Výroční zpráva 2019

Úvodní slovo
V roce 2019 jsme realizovali hned tři velké kampaně zasvěcené prevenci. V první,
s názvem Doval koule k doktorovi, jsme s partnerem P&G, spřízněnými lékaři, sportovci v čele
s Jakubem Bímou i nadačními fanoušky, dovalili obří kouli do cíle na pochodu Praha – Prčice.
Výstupy jsme sdíleli také skrz online média, kde se video dostalo k 157 tisícům lidí a zpráva
o akci se dostala na exponované servery typu Novinky.cz, Seznam.cz či Lidovky.cz.
Druhou kampaň jsme spustili s partnerem Sanofi v květnu. Šlo o pokračování kampaně
„A žili šťastně“ z roku 2018, kterou jsme rozšířili o online výstupy ve formě čtyř krátkých
video spotů, které zábavnou formou diváky vzdělávají v prevenci kardiovaskulárních chorob.
Uvedení druhé části projektu doprovázela tisková zpráva, která vycházela z průzkumu, kterého
se zúčastnilo 1050 respondentů v České republice. Tisková zpráva byla doplněna citacemi
a vyjádřením doc. MUDr. Svatopluka Bými, CSc. a doc. MUDr. Bohumila Seiferta, PhD. Spoty
zhlédlo na Youtube kanálu přes 75 tisíc lidí.
Do třetí kampaně se zapojili zaměstnanci našeho nového partnera Koutný Prostějov.
Během celého roku háčkovali žirafy, které pak byly k dispozici zákazníkům v obchodech spolu
s našimi manuály o údržbě chlapa. Tímto úžasným počinem tak vybrali do fondu krásných
250 tisíc korun.
Novou spolupráci jsme navázali i s Porsche Hradec Králové, kteří nám zapůjčením auta
umožnili se dostat na všechny důležité nadační akce, které můžete najít níže v přehledu aktivit
fondu.
Vděčni jsme také za naši již tříletou spolupráci s kolegy ze ZZMV, kteří nás berou s sebou
na všechny důležité akce armády, policie či zdravotníků v ČR.
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V roce 2019 jsme rozdali díky spolupráci s lektorkami MP Education všech 11 tisíc
dětských prevenčních komiksů pro kluky pátých a šestých tříd základních škol, na jejichž
výrobu nám dala peníze Nadace ČEZ.
Díky kolegům ze společnosti Alza se naše cvrnkací kuličky již druhým rokem prodávaly
v rámci charitativního prodeje na největším českém internetovém obchodě Alza.cz.
To vše nám umožnili především naši partneři Sanofi, Koutný, Porsche Hradec Králové,
Nadace ČEZ, Procter & Gamble, Stance, Sun Marketing, Sassy Group, Roche, Alza, Dialog
Jessenius, MSD a další, kterým jsme za jejich finanční i odbornou podporu velmi vděčni.
O odbornou záštitu se nám postarala Sdružení všeobecných lékařů, Diabetická asociace
ČR, Vše-obecná fakultní nemocnice, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ČSAT a Výbor pro
zdravotnictví Parlamentu ČR.

WWW.STKPROCHLAPY.CZ

3

LEDEN
V lednu začali lektoři MP Education rozdávat na základních školách v rámci jejich
přednášek „Na startu mužnosti“ naše nové komiksy o prevenci pro kluky pátých a šestých tříd.
Petr přednášel o STK pro chlapy zaměstnancům spol. ING a také měl milou povinnost zahájit
pacientský seminář na konferenci Prague Onco pořádané našimi kolegy z Dialog Jessenius. Na
druhém konci republiky jsme se pak zúčastnili charitativního plesu spolku Rošťáci.

4

ÚNOR
Únor byl ve znamení šňůry přednášek skrz celou Českou republiku v rámci veletrhů práce
pořádaných MP Agency. Petr měl možnost na každém z šesti veletrhů představit náš nadační
fond a projekt STK pro chlapy a během celého dne naše medičky na stánku učily jak se správně
samovyšetřovat.
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BŘEZEN
V březnu jsme zahájili spolupráci s novým partnerem fondu firmou Koutný a rovnou jsme
natočili společné video. Petr byl také pozván do pořadu Na slovíčko v Kojeticích.
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DUBEN

