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Poslání

„Pravidelnými návštěvami, osobním, přátelským přístupem a individuální podporou
dáváme dětem z dětských domovů to nejcennější – čas, pozornost a lásku. Dětem
pomáháme s přípravou do školy a rozvíjíme je v tom, co je baví. Společně s dětmi se
vzděláváme, posilujeme jejich samostatnost a sebedůvěru.
Naše pozornost směřuje také k pěstounským a neúplným rodinám. Jsme
přesvědčeni, že i sebemenší podpora, ať už morální nebo finanční, může být velkou
pomocí.
To, co děti prožily, neovlivníme, ale chceme, aby uvěřily, že mohou být v životě
šťastné.“
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Úvodní slovo
Milí čtenáři – přátelé, podporovatelé a příznivci Dobrých víl,
máme za sebou již čtvrtý úspěšný rok fungování. Rok 2018, který byl bohatý na zážitky a nové
výzvy nejen pro všechny Dobré víly, ale i děti.
Co všechno jsme stihli za uplynulý rok?
•

10 měsíců, 43 týdnů, 65 pravidelných návštěv 2x týdně ve 2 dětských domovech

•

33 kulturních, sportovních, víkendových a kreativních aktivit pro děti ze 3 dětských
domovů

•

82 poslaných přáníček dětem k narozeninám

•

nespočet úsměvů, objetí, radosti, obdarovaných srdcí a času věnovaného dětem
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Byl to rok plný nezapomenutelných chvílí, kdy jsme dávali dětem to nejcennější – lásku,
pozornost a svůj čas.
Můžeme se pochlubit úspěšně dosaženými cíli, které jsme si do roka 2018 dali. Na začátku
roku jsme si splnili hned první bod – získali jsme (pro bono) prostory, kde můžeme pracovat,
plánovat aktivity pro děti a skladovat potřebný materiál.
Navázali jsme spolupráci s další pěstounskou rodinou a rozšířili svou pomoc na neúplné rodiny
v obtížné životní situaci. Konkrétně jsme poskytli pomoc mamince samoživitelce. V našem
týmu jsme přivítali nové dobrovolníky. Pomohli jsme starším dětem najít brigádu a plnili jsme
jejich sny – např. Andrejce jsme pomohli nafotit a zrealizovat její první módní „book“.
Zorganizovali jsme 3. ročník báječného letního tábora pro 50 dětí. Také mnoho kulturních,
sportovních a pobytových akcí mimo dětské domovy podporující osobní rozvoj dětí.
Dobré víly v roce 2018 byly celostátně oceněné – v rámci soutěže „Cena Ď“ jsme v červnu
získali uznání za mimořádný počin pro dětské domovy. Jedná se o českou cenu určenou
mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v
ČR.
V roce 2018 se nám podařilo zajistit dostatek finančních prostředků pro naše aktivity s dětmi.
Veškeré pomoci si moc vážíme. Ať už morální nebo finanční, které se nám od našeho okolí,
příznivců, kamarádů či sponzorů dostává. Děkujeme, že jste s námi!
Těšíme se na nový rok 2019, kdy budeme dál s laskavostí, pokorou a pevným
odhodláním plnit naše poslání, které má smysl.
Angelika Nevěřilová
Zakladatelka Dobrých víl

Hlavní tým Dobrých víl (zleva: Terka, Lucka, Angelika, Míša)
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Kdo jsme a co děláme
Nezisková organizace Dobré víly dětem vznikla v roce 2015 v Praze.
Jak už název organizace napovídá, pozornost Dobrých víl (dále jen „Víly“) patří dětem.
Pravidelně každý týden navštěvujeme děti ve 2 dětských domovech (Nové Strašecí a Krnsko),
děti ze třetího spřáteleného dětského domova (Mladá Boleslav) se s námi zapojují do různých
kulturních, sportovních, víkendových nebo jiných akcí, které pro děti připravujeme.
Podporujeme také pěstounské a neúplné rodiny. Děti z těchto rodin se mohou připojit na naše
akce s dětmi z dětského domova v průběhu roku. Pokud je třeba, podpoříme rodiny i finančně
– konkrétně pomůckami do školy, učebnicemi, zaplacením zájmových kroužků. Myslíme se
svou pomocí pořád i na děti, které se vrátily zpět do rodin či již vyšly z dětského domova do
reálného života.
Dětem dopřáváme sportovní a kulturní vyžití, pozornost a přátelská objetí, ale hlavně vzdělání
a individuální přístup při doučování či přípravě na další studia. Důležitý je pro nás celkový
osobní rozvoj dětí.
Hlavní pravidelnou náplní Víl je podpora dětí ve vzdělávání. Děti do učení ale nenutíme.
Snažíme se je inspirovat tak, aby pro ně učení bylo zábavou. Často se nám pak na doučování
hlásí samy a s nadšením při každé návštěvě oznamují své pokroky a (vylepšené) známky. Z
těchto spontánních reakcí víme, že se věci dějí správně a takové momenty jsou naším cílem.
Když se s dětmi nepřipravujeme do školy, trávíme čas venku a aktivně. Hrajeme hry a užíváme
si všeho, co k dětství patří. Na jaře 2018 jsme navíc v DD Nové Strašecí zahájili tréninky
volejbalu, kterých se účastní většina starších dětí.
Dětský úsměv, radost v očích, objetí a důvěra – to jsou hodnoty, které se nám od dětí
vrací a mají pro nás nevyčíslitelnou cenu.

