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INFORMAČNÍ ČÁST
1. Úvod
Již šest let se naše motivace a cíl nemění. Stále zůstávají stejné, pomáhat zrakově postiženým při
jejich integraci do sportovního života široké veřejnosti. Možnosti sportování postižených jsou velmi
omezené. A tak se snažíme hledat ve svém okolí kamarády a přátele, kteří umožní zrakově
hendikepovaným sportovní vyžití formou rozvíjení spolupráce v tandemu zrakově postižený –
průvodce, tj. jeden (s handicapem) na jednoho (zdravého).
2. Poslání a principy fungování občanského sdružení Jeden na jednoho, z.s.
Hlavními cíli jsou:
1. Organizovat sportovní akce pro zrakově postižené a jejich průvodce (případně s účastí i tělesně
postižených sportovců).
2. Umožnit zrakově postiženým, případně i tělesně postiženým, účast na sportovních soutěžích a
závodech v ČR i v zahraničí.
3. Prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjet mezi vidící většinou umění být dobrým
průvodcem zrakově postižených.
4. Vytvářet pozitivní spojení mezi většinovou společností, zrakově a tělesně postiženými.
5. Prostřednictvím sportovních aktivit vytvářet dobré podmínky ke spolupráci mezi zdravou a zrakově
postiženou mládeží a tímto způsobem preventivně působit proti sociálně-patologickým jevům.
Společně prožité sportovní aktivity, kdy zdraví a vidící jedinci pomáhají nevidomým překonat jejich
handicap s cílem dosažení co nejkvalitnějšího sportovního výkonu, mohou přinést oběma stranám
hlubší prožitek. Naším cílem není výchova vrcholových sportovců ani boj o medaile na špičkových
sportovních akcích. Nemáme žádný věkový limit a členem našeho sdružení se může stát každý, kdo
má zájem o sport.
Zároveň ale chceme seznamovat veřejnost se specifiky sportováním zrakově postižených a rozšířit
počet zdravých, vidících průvodců (trasérů).

V roce 2018 jsme připravili a zorganizovali celkem 17 akcí. K nim je potřeba připočíst pravidelné
středeční plavecké tréninky a několik dalších akcí, u kterých jsme aktivně pomáhali.
Zde musíme zdůraznit čtyři velké úspěchy roku 2018:

-

Historicky první Mistrovství České republiky v biatlonu a běžeckém lyžování zrakově
postižených v Harrachově
Účast našich členů na aquatlonových a triatlonových závodech v celé ČR
Účast 4 dvojic na mezinárodním dálkovém běhu Engadin Ski Marathon v okolí Svatého
Mořice ve Švýcarsku

Vrcholem zimy bylo určitě historicky první Mistrovství ČR v biatlonu a běžeckém lyžování. Tento
dvoudenní závod, který jsme uspořádali ve spolupráci s ČSZPS, se konal na biatlonovém stadionu
v Harrachově. Celkem 18 sportovců soutěžilo na tratích 10 km klasicky a 3x2,5 km biatlonu. Kromě
mistrovského závodu jsme nejen pro naše členy, ale i pro další partnerské organizace uspořádali 5
běžkových a biatlonových akcí.
Stále trvá spolupráce s Českou triatlonovou asociací a společností SportGroup na účasti aquatlotriatlonových závodech. Vesměs se jedná o soutěže zdravých sportovců a je potřeba říct, že zrakově
postižení se ve výsledkové listině nekrčí na posledních místech. Tento projekt byl součástí českých
pohárů v aquatlonu a triatlonu zdravých sportovců a čítal 4 samostatné závody v Praze, Poděbradech,
Račicích a Karlových Varech.
Již pátým rokem pořádáme pravidelné plavecké tréninky, které se konají každou středu v plaveckém
bazénu v areálu Nemocnice Na Homolce. Jedná se o dlouhodobý projekt.
V prosinci pravidelně jezdíme na Černou horu v Jánských Lázních, abychom zde talentovaným
zrakově postiženým dětem z celé České republiky poskytli k seznámení a tréninku zvukové pušky a
připravili závody biatlonu. Tato akce je organizována Českým svazem zrakově postižených sportovců.
První den si děti zvukovou pušku otestovaly a vyzkoušely. Druhý den proběhl závod v biatlonu.