Během dubna jsme měli možnost představit STK pro chlapy na besedách pro zaměstnance
firem Pernod Ricard, Arcellor Mittal, Somfy a ZFP Investments. Náš stánek byl k vidění na
dvou velkých koncertech v Jičíně a také jsme zahájili spolupráci s Výborem dobré vůle Dagmar
Havlové. Jeli jsme rovněž přednášet studentům na střední školu v Plzni a Petr natočil video
s naším novým partnerem Porsche Hradec Králové, díky němuž můžeme vozit náš stánek
z akce na akci.
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KVĚTEN
V květnu jsme spustili jednu z našich největších kampaní s názvem Doval koule k doktorovi,
kdy jsme s našimi příznivci valili kouli na pochodu Praha Prčice s posláním „když zvládneme dovalit
kouli do cíle, zajít k doktorovi na prevenci je už hračka“. Nechyběli jsme ani u zahájení lázeňské
sezóny v Mariánských lázních, Bezstarostné jízdy pořádané pražským magistrátem a svátek práce
jsme slavili na sportovní akci Pardubická devítka. Kolegové ze ZZMV nás také vzali s sebou na
největší preventivní akci v Moravskoslezském kraji „Ostrava žije první pomocí”. Petr uspořádal
nadační badmintonový turnaj pro zaměstnance spol. Innogy a naši přednášku si vyslechli také
zaměstnanci firmy Slovnaft či senioři z Domova důchodců ve Zdicích. Tento měsíc jsme také měli
možnost přednášet ke Dni rakoviny v Hradci Králové a podpořili jsme dětský fotbalový klub Sokol
Struhařov a Dny zdraví v Rožnově pod Radhoštěm.
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ČERVEN

V červnu nám kolegové ze ZZMV umožnili se přidat se jejich akci Den s policií v Praze,
kam přišlo bezmála 17 tisíc návštěvníků a také na armádní přehlídku Bahna s účastí 50 000
nadšenců. Jako výraz vděku jsme pro jejich zaměstnance uspořádali STK badmintonový turnaj.
Besedovali jsme také se zaměstnanci L‘Oréal, Gasco a FinCentrum a medici vzali náš stánek
na velký koncert kapely Kryštof do Jičína. Tento měsíc jsme spustili velkou online kampaň pro
našeho největšího partnera Sanofi, kterou zhlédlo přes 75 tisíc lidí. S naším partnerem Gold
Barbers jsme natočili promo video, které mělo za úkol upozornit na to, ať se muži starají nejen
o svůj zevnějšek, ale i o své zdraví.
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ČERVENEC

V červenci jsme měli možnost účastnit se akce Na jedné lodi, kde se setkávají lidé z byznysu
s lidmi pracujícími v neziskovém sektoru. Naši medici pak vzali STK stánek na sraz motorkářů
Motosraz Voděrady.
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SRPEN

Novou spolupráci jsme v srpnu navázali se společností Multisport, kde jsme po besedě
s jejich zaměstnanci dostali možnost zapojit se i do osvěty jejich zákazníků. Našimi brožurami
jsme vybavili také sportovní klub TTC Elizza Praha.
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ZÁŘÍ
Na Dny NATO jsme měli možnost jet v září s týmem ZZMV již potřetí a náš stánek tak byl
k dispozici pro více jak 220 tisíc účastníků. Aktivní trávení volného času jsme přišli podpořit na
největší volnočasový festival Stop Zevling Praha a opět jsme podpořili oslavu zdraví na BodyFestival
v pražské Pragovce. V tomto měsíci také pokračovalo turné veletrhů práce, tentokrát jsme stánek
vybalili v Mladé Boleslavi, Jičíně a Kolíně. Pozvání jsme přijali i na besedu pořádanou pro své
zaměstnance Českou Spořitelnou a uspořádali jsme nadační turnaj pro badmintonové nadšence
v Ústí nad Labem.
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ŘÍJEN

V říjnu jsme již potřetí vyrazili na Dny zdraví do nemocnice v Chrudimi, v Jihlavě a Ústí nad
Labem jsme ukončili naši přednáškovou šňůru na veletrzích práce. Na konferenci partnera
Multisport jsme prezentovali naši novou spolupráci a jeli jsme take besedovat do dvou velkých
firem L‘Oréal a LHMS.
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LISTOPAD
Listopad je měsícem boje proti rakovině a spousta firem tak pořádá Dny zdraví. Náš
nadační fond měl možnost zúčastnit se těchto dnů ve spol. Vodafone, MSD, Lego a CBRE.
Česká spořitelna nás pozvala na svou akci pro zaměstnance i partnery a v Ostravě jsme
měli příležitost promluvit o prevenci k zaměstnancům spol. Innogy. Mluvilo se o nás také na
přednášce pro ředitele dětských domovů v rámci programu Dejme dětem šanci. STK jsme
podpořili kolegy z Tempomakers Plzeň, badmintonem zase zaměstnance ZZMV a slovem
studenty medicíny v rámci výročí jejich asociace.
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PROSINEC
V prosinci jsme vyrazili do Střední zdravotnické školy v Teplicích, kde jsme mimo
přednášky pro studenty měli možnost i proškolit dobrovolníky, kteří by náš program rádi šířili
na další střední školy. Besedovali jsme se zaměstnanci firem Edwards a Victor a rok jsme
uzavřeli posledními Dny zdraví ve spol. LEGO.
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LEDEN