Tým Dobrých víl včetně dobrovolníků

Dobré víly dětem, z.s.
Kubištova 5
140 00 Praha 4

Angelika Nevěřilová
angelika@dobrevily.cz

+420 607 728 329
www.dobrevily.cz

5
T

Základní informace
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
2001243492/2010

bankovního

účtu

pro

veřejnou

sbírku

u

Fio

banky:

Datová schránka: 3dpt9he
Webové stránky: www.dobrevily.cz
Facebook: www.facebook.com/dobrevily
Instagram: www.instagram.com/dobrevilydetem
LinkedIn: www.linkedin.com/company/10221965
Twitter: www.twitter.com/dobrevily1

O veškerých novinkách, plánech či změnách v organizaci informujeme prostřednictvím webu,
sociálních sítích a newsletterů.
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Organizační struktura
Změnou z konce roku 2018 je, že v Dobrých vílách působí již jedna jednatelka Angelika
Nevěřilová. Činnost Michaely Orlíkové jako jednatelky a statutární zástupkyně byla ukončena
k 30.11. 2018. Změna v rejstříku proběhla v souladu s právním řádem.

Angelika Nevěřilová
Jednatelka, statutární zástupkyně
+420 607 728 329
angelika@dobrevily.cz
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Dobrovolníci
(podm. účast alespoň na jedné akci v roce 2018; řazeno sestupně podle počtu absolvovaných
akcí

Angelika

Květa

Míša

Jana

Lucka

Kuba

Michaela

Katarina

Tomáš

Martina

Mirka

Anička

Terka

Katka

Monika

Hedvika

Mirek

Ota

Vláďa

Adéla
Klára
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Naše aktivity v roce 2018
Hlavní náplní Víl je dávat dětem to nejvzácnější – čas, pozornost a lásku.
V roce 2018 měla konkrétně tuto podobu (viz graf 1):
•

pomoc s přípravou do školy – pravidelně každý týden ve 2 dětských domovech

•

zorganizovali jsme 10 sportovních akcí (zahrnuty tréninky volejbalu od května 2018)

•

8 kulturních událostí

•

7 pobytových akcí podporujících osobní rozvoj dětí

•

9 dalších aktivit pro děti (kreativní dílničky, dětská narozeninová oslava, návštěvy dětí
mimo pravidelné návštěvy)

Také jsme se již po třetí zúčastnili Národní potravinové sbírky, kde jsme pro dětské domovy
vysbírali 1 269 kg potravin a drogerie. Díky tolika vybraným kilogramům jsme mohli pomoct
také dvěma mladým čerstvým maminkám, bývalým klientkám dětského domova.
V září jsme finančním příspěvkem pomohli pěstounským rodinám pokrýt náklady související s
nástupem dětí do školy. Jednalo se o nákup učebních pomůcek a zaplacení sportovních
kroužků.
A Víly se dostaly také do televize. Díky patronství Míši Badinkové v show Tvoje tvář má známý
hlas jsme navázali nová přátelství. Zjistili jsme, jak probíhá natáčení takového projektu a
obdrželi od Nadace Nova neuvěřitelnou sumu 225 000 Kč – taková byla celková výhra Míši B.
pro Dobré víly.
Aktivity s dětmi v roce 2018 (v %)
Ostatní
9%
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10%

Kulturní akce
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Graf 2 porovnává počet akcí v roce 2017 a 2018. Z grafu je zřejmé, že v roce 2018 se počet
námi organizovaných aktivit pro děti zvýšil (doučování, sport, kultura, pobyty). Položka tzv.
ostatních aktivit vykazuje v roce 2017 vyšší číslo díky účasti na mimořádných akcích jako např.
doprovod dětí do Itálie či mikulášská nadílka.
Počet akcí v roce 2017 a 2018
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Nezapomínali jsme ani na vlastní vzdělávání:
•

absolvovali jsme seminář k digitálnímu marketingu pro neziskové organizace od firmy
Deloitte,

•

semináře týkající se fundraisingu a tvorby výroční zprávy

•

workshop osobního rozvoje s Pavlem Moricem

•

vyzkoušeli jsme skupinové supervize na aktuální témata, která řešíme v dětských
domovech

•

zapracovali společně na tvorbě poslání pod vedením odbornice na rozvoj neziskových
organizací.
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Cíle pro rok 2019
•

Zavést pravidelnost do kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí (měsíční perioda)

•

Navázat spolupráci s dalším dětským domovem, případně s dalšími pěstounskými
rodinami

•

Zorganizovat sportovní událost ke zviditelnění práce Dobrých víl, které se mohou zúčastnit
také děti

•

Připravit další, již 4.ročník letního tábora pro 3 dětské domovy a děti z pěstounských rodin

•

Zorganizovat vzdělávací pobyt pro starší děti v zahraničí s cílem motivovat k učení cizích
jazyků a otevření nových obzorů

•

Starším dětem dopomáhat při hledání brigády/práce, být jim oporou při startu na vlastní
nohy, individuálně podporovat v jejich talentech

Rok 2018 - přehled, jak pomáháme dětem
Z grafu 3, který vychází z našich statistik vyplývá, že nejvíce času (když pomineme pobyty)
trávíme s dětmi doučováním a přípravou do školy (26 %). Vzápětí jsou to pak sportovní,
kulturní a ostatní akce pro děti (tzn. kreativní dílničky, návštěvy dětí mimo pravidelné návštěvy,
účast na potravinové sbírce, dětská narozeninová oslava).
Počet hodin věnovaný dětem
Ostatní
2%
Doučování
26%

Kulturní akce
3%
Sportovní akce
4%

Pobyt
65%
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Pravidelná doučování
Doučování je naší hlavní náplní. V rámci pravidelných návštěv dětem pomáháme s přípravou
do školy s předměty, které jim dělají největší potíže (cizí jazyky, čeština a matematika). S
menšími dětmi hrajeme rozvojové hry a motivujeme je k literatuře čtením pohádek na dobrou
noc.
•

roce 2018 jsme děti v rámci pravidelných návštěv navštívili 34x v Novém Strašecí a 31x v
Krnsku.