3. Partneři a dárci Jeden na jednoho, z.s.
Nadace Leontinka – pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit
těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.
Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých
projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.
Etnetera, a.s. – společnost je součástí skupiny ETN Group a.s. a zaměřuje se na korporátní weby,
eshopy a další, především technologicky rozsáhlejší projekty.
Securitas ČR s.r.o. – společnost je dceřinou společností švédské Securitas AB, světové „jedničky“ v
oblasti komerční bezpečnosti. Securitas ČR s.r.o. se zaměřuje na poskytování bezpečnostních řešení
na míru potřebám svých zákazníků.
Ecom spol. s r.o. – mezinárodně úspěšný dodavatel detektorů pro flash, preparativní
a analytické účely, rovněž i kompletních systémů pro analytickou a preparativní HPLC.
Maron CZ s.r.o. – výrobce a dodavatel kvalitní stínící a zabezpečovací techniky. Specializuje se na
výrobu a prodej rolet a dalších interiérových stínidel. Výrobní program obsahuje mnoho dalších
výrobků z oblasti stínící, zabezpečovací a zateplovací techniky. Zákazníci si tak mohou vybírat z široké
nabídky žaluzií, rolet, markýz, mříží, garážových vrat, bezpečnostních rolet a řady dalších výrobků.
SCS Software s.r.o. - soukromá developerská společnost produkující hry a 3D software se sídlem v
Praze.

4. Shrnutí shromážděných darů
Finanční dary:
Etnetera, a.s.
40.000,Nadace Leontinka
20.000,SECURITAS ČR s.r.o.
20.000,Ecom spol. s r.o.
20.000,Maron CZ s.r.o.
20.000,Anaon
20.000,SCS software s.r.o.
15.000,Dále několik jednotlivců, kteří nás podpořili menšími částkami, za které jsme velmi vděčni. Děkujeme.
5. Orgány a kontakty Jeden na jednoho, z.s.
Výbor sdružení:
Maxim Čambor, předseda
Magdalena Nováčková, místopředsedkyně
Ivo Haničinec, člen výboru
Marek Šimíček, člen výboru
Sídlo spolku:
Jeden na jednoho, z.s.
Dolákova 552/18, 181 00 Praha 8
Web: www.1na1.cz
Email: kontakt@1na1.cz
Bankovní spojení: 251762480/0300
6. Poděkování dárcům a partnerům
Jeden na jednoho, z.s. děkuje jménem všech svých spolupracovníků, přátel, členů a jménem všech
zrakově postižených všem partnerům, dárcům a dalším příznivcům, kteří činnost spolku finančně,
hmotně či jinak lidsky podporují a pomáhají tak plnit poslání spolku.

FINANČNÍ ČÁST
7. Finanční hospodaření Jeden na jednoho, z.s.
Spolek je registrován u FÚ pro Prahu 1. Spolek je v souladu se zákonem 586/1992 Sb., par.18 odst.5
osvobozen od daně z příjmu.
Jeden na jednoho, z.s. nevede daňové účetnictví. Pro potřeby sledování hospodaření vede evidenci
příjmů a výdajů v Kč.
V roce 2018 činily celkové příjmy: 207.027,67 Kč, celkové výdaje činily: 205.048,97 Kč.
Dary jsou přijímány na základě uzavřených smluv mezi spolkem a dárci a jsou zasílány na bankovní
účet sdružení. Přijaté dary účelově určené jsou využity dle předem dohodnutého účelu a dary, které
nejsou účelově určeny, jsou využívány na další činnost a projekty sdružení.
Spolek nemá žádné zaměstnance, a tudíž nemá žádné mzdové náklady.
K 31. 12. 2018 spolek nevlastnil žádný majetek.
V Praze, dne 1.6. 2019

