Zpráva o činnosti
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Dobré víly dětem
za rok 2017
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Úvod
Milí čtenáři,
uzavřely jsme další rok naší činnosti a hrdě se díváme zpět na vše, co jsme v roce 2017 dokázaly a
s velkou nadějí na nové výzvy do dalšího nadcházejícího roku.
Děti v dětských domovech nás vítají jako dobře známé parťáky, kterým se mohou svěřit; jako
kamarády, kteří jsou s nimi v dobrém i zlém. Berou nás jako součást svého života a těší se na
každotýdenní návštěvy a pravidelné akce s nedočkavostí a láskou, která nás hřeje, těší a potvrzuje
smysluplnost toho, co děláme. Zároveň je to pro nás závazkem do budoucnosti, nezklamat děti a být
jim nablízku.
Podařilo se nám splnit jeden z cílů, které jsme si stanovily, a tím bylo navázat spolupráci s dalším
dětským domovem. Pod svá křídla jsme přibraly dětský domov Na Celně v Mladé Boleslavi, kde se
nachází převážně děti mladšího školního věku.
Máme v roce 2017 také úspěšnou maturantku, která svůj výkon okomentovala slovy: „Bez doučka od
Víl bych to nedala“. Jakou větší odměnu si můžeme přát?

Těšíme se na další rok plný radostných chvil s dětmi, které si zaslouží štěstí, úspěch a možnost
rozvíjení svých schopností jako děti z běžných rodin.
Přejeme Vám příjemné čtení, díky kterému se podrobněji seznámíte s naší naplňující a radostnou
činností a vším podstatným, co se u nás stalo.
„Dáváme lásku dětem z dětských domovů, dávejte ji s námi“ – Vaše Dobré víly
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Dobré víly dětem – o nás
Organizace Dobré víly dětem vznikla v roce 2015 s cílem pomáhat dětem z dětských
domovů, pěstounských a hostitelských rodin.
Právě pomoc dětem, které se nacházejí v těžké životní situaci, byla hlavním motivem zakladatelek – 2
kamarádek, které se potkaly v mezinárodní firmě a pěstounky mající již v té době 1 dítě v pěstounské
péči. Poté obě víly opustily korporát, aby se mohly věnovat této naplňující činnosti. Nyní vedou
organizaci Angelika a Michaela, Saskie se naplno věnuje svým 2 pěstounským dcerám.
Jedním z cílů Dobrých víl je zprostředkování naslouchajících a chápajících dospělých „parťáků,“ kteří
dětem budou pomáhat rozvíjet osobnost, talent i dovednosti pro život na vlastních nohou. Dětem v
dětských domovech se totiž nedostává osobního přístupu. Vychovatelé, i přes veškerou snahu, nemají
dostatek času na to, aby mohli vyslechnout každé dítě a pomoci mu tak rozvíjet své silné stránky –
především sebevědomí a osobnost.
Míříme dále k těmto cílům:
 Navázat spolupráci s dalšími pěstounskými a hostitelskými rodinami a dětskými domovy
 Najít skladové a kancelářské prostory pro svou činnost
 Rozvíjet a upevnit tým stálých dobrovolníků napříč věkovým spektrem
 Rozjet sociální podnik či chráněnou dílnu, které dětem usnadní vstup do pracovního života
 Získat prostory, kde by se mohly Dobré víly pravidelně setkávat s dětmi a mít stálé zázemí
 Rozjet projekt „Jak přežít v dospělosti sám“, který dětem opouštějící dětský domov pomůže
najít bydlení, práci a vést domácnost: zřídit bankovní účet, dávat si pozor na nabídky snadného
nabití finanční pomoci, vařit, prát a šetrně hospodařit
 Pořádat rekreačně-vzdělávací tábory pro děti, kde se budou moci učit jazyky a rozvíjet
umělecký či sportovní talent. Rozvíjet kreativní aktivity, organizovat výlety za kulturou a
přírodou
 Dopomáhat k pracovním příležitostem a brigádám
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Základní údaje
Dobré víly dětem z. s., - vedený ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 63621
Datum vzniku: 29. září 2015
Sídlo: Kubištova 1098/5, Podolí, 140 00 Praha 4
IČO: 04421507
Číslo transparentního bankovního účtu u Fio banky: 2300868396/2010
Číslo transparentního bankovního účtu pro veřejnou sbírku u Fio banky: 2001243492 / 2010
Datová schránka: 3dpt9he
Webové stránky: www.dobrevily.cz
Facebook: https://www.facebook.com/dobrevily/
Linked in: https://www.linkedin.com/company/10221965/