ÚNOR
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14. 1. Distribuce STK komiksů pro kluky na základních školách
11. 1. Beseda pro zaměstnance ING
19. 1. Podpora charitativního plesu v Třemešné
23. 1.Petr zahajuje pacientský seminář Prague Onco
5. 2. STK stánek na Veletrhu práce v České Lípě
7. 2. STK stánek na Veletrhu práce v Karlových Varech
12. 2. STK stánek na Veletrhu práce ve Frýdku Místku
13. 2. STK stánek na Veletrhu práce ve Zlíně
19. 2. STK stánek na Veletrhu práce v Chomutově
21. 2. STK stánek na Veletrhu práce v Hradci Králové

BŘEZEN

DUBEN

4. 3. Natáčení videa pro partnera Koutný
5. 3. Petr v pořadu Na slovíčko v Kojeticích
2. 4. Spolupráce s Výborem dobré vůle Olgy Havlové
2. 4. Přednáška pro firmu Pernod Ricard
4. 4. Přednáška pro Somfy
13. 4. Den zdraví Kojetice
16. 4. Přednáška pro ZFP
17. 4. Natáčení videa pro partnera Porsche HK
17. 4. Přednáška pro studenty SŠ Plzeň
26. 4. STK stánek na koncertu Dámská jízda v Jičíně
27. 4. STK stánek na koncertu Slza a Mandrage v Jičíně
30. 4. Arcellor Mitall přednáška
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KVĚTEN

ČERVEN
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1. 5. STK stánek na Pardubické Devítce
9. 5. Podpora Dnu zdraví v Rožnově pod Radhoštěm
10. 5. Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských lázních
11. 5. STK badmintonový turnaj Innogy
12. 5. Ostrava žije první pomocí
17. 5. Přednáška Den rakoviny Hradec Králové
18. 5. Kampaň Doval Koule Prčice
19. 5. Podpora fotbalového turnaje pro děti Žižkov
19. 5. STK stánek na akci Bezstarostná jízda
22. 5. Natáčení spotu STK pro partnera Golden Barbers
23. 5. Přednáška Slovnaft
30. 5. Přednáška Domov důchodců Zdice
30. 5. Networking pro Konto Bariéry
8. 6. STK stánek na Dni s policií ČR
12. 6. Přednáška L’Oreal
13. 6. Přednáška a golfový turnaj Gasco
14. 6. STK Badmintonový turnaj pro kolegy ze ZZMV
15. 6. STK stánek na koncertě Kryštof v Jičíně
22. 6. STK stánek na akci Bahna
22. 6. Kampaň s Gold Barbers Chodov
25. 6. Podpora spolku Roštáci Krnov
26. 6. Přednáška a celodenní sportovní den FinCentrum
26. 6. Online kampaň partnera Sanofi

ČERVENEC
SRPEN

20. 7. STK stánek na Motosrazu Voděrady
31. 7. Na Jedné Lodi Ashoka
7. 8. Přednáška a badminton pro Multisport
16. 8. Podpora klubu TTC Elizza Praha
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ZÁŘÍ

ŘÍJEN
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5. 9. STK stánek na veletrhu práce Jičín
6. 9. STK stánek na Body Festivalu Praha
10. 9. STK stánek na veletrhu práce Kolín
12. 9. STK Networking Autocont
14. 9. Festival Stop Zevling Praha
17. 9. STK stánek na veletrhu práce Mladá Boleslav
18. 9. Golfový turnaj a přednáška pro zaměstnance České Spořitelny
19. 9. STK turnaj pro badmintonové nadšence z Ústí nad Labem
21. 9. Dny NATO
23. 9. Badmintonový turnaj a přednáška pro Českou Spořitelnu
1. 10. STK stánek na veletrhu práce Jihlava
2. 10. Dny zdraví nemocnice Chrudim
3. 10. STK stánek na veletrhu práce Ústí nad Labem
9. 10. Konference partnera Multisport
10. 10. Konference partnera ZZMV
22. 10. Přednáška pro Loreal
31. 10. Badmintonový turnaj a přednáška pro spol. LHMS

LISTOPAD

PROSINEC

6. 11. Prezentace ředitelům DD Dejme dětem šanci
11. 11. Přednáška pro Innogy Ostrava
12. 11. Dny zdraví Vodafone Praha
13. 11. Přednáška k výročí ASM
14. 11. Dny zdraví Vodafone Chrudim
21. 11. STK event pro Českou Spořitelnu a její partnery
22. 11. Dny zdraví MSD
26. 11. STK přednáška pro CBRE
27. 11. STK běh pro Tempomakers Plzeň
28. 11. Dny zdraví Lego
29. 11. Badmintonový turnaj pro partnera ZZMV
2. 12. Dny zdraví Lego
4. 12. Přednáška pro SZŠ Teplice
6. 12. STK přednáška pro Edwards
18. 12. Přednáška a trénink pro spol. Victor
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Rozvaha
Aktiva

