
Alternativa výroční zprávy 2019 

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. Je mnoho organizací, 

které sice mají finance na různé aktivity, ale teprve pak hledají, kde tyto prostředky uplatnit. 

My se naopak nejdříve 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 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? 

 Pomáháme s doučováním 

 Vozíme potraviny z potravinové banky 

 Rozvíjíme talent dětí 

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

domovech i přes Vánoce 

 Organizujeme pro děti letní tábory a zotavovací pobyty 

 Učíme je sporty, které jejich vrstevníky naučili rodiče 

 

 



V roce 2019 Dobrodějky: 

 Rozdaly 1 586 hodin lásky, pozornosti, povídání a objímání. 

 Realizovaly 86 akcí pro děti a hendikepované. 

 47 doučovacích návštěv v domovech či rodinách 

 13 pobytových výjezdů mimo domovy 

 26 aktivit jako jsou kreativní tvoření, canisterapie, návštěvy kulturních 

akcí, výlety a podobně. 

 Rozvozily a nasbíraly přes 1000 kg 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 ♥ 

Pro děti ze tří dětských domovů – Nové Strašecí, Krnsko a Mladá Boleslav jsme zorganizovaly 

mnoho akcí, jejichž výčet naleznete níže. Pravidelně jezdíme do DD Nové Strašecí – každý 

čtvrtek s kurzem „Sociálních kompetencí“, kde krom tohoto kurzu ještě pomáháme se školní 

přípravou, někdy koupáním, čtením na dobrou noc a uspáváním. V druhé polovině roku jsme 

rovněž zahájily doučovací úterky v DD Horní Krnsko. 

Naši činnost vítají nejen děti, ale i jejich tety vychovatelky. 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.  

23.12-26. 12. 2019-Vánoce na horách 

I letos jsme vzaly děti, které by jinak strávily 

Vánoce v dětském domově, na hory na naši 

milovanou Barku na Benecku. Počasí nám letos 

moc nepřálo. Krakonoš nám místo sněhu vykouzlil 

déšť a 100% slevu na vleky, ale i tak jsme si 

Vánoce všichni krásně užili. Velké díky patří všem, 

kteří nám pomohli jak fyzicky, tak materiálně, a 

tak i finančně, Děkujeme!!! 



 

15. 12. 19 - Tvoření v Krnsku 

V neděli 15. 12. jsme s dětmi vyráběly vánoční výzdobu, 

aby to v domově děti měly ještě hezčí. Pomoci nám přijela 

i naše skvělá pěstouňátka  

 

 

5. 12. 19 - Nebesko-pekelná návštěva ve všech třech 

dětských domovech 

Sice vůbec netušíme, jak to ten Mikuláš dělá, že stihne 

navštívit tolik dětí, ale každopádně jsme moc rády, že s 

pomocí Dobrodějek se z nadílky mohly radovat dětičky ve 

všech třech dětských domovech se kterými spolupracujeme 

:-) 

 

 

2., 16. a 30. 11 – Pomáháme, když je třeba 

Když je potřeba pomoci, tak pomůžeme, a to nejenom 

dětem, ale i dětskému domovu. V listopadu jsme například 

pomohly zástupem za vychovatelku, která si doplňuje své 

vzdělání. A moc jsme si to všichni užili. 

 

23. 11. 2019 - Potravinová sbírka 

Děkujeme potravinové bance, že 

Dobrodějky i letos dostaly příležitost sbírat 

potraviny pro naše potřebné. Letos jsme se 

do sbírky zapojily v prodejně Tesco na 

Zahradním městě – sbíraly jsme pro 

příbramskou Alku, dětské domovy, se 

kterými spolupracujeme a pro sociálně slabé 

i náhradní rodiny. 