Organizační struktura:
Jednatelky – statutární zástupkyně:
Angelika Nevěřilová a Michaela Orlíková
Naše skvělá parta dobrovolníků:
Brabcová Adéla
Cígler Jakub
Finsterlová Lucie
Frýdová Klára
Hejlová Kristýna
Herodesová Oxana
Janečková Klára
Krško Ondřej
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Kuberová Monika
Lehká Barbora
Matějková Lucie
Mašková Hedvika
Mužná Veronika
Nollová Michaela
Rossmannová Kateřina
Soósová Nina
Šutorová Katarína
Tóthová Martina
Zimová Irena
Štajer Milan
Štajerová Helena
Zámostný Martin

Naše aktivity v uplynulém roce
V současnosti Dobré víly dětem spolupracují s dětským domovem Nové Strašecí, který disponuje
kapacitou 24 dětí a dětským domovem Krnsko, kde je kapacita 48 dětí. Dále jsme navázali spolupráci
s dětským domovem Na Celně v Mladé Boleslavi, kde je umístěno momentálně 24 dětí a stav je
naplněn.
Dobré víly dětem pravidelně každý týden organizují návštěvy dětského domova v Novém Strašecí a
Krnsku. Během těchto návštěv probíhá doučování angličtiny se zaměřením na individuální potřeby
jednotlivců. Významná pozornost je také věnována praktickému procvičování, jelikož samotné
rozmluvení je pro většinu dětí nejproblematičtější. Individuální péči věnujeme slečně Elišce, která
potřebovala pomoc s přípravou k maturitě – konkrétně se jedná o ruský jazyk a odborné ekonomické
předměty. Doučování probíhá také z matematiky a českého jazyka podle potřeb školáků. Na
pravidelných návštěvách také procvičujeme s prvňáčky uvolňovací cvičení, učíme se písmenka a první
číslice. Po hodinách sportování, kreslení a hraní pak přichází čtení pohádek, které má jednak děti
rozvíjet, ale také podpořit jejich zájem o literaturu. Návštěvy slouží také k navázání přátelské vazby s
dětmi nenásilnou formou v přirozeném prostředí a jsme jim oporou nejen v době, kterou tráví v
domově, ale i po jeho opuštění.
Děti podporujeme také po odchodu z domova-navštívili jsme čerstvou maminku a vylepšili její situaci
pomocí potravin a zásob pro miminko. Odrostlé „děti“ motivujeme k vyššímu pracovnímu nasazení a
dopomohli jsme k brigádnímu přivýdělku.
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Jedna z největších našich událostí je letní dětský tábor. V roce 2017 jsme zařídili krásný prázdninový
týden pro více než 50 dětí ze 2 dětských domovů. Několik zúčastněných dětí pocházelo z běžných rodin
našich dobrovolníků a dárců. Integrace proběhla bez potíží a vznikla nová přátelství mezi dětmi i
dospělými.
Nezanedbatelnou pomocí pro dětské domovy je také dodávka potravin z potravinové banky.
Pravidelně na týdenní bázi děti zásobujeme čerstvou zeleninou, ovocem a dalšími nadstandartními
lahůdkami, na které v rámci svých rozpočtů stěží dosahují. V listopadu jsme se zúčastnili Národní
potravinové sbírky. Dokázali jsme nasbírat neuvěřitelných 1 190 kg potravin a drogerie, které putovaly
přímo do dětských domovů. Část sbírky pomohla čerstvé mamince, která loni odcházela z dětského
domova Nové Strašecí.
Více o jednotlivých a jedinečných akcích se dočtete dále.
Statisticky naše činnost vypadá následovně:
Z 85 akcí v roce 2017 proběhlo 53 (62 %) týkajících se čistě doučování.

