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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
 
1) Poslání - charakteristika organizace 
 
Posláním občanského sdružení NA DLANI je podporovat a pomáhat dětem a 
mladistvým s různými typy mentálního postižení, s autismem a kombinovaným 
postižením. Občanské sdružení bylo založeno v roce 1993. Činnost sdružení je 
úzce spojena s potřebami a aktivitami žáků Základní školy speciální a Praktické 
školy v Rooseveltově ulici v Praze 6.  
Škola a sdružení společně usilují o naplnění práva na vzdělání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, o jejich co největší soběstačnost a důstojný 
a plnohodnotný život.    
Podpora žáků a jejich rodin má formu finanční, materiální a osobní pomoci. 
   
2) Činnost  
 
Činnost o. s. NA DLANI probíhá ve dvou rovinách. Jedna část činnosti směřuje 
k žákům (podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit) a druhá, prezentační, 
se obrací k veřejnosti (pravidelně pořádané otevřené akce, jejichž cílem je 
vytváření vzájemných kontaktů mezi dětmi se závažným zdravotním postižením 
a většinovou společností a zlepšení informovanosti o dané problematice).  
Tato činnost, která je podrobněji popsána v dalších částech Výroční zprávy, 
musí být průběžná a soustavná a nelze ji časově ohraničit. 
 
3) Aktivity sdružení 
 

1. vyhledávaní a zpracovávání grantů 
2. oslovování a spolupráce se sponzory 
3. podpora vzdělávacích aktivit 
4. poskytování sociální výpomoci 
5. pořizování učebních pomůcek  
6. podpora volnočasových aktivit 
7. pomoc se zajištěním veřejných a školních akcí 
8. prezentace o. s. NA DLANI a školy 
9. spolupráce s nadačním fondem MI MUNDO 

 
Aktivity v roce 2011 
     

• grant MČ Praha 6 na projekt „Letní integrovaný tábor Buková 2011“ 
• grant MČ Praha 6 na projekt „Divadlo Přepestro v roce 2011“ 
• nákup odborné literatury do knihovny  



 

• příspěvek na ozdravný pobyt na škole v přírodě, na horách a u moře 
dětem ze sociálně slabých rodin 

• příspěvek na pobyt na letním integrovaném táboře – Buková 2011 
• úhrada dopravy na výjezdy školy 
• příspěvek na celoroční rekondiční jízdy na koních 
• nákup pomůcek, chytrých hraček a sportovního vybavení 
• zajištění fotodokumentace ze společných akcí školy a o. s. NA DLANI.  
• finanční podpora pravidelných volnočasových aktivit v roce 2010  
• pomoc se zajištěním vánoční besídky ve spolupráci se společností 

Intercatering spol. s.r.o. 
• příprava a spolufinancování programu a pohoštění zahradní slavnosti 

2011 (Den otevřených dveří) 
 

1. organizace letního integrovaného tábora Buková 2011 
• Základním tématem tábora 2011 byla opět táborová hra, která byla 

rozpracována do jednotlivých denních programů. Celotáborová hra 
Strašidla a strašidýlka byla inspirována knihou „Lexikon ohrožených 
druhů strašidel“. Vytvořili jsme strašidelné postavy Hejkala, Babici 
vrbici, Čertovu babičku, Bludičku lesní a Bílou paní, které zadávaly 
táborníkům různé úkoly. V průběhu tábora se postavy objevují a 
navštěvují děti. Přijíždějí na lodi, objevují se v lese, přicházejí k ohni atd. 
Závěr tábora ukončil rej strašidel. 
Finanční náklady integrovaného tábora byly uhrazeny z přiděleného 
grantu, který poskytla MČ Praha 6, doprava materiálu a vybavení byla 
zajištěna sponzorsky. 
Celý tábor probíhá v duchu integrace, v táborových družinkách jsou 
zařazeni žáci naší školy spolu se zdravými sourozenci a kamarády, kteří 
tak zblízka poznávají život dětí s postižením, učí se jim rozumět a trpělivě 
je doprovázet, učí se toleranci a respektu k nim.  
Součást personálu tvoří řada dobrovolníků, osobní asistenti, studenti a 
praktikanti, bez jejichž pomoci by nebylo možné fyzicky zajistit pobyt 
dětí na táboře.    
Prázdninový táborový pobyt každoročně poskytuje rodičům tolik potřebné 
odlehčení v jejich péči. 

