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Orgány společnosti 
 

V roce 2017 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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Projekty a spolupráce 
 

Začni správně 

Nejnáročnějším projektem v našem portfoliu je bezesporu právě projekt „Začni správně“. Jedná se o integrační 

program pro mladé dospělé, kteří odešli z dětského domova, nebo je odchod v nejbližší době čeká. Zaměřujeme se 

jak na pomoc jednorázovou, tak dlouhodobou u lidí, kteří už z DD odešli, ale věnujeme se i intenzívní přípravě 

těch, kteří ještě mají pár měsíců na to, aby se odchod připravili. 

Manažerka projektu vede tým 3 koordinátorů v regionech a sama se stará o skupinu účastníků projektu a 

komunikaci s mentory. Vytváří se tak velmi funkční struktura, která umožňuje jednak správné zacílení pomoci 

jednotlivým osobám, ale jak se ukázalo také nutnost reflektování migrace účastníků napříč regiony. Nicméně síť 

koordinátorů není zdaleka tak hustá, abychom pokryli potřeby všech zájemců o naši podporu. V tomto ohledu se 

zaměřuje fundraising na to, abychom získali dalšího strategického partnera, který umožní dlouhodobé zasíťování 

alespoň 12-14 koordinátory. Ke konci roku jsme poskytovali podporu 272 osobám z plánovaných 300, 6 osob 

jsme vyřadili z projektu pro neplnění podmínek spolupráce, 49 osob dlouhodobě splňuje kritéria plné integrace. 

Jejich působení v projektu končí a uvolněná místa budou nabídnuta dalším zájemcům.  

Aktivity projektu lze popsat jako kombinaci dlouhodobého individuálního programu pomoci a inspirativních 

skupinových setkání. Individuální část zahrnuje mentoring, stipendia, kauce, pomoc při uplatnění na trhu práce, 

pomoc při hledání bydlení a řešení otázek každodenního občanského života. Ať už je řeč o otázkách komunikace 

s úřady, bankami, ale i potřeba terapeutické pomoci nebo právní ochrany. Jednorázová pomoc spočívá v zajištění 

doučování, přípravy na zkoušky nebo řešení jednorázových situací a potřeb . Pravidelně se konají tematická 

setkání. Poprvé jsme v Roudnici nad Labem organizovali sebepoznávací letní kemp Začni správně. Ve spolupráci 

se ZET Foundation jsme na soukromém zámku Vilémov pořádali druhý ročník Letního podnikatelského kempu. 

Věříme, že se z obou těchto prázdninových aktivit stane tradice. 

Důležitou součástí naší práce je i publikační činnost. Úspěch předešlých dvou knížek mapujících příběhy lidí, kteří 

prošli výchovou v dětském domově u následně v životě uspěli nás velmi potěšil a povzbudil. Vydáním třetího dílu 

tak vzniká knižní edice Hejno bílých vran aneb… . tentokrát s podtitulem Tvoje volba. Zveřejnění těchto příběhů je 

pro nás cestou, jak inspirovat ty, které odchod z DD čeká, ale také jak informovat veřejnost, že není vše tak 

černé, jak je někdy médii předkládáno. Na druhou stranu, trochu na obranu, je třeba říci, že jsou to právě média, 

která přebírají tyto příběhy a přináší je svým čtenářům. 

Již tradičně udělujeme ocenění Bílá vrána, a to hned ve dvou kategoriích: „Mladý člověk“ za inspirativní přístup 

k životu a „Zaměstnavatel“ za vytváření pracovních příležitostí a překonávání řady předsudků vůči mladým lide z 

DD. Udělujeme také cenu Poklad v srdci za nadstandardní přístup k práci vychovatele v DD.  

Velkou ctí nám bylo, že si naši společnost pro spolupráci a založení svého ArteFondu vybral Jiří Mádl, jedna 

z nejvýraznějších postav naší herecké a filmové scény. Stali jsme se správci fondu. Na naše doporučení fond 

podpořil dva mladé tanečníky, kterým zaplatil letenky do New Yorku, kde reprezentovali naši republiku na 

festivalu v Českém centru. 