•

z 89 % jsme se v obou domovech věnovali školním záležitostem

•

během 11 % našich návštěv jsme s dětmi sportovali, hráli volejbal, přehazovanou či fotbal,
zaskákali na trampolíně nebo hráli jiné venkovní hry

•

Vláďovi, který se připravoval na příjímací zkoušky na nástavbu, jsme zprostředkovali
individuální doučování. Uskutečnilo se 4x.

Největším úskalím doučování dětí je mnohdy v chybějících základních znalostech z minulých
školních roků. V angličtině převládá strach z mluvení a běžného dorozumívání v cizí řeči.
Ukazujeme dětem, že všechno se dá doučit a angličtina není jen předmět, ale velké možnosti
si rozšířit nové obzory.
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Sportovní akce
V rámci pravidelných středečních návštěv jsme na jaře 2018 zavedli tréninky volejbalu –
malých i velkých dětí. Na konci školního roku, kdy se tolik neučí, jsme tréninkům věnovali celé
naše návštěvy. Děti volejbal moc bavil a již po pár trénincích dělaly velké pokroky. Proto určitě
budeme pokračovat i v roce 2019 a rozvíjet dál sportovní talenty.

7. – 8.5.2018 – 7.května jsme pomáhali jsme s přípravou sportovního dne v DD Nové Strašecí.
Vzali jsme si na starost pohoštění pro děti, sportovce a přátelé dětského domova. Na gril se
chystaly masové a zeleninové dobroty. 8. května proběhl již tradiční volejbalový turnaj
dospělých týmů a turnaj v přehazované pro děti. O zábavu a zážitky nebyla nouze. Ve
volejbalovém klání Víly skončily na 1.místě!
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V krnském dětském domově jsme v teplých jarních a podzimních měsících v rámci
pravidelných čtvrtečních návštěv sportovali také. Se staršími kluky jsme hráli fotbal a s
menšími dětmi různé venkovní míčové hry.

16.12. 2018 Sportovní den v Praze!
Pod vedením trenéra Lukáše Fajkuse, děti mohly vyzkoušet jaké to je posilovat vlastním tělem
bez používání těžkých závaží a přístrojů. Někteří zjistili, že to zase taková legrace, jako si
dosud mysleli, není a že i vlastní tělo dokáže dát pěkně zabrat. A abychom v tom děti nenechali
samotné, zacvičili jsme si s nimi. Byl to den plný zábavy, energie a dobré nálady, za což moc
děkujeme všem, bez nichž by to nebylo možné – Fitness SKY FIT za poskytnutí zázemí ke
cvičení, trenérovi Lukymu za čas, který nám věnoval a Subway Česká republika za oběd pro
děti. Jak říkáme…žádná pomoc není malá. Darovat zážitek je víc, než jakýkoliv hmotný dar!
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Kulturní akce
Za kulturou jsme se s dětmi v roce 2018 podívali celkem 8x – skupinově i jednotlivě.

4.3. 2018 - Kultura je zábavnou součástí života, která děti inspiruje a rozvíjí. Na 5. narozeniny
Rádia Junior jsme pozvali 3 dětské domovy. Užili jsme s dětmi krásný den plný zábavy,
pohádek, koncertů a soutěžení. Moc děkujeme Českému rozhlasu za pozvání. Velice
děkujeme firmě Subway Česká republika za poskytnutí chutných a čerstvých baget dětem na
oběd.
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8.4. 2018 - Máme radost, když můžeme děti podpořit na cestě za jejich sny. Velkým snem
Andrejky je stát se modelkou. Přála by si cestovat a poznávat svět. Také si chtěla vyzkoušet
casting Elite Model Look. A tak jsme ji doprovodily a podpořily na pražském castingu v OC
Chodov. Pro Andrejku to byla první účast v soutěži. Není divu, že byla malinko nervózní z
nové zkušenosti. Vedla si na výbornou a sama hodnotí tento den slovy: „Na casting jsem se
moc těšila, ale zároveň jsem se bála. Teď jsem moc ráda, že jsem tam byla a zkusila si to. A
co mi to dalo? Hlavně, že se nemám bát jít za tím, čím chci být a že pro to musím hlavně sama
něco dělat.“ A tomu věříme – je důležité mít sny a jít za nimi!

