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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

 
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,  

Praha 6, Rooseveltova 8.  

Obě organizace 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 sdružení NA DLANI se týká především žáků (zlepšení podmínek pro 

vzdělávací a volnočasové aktivity a s tím související zmírnění diskriminace žáků s 

postižením). Sdružení se dále zabývá zlepšením informovanosti většinové společnosti o 

problematice žáků se závažným zdravotním postižením (viz pravidelně pořádané 

otevřené akce a navazování spolupráce s organizacemi a jednotlivci).  

Veškerá činnost je průběžná a soustavná a nelze ji časově ohraničit. 

 

3) Aktivity sdružení 
 

1. podpora vzdělávacích aktivit 

2. podpora volnočasových aktivit 

3. pomoc se zajištěním prezentačních veřejných a školních akcí 

4. poskytování sociální výpomoci 

5. pořizování učebních pomůcek  

6. vyhledávaní a zpracovávání grantů 

7. oslovování a spolupráce se sponzory a dobrovolníky 

 

Aktivity v roce 2013 

     

 grant MČ Praha 6 na projekt „Integrovaný letní tábor Buková 2013“ 

 grant MČ Praha 6 na projekt „Divadelní soubor Pestro 2013“ 

 příspěvek dětem ze sociálně slabých rodin na ozdravný pobyt na škole v přírodě, 

na horách, na tábor 

 instalace a převzetí nových zahradních prvků a didaktických pomůcek 

(sponzorský dar) 

 doprava na výjezdy školy (pobyt na horách, letní tábor, škola v přírodě) 

 pravidelné celoroční rekondiční jízdy na koních na zahradě školy 



 

 zajištění celoroční canisterapie ve škole 

 finanční podpora pravidelných volnočasových aktivit pro žáky v roce 2013  

 organizační příprava a spolufinancování programu a pohoštění „Námořnické“ 

zahradní slavnosti 2013  

 zajištění občerstvení na zvyklostních slavnostech (masopust, čarodějnice, 

Mikuláš, ukončení školního roku), pohoštění návštěv 

 fotodokumentace ze společných akcí školy a o. s. NA DLANI  

 nákup didaktických pomůcek a sportovního vybavení 

 financování teambuildingu pro zaměstnance školy (sponzorský dar) 

 proplacení odborných seminářů a školení zaměstnancům školy (sponzorský dar) 

 nákup odborné literatury do knihovny  

 

1. organizace letního integrovaného tábora Buková 2013 

Tábor se jako každoročně nacházel na lesním tábořišti v Bukové u Nových 

Hradů. Tábor, letos již po třinácté, opět probíhal v duchu integrace. 

V jednotlivých družinkách byli 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. Poznají se 

v „jiném“ prostředí, kde často školní děti reagují jinak nežli doma.  

Celotáborová hra byla do nejmenších detailů připravována dlouho před 

samotným zahájením tábora, tématem letošní hry byla Cesta kolem světa.  

Každý den na táboře děti provázel cestovatel Willy Fog, který měl (společně 

s dětmi) za úkol procestovat celý svět za 6 dní. Děti si na začátku tábora zařídily 

cestovní pasy a každý den prošly celnicí do nového kontinentu. V Evropě se 

setkaly s moravskými sedláky a naučily se patřičný tanec, večer si uvařily guláš 

na ohni. Pokračovaly do Afriky, kde potkaly egyptského faraona a místní 

domorodce. V Asii prošly hinduistickým chrámem, výukou japonského písma a 

setkaly se s čínským drakem. Pokračovaly do Ameriky, kde těžily zlato z potoka, 

které následně využily v kasinu u „hazardních her“. V Austrálii se setkaly 

s Abordžinci a posvačily s nimi klokaní maso. Nakonec se zúčastnily expedice na 

Antarktidu – zde potkaly vědce, rypouše a tučňáka. Celá hra byla zaměřena na 

tvořivost, rozvoj zdatnosti a představivosti. 

Personálně zajišťovali chod tábora pedagogové školy, bývalí zaměstnanci, osobní 

asistenti, studenti a praktikanti (někteří z nich jezdí na naše tábory dlouhodobě a 

tato zkušenost bývá podnětem pro jejich další studijní či profesní orientaci). 

