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INFORMAČNÍ ČÁST
1. Úvod
V roce 2012, kdy spolek Jeden na jednoho vznikl jsme si dali za cíl pomáhat zrakově postiženým při
jejich integraci do sportovního života široké veřejnosti. Možnosti postižených ve sportu jsou
omezené. Náš spolek nabízí zrakově hendikepovaným různé sportovní aktivity, během nichž se rozvíjí
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.
Nesnažíme se vychovat špičkové sportovce. To skutečně není naším cílem, na to nemáme prostředky
ani personální obsazení. Co ale víme je fakt, že společně prožité sportovní aktivity přináší oběma
stranám radost ze společně prožitých chvil a samozřejmě i dosaženého výsledku. Zdravý traséři
pomáhají těm hendikepovaným a ti na oplátku motivují zdravé jedince. Nemáme žádný věkový limit a
členem našeho sdružení se může stát každý, kdo má zájem o sport.
Rok 2020 byl výrazně poznamenán pandemií, která velmi zredukovala možnosti organizování akcí.
Přesto se nám povedlo v těchto omezených podmínkách připravit celkem 15 akcí. K nim je potřeba
připočíst pravidelné středeční plavecké tréninky a několik dalších akcí, u kterých jsme aktivně
pomáhali.
Velkým úspěchem roku 2020 bylo třetí Mistrovství ČR v para-biatlonu, které se konalo tradičně
v Harrachově.

Vrcholem byla plánovaná účast 3 ZP na mezinárodních závodech Ridderrennet v norském
Beitostolenu. Organizátoři však tuto akci těsně před termínem zrušili.
Novinkou v našich aktivitách byla premiérová účast zrakově postižených sportovců na plaveckých
závodech v otevřené vodě, Jordánský maraton v Táboře.
Pokračuje trvalá spolupráce s Českou triatlonovou asociací na účasti triatlonových závodech v ČR.
Vesměs se jedná o soutěže zdravých sportovců a je potřeba říct, že zrakově postižení se ve
výsledkové listině nekrčí na posledních místech.
Od samého počátku vzniku spolku pořádáme pravidelné plavecké tréninky. Ty se již 4 rok se konají
každou středu v plaveckém bazénu v areálu Nemocnice Na Homolce. Jedná se o dlouhodobý projekt.

3. Partneři a dárci Jeden na jednoho, z.s.
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.
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.
20.000,SECURITAS ČR s.r.o.
20.000,SCS software s.r.o.
50.000,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 2020 činily celkové příjmy: 279.632 Kč, celkové výdaje činily: 276.520 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. 2020 spolek nevlastnil žádný majetek.
V Praze, dne 6.6. 2021

