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1. Profil společnosti 

 
Název:   Buď klíčem obecně prospěšná společnost  
 
Zakladatelé:  Jiří Hasman, PhDr. Milan Pešák  
 
Právní forma:  Obecně prospěšná společnost (řídí se zákonem č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 
231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.) 

  
Sídlo:   K Prelátům 27, 164 00  Praha 6 - Přední Kopanina 
 
Kontaktní adresa: Ladova 1045/5, 500 03 Hradec Králové 
  
Internetové stránky: www.budklicem.cz  
  
IČ:    29145694 
  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
  
Číslo účtu:   259645836/0300 
 
Zapsaná:   U Krajského soudu v Praze oddíl O, vložka 1077 zapsaná do  

Rejstříku obecně prospěšných společností dne 8. února 2013 
  

Pracoviště:   Ladova 1045/5, 500 03  Hradec Králové 
  
Působnost:   Společnost působí na celém území ČR 
  
Statutární orgán:  Vladimír Kňažko, ředitel společnosti 
  
Správní rada:   
 
Členové: Věra Pekárková, Irena Hiklová, Zuzana Vojířová 
  
Dozorčí rada:  
 
Členové: Josef Hikl, Jindřich Eis, Mgr. Hana Šafářová 
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1.1 Činnost společnosti: 

 

Hlavní činnost: 
 
Společnost bude vést k samostatnosti občany znevýhodněné v oblasti vzdělávání, 
osobního a duchovního rozvoje, pracovního uplatnění, sociálně kulturních aktivit a 
životní úrovně, a to zejména z důvodu zdravotního postižení, odlišného způsobu 
života, péče o závislého člena rodiny, dosažení seniorského věku, života v 
nevyhovujícím životním prostředí nebo ohrožením diskriminací, xenofobií či projevy 
trestné činnosti jiných osob a jejich institucím, poskytováním následujících obecně 
prospěšných služeb 
 
a) školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k 

osobnímu a  duchovnímu rozvoji; 
b) kvalifikace a rekvalifikace; 
c) proškolování a poskytování služeb v oblasti komplexní rehabilitace včetně 

pracovní  rehabilitace, školení a osvěty v oblasti zdravotní a sociální a v 
oblasti obsluhy  pomůcek a zařízení kompenzujících zdravotní postižení a 
usnadňujících život; 

d) školení a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí, efektivního 
nakládání s  přírodními zdroji a energiemi a materiály a udržitelného rozvoje; 

e) obecné i speciální poradenství; 
f) zpřístupňování a šíření informací včetně zpřístupňování a vydávání učebnic, 

učebních  a studijních materiálů, informačních, osvětových a metodických 
brožur, bulletinů či  časopisů pro znevýhodněné občany a jejich organizace; 

g) tvorba individuálních plánů a plánů rozvoje, bilanční a pracovní diagnostika 
osob  znevýhodněných na trhu práce; 

h) podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením a jinak 
 znevýhodněné občany a poradenská činnost s pracovním uplatněním 
související 

i) zprostředkování sociálního kontaktu a provozování aktivit účelného využívání 
volného  času (sport, kultura, zájmová a klubová činnost); 

j) realizace služeb a aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí, efektivní 
 nakládání s přírodními zdroji, energiemi a materiály a zlepšování životních 
podmínek  cílových skupin společnosti; 

k) prezentace a propagace problematiky osob se zdravotním postižením a jinak 
 znevýhodněných občanů, osobního a duchovního rozvoje a ochrany životního 
 prostředí včetně realizace propagačních a osvětových akcí a dobročinných 
sbírek pro  zmiňované oblasti; 

l) tvorba a řízení projektů, provádění analýz, výzkumů a studii, vzdělávání a 
supervize,  organizačního poradenství a vedení agend včetně účetních a 
personálních pro  organizace pomáhající znevýhodněným osobám a 
působící v oblasti ochrany  životního prostředí;  
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m) koučink, mentoring, mediační služby a supervize pro znevýhodněné osoby a 
 organizace pomáhající znevýhodněným osobám a působící v oblasti ochrany 
 životního prostředí; 
 

Společnost neprovozuje žádnou vedlejší činnost.  
 

