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1 Úvodní slovo
Rok 2013 byl stejně jako roky předchozí rokem růstu, a to nejen v obratu, ale i v rozšiřování
jednotlivých realizačních týmů a objemu výsledků v jednotlivých projektech. Byl také rokem, kdy si naší
práce výrazněji mohla všimnout veřejnost, a to zejména díky získaným oceněním i vlastní mediální
aktivitě.
Yourchance pod vedením ředitelky Ing. Gabriely Křivánkové a dohledem odborného garanta
Jany Merunkové měla ve svých projektových a realizačních týmech celkem 34 spolupracujících
osob. Třetina z nich jsou odborníci spolupracující na odběratelsko-dodavatelské bázi, dvě třetiny jsou
dobrovolníci.
Klíčovými projekty roku byl portál Finanční gramotnost do škol a integrační projekt Začni
správně, který se stal nástupnickým projektem Podnikam.eu. Oba tyto projekty jsou plně v souladu
s vizí společnosti. Naší dlouhodobou strategií je vytvořit nejen silnou organizaci, která bude vnímána
odborníky i širokou veřejností jako důležitý činitel v oblasti vzdělávání a integrační politiky, ale budou
se se jménem yourchance vázat i dvě další silné projektové značky, a to právě Finanční gramotnost do
škol a Začni správně. V organizační struktuře i v komunikační strategii se toto začalo projevovat
následovně.
Projektová manažerka portálu Finanční gramotnost do škol dostala jako jeden z klíčových cílů pro
tento rok rozšíření stabilního realizačního týmu a týmu odborníků. Druhým pro projekt důležitým cílem
bylo významné posílení značky Finanční gramotnost do škol. Bližší informace o tom, jak se toto podařilo
naplnit se, najdete 7.
Projekt Začni správně prošel během roku významným posunem z fáze 1 – příprava projektu, přes fázi
2 – vytvoření metodického zázemí, až do fáze 3 - zahájení práce s první skupinou účastníků. Paralelně
s fází 3 realizační tým začal pracovat na vytvoření interaktivního portálu. Podrobnosti, co bylo cílem na
tento rok, jak jej projektový tým naplnil a jaké má projekt cíle na nejbližší období, se dočtete v bodě 7
této zprávy.
Jako ambassadorky se Gabriela Křivánková a Jana Merunková nadále věnují podpoře projektu GE Money
Bank, Život nápadům, kde pravidelně publikují své populárně naučné články, Jana Merunková se pak
věnuje i lektorské činnosti v rámci Akademie Života nápadům.
Důležitým krokem ve fungování společnosti bylo také vytvoření stabilního zázemí. Zejména je tím
myšlena dlouhodobá spolupráce s asistentkou Janou Obručovou a několika dobrovolníky, kteří se velmi
aktivně podílí na práci back officu a na komunikaci na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že stále celý
tým pracuje na bázi bezbariérové firmy a bezpapírové kanceláře, daří se nám přes nárůst
pracovních sil velice efektivně udržovat nízkonákladový provoz. I v tomto roce jsme investovali do
kvalitních technologií, které považujeme pro chod společnosti za stěžejní. Díky dlouhodobé podpoře
od firmy Atollon, provozujeme Lagoon CRM systém, který se stal „srdcem“ a hlavním interním
komunikačním a koordinačním nástrojem naší organizace. Dále máme zakoupené licence k programům
na provoz vlastní online webinářové místnosti a online meetingů, program pro výrobu komiksů,
disponujeme legálními verzemi programů pro výrobu videí, audio-video prezentací a smartmailingových
kampaní. Jako yourchance tým jsme pravidelně pořádali pravidelná interní setkání a školení, což se
velmi pozitivně odrazilo na pracovní atmosféře.
Jako jisté mezníky roku 2013 vnímáme umístění v TOP5 soutěže Neziskovka roku a umístění
Gabriely Křivánkové na 4. a Kateřiny Lichtenberkové na 9. místě v soutěži Žena regionu (region Praha).
Obdobně důležitým okamžikem pro nás bylo získání osobní finanční podpory od Karla Janečka. Do
povědomí veřejnosti se také značky yourchance a Začni správně dostaly díky spolupráci na vydání
knihy Hejno bílých vran aneb Když opustíte děcák.
Velice si vážíme dlouhodobé spolupráce se všemi donátory a dalšími partnery. Téměř o všech
můžeme říct, že se nám daří budovat důvěryhodné vztahy a dá se předpokládat spolupráce s nimi i
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v dalších letech. Koncem roku 2013 proběhlo klíčové jednání se zástupci ING Pojišťovny o generálním
partnerství portálu Finanční gramotnost do škol, které se začátkem roku 2014 stalo skutečností. Také
v oblasti médií máme své stále partnery, díky nimž se má veřejnost možnost dozvědět o našich aktivitách
pravidelně a v celku podrobně.
V oblasti fundraisingu jsme v roce 2013 udělali několik neúspěšných pokusů o rozšíření
fundraisingového týmu o další posily. Vnímáme jako rizikové, aby veškerý fundraising závisel na aktivitě
jednoho člověka, v našem případě na Janě Merunkové. Jediným úspěšným, nicméně – pro
nekompatibilitu ukončeným vztahem byla spolupráce s Danielou Tlapákovou. V tomto směru vnímáme
největší potřebu změny v příštím roce.
Jako doplňkovou činnost společnost provozovala knižní eshop, pořádala první drobnou veřejnou
sbírku, dále pak také akreditované kurzy a zajišťovala odbornou konzultační činnost.
Celkově můžeme hodnotit rok 2013 jako úspěšný. Věříme, že prorůstová tendence bude pokračovat
i v roce 2014 a že dlouhodobá vize společnosti bude naplňována podle očekávání.

