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ÚVODNÍ SLOVO 

Rok 2015 byl pro yourchance opět rokem růstu.  

Projektem, který si drží vysokou úroveň v očích odborné i laické veřejnosti, je portál 

Finanční gramotnost do škol a aktivity s ním související - měsíční webináře, kurzy dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků nebo populární soutěže, které si našly své pravidelné 

účastníky.  

Iniciativou, jejímž cílem je zpřístupnit a zatraktivnit téma finančního plánování v souladu 

s osobními hodnotami a cíli, je publikace Prima život. Tato útlá knížka zaznamenala úspěch 

jak u žáků, ta zejména u jejich učitelů a rodičů. Velmi dobře hodnocený je právě fakt, že se 

jedná o jednoduchou a srozumitelně zpracovanou pomůcku, která čtenáři pomáhá 

zorientovat se ve svých životních prioritách a udělat si konkrétní plán, jak se ke svým cílům 

konkrétně dostat. V posledním roce jsme se stále více věnovali také tématu podnikavosti, 

které vnímáme jako přesahové téma, které s finanční gramotností přímo souvisí, ale 

zahrnuje řadu dalších osobních předpokladů, aby o sobě člověk mohl říct, že je podnikavý. 

Vyčlenili jsme proto podnikavosti samostatný prostor na portále podnikavost.cz.  

S tím také souvisí naše zapojení do Světového týdne podnikání (GEW), ve kterém se 

dlouhodobě angažujeme. Tentokrát jsme kulaté stoly v Praze a Olomouci pořádali ve 

spolupráci s VŠE Praha a olomouckou pedagogickou fakultou. Cílem bylo podnítit diskusi na 

téma spolupráce škol a firem v regionech a zvýšit tak možnosti propojit teoretické znalosti a 

praxi. Vzhledem v zájmu zúčastněných o pokračování této iniciativy, plánujeme na podporu 

organizace kulatých stolů získat nového donátora a vyjet i do dalších regionů ČR.   

Projekt Fondu dalšího vzdělávání SEKO byl podle harmonogramu úspěšně zakončen 

konferencí, shrnující aktivity projektu. Spolupráce s naší organizací byla velmi kladně 

hodnocena a v nadcházejícím roce bude pokračovat v navazujícím projektu PROKOP. 

Začni správně - integrační projekt pro mladé lidi, kteří odešli, nebo brzy budou odcházet 

z dětského domova - setrvává v roce 2015 ve fázi plné realizace. Účastníci se mají možnost 

do projektu zapojit na několika úrovních. Náš cíl zapojit do individuálního mentoringového 

programu 50 osob byl naplněn a v příštím roce otevřeme dalších 50 míst. I nadále narůstá 

počet spolupracujících dětských domovů z různých regionů České republiky. Aktuálně 

pokrýváme potřeby účastníků z Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, 

části Středočeského kraje, systematicky rozvíjíme komunikaci s dětskými domovy v Ostravě. 

Z moravských měst dále projevují zájem DD ze spádových oblastí Zlín, Olomouc, Brno, 

Pardubice a Vysočina. V těchto regionech plánujeme být aktivní v příštím roce. Pozitivně se 

rozvíjí i komunikace s Federací dětských domovů a Asociací náhradní rodinné péče. 

V návaznosti na úspěch knihy Hejno bílých vran, aneb Když opustíte děcák jsme 

v průběhu roku zpracovali a připravili k tisku druhý díl, Hejno bílých vran aneb Normálně 

žít. Proběhl i další ročník ocenění Bílá vrána s rozšířením hodnocených kategorií. V tomto 

směru jsme velice rádi za dlouhodobou podporu společnosti Lasvit. 

Máme zkušený stabilní tým spolupracovníků, v rámci spolupráce s Fondem dalšího 

vzdělávání jsme významně rozšířili i lektorský tým využívaný k aktivitám projektu Finanční 

gramotnost do škol. 

Po dohodě s klíčovými donátory jsme přestěhovali kancelář do blízkosti Hlavního nádraží, 

lokality lépe dostupné zejména pro účastníky projektu Začni správně. Princip bezbariérové 
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firmy a bezpapírové administrativy udržujeme i nadále, tento způsob práce nám umožňuje 

Lagoon CRM od firmy Atollon. Příznivě hodnotíme i naše investice do technologií (programy 

na online webináře, smartemailingové kampaně, výroba audio-video prezentací a další).  