 

 



28. 10. 2019-Řezbářská dílna 

S krnskými dětmi jsme prožily krásné odpoledne s 

opékáním špekáčků, spojené s exkurzí v řezbářské 

dílně Romana Strouhala. Zprvu se nejmenší děti 

strašidelných Krampusáků bály 😱😢. Pak se ale rády 

od ohýnku do dílny vracely prohlédnout si detaily 

těchto úžasných dřevěných masek 😎. 

Panu Strouhalovi ještě jednou za krásné odpoledne, 

kytaru, buřtíky a dárky pro děti moc děkujeme! 

26. 10. 2019 - Kino Lucerna 

Kino Lucerna nás opět pozvalo na promítání pohádky pro 

potřebné, za což opět velice děkujeme. Promítání se tentokrát 

účastnila jen jedna pěstounská rodina.  

 

 

 

 

18. - 20. 10. 2019 - Jesenický festiválek 

Předposlední říjnový víkend Dobrodějky 

trávily se Strašátky na Jesenickém 

festiválku. Na organizaci festiválku se 

podílí pan ředitel Strašátek a nám bylo 

velkou ctí, že můžeme pomoci a 

dobrovolničit na jeho akci. Protože to 

přesně je naším posláním. Dáváme nejen 

lásku, ale i volný čas dětičkám, ale zároveň 

pomáháme i zaměstnancům domovů, kteří 

jsou s dětmi denně a dávají jim, co by jim 

měla dávat vlastní rodina. DĚKUJEME, akci 

jsme si všichni moc užili. 



 

13. 10. 2019-Návšteva pěstounů 

Dnes jsme navštívily Laurinku a Ivetku, které má v péči 

jejich báječná teta. Zašly jsme vyvenčit pejsky a daly si 

skvělé hranolky na Oddechoff. 

Holky se mají u tety skvěle.  

 

 

25. -29. 8. 2019 - České Švýcarsko 

Naší přátelské organizaci Opři se jsme 

pomáhaly s posledním prázdninovým 

výjezdem dětí z dětského domova 

Nové Strašecí, který se uskutečnil 25.-

29. srpna v krásné Českém Švýcarsku. 

Počasí nám vyšlo parádně! ☀️🌦🌈 

Na programu bylo mimo jiné toulky po 

okolních skalních vyhlídkách 🚶♂ 🚶♀ , 

sbírání hub 🍄, prozkoumávání okolní přírody 🦗🐍🌿, koupání v přehradě 🤽♂ 🏄♀ , skákání na 

trampolíně, zpívání s kytarou 🎸 a táborák 🔥, spaní pod širákem a výlet do Krásné Lípy. 

 

18. 8. - 24. 8. 2019 - Pomoc na tanečním táboře 

A zase se budeme opakovat, že je fajn, když si 

organizace pomáhají. Vedoucí a choreografka 

tanečního souboru Klobouček, Eliška, pomohla 

Dobrodějkám na letním táboře pro děti z 

dětských domovů. Proto Dobrodějky Míša s 

Mončou neváhaly pomoci Elišce s jejich táborem 

tanečním :-)  



 

 

11. 8. -17. 8. 2019-Prázdniny s Věrkou 

Stejně jako loni i letos jsme vytáhly Věrku z 

dětského domova v Novém Strašecí na 

prázdninové toulání. Užívaly jsme si sport, 

kulturu, tvoření i odpočinek 😍 

 

 

 

 

3. 8. - 10. 8. 2019 - Výpomoc na Barce 

To, že Dobrodějky pomáhají dětem z dětských 

domovů, to už víte. Co je ale parádní je, že i 

děti z dětských domovů pomáhají nám. 

Například tento týden pomáhají dvě starší 

slečny z DD Nové Strašecí na Chatě Barka – 

Benecko/Krkonoše na Lufťákově táborandě, 

kde budeme i letos trávit s dětmi Vánoce.  