17.5. 2018 – Andrejce jsme, po její první zkušenosti se světem módy, domluvili focení u
našeho kamaráda fotografa Jardy. Mohla tak nafotit svůj první módní book a její slova
nepotřebují komentář: „Víly jsou skvělé. Hodně mi ve všem pomohly. A to jak v učení, také s
chováním. Často si se mnou o všem povídaly, naslouchaly a podporovaly mě v cestě za mým
snem. Byla jsem moc ráda, že mi domluvily profesionálního fotografa. Nečekala jsem, že budu
mít možnost profi fotek. Přípravy a focení mě moc bavilo. Víly mi tak pomohly udělat první krok
do života a za to jim budu nesmírně vděčná, že daly svůj čas i mně.“ Děkujeme za focení a
tvorbu profi booku Jaroslavu Bzeneckému.
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15.9.2018 - Kulturní podzim jsme zahájili návštěvou kina Lucerna, které promítalo pohádku
„Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema“

6.10.2018 – V tento den jsme dětem dopřáli zajímavý kulturní zážitek. Podívali jsme se
společně do Tipsport arény na představení muzikálu Madagaskar! Děti měly tak možnost
zhlédnout filmové hrdiny – Alexe, Glorii, Martyho, Melmana, krále Jelimána a další známé
postavy ze stejnojmenné animované pohádky, v plné kráse. Během celého představení děti
ani nedutaly a tak usuzujeme, že to byl správný výběr. Děkujeme firmě ASB Prague, která se
podílela na spolufinancování vstupenek.
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5.12. 2018 - Další příjemná spolupráce s firmou z business světa. Lidé ze společnosti Crown
Relocation si pro „naše“ děti z dětských domovů připravili na 5. prosince bohatý mikulášský
program. Po nadílce měly děti možnost navštívit kreativní a zábavná stanoviště a vyzkoušet
spoustu aktivit – zdobení perníčků, make-up koutek, zajímavé malování, hraní play-station a
deskových her. Starší děti se zúčastnily anglického kvízu. Zkrátka odpoledne plné zábavy a
dobré nálady. Děkujeme společnosti Crown Relocation za báječný den pro děti.

15.12. 2018 –Vydali se s nejmenšími dětmi na pohádku „Příšerky z vesmíru“ do kina Lucerna.
Po pohádce jsme děti vzali na jejich oblíbený, avšak ne častý oběd do Burger King. Tímto
Burger King Česká republika moc děkujeme za jejich milý přístup a poukázky na oběd pro děti.
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19.12. 2018 – Jeden z předvánočních dnů jsme strávili opravdu užitečně. Žádným
nakupováním ani uklízením, ale návštěvou v DD Nové Strašecí. Děti připravily vánoční
besídku a my jsme je velmi rádi přijeli podpořit. Taneční, pěvecká a sportovní vystoupení
dokreslovala sváteční atmosféru. Po besídce jsme si s dětmi zahráli hry – oblíbené Člověče
nezlob se; popovídali, přečetli pohádku na dobrou noc. Rozloučili jsme se s přáním pěkných
Vánoc a těšením se na příští návštěvu.
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Pobytové akce
V roce 2018 jsme zorganizovali 6 víkendových pobytů a jeden týdenní tábor pro naše tři
spřátelené dětské domovy.

5. – 8.7. 2018 – Individuální péče o děti – toulky s Věrkou po hradech a zámcích, návštěva
nočního představení Noc na Karlštejně

24. – 27.7. 2018 - Využili jsme krásného letního počasí a vytáhli děti na Zvíkovec k Berounce
pod stany. Užili jsme si spoustu koupání a povozili jsme se v proudu. Vyzkoušeli jsme si kajaky
a objevili nové vodní talenty. K pořádnému kempování patří i bojovka, kterou pro menší děti
skvěle připravily větší slečny. Chodili jsme na výlety a každý den si něco dobrého ugrilovali.
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4. – 6.8.2018 – V tento termín jsme pro děti zorganizovali sjíždění Berounky. Za skvělou
organizaci, perfektní výběr úseku a báječnou atmosféru a sponzorství velmi děkujeme Kubovi
z organizace „Zažij vodu“. Velký obdiv patří malému Jardovi, který se s kajakem snad už
narodil. Senzační byly samozřejmě všechny děti a všem patří obrovská pochvala za to, jak se
pádel chopily.

19. – 20.10.2018 – V pátek odpoledne jsme s 11 dětmi vyrazili na statek nedaleko Kosovy
Hory. Po příjezdu jsme společně oslavili 18. narozeniny Vládi S. V sobotu ráno jsme se podle
pokynů domácího Honzy, který nás na svůj statek pozval, pustili do práce. Uvařit oběd a večeři,
nanosit kameny a postavit okrasnou zídku, posekat dřevo a upravit dřevník, posbírat jablka.
Je potřeba říct, že všechny děti se do práce pustily naplno a šlo jim to bezvadně. Odjížděli
jsme plní zážitků a se skvělým pocitem – co dáte, to se Vám mnohonásobně vrátí. Moc
děkujeme Honzovi, že nás pozval. Na jaře si to moc rádi zopakujeme!

Dobré víly dětem, z.s.
Kubištova 5
140 00 Praha 4

Angelika Nevěřilová
angelika@dobrevily.cz

+420 607 728 329
www.dobrevily.cz

21
23. – 25.11.2018 – S Vláďou z Krnska v Praze – sportování, procházka Prahou, a hlavně
pohodový čas strávený zábavně a individuálně jen s ním!

