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PROFIL SPOLEČNOSTI
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název společnosti:

ALTEDA, z.ú.

Sídlo:

Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

08104786

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze pod spisovou značkou U 790

Právní forma:

ústav

PŘEDMĚT ČINNOSTI
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Obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku: komplexní
programy zaměstnanosti pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, resocializační programy
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby sociálně vyloučené,
podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti včetně poradenství a aktivity zaměřené
na předcházení ekonomické nestabilitě osob,
realizace programů a projektů podporujících rozvoj občanské společnosti, sociální inovace,
komunitní práce,
bilanční a pracovní diagnostika,
podpora aktivit pro migranty,
podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny,
podpora pracovníků poskytujících služby osobám ohroženým sociálním vyloučením včetně
ohrožených dětí a rodin,
podpora mezioborové spolupráce,
vzdělávací aktivity zaměřené na podporu uplatnitelnosti na trhu práce,
vzdělávací aktivity na podporu osobního rozvoje,
vzdělávací aktivity v oblasti dluhového/finančního poradenství a prevence,
poradenské a konzultační činnosti pro přípravu a realizaci projektů financovaných z EU či jiných
fondů,
příprava investičních i neinvestičních projektů,
evaluace projektů,
monitoring investičních i neinvestičních projektů,
sociální podnikání,
příprava výběrových řízení dle pravidel operačních programů,
genderová problematika,
problematika age managementu,
podpora aktivit k získávání pracovních návyků a zkušeností,
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tréninková místa,
podpora flexibilních forem zaměstnání,
realizace inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti,
publikační činnost.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Mgr. Lukáš Salivar

ředitel společnosti

SPRÁVNÍ RADA
Ing. Zuzana Bejó

předsedkyně správní rady

Mgr. Lucie Maťátková

členka správní rady

Bc. Michal Kozák

člen správní rady

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Hlavní fungování společnosti ALTEDA, z.ú. zajišťuje ředitel společnosti. Organizace má další
zaměstnance, se kterými má uzavřené pracovně smluvní vztahy.
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VIZE A CÍLE
Už 10 let pomáháme na různých platformách předluženým lidem, propuštěným vězňům i maminkám,
které po mateřské/rodičovské dovolené hledají nový profesní směr. Najdete mezi námi zástupce z
veřejné správy, neziskového sektoru, akademické sféry, ale také z byznysu. Díky naší různorodosti a
létům praxe s přímou prací s klienty jsme nabyli know-how, o kterém jsme přesvědčeni, že stojí za
sdílení. Myslíme si, že můžeme pomáhat těm, kteří chtějí také pomáhat. Proto vznikla Alteda.
Chceme hledat nové cesty řešení komplikovaných problémů a bořit hranice – hranice mezi sektory, mezi
organizacemi, mezi lidmi, ale také hranice v nás. Přístup, který při řešení problému stokrát nevyšel,
nevyjde ani po stoprvní – je potřeba najít jinou cestu.

Alteda = alter aditus = jiná cesta

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2021
ALTEDA z.ú. jednak připravovala pro své klienty z řad podnikatelského sektoru (DB SCHENKER ČR,
Gebrüder Weiss ČR, Marketa Remone s.r.o., DS Blaník s.r.o., iDirection s.r.o., Lučební závody Draslovka
a.s. Kolín, JP Spedition s.r.o., DRUCHEMA Praha aj.), ale i z oblasti NNO (Klub Hanoi, z.ú, Remisvit z.ú.,
Šance PRO, Kappa Beta, z.ú, Věznice Světlá, Věznice Kuřim aj.) řadu programů zaměřených na:
➢

Vzdělávání zaměstnanců „na míru“ dle potřeb zaměstnavatelů a zaměstnavatelů

➢

(Projektové řízení, Základy účetnictví, základy IT, Komunikace, koučink aj.)

➢

Audity v oblasti age managementu, IT znalostí aj.

➢

Programy zaměřené na ochranu životního prostředí, gender, zdravý životní styl, prevenci
proti dluhům aj.

➢

Práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením (mentorink, koučink, školení
„na míru“ podle potřeb aj.)

ALTEDA dále ve své činnosti navazuje na působení VOLONTÉ CZECH, o.p.s., která pracuje především
s předluženými osobami ve výkonu trestu a po propuštění řeší i jejich zaměstnání. Naším úkolem je pak
následně s jejich zaměstnavateli řešit jejich případné oddlužení nebo jiné řešení exekucí, aby osoby
setrvávaly v zaměstnaneckém poměru a neodcházely mimo legální pracovní poměr.
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ALTEDA se zapojila do realizace projektů svých klientů:
➢ VOL Pomoc předluženým CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017157 OPZ (příjemce VOLONTÉ CZECH,
o.p.s.) – práce se zaměstnavateli dlužníků
➢ VOL Vzdělání, reg. č. .CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399 (příjemce VOLONTÉ CZECH, o.p.s.)
– programy pro osoby ve výkonu trestu (Komunikace, Právo, První pomoc, IT aj.)
➢ Ženy v IT, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011638 (příjemce iDirection) – genderová
problematika
➢ Mentorinkem ke změně, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011625 (příjemce REMISVIT z,ú)
– programy pro OZP
➢ Mediační centrum, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017192 (příjemce Kappa Beta Institut)
– program pro sociálně ohrožené
➢ Age management-podpora a rozvoj našich zkušených kolegů, reg. č.
CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009512 (DB SCHENKER) – programy na rozvoj zaměstnanců
– např. zdravý životní styl, age management, IT aj.
➢ VOL Zaměstnání OPZ/1.1/046/0010320 – výuka češtiny a reintegrační problematika pro
ukrajinské rodiny včetně dětí

Celkový přehled aktivit v roce 2021
o

Vzdělávací aktivity na získání kompetencí potřebných pro aktivní život, se zaměřením
na odborné vzdělávání.

o

Dluhová prevence a osvěta v oblasti zadlužování.

o

Finanční gramotnost.

o

Právní gramotnost.

o

Osvěta v oblasti zdravého životního stylu.

o

Prevence závislostí.

o

Práce s imigranty včetně dětí

o

Projektová a konzultační činnost aj.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021
NÁKLADY

NÁKLADY

1.203.868,90, - Kč

Spotřebované nákupy celkem

1.469, - Kč

Služby celkem

811,90, - Kč

Osobní náklady celkem

1.200.400, - Kč

Ostatní náklady

1.188- Kč

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

0,- Kč

Daň z příjmů

0,- Kč

VÝNOSY

VÝNOSY

1.564.577,10 - Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Provozní dotace celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

1.383.180, - Kč
1.043, - Kč
0, - Kč
180.354,10, - Kč
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PARTNEŘI
GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.
iDirection, s.r.o.
Kappa Beta Institut, z.s.
MARKETA – REMONE s.r.o.
ProEduCo s.r.o.
REMISVIT z.ú.
SCHENKER spol.s r.o.
VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
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