
Alternativa výroční zprávy 2020 

Dobro♥dějky, z. s. 

♥ Dáváme lásku dětem z dětských domovů i hendikepovaným, dávejte ji s námi ♥ 

 

Dobrodějky jsme založily tři kamarádky. Vždy jsme cítily se znevýhodněnými a vždy 

jsme rády pomáhaly. Abychom mohly pomáhat ještě efektivněji, založily jsme se v roce 2018 

spolek a zacílily tak naši pomoc na míru. Jdeme na to totiž trošku jinak. Nejdříve se ptáme a 

zjišťujeme, jaké potřeby děti a hendikepovaní mají, a poté sháníme finance přímo cíleně na 

tyto aktivity.  

Naší cílovou skupinou jsou děti z dětských domovů, náhradních a sociálně slabých 

rodin i hendikepované děti a dospělí. Naše klienty kamarády pravidelně navštěvujeme s 

rozvojovými aktivitami, canisterapií, pořádáme pro ně vzdělávací, sportovní a zážitkové 

aktivity, pomáháme jim se začleněním do běžné společnosti a našimi aktivitami s 

odbouráváme bariéry postavené z předsudků. Pro děti jsme jako starší kamarádi, na které se 

mohou kdykoliv obrátit, a to i poté, co dětský domov opustí. 

Co děláme? 

 Pravidelně pomáháme s doučováním – osobně, či online v době Covidové 

 Vozíme potraviny z potravinové banky 

 Hledáme a poté rozvíjíme talent dětí 

 Pořádáme Vánoce na horách pro děti, které by jinak zůstaly v dětských 

domovech i přes štědrý večer 

 Organizujeme pro děti letní tábory a zotavovací pobyty, zaměřené na 

vzdělávání, sport, přírodu. 

 Učíme děti sporty, které jejich vrstevníky naučili rodiče 

V roce 2020 Dobrodějky: 

 Rozdaly 1 716 hodin lásky, pozornosti, povídání a objímání. 

 Realizovaly 103 akcí pro děti a hendikepované. 

 79 doučovacích návštěv v domovech či rodinách 

 10 pobytových výjezdů mimo domovy 

 14 aktivit jako jsou kreativní tvoření, canisterapie, návštěvy kulturních 

akcí, výlety a podobně. 

 Rozvozily a nasbíraly přes několik tun potravin 

 

S tím vším nám pomáhá naše úžasná parta dobrovolníků, kterých máme k dnešnímu dni více 

než 20 a bez kterých bychom se neobešly. 



♥Uskutečněné aktivity pro děti ♥ 

Rok 2020 byl pro nás i naše kamarády jiný. Změnila ho pandemie Covid -19. Hned od března 

byla možnost aktivit s dětmi velmi omezená. Po většinu roku byly dětské domovy návštěvám 

uzavřené. Přesto jsme se snažily pomáhat, jak jen to šlo. Naučily jsme se šít a zásobily domovy 

rouškami, velmi flexibilně jsme přešly na doučovaní on-line, a do online prostředí jsme 

vstoupily i s pár kroužky. Díky T-mobile Pomáháme, jsme mohly dětem zakoupit notebooky 

pro online výuku. Společný velký tábor, jsme rozdělily na několik pobytů s malým počtem dětí, 

abychom nemíchaly děti z různých domovů a předešly tak možné nákaze. Náš tradiční Vánoční 

pobyt na horách byl z důvodů vládních opatření bohužel zcela zrušen, stejně tak jako 

integrační dětský den na Praze 5. Veškeré naše aktivity provázela značná omezení a zvýšená 

hygiena. 

I přes toto vše jsme pro děti ze tří dětských domovů – Nové Strašecí, Krnsko a Ledce 

zorganizovaly mnoho akcí, jejichž výčet naleznete níže. Krom výčtu aktivit níže pravidelně 

jezdíme do DD Nové Strašecí s doučováním, hraním, povídáním, někdy koupáním, čtením na 

dobrou noc a uspáváním. V DD Krnsko pak probíhaly doučovací úterky. Tato doučování pak 

v době lockdownu přešla do on-line prostředí a probíhala dle potřeb dětí a dětských domovů.  

Naši činnost vítají nejen děti, ale i jejich tety vychovatelky a strejdové vychovatelé. Vychovatelé 

dělají pro děti v dětských domovech maximum, ale při osmi dětech na směně, nemohou dětem 

věnovat tolik individuální pozornosti, jako rodiče dětem vyrůstajícím v rodině. My báječnou 

práci vychovatelů doplňujeme. Děti bohužel bývají často vyloučeny ze skupiny svých 

vrstevníků i proto, že nemohou sdílet společné zážitky nebo neumějí sporty, které jsou pro 

děti vyrůstající v biologické rodině běžné. Tím je například plavání, lyžování, ale překvapivě i 

návštěva divadla, kina či fastfoodu, kam se děti z DD běžně nedostanou, a proto jim s tímto 

pomáháme my. Během těchto aktivit se pro děti přirozenou cestou stáváme jejich staršími 

kamarády, na které se mohou kdykoliv obrátit, a to i poté, co dětský domov opustí.  

Krom dětem z dětských domovů, pomáháme i dětem vyrůstajícím v náhradní, či sociálně slabé 

rodině.  

Výpomoc v Krnsku 19. - 20. 12. 2020 

I 4. adventní neděli jsme vypomáhaly v Krnsku, kde bohužel 

propukla nákaza Covid -19 a bylo potřeba doplnit chybějící 

vychovatele.  

 

 
 

Výpomoc v Krnsku 2. 3. a 7. 12. 2020 

Pomáháme nejen dětem, ale i dětským domovům, ve kterých děti 

vyrůstají. Proto když potřebují v DD pomoci vykrýt službu, moc 

rády vypomůžeme a hned službu využijeme na nějaké to společné 

tvoření   

 



21. 11. 2020 -Potravinová sbírka 

I letos Dobrodějky sbíraly potraviny pro "naše" děti. Lidé byli 

štědří i v této coronavirové době. Vzhledem k opatřením 

jsme se obávaly, že nevysbíráme téměř nic, přesto se nám 

podařilo vybrat 374 kg potravin, což je jen o necelých 100 

kg méně než loni, a to je báječné. Tímto ještě jednou moc 

moc moc děkujeme zákazníkům a zaměstnancům Tesco v 

Jabloňové a Potravinové bance za příležitost ♥ 

 

No fotce vidíte tetu Lenku z DD Krnsko, která si právě 

odváží košík plný potravin od jednoho dárce ♥ 

  
 

18. -20. 9. 2020 - Barka s Krnskými 

Na naší milované chatě Barce jsme se měli opět 

nádherně, počasí nám přálo, užili jsme si sluníčka 

soutěží, turistiky, Krakonoše i spoustu legrace. Moc 

doufáme, že nám koviďák nepokazí plány a budeme se 

tam moci vrátit na Vánoce ♥  

Za tento pobyt děkujeme nadaci Kaprona, která jej 

zafinancovala. 

 

 

5. 9. 2020-Dětský den 

Na první zářijovou sobotu jsme dětem připravily dětský den, jako 

náhradu za ten červnový, který musel být zrušen. Dětský den měl 

integrační charakter, byl určen jak pro "naše" děti tak pro děti z řad 

veřejnosti.  

 

Děti si zde užily skákací hrad, různé dílničky, tetování, malování na 

obličej, balonkového artistu, klauny a soutěže o zajímavé ceny.  

Se soutěžními disciplínami pomáhaly straší děti z dětských 

domovů.  Byl to další prima společný den :-) 

 

Za finanční pomoc děkujeme společnosti Tesco-Vy rozhodujete, my 

pomáháme a Městské části Prahy 10.  
 

 

1. - 10. 8. 2020-Prázdniny s Věrkou 

 

Jak již je tradicí, i letos jsme vytáhly Věrku z NS na prázdniny 

😍. Poznáte kam?  

 

 

 



25. 7. - 1. 8. 2020 - Výpomoc na Barce 

I letos jsme s Věrkou, která vyrůstá v dětském domově v 

Novém Strašecí a je již dospělá, pomáhaly na naší milované 

chatě Barce, kde probíhala Lufťákova táboranda.  