7. – 9.12. 2018 – Na mikulášské víkendovce v naší oblíbené Jizbici si na své přišli jak kreativci,
tak sportovci. Nesměla chybět mikulášská nadílka, cvičení s trenérem Lukášem Fajkusem,
výroba vánoční dekorace a voňavých mýdel, procházky, diskotéka a čokoládová fontána.
Velkým překvapením pro děti byla návštěva youtubera Johnyho Machette. Děti přivítal jako
čert a každému přivezl malé pozornosti od Coca-Coly. Na závěr si pro děti připravil inspirativní
přednášku o jeho cestě, jak se stal youtuberem. Poukázal také na hrozby, které na děti mohou
na internetu číhat a zodpověděl vše, co děti zajímalo. Za odměnu mu děti zazpívaly jeho
písničku Vánoční. Děkujeme za jeho milou návštěvu. Velké poděkování také patří Nadaci
Terezy Maxové dětem a Nadačnímu fondu Avast za spolufinancování tohoto víkendového
pobytu. Díky podpoře Vás, našich přátel a příznivců, můžeme propojovat děti ze všech tří
našich spřátelených dětských domovů a trávit s nimi čas mimo prostředí dětského domova,
což je pro jejich osobní rozvoj moc důležité.
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Letní tábor 2018
Největší pobytovou akcí zorganizovanou v roce 2018 byl 3. ročník letního tábora v Jizbici pod
Blaníkem pro všechny 3 naše spřátelené dětské domovy.
Byl to úžasný týden uprostřed léta strávený s báječnými lidmi se srdcem na správném místě.
Díky štědrým dárcům jsme mohli dětem vykouzlit tábor plný dobrodružství a
nezapomenutelných zážitků – vybralo se neskutečných 104 500 Kč. Poděkování za finanční
příspěvek a táborová trička patří také firmě Amrest.
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Kreativita, hry
21. – 22.4. 2018 - Dvě slečny z Nového Strašecí si užily víkend plný „terapie“. Zahájily jej
skutečnou arteterapií ve studiu STUDIO to08.net, poté pokračovaly canisterapií a následovaly
chuťovou terapií při společném večerním grilovaní. Abychom nezahálely a holky si Prahu
pořádně užily, vytáhly jsme je na pohybovou terapii – tedy procházkou na noční Karlův Most.
V neděli, po spánkové terapii a pořádné snídani, jsme vyrazily do sportovního klubu, kde si
holky zkusily tenisovou sportovní terapii, po skvělém výkonu zaslouženou relaxační terapii a
víkend jsme zakončily další chuťovou terapií z grilu a zmrzlinou.

5.5.2018 – S dětmi z DD Mladá Boleslav jsme si užili kreativní odpoledne malováním
dřevěných hraček. Počasí přálo tvoření venku. Děti si nechali na památku své výrobky se
vzpomínkou na hezký den.
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Další zajímavosti z roku 2018
Dlouho hledaný prostor na skladování potřebných věci a možnost využívat jej jako svoji
kancelář, se nám podařilo najít již na začátku roku, a to díky vstřícné tiskárně FPS Repro.
Dostali jsme k dispozici světlou prostornou místnost včetně nábytkového vybavení. Pomáhat
se dá skutečně různě. Děkujeme moc za poskytnutí pronájmu pro bono společnosti FPS
Repro.

21.3.2018 – Rozinka, jakožto nová psí canisterapeutka, měla v tento den svoji premiéru.
Navštívila společně s námi poprvé děti v DD Nové Strašecí a o den později také v Krnsku. Moc
se jí s dětmi líbilo. Energie měla na rozdávání po celé dva dny. Prostě bezedný a neunavitelný
zvířecí uzlíček.

30.5. 2018 – Dobré víly mají nově svůj instagramový účet! Snažíme se jít s dobou a informovat
naše příznivce a fanoušky moderními způsoby.
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7.6. 2018 – Víly mají opravdový důvod k oslavě! Získali jsme ve Stavovském divadle celostátně
udělovanou cenu pomáhajícím organizacím – Cenu Ď za mimořádný přínos pro dětské
domovy. Tímto bychom chtěli moc poděkovat dětskému domovu v Novém Strašecí za
nominaci. Děkujeme také všem dobrým duším, které nás podporují a fandí nám.

21.6. 2018 - Protože se pomalu blíží vysvědčení a děti byly po celý rok moc šikovné, odměnili
jsme je za jejich píli již v červnu a dovezli jsme jim nové značkové oblečení Puma. Od jara
každou středu trénujeme s dětmi volejbal a přehazovanou. Děti si mohly vyzkoušely jaké to je
cvičit v oblečení jako profi sportovci. Děkujeme značce PUMA, že věnovala část své kolekce
dětem.
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19.7.2018 - Mysleli jste si, že víly musí vypadat jen jako křehké bytosti? Není tomu tak.
Nasvědčuje tomu pozdrav z dobrodružných cest od našeho dobrovolníka Tomáše. Je to CHlap
s velkým CH! Těší nás, že je součástí naší vílovské party a děkujeme, že šíří naše jméno i za
hranicemi České republiky (na fotce s vlajkou Dobré víly dětem).