Všichni dospělí účastníci tuto nesmírně psychicky i fyzicky náročnou práci 

odvádějí bez nároků na finanční odměnu. 

Jsme rádi, že týdenní pobyt dětí mimo rodinu prospěje nejen dětem samotným, 

ale i jejich rodičům. 

Finanční náklady integrovaného tábora byly částečně uhrazeny z přiděleného 

grantu, který poskytla MČ Praha 6, doprava materiálu a vybavení byla opět 

zajištěna sponzorsky. 

 

 

 



 

Počet dětí                                30 

Praktikanti                                3 

Počet asistentů a vedoucích    25 

 

2. divadelní soubor Pestro    

 Školní divadelní soubor Pestro pracoval celoročně v tradičním seskupení, 

částečně se do činnosti zapojili i studenti z naší Praktické školy. Kromě 

osvědčených metod a her tvořivé dramatiky se soubor vrátil ke staršímu 

dramatickému zpracování Malého prince a zároveň ke znovuuvedení hry 

„Archa Noemova“. Činnost souboru byla opětovně podpořena grantem MČ 

Praha 6.  

 

Počet dětských herců                       19 

Počet dospělých herců a asistentů     9 

 

3. rekondiční jízdy na koních 

 Celoročně probíhala na zahradě školy hipoterapie, které se účastnili téměř 

všichni žáci. Na zahradu školy přijížděli jednou za týden dva speciálně 

vycvičení koně s doprovodem zkušeného chovatele koní. Uhrazení finančních 

nákladů na tuto aktivitu se podařilo zajistit sponzorsky.  

 

4. canisterapie 

 V prostorách školy pokračovala v rámci canisterapie 1x týdně pravidelná 

terapeutická setkání. Speciálně vycvičený pes je zvyklý na specifické chování 

žáků s autismem.  

 

5. hudebně – pohybový kroužek 

 V roce 2013 pokračovala činnost tanečního kroužku žáků naší speciální školy 

s novým názvem Balonky. V listopadu členové kroužku vystoupili v paláci 

Akropolis na Festivalu integrace Slunce. Nové taneční kostýmy – pestré 

sukně byly ušity svépomocí, látky byly pořízeny z prostředků o.s. NA 

DLANI. Vedení souboru stále pracovalo na rozšíření repertoáru tanců. 

 

Počet dětských tanečníků   13  

Počet dospělých                   3  

 

6. keramická a výtvarná dílna 

 Keramická a výtvarná dílna byly využívány v dopoledních výukových blocích 

a také v rámci odpoledních volnočasových aktivit. V průběhu roku se podařilo 

vytvořit množství tematických dárků a výrobků. Některé z nich byly použity 

k prezentaci a prodeji do vitríny umístěné v prostorách Úřadu MČ Prahy 6. 

Část z nich byla použita při prodejní výstavě Citibanku a na Zahradní 

slavnosti. 

 V dílnách probíhaly tradiční tvořivé dílny pro dospělé členy Společnosti pro 

podporu mentálně postižených - obvodní organizace Prahy 6.  



 

 Na podzim se podařilo za podpory MČ Prahy 6 odstranit následky 

dlouhodobého promáčení zdiva v keramické dílně. 

 

7. vycházky a sportovní akce  

 Znovu se osvědčily odpolední aktivity – pravidelné vycházky, návštěvy 

výstav, pamětihodností a také čajovny a cukrárny. 

 Novinkou byly „Naše cesty za uměním“, kdy žáci navštívili několik 

interaktivních výstav a speciálně připravených komentovaných akcí na 

místech, kam by se jako běžní návštěvníci s rodiči nedostali. 