2. Obecné informace o společnosti 

2.1 Historie společnosti: 
 
Buď klíčem, obecně prospěšná společnost byla založena zakládací smlouvou ze dne 
31. 10. 2012. Právní subjektivity nabyla 8. 2. 2013, dnem zápisu do Rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce 
číslo 1077. 
 
Založení společnosti bylo iniciativou odborníků dlouhodobě působících jak v 
neziskové tak v komerční oblasti s cílem propojit benefity obou sektorů tak, aby 
klienti společnosti profitovali z know-how ziskového sektoru v oblasti efektivity, 
managementu a řízení finančních zdrojů a z know-how toho neziskového v oblasti 
zvyšování osobního potenciálů, kompetencí a duchovního rozvoje. Svou činnost 
chce společnost vykonávat s důrazem na ochranu životního prostředí. 
 
Od roku 2014 se společnost silně angažovala v celoživotním vzdělávání v sociální 
oblasti, a to zejména v tématech dotýkajících se práce s lidmi se zdravotním 
postižením a se seniory. Intenzivně se zapojovala do diskusí s dalšími subjekty 
působícími na poli sociálních služeb a rozvinula také svoji činnost v oblasti 
duchovního rozvoje. 
 
Rok 2015 se nesl v duchu tvorby koncepce financování širšího působení společnosti 
nejen v oblasti vzdělávání, ale také v oblasti podpory cílových skupin občanů 
zejména na trhu práce a v rámci komunitního soužití. Dále byla rozvíjena podpora 
dalších neziskových organizací profilujících se v podpoře komunitního života, práce 
se seniory a osobami se zdravotním postižením. 
 
Rok 2016 se nesl v duchu upevňování činností, které byly dosud realizovány a 
v hledání nových možností pro vícezdrojové financování, např. i formou spolupráce 
s komerčními subjekty. Zcela nově se činnost společnosti okrajově rozvinula i do 
metodické činnosti v oblasti práce s dětmi postiženými autismem. Dále pak jsme se 
orientovali na kurzy finanční gramotnosti a rozvoj dalších neziskových organizací. 
 
V roce 2017 začala společnost intenzivně rozvíjet šíření finanční gramotnosti mezi 
své cílové skupiny. Činila tak na základě zvýšené potřeby cílových skupin zorientovat 
se na finančním trhu a zvládat nejen efektivní hospodaření s fin. prostředky, ale také 
stále častější problémy se zadlužením. Společnost proto expandovala k cílovým 
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skupinám nejen v Praze, ale také v Jihlavě a především v Hradci Králové, kde má 
nové pracoviště na adrese Ladova 1045/5, 500 03 Hradec Králové. V tomto roce  
začala působit intenzivně také v oblati vyvíjení projektů pro NNO za účelem 
vícezdrojového financování sociálních služeb. Cílem této aktivity je vytvářet ziskové 
projekty pro neziskové organizace tak, aby tyto organizace mohly investovat také do 
marketingu, seberozvoje, administrativy, optimalizace procesů a dalších aspektů 
jejich působení, které často nejsou dostatečně podporovány veřejnými zdroji. 
 
Od roku 2018 se činnost organizace více zaměřila na oblast podpory 
znevýhodněných osob ve finanční tísni. Byl připravován ESF projekt a zahájena 
činnost vedoucí k získání fin. prostředků na dluhovou poradnu. 
 
Rok 2019 se nesl ve znamení dobrých zpráv pro poradenství v oblasti finanční tísně, 
zejména pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby pečující o závislého 
člena rodiny. Na podzim tohoto roku byla organizaci přidělena dotace na projekt Krok 
za krokem oddlužením z Operačního programu Zaměstnanost pro území hl. m. 
Prahy. Od listopadu 2019 tak poskytuje organizace služby v oblasti podpory osob ve 
finanční tísni na novém pracovišti Karlínské nám. 58/12, Praha 8 – Karlín. 
 