Díky holky, jde Vám to skvěle 😘💪😘 

 

Srpen 2019 - Zvelebování rodinného domečku v 

Krnsku 

Každé dítě, by se mělo někde cítit jako doma. Pro děti 

z dětských domovů je domovem dětský 

domov.  Rodinný domeček v Krnsku už toho mnoho 

zažil, a tak Dobrodějky, Dobrodějové, Dobrodějátka, 

děti z domova a dobrovolníci společnosti Exxon 

Mobil dali ruce dohromady a domeček zútulnili ;-) 

 

 

 

 



15. 7. 2019 - 21. 7. 2019 - První letní Dobro♥tábor  

Náš první letní Dobro♥tábor jsme si užily s dětmi ze tří dětských 

domovů, náhradních a sociálně slabých rodin v Rokytnici nad Jizerou. 

Celotáborová hra s pirátskou tématikou nás provázela celým pobytem. 

S dětmi naši dobrovolníci tvořili, sportovali, poznávali, hráli si a 

tancovali. Jako na každém správném táboře nechyběla rozcvička, 

táborák, diskotéka, bojovka.  

Slzičky při loučení nám Dobrodějkám byly malým důkazem, že se tábor 

vydařil. 🙃😊 

Tímto bychom také chtěly poděkovat 

všem dětem, dobrovolníkům i 

vychovatelům. Obrovské díky putuje 

společnosti Bright HR, která náš tábor 

podpořila velmi výraznou částkou. 

Velké díky patří i všem dalším 

sponzorům, dárcům, fanouškům a 

podporovatelům, kteří nám pomohli 

tábor realizovat. Za bezpečnou, 

příjemnou a pohodlnou dopravu opět 

děkujeme společnosti Pragotour s.r.o, 

 

15. 6. 2019 - Návštěva u pěstounů 

Dnes proběhla návštěva našich dvou 

kamarádek, které si z dětského domova do 

pěstounské péče vzala jejich báječná 

biologická teta. A kde jinde si dnešní 🌞 

den užít líp než u vody 🏊🐟🏊? Naše 

kachnoterapeutka Rozárka nemohla 

samozřejmě chybět😂 



 1. - 2. 6. 2019 - Dětský den 

Během víkendu jsme slavily Den 

dětí, který je pro nás jedním z 

nejdůležitějších v roce, protože 

právě pro dětičky tu Dobrodějky 

jsou! Uspořádaly jsme víkendovou 

akci v Praze, kde probíhal celý 

víkend pestrý program. Přijela za 

námi Krňátka, Strašátka i pár dětí z 

rodin, postavily se stany a zábava 

mohla začít. Jak si všichni celou 

akci užívali můžete posoudit z 

fotografií 😉  

Chtěly bychom velmi poděkovat Středočeskému kraji za záštitu a velkou finanční podporu. DTJ 

Santoška, která nám poskytla své prostory, především Lenka Kesi, která se o všechny báječně 

starala, připravovala velmi chutné a lahodné jídlo, vyhověla všem našim přáníčkům a vždy se 

u toho láskyplně usmívala. Další velké poděkování patří Múzy dětem z.s., které dětem 

připravily bohatý nedělní odpolední program, který byl nejen pestrý a různorodý, ale děti 

zaujal především svou kreativitou s neobvyklostí. V sobotu večer dětem Múzy zahrály u 

společného táboráku a doplnily to ohňovou show. Dík letí i do Opři se, které obohatilo program 

o lezeckou stěnu. 

Další velké poděkování patří všem dětem, 

které se oslav dětského dne zúčastnily. 

Všechny děti za zapojily do všem činností, 

byly nápomocné a akci si užívaly se vším 

všudy. Vychovatelům z Krnska a Nového 

Strašecí, kteří se báječně zapojili do 

programu a byli jeho součástí. 