 
Počet dětí                               33 
Počet asistentů a vedoucích    21 
 
 
 
 
 



 

2. divadelní soubor Přepestro    
• V roce 2011 pokračovala pravidelná činnost tohoto integrovaného 

divadelního souboru podpořená grantem MČ Praha 6. Dětský 
divadelní soubor pracoval s novým námětem „Archa Noemova-potopa 
světa“. Postupně byly vytvořeny velké plošné dvojice hlavoloutek 
zvířat, model archy, kostýmy pro loutkonosiče. Vznikla scénická 
hudba a zvukové efekty, kterou jsme natočili v prostorách školy 
Rooseveltova. Tradiční představení v Dejvickém divadle je plánováno 
na rok 2012. 
Dále během letních prázdnin jsme přestěhovaly kostymérnu do jiného 
prostoru, který byl nově vybaven regály. 
 
Počet dětských herců                       18 
Počet dospělých herců a asistentů   10 
 

3. rekondiční jízdy na koních 
• Celoročně byla pro žáky školy zajištěna hipoterapie. Téměř všichni 

žáci se této aktivity účastní. Na zahradu školy přijíždějí jednou za 
týden 2 koně. Finanční náklady jsou zcela hrazeny z prostředků 
občanského sdružení.  

 
4. hudebně – pohybový kroužek 

• V roce 2011 pokračovala pravidelná činnost tanečního kroužku. Pro 
nové tanečníky byly došity kostýmy. Tanečníci vystupovali na 
zahradní slavnosti, na vánoční besídce (živý betlém).  
  
Počet dětských tanečníků   12 
Počet dospělých                   3  

 
5. keramická a výtvarná dílna 

• Činnost žáků v keramické a výtvarné dílně byla pravidelnou součástí 
celoškolských aktivit. V průběhu roku se podařilo vytvořit kolekci 
výtvarných prací, keramiky a drobných dárků, které byly tradičně 
prezentovány na prodejních výstavách našeho partnera Citibank, dále 
na zahradní slavnosti a vánoční besídce. Průběžně byla doplňována 
naše prodejní výstavní vitrína v prostorách úřadu MČ Praha 6. 

• Tvořivá dílna pro dospělé členy Společnosti pro podporu mentálně 
postižených - obvodní organizace Prahy 6. Kreativní setkání členů 
SPMP a jejich rodičů při příležitosti Velikonoc a Vánoc, při nichž 
návštěvníci dílny tvoří dárky z keramiky a přáníčka.     

 
 
 



 

6. sportovní akce 
• Sportovní klub Hurá – České hnutí speciálních olympiád, reprezentace 

a úspěšné umístění v plavání 
 

7. veřejné a školní akce v roce 2011 
• organizace a spolufinancování Zahradní slavnosti 2011 – dne 

otevřených dveří  
• spoluzajištění a úhrada mikulášské nadílky a vánoční besídky – 

pohoštění, drobné dárky a potřeby do tříd  
• finanční zajištění návštěvy divadel, výstav, ZOO, pamětihodností 

Prahy, čajoven a cukráren, vaření ve školní kuchyňce 
• pořádání výletů s finančním podílem sdružení  

 
8. prezentace sdružení a školy 

• vánoční besídka ve škole Rooseveltova – předvánoční setkání s žáky 
sourozenci, asistenty a rodiči, vystoupení tanečního kroužku a 
pedagogů, spolu s rodiči zajištění slavnostního pohoštění  

• prodejní výstavy výtvarných prací a keramiky z výtvarné a keramické 
dílny  

 
Plánované aktivity pro rok 2012 
 

• grant zprostředkovaný nadačním fondem MI MUNDO – žádost o 
zahradní trampolínu /leden/ 