2.2 Poslání společnosti: 
 
Posláním obecně prospěšné společnosti Buď klíčem, o.p.s. je posilování 
kompetencí, schopností a dovedností jednotlivců tak, aby byli sami klíčem k 
úspěšnému a plnohodnotnému životu a přínosem pro sebe, své blízké, 
zaměstnavatele, obchodní partnery či širokou veřejnost. 
Hlavním cílem společnosti je činit své klienty schopnými a úspěšnými zejména v 
oblastech: 
- získávání finančních prostředků (financování z fondů ESF a jiných zdrojů), 
- získávání konkurenceschopných znalostí a dovedností (vzdělávání), 
- budování úspěšné pracovní kariéry (koučink, mentoring, vzdělávání, podpora 
 pracovního uplatnění), 
- pochopení sebe sama, vlastních hodnot, motivací a rozhodnutí (vzdělávání, 

koučink,  mentoring, supervize, duchovní rozvoj), 
- vytváření a udržování úspěšných partnerských vztahů (poradenství, koučink, 
 mediace), 
-  zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, ve kterém žijí (ochrana životního 

prostředí). 

2.3 Cílové skupiny společnosti: 
 
Cílovou skupinu obecně prospěšné společnosti Buď klíčem, o.p.s. tvoří klienti 
znevýhodnění v oblasti vzdělávání, osobního a duchovního rozvoje, pracovního 
uplatnění, sociálně kulturních aktivit a životní úrovně, a to zejména z důvodu 
zdravotního postižení, odlišného způsobu života, péče o závislého člena rodiny, 
dosažení seniorského věku, života v nevyhovujícím životním prostředí nebo 
ohrožením diskriminací, xenofobií či projevy trestné činnosti jiných osob. V současné 
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době se jedná zejména o seniory, osoby s mentálním postižením a osoby se 
zrakovým postižením. Dále pak poskytujeme služby pro neziskové organizace 
poskytující služby výše uvedeným cílovým skupinám. 
 

2.4 Dostupnost služeb: 
 

 
Den 

 

 
Od 

 
Do 

Pondělí 08:00 16:30 

Úterý 08:00 16:30 

Středa 08:00 16:30 

Čtvrtek 08:00 16:30 

Pátek 08:00 14:00 

Sobota Zavřeno Zavřeno 

Neděle Zavřeno Zavřeno 

 

2.5 Dopravní dostupnost: 
 
Společnost sídlí blízko zastávky MHD Přední Kopanina, která je dosažitelná 
autobusovými linkami č. 161 (se značkou P u konkrétních spojů) a č. 312 ze zastávky 
trasy metra A - Bořislavka. 
 
Nové pracoviště v Hradci Králové (Ladova 1045/5) je pak velmi blízko MHD zastávky 
Průmyslová škola, velmi snadno dosažitelné z celého města, poblíž Magistrátu města 
a historického centra. 
 
Nejnovější pracoviště projektu Krok za krokem oddlužením je pak detašováno na 
Karlínksém náměstí 58/12 v Praze – Karlíně. Dostupné je buď pěšky z metra trasy B 
Invalidovna nebo jakoukoliv tramvají směr Florenc taktéž z metra Invalidovna. 
 

3. Organizační struktura společnosti 
 
K 31. 12. 2019 pracovali v Buď klíčem obecně prospěšné společnosti celkem 4 
zaměstnanci. Přepočtený počet pracovních úvazků pak činil 3,2. Dále se společností 
spolupracovalo 14 externích lektorů, 2 experti v oblasti fin. řízení organizace a 2 
experti v oblasti asistivních technologií pro osoby se zdravotním postižením, 2 experti 
v oblasti fin. poradenství, 2 právníci, 2 psychoterapeuti, 1 mediátor a další. 
 
Externí spolupracovníky (DPP, dodavatelé) tvořili zejména odborníci v oblastech: 

 Poradenství v hmotné nouzi. 
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 Obchodu s nemovitostmi. 

 Mediace. 

 Psychoterapie. 

 Sociální práce a standardů kvality sociálních služeb. 

 Pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením. 

 Účetnictví, daňového poradenství a fin. řízení. 

 IT technologií. 

 Fin. poradenství. 

