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Alternativa výroční zprávy 

Dobro♥dějky, z. s. 

Dáváme lásku dětem z dětských domovů i hendikepovaným 

 

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

pomáhaly. Abychom mohly pomáhat ještě efektivněji, rozhodly jsme se založit spolek a cílit 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 

hendikepovaní žijící převážně v DOZP či chráněném bydlení. Naše výše zmíněné 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. 
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Existujeme teprve od září 2018, ale již za tak krátkou dobou máme na co být pyšné. Za tyto čtyři 

měsíce jsme uskutečnily celkem 20 výjezdů za dětmi i hendikepovanými, nebo s dětmi mimo domov, z toho 

dva výjezdy pobytové. Pro hendikepované, náhradní a sociálně slabé rodiny jsme na Národní potravinové 

sbírce nasbírali 1206 kg potravin a desítky dalších závozů potravin uskutečnily do konce roku 2018. Dětem 

i hendikepovaným jsme věnovaly 261 hodin lásky. 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. 

23.12. - 26.12.2018 Vánoce na horách 

Vánoce bývají velmi náročné pro osamělé dospělé, natož pak pro 

děti, které mají zůstat v dětském domově, zatímco ostatní děti si 

vezmou alespoň na Vánoce příbuzní domů.  Proto jsme se 

rozhodly těmto dětem, co by jinak v domově zůstaly, udělat 

Vánoce co nejhezčí a dopřát jim i změnu prostředí. Odvezly jsme 

tedy na hory, kde mohly trávit Vánoce na sněhu, lyžovat, bobovat, 

tvořit, užít si svých kamarádů i oblíbených dobrovolníků a tet 

vychovatelek. Akce se účastnilo celkem 25 dětí ze tří dětských 

domovů. 
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15.12.2018 - Kino Lucerna 

V tento den jsme si s náhradními a sociálně slabšími rodinami 

užili báječné dopoledne v kině Lucerna. Moc děkujeme Kino 

Lucerna za vstupné zdarma!  

 

 

 

5.12.2018 - Mikulášská nadílka 

Haló, haló? Zůstal tady někdo? My víme, že ano, vy jste totiž 

báječní a čerti si odnášejí jen zlobivce. Nebeskou poštou dostal 

Mikuláš s Andělem echo, že mají mít jen samé dobroty, a že jich 

bylo. Čertice si mohly ceněním zuby vylámat, a děti se stejně 

nebály, Andílek měl s rozdáváním dobrot plné ruce práce, 

protože všechny děti byly hodné a uhlí nebylo potřeba žádné. 

No co Vám budeme povídat, naši čerti také odcházeli ze všech 

našich tří dětských domovů s prázdnou.  

 
 

2.12.2018 - Předmikulášská nadílka 

Advent je (krom jiného) o soudržnosti rodin 

a v tomto duchu se nesl i náš první adventní 

víkend. Byl o dojemné vzájemné pomoci 

našich "Dobro♥rodin" . Maminky/tety z 

rodin, kterým pomáháme, vytipovaly 

biologickou sociálně slabou rodinu, která potřebuje pomoci, a sami mezi sebou uspořádaly sbírku právě 

pro tuto rodinu. Nám bylo potěšením pomoci s rozvozem sbírky a spojily jsme to rovnou s malou 
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předmikulášskou nadílkou. Naší nové rodině, kterou tímto přibíráme pod náš "klobouk", jsme přispěly 

potravinovou pomocí od Potravinové banky Praha. Byl to dojemný, nádherně strávený víkend plný radosti 

s našimi Dobro♥rodinami, moc moc děkujeme, jste opravdu úžasní😘 

 

17.11.2018 - Bazén 

Opět tu máme období, kdy je nám lépe vevnitř než venku, stýská se nám po letních teplotách a koupání, a 

tak kam jinam vzít děti než do bazénu ;-) A tak proběhla naše úplně první akce s Krňátky (DD Krnsko) 

právě v bazénu. Zatím jen šest dětí a příště vezmeme zas další – právě u vody platí bezpečnost nadevše, a 

tak raději vezmeme děti postupně po menších skupinkách. 

Liberecký bazén nás mile překvapil teplou vodou, spoustou 

míst na ohřátí, a hlavně parádními tobogány a klouzačkami, 

kterých jsme si užívali plnými doušky. Byl to bájo den, který 

jsme si nádherně užili. 