1.8. 2018 - Moc si vážíme pomoci všech našich přátel a sponzorů, a proto jsme přemýšleli, jak
Vás potěšit. Naše příznivci se nyní můžou chlubit samolepkou „Podporuji Dobré víly dětem“.
Je k dostání na vyžádání u Dobrých víl.
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6.8.2018 - Víly pomáhají dětem a děti zase Vílám. Rudovi pěkně šla práce od ruky na brigádě
u jedné z Víl. Nejen, že si vydělal korunky, ale užil si i rodinné atmosféry při pobytu na chalupě,
lovení ryb a zaslouženého odpočinku.

srpen–listopad 2018
Milým překvapením druhé poloviny roku byla zpráva, že si nás vybrala v rámci grantové
soutěže nadace TV Nova známá herečka a zpěvačka Míša Badinková. Stala se tak naší
patronkou v show „Tvoje tvář má známý hlas“. Míša B. měla před sebou 12 soutěžních kol,
ve kterých se převtělovala do jedné ze známých osobností pěvecké scény. Dařilo se jí výborně!
Pro Dobré víly dětem vyhrála 1x 25 000 Kč, 1x 50 000 Kč a co bylo pro nás největším
překvapením, Míše se podařilo vyhrát i celkové první místo v soutěži, tedy 150 000 Kč pro
Dobré víly. Celkem tedy vyzpívala 225 000 Kč. To ale pořád není vše! Míša B. nám věnovala
dalších 25 000 Kč jako svůj osobní dar. Měli jsme tu čest poznat Míšu osobně, navázat s ní
kontakt a musíme jen potvrdit, že má opravdu velké srdce! Po skončení soutěže přijela nám
předat šek do DD Nové Strašecí, dovezla dětem něco dobrého na zub a drobné dárky. Děti
tak měly možnost poznat Míšu osobně a zažít setkání s milou osobností, kterou do té doby
znaly jen z TV.
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10. 9. 2018 – Individuální přístup je součásti poslání Dobrých víl. Na začátku září jsme pomohli
s oslavou narozenin několik dětí. Dodali jsme tak pocit výjimečnosti oslavencům a užili si
společné odpoledne plné dobré nálady.

20.9. 2018 - Kromě dětí z dětských domovů podporujeme také pěstounské a neúplné rodiny.
Na začátku školního roku, kdy jsou finanční výdaje na školní pomůcky a povinnosti zpravidla
nutností, se finanční podpora hodí nejvíce. Letos jsme podpořili rodinu paní Ireny a začínající
pěstounskou rodinu paní Hedviky. Jsou to úžasné ženy, které své poslání plní na výbornou,
za což mají náš obdiv a velké díky. Také jsme finančně přispěli na nákup učebnic Mírovi, který
se vrátil z dětského domova k mamince. Rádi pomáháme k lepšímu startu ve vzdělání.
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21. 9. 2018 – Je nám velkým potěšením, že se organizátoři Hospodského kvízu rozhodli
podpořit právě nás, Dobré víly, výtěžkem ze sbírky. Díky za 21 330 Kč, které se podařilo vybrat!

3.10.2018 - S radostí jsme se zapojili do výzvy Tamary Klusové. Víly kromě dětí z dětských
domovů podporují také pěstounské rodiny. #dekujemevampestouni, že jste a co všechno pro
děti děláte. Je úžasné vidět, jak děti u Vás září štěstím, láskou a spokojeností. Plníte své
poslání, jak nejlépe dovedete a za to Vám patří velké díky. Každé dítě si zaslouží být
bezpodmínečně milováno a vyrůstat v rodinném prostředí bez ohledu na jeho původ. Přejme
si proto, ať co nejvíce dětem je tento pocit dopřán.
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24. 10.2018 – Vláďa, šikovný mladý muž, který se pilně připravuje na přijímací zkoušky na
nástavbu, oslavil 20. 10. své 18. narozeniny, a protože jsme zrovna byli na společné brigádě
na statku u Kosovy Hory, uspořádali jsme mu menší oslavu jako překvapení. Vláďa nám pak
poslal tuto krásnou zprávu. „Tímto bych chtěl poděkovat všem Dobrým vílám a také vílákům
za suprově užitý víkend a za krásně připravenou oslavu k mým 18. narozeninám, nikdy jsem
si nic takhle neužil jako s vámi, jsem moc rád, že nám pomáháte a děláte všechno pro to,
abychom se měli co nejlíp.“ Moc si jeho slov vážíme, je to pro nás krásná odměna.

25.10. 2018 - Náš první dobročinný kalendář je na světě. Díky Míše Badinkové za nafocení
úvodní fotky. Je to prostě víla.
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1.11.2018 – Dobročinná aukce, kterou jsme oslavily 3. narozeniny Dobrých víl. Za parádní
večer moc děkujeme všem našim přátelům, dražitelům a podporovatelům. Vážíme si Vaší
pomoci!

10.11.2018 – Se spoustou laskavých a štědrých lidí jsme se potkali na sbírce „Potraviny
pomáhají“! Díky všem, kdo se zapojil. Pro „naše“ děti z dětských domovů jsme vysbírali
krásných 1 269 kg potravin a drogerie. Děkujeme zákazníkům Billa, kteří nás přišli podpořit a
našim dobrovolníkům, dětem a jejich vychovatelům, kteří přijeli a pomohli při sběru potravin.
Všechny potraviny i všechnu drogerii si děti se svými vychovateli průběžně během soboty
odvážely do svých dětských domovů a my věříme, že jim budou velkou pomocí. Děkujeme
Byznys pro společnost za organizaci projektu.
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15.11.2018 – 15.listopadu jsme do světa vypustili naše nové www stránky. Moc děkujeme
našemu dobrovolníkovi Mirovi, který dal celému webu novou formu a jednoduchost. Díky tomu
jsou stránky přehledné, stručné a milé. Víly jedou na: www.dobrevily.cz!

