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O yourchance o.p.s. 
Společnost yourchance o. p. s. vznikla v srpnu 2010, jejími zakladatelkami jsou Jana Merunková a 

Ing. Gabriela Křivánková, které se rozhodly propagovat potřebu osobního rozvoje a podporovat 

konkrétními aktivitami podnikání v ČR.  

Název společnosti vznikl jako reakce na podnikatelské začátky obou spoluzakladatelek, neboť i ony 

získaly zajímavou příleţitost, které vyuţily, proto yourchance, nebo-li Vaše šance. 

Jiţ od samého začátku si společnost zakládá na znalostech a zkušenostech obou spoluzakladatelek 

z předchozí doby a navíc klade i velký důraz na kvalitu poskytovaných sluţeb a další vzdělávání se. I 

proto se stala Jana Merunková odborným garantem veškerých poskytovaných sluţeb a plánování 

profesního a osobního rozvoje všech lektorů a odborných pracovníků yourchance.  

V rámci yourchance o. p. s. vyuţíváme jedinečnou metodiku práce sama se sebou, která umoţňuje 

našim klientům účinné změny a růst v oblastni osobní, ale i v rovině podnikání. 

 

Hodnoty společnosti yourchance o.p.s. 

 Otevřenost 

 Kvalita  

 Odbornost  

 Inovativnost 

 Zodpovědnost 

 Osobní a podnikatelský růst 

 Flexibilita 

 

Základní údaje o společnosti 
Název: yourchance 

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 

Registrace: rejstřík OPS, Městský soud Praha, oddíl O, vloţka 741 

Datum vzniku: 2. 8. 2010 

 

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 
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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 Zděnková, r.č. 825801/0431 

Praha 3, Bořivojova 825/31, PSČ 130 00 

 

Lenka Franková, r.č. 745811/3971 

Brno, Vlárská 1082/12, PSČ 627 00 

 

Ředitelka společnosti: Ing. Gabriela Křivánková 

 

Metodička a odborný garant: Jana Merunková 

 

 

Vize a poslání yourchance o.p.s. 
Smyslem yourchance o.p.s. je dlouhodobá podpora rozvoje podnikání v České republice.  

Podílíme se na vytváření prostředí, které z dlouhodobého hlediska pomáhá lidem vidět jejich 

moţnosti a talenty, rozvíjí jejich schopnosti. V důsledku toho pomáháme vzniknout novým stabilním 

podnikatelským subjektům a přispíváme k prevenci zadluţenosti rodin i jednotlivců. 

 

Poskytované služby yourchance o.p.s. 
Při koncipování našich programů či práci s jednotlivcem nebo skupinou ctíme poznatky z oblasti 

práce s ţivými systémy, tzn. ţe stavíme na  praktickém vyuţití systemického přístupu. 

Proto jsou všichni účastníci aktivně zapojeni do tvorby obsahu kaţdého z programů či daného 

řešení. Lektor/kouč plně respektuje fakt, ţe kaţdá jím přinesená informace bude kaţdým 

z účastníků vnímána a pochopena trochu jinak v závislosti na jeho zkušenostech, systému hodnot, 

ochotě a aktuální úrovni schopnosti měnit se. Vytváří proto pro účastníky prostředí, které jim 

umoţní pracovat sama se sebou ve vztahu k jejich vlastním očekáváním.  

Lektor přináší různě zpracované podněty a stimuluje aktivní zapojení účastníků do individuálních 

výsledků práce ve skupině. 

 

Programy yourchance o. p. s.  lze rozdělit do následujících kategorií: 

 koučování a konzultace 

 start-upové programy 

 otevřené programy 

 programy na míru 

 programy pro VŠ a SŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yourchance.cz/systemickypristup/
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Projekty v roce 2010 
V rámci roku 2010 vznikly hned dva projekty.  

 

Podnikam.eu 

Prvním z nich je Podnikam.eu, který slouţí k podpoře 

zdravého finančního a praktického podnikatelského vzdělání či 

uplatnění na trhu práce dětí z dětských domovů. Cílem je nejen 

vzbudit zájem o tento druh vzdělání, ale dát dětem moţnost 

získat vlastní zkušenosti pod supervizí odborníků. Pro děti, které 

by do budoucna rády vybudovaly svou profesní kariéru v roli 

zaměstnance, jsou připraveny rady v oblasti seberozvoje, 

úspěšného uplatnění na trhu práce a budování 

stabilního finančního zázemí. Celý projekt má slouţit jako 

prevence zadluţenosti mladých dospělých poté, co opustí brány dětského domova, a jako 

motivačně - zkušenostní program pro podporu podnikání v dospělosti. Vedle toho, ţe si děti 

odnesou uţitečné znalosti a dovednosti,  vnímáme jako druhotný efekt celkové zvýšení sebevědomí 

a sebejistoty absolventů projektu. Více o projektu je moţné se dozvědět na www.podnikam.eu 

V roce 2010 jsme se v rámci tohoto projektu zaměřili převáţně na zjištění aktuálnosti tohoto tématu 

pro dětské domovy a získání finančních partnerů projektu, coţ se nám podařilo, a proto jej 

realizujeme od ledna 2011 v DD Ţatec. 

Ohlasy na projekt najdete na http://www.podnikam.eu/ohlasy/ 

 

 

Rodinnefirmy.eu 

Projekt rodinné firmy navazuje na potřebu rozvoje rodinného podnikání 

v České republice. V rámci projektu vzniklo nejdříve Family Business 

Forum, jehoţ smyslem bylo umoţnit majitelům a ředitelům firem setkávat 

se v neformálním prostředí, diskutovat témata, která majitele rodiných 

firem spojují, navázat nová businessová partnerství a mnoho dalšího. 

V první polovině roku 2011 jsme tuto platformu vyuţili při zaloţení 

Asociace rodinných firem, kde je yourchance o.p.s. jedním ze zakládajících 

členů. Více informací naleznete na www.rodinnefirmy.eu 

http://www.podnikam.eu/
http://www.podnikam.eu/ohlasy/
http://www.rodinnefirmy.eu/
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Hospodaření společnosti 
 

 

Účetní závěrka roku 2010 
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