Nadační fond pro taneční kariéru je jedinou organizací v ČR, která aktivně podporuje
profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy
na ni. Nadační fond založily profesní organizace Vize tance z.s. a Taneční sdružení ČR z.s.
s cílem

přispět

ke

zlepšení

profesních

podmínek

a

perspektiv

výkonných

umělců

v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu. Nadační fond pro taneční kariéru byl založen
20. října 2015.
1. rok Nadačního fondu pro taneční kariéru
 Prezentovali jsme aktivity a činnost NFTK před členy baletních souborů a tanečníky v
Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Ústí nad labem, Českých Budějovicích a Plzni.
 Navštívili jsme studenty ostravské konzervatoře.
 Zorganizovali jsme workshop na téma Jak najít podnikatelskou příležitost a připravit si
byznys plán vedený lektorem, podnikatelem a vysokoškolským pedagogem Michalem
Anderou.
 Připravili jsme Seminář s Úřadem práce ČR aneb Co nabízí Úřad práce tanečníkům a
jak efektivně využít jeho služby vedený Gabrielou Vlčkovou, metodičkou z oddělení
zprostředkování a poradenství GŘ ÚP ČR.
 Prezentovali jsme v parlamentním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a
tělovýchovu problematiku druhé kariéry a předložili poslancům argumenty, proč ji
podporovat a seznámili jsme je s návrhem spořícího systému pro tanečníky, umělce
pohybového divadla a cirkusu.
 Konstantně komunikujeme s Ministerstvem kultury ČR o tématu druhé kariéry a
participativního spořicího systému.
 Nadační fond jednal s Kateřinou Neumannovou - představitelkou projektu Duální

kariéra o možné spolupráci NFKT s Českým olympijským výborem.
 Představili jsme činnost fondu na mezinárodním veletrhu Tanzmesse v Dusseldorfu.
 Připojili jsme se k mezinárodní síti transition center IOTPD (International Organization
for Transition of Professional Dancers).
 Účastnili jsme se mezinárodní konferenci LEAP Together: Career and Life Transitions in
Dance and Sport v kanadském Torontu.
 Iniciovali jsme uspořádání akce Vstupenka, která pomáhá českému tanci na podporu
vzdělávání a rekvalifikace tanečníků po skončení profesionální kariéry a na jejich další
profesní uplatnění. Do projektu se zapojilo pět divadel z České republiky, která
nabídnou divákům na konkrétní taneční představení vstupenku za navýšenou cenu a
toto navýšení věnují nadačnímu fondu. Do akce se zapojilo: Národní divadlo v Praze,
Národní divadlo v Brně, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Jihočeské divadlo České
Budějovice a Divadlo J. K Tyla Plzeň.
 S prvními klienty začalo individuální koučování a konzultace.
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