Doučování

ostatní
38%

doučování
62%

Z toho 29x v Novém Strašecí a 24x v Krnsku.
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DOUČOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH DD

Krnsko
45%
Nové Strašecí
55%

Hlavními doučovacími předměty v obou domovech byly:
-

Angličtina – ta proběhla každou návštěvu – tedy 53x
Ruština – 35x
Matematika – 17x
Čeština – 17x

Kromě pravidelných návštěv v roce 2017 proběhly následující akce – řazeno sestupně:

23. – 26. 12. 2017 – Opravdové Vánoce na horách
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Děti z dětského domova v Novém Strašecí strávily Vánoce se svými kamarády dobrovolníky na horách.
Všichni jsme měli radost, že nás Ježíšek našel i v Rokytnici a pořádně nám nadělil. Na horách jsme si
užívali lyžování, naši čtyři začátečníci byli opravdu šikovní. V rámci arteterapie jsme si krom masek
vyrobili i ozdobičky na stromeček, po večerech jsme si užívali společenské hry a zkusili i saunu. Zkrátka
jsme si to zas skvěle užili.

5. 12. 2017 – Nebesko pekelná návštěva ve všech třech dětských domovech
I letos se Dobré víly proměnily v nebesko-pekelné
bytosti a nadělovaly, jen tentokrát i v Mladé
Boleslavi, domově, který jsme od loňska přibraly pod
naše “křídla”. Ve všech třech dětských domovech
jsme si nadělování všichni moc užili a čerti opět
odešli s prázdným pytlem.

1. – 3. 12. 2017 – První víkendovka se všemi třemi domovy
První adventní víkend si Dobré víly užily se svou
skvělou partou dobrovolníků a s dětmi ze tří dětských
domovů. Vyjeli jsme k blanickým kopcům, do naší
oblíbené Jizbice. Stihli jsme procházku v čerstvě
zasněženém lese, adventní dílničku, hry, diskošku,
opékání buřtíků v krbu a promítli jsme film. Některé
děti měly poprvé možnost být na rekreačním pobytu
a užívaly si to na plný pecky!

11. 11. 2017 – Potravinová sbírka pro děti z dětských domovů
Letos jsme v celonárodní potravinové sbírce dokázali nasbírat neuvěřitelných 1 190 kg potravin a
drogerie! Vše putovalo rovnou do dětských domovů. Radost nad poklady je stejně veliká jako vděčnost
všem, kteří přispěli. Obrovské poděkování letí i krásným a silným dobrovolnicím, které přeskládaly více
než 60 opravdu těžkých krabic na pomoc dětem.
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26. 10. 2017 – Barrandovské ateliéry s Krňátky
S radostí jsme přijaly pozvání z dětského domova
Krnsko, prohlídnout si společně Barrandovské
Ateliéry v Praze. Prohlídka byla opravdu poutavá,
dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, navštívili
jsme místnosti plné kostýmů řazených dle období
existence odívání lidstva a v neposlední řádě, jsme
si užili spoustu legrace při jejich zkoušení.

9. 10. 2017 – Děti nám pomáhají
Nejen že my pomáháme dětem, ale i děti pomáhají nám. Například nám
ex strašecká Barča pomáhá s anglickou verzí webovek.
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30. 9. 2017 – Kultura v Lucerně
Poslední zářijový den jsme si se Strašátky a Bolčátky užili v kině Lucerna. Dobrodružný příběh pejska
Ozzyho děti sledovaly s velkým napětím, až jim u filmu natolik vyhládlo, že jsme je před cestou do
domovů posilnili v nedalekém fastfoodu. Kinu Lucerna za volné vstupenky velmi děkujeme!

1. 9. – 10. 9. 2017 – Prodloužené prázdniny se Strašátky
Strášatka si prodloužila léto u moře a nám bylo
potěšením být s nimi, ač Víly nebyly organizátoři.
Počasí v Itálii si s námi trošku pohrálo, krom
cachtání a ráchání jsme si užili i deště a bouřky.
Načerpali jsme sluníčko a domů si přivezli spoustu
mušlí, ze kterých budeme vyrábět.