 

28. - 30. 9. 2018 Barevný podzim ve Sklárně 

Máme za sebou první pobytovku, JUPÍÍÍ. Na prodloužený víkend jsme vyrazili se Strašátky (dětmi z Nového 

Strašecí) do "Sklárny" u Žihle, kde o nás bylo parádně postaráno. Měli jsme k dispozici malé lanové centrum, 

tělocvičnu, dvě klubovny a k tomu nám výborně vařili, 

děkujeme! S dětmi jsme vyráběli draky, podzimní 

dekorace, vyráželi do přírody, vybili energii v 

tělocvičně a jeden den proběhl i "Salon krásy". Každý 

večer jsme pak využili klubovnu s projektorem na 

domácí kino. No co Vám budeme povídat, bylo to bájo 

😉 
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20. 9. 2018 - Zahradnický minikroužek 

Děti podporujeme v tom, co je baví a co mají rády. 

Proto jsme neváhaly, když se nám svěřily, že by si 

chtěly něco vypěstovat, a připravily jim zahradnický 

minikroužek. Jestli se nám to povedlo, se dozvíme za 

dva týdny, až si připravíme řeřichový salát 

🌱🌱🌱😋 

 

16. 9. 2018 - Marcipánobraní a zooterapie 

V neděli jsme si osladili život a zároveň procvičili 

prstíky.🤗 Z marcipánové duhy děti vytvořily 

spoustu krásy, od zvířátek přes kytičky, míče i s 

brankami, sněhuláky i naši čtyřnohou terapeutku 

Rozinku 🐕 Děti si užívaly zooterapie s morčátky a 

králíčkem, jiní se zase vyblbli pod basketbalovým 

košem. Byl to zkrátka krásný den!💗👏❤️ 

 

15. 9. 2018 - Pečení 

Znáte to, bez práce nejsou koláče, ale děti měly na koláč chuť. 

Vydali jsme se tedy na procházku a natrhali si mísu bezinek. 

Ani to nedalo moc práce a koláč už se pekl. Jen pak ten úklid 

kuchyně... Však to určitě znáte ;-)  
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10. 9. 2018 - Výroba domácího sirupu 

Většina rodičů to asi dobře zná. Přimět děti dostatečně pít není snadné a pít zdravě, 

to už vůbec ne.  Joo, ale když si takový sirup uvaří samy, to je pak jiná ;-) To pijí s 

chutí a dávají ochutnávat i všem ostatním – a toho jsme využily. Bezinkový sirup se 

jim moc moc povedl!  

 

 

♥Uskutečněné aktivity pro hendikepované: 

Našim přátelům z Nalžovického zámku pravidelně pomáháme potravinovou pomocí z Potravinové Banky 

Praha a sem tam si pro ně připravíme zábavně rozvojový program. 

23. 11. 2018 - Tibetské mísy 

V pátek jsme se krásně naladili na víkend. V 

Nalžovickém zámku jsme se zharmonizovali 

muzikoterapií 🎶, kdo chtěl, si po koncertě mohl na 

Tibetské mísy také zahrát. Moc moc děkujeme Jiřímu 

Tůmovi za báječný koncert a možnost si vše 

vyzkoušet.👏👏👏 Všichni jsme si to moc užili, Děkujeme 😍 P.S. Za kvalitu fotek se omlouváme, 

příště se polepšíme ;-)  
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26. 9. 2018 - Velká radost v Nalžovicích 

Vidíte tu radost? A pozor, je nakažlivá 😂🤩😂 Dnes se 

totiž uskutečnil náš první závoz potravinové pomoci, který 

putoval rovnou k našim přátelům do Nalžovického zámku. 

Máme radost, že můžeme šířit radost, a za to patří velké díky 

Potravinové bance Praha. Ten úsměv, který jim závoz vykouzlil na tváři, hovoří za vše 😍😘😍 

 

5. 9. 2018 - Zámecké slavnosti v Nalžovicích 

A je to tady!!! Právě jsme se vrátili z naší úplně první akce a bylo 

to bezva. Zorganizovali jsme doprovodný program pro naše 

přátele z Nalžovického zámku při jejich slavnostech a všichni jsme 

si to moc užili. Připravili jsme si pro ně malování na obličej a 5 

rozvojových soutěžních stanovišť. Sladké ceny samozřejmě 

nemohly chybět ;-). Velké díky patří i Michaele Dolinové za skvělé 

představení, které do děje vtáhlo naprosto všechny. ❤️ 
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♥Uskutečněné aktivity pro náhradní a sociálně slabé rodiny: 

Naše pomoc směřuje i náhradním a sociálně slabým rodinám, kterým pomáháme převážně potravinovou a 

materiální pomocí, zveme je na naše aktivity pro děti z dětských domovů, včetně těch pobytových. Náhradní 

rodiče mohou jet s námi, či si odpočinout, zatímco se jim o děti postaráme.  