15.11. 2018 - Víly snídaly se společností Crown Relocation. Zaměstnanci napekli a připravili
různé dobroty, které prodávali k snídani svým kolegům z administrativní budovy. Tento nápad
je sám o sobě moc hezký, avšak co ho dělá užitečným? Vedení společnosti se rozhodlo
věnovat výtěžek z prodeje všech dobrot, tedy 18 237 Kč, na konto Dobrých víl. S prodáváním
snídaně jsme pomáhaly a moc jsme si užívaly přátelské a milé atmosféry po celé dopoledne.
Moc děkujeme.
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Dárci a pro bono služby
Velké poděkování patří všem dárcům a sponzorům, kteří nás pravidelně či příležitostně
podporují. Ať poskytnutím svých služeb za výhodnou cenu či pro bono nebo finančním
příspěvkem. Nemáme žádnou podporu státu a jsme odkázáni na dary jednotlivců a firem. Bez
pomoci dárců bychom jen ztěžka mohli pomáhat tolika dětem.
Děkujeme! Vážíme si Vaší přízně.
Pro bono služby a občerstvení nám poskytují:

Děkujeme firemním i nefiremním sponzorům, kteří nám v roce 2018 finančně přispěli na naše
aktivity a díky kterým můžeme dělat hezčí dny dětem s nelehkými osudy:

Dobré víly dětem, z.s.
Kubištova 5
140 00 Praha 4

Angelika Nevěřilová
angelika@dobrevily.cz

+420 607 728 329
www.dobrevily.cz
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Děkujeme také pravidelným měsíčním a příležitostným dárcům Dobrých víl:

Adéla A.

Ivan C.

Hana G.

Michel I.

Klára K.

Andrei B.

Petr Č.

David G.

Martina J.

Karolína K.

Erika B.

Jaroslav C.

Markéta G.

Ondřej J.

Jakub K.

Tomasz B.

Iveta C.

Romana G.

Alex J.

Jana K.

Lenka B.

Jiřina Č.

Michaela G.

Jan V.

Ivona K.

Adéla B.

Marcela Č.

Markéta H.

Kristýna J.

Michal K.

Alena B.

Markéta Č.

Dagmar H.

Jaroslav J.

Matěj K.

Jiří B.

Radim Č.

Veronika H.

Ingrid J.

Vít K.

Karolína B.

Pavel Č.

Aleš H.

Pavel J.

Tomáš K.

Kateřina B.

Robert Č.

Dana H.

Robert J.

Jiří K.

Lenka B.

Barbora Č.

Petra H.

Anna J.

Zdenek K.

Veronika B.

Anna Č.

Kateřina H.

Radka J.

Jakub K.

Martin B.

Jan D.

Pavel H.

Lenka K.

Jan K.

Julie B.

Ladislav D.

Václav H.

Lenka K.

Lenka K.

Tomáš B.

Tereza D.

Jirka H.

Jan K.

Jan K.

Jana B.

Klára D.

Karel H.

David K.

Tomáš K.

Vít B.

Jan D.

Lucie H.M.

Simona K.

Vladimír K.

Marek B.

Monika D.

Jiří H.

Dominika K.

Jiří K.

Tereza B.

Marketa D.

Jan H.

Lucie K.

Martin K.

Kateřina B.

Lucie D.

Kateřina H.

Ingrid K.

Barbora K.

Michaela B.

Marie D.

Radim H.

Martin K.

Kristina K.

Alice B.

Martina D.

Marcel H.

Kateřina K.

Tomáš K.

Jindřich B.

Radek E.

Tomáš H.

Jakub K.

Daniel K.

Martin B.

Eva E.

Barbora H.

Jan K.

Barbora K.

Johana B.

Karla F.

Daniel H.

Kateřina K.

Martin K.

Ondřej B.

Michaela F.

Matěj H.

Tomáš K.

Veronika K.

Ivana B.

Alena F.

Zdeněk H.

Lubor K.

Petra K.

Lenka C.

Martin F.

Antonín H.

Marie K.

Miroslav K.

Lenka C.

Nikola F.

Martina H.

Václav K.

Marta K.

Dáša Č.

Josef F.

Petra Ch.

Martina K.

Martin K.

Petra C.

Petr F.

Jana Ch.

Jakub K.

Kateřina K.

Jakub C.

Angela G.

Lukáš Ch.

Lenka K.

Tereza K.
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140 00 Praha 4
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Ivana L.

Eva M.

Lenka P.

Petr S.

Mária V.

Daniel L.

Radka M.

Jan P.

Ivana S.

Monika V.

Johanka L.

Jitka M.

Michal P.

Jiří Š.

Tereza V.

Filip L.

Radek M.

Lucie P.

Petr Š.

Vendula V.

Marie L.

Vojtěch M.

Veronika P.

Petr Š.

Alena V.

Petra L.

Petr N.

Tomáš P.

Tereza Š.

Tereza V.

Klara L.

Jakub N.

Lukáš R.

Lada Š.

Eliška V.

Hana L.

Kristyna N.

Šárka R.

Jarmila Š.

Jakub V.

Filip L.

Květa N.

Michal R.

Michal Š.

Kateřina V.

Leoš L.

Michaela N.

Martina R.

Ladislav Š.

Milena V.

Kateřina L.

Klara N.

Helena R.

Jan Š.

Lucie V.

Václav L.

Petr N.

Filip R.

Markéta Š.

Kateřina V.

Aneta L.

Robert N.

Lenka R.

Jan Š.

Simona V.

Dagmar M.

Ludmila N.

Ivana Ř.

Erik T.

Linda V.

Marek M.

Veronika N.

Denisa Ř.

František T.

Monika V.

Martin M.