28. 8. – 30. 8. 2017 – Soseň se Strašátky
Tentokrát mini tábor jen s domovem Nové Strašecí. Počasí nám přeje. Máme už za sebou výlety –
například Zámeček sv. Huberta, na kterém jsme cestou sbírali malý odpadlíky do kočárku. Po poledním
odpočinku je čas na koupačku, kreativní hry a zmrzlinu, večer se těšíme na táborák s buřtíky.
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13. 8. -20. 8. 2017 Upírský letní tábor
Již druhý ročník dětského letního
tábora se 2 dětskými domovy.
Stihli
jsme
toho
mnoho.
Dopoledne probíhala arteterapie,
pokusná dílna, taneční latina a
kreativní dílny. Odpoledne jsem
pak hráli “šiškovanou”-orientační
stezku s úkoly, stihli jsme i
koupání, vodní bitvu s balonky,
celodenní výlet do Zruče,
olympiádu, bojovku, karneval, táborák, diskotéku. Zkrátka bylo toho tolik, že některé aktivity jsme si
museli schovat na příští rok. Nesmíme zapomenout ani na přátele z Múzy dětem, kteří nám zahráli a
zazpívali u táboráku a na sobotu pro děti zajistili bohatý program.
22. 6. 2017 – Doučko s Múzami
Tentokrát s námi na pravidelné doučování do Krnska vyrazili naši
přátelé z organizace Múzy dětem z.s. A protože prázdniny už jsou
za rohem a klasifikace uzavřená, doučování jsme vynechali a o
zábavný program se postaraly „Múzy“, konkrétně báječný
kouzelník Paul, který svými kouzly nadchl nejen děti, ale i
přihlížející tety a Karel, který s dětmi zábavnou a hravou formou
zdramatizoval hned dvě písničky. Skvěle se bavili jak účinkující, tak
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publikum. Na závěr si děti hlavičky přece jenom trošku polámaly. Každý, kdo chtěl, si závěrem procvičil
mozkové závity nad Paulovými hlavolamy.

10. 6. 2017 – Koníci se Strašátky
Pohled na svět je nejkrásnější z koňského hřbetu. Jestli je to pravda mohla
posoudit Strašátka, která si jízdu na koni vyzkoušela díky spřátelené organizaci
Zajíček na koni z.s. Po sportovním výkonu je potřeba se protáhnout a k tomu
je nejlepší chůze. Po krátké procházce pozval děti na zaslouženou odměnu v
podobě zmrzliny náš vílí gentleman Kuba. Díky Zajíčkovi, Kubovi a všem
zúčastněným za další bezva den.

3. 6. 2017 – Balerína v Lucerně
Užili jsme si dětmi z dětského domova Nové
Strašecí, Mladá Boleslav a Zajíčka na koni
pohádkové dopoledne v kině Lucerna, kde se
promítala inspirující pohádka Balerína – dívka,
která si jde (úspěšně) za svým snem i přesto, že
cesta k jeho dosažení není snadná. Děti byly
skvělé, vydržely koukat až do konce a bylo vidět,
že je pro ně pohádka také zajímavá.

Návštěva Páti v
lázních č. 2
Náš kamarád Patrik už je po léčení z lázní zpátky v domově. Měsíc utíkal
pomalu, ale bylo mu veseleji díky návštěvám Dobrých víl. Naše
dobrovolnice Áďa dokonce vymyslela Páťovi program na vycházky 2 dny
za sebou. Děkujeme Adélko!
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25. 5. 2017 – Den plný rekordů – 7 víl ve 2 domovech
Lámaly jsme rekordy! Jaké konkrétně? Za 1 den:
☻ 2 auta (historicky poprvé jsme zaplnily hned dvě auta)
☻ 7 víl (překonaly jsme i počet víl na jedné návštěvě)
☻ 2 domovy (hry a doučko hned ve 2 dětských domovech)
… Zkrátka, za jedno odpoledne hromada radosti

19. – 23. 5. 2017 – Olympiáda dětských domovů v
Solenicích
Sportovní výkony dětí byly opravdu senzační a
některé opravdu těsné! Strašátka si z jednoho dne
odnášejí hned 15 medailí, Krňátka jen o chlup méně,
za to ale bohužel jednu zlatou sádrovou. Emilka si při
svém vítězném skoku zlomila ruku. Byla ale
neuvěřitelně statečná, a tak zapálená, že její první
otázka po pádu byla “Kolik jsem skočila”? Klobouk
dolů, Emčo! Za obrovské nasazení a skvělé výkony,
jsme vzaly děti na zmrzlinu a na výlet, který si děti
vybraly-do tábora “Vojna”. Ze Solenic jsme odjížděly na všechny děti, nejen ty “naše”, moc hrdé a jejich
soutěžním duchem dojaté ♡♡!

18. 5. 2017 – Návštěva a navázání spolupráce s dětským domovem Mladá Boleslav
Vlastně jsme jely jenom předat krabici korálků, kterou děti vyhrály na akci spřátelené organizace Múzy
dětem s tím, že třeba něco domluvíme. Děti nám naskákaly na klín a nechtěly nás nechat odjet, slovo
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dalo slovo a prostě nám všem dohromady bylo spolu fajn, takže už máme domluvenou spolupráci i
první společnou akci.