 Práva. 

 Marketingu. 
 
Struktura zaměstnanců společnosti: 
 

 
Titul, jméno a příjmení 

 

 
Pracovní zařazení 

Vladimír Kňažko Ředitel společnosti (odměna 12 500,- Kč), statutární 
zástupce, metodik projektů, profesionální kouč, koordinátor 
vzdělávání. 

V rámci projektu Krok za krokem oddlužením:  
Průvodce oddlužením (0,5), Manažer projektů (0,25) 

Ing. Eva Divínová Finanční manažerka, analytička (0,75). 

Bc. Jiří Vítek V rámci projektu Krok za krokem oddlužením:  
Finanční kouč (1,0) 

Silvia Kušnierová V rámci projektu Krok za krokem oddlužením:  
Průvodce oddlužením (0,7) 

 
 
 

4. Činnost společnosti v roce 2019 
 
V rámci hlavní činnosti vykonávala Buď klíčem obecně prospěšná společnost dle 
zakládací smlouvy. Podrobný popis činností naleznete níže v popisu Hlavní činnosti 
společnosti. (dle zákona č. 248/1995 Sb. § 19, se jedná o obecně prospěšnou 
činnost) 
 
 

Společnost nevykonává vedlejší činnost.  
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4.1 Vzdělávání 

Zahrnuje následující hlavní činnosti společnosti:  
 
A) ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVIT VEDOUCÍCH 

OSOBNÍMU  A DUCHOVNÍMU ROZVOJI; 
B) KVALIFIKACE A REKVALIFIKACE; 
C) PROŠKOLOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI KOMPLEXNÍ REHABILITACE          
     VČETNĚ PRACOVNÍ REHABILITACE, ŠKOLENÍ A OSVĚTY V OBLASTI ZDRAVOTNÍ A     
    SOCIÁLNÍ A V OBLASTI OBSLUHY POMŮCEK A  ZAŘÍZENÍ KOMPENZUJÍCÍCH  ZDRAVOTNÍ    
    POSTIŽENÍ A USNADŇUJÍCÍCH  ŽIVOT; 
D)ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, EFEKTIVNÍHO  
    NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI A ENERGIEMI A MATERIÁLY A UDRŽITELNÉHO  
    ROZVOJE; 
M)KOUČINK, MENTORING, MEDIAČNÍ SLUŽBY A SUPERVIZE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY A  
   ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM A PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OCHRANY  
   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; 
 
 
 
Činnost v roce 2019: 
 

Vzdělávací činnost Kvantitativní vyjádření 

Rekvalifikační kurz Obsluha osobního 
počítače pro osoby s kombinovaným 
postižením v Karlových Varech. 

Rozsah: 115 hod. Počet účastníků 6. 

Kurz Synergie výstupů sociálních služeb 
a podpory pracovního uplatnění v Plzni 

Rozsah: 16 hod. Počet účastníků 5. 

Individuální koučink a menotring 
k osobním a pracovním tématům (Praha, 
Hradec Králové). 

Celkem bylo realizováno 112 hod. 
koučinku pro znevýhodněné osoby 
zejména z CS: osoby se zdravotním 
postižením, senioři a osoby pečující o 
závislého člena rodiny. 
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4.2 Poradenství, informování a tvorba informačních materiálů 
 
 
Zahrnuje následující hlavní činnosti společnosti: 
 
E)OBECNÉ I SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ; 
F)ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ VČETNĚ ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ UČEBNIC,     
   UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ, INFORMAČNÍCH, OSVĚTOVÝCH A METODICKÝCH  
   BROŽUR, BULLETINŮ ČI ČASOPISŮ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY A JEJICH  
   ORGANIZACE; 
K)PREZENTACE A PROPAGACE PROBLEMATIKY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A  
   JINAK ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ, OSOBNÍHO A DUCHOVNÍHO ROZVOJE A OCHRANY  
   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VČETNĚ REALIZACE PROPAGAČNÍCH A OSVĚTOVÝCH AKCÍ A  
   DOBROČINNÝCH   SBÍREK PRO ZMIŇOVANÉ OBLASTI; 
 
 
 
Činnost v roce 2019: 
 

Poradenství, materiál Kvantitativní vyjádření 

Obecné poradenství pro klienty 
organizace (otevírací doba, podmínky 
služeb, navazující služby, služby, 
personální zajištění, apod.) 

