Startuje nový ročník projektu Srdcerváči,
podpoří opět zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Zdravotně postižení lidé nejen že chtějí a většinou i mohou pracovat, ale často z nich postižení dělá
velmi silné osobnosti, které se nebojí porvat za dobrou věc. Naši Srdcerváči - osvětový a fundraisingový
projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) - tuto
myšlenku pomáhají šířit.
Už 9. září 2016 odstartuje klavírním koncertem na pražském Hlavním vlakovém nádraží čtvrtý
ročník kampaně s pěticí Srdcerváčů z takzvaných pomáhajících profesí - je mezi nimi například lékař,
voják, kriminalista, prostě lidé, kteří se původně rozhodli v životě pomáhat a chránit druhé, a pak jim
samotným do života vstoupila nemoc či úraz a je čekal či čeká životní restart. Jsou to superhrdinové
všedních dní, kteří inspirují.
V kampani je budou provázet ambasadoři, kteří jim umožní posunout se v kariéře či v životě směrem,
který si naši Srdcerváči vysnili. Mezi letošními ambasadory jsou ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze Dana Jurásková, personální ředitelka skupiny NN Renata Mrázová, generální ředitelka Britské
obchodní komory Marcela Roche, bývalý náměstek VZP ČR Rostislav Verner a koučka a konzultantka
Svobodné mysli Jana Víchová.
Záštitu letošním Srdcerváčům udělila ministerstva práce a sociálních věcí, obrany a zdravotnictví.
Medailonky všech Srdcerváčů a ambasadorů najdete od 8. 9. 2016 na webu Srdcerváčů; a jejich
fotografie i unikátní grafiku, která letošní kampaň provází, si můžete stáhnout od 8. 9. 2016 na
http://www.srdcervaci.cz/ke-stazeni.
„Aby Srdcerváči mohli podpořit více takových superhrdinů z řad lidí se zdravotním postižením, oslovují
instituce, firmy a významné osobnosti, ať věnují cokoliv, co může udělat radost. Vzniká tak katalog
unikátních dárků a zážitků, které se jen těžko shání někde jinde,“ popisuje fungování fundraisingového
projektu ředitelka NFOZP a Srdcerváčka Hana Potměšilová.
Mezi lahůdky v katalogu bude patřit například Vaření s šéfkuchařem Oldou Sahajdákem v pražské
michelinské restauraci La Degustation Boheme Bourgeoise, unikátní koučink s koňmi, nebo možnost
stát se na hodinu bojovým pilotem.
Novinky přinese také kolekce Original by Srdcerváči, kterou pro NFOZP pomáhá vytvořit studio Boa
Design. Nově to budou například hořké čokolády s příběhem lidí s postižením, kteří se podílí na jejich
výrobě, mýdla „Srdcerváč“ vyráběna technikou za studena dílnou, která je držitelem ochranné známky
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Práce postižených, nové bílé víno Srdcerváč z vinařství Šoman. „To jsou jen střípky toho, co během
podzimu do katalogu přineseme,“ vypočítává Potměšilová.
Stačí si vybrat a pořídit unikátní dárek či zážitek z katalogu a hodnota příspěvku bude zaslána na konto
projektu Srdcerváči. Každý tak získá kromě dobrého pocitu i odměnu v podobě něčeho, co ho potěší.
Srdcerváči spouští také grantové řízení
Peníze, které lidé za pořízení zážitků v srdcerváčském katalogu uhradí, putují do grantového řízení a
budou v lednu 2017 rozděleny mezi organizace, které zaměstnávají více než padesát procent lidí se
zdravotním postižením, a především mezi handicapované, kteří se rozhodli vzít osud do svých rukou a
začít podnikat.
„Zatímco firmy, které zaměstnávají lidi s postižením, mohou získat od státu štědré bonusy v podobě
daňových úlev, dotací či příspěvků na vybavení, drobný podnikatel, byť je zdravotně postižený, nezíská
od státu téměř žádnou podporu, proto jsme tu my, abychom těmto lidem pomohli a podpořili je,“
vysvětluje ředitelka NFOZP a Srdcerváčka Hana Potměšilová.
Již čtvrté grantové řízení spouští Srdcerváči 9. září v 9:09. Do grantového řízení se mohou hlásit firmy
a organizace, které zaměstnávají nebo chtějí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
V letošním roce chtějí navíc Srdcerváči ještě více podpořit ty zdravotně postižené, kteří vzali osud do
svých rukou a začali nebo chtějí začít podnikat. Pominuty samozřejmě nezůstanou ani další dvě
kategorie – rozvoj pracovních příležitostí pro OZP na běžném trhu práce a otevření nových pracovních
míst či rozvoj stávajících u zaměstnavatelů, kteří mají více jak 50 procent chráněných míst.
Zájemci mohou podávat žádosti do 15. 11. 2016, zasílají se v elektronické i písemné podobě.
Podrobnosti ke grantovému řízení a k jednotlivým podporovaným oblastem, včetně výčtu
požadovaných dokumentů naleznete pod těmito odkazy:
http://www.nfozp.cz/nase-projekty/srdcervaci/grantove-podminky/ http://www.srdcervaci.cz/grant
Srdcerváčem se tak může stát každý. Stačí si vybrat z katalogu unikátních dárků nebo zážitků či kolekce
Original by Srdcerváči. Kdo si pořídí originální dárek nebo zážitek pro sebe či pro své blízké, získá nejen
běžně nedostupnou či originální věc, ale zároveň pomůže odstranit část fyzických i mentálních bariér v
zaměstnávání zdravotně postižených. Projekt lze podpořit také prostřednictvím nákupu certifikátu
Dobrý pocit.
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„V loňském ročníku žadatelé o grant získali přes 300 tisíc korun a díky projektu Srdcerváči našlo novou
práci 455 lidí se zdravotním postižením,“ dodává Hana Potměšilová.
Expertní dobrovolníci pro lidi se zdravotním postižením
Letos mají Srdcerváči ještě další novinku. Spustili unikátní příležitost pro lidi s handicapy, kteří se chtějí
ve svém profesním životě posunout dál – expertní dobrovolnictví. Expertní dobrovolníci poradí
handicapovaným s rozjezdem jejich podnikání, nebo jim pomohou se zorientovat na trhu práce.
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