 

O chatě Barce jste již mnoho slyšeli, ano. Krásně se tu o nás 

vždy starají a obzvláště pak o Vánocích, které tu letos 

budeme trávit již potřetí. A tak je nám velkým potěšením, že 

můžeme na Chatě pomoci i my. 🥰  
 

 

20. - 22. 7. 2020 - Voda se Strašátky 

Za letošní sjíždění Berounky se Strašátky opět moc moc moc děkujeme organizaci "Zažij vodu". 

Nejen že nám dělali báječné profi vodní průvodce a instruktory, ale poskytli nám i zdarma 

veškeré vybavení, včetně lodí. Moc moc děkujeme.  

 

Ze Strašátek už jsou zdatní vodáci, tak příští rok 

můžeme zkusit něco "ostřejšího". I na vodě nám počasí 

moc přálo. Déšť nás zastihl buď, při spánku ve stanech, 

nebo na obědě pod střechou, takže krom plánovaných i 

neplánovaných koupaček jsme si vodu užili v suchu ;-)  

 

  
 

11. - 18. 7. 2020 - Letní tábor 

Letošní letní tábor pro děti z dětských domovů a 

náhradních i sociálně slabých rodin jsme si užili v 

chatkách v Ostružnu u Jičína. A když u Jičína, nemohla 

chybět návštěva Cipíska v Jičínských muzeích. 

Dopoledne měly děti různé zájmové kroužky, včetně 

přípravného na pobyt v přírodě. Předposlední noc tedy 

děti vyrazily přespat do lesa, kde si musely své 

příbytky samy postavit a uvařit si večeři. Na táboře samozřejmě nechyběla ani bojovka. 

Táborák jsme měli každý den a na koupačku jsme měli také krásně. Dle dopisů od dětí v 

morzeovce, kterou se také naučily, si tábor báječně užily, a to nás moc těší :-)  
 

 



1. - 4. 7. 2020- Křivoklátsko se Strašátky 

V rámci akce "Dostaňme děti v létě za hranice domovů" 

se nesla i akce na Křivoklátsku. Na výlety jsme chodili 

pěšky i popojeli vlakem . Křivoklátsko je nádherné. 

Během pár dnů jsme stihli grilovačku, kamínkování, 

bojovku, několik výletů, koupání v Berounce i skákačku v 

trampolínovém centru v Kladně. Bylo to bájo 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 6. 2020-Návštěva pěstpunů 

V sobotu jsme jely navštívit Lauru a jejího bratrance.  

Jako vždy to bylo bájo a nemohlo chybět naše 

Dobrodějkovské tulení ♥  
 

 

 

 

 

 

16. - 18. 6. 2020 Benecko s Krňátky 

V rámci akce "Dostaňme děti z dětských domovů za 

hranice domova" chceme vyvézt co nejvíce dětí, které 

si v době karantény užily domovů až až a dva měsíce 

nikam nemohly, co nejčastěji někam ven.  

Tento plán Dobrodějky zahájily v úterý 16. 6., kdy 

jsme s drobotinou z DD Krnsko vyrazily na naši 

milovanou Chatu Barku.  

Jako vždy jsme si to všichni náramně užili, děti 

soutěžily, hrály si, chodili jsme na výlety a trošku jsme 

i zmokli. Moc děkujeme Evě a Honzovi z Barky za 

láskyplný servis a Bright HR za ceny pro děti ♥. Velké 

poděkování patří i dětem a báječné tetě Lence 

Bartoňové ♥. 

 

 

 

 

 



14. 6. 2020-Okoř 

Výpomoc Strašátkům doplnit chybějícího nočního 

vychovatele a přes den pak při cyklovýletu na Okoř.   

