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Vize
„Děti by měly vyrůstat v rodině – ať biologické či náhradní. Dokud tomu tak není, přejeme
si, aby každé dítě v dětském domově mělo svoji vílu, která mu bude dávat svůj čas,
pozornost a lásku.“

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.“
Dobré víly
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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
máme za sebou další úspěšný rok plný skvělých okamžiků a naplňující práce. Mohu říci, že
i v roce 2019 se nám úspěšně dařilo plnit naše poslání. V ústavní péči stále vyrůstá téměř
8 000 dětí. Tento počet snížit neumíme, ale snažíme se dětem dělat hezčí dny a zvyšovat
jejich šance na budoucí uplatnění. I proto jsme přišli s kampaní #objetijevicnezhracka.
Chceme neustále upozorňovat na problémy v ústavní péči a ukazovat, co tyto děti skutečně
potřebují. Nevozme do dětských domovů oblečení a hračky, vozme tam sebe! Máme radost,
že se rozrůstá také náš tým dobrovolníků a aktivit, které pro děti připravujeme. Každý další
dobrovolník znamená více individuální péče dětem, kteří ji tolik potřebují.
Během celého školního roku probíhalo pravidelné doučování ve dvou dětských domovech a
mnoho dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Kromě našich už tradičních aktivit
jsme plnili také naše cíle pro tento rok:
o

o
o

Podnikli jsme naši první zahraniční cestu! V září jsme vzali 11 starších dětí za poznáním
do Londýna. Děti si na vlastní kůži zkusily, jak důležitá je angličtina pro život a jaké přináší
možnosti pro jejich budoucnost.
Ve spolupráci s RunCzech jsme se zúčastnili Adidas 5 km běhu pro ženy a Birell běhu na
10 km. Celkem tak běželo 106 běžců pro Dobré víly a děti.
Uspořádali jsme 4. ročník letního tábora a oslavili jsme 4. narozeniny tradiční dobročinnou
aukcí. Během jednoho večera se nám podařilo získat rekordních téměř 200 tisíc korun!

To vše se podařilo díky Vám – našim skvělým přátelům, dobrovolníkům, dárcům a
podporovatelům. Doufáme, že i rok 2020 přinese zajímavé příležitosti, výzvy a naše práce
rozzáří desítky dětských očí. Těšíme se na vše, co nás čeká.
Děkujeme, že v nás věříte a podporujete s námi děti s nelehkými osudy.
Angelika Nevěřilová
zakladatelka a jednatelka

Dobré víly dětem, z.s.
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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 bankovního účtu pro veřejnou sbírku u Fio banky:
2001243492/2010
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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Kdo jsme a co děláme
Dobré víly dětem je nestátní nezisková organizace věnující se dětem ve třech dětských
domovech, pěstounských a neúplných rodinách převážně ve Středních Čechách a Praze. Děti
v ústavní péči často trpí citovou deprivací, mají nízké sebevědomí a chybí jim chuť se rozvíjet.
Naším cílem je to změnit a věnovat se jim tak, jak skutečně potřebují – individuálně, láskyplně
a aby věděli, že je má někdo rád a že na nich někomu záleží.

Už pět let dáváme dětem to nejdůležitější – čas, pozornost a lásku.

2015

2016

2017

2018

29. 9. založení
organizace

23 dobrovolníků

25 dobrovolníků

22 dobrovolníků

Začátek
spolupráce s DD*
Nové Strašecí a
DD Krnsko

71 aktivit

85 aktivit

99 aktivit

Pravidelné
doučování v
dětském domově
Nové Strašecí

První letní tábor

Začátek
spolupráce s DD
Mladá Boleslav

Cena Ď za
mimořádný počin
pro dětské
domovy

Doučování ve 2
DD - Nové
Strašecí a
Krnsko

Pravidelné
doučování ve
2 DD

Účast v pořadu
Tvoje tvář má
známý hlas

*Dětský domov

Začátek
spolupráce s
pěstouny

Pomáháme také
neúplným
rodinám

2019
V současné době navštěvujeme dva dětské domovy – Krnsko a Nové Strašecí, pravidelně
během celého školního roku. Děti doučujeme školní předměty, inspirujeme k novým zájmům,
čteme pohádky na dobrou noc, povídáme si, objímáme. Hrajeme hry a užíváme si všeho, co
k dětství patří.
Pořádáme letní tábor, víkendové pobyty, sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Tam bereme
také děti z DD Mladá Boleslav, pěstounských a neúplných rodin. Těmto rodinám pomáháme i
materiálně a finančně, zejména nákupem školních pomůcek a příspěvkem na volnočasové
kroužky. Chceme děti motivovat ke smysluplnému trávení volného času a rozvíjet je v tom, v
čem jsou dobré.
Víme, že vzdělání a osobní rozvoj není jen o známkách. S dětmi trávíme minimálně 3 hodiny
týdně v každém z dětských domovů, tím si s nimi budujeme vztah a důvěru. Do učení nikoho
nenutíme, ale snažíme se dětem ukázat výhody vzdělání. Protože je to čas, kdy mají
dobrovolníka jen pro sebe, samy se o chtějí učit a pak nadšeně hlásí své úspěchy a zlepšení.

