Srdcerváči podpořili 11 projektů, práci
tak mají jistou desítky lidí s postižením
Fundraisingový a osvětový projekt Srdcerváči, který dokazuje, že lidé se zdravotním postižením chtějí a
mohou pracovat, na konci čtvrtého ročníku rozdělil 18. ledna 2017 v Clarion Congress Hotel Prague 450
tisíc korun mezi deset organizací, které zaměstnávají lidí s postižením, a zdravotně postiženou
podnikatelku, která kvůli vážné nemoci a následné invaliditě musela opustit chov ovcí a věnuje se
včelařství.
Příběhy kriminalisty na vozíku, fotografky s dětskou obrnou, lékaře se syndromem vyhoření, vojáka s
rakovinou i vysokého státního úředníka s psoriázou inspirovaly a podporovaly od září 2016 v projektu
Srdcerváči mnohé zdravotně postižené, aby se nevzdávali svých kariérních snů. A těm takzvaně zdravým
ukazovaly, že mezi námi žije mnoho skutečných superhrdinů všedních dní, kteří se krom běžných starostí
musí prát i se svou nemocí či úrazem a přitom ve své profesi mnohdy předčí ty takzvaně zdravé.
Vlajkový projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) je
však nejen osvětou, Srdcerváči také hmatatelně pomáhají. Už počtvrté tak 18. ledna 2017 v hotelu Clarion v
pražských Vysočanech rozdělil výtěžek z fundraisingového katalogu, v němž si drobní dárci za své dary
vybírají jako odměnu unikátní zážitky a dárky, které Srdcerváčům věnují firmy, neziskové organizace a drobní
podnikatelé.
Štědrost dárců a výtěžek z charitativních aukcí na Aukro.cz, kterým vévodil mobilní telefon Leoše Mareše,
vynesly v projektu Srdcerváči 2016 celkem 450 tisíc korun 10 organizacím, které zaměstnávají více než 50
procent zdravotně postižených, a podnikatelce v zemědělství, která musela kvůli vážné nemoci změnit obor
podnikání a z chovatelky ovcí se stát včelařkou.
Mezi podpořenými organizacemi a projekty jsou Pestrá společnost, Duhová prádelna, Dobroty s
příběhem, kavárna Modrý domeček, Kavárna Vrátka, Život bez bariér, Daneta, Sdružení Neratov, Zelený
ostrov a Chráněné dílny Fokus Vysočina.
„Jsem moc ráda, že letošní ročník Srdcerváčů rozdělil téměř půl milionu korun, ale možná ještě radši, že zase
zbořil některé mýty v oblasti zaměstnávání postižených a že na příkladu našich Srdcerváčů dokázal, že
zdravotně postižený může vykonávat i velmi specializovanou profesi nebo být manažerem na vysokém
postu,“ říká ředitelka NFOZP a Srdcerváčka Hana Potměšilová.
Podle ní i letos získá díky projektu práci několik desítek zdravotně postižených. „Asi největším
zadostiučiněním by bylo, kdybychom podpořili vznik 500 pracovních míst a první odhady ukazují, že tomu tak
letos bude. Pro fond a Srdcerváče je to klíčové téma – hledání nových pracovních příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením“ přeje si Potměšilová.

V grantové výzvě vyhlášené loni 9. září se sešlo 17 žádostí, z nichž 11 získalo celkem 450 tisíc korun.
„Rozhodování bylo i letos velmi těžké, doručené projekty byly velmi kvalitně zpracované,“ uvedl Milan Jasný,
který v grantové komisi jako generální ředitel zastupoval jednoho z dlouholetých partnerů Srdcerváčů
firmu LMC. On sám je od loňského roku šéfem dozorčí rady NFOZP.
Grantové řízení Srdcerváči 2016 - úspěšní žadatelé
Název organizace

Cíl projektu

Název projektu

Přidělená
částka

Pestrá společnost

Vybavení technikou pro 5 OZP zaměstnanců.

Materiální vybavení
pro OZP
zaměstnance

15000,-

Mgr. Petra
Rubášová, OSVČ,
OZP, podnikatelka
v zemědělství

Pořízení mobilního hygienického centra
(výrobce Stöckel), zahrnujícího nerezovou
vaničku na oplach kleští se sprchou,
čerpadlo a dva kanystry (jeden na čistou,
druhý na odpadní vodu) pro včelaře - OZP
pro prodej medem slazené zmrzliny ve
stánku.

Pořízení mobilního
hygienického centra
na oplach kleští

13436,-

DUHA –
společnost pro
integraci osob
s mentálním
postižením

Pračka o kapacitě 6 kg – zn. LAVAMAC LSC
65 E, Průmyslová pračka pro prádelnu
zaměstnávající osoby se zdravotním nebo
mentálním postižením.

Modernizace
zařízení pro druhou
provozovnu sociální
firmy Duhová
prádelna

55539,-

Portus Praha z.ú.

Pořízení nové technologie do naší
potravinářské výroby, což umožní vznik
nového prac .místa na HPP pro OZP.

DOBROTY S
PŘÍBĚHEM – K
novému stroji nové
pracovní místo!

25000,-

Náruč, z.s.

Spolufinancování koupě auta s chladící
jednotkou pro rozvoz našich produktů
studené kuchyně k zákazníkům s
vytvořeným chráněným pracovním místem
řidiče.

Chladící auto pro
kavárnu Modrý
domeček

100000,-

Vrátka, z.s.

Zakoupení techniky pro kavárnu - kávovarů
pro využití i mimo provozovnu.

Obnovení mobiliáře
Kavárny Vrátka

29585,-

Život bez bariér,
z.ú.

Pracovní místo na jeden rok pro 3 OZP,
malíře sádrových replik betlémů a jejich
materiální vybavení.

Betlémy z Kláštera

45000,-

Spolek rodičů a
přátel zdravotně
postižených dětí
Daneta

Sloupový šicí stroj a průmyslový šicí stroj.

Nová technologie –
lepší pracovní
podmínky pro
zdravotně postižené

47300,-

Sdružení Neratov,
o.s.

Profesionální napařovací žehlička
„Minivapor“, běžný šicí stroj, tzv. nábal, tedy
obal na válec mandlu.

Rozvoj chráněné
dílny Pradlenka

25000,-

ZELENÝ OSTROV
s.r.o.

Nákup žehlicího systému a žehlicího lisu.

Krásně vyžehlené
prádlo

50000,-

Chráněné dílny
Fokus Vysočina,
s.r.o.

Úprava kuchyně a zázemí pro zaměstnance.

Do "Občerstvení na
polévku"

44140,-

Celkem:

450000,-

O NFOZP:
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 v Česku, 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
Petra Horáková, projektová manažerka Srdcerváčů, e-mail: petra.horakova (at) nfozp.cz, telefon: 724 348
834