Počasí nám opravdu „přálo“. Zažily jsme vedro, parno, i 

kroupy. I tak to bylo super ♥ 

  
 

 

 

 

 

 

7. 5. 2020 - Safari Dvůr Králové 

Krňátka si díky Dobrodějkám a Nadaci PEPCO 

udělala výlet do Safari ve Dvoře Králové a moc se 

jim to líbilo 🥰  

 

 

 

 

 

30. 4. 2020 - Návštěva Zoo s pěstouňátky 

Po dětech už se nám moc stýská. Do dětských domovů 

stále nemůžeme, vyrazili jsme tedy alespoň s 

pěstouňátky do pražské ZOO.  

 

Krom shlédnutí mnoha druhů zvířat, se nám snad 

poprvé podařilo naprosto unavit naši hyperaktivní 

canisterapeutku, která šla do Zoo s námi :-)   
 

 

 

 

18. 4. 2020 - Návštěva Krnské rodinky 

Spojily jsme rozvoz potravinové pomoci s 

krátkou návštěvou dětí.  

 

Konečně jsme mohly na chvíli za Krňátky. Tedy, 

zatím jen jedna Dobrodějka. Chviličku jsme si na 

bezpečnou vzdálenost a orouškovaní popovídaly 

a děti si pohrály s canisterapeutkou Rozárkou.  

 

Bylo to moc fajn ♥ 

 

 



Preventivní opatření v dětských domovech 

V důsledku preventivních opatření dětských 

domovů, v reakci na šíření nákazy COVID-19, 

která plně respektujeme, jsme byly v březnu 

2020 nuceni omezit naši činnost.  

 

Tam, kde nebyl možný přímý kontakt, využily 

jsme moderních technologií ;-) Pravidelná 

doučování tak mohla probíhat například přes 

skype ;-)  
 

 

 

 

 

22. 2. 2020-Masopust v Novém Strašecí 

Již podruhé posílíme pozdrav z Nového 

Strašecí, kde probíhal masopust. Letos jsme 

se s maskou neumístili, ale i tak jsme si to 

moc užili. 

Poznáte naši pohádku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. - 16. 2. 2020 – hlídání pěstouňátek 

Pomáháme dětem z dětských domovů. Ale 

pomáháme i náhradním rodinám. I pěstouni si 

občas potřebují odpočinout, a proto jim moc rádi 

pomůžeme třeba i s hlídáním dětí, a navíc si to moc 

užijeme 🥰  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. 2. 2020 - Ledce 

Další báječné odpoledne plné her, mazlení, 

povídání, zakončené procházkou a osvěžením u 

léčivého pramene se skvělými Ledčátky. 

 

 

 

 

 

 

4. 2. 2020-Tvoření a hry v Krnsku 

Krnské děti mají prázdniny🎉🥳. Nepřijely jsme tedy 

tento týden s doučováním📚📖, ale s tvořením🎨, 

hraním🧩 i canisterapií🥎🐕. Strávily jsme s dětmi 

celé odpoledne a bylo to zase bájo🥰. Při tvoření jsou 

nyní v kurzu bambulky, nemáte prosím doma 

nepotřebná klubíčka vlnek a bavlnek, která byste 

chtěli věnovat? Předem moc děkujeme🙃😊 

 
 

1. 2. 2020-První seznamovací návštěva v DD Ledce 

V sobotu Dobrodějky poprvé navštívily Dětský domov Ledce, 

se kterým nově navázaly spolupráci. Již po prvních minutách 

se zcela rozplynula naše nervozita z přijetí. Děti i 

vychovatelé nás uvítali velmi vřele a už po chvilce jsme se 

cítily jak mezi starými přáteli. Na uvítanou jsme přivezly dva 

luxusní dortíky, které jsme pro děti dostaly od štědrého 

dárce-moc moc děkujeme!  

Po společném hodování na dortíku už jsme se všichni rozdělili do skupinek, aby si děti mohly 

vybrat mezi tvořením, hraním stolních her, soutěžemi a sportem :-) Odpoledne nám uteklo 

jak voda, a dokonce jsme zůstaly o hodinu déle, než bylo plánováno. Odjížděly jsme s 

úsměvem na tváři a krásným pocitem. Děkujeme. 

 

31. 1. -2. 2. 2020-Pololetky na lyžích s Opři se 

Stejně tak jak loni, i letos jsme se spřátelenou organizací Opři se, dopřáli 

dětem z dětských domovů a rodin pololetní lyžovačku na horách :-) 

 

 

 



♥Uskutečněné aktivity pro hendikepované ♥ 

Naše dobro-dění hendikepovaným spočívá v občasné potravinové pomoci, návštěvách v jejich 

prostředí, či organizaci soutěží či dalších rozvojových, nebo kreativních činností. Naše 

čtyřnohá rošťácká terapeutka Rozinka klientům vždy vykouzlí úsměv na rtech. 

Spolupracujeme s klienty chráněného bydlení v Příbrami a společností ALKA o.p.s. 

 

V roce 2020 jsme kvůli opatřením v souvislosti s Covid-19, pro příbramskou Alku 

neuskutečnily žádnou aktivitu. Do pomoci jsme ale nově zahrnuly seniory, kterým jsme v první 

vlně pomáhaly s nákupy a našily jsme roušky pro Domov Seniorů. 

  

Rouškošití v době koronavirové 

V době mimořádných opatření jsme nemohly 

jezdit ani za dětmi, ani za hendikepovanými 

kamarády. Pomáhat jsme ale nepřestaly. Šily 

jsme roušky pro děti z dětských domovů, 

náhradních a sociálně slabých rodin, 

hendikepované, ale i seniory a pracovníky v 

přímé péči. Našily a rozvozily jsme více než 

500 roušek.  

 

 

♥Velké poděkování Dobrodějek patří♥ 

Společnostem:    Pravidelní dárci: 

Petr Weigel        Veronika Saveljevová 

Karel Kotek        Lída a Lída 

Michaela Jägerová       Robert Novický 

Jana Koslowski        

 

Dále děkujeme: 

Zájezdovým dopravcům z celé ČR, Václavu Kainovi, Karlovi Vetchému a Veronice Saveljevové 

za velmi výraznou finanční pomoc, Chatě Barka, za velmi příznivou cenu za ubytování, 

Společnosti Pragotour, za poskytnutí mikrobusů zdarma a dopravy za výhodnou cenu, FPS 

repro, za tisk vizitek a samolepek zdarma, společnosti Prevent, za online školení pro 

dobrovolníky zdarma, Drogerii DM a zaměstnancům Prahy 10 a Wuestenrot za vánoční dárky 

pro děti.  



Získaly jsme grant či dotaci od: 

 

 

 

 

 

Velké díky patří rovněž všem dobrovolníkům, kteří se s námi dětem věnují i fanouškům a 

podporovatelům, kteří nám pomáhají. 

 

 

♥ A co za Vaše příspěvky umíme? ♥ 

 

100,- Kč Návštěva, jednoho dobrovolníka autobusem, pro 20 dětí. 

450,- Kč Návštěva až 5 dobrovolníků vozem, pro 20 dětí, či rozvoz potravinové pomoci 

potřebným 

1500,- Kč Dílna přímo v domově pro 20 dětí/klientů, včetně materiálu. 

5000,- Kč Víkend na vodě pro 10 dětí, či celodenní lyžovačka pro 8 dětí 

30 000,- Kč Dvoudenní dětský den v Praze s bohatým programem pro 50 dětí. 

50 000,- Kč Víkend na horách s výukou lyžovaní pro 30 dětí. 

100 000,- Kč Vánoce na horách, včetně štědrovečerní večeře a nadílky, pro 30 dětí, které by 

jinak zůstaly v dětském domově.  

200 000,- Kč Letní tábor pro děti ze tří dětských domovů, náhradních a sociálně slabých rodin 

 



 

♥ Více o nás a našich aktivitách naleznete na ♥ 

www.dobro-dejky.cz 

www.facebook.com/Dobrodejky.detem 

www.instagram.com/dobrodejky 

 

 

♥Finanční výkazy♥ 

 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobro-dejky.cz/
http://www.facebook.com/Dobrodejky.detem
http://www.instagram.com/dobrodejky


Rozvaha 

 

 

 



Výkaz zisku a ztráty 

 

Kompletní závěrku naleznete ve sbírce listin v OR 