Celkem poskytnuto 48 hod. obecného 
poradenství pro 32 osob z cílových 
skupin společnosti. 

Speciální poradenství zejména v oblasti 
finanční gramotnosti (poskytováno do 
11/2019 mimo projekt, poté již v rámci 
projektu Krok za krokem oddlužením – 
viz. bod 4.6) 

Celkem poskytnuto 118 hod. poradenství 
46 klientům z cílových skupin společnosti 
do 11/2019. 

Služby psychoterapeuta Celkem 18 hod. pro cílové skupiny 
společnosti. 
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4.3 Osobní rozvoj, podpora pracovního uplatnění 
 
 
Zahrnuje následující hlavní činnosti společnosti: 
 
G)TVORBA INDIVIDUÁLNÍCH PLÁNŮ A PLÁNŮ ROZVOJE, BILANČNÍ A PRACOVNÍ  
   DIAGNOSTIKA OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE; 
H)PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A JINAK     
   ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY A PORADENSKÁ ČINNOST S PRACOVNÍM UPLATNĚNÍM   
   SOUVISEJÍCÍ 
 
 
 
Činnost v roce 2019: 
 

Poradenství, materiál Kvantitativní vyjádření 

Tvorba osobních rozvojových plánů 
v oblasti kariérního růstu či získání nebo 
udržení pracovního místa. 

Vytvořeno celkem 12 plánů pro 12 osob 
z CS společnosti. 

Poradenství v oblasti podpory 
pracovního uplatnění osob se 
znevýhodněním na trhu práce. 

Celkem realizováno 36 hod. poradenství 
pro 12 osob z CS společnosti. 

Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením či znevýhodněním na trhu 
práce. 

Ke 31.12. 2019 dva ze čtyř zaměstnanců 
společnosti splňují kritéria osob 
znevýhodněných na trhu práce a na DP 
s organizací spolupracují další 3 
znevýhodněné osoby na trhu práce. 
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4.4 Smysluplná aktivizace znevýhodněných osob 
 
 
Zahrnuje následující hlavní činnosti společnosti: 
 
I)ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO KONTAKTU A PROVOZOVÁNÍ AKTIVIT ÚČELNÉHO   
   VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU (SPORT, KULTURA, ZÁJMOVÁ A KLUBOVÁ ČINNOST); 
 
 
 
Činnost v roce 2019: 
 

Poradenství, materiál Kvantitativní vyjádření 

Individuální podpora vytváření kontaktů 
v komunitě (dobrovolnictví, kontakty na 
odborníky, poskytovatele služeb, apod.) 

Celkem vytvořeno 16 nových kontaktů 
pro 12 klientů organizace. 

 
 
 
 
 
 
 

4.5 Ochrana životního prostředí 
 
Zahrnuje následující hlavní činnosti společnosti: 
 
J)REALIZACE SLUŽEB A AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,  
   EFEKTIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI, ENERGIEMI A MATERIÁLY A ZLEPŠOVÁNÍ  
   ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK CÍLOVÝCH SKUPIN SPOLEČNOSTI; 
 
 
Činnost v roce 2019: 
 

Poradenství, materiál Kvantitativní vyjádření 

Prezentace témat ochrany životního 
prostředí v rámci realizovaných kurzů. 

Celkem 3 hod. 

Šíření tzv. zero waste (bezodpadové 
hospodaření a nakupování bez obalů, 
apod.) filosofie v rámci komunity. 

16 hod. 

Podpora projektu Kbelík vody do přírody 
v rámci suchého letního období 
neregionální úrovni. 