• burza didaktických hraček a učebních pomůcek  
• ozdravný zimní výjezd na hory – užší výběr /březen/     
• velikonoční a vánoční prodejní výstava výrobků výtvarné a keramické 

dílny v Citibank, Praha 6 
• masopust 2012 – průvod masek a pohoštění 
• ozdravný pobyt u moře v Itálii /květen – červen/  
• výlety jednotlivých tříd  
• oslava 30. výročí školy – benefiční koncert v kostele Šimona a Judy - 

Filharmonie Hradec Králové, Zahradní slavnost školy – setkání 
absolventů, rodičů a pedagogů, Podívejte, co umíme XII. v Dejvickém 
divadle, Benefiční koncert v paláci Akropolis – hrají Traband a Rudovous   

• Hanspaulský hudební festival /červen/ 
• Hnutí speciálních olympiád – závody v plavání /červenec/ 
• letní integrovaný tábor Buková 2011 /srpen/ 
• ozdravný podzimní pobyt v přírodě /září/ 
• canisterapie jako součásti odpoledního programu pro žáky s autismem 

/listopad/ 
• žádost o granty na MČ Praha 6 /září – říjen/ 



 

• žádost o grant Citibank /říjen/ 
• „Podívejte, co umíme XII.“ v Dejvickém divadle /říjen/ 
• Mikulášská nadílka ve škole 
• vánoční besídka s nadílkou /prosinec/ 

 
 
Hodnocení činnosti za rok 2011 
 
Občanskému sdružení NA DLANI se průběžně dařilo podporovat výchovné, 
vzdělávací a prezentační aktivity Základní školy speciální a Praktické školy. 
V důsledku přetrvávající finanční krize ubylo laskavých sponzorů, kteří 
poskytovali občanskému sdružení finanční prostředky. Za velmi povzbudivou 
považujeme spolupráci s nadačním fondem MI MUNDO, s paní Kazi Perchtou 
Pátou, která nás velice podporuje a pravidelně přináší dětem dárky. Za podpory 
zmíněného fondu jsme získali laminátor, opakovaně hračky pro děti, velký počet 
dětských knih a také vstupné do divadla Spejbla a Hurvínka.  
 
Poděkování  
 
Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce nezištně podpořili. Děkujeme níže 
uvedeným příznivcům, dárcům a sponzorům za finanční a materiální dary a 
pomoc. Obdivujeme a velmi si vážíme lidí, kteří pro nás pracují bez nároku na 
honorář. 
 
  
 
V Praze dne 2. dubna 2012 
 
 
Zapsala Mgr. Marie Harantová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sponzoři a dárci v roce 2011 
 
Citibank, Praha 6 
Intercatering spol. s.r.o. 
Městská část Praha 6 
SPMP v ČR o.s. 
Sybase Software, s.r.o. 
Jana Švejdová 
Jitka Zimová 
ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek 
Nadační fond MI MUNDO 
Společenství vlastníků domu Bubeneč 541 a 585 
Rodina Vaňkova 
 
Služby a pomoc rodičů: Cengrovi, Drábkovi, Suchých 
 
 

 
 
Zpráva o hospodaření v roce 2011 
o. s. NA DLANI, Rooseveltova 169/8, Praha 6 
 
Příjmy celkem v Kč                                         634.302,20 
    příjmy během roku 2011                          412.041,96 

 zůstatek z roku 2010                                222.260,24 
 
z toho                     granty                                                         30.000,00 

sponzorské dary peněžní           54.282,00 
sponzorské dary nepeněžní          32.582,00 
členské příspěvky                 4.100,00 
platby rodičů na akce školy              290.460,00 
ostatní             33.199,96 
 
 

Výdaje celkem v Kč                                         583.297,90 
     
z toho                     drobný majetek                                          40.634,00 

akce školy = pobytové výdaje, divadlo      404.624,80 
provozní režie               5.648,00 
sociální dotace                                100.167,00 
ostatní (např. poplatky bance)                 32.224,10 

 



 

             Tábor Buková 2011                                            Hipoterapie 2011 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 

                                                   Divadlo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knižní dárky (nadační fond MI MUNDO) 
 