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

60

201

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

60

201

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-60

-130

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-60

-130

1 667

2 503

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

35

Zboží na skladě a v prodejnách

35

Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Daň z přidané hodnoty
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech

28

6

20

2

6

218

2

1 403

2 459

2
1 401

2 459

Jiná aktiva celkem

3

16

Náklady příštích období

3

16

1 667

2 574

Aktiva celkem

22

226

Pasiva

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Vlastní zdroje celkem

997

211

Jmění celkem

997

211

Vlastní jmění

10

10

Fondy

987

201

Cizí zdroje celkem

670

2 363

Krátkodobé závazky celkem

670

371

Dodavatelé

540

94

Zaměstnanci

64

27

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav.
pojištění

40

16

Ostatní přímé daně

16

4

Dohadné účty pasivní

10

22

Jiná pasiva celkem

1 992

Výdaje příštích období

1 992

Pasiva celkem
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1 667

2 574
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
Činnosti
Název ukazatele
Spotřebované nákupy
a nakupované služby

Hospodářská

Celkem

1 003

1 003

221

221

Prodané zboží

18

18

Opravy a udržování

10

10

Náklady na cestovné

1

1

Náklady na reprezentaci

1

1

Spotřeba materiálu, energie
a ostatních neskladovaných dodávek

Ostatní služby

752

752

Osobní náklady

585

585

Mzdové náklady

448

448

Zákonné sociální pojištění

137

137

4

4

Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady

4

4

71

71

1 663

1 663

324

324

Ostatní výnosy

1 091

1 091

Výnosové úroky

3

3

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží

24

Hlavní

Zúčtování fondů

1 061

1 061

Výnosy celkem

1 663

1 663

Vlastní zdroje

Stav 1. 1. 2019

Vlastní jmění

Fondy

Celkem

10

987

987

388

388

Přijaté dary
Poskytnuté příspěvky
Alokace nákladů na režii
Zůstatek k 31. 12. 2019

26

10

-86

-86

-1 088

-1 088

201

211

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
Příjemce

tis. Kč

MP EDUCATION 36

36

Dialog Jesenius

29

Uherskohradišťská nemocnice

21

Celkem

86
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Přehled přijatých darů
Dárce

175

Candy Hoover ČR

103

Nadace BPD Partners

50

ING Bank N.V. Prague

30

Goldbarbers s.r.o.

25

Drobné finanční dary
Celkem

28

tis. Kč

INNATE s.r.o.

5
388

Přehled výnosů
Vlastní zdroje
Výnosy
Prodej služeb
Prodej zboží
Úroky
Zúčtování fondů
Čerpání dotace

WWW.STKPROCHLAPY.CZ

Celkem

Nedaněno

Daněno

1 663

1 339

324

278

278

46

0

3

3

1 088

1 088

248

248

46
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Výhled na rok 2020
Na přelomu roku 2019/2020 nás oslovili profesoři z Vysoké školy ekonomické, kteří ve svém
volném čase informovali ostatní studenty o důležitosti prevence, zda bychom mohli přidat k jejich
přednášce Nejde jen o prsa také materiály pro mladé muže. Škole jsme nakoupili lékařský model
varlat s nádory a nechali vytisknout naše manuály na údržbu chlapa. Již po pár týdnech nám
začaly chodit emaily od studentů, kteří po přednášce sdíleli své dojmy a často i dotazy ohledně
svých symptomů, které identifikovali po samovyšetření. Vznikl tak nápad rozšířit náš prevenční
program i do dalších, nejlépe středních zdravotnických škol, které pak se svými proškolenými
dobrovolníky mohou šířit osvětu mezi další studenty škol v daném kraji. V roce 2020 bychom tedy
rádi našli, proškolili a vybavili jednu SZŠ v každém kraji.
Rádi bychom také využili nabídku partnera Alza zařadit se do jejich charitativního programu
Souhvězdí pomoci, kde bychom chtěli vybrat částku 72 tisíc korun na vybavení škol edukačními
předměty.
Do naší STK mapy spolupracujících lékařů bychom také rádi přidali další praktické lékaře
a urology, zejména z oblastí, jež jsou mimo velká města, a kterým bychom mohli našimi
kampaněmi pomoci pozvednout povědomí o nutnosti prevence mezi jejich pacienty. Rozšířila by
se nám tak základna, kam můžeme posílat a odkazovat zájemce, kteří na nás obracejí se žádostí
o pomoc.
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Poděkování partnerům

Odborná záštita

Výbor pro zdravotnictví
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www.facebook.com/stkprochlapy
www.stkprochlapy.cz