Dobré víly dětem, z.s.
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Organizační struktura

Angelika Nevěřilová
Jednatelka, statutární zástupkyně
+420 607 728 329
angelika@dobrevily.cz

Lucie Finsterlová
Akce pro děti a soc. média

Michaela Nollová
Finance a granty

Tereza Šindlerová
PR a produkce

Dobrovolníci
V roce 2019 se aktivit s dětmi účastnilo alespoň jednou 34 dobrovolníků (pořadí dle účasti).
Společně dětem věnovali téměř 6 000 hodin na více než 100 akcích.
Angela N.

Denisa K.

Michal N.

Evča J.

Míša N.

Tomáš D.

Monika M.

Hanka D.

Lucka F.

Květa N.

Pepa H.

Petr B.

Terka Š.

Mirka L.

Adéla B.

Vašek M.

Mirek K.

Kuba C.

Lenka K.

Barča V.

Anežka L.

Hedvika M.

Martina T.

Lucka M.

Katarína Š.

Terka H.

Martina V.

Martin J.

Dáša P.

Vláďa Ž.

Ota M.

Věrka S.

Míša B.

Martin Z.

Dobrovolníci a děti na běhu s RunCzech

Tým dobrovolníků na sportovním dnu
v Novém Strašecí

Dobré víly dětem, z.s.
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Naše aktivity v roce 2019
Celý školní rok jsme se věnovali naší hlavní činnosti, tedy podpoře a rozvoji dovedností dětí
v dětských domovech. Celkem jsme pro děti připravili 102 doučování a jiných aktivit.

Rok 2019 v číslech:
o
o
o
o
o
o
o

61 doučování v dětských domovech Nové Strašecí a Horní Krnsko
6 kulturních akcí – navštívili jsme divadla, kino a koncert
3 sportovní události
3 výtvarné a kreativní aktivity
3 pobytové výjezdy mimo dětský domov
19 skupinových nebo individuálních výletů a návštěv
7 dalších aktivit – brigády u dobrovolníků, technický kroužek a potravinové sbírky

Brigády, potr. sbírky,
technický kroužek
7%

Aktivity v roce 2019

Výlety a návštěvy
18%
Pobyty
3%
Kreativita
3%

Doučování
60%

Sportovní akce
3%
Kulturní akce
6%

Náš čas dáváme hlavně dětem, které vyrůstají dětských domovech. Kromě toho se nám
ale také podařilo:
o
o
o
o
o
o
o

Zařídit a financovat pravidelné doučování pro Mirka, který již není v dětském domově,
studuje střední školu a žije sám s matkou v sociálně slabých poměrech
Sehnat psychologa pro DD Nové Strašecí
Dvakrát jsme se účastnili potravinové sbírky – pro děti v dětských domovech a
nelehkých situacích jsme vysbíraly 1 157 kg a 1 512 kg potravin a drogerie
Pomohly jsme nákupem školních pomůcek a úhradou kroužkovného dvěma
pěstounským rodinám
Úhradou nákladů na finančně náročný zubařský zákrok jsme pomohli chlapci
s autismem, jehož rodiče se stali pěstouny na základě spolupráce s námi
Jako partnerská organizace jsme se zúčastnili Adidas běhu a Birell běhu pod záštitou
RunCzech, společně s námi běželo 106 běžců a podpořilo tak naši činnost
Uspořádali jsme 4. dobročinnou aukci a oslavili 4. narozeniny Dobrých víl.

Dobré víly dětem, z.s.
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Počet akcí v roce 2018 a 2019
Oproti roku 2018 se zvýšil celkový počet aktivit, které jsme pro děti připravili. Klesl počet
doučování, protože jsme kvůli dlouhodobé nemoci dětí nemohli více než měsíc navštěvovat
DD Krnsko.
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Doučování
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akce

Kreativita

Pobyty

Výlety a
návštěvy

Ostatní

CELKEM

V roce 2019 jsme místo větších hromadných aktivit připravovali více těch individuální. Čas,
kdy má dítě dospělého dobrovolníka jen pro sebe, považujeme za nesmírně důležitý. Děti
získávají důvěru a budují si dlouhodobé vztahy. Proto také navštěvujeme děti, které dětský
domov opustily nebo byly umístěny jinam.
Klesl i počet pobytových výjezdů. S dětmi jsme si to ale vynahradili nákladnějším vzdělávacím
prodlouženým víkendem v Londýně.
Jedním z našich cílů je také zvýšení budoucího uplatnění dětí. Proto pro starší děti
zprostředkováváme brigády, technický kroužek a účastní se s námi potravinových sbírek.