Jsme velice rádi, že můžeme konstatovat, že všechna klíčová kritéria realizace projektu byla naplněna. 
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Finanční gramotnost do škol 

Pro tým Finanční gramotnosti do škol byl počátek roku zejména výzvou vypořádat se s novým uspořádáním 

vedení projektu. Závěr předešlého roku byl ovlivněný zásadním rozhodnutím, že Kateřina Lichtenberková opustí 

roli manažerky projektu a zaměří se zejména na svou činnost v expertním týmu. S ohledem na to, že kapacita a 

náročnost souběhu těchto rolí začínala být brzdou k dalšímu vývoji, byl tento krok nutný. Přes bolestivý pět 

měsíců, kdy bylo třeba vytvořit novou strukturu kompetenčního modelu, vyjasnění komunikační linií, dva 

neúspěšné pokusy obsadit manažerskou pozici člověkem, který by s týmem souzněl jako po odborné, tak lidské 

stránce, se nakonec situaci podařilo stabilizovat a nastartovat novo vlnu růstu. Výsledkem bylo zásadní navýšení 

lektorských kapacit, a to zejména na Moravě, kde se yourchance stala partnerem projektu KaPoDaV, jehož cílem 

je kultivace výuky FG a rozvoj podnikavosti na několika desítkách škol v Jihomoravském kraji. Klíčovým posunem 

z hlediska metodiky bylo zahájení certifikování škol, které prokazatelně vyučují FG kontinuálním a praktickým 

způsobem. V září jsme pořádali konferenci, kde jsme pokřtili knihu Finančně gramotná a podnikavá škola, která 

všem školám v republice otevřela metodiku naší práce pro volné nebo asistované využití. Na regionální úrovni 

pořádáme pravidelně kulaté stoly.  

Náš vliv na systémové změny ve výuce FG a rozvoj podnikavosti jsme upevnili díky spolupráci na revizích Národní 

strategie finančního vzdělávání a na revizi Standardů výuky FG, které byly náplní práce meziresortní pracovní 

skupiny při MFČR. Zásadním je i prohloubení spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání a Českou bankovní 

asociací.  

Svou roli leadera na trhu finančního vzdělávání jsme významným způsobem posílili rozhodnutím přijmout výzvu 

CYFI stát se spolu s EFPA jedním ze dvou národních organizátorů Global Money Week. Své angažmá jsme opřeli o 

svou předešlou zkušenost se zapojením do Global Entrepreneurship Week. Na přípravu jsme měli pouze deset 

týdnů a to přesně v náročném období reorganizace, nicméně výsledek se významně blížil stanovanému cíli. 

Z plánovaných 5000 účastníků se nám podařilo získat 4700. Na podzim začaly přípravy na další ročník. Projekt se 

konal pod záštitou MFČR a MŠMT. Závěrečná konference se konala v prostorách a s podporou ČNB. 

Stále sílící potřeba komunikovat důležitost vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a budování zdravých 

finančních návyků na osobní úrovni nás vedlo k rozšíření spolupráce s Českým rozhlasem, kde jsme s redakcí 

stanice Plus připravili letní seriál 9 mýtů o financích. Pořad měl pozitivní odezvu a otevřel cestu k širší spolupráci 

v příštích letech. 

Už několik let nám na srdci ležela potřeba digitalizovat soutěž Rozpočti si to! Zejména pro hodnotitele je 

emailová forma komunikace velice náročná a pravidelně vyžaduje zapojení řady dobrovolníků, kteří se tohoto 

úkolu zhostí. A nebylo to pouze o penězích na vývoj, že jsme tento krok několik let odkládali. Podstatné bylo najít 

vývojářský tým, který by si s touto herní aplikací uměl poradit. V závěru roku se nám podařilo získat oba klíčové 

partnery. Česko-slovenský tým, který se specializuje na herní aplikace a gamifikaci vzdělávání i potřebnou 

finanční podporu. 

Podnikavost.cz 

Projekt Podnikavost.cz je z dlouhodobého hlediska zejména informačním rozcestníkem, který bude odkazovat na 

zajímavé projekty, aplikace, metody práce. Cílem je podnítit samotné učitele k tomu, aby byli podnikaví a mohli 

tak vlastním příkladem vychovávat podnikavé žáky. Postupně shromažďujeme relevantní informace. 

Největší výzvou bylo v uchopit téma podnikavosti jako celek a přednést ho učitelů v přijatelné podobě. Tohoto 

nelehkého úkolu se zhostila Jana Merunková, která napsala celou část o podnikavosti v knize Finančně gramotná 

a podnikavá škola. Metodickou část k tématu finanční gramotnosti napsala Kateřina Lichtenberková.  

Dalším důležitým tématem, které s podnikavostí souvisí, je gamifikace, na kterou se zaměříme v příštích letech. 
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Rozvaha 
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Výsledovka 
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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 

 

 

 

yourchance o.p.s.  

Sídlo: Argentinská 38, Praha 7  

Kancelář: Washingtonova 25, 110 00 Praha 1  

IČ : 24717975 

 

 


