjmu

(341) 060

(955) 102

8.

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

Ostatní přímé daně

(342) 061

(958) 103

9.

6.

Dohadné účty pasivní

Daň z přidané hodnoty

(343) 062

(389) 104

10.

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

Ostatní daně a poplatky

(345) 063

(959) 105

11.

B.III.

58

80

Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem

(346) 064

106

12.

1.

Dodavatelé

7

17

13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků

(348) 065

(321) 107

2.

Směnky k úhradě

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358) 066

(322) 108

3.

Přijaté zálohy

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373) 067

(324) 109

15.

4.

Ostatní závazky

Pohledávky z emitovaných dluhopisů

(375) 068

(325) 110

16.

5.

Zaměstnanci

36

46

Jiné pohledávky

(378) 069

(331) 111

17.

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

18.

Dohadné účty aktivní

(388) 070

(333) 112

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

12

12

Opravná položka k pohledávkám

(391) 071

(336) 113

19.

8.

Daň z příjmu

(341) 114

9.

Ostatní přímé daně

(342) 115

3

3

10.

Daň z přidané hodnoty

(343) 116

11.

Ostatní daně a poplatky

(345) 117

12.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

(346) 118

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

096
(941) 097

Rezervy

Dlouhodobé závazky celkem

098

Krátkodobé závazky celkem

072

97

200

1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211) 073

1

3

2.

Ceniny

(213) 074

3.

Peněžní prostředky na účtech

(221) 075

96

197

4.

Majetkové cenné papíry

(251) 076

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků

Dlužné cenné papíry

(253) 077

(348) 119

5.

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů

Ostatní cenné papíry

(256) 078

(367) 120

6.

15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

Peníze na cestě

(261) 080

(368) 121

7.

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373) 122

B.IV.
1.
2.

Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

2

17.

Jiné závazky

(381) 082

(379) 123

2

18.

Krátkodobé úvěry

(231) 124

19.

Eskontní úvěry

(232) 125

20.

Emitované krátkodobé dluhopisy

(241) 126

21.

Vlastní dluhopisy

(255) 127

22.

Dohadné účty pasivní

(389) 128

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249) 129

(385) 083

Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

081

ř. 1 + 41

085

97
PREMIER system ver. X7.1 © 1

225

Jiná pasiva celkem

130

27

1.

Výdaje příštích období

(383) 131

27

2.

Výnosy příštích období

(384) 132

B.IV.

(ř.86+95) 134

PASIVA CELKEM
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

97

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Markéta Votavová
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2

225
Okamžik sestavení:

29.03.2021
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STRUKTURA NÁKLADŮ
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STRUKTURA PŘÍJMŮ
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Zaměření neziskových organizací – legenda
Děti a mládež
Osobní rozvoj

Děti a mláděž

Nová spolupráce

Osobní rozvoj

Kultura

První spolupráce

Památky
Památky

Kultura

Lidé se znevýhodněním
Lidé se znevýhodněním

Příroda
Příroda

Občanská iniciativa
Občanská iniciativa

Zvířata
Zvířata

Tamjdem, o.p.s
tamjdem@tamjdem.cz
www.tamjdem.cz
www.facebook.com/tamjdem
www.instagram.com/tamjdem
IČ: 22675515
Sídlo, 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
Název peněžního ústavu: Fio banka, a.s.
Výroční zprávu graficky zpracovala Jitka Hrůzová.
Autorem fotografií na stranách 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 43 je Michal Turek.
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