🙂

13. 5. 2017 – Pomoc s organizací závodů dračích lodí spřátelené
organizaci Múzy dětem
V sobotu 13. 5. nám bylo ctí a velkým potěšením pomoci s organizací závodů dračích lodí pro děti z
dětských domovů, které pro děti pořádala naše spřátelená organizace Múzy dětem z.s. Užili jsme si
báječnou atmosféru závodů, zasportovali a co hlavně, začala se zde rodit spolupráce s dalším dětským
domovem (autor obrázku: Múzy dětem z.s.)

10. 5. 2017 – Návštěva Páti v lázních č.1
Náš kamarád Patrik tráví kvůli zdravotním obtížím celý
měsíc v lázních. Ostatní předškoláci tam pobývají s rodiči,

Patrik je v Karlových Varech sám. Potěšily jsme Páťu
návštěvou, sladkými dobrůtkami a hračkami. Schovku jsme vydrželi hrát skoro celou procházku a
těžko se nám odjíždělo po otázce: ” A zítra taky přijedete?”
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8. 5. 2017 – Zahájení sportovní sezony v Novém Strašecí
V dětském domově Nové Strašecí proběhlo zahájení nové sportovní
sezóny a tradiční volejbalový turnaj. Dobré víly jen o 2 body minuly
zlato a odvážely domů pohár za 2.místo. Dětem jsme také připravily
keramickou dílničku a velmi oblíbené malování na obličej.
Pomalovaní odjížděli i dobrovolníci, děti popustily uzdu fantazii a
báječně se na dospělácích vyřádily.

7. 5. 2017 – Krňátka na Spartě

Zase jedno fajn odpoledne. Díky Šimonu
Peckovi a jeho týmu, kterému se
podařilo v rámci školního úkolu vyjednat
lístky na fotbal pro děti z dětských
domovů, mohli dnes mladí fotbaloví
Krňátka i se svým trenérem Pavlem
Tvarohem z FK Krnsko zhlédnout a zažít
atmosféru fotbalového zápasu Sparta – Liberec, za což moc děkujeme AC Sparta.

29. 4. 2017 – Decoupage v Krnsku
Na sobotu, pro Krňátka naše kamarádka Lada
Mašlonková připravila výtvarnou dílničku techniky
*decoupage. Moc moc děkujeme. Děti si tvoření
náramně užily, opravdu šikovní a trpěliví byli i ti
nejmladší výtvarníci.
*decoupage-ubrousková

technika,

kdy

pomocí

ubrousku dekorujeme rámečky, obrázky, květináče
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26. 4. 2017 – Labutí jezero

Vzdělávání zážitkem má nejlepší účinky!
Proto jsme naši studentku Elišku v rámci
přípravy na maturitu vzaly na balet do
Národního divadla. A když balet, tak co
jiného než Labutí jezero. Pořád na tuto
událost uchváceně vzpomíná.

8. – 9. 4. 2017 – Brigáda náctiletých
Našim

dětem

zajišťujeme

nejen

doučování

a

volnočasové aktivity, ale i brigády. A dokonce zvládáme
obě tyto aktivity najednou. Ve Strašecí proběhla nejen
kreativní velikonoční dílnička, ale i víkendová brigáda
pro děti 16+. Děti si tak mohly nejen přivydělat penízky,
ale získat i cenné zkušenosti. Ke Strašákům se přidali i
Exstrašečtí Mája s Vojtou.
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9. 4. 2017 – Velikonoční dílna v Novém Strašecí
Zatímco “velké děti” si vydělávaly přilepšení ke kapesnému
na brigádě s vílou Míšou, menší osazenstvo zabavily Dobré
víly kreativní dílnou. Dětský domov ozdobí nejen
velikonoční zajíčci, pejsci, beránci, ale i pavouci! Nejmladší
účastníci dílnička zmohla natolik, že se uvelebila u oblíbené
víly Lucky k poslechu pohádky a nakonec usnula jako
Šípková Růženka.