 

8. veřejné a školní akce v roce 2013 

 organizace a úhrada občerstvení, drobné dárky při zvyklostních oslavách 

(masopust, čarodějnice, Mikuláš, Vánoce) 

 organizace a spolufinancování Zahradní slavnosti 2013 

 Den otevřených dveří 

 finanční zajištění návštěvy divadel, výstav, ZOO, pamětihodností Prahy, 

čajoven a cukráren 

 pořádání výletů s finančním podílem sdružení  

 

9. prezentace sdružení a školy 

 stálá prodejní výstavka prací žáků na Úřadu MČ Prahy 6 

 vánoční besídka ve škole Rooseveltova – předvánoční setkání s žáky 

sourozenci, asistenty a rodiči, vystoupení tanečního kroužku a pedagogů 

 prodejní výstavy výtvarných prací a keramiky z výtvarné a keramické dílny  

 

Plánované aktivity pro rok 2014 
 

 zajištění nové podlahy v keramické dílně + vymalování /únor - březen/ 

 ozdravný zimní výjezd na hory do Janských Lázní – užší výběr /březen/     

 masopust 2014 – průvod masek a pohoštění 

 ušití nových kolových sukní pro taneční soubor Balonky /duben/ 

 velikonoční tvořivé dílny SPMP Praha 6 /duben/ 

 vystoupení v Dejvickém divadle obnovení hry „Archa Noemova“ - tři  

představení pro spřátelené základní školy /květen/ 

 ozdravný pobyt u moře v Itálii – Bibione /květen/  

 hipoterapie – celoroční aktivita pro všechny žáky 

 canisterapie – celoroční aktivita pro žáky s autismem, rozšíření o dalšího psa 

 výlety jednotlivých tříd  

 Zahradní slavnost /červen/ 

 Hanspaulský hudební festival /červen/ 

 letní integrovaný tábor Buková 2014 /srpen/ 

 nové mycí centrum do keramické dílny – oslovení sponzorů  

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

 oslovení a spolupráce se sponzory – viz příloha  



 

 Festival integrace Slunce – vystoupení souboru Balonky v paláci Akropolis 

/listopad/ 

 mikulášská nadílka ve škole 

 vánoční prodejní výstava výrobků výtvarné a keramické dílny v Citibank, Praha 6 

 vánoční tvořivé dílny SPMP Praha 6 /prosinec/ 

 benefiční koncert Filharmonie Hradec Králové v kostele Šimona a Judy 

/prosinec/ 

 vánoční besídka s nadílkou /prosinec/ 

 

Poděkování  
 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří podpořili v uplynulém roce naši činnost. Všem 

příznivcům, dobrovolníkům, dárcům a sponzorům děkujeme za finanční a materiální 

dary a pomoc. Velmi si vážíme lidí, kteří naslouchají a pomáhají potřebným. 

 

  

 

V Praze dne 27. května 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Sponzoři a dárci v roce 2013 

 
AmRest Coffe s.r.o. 

Bémová Radmila, Mgr. 

Bratinka Pavel, Ing. 

Dejvické divadlo 

Finders production s.r.o. 

Grec Vít 

Harantová Marie, Mgr.  

Hejma Ondřej 

Hodina Jiří 

INTERCATERING  spol. s.r.o. 

Jordanová Libuše 

Jůn Vladimír 

Kouřil Jan 

Městská část Praha 6 

Nadační fond Mi Mundo 

Obluková Jitka, MUDr. 

Prudil Bohumil 

Regata Čechy, a.s. 

Řízení letového provozu ČR s. p. 

Služba „Ohnivá hora a zázraky“ o. s. 

SPMP v ČR o. s. 

Švejdová Jana  

Uhrová Renata 

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek 

 

Služby a pomoc rodičů:  

Gabriela Drábková 

Jiří Hodina 

Iveta Krouzová 

Viktor a Olga Suchých 

Jitka Vaňková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva o hospodaření v roce 2013 

o. s. NA DLANI, Rooseveltova 169/8, Praha 6 
 

Příjmy celkem v Kč                                         592.300,03 

    příjmy během roku 2013                          485.016,79 

 zůstatek z roku 2012                                107.283,24 

 

z toho                     granty                                                         40.000,00 

sponzorské dary peněžní         194.768,00 

členské příspěvky                 5.600,00 

platby rodičů na akce školy              207.280,00 

ostatní (úroky, omylem zaslaná platba)      37.368,79 

 

sponzorské dary nepeněžní        211.991,00 

 

 

Výdaje celkem v Kč                                         509.923,00 

     

z toho                     drobný majetek                                            4.308.00 

akce školy = pobytové výdaje, divadlo      361.926,00 

provozní režie             21.769,00 

sociální dotace                                  75.354,00 

ostatní (poplatky bance, vrácení platby)      46.566,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                