2 Základní údaje o společnosti
Název: yourchance o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Lisabonská 4, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 777 975 337
E-mail: office@yourchance.cz
URL: www.yourchance.cz
IČ: 24717975
DIČ: CZ 24717975
Centrální bankovní účet: Raiffeisen bank, 5589268001/5500
Účet veřejné sbírky: Raiffeisen bank, 7228773001/5500
Registrace: rejstřík OPS, Městský soud Praha, oddíl O, vložka 741
Datum vzniku: 2. 8. 2010

3 Organizační struktura společnosti
Správní rada
Radek Štika, r.č. 811123/0457
Praha 9, Sokolovská 967/187, PSČ 190 00
Lenka Červená, r.č. 775215/1979
Praha 9, Lhotská 2204/18, PSČ 193 00
Milada Dědičová, r.č. 575225/1736
Šlapanice, Komenského 17/38, PSČ 664 51
Dozorčí rada
Petra Vlčková Wörndl, r.č. 725624/2587
Praha 4, Na Lysině 583/3, PSČ 147 00
Ing. Dana Šourková, r.č. 825801/0431
Praha - Klánovice, V soudním 422, PSČ 190 14
Lenka Franková, r.č. 745811/3971
Brno, Vlárská 1082/12, PSČ 627 00
Ředitelka společnosti: Ing. Gabriela Křivánková
Odborný garant, fundraiser: Jana Merunková
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4 Vize a poslání yourchance o.p.s.
Smyslem fungování yourchance o.p.s. je prosazování změn ve vzdělávacím systému českého školství a
v systému integrace dětí ze sociálně vyloučených skupin do společnosti a pomoc při zvládání startu
samostatného života.
Oblasti, které považujeme ve své činnosti za klíčové, jsou:
•

vzdělávání o principech podnikání na středních a vysokých školách

•
•

vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro děti ZŠ a SŠ, učitele i širokou veřejnost
realizace projektů na finanční a občanské gramotnosti v dětských domovech