1. 4. 2017 – Kino, hřiště, Burger king
Tak v tomto duchu se nesla naše společná
sobota s Krňátky a Strašátky. Nejdříve děti
zkoumaly visutého koně od Davida
Černého a namítaly, že takto se na
koníčkovi ale nejezdí a pak už se postupně
ztrácely ve velkém foyer kina Lucerna.
Soubor pohádek od Břetislava Pojara
potěšil malé i velké. Čekání na oběd jsme
zkrátili na hřišti ve Františkánské zahradě,
kde se děti vyřádily a pořádně všem
vyhládlo.
Jako perlička nakonec – oběd v Burger
Kingu! To slastné ticho po rozdání jídla si vychutnávali všichni dospělci, děti si zas užívaly menu a
radovaly se nad hračkami z balíčku.
Co myslíte, že se z výletu dětem líbilo nejvíce? Pohyb ani kultura to nebyla…

18

18. -19. 3. 2017 – Kulinářský víkend na vážné téma
Tento víkend jsme si užily s holkami z Nového Strašecí. Jak
název napovídá, došlo na příjemná i vážná témata. Tím
vážným byla tentokrát otázka osamostatnění se, které
zanedlouho čeká i Míšu. Speciálním hostem byla Barča,
která postavení se na vlastní nohy zvládla na jedničku s
hvězdičkou a kdo jiný by k tomu měl co říci než někdo, kdo
si tím sám prošel. Neméně důležitou součástí úspěšného
odchodu z domova je i vaření, což byla ta příjemná část
našeho víkendu, především pak konzumace.

12. 3. 2017 – Ukončení lyžařské sezony se Strašátky
Letošní lyžařskou sezonu jsme úspěšně ukončily se skvělým skóre:
nula úrazů a spoustu zážitků. Děti jsme letos vzaly na lyže hned 4x a
na horách jsme společně pobyli celkem 7 dní. Za financování
letošního lyžování ještě jednou moc děkujeme ČD – Telematika.

2. 3. 2017 –
Lyžovačka
s
Krňátky
Posíláme další pozdrav z hor, tentokrát s Krňátky ze
Zásada Ski Centrum, kde jsme si to díky skvělému,
přátelskému a vstřícnému personálu areálu a
krásnému počasí opět moc užili! Za finanční
podporu opět velmi děkujeme ČD – Telematika!
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25. 2. 2017 – Lyžovačka se Strašátky
Díky ČD – Telematika, jsme si včera mohli užít další den lyžování se Strašátky. Byla to tentokrát akce
komorní, ale o to intenzivnější. Ivetka se naučila lyžovat na
velké sjezdovce a pořádném vleku a všichni dohromady
udělali velké pokroky a vylepšili styl.

27. – 29. 1. 2017 – Víkend na lyžích
O pátek prodloužený víkend jsme si všichni užili v Jizerských horách s Krňátky i Strašátky najednou.
Hned u chaty byl mírný kopeček, jako stvořený pro začátečníky. Po ušlapání čerstvě napadaného sněhu
začal
výcvik
s
certifikovanými
instruktorkami – dobrovolnicemi. Starší
a zkušenější lyžaři vyrazili na nedalekou
větší sjezdovku. Děti byly z lyžování tak
nadšené,
že
po
odpočinku
a
zaslouženém relaxu, jsme jim dopřály
ještě “noční“ lyžování v umělém
osvětlení. V chatě Krásná se také
odpočívalo, hrál stolní tenis a
společenské hry.
I děti, které dosud nestály na lyžích, v
neděli bravurně zvládly samostatný
výjezd na vleku, sjezdy, slalom mezi hůlkami a dokonce i skok z vlastnoručně připraveného skokánku!
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14. – 15.1. 2017 a 21. – 22. 1. 2017 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Protože máme rády věci pod kontrolou, zejména pak bezpečí a zdraví,
absolvovaly víly jednatelky v těchto dnech kurz zdravotníka zotavovacích
akcí. Kurz od českého červeného kříže, akreditovaný MŠMT, byl opravdu
skvělý, předčil naše očekávání a vřele doporučujeme!

Podpora hostitelské a pěstounské péče:

Jedním z našich dlouhodobých cílů je podpora hostitelské a pěstounské péče. Letos jsme podpořili
pěstounku Irenu, která má kromě své vlastní dcery, v pěstounské péči 2 děti své sestry. Na konci roku
2016 přebírala do péče 2.pěstounského svěřence Pavlíka. V lednu 2017 jsme pomohli příspěvkem
5 000,00 na nákup postele a matrace. Září je finančně náročné pro většinu rodin se školou povinnými
dětmi. Přispěli jsme Pavlíkovi a jeho sestře Natálce na učební a vzdělávací pomůcky ve výši 2 487,00.