Přihlásili jsme se do výzvy SozialMarie, která je cenou udělovanou sociálně inovačním 

projektům. Své aktivity spojené s výzvou jsme prezentovali v Senátu ČR a obdrželi jsme 

pozvánku na slavnostní vyhlášení do Vídně. 

Stále zůstáváme organizací nezávislou na státních zdrojích financování a velice si 

vážíme dlouhodobé spolupráce se všemi donátory a partnery. Klíčovou podporu nám 

poskytuje paní M. V. Winklerová. V letošním roce se nám nově podařilo získat podporu 

Nadačního fondu Avast a nejen finanční podporu od společnosti Mercedes Benz Praha – 

ta nám navíc poskytla do užívání automobil SmartForfour. 

I nadále se nám daří rozvíjet spolupráci s médii, kromě pravidelných vstupů v Českém 

rozhlase se prezentujeme například v Czech and Slovak Leaders Magazínu a v řadě 

zejména odborných a ekonomických online portálů. V tomto roce jsme poprvé pořádali 

výroční dobročinný ples. 

Fundraising zůstává doménou jedné osoby, Jany Merunkové. I v tomto roce jsme se 

zaměřili na vyhledávání a zpracování žádostí o nadační granty, kde se díky odborné činnosti 

může do získávání finančních prostředků zapojit expertní tým každého z projektů. Osvědčilo 

se i motivování klíčových osob yourchance k zapojení do fundraisingové činnosti.  

Doplňkovou činností společnosti je provoz knižního e-shopu. Pořádáme i akreditované 

kurzy prezenční i online formou a zajišťujeme odbornou konzultační činnost. 

Celkově můžeme vyhodnotit rok 2015 jako úspěšný. Věříme, že prorůstová tendence bude 

pokračovat i v roce 2016 a že dlouhodobá vize společnosti bude naplňována podle 

očekávání. 

          

 

Jana Merunková, ředitelka 

 

Klíčoví dárci a mediální partneři: 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

V roce 2015 nedošlo k žádné změně v orgánech společnosti. 

SPRÁVNÍ RADA 

 

GABRIELA KŘIVÁNKOVÁ, dat. nar. 12. listopadu 1981, Sokolovská 967/187, Libeň, 190 00 Praha 9  

Den vzniku funkce: 23. června 2014 

MILADA DĚDIČOVÁ, dat. nar. 25. února 1957, Komenského 17/38, 664 51 Šlapanice  

Den vzniku členství: 25. července 2013 

LENKA ČERVENÁ, dat. nar. 15. února 1977, Lhotská 2204/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  

Den vzniku členství: 25. července 2013 

DOZORČÍ RADA 

 

Ing. DANA ŠOURKOVÁ, dat. nar. 1. srpna 1982, V soudním 422, Klánovice, 190 14 Praha 9  

Den vzniku členství: 25. července 2013 

LENKA FRANKOVÁ, dat. nar. 11. srpna 1974, Vlárská 1082/12, Slatina, 627 00 Brno  

Den vzniku členství: 25. července 2013 

PETRA VLČEK WÖRNDL, dat. nar. 24. června 1972, Na lysině 583/3, Podolí, 147 00 Praha 4  

Den vzniku členství: 25. července 2013 

ŘEDITELKA 

 

JANA MERUNKOVÁ, dat. nar. 1. března 1975  

Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 - Holešovice, 170 00 Praha 7  

Den jmenování: 23. června 2014 
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POSLÁNÍ A CÍLE 

POSLÁNÍ 

 

Posláním 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. 

CÍLE 

 

• Zasazujeme se o systematické vzdělávání o principech podnikání na středních a 

vysokých školách 

• Aktivně se podílíme na výuce principů podnikání pro žáky i pedagogy zejména SŠ 

• Podporujeme podnikavost žáků a studentů všech stupňů škol 

• Vzděláváme děti na ZŠ a SŠ, učitele i širokou veřejnost v oblasti finanční gramotnosti 

• Realizujeme projekty na finanční a občanské gramotnosti v dětských domovech 

• Realizujeme program přímé pomoci mladým dospělým, kteří opouští dětské domovy 
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ROZVAHA 
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VÝSLEDOVKA 



12 

  



13 

 

KONTAKTY 
 

JANA MERUNKOVÁ 
SPOLUZAKLADATELKA  

A ŘEDITELKA 

 ING. GABRIELA KŘIVÁNKOVÁ 
SPOLUZAKLADATELKA 

A PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY 

 

 

                               Telefon:  602 549 310 

                               jana@yourchance.cz 

     Telefon:  777 975 337 

 gabina@yourchance.cz 
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