Podporujeme 100 konkrétních dětí v nelehkých situacích.

Dobré víly dětem, z.s.
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Objetí je víc než hračka
Tak se jmenuje naše nová osvětová kampaň. Od začátku činnosti Dobrých víl není naším
cílem vozit dětem do dětských domovů hračky a dárky. Značkové oblečení ani drahý mobil
nevynahradí obejmutí a pocit přijetí.
Prostřednictvím této kampaně chceme ukázat veřejnosti, jaké jsou skutečné potřeby dětí
v dětských domovech. Děti jsou často vnitřně zraněné a to, co jim chybí, je hlavně láska
a pocit, že na nich někomu záleží. Proto vozíme do dětských domovů dobrovolníky, kteří s nimi
tráví čas.

Dobré víly – zleva: Míša, Angela, Lucka, Terka

Víly v médiích
Měli jsme také několik možností hovořit o tom, kdo jsou Dobré víly a proč je naše práce tak
důležitá. Děkujeme za možnost šířit povědomí o tom, co je naším posláním:
o
o
o
o
o
o

Časopis Vlasta – profil zakladatelky Angeliky
Pražský patriot – články o charitativním běhu a dobročinné aukci
Dobré ráno na ČT 2 – povídání s redaktory o tom, co děláme
Týden.cz – Chat s osobností
Český rozhlas – reportáž z DD Krnsko, kam přijel tým Dakar se závodním autem
Signál rádio – reportáž z DD Krnsko, kam přijel tým Dakar se závodním autem

Dobré víly dětem, z.s.
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Naše aktivity s dětmi
Pravidelná pomoc

Láskyplná péče
Individuální přístup

Pravidelná doučování
Doučování dětí v dětských domovech je naší
hlavní náplní. V roce 2019 jsme byli celkem 61x
v dětských domovech Nové Strašecí a Krnsko.
Dětem pomáháme s přípravou do školy,
s plněním domácích úkolů, přípravou na zkoušky
a testy nebo jim pomůžeme například připravit
podklady pro školní práce – projekty či referáty.
Snažíme se, aby naše doučování děti bavila a
byla jim šitá přímo na míru. Individuální přístup
děti ocení a zlepšené školní výsledky jsou pak
motivací nejen pro děti, ale i pro nás. Vidíme, že
to, co děláme, má opravdu smysl. Mezi nejvíce
žádané předměty patří angličtina a matematika.
S menšími dětmi procvičujeme písmenka, čtení
ve slabikáři či základní počty.
Děti vědí, že se na nás mohou s čímkoliv obrátit a nás moc těší, že tuto pomoc využívají. Před
spaním čteme nejmenším dětem pohádky na dobrou noc, čímž podporujeme jejich vnitřní
motivaci k zájmu o knihy a literaturu.

Sportovní události
Děti sport milují. Mnoho z nich pravidelně jezdí dětské domovy reprezentovat v různých
sportovních soutěžích.
12. 1. 2019 – Pozvali jsme do Prahy děti z „našich“ tří dětských domovů, abychom si užili 3
hodiny společného skákání a dovádění na
trampolínách v JumpPark Jarov. Spokojenost i
příjemná únava byla znát na konci na všech
stranách. Akce byla hrazena Flexi Pass
poukázkami od zaměstnanců společnosti ČD –
Telematika, kteří je pro děti věnovali ze svých
benefitů. Poděkování patří také firmě SKF, která
nám věnovala 70 000 Kč na aktivity pro děti. Část
financí jsme tak použili na zajištění dopravy dětí do
Prahy a zpět. O oběd pro děti se postarala
Telepizza Česká republika. Dovezla dětem pizzy,
na které nám poskytla 50% slevu. Všem patří velké
díky, neboť bez pomoci bychom nemohli tolika
dětem dopřát akci takového rozsahu.

Dobré víly dětem, z.s.
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4. 5. 2019 – Pršelo, zmokli jsme, ale nevadilo nám to! DM rodinný běh jsme si užili naplno.
Tímto bychom chtěli poděkovat RunCzech za poskytnuté registrace pro děti, které tak měly
poprvé možnost vyzkoušet si takový závod.
Byly šikovné – někteří daly i delší 5 km trasu jako by se nechumelilo. Medaile na krku pak byla
pro všechny velkou odměnou. Příští rok do toho jdeme zas!

7. 9. 2019 – Děkujeme RunCzech za možnost být součástí závodu a všem 106 lidem, kteří
běželi za Dobré víly. Podporu jsme cítili ze všech stran a toho si opravdu moc vážíme.
Poděkování patří i „našim“ dětem z dětského domova za pomoc na stánku. Moc nás těší,
s jakou energií se do práce zapojily, a některé navíc zvládly oběhnout i 5 nebo 10 km závod.
Jsme moc pyšné Víly.

Dobré víly dětem, z.s.
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Kulturní akce
Kulturní události považujeme za velmi důležité pro dětský rozvoj. V roce 2019 jsme s dětmi
navštívili 5x divadelní představení a 1x multikino.
24. 2. 2019 – Díky grantu od ČSOB jsme dětem z našich spřátelených dětských domovů mohli
dopřát kulturní zážitek. Společně jsme navštívili muzikálové představení Sněhová královna
v Divadle Hybernia. O přestávce jsme na malou chvíli nakoukli i do zákulisí a setkali se
s některými herci. Moc děkujeme také za slevu na občerstvení v Pizza Hut.

21. 4. 2019 – S dětmi jsme si užili další krásný velkovýpravný muzikál s pohádkovým příběhem
Alenka v kraji zázraků v Divadle Hybernia

10. 6. 2019 – Před koncem školního roku si děti mohly za odměnu vybrat, co by chtěly vidět.
Na jejich přání jsme je vzali do multikina na Zličíně na animovaný film Pokémon: detektiv
Pikachu. Poté jsme si užili šmoulí vesničky a sportovní aktivity pro děti v okolí obchodního
centra.

Dobré víly dětem, z.s.
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15. 12. 2019 – Se staršími dětmi z DD Nové Strašecí jsme vyrazili za kulturou na inscenaci
plnou rytmu „Tygr“. Děkujeme Městskému divadlu Kladno a Divadlu Lampion za vstupenky
pro děti.

21. 12. 2019 – Před Vánoci jsme se naladily na svátky, při krásném představení „České
Vánoce Josefa Lady“. Moc děkujeme Divadlu Lampion za další vstupenky pro děti.

21. 12. 2019 – Od TV Nova jsme přijali pozvání na koncert Tvoje Tvář má známý hlas, který
se konal v O2 aréně. Zúčastnilo se 30 dětí z tří dětských domovů.

Dobré víly dětem, z.s.
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Pobyty
10. - 17. 8. 2019 – V tomto termínu jsme pro 57 dětí ze 3 dětských domovů a pěstounských
rodin zorganizovali 4. ročník letního tábora pod názvem „Strážci okamžiků“. Během týdne jsme
s dětmi oslavili významné dny a svátky v roce. Nechyběli tedy Tři králové, Velikonoce, Den
země, Dušičky, Mikuláš, Vánoce ani Silvestr. Děkujeme všem za podporu, a to jak finanční,
tak morální a za čas, který jste nám věnovali. Bez Vás, dárců a dobrovolníků, bychom jen stěží
mohli vykouzlit na tváři úsměv tolika dětem. Stali jste se součástí letní radosti dětí a díky vám
jsme mohli prožít s dětmi další nezapomenutelný týden. Velké díky patří také Nadaci Terezy
Maxové dětem za poskytnutí finančního příspěvku na ubytování.

12. - 15. 9. 2019 – Náš převratný zářijový počin! Vzali jsme 11 starších dětí ze 3 dětských
domovů za poznáním do Londýna. Cílem bylo ukázat dětem používání cizího jazyka v reálu.
Zažít, že angličtina není jen učení slovíček, ale může přinášet nové životní příležitosti. Děti si
v Londýně vyzkoušeli samy mluvit, např. na trzích nebo v obchodě, když si chtěly koupit
suvenýr. Kromě známých londýnských míst jsme navštívili také českou ambasádu v Londýně.
Moc děkujeme všem, kteří nám pomohli tento velký výlet uskutečnit a ukázat dětem svět.

Dobré víly dětem, z.s.
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6. - 8. 12. 2019 – Na nezapomenutelný mikulášský víkend jsme vyrazili se 45 dětmi ze
3 dětských domovů do Jizbice. Tvořili jsme adventní věnce, hráli společenské a sportovní hry,
zpívali, vzdělávali se. Náš dobrovolník a zároveň odborník z protidrogového oddělení pro děti
připravil přednášku o nebezpečí drog. Přišel také čert, anděl a Mikuláš, v pekle nikdo
neskončil, a dokonce všichni dostali balíček sladkostí.
Rozdávali jsme radost, lásku a objetí – to, co děti nejvíce potřebují. Zažily celý víkend přijetí a
dobré nálady.

Kreativita
20. - 21. 2. 2019 – Návštěvy u dětí v dětských domovech jsme zpestřili kreativní dílnou
„Tvoříme pískem“. Děti vytvořily desítky krásných obrázků z barevného písku. Tato zábava
nadchla malé i velké a svými výrobky pak vyzdobily společné prostory.

Dobré víly dětem, z.s.
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8. 4. 2019 – Jarní tvoření s dětmi v Mladé Boleslavi. Děkujeme dobrovolnici Hedvice a její
rodince za přípravu kreativní dílny. Děti tvořily velikonoční výrobky a potěšily se z dovezených
domácích mazlíčků.

Výlety, návštěvy a individuální akce pro děti
Pro děti je důležitý také individuální přístup a pocit, že na nich někomu záleží. Proto pro ně
připravujeme i individuální aktivity, kdy mají dospělé dobrovolníky jen pro sebe a užijí si
pozornost věnovanou pouze jim. Podporujeme je v jejich zájmech a chodíme jim fandit na
soutěže a vystoupení.
26. 3. 2019 – Danča strávila jeden den jarních prázdnin v Praze s Dobrou vílou. Užila si
hezké odpoledne a na oplátku nám pomohla v kanceláři.

Dobré víly dětem, z.s.
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23. 3. 2019 – Za krásného počasí jsme vyrazili na výlet užít si den v přírodě. Ve spolupráci s
Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. byla pro děti připravena naučná stezka lesem v okolí Ralska.
Po procházce v lese jsme dorazili do obory, kde na nás čekal táborák a pohoštění.
Zaměstnanci dětem předvedli vábení různých druhů zvířat. Vysvětlili jsme si, jaký je rozdíl mezi
rohy a parožím, a nakonec děti hádaly, kterým zvířatům patří vystavené kožešiny. Děkujeme
VLS za příjemně strávený den.

7. 5. 2019 – Odpoledne před státním svátek 8. května jsme zajeli do DD Nové Strašecí připravit
občerstvení na následující den – zahájení sportovní sezóny. Děti se s radostí pustily do příprav
dobrého jídla společně s námi.

Dobré víly dětem, z.s.
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8. 5. 2019 – Počtvrté jsme se zúčastnili
akce, kterou pořádá každoročně
Dětský domov Nové Strašecí –
zahájení sportovní sezóny. V kategorii
dětí mezi sebou bojovaly dětské
rodinky v přehazované, ve volejbale
pak dospěláci složení ze zástupců
spřátelených neziskových organizací.
Dobré víly se umístily na krásném
2. místě!!! Výborné občerstvení z grilu
jsme si vzali opět na starost my. Byl to
krásný sváteční den a my moc
děkujeme dětskému domovu za
pozvání.
Pro děti se z opakovaných akcí stávají tradice, na které mohou po celý život vzpomínat.

10. 5. 2019 – Naše budoucí londýnská posádka dětí vyměnila na jeden den své školní lavice
za výuku angličtiny na jazykové škole ZŠ Horáčkova v Praze. První skupinka měla rodilou
mluvčí, druhá skupinka se zaměřila na naši cestu do Londýna. Obstály skvěle, a hlavně celé
dopoledne mluvily anglicky! Přestože děti měly zpočátku obavy, jak obstojí před výběrovými
žáky, uspěly na výbornou. Dokonce projevily i další zájem o podobnou vzdělávací návštěvu.
Na konci přišla ještě jedna krásná zpráva. Žáci ze ZŠ Horáčkova řekli o našich dětech: „Byli
to prostě BORCI!“.
Den jsme zakončili na zámku Berchtold, kde se konal benefiční koncert pro Nadační fond
Ztracené děti. Pro děvčata bylo velkým překvapením setkání s herci Davidem Gránským a
Evou Burešovou. Byl to báječný den.

Dobré víly dětem, z.s.
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19. 5. 2019 – Podpořili jsme děti návštěvou na tradiční Olympiádě dětských domovů v Solenici.
Každý rok děti soutěží v různých sportovních disciplínách, nejen že si poměří síly, ale zároveň
navážou přátelské vazby s novými kamarády.

25. 5. 2019 – Společně s dětmi z dětského domova Mladá Boleslav jsme pochodovali za
pohřešované děti. Naší účastí jsme podpořili tuto osvětovou akci Nadačního fondu Ztracené
děti. V areálu zámecké zahrady si děti užily soutěže, malování na obličej, nafukovací skákadla
i dovádění na koloběžkách na dopravním hřišti.

30. 5. 2019 – Náš kamarád Páťa trávil opakovaně, jako každý rok, celý měsíc sám v lázních
Kynžvart. Tak jsme se ho vydali překvapit. Návštěvou byl nadšen, tolik dospělých kamarádů
pro sebe najednou ještě nikdy neměl. Navštívili jsme místní hřiště a potěšili ho drobnými dárky.

Dobré víly dětem, z.s.
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28. 7. 2019 – Protože jsou letní prázdniny dlouhé a my se na děti vždy těšíme, zajeli jsme se
v červenci podívat alespoň na pár hodin za dětmi do DD Krnsko.

31. 8. 2019 – Před začátkem školního roku jsme navštívili na jedno odpoledne také děti z DD
Nové Strašecí. Zahráli jsme si s dětmi hry a věnovali jsme čas, těm, co to nejvíce potřebují.

12. 10. 2019 – Byly jsme první návštěva po 8 měsících u našeho kamaráda L. který byl
přemístěn do nového dětského domova, bez kamarádů a brášky. Strávili jsme spolu
odpoledne, dali si zmrzlinu, prošli se k rybníku a učili se poznávat houby. Dali jsme svůj čas
někomu, kdo to opravdu ocení a potřebuje.

Dobré víly dětem, z.s.
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20. 10. 2019 – Děti z dětského domova Mladá Boleslav jako hlavní posádka Malostranských
lodí – Lesser Town Boats. Děkujeme kapitánovi Tomášovi za pozvání a hezký zážitek pro děti.
Po plavbě lodí jsme s dětmi navštívili interaktivní vzdělávací centrum IQport. Hravou formou si
užily mnoho vzdělávacích aktivit z biologie, historie, fyziky i matematiky.

22. 10. 2019 – DD Nové Strašecí každoročně pořádá benefiční koncert Děti dětem, jehož
výtěžek jde na podporu onkologicky nemocných. Přijeli jsme děti osobně podpořit svou
návštěvou a držet palce na jejich vystoupení.

26. 11. 2019 – Drsňáci z Dakaru v objetí dětí – Dakarský tým 3RCZ.com v čele s Borisem
Vaculíkem a Martinem Plechatým s námi navštívil děti v dětském domově Krnsko. Při této
příležitosti nám předali šek na 50 000 Kč na aktivity pro děti. My jim za to moc děkujeme! Sice
autům jako Víly moc nerozumíme, ale drželi jsme jim palce, aby se jim v Saudské Arábii na
Rallye Dakar 2020 dařilo co nejlépe!

Dobré víly dětem, z.s.
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29. 11. 2019 – Na návštěvu do DD Nové Strašecí jsme přivezli spolek Mimo domov. Promítli
dětem film I. Chauna. „Dospělým ze dne na den“. Mohly vidět osudy jiných dětí vyrůstajících
v obdobném prostředí.

30. 11. 2019 – Podpořili jsme děti naší účastí na florbalovém turnaji dětských domovů. Vedlo
se jim parádně.

1. 12. 2019 – Dětem často chybí podpora rodiny na společenských událostech, kde vystupují.
I proto jsme je přijeli podpořit také na akci Klobouček tančí dětem, kde předváděly své taneční
čísla.

Dobré víly dětem, z.s.
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5. 12. 2019 – Zaměstnanci firmy Crown Relocation si podobně jako loni připravili pro děti
mikulášské odpoledne, na kterém nechybělo vánoční tvoření, zdobení perníčků ani mikulášská
nadílka. Moc jim děkujeme.

18. 12. 2019 – Vánoční besídka v Novém Strašecí – jako každý rok jsme před svátky věnovali
svůj čas dětem. Se svými vychovateli si připravily vtipná vystoupení. My jsme jim fandili, tleskali
a společně si pak pochutnali na svátečním cukroví.

Dobré víly dětem, z.s.

24

www.dobrevily.cz

Ostatní
3. 4. a 1. 5. 2019 – V DD Nové Strašecí jsme zorganizovali technický kroužek pro starší kluky
pod vedením dobrovolníka Michala. Kroužek byl zaměřený na auta, na jejich výrobu a údržbu,
a tak kluky takové povídání bavilo a dozvěděli se spoustu nových technických zajímavostí.

18. 5. a 24. 11. 2019 – Při jarní sbírce potravin se nám podařilo vybrat 1 157 kg potravin
a drogerie, které jsme rozdělili mezi dětský domov Mladá Boleslav a pěstounskou rodinu. Při
podzimní sbírce se zapojily všechny tři dětské domovy, vysbíralo se 1 512 kg potravin a
drogerie. Děkujeme všem štědrým lidem, kteří přišli, nakoupili a darovali.

12. 10, 26. 10. a 2. 11. 2019 – Starší kluky vzal náš dobrovolník Tomáš pracovat na zahradu,
kde si kromě toho užili také chlapské povídání, grilovačku a vydělali si kapesné.

Dobré víly dětem, z.s.
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Cíle pro rok 2020
o
o
o
o
o
o

Zajistit pravidelné doučování v DD Mladá Boleslav
Zvýšit počet dobrovolníků
Uspořádat 5. ročník tábora
Rozšířit spolupráci o další dětský domov
Zprostředkovat psychology a logopedy do dětských domovů, se kterými
spolupracujeme
Zrenovovat zahradu v DD Mladá Boleslav

Děti z Nového Strašecí na Vánoční besídce

Dobré víly dětem, z.s.
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Finanční a ekonomické údaje 2019
Hospodaříme maximálně efektivně tak, aby byly naše náklady co nejnižší. Všichni využíváme
soukromé automobily, telefony i počítače.
Počet zaměstnanců v roce 2019: 1 na pracovní smlouvu a 2 na dohodu o provedení práce.
Dobrovolníci pracují zdarma bez nároku na odměnu.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Dobré víly dětem, z.s.
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Výsledek hospodaření běžného období je zisk ve výši 80 tis. Kč.
Příloha k účetní závěrce 2019 je uložena ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze.