•

realizace přímé pomoci mladým dospělým, kteří opouští dětské domovy

5 Projekty v roce 2013
V roce 2013 jsme realizovali tyto projekty:

Finanční gramotnost do škol
Portál Finanční gramotnost do škol slouží široké veřejnosti, která se chce vzdělávat v oblasti zdravých
finančních návyků. Hlavní cílovou skupinou jsou učitelé a rodiče, kteří zde najdou volně ke stažení
výukové materiály k nejrůznějším tématům souvisejícím s danou problematikou. Také jsou zde umístěny
stovky článků a odkazů, které pomohou uživatelům se v tématu orientovat.
Portál je NEZÁVISLÝ a není zde dovoleno propagovat konkrétní finanční produkty či služby.
Portál je také pořadatelem soutěží. V loňském roce se soutěže Rozpočti si to! pro druhý stupeň ZŠ
účastnilo přes 800 hráčů.
Uživatelé portálu se mohou hlásit během roku na pravidelné webináře, které pořádáme 1x měsíčně
vždy k tématu měsíce. Počet účastníků setrvale roste, pohybuje se průměrně kolem 60 osob, jednou
byla překročena kapacita 100 přihlášených osob.
Návštěvnost portálu za rok 2013 přesáhla 36.600 unikátních přístupů, celkově stránky navštívilo
95.000 uživatelů, což považujeme za velmi dobrý výsledek.
Nadále pokračuje intenzívní spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, což v závěru roku
vyvrcholilo kooptováním Jany Merunkové do pracovní skupiny „Podnikání a ekonomika“.
Součástí portálové aktivity je i přednášková činnost na školách. Název této tour je Business face to
face. Během roku se uskutečnilo 24 přednášek, kterých se účastnilo více než 1200 žáků středních škol.
V letošním roce jsme také získali akreditace MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP). To nám umožnilo odstartovat realizace kurzů finančního vzdělávání pro učitele. V závěru roku
jsme měli první absolventy.
Přes všechny snahy o dřívější spolupráci se až letos podařilo mezi finanční partnery získat první
finanční instituci, společnost Gepard finance. Následovalo jednání s ING Pojišťovnou, které vyvrcholilo
počátkem roku 2014 uzavřením smlouvy o generálním partnerství.
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Začni správně
Projekt Začni správně prošel všemi klíčovým fázemi, které si projektový tým stanovil za cíl realizovat.
Jak bylo již výše řečeno, projekt počátkem roku prošel fázi zpracování, následovalo vytvoření
metodického zázemí. V prosinci pak byla oficiálně zahájena práce s první skupinou účastníků. Od září
jsme také zahájili práci na portále Začni správně, který bude do budoucna sloužit lidem, kteří opouštějí
ústavní výchovu a potřebují se zorientovat, co vše je potřebné k tomu, aby samostatný život dobře
zvládli.
Do realizačního týmu se nám podařilo získat dva špičkové experty, jejichž odbornost a dobré jméno
v odborných kruzích nám významně pomáhají v prosazování klíčových myšlenek projektu a v dosahování
dílčích cílů. Těmito osobnostmi jsou Mgr. Jan Uhlíř a Mgr. Jaroslava Kohoutová. Interní oponentkou
projektu se stala jedna z „bílých vran“, tj.
Za důležité považujeme i to, že se Ing. Gabriela Křivánková měla možnost aktivně zapojit do programu
několika pracovních setkání ředitelů dětských domovů pod hlavičkou Federace dětských domovů.
Mezi další spolupracující subjekty se nám podařilo získat i Unii mentorů vedenou Mgr. Jiřím Hrdinkou.
Patronkou a mediální tváří projektu se stala mladá talentovaná herečka, dobře známá generaci našich
účastníků, Eva Josefíková.
Zájem o téma odchodů mladých lidí z dětských domovů a následný start samostatného života projevila
i řada médií v čele s Českým rozhlasem a redakcí časopisu Týden. V návaznosti na to, jsme oslovili
redaktory tohoto časopisu a iniciovali jsme vznik knihy Hejno bílých vran aneb Když opustíte
děcák, která koncem roku vyšla v nakladatelství Maxdorf s finanční podporou Nadace T-Soft Eternity.
Do projektu oficiálně přihlásilo 12 účastníků. Další mladí lidé se účastnili vánočního setkání jako
hosté. Celkem jsme v kontaktu aktuálně s 25 mladými dospělými, kteří projevují zájem do projektu se
aktivně zapojit.
Projekt ke konci roku 2013 neměl svého generálního partnera. Je financován z dílčích příspěvků
jednotlivých dárců a sponzorů. Nicméně si získal pozornost několika významných dárců, kde vidíme
potenciál pro spolupráci v příštím roce.

6 Partneři
V roce 2013 jsme opětovně získali podporu Nadace T-Soft Eternity, Ospap a.s., G-Servis s.r.o. Našimi
novými významnými partnery se staly společnosti HrubyMoving s.r.o., Schindlers s.r.o. a Gepard Finance
a.s.
Velice si vážíme také podpory Prague Business Clubu a všech našich mediálních partnerů, kteří se
zásadním způsobem podílejí na medializaci témat, která považujeme za celospolečensky důležitá.
Neméně oceňujeme i práci dobrovolníků, bez jejichž pomoci bychom jen stěží realizovali naše projekty.

V Praze dne 1.4.2014
Ing. Gabriela Křivánková
ředitelka yourchance o.p.s.
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