Dobrovolníkům ze Santošky, kteří pomáhali 

s veškerou přípravou, hráli s dětmi hry a byli 

jim nápomocní. A nakonec obrovské 

poděkování našim dobrovolníkům z 

Dobrodějek, kteří jako vždy odvedli velký kus 

práce, byli dětem kamarády i pomocí a užili 

si s nimi krásný víkend 😘  

 

 

 

 



19. - 21. 5. Olympiáda dětských domovů 

Olympiádu dětských domovů pořádá Solenický 

dětský domov již mnoho let. Děti soutěží 

v nohejbale, fotbale, vybíjené i atletice. Nechybí 

ani stolní tenis nebo kros. Letos nám počasí 

opravdu nepřálo, ale děti se vydatným deštěm 

nenechaly odradit a závodily dál. Jsou úžasné, 

jako vždy! 

 

18. 5. 2019 - Potravinová sbírka 

V sobotu jsme sbíraly potraviny v Kauflandu u plynárny na 

Praze 4. Nasbírané potraviny poputovaly dětem z dětských 

domovů, sociálně slabých a náhradních rodin, 

nezapomněly jsme ani na naše kamarády z Nalžovického 

zámku. V jarní sbírce jsme nasbíraly krásných 614 Kg 

potravin. Děkujeme moc všem zákazníkům Kauflandu. 

Dokonce jsme od jednoho zákazníka dostaly kytičku :-)  

Za tuto příležitost pomoci rovněž moc děkujeme 

Potravinové bance Praha 

 

 

11. 5. 2019 - Závody dračích lodí 

Posíláme pozdrav ze závodů dračích lodí 

pro děti z dětských domovů, kde jsme 

pomáhaly spřátelené organizaci Múzy 

dětem z.s., která tuto akci pořádala již po 

desáté. Akci s dětmi jsme si opět moc užily 

😎 

 

 

8. 5. 2019 - Zahájení sportovní sezony 

Dobrodějky na letošním zahájení sportovní sezóny v dětském 

domově v Novém Strašecí reprezentovala zvířátka z azylu pro 

zvířata. Je fajn když si pomáhající organizace pomáhají vzájemně. 

A jak to zvířecím sirotkům šlo? Mrkněte na fotky 😍😘😍 

 

 



4. 5. 2019-Památník Terezín 

Včera jsme plnily přání vychovatelům z DD ve Strašecí a 

pomohly jim zorganizovat vzdělávací výlet do Terezína.  

Strašátka měla zařízenou prohlídku s průvodcem v Malé 

pevnosti, aby se dozvěděla více o hrůzách holocaustu a 

mohla na vlastní oči vidět, jak to dříve bylo. Tímto Památník 

Terezín / Terezín Memoriál děkujeme za snížené vstupné, 

které pro nás zařídili. Následně strejda Míla udělal exkurzi a 

poutavý výklad v terezínském podzemí, kde si děti 

vyzkoušely na vlastní kůži mnoho spletitých cest.  

18. 4. 2019 Velikonoční návštěva Strašátek 

Začátek velikonočních prázdnin jsme si užily s dětmi 

v Novém Strašecí. Dobrodějky byly na Strašátka v 

přesile, a to byla paráda. O to víc si totiž děti mohly 

vychutnat individuální přístup, který tak moc 

potřebují 😊😍😊. Krom her nechybělo ani mazlení s 

nejmenšími a jednotlivé povídání s velkými. S hrou na 

schovku nám pomáhala i Rozárka 🐕😁 

 

 

 

11. 4. 2019 - Velikonoční tvořeni a grilovačka 

Jsme Dobrodějky, proto když děti zatoužily 

po grilovaném hermelínu a dalších dobrotách 

🍗🍖🍆, nemohly jsme jinak a dětem jsme 

místo večeře nachystaly grilovačku ♨. 