10. 11. 2018 Národní potravinová sbírka 

Hlásíme se s nádhernými výsledky 

potravinové sbírky. Díky zaměstnancům a 

zákazníkům Tesco Zahradní město jsme 

nasbírali krásných 1 203 Kg potravin pro 

naše potřebné – děti a hendikepované. 

Veškeré potraviny dorazily ke koncovým 

příjemcům pomoci ještě v den sbírky. 

Potraviny a drogerie udělaly opravdu velkou radost. Děkujeme všem dobrovolníkům z řad zaměstnanců 

Tesco Česko a Nalžovický zámek za obrovskou pomoc😘. Velké díky samozřejmě patří Potravinové bance 

Praha, bez které by tato úžasná celonárodní událost nebyla.  

 

27.10.2018 - Návštěva Kina Lucerna 

Dnes jsme si užili s našimi kamarády z Nalžovického zámku a dětmi z 

rodin, se kterými spolupracujeme, sobotní dopoledne v Kině Lucerna, 

které promítalo film PAT A MAT ZNOVU V AKCI. Děkujeme Kinu 

Lucerna za volné lístky, díky kterým jsme si mohli smíchem prodloužit 

život - jak je známo, smích léčí. Bavili se malí i velcí a byl to moc fajn 

strávený čas s fajn lidmi 💞 Určitě to nebyla naše poslední návštěva 

😉 
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♥Toto o naší vánoční akci napsala jedna dívka vyrůstající v DD♥ 

„Co Vás napadne jako první, když se řekne slovo hory? 

Turistika, lezení po skalách, výhled na svět, sníh nebo snad i Vánoce? 

A co, když se řeknou Vánoce? 

Pohoda, klid, rodina, jídlo, cukroví? 

To jsou asi takové ty klasiky, které každého napadnou, ale mě napadla spíš otázka. Dětské domovy a 

Vánoce strávené na horách? To přeci nejde, nebo snad jo? 

Jako vždy ze mě mluvil strach. Strach z něčeho neznámého a nového. 

Strašně jsem se spletla. 

Díky Dobrodějkám se tato akce uskutečnila od 23. až do 26. prosince roku 2018. 

Byla to snad ta nejlepší věc na Vánoce, protože jsme si to všichni náramně užili. 

Jako třeba lyžování, bobování, koulování, válení ve sněhu, tvořivé činnosti nebo také více sblížení na lepší 

kamarádství. 

Bylo mnoho zážitků, o kterých bych mohla psát, ale můj největší a nejlepší zážitek byl, když jsme měli 

štědrovečerní večeři. Když jsme u stolu společně seděli a byli jsme spokojená rodina. Aspoň tedy já to tak 

pociťovala. Bylo to pro mě velice příjemné a to jsem celý den neměla vánoční náladu, tak jak bývá zvykem. 

Až tehdy, kdy jsme usedli ke stolu ve společenském oblečení, a začali se bavit jako lidi, co spolu vyrůstají. 

Víte, já osobně jsem ráda za to, že jsem v DD, protože jinak bych o tyto kouzelné momenty přicházela. O to 

jak je to hrozně super být s lidmi, na kterých Vám záleží a který tu jsou vždy pro Vás. 

Mám Dobrodějky hrozně ráda, protože opravdu pomáhají dětem z dětských domovů. Pomáhají jak jen 

můžou a já jim za to moc děkuji. 

Tyto Vánoce pro mě byly kouzelné, jako když jsem byla malá dívka. 

Děkuji.“ 
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♥Velké poděkování Dobrodějek patří: 

Společnostem:         Jednotlivcům: 

Petr Weigel   Eva Davidová 

Karel Kotek   Lucie Zemanová 

Michaela Jägerová  Robert Novický 

 

Dále děkujeme: 

Chatě Barka, za velmi příznivou cenu za ubytování, Společnosti Pragotour, za poskytