Srdcerváči vybranými penězi podpořili osm zajímavých projektů
Více než 400 tisíc korun rozdělených v grantové výzvě na podporu pracovního
uplatnění osob se zdravotním postižením. To je výborný, ale nikoli jediný z řady
pozitivních výsledků, kterých dosáhl druhý ročník originální fundraisingové kampaně
Srdcerváči. Celkem osm společností si převzalo symbolické šeky na slavnostním
zakončení v Clarion Congress Hotel Prague, který je jedním z partnerů projektu.
„Jsem moc ráda, že celková bilance je ‚v plusu‘ nejen po stránce finanční, ale zejména v oblasti, která
je pro nás klíčová – tedy hledání nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením,“
řekla Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP), který Srdcerváče organizuje. A jako příklad hned dokládá šestici
mladých vysokoškoláků a absolventů, kteří se v roce 2014 stali tvářemi projektu. „Nové uplatnění
získalo pět z nich, šestý, který ještě studuje, aktuálně jedná s potenciálním zaměstnavatelem,“
vypočítala Hana Potměšilová. Srdcerváči tak pracují například v Nestlé či Všeobecné zdravotní
pojišťovně.
V grantové výzvě vyhlášené na podzim se sešlo 19 žádostí, z nichž 8 získalo celkem 410 tisíc korun.
„Rozhodování bylo letos velmi těžké, doručené projekty byly opravdu kvalitně zpracované,“ uvedl
Milan Jasný, který v grantové komisi jako generální ředitel zastupoval dalšího z partnerů
Srdcerváčů firmu LMC, s.r.o. provozovatele portálů jobs.cz a prace.cz.
Komise nakonec vybrala tyto společnosti a jejich projekty:
Organizace
Rozpočet projektu Požadováno
DH Liberec o.p.s.
163 693 Kč
107 019 Kč
Družstvo TEXman
74 110 Kč
46 570 Kč
Chráněné
dílny
Fokus
Vysočina
79 500 Kč
40 000 Kč
s.r.o.
Mgr. Radek Vaníček
Naděje
o.p.s.
Pestrá
o.p.s.

otrokovická
společnost

Sdružení
o.s.
Tecum s.r.o.

Neratov

1 094 220 Kč
69 000 Kč
211 860 Kč
35 224 Kč
197 700 Kč

186 500 Kč

Na co
vybavení
nákup strojů

Přiděleno
55 000 Kč
46 000 Kč

rekonstrukce + služby

40 000 Kč

materiál - stroje, regály,
osvětlení, služby

60 000 Kč

69 000 Kč vybavení kuchyně

35 000 Kč

67 000 Kč mzdy + odvody

67 000 Kč

vybavení potřebné pro
34 000 Kč servis při rautech a
hostinách
přístroj Lymfoven 14K
197 700 Kč
3kusy

31 000 Kč
76 000 Kč
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Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vznikl v roce 2007 v
reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Je jedinou neziskovou organizací,
zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu
překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a
vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.
Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, a různorodé osvětové
projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Informace o všech projektech, minulých i chystaných, vždy
naleznete na internetových stránkách fondu: www.nfozp.cz.
Srdcerváči jsou fundraisingovou kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením - NFOZP. Výtěžek je věnován na podporu nových pracovních příležitostí pro
lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají zaměstnání. Srdcerváči nejsou
žádná charita, stojí na principu „win-win“. Jako protihodnotu za finanční příspěvek si každý dárce
může z online katalogu vybrat nevšední dárek či zážitek, který nelze běžně koupi.

Kontakty pro média:
Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP, e-mail: potmesilova (at) nfozp.cz, telefon: 724 07 30 27

Korespondenční adresa: Sokolovská 75/103, 186 00 Praha 8 - Karlín
Sídlo:Bohuslava ze Švamberka 4, 140 00 Praha 4
Nadační fond zapsán Městským soudem v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645, IČ: 279 17 169
www.nfozp.cz, www.pracepostizenych.cz, www.srdcervaci.cz
bankovní spojení: 35 – 9575760247/0100
NFOZP je členem Fóra dárců / Czech Donors Forum