Josef O.

Petra S.

Martina T.

Milan V.

Lenka M.

Jakub O.

Daniel S.

Tereza T.

Petra V.

Vendula M.

Danielle O.

Šárka S.

Barbora T.

Lukáš V.

Olga M.

Petra O.

Jan S.

Lucie T.

Zuzana V.

René M.

Lenka P.

Václav S.

Daniel T.

Michael W.

Veronika M.

Klara P.

Jana S.

Zdeněk T.

Michaela W.

Hana M.

Jarmila P.

Hana S.

Tereza T.

Radka Z.

Jakub M.

Jan P.

Alena S.

Vit U.

Petr Z.

Jan M.

Lucie P.

Veronika S.

Martin U.

Lucie Z.

Josef M.

Lubomír P.

Dita S.

Tomáš V.

Josef Z.

Katrin M.

Martina P.

Zdeněk S.

Petra V.

Jiří Z.

Andrea M.

Michal P.

Petr S.

Jolana V.

Alexandra Z.

Markéta M.

Jiří P.

Jaroslav S.

Petr V.

Hrat

Filip M.

Petr P.

Michal S.

Eliška V.

Miroslava Z.

Milan M.

Jan P.

Veronika S.

Barbora V.

Lukáš A.

Josef M.

Michal P.

Lenka S.

Šimon V.

Lada M.

Tomáš M.

Ondřej P.

Michaela Š.

Petra V.

Ondřej P.

Vojtěch M.

Marek P.

Martin S.

Miroslav V.

Martin S

Vladislav Ž.

Michaela J.

Vendula P.

Šárka S.

Dagmar Ch.
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Granty
V roce 2018 jsme čerpali z těchto grantů:
Grant od Nadace Terezy byl využit na:
•

ubytování

•

dopravu

Grant od Nadačního fondu jsme využili na:
•

materiály na doučování

•

ubytování

•

dopravu

•

kreativní kroužky a materiál

•

Grant od Nadace Agrofert jsme využili na:
•

ubytování

•

dopravu

•

mzdy

Partneři
Děkujeme za ochotnou, vstřícnou a otevřenou spolupráci dětským domovům:
Nové Strašecí
Horní Krnsko
Mladá Boleslav
Obrovské poděkování patří také pěstounským a hostitelským rodinám za jejich péči a lásku,
které věnují dětem s nelehkými osudy.
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Finanční a ekonomické údaje 2018
Rozvaha ve zkráceném rozsahu
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Výsledek hospodaření běžného období je zisk ve výši 3tis Kč.
Příloha k účetní závěrce 2018 je uložena ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze.
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Přehled našich příjmů
Druhy výnosů
Ostatní provozní
výnosy
15%

Granty
16%

Dary
69%

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní výnosy, z nichž byly složeny příjmy v roce 2018, obsahovaly:

Tábor - účastnický
poplatek
2%

Výtěžek z prodeje ve
firmě Crown

Prodej kalendářů
5%
Aukce
63%

Otevřená
budoucnost financování
doučování
17%
Ostatní - prodej
perníčků, musli
2%
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Přehled našich výdajů
Celkové náklady

Ubytování
16%

Vstupné, půjčovné
1%

Doprava a cestovné
11%
IT služby
3%

Materiálové náklady
11%

Subdodávky
19%
Reklama a propagace
1%
Ostatní - poplatky,
pojištění, provize,
poštovné, příspěvky
3%

Občestvení a svačiny
5%

Mzdové náklady
30%

Financování nákladů
Pro bono služby
8%

Hrazené náklady
92%

Dobré víly dětem, z.s.
Kubištova 5
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Náklady na materiál

Drobná spotřeba - dárky
4%

Hygienické potřeby
2%

Hry
2%

Vzdělávací pomůcky
6%

Kancelářské potřeby
0%
Ostatní materiál
6%

Výtvarné potřeby
11%

Potraviny - svačina
24%
Sportovní potřeby
26%

Propagační materiál
19%

Náklady na služby
Cestovné
14%

Vstupné, půjčovné
1%

Doprava
7%
Ubytování
30%

IT služby
6%
Občerstvení
2%

Ostatní služby - provize,
poplatky, poštovné
4%

Reklama, propagace
1%
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Kubištova 5
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Používáme vlastní auta, počítače a mobilní telefony. Kancelář máme v pronájmu pro bono.
Snažíme se hospodařit maximálně efektivně, s důrazem na využívání nabídek volných vstupů,
zlevněných služeb a pro bono služeb a výrobků.
Dobrovolníci pracují zdarma bez nároku na odměnu.

Jak nám můžete pomoci?
Finanční pomoc je možné zaslat na transparentní bankovní účet vedený u Fio banky:
2300868396/2010
anebo přes portál darujme:
https://www.darujme.cz/projekt/1000115

Pomůžou nám i služby a materiální pomoc:
•

možnost ubytování

•

nápoje a občerstvení

•

kancelářské potřeby

•

sportovní náčiní

•

vstupenky

Také se můžete stát dobrovolníkem a věnovat dětem svůj čas a znalosti. Anebo využijte svých
odborných znalostí a pomozte svými profesionálními dovednostmi.
Koho hledáme?
Odborníka na fundraising, copywritera, fotografa, lidí se zajímavými kontakty a nápady,
nadšence do sportu či umění, veselé tváře a pozitivně myslící osobnosti.

Děkujeme za pozornost a podporu. Děkujeme, že pomáháte s námi!
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