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Poslání Nadačního fondu

Jsme skupina studentů IT a komunikačních technologií, která se rozhodla aktivně zapojit do dění a vývoje 

v oboru, a to prostřednictvím občanského sdružení. IT people jsme založili v červenci 2013 za podpory 

společnosti Mironet. Naším hlavním cílem je rozvoj, propagace, podpora a výchova lidí s profesním 

zaměřením na technické obory, především v oblastech informačních a komunikačních technologií (ICT).



Poslání Nadačního fondu
Rádi bychom se stali spojovací platformou pro mladé

lidi, školy i soukromé firmy. Chceme rozšířit,

prohloubit a v neposlední řadě zpropagovat

spolupráci mezi jednotlivými sektory tak, aby si

neustále navzájem přinášely přidanou hodnotu.

Vnímáme zažité stereotypy o našem oboru a chceme

ukázat veřejnosti, že ajťák je profesionál věnující se

atraktivní činnosti, který si dovede i užít zábavu. První

vlaštovkou našich aktivit byl se společností Mironet

pořádaný letní tábor zaměřený na počítačové

vzdělání ve spojení se sportovním

a video–herním zápolením. Ten proběhl v srpnu 2013

a byl určen pro děti ve věkové skupině

12 – 16 let. Od té doby se koná tradičně každý rok

v srpnu. Naše aktivity se ovšem primárně soustředí

na spolupráci studentů, škol a firem v rámci

praktického vzdělávání. To vnímáme jako hlavní náplň

naší činnosti v současné době.



Naším hlavním cílem je rozvoj, propagace, podpora a výchova lidí s

profesním zaměřením na technické obory, především

v oblastech informačních a komunikačních technologií (ICT).

Nezisková organizace IT people o.s. vznikla 19. července 2013 jako občanské

sdružení (nyní spolek). O několik let později,

8. prosince 2016, byla organizace přejmenována, a 16. prosince 2018 vznikl

Nadační fond IT people. Poslání a cíle se od první myšlenky nezměnily.Historie

Vize



Naše projekty

• IT v pohybu 

Rádi bychom se stali spojovací platformou pro
mladé lidi, školy i soukromé firmy. Chceme rozšířit,
prohloubit a v neposlední řadě zpropagovat
spolupráci mezi jednotlivými sektory tak, aby si
neustále navzájem přinášely přidanou hodnotu.
Vnímáme zažité stereotypy o našem oboru a
chceme ukázat veřejnosti, že ajťák je profesionál
věnující se atraktivní činnosti, který si dovede i užít
zábavu. První vlaštovkou našich aktivit byl se
společností Mironet pořádaný letní tábor
zaměřený na počítačové vzdělání ve spojení se

sportovním a videoherním zápolením. Ten proběhl
v srpnu 2013 a byl určen pro děti ve věkové
skupině 12 – 16 let. Od té doby se koná tradičně
každý rok v srpnu. Naše aktivity se ovšem
primárně soustředí na spolupráci studentů, škol a
firem v rámci praktického vzdělávání. To vnímáme
jako hlavní náplň naší činnosti v současné době.



Naše projekty

Děti moc dobře vědí, co chtějí. Někdo míří za

sportem, jiný se už od mládí věnuje činnosti,

které se může profesionálně věnovat celý život.

Stará láska nerezaví, což vědí i naši lektoři z IT

tábora, kteří dětem rádi ukážou, že počítač je

skvělý kamarád, ale je třeba se

k němu chovat rozumně. Tábor se pravidelně

koná v letních termínech v Eši u Pacova.