Dobré víly dětem, z.s.
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Výnosy
Celkové výnosy v roce 2019 byly ve výši 1 612 545,59 Kč.

Výnosy 2019
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Granty
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Dobročinná aukce

Dary se skládají z:
o
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Darů přijatých na bankovní účet: 334 501,59 Kč
Darů přijatých přes portál Darujme.cz: 392 220,00 Kč
Nepeněžních darů v hodnotě: 172 258,00 Kč.

* Jiné provozní výnosy se v roce 2019 skládaly z:
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Náklady
Celkové náklady v roce 2019 byly 1 532 538,23 Kč.
Materiál na propagaci
a aukci
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Ostatní - daně,
poplatky, pojištění
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Celkové náklady
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19%
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3%
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40%

Nejvýraznější položkou našich výdajů byly služby. Zejména náklady na ubytování a dopravu
tvořily v roce 2019 jejich významnou část. Pobytové výjezdy s ubytováním byly celkem tři,
týdenní letní tábor, čtyřdenní návštěva Londýna a Mikulášský prodloužený víkend. Náklady na
dopravu pak mimo to zahrnují ještě další volnočasové aktivity mimo dětské domovy.
Přehled nákladů na služby:

Služby
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Ostatní služby a provize
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Náklady na zakoupené registrace na běh byly kompletně pokryty jejich následným prodejem
běžcům.
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Náklady na materiál tvořily převážně sportovní, výtvarné a vzdělávací pomůcky, které jsou
využívány při aktivitách s dětmi.
Přehled nákladů na materiál:

Materiál
Kancelářské potřeby
Hry
Drobné dárky
Ostatní - lékárnička, hygienické pomůcky,…
Vzdělávací pomůcky
Výtvarné potřeby
Sportovní potřeby
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Mzdové náklady se skládají z nákladů na provoz organizace, ale také na zajištění přímé
činnosti, například doučování.
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Dárci a pro bono služby
Velké poděkování patří všem dárcům, firmám i jednotlivcům, kteří nás pravidelně či
příležitostně podporují. Buď poskytnutím svých výrobků a služeb pro bono nebo finančním
příspěvkem. Nemáme žádnou podporu státu a jsme odkázáni na dary jednotlivců a firem. Jen
díky pomoci dárců můžeme stále rozšiřovat naše aktivity a pomoc dětem.
Děkujeme! Vážíme si Vaší podpory.
Své služby, výrobky a občerstvení nám pro bono či se slevou poskytli:

Děkujeme firemním i nefiremním dárcům, kteří nám v roce 2019 finančně přispěli na
naše aktivity a díky kterým můžeme dělat hezčí dny dětem s nelehkými osudy:

Dobré víly dětem, z.s.
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Děkujeme také individuálním pravidelným i příležitostným dárcům Dobrých víl:

Adam H.
Alena M.
Alena Z.
Aleš D.
Alexandra P.
Alexandra Z.
Alice B.
Alice N.
Anastassia M.
Andrea K.
Andrea O.
Anna H.
Anna Š.
Broňa M.
Dagmar Ch.
Dagmar N.
Dagmar P.
Dagmar Z.
Darina V.
Dáša Č.
David T.
Eliška N.
Erik M.
Eva H.
Eva P.
Eva Š.
František T.
Gabriela S.
Gianluigi Z.
Hana G.
Hana H.
Hana K.
Hana S.
Hana T.
Hedvika M.
Helena G.
Helena H.
Helena K.
Helena R. S.
Irena Z.
Ivan B.