Téměř 200 kbelíků již použité vody bez 
saponátů do městské zeleně. 
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4.6 Podpora NNO 
 
Zahrnuje následující hlavní činnosti společnosti: 
 
L)TVORBA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, PROVÁDĚNÍ ANALÝZ, VÝZKUMŮ A STUDII, VZDĚLÁVÁNÍ A  
   SUPERVIZE, ORGANIZAČNÍHO PORADENSTVÍ A VEDENÍ AGEND VČETNĚ ÚČETNÍCH A  
   PERSONÁLNÍCH PRO ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM A PŮSOBÍCÍ  
   V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; 
 
 
 
Činnost v roce 2019: 
 

Poradenství, materiál Kvantitativní vyjádření 

Poradenství v oblasti přípravy a realizace 
neziskových projektů pro NNO 

Celkem 5 různých organizací + práce na 
přípravě a realizaci vlastního projektu 
Krok za krokem oddlužením – Praha od 
11/2019. 

Plánování asistenčních služeb pro osoby 
se sluchovým postižením. 

32 hodin skupinových konzultací + 18 
hod. individuálních. 

Strategické plánování služeb pro seniory. Celkem 56 hod. rozvojového poradenství 
v oblasti služeb pro seniory. 

 
 
 

4.6 Projekt Krok za krokem oddlužením - Praha 
 
Projekt Krok za krokem oddlužením - Praha  
(reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011303) 
 
Projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 
 
Dne 1.11.2019 byla zahájena realizace projektu Krok za krokem oddlužením – 
Praha, který je určen lidem ohroženým finanční tísní či těm, kteří se již v dluhové 
pasti nacházejí na území hl. m. Prahy. Patří sem lidé a rodiny, které mají pocit, že 
jejich měsíční příjmy téměř nestačí na pokrytí měsíčních výdajů všech členů rodiny a 
ti, které nepřetržitě nahání věřitelé či musí čelit stále dalším a dalším obsílkám kvůli 
dluhům. Orientujeme se zejména na seniory, rodiče samoživitele a osoby se 
zdravotním postižením, ale dveře nezavřeme nikomu, kdo se s podobnými problémy 
potýká. Projekt poběží do konce dubna 2022. 
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Hlavním cílem projektu je zvýšit příjmy či snížit výdaje lidí ve finanční tísni či vyřešit 
zcela nebo částečně zadlužení, a to včetně konsolidace dluhů či podání nsolventního 
návrhu. Tyto činnosti budou v rámci projektu zajišťovat profesionálové s praxí delší 
než 5 let v oboru. 
 
V rámci projektu poskytují služby: 
 

 průvodci oddlužením (provází pochůzkami, formuláři, zná velmi dobře postup 
oddlužení), 

 finanční kouč (podporuje, hledá s vámi reálné cíle, mění postupy, když je 
třeba), 

 poradce pro hmotné zabezpečení (hledá možnosti fin. dávek a pomáhá je 
získat), 

 poradce pro kariérní růst (hledá spolu s vámi cesty k profesnímu růstu), 
 poradce v otázkách bydlení (hledán možnosti pasivních příjmů z vaší 

nemovitosti, popř. poradí s prodejem či výměnou), 
 mediátor (pomáhá řešit konflikty, vyjednávat), 
 psychologové (jsou zde, když je vám těžko od srdce, když je toho na jednoho 

člověka příliš). 
  
Více zde: https://www.budklicem.cz/krok-za-krokem-oddluzenim/ 

 

5. Zdroje financování společnosti 
 
Buď klíčem, obecně prospěšná společnost financovala svou činnost v roce 2019 z 
vlastních zdrojů získaných v rámci realizace hlavní činnosti a z účelové dotace 
Ministerstva práce s sociálních věcí Č v rámci programu OPZ.  
 
Společnost disponovala k 31.12.2019 vlastními zdroji ve výši celkem 250 tis. Kč.  
 
Skutečně vynaložené náklady v rámci OPZ projektu Krok za krokem oddlužením za 
rok 2019 činily celkem 286 tis. Kč. 
 
 

6. Hospodaření společnosti 
 
Kapitola je zaměřena na podrobný rozbor hospodaření společnosti za uzavřené 
účetní období 2019. Níže naleznete jak kompletní Účetní rozvahu v plném rozsahu 
za zmiňované účetní období, tak výkaz zisků a ztrát za rok 2019 
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