Nově veřejná sbírka:
V červenci 2017 jsme založili veřejnou sbírku na zajištění volnočasových aktivit pro děti z dětských
domovů. Koná se na dobu neurčitou a je vedená u Magistrátu hl.města Prahy pod č.j. 1096488/2017
a Sp.zn. S-MHMP/1068712/2017.
Dle zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, byl založen pro tyto účely sbírkový účet. Jedná se o
transparentní účet u Fio banky 2001243492 / 2010.
O sbírkách konaných v roce 2017 se dozvíte dále v sekci Dárci a partneři.
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Dárci a partneři:
Dobré víly dětem by nemohly vzniknout a existovat bez veliké podpory rodin a dárců. Srdečně
děkujeme všem, kdo pomáhá k úspěšnému fungování spolku. Díky Vám můžeme naplňovat naše
poslání.
Velice děkujeme za pro bono služby:

Webové stránky

Poradenské a právní služby po celý rok

Vedení účetnictví zdarma

Výtvarnice Petra Podzemská – tvorba jedinečného
loga jen pro Dobré víly

Tiskárenské služby +grafické služby

Poskytnutí občerstvení a nápojů na akce pro děti
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Děkujeme firemním dárcům za významnou finanční podporu:
ASB Accounting s.r.o.

23 000,00

Bright HR, s.r.o.

20 000,00

Lion Energy s.r.o.

1 000,00

MERIT GROUP, a.s.

35 000,00

Personal Connect s.r.o.

20 000,00

Pilz GmbH

84 000,00
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Děkujeme našim pravidelným jednotlivým měsíčním dárcům:
Borovská Kateřina, Černá Martina, Chýňavová Dagmar, Jandurová Klára, Jägerová Michaela, Koblížková
Klára, Kotek Karel, Krško Alexandr, Mansfeld René, Mašlonková Lada, Müllerová Jitka, Nevěřilová
Dagmar, Pešková Vendula, Podolková Martina, Sedláčková Šárka, Weigel Petr, Zámostný Martin.
Děkujeme všem dárcům za jednotlivé dary na transparentní účet Dobrých víl či přes portál Darujme:
Balasel Andrei, Berdnik Julie, Brabcová Markéta, Bužková Ivana, Cejpek Rostislav, Cígler Jakub,
Cíglerová Dana, Čechová Jiřina, Čechová Marcela, Černický Radim, Dědeček Ladislav, Drabova
Monika, Dvořáčková Marie, Dvořáková Lucie, Faixová Lucie, Felcman Ondřej, Felcmanová Andrea,
Felcmanova Michaela, Ferents Diana, Frýda Josef, Frýdová Klára, Frýdová Monika, Füllsacková Lenka,
Gigalová Šárka, Gonšenicová Andrea, Gottfriedová Hana, Gyori Csaba, Häcklová Hana, Hájková
Pavlina, Hajná Hana, Haman Luděk, Hanzelka Tomáš, Hejhal Pavel, Helebrantová Karolina, Hofhans
Martin, Houdek Adam, Hrabal Lukáš, Hulán Patrik, Chytrý Lukáš, Janečková Alena, Janečková
Štěpánka, Járková Alena, Josefi Petr, Jurčová Radka, Jurkovský Zbyněk, Kaderabkova Lenka,
Kamlachová Ingrid, Klouda Vaclav, Kolar Miroslav, Kolaříková Anna, Kosek Martin, Kotiba Zdeněk,
Kotková Lenka, Kovarcik Martin, Krouská Eva, Krško Saša, Křemen Martin, Kuhn Marek, Kynclová
Tereza, Lapková Kamila, Lefnerová Ludmila, Lehka Petra, Lev Kati, Lupienska Anna, Malá Karolina,
Mansfeld René, Marek Binar, Mašlonková Lada, Matějková Lucie, Mertlová Olga, Michlová Jana, Mika
Josef, Milošová Eliška, Mrackova Barbora, Mráčková Barbora, Muransky Marek, Nollová Michaela,
Novický Robert, Ozimý Vojtěch, Pánek Jakub, Perutka Lubomir, Pešek Dvořák David, Pešková
Vendula, Plšek Jiří, Polivka Pavel, Řeha Jan, Sedlackova Iva, Sidlo Ladislav, Simecek Petr, Sirotková
Michaela, Sláma Matěj, Svobodova Karolina, Šenová Aneta, Šimeček Petr, Špačková Michaela,
Štefková Veronika, Štencek Jiří, Švácha Jan, Trčková Lydie, Tůmová Renata, Urban Vit, Vejvodová
Tereza, Vindušková Patricie, Vindušková Vendula, Vitoušková Lucie, Vobořil Ladislav, Vobořilová
Monika, Volovec Miroslav, Vrána Lukáš, Zamostny Martin, Zemanova Lucie, Zímová Kateřina, Zralá
Alexandra, Zýka Vladimír