• IT tábor



POČÍTAČE DĚTEM

ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ  DĚTÍ

Charitativní projekt 

Nadačního fondu IT people



• Projekt Nadačního fondu IT people
• Vznik na jaře 2020 s ohledem na pandemickou situaci a nutnost online výuky
• Dlouhodobé zlepšování úrovně vzdělání
• IT technika je rodině zapůjčena, po potvrzení školy převedena na dar
• Skupina dobrovolníků (IT pracovníci, sociální koordinátoři, apod.)
• Spolupráce se soukromým i veřejným sektorem, médii a dalšími subjekty

Nadace ČEZ, Nadace Nova, Nadace Vodafon, Česko Digital
UNICEF, Fond Veroniky Kašákové, Miss ČR, Fakulty UK, Univerzita J. E. Purkyně
TV Nova, Evropa 2, Frekvence 1



Naše činnosti

POČÍTAČE DĚTEM

Podpora (online) vzdělávání

Mediální kampaně

Zapojení fakult UK

Odborné stáže a praxe

Zlepšení online vzdělávání

Distribuce techniky

po ČR

Celkem 20 svozových míst

Regionální koordinátoři

Logistická síť dobrovolníků

Servis a technická podpora

IT dobrovolníci Praha 

IT dobrovolníci v regionech

Call centrum

Reinstalace, čištění a 

komplementace techniky

Instalační cetrum Praha



Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny žáky, bez ohledu na 

prostředí, ze kterého pocházejí.

Poskytnutí starší IT techniky od dárců dětem z potřebných rodin, které si tuto 

techniku nemohou pro online výuku dovolit.

Zvyšování sociální i ekologické odpovědnosti u jednotlivců i firem tím, že 

techniku darují a ta je následně recyklována.

Naše cíle



44.000 
ohrožených dětí, které nemají přístup k výpočetní technice



Naše činnosti

v číslech

2300 rodin již získalo techniku

1 repasovaný počítač připraven v 

průměru za 3 hodiny

800 ks techniky připraveno

ø 7 dní od žádosti k předání 

techniky rodině

ø 900,- Kč na 1 ks repasované 

techniky

POČÍTAČE DĚTEM

20 svozových míst v ČR



Struktura správy Nadačního fondu 

Správní rada

Předseda správní rady

Člen správní rady

Zakladatel

Revizor

Nadační fond je právnickou osobou dle občanského zákoníku. Základním dokumentem
nadačního fondu je Statut. Nejvyšším orgánem je správní rada. Statutárním zástupcem
je předseda správní rady, kterého jmenuje a odvolává správní rada.

Ing. Robert Novotný

IT people o.s., IČ: 019 15 843 - Při výkonu funkce zastupuje
Evženie Novotná

Ing. Robert Novotný

Mr. Cloud s.r.o., IČ: 257 28 946 - Při výkonu funkce zastupuje
Martin Šída

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor
kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování
nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je
neslučitelná s funkcí správní rady.



Hospodaření Nadačního fondu za rok 2020
Výnosy nadačního fondu 2020

• Přijaté dary na činnost NF IT people…………………………………………………………………… 2.038.000 Kč

• Dotace………………………………………………………………………………………………………………. 0 Kč

Celkové výnosy ve výši………………………………………………………………………………………….. 4.135.000 Kč

Náklady nadačního fondu 2020

• Spotřeba materiálu a energie……………………………………………………………………………. 69.000 Kč

• Ostatní služby (telefony, nájemné, účetnictví atd.)……………………………………………. 1.844.000 Kč

• Mzdové náklady a zákonné soc. pojištění (DPP)…………………………………………………. 104.000 Kč

• Jiné ostatní náklady………………………………………………………………………………….......... 13.000 Kč

• Ostatní náklady ………………………………………………………………………………………………… 590.000 Kč

Celková náklady ve výši………………………………………………………………………………………… 2.620.000 Kč

Stav bankovního účtů k 31. 12. 2020

• Transparentní účet č. 296983420/0300……………………………………………………………. 0 Kč (založen 2/2021)

K výroční zprávě je přiložena rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020







Kontakty

Adresa:
Nadační fond IT people

Hráského 2231/25

148 00 Praha 4 Chodov

Kontaktní osoba:
Ing. Nikol Nevoránková 

Tel: 722 982 422

Email: nikol@itpeoplecz.cz

Web:
www.itpeoplecz.cz

IČO: 018 73 130

Bankovní účet je veden 
u Československé obchodní banky, a.s.

Transparentní účet č. 296983420/0300

http://www.itpeoplecz.cz/