Ivan C.
Ivana K.
Iveta B.
Iveta K.
Jakub C.
Jakub K.
Jakub N.
Jakub P.
Jakub S.
Jan Č.
Jan D.
Jan G.
Jan M.
Jan N.
Jan P.
Jan Š.
Jan Š.
Jana H.
Jana M.
Jana R.
Jana S.
Jaroslav J.
Jiří O.
Jiří Š.
Jiří T.
Jiří T.
Jiřina R.
Jiřina Š.
Jitka M.
Jitka M.
Johana B.
Jonathan R.
Josef F.
Julie M.
Karel K.
Karel N.
Karel V.
Karolína M.
Karolína R.
Kateřina B.
Kateřina D.
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Kateřina H.
Kateřina M.
Kateřina R.
Kateřina Z.
Katrin M.
Klára F.
Klára N.
Klára P.
Ladislav D.
Ladislav S.
Ladislav Š.
Lenka H.
Lenka K.
Lenka M.
Libuše J.
Linda V.
Lubomír J.
Lubor N.
Luboš G.
Lucie B.
Lucie Č.
Lucie F.
Lucie H.
Lucie H.
Lucie S.
Lucie S.
Luděk H.
Ludmila B.
Ludmila R.
Lukáš A.
Lukáš B.
Lukáš V.
Lydie T.
Magdaléna R.
Magdaléna T.
Marcela B.
Marcela N.
Marcela P.
Marek B.
Marek Š.
Marie Š.
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Mario H.
Markéta Š.
Marta Ř.
Martin Ch.
Martin K.
Martin K.
Martin S.
Martin Z.
Martina J.
Martina K.
Martina P.
Michaela B.
Michaela F.
Michaela M.
Michaela N.
Michaela P.
Michal B.
Michal B.
Michal N.
Michal Z.
Michel I.
Milan Z.
Miroslava V.
Miroslava Z.
Monika D.
Monika K.
Monika P.
Monika V.
Ondřej B.
Ondřej E.
Ondřej F.
Ondřej P.
Pavel Č.
Pavel H.
Pavla J.
Petr Č.
Petr P.
Petr P.
Petr P.
Petr Š.
Petr V.

Petra M.
Petra N.
Přemysl M.
Radek S.
Radim Č.
Radka J.
Renata K.
René M.
Růžena S.
Silvie S.
Simona K.
Soňa K.
Stanislav N.
Šárka B.
Štěpán D.
Štěpánka Č.
Tereza B.
Tereza H.
Tereza H.
Tereza K.
Tereza Š.
Tomáš K.
Václav J.
Vendula P.
Vendula R.
Vendula S.
Vendula U.
Věra F.
Viktor S.
Vít K.
Vladislav Ž.
Vojtěch B.
Zdeněk K.
Zdeněk L.
Zlata R.
Zuzana Č.
Zuzana P.
Zuzana T.
Zuzana V.
Žaneta S.
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Za poskytnuté dary do dobročinné aukce děkujeme:
Anežka Lásková
Aneta Adamčíková | www.biorythme.cz
Tereza Beránková | www.vypecky.cz
Bezlepková Margottka |
www.srdcemvkuchyni.com
Lenka Füllsacková
Marta Říhová | www.brainzone.cz
Alice Břešťanová
Jaroslav Bzenecký | www.fotokron.cz
Lukáš Fajkus
Helena Haubová | www.vinonasbavi.cz
Lenka Havlová | www.muslenky.mozello.cz
Dana Jetelová
Tomáš Klus | www.tomasklus.cz
Mirek Kredvík | www.dobravina.cz

Martina Lancingerová | www.vareniste.cz
Blanka Medřická
Tereza Mertová
David Poláček
Michaela Poláčková
Magdalena Ráblová | www.magifesn.cz
Kamila Rundusová |
www.nejbarevnejsikucharka.cz
Jiří Straka | www.truhlarstvistraka.cz
Dagmar Šindlerová
Martina Tóthová | to08.net
Tomáš Vaclík
Vladimír 518 | www.biggboss.cz
Irena Zimová | www.dortiris.cz
Martin Žufánek | www.zufanek.cz

Granty
V roce 2019 se nám podařilo získat tyto granty:

52 544 Kč

20 000 Kč

225 000 Kč

32 000 Kč

Dobré víly dětem, z.s.
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Partneři
Děkujeme za ochotnou, vstřícnou a otevřenou spolupráci dětským domovům:
Nové Strašecí

Horní Krnsko

Mladá Boleslav

Obrovské poděkování patří také pěstounským, hostitelským a neúplným rodinám za jejich péči
a lásku, které věnují všem dětem, o které se starají.
Děkujeme také všem, kteří se v roce 2019 podíleli na našem rozvoji, abychom mohli pomáhat
více dětem s nelehkými osudy. Poskytovali nám své konzultace a služby zdarma ve svém
volném čase. Jsou to:
Jan Faflík, Jan Gregor, Magdaléna Ráblová, Gašper Šnuderl

Členství

Jak nám můžete pomoci vy?
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
Podpoříte nás také zakoupením propagačních předmětů:
https://magifesn.cz/kategorie/pomahame/dobrevily/
a nebo nákupem přes portál Givt: https://givt.cz/dobre-vily-detem
Pomůžou nám i služby a materiální pomoc:
o
o
o
o
o

možnost ubytování a dopravy
nápoje a občerstvení
kancelářské potřeby
sportovní náčiní
vstupenky

To nejdůležitější, co můžete udělat, je stát se dobrovolníkem a dávat 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, kterou věnujete naší činnosti. Děkujeme, že
společně s námi věříte v lepší osudy dětí v dětských domovech.
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