Celkem jsme obdrželi dary od jednotlivců:
-

154 600,00 přes portál Darujme.cz

-

437 360,00 přímo na transparentní účet ve Fio Bance
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Veřejná sbírka:
Díky veřejnému sbírkovému účtu jsme mohli uspořádat letos 2 veřejné sbírky.
První se konala na Praze 2 v bistru Freshnook, kde byla umístěna na celé léto pokladnička. Lidé mohli
dle vlastního uvážení přispět do zapečetěné kasičky svůj příspěvek v akci „Duhové léto“. Celkem se
podařilo vysbírat 5 653,00 Kč.
Druhá sbírka proběhla ve společnosti ČD - Telematika. V rámci předvánočního období se pořádala
charitativní sbírka také se zapečetěnou pokladnou. Zaměstnanci si mohli vybrat z vánočního stromečku
poukázku a přispět konkrétnímu dítěti na jeho potřeby. Sešla se krásná suma: 21 551,00.

Děkujeme moc všem zúčastněným za štědré příspěvky.
Granty:
Letos se nám podařilo získat na naše aktivity následující granty:
Rotary klub - 8 000,00 na autoškolu pro 1 konkrétního studenta
Středočeský kraj – 200 000,00 na dopravu a ubytování na rekreačním pobytu; také na doučovací a
kreativní pomůcky pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin.
Agrofert – 150 000,00 na osobní náklady - mzdy a ubytování pro děti na letní tábor. Díky tomuto grantu
jsme letos poprvé začali vyplácet částečnou mzdu jedné z jednatelek.
Nadační fond Tesco – 30 000,00 na sportovní náčiní, vzdělávací pomůcky, kreativní materiál a dopravu
na rekreační pobyt pro děti.
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Partneři:
Děkujeme za vstřícnost, přátelskou a milou spolupráci dětským domovům Krnsko, Nové Strašecí a
Mladá Boleslav.

Finanční a ekonomické údaje:
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Příloha k účetní závěrce 2017 je uložená ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.
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Přehled našich příjmu v grafu:

Přehled našich výdajů v grafech:
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Podrobný graf – materiál:

Podrobný graf – služby:
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Podrobný graf – mzdové a ostatní náklady (daně, poplatky, pojištění):

Používáme vlastní auta, počítače a mobilní telefony.
Dobrovolníci pracovali zdarma bez nároku na odměnu.
Od vzniku organizace v roce 2015 obě víly pracovaly zcela zdarma bez nároku na honorář. Až letos
z důvodu udržitelnosti činnosti jedna z víl dostává mzdové ohodnocení.

Kontakty:
Jednatelky a zakladatelky:
Angelika Nevěřilová
Email: angelika@dobrevily.cz
Tel.: 607 728 329
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Michaela Orlíková
Email: michaela@dobrevily.cz
Tel: 775 012 042

Jak nám můžete pomoci?
Finanční pomoc je možné zaslat na transparentní bankovní účet vedený u Fiobanky:
2300868396/2010
anebo přes portál darujme:
https://www.darujme.cz/darovat/1000115?customamount=&referrer=http%3A%2F%2Fdobrevily.cz%2Fvedenispolku%2F&frequency=monthly&widget=1200147

Pomůžou nám i služby a materiální pomoc
-možnost ubytování
-nápoje a občerstvení
-zachovalé oblečení a obuv
-kancelářské potřeby
-sportovní náčiní

Také se můžete stát dobrovolníkem a věnovat dětem svůj čas a dovednosti. Anebo využijte svých
odborných znalostí a pomozte svými profesionálními dovednostmi.
Koho hledáme? Pomocníky na administrativu, fundraisery, copywritery, marketingové a IT odborníky,
maminky na mateřské dovolené, které mají čas pomoci ze svým domovů.

Děkujeme za pozornost a podporu.
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