Počasí bylo sice chladné ❄, ale nás hřála 🔥 

radost ze splněného přání a mizejících 

dobrot z grilu 😊. Grilovačce předcházelo 

velikonoční tvoření 🐣🐥🐣 a oblíbený 

zahradnický kroužek 🌷🌿🌼🌻🌱🌺🌿 

 

 

 

 

 

 



22. 3. - 24. 3.  - Poslední letošní lyžovačka 

Děti si moc přály vrátit se na chatu Barku, 

kde jsme letos všichni užili moc krásné 

Vánoce. Proto jsme pro děti v termínu od 

22. 3. 2019 do 24. 3. 2019 uspořádaly 

poslední letošní lyžovačku právě na Barce, 

Abychom si Krkonoše všichni opravdu 

užili, požádaly Dobrodějky o uvolnění dětí 

v pátek ze školy, což mělo u dětí 

samozřejmě úspěch :-D. O prodlouženém 

víkendu jsme si všichni užívali lyžování, 

bobování, turistiku ale i poučnou a 

poutavou přednášku horské služby.  Na Barce se o nás opět báječně postarali a krásné počasí 

nám přálo. A jak vidíte z fotky, sluníčko vybízelo k vyvalování se na sněhu ;-) 

 

2. 3. 2019 - školení "Fungování internetu" 

Posíláme pozdrav od dětí z Bolky, kde v tento den proběhlo 

školení "Fungování internetu" s báječnou lektorkou Kateřinou 

Vokrouhlíkovou. Toto školení pro děti poskytlo opět sdružení 

CZ.NIC, pod hlavičkou STOPonline.cz zcela zdarma. Moc moc 

děkujeme! 

24. 2. 2019 - školení "Digitální stopa" 

Tento den patřil prevenci, především 

bezpečnosti na sociálních sítích 💻. 

Počítačová společnost CZ.NIC nám 

nabídla školení pro děti, které se na 

sociálních sítích pohybují denně. Neslo 

název Digitální stopa a bylo postavené 

na příběhu Báry Bezhlavé. Děti z Bolky 

a Strašáci sledovaly Báru na různých 

sociálních portálech a dávaly postupně 

dohromady informace vedoucí k jejímu 

nalezení. Celým školením nás 

provázela trpělivá lektorka Zuzana 

Trousilová Pejšová, které děkujeme za 

užitečné informace. CZ.NIC děkujeme 

za školení zdarma 😊 

 



21. 2. 2019 - Divadlo 

Po pravidelném čtvrtečním kurzu 

sociálních kompetencí s malými 

Strašátky, vzaly Dobrodějky vetší 

Strašáky za kulturou.  

Všichni společně jsme vyrazili do DK 

Stochov na divadelní představení 

"domaci@stesti.hned". Představení nás 

velice nadchlo, líbilo se a velmi 

pobavilo.  

Chtěly bychom poděkovat Martinovi 

Novákovi za vstupenky zdarma. A 

hercům Ivě Hüttnerové, Michaele 

Dolinové, Davidovi Suchařípovi, že si na 

nás během své krátké přestávky udělali 

čas.  

14. 2. 2019 - Valentýn/Válejtým :-) 

Svátek svatého Valentýna si po svém užili 

jeho vyznavači i nevyznavači.  

Dobrodějky si se Strašátky, ve spolupráci s 

tetou Mončou a strejdou Mílou, udělaly 

valentýnské odpoledne ❤️  

A nebylo to jen o přáníčkách 😉 děti si 

zdobily pečená srdíčka, která si poctivě po 

večeři snědly, tvořily nejen valentýnky, ale i 

mnoho jarních motivů, které budou v 

následujících dnech zdobit domov.  

Jak můžete vidět z fotek, domovem vládla 

úžasná nálada a tvoření si užívaly nejen 

menší, ale i větší děti 😍 

 

 

 

 



9. 2. 2019- Vyzkoušení bruslí z výzvy 

Chtěly bychom moc poděkovat všem, a 

že Vás bylo mnoho, kteří se zapojili do 

naší výzvy ohledně ledních bruslí pro 

Strašátka 👍🤩😘 

Bruslí se sešlo opravdu mnoho a my Vám 

z celého srdce DĚKUJEME! Strašátka 

vyrazila na akci spřáteleného spolku Opři 

se, kteří je pozvali na bruslení na Letnou, 

a polovina dětí měla díky Vám vlastní 

brusle.  

Bruslení bylo super, všichni si ho moc 

užili a věříme, že v tomto roce rozhodně 

nebylo poslední ❄⛸  

 

1. 2.- 3. 2. 2019- Pololetní lyžovačka 

Se spřátelenou organizací Opři se, jsme 

vyrazily na hory do Albeřic, kde si nejen děti, 

ale i dospěláci užívali zimních radovánek. 

Lyžovalo se, bobovalo, sáňkovalo, ale mimo 

jiné i vařilo a pomáhalo v kuchyni. Každý si 

našel své :-)  

Této velké zimní výpravy se zúčastnily děti ze 

tří dětských domovů – Mladá Boleslav, 

Krnsko, Nové Strašecí a děti z rodin 

 

10. 1. 2019 - Bobování ve Strašecí 

Využily jsme čerstvého krásného sněhu, vytáhly 

děti od televize a vyrazily bobovat. Ač už byla 

skoro tma, bájo jsme si to všichni užili. 

Musíme moc pochválit kluky, kteří se 

chopili role rytířů záchranářů a postavili 

ostatním bobistům bariéru, aby nenarazili do 

plotu a malé děti včas chytali. Díky kluci, skvělá 

práce! 



 

♥Uskutečněné aktivity pro hendikepované ♥ 

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

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

čtyřnohá rošťácká terapeutka Rozinka jim vždy vykouzlí úsměv na rtech. Spolupracujeme 

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

 

4. 12. 19-Pekelná návštěva v Alce o.p.s 

V Alce jsme slyšely písníčku, básničku a shlédly 

rovnou celé vystoupení klientů, děkujeme. Anděl 

přinesl nadílku, Mikuláš dobrou náladu a čert asi 

blechy-drbe si kožich :-D 

 
 
 

 

 

23. 11. 2019 - Potravinová sbírka 

Děkujeme potravinové bance, že Dobrodějky 

i letos dostaly příležitost sbírat potraviny pro 

naše potřebné. Letos jsme se do sbírky 

zapojily v prodejně Tesco na Zahradním 

městě – sbíraly jsme pro příbramskou Alku, 

dětské domovy, se kterými spolupracujeme a 

pro sociálně slabé i náhradní rodiny. 

 

 

 

30. 9. 2019 - Zábavné odpoledne 

Pro příbramskou organizaci Alka o.p.s., která pomáhá lidem s 

různě závažným kombinovaným postižením, Dobrodějky 

připravily odpoledne plné zábavy. 🐕🔥🍭 

 

Nechyběly soutěže, malování na obličej, letadla, opékání 

špekáčků u ohýnku s kytarou, canisterapie. Počasí nám vyšlo 

krásně ☀️  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

18. 5. 2019 - Potravinová sbírka 

V sobotu jsme sbíraly potraviny v Kauflandu u plynárny na Praze 

4. Nasbírané potraviny putovaly dětem z dětských domovů, 

sociálně slabých a náhradních rodin, nezapomněly jsme ani na 

naše kamarády z Nalžovického zámku. V jarní sbírce jsme 

nasbíraly krásných 614 Kg potravin. Děkujeme moc všem 

zákazníkům Kauflandu. Dokonce jsme od jednoho zákazníka 

dostaly kytičku :-)  

Za tuto příležitost pomoci rovněž moc děkujeme Potravinové 

bance Praha 

 

 

♥Velké poděkování Dobrodějek patří♥ 

Společnostem:    Pravidelní dárci: 

Petr Weigel        Veronika Saveljevová 

Karel Kotek        Irena Marešová 

Michaela Jägerová       Robert Novický 

 

Dále děkujeme: 

Rodině Trnkových za velmi výraznou finanční pomoc s realizací Vánoc pro děti, 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 firem Exxon 

Mobil 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. 

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

potřebným 

1000,- 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


 



 



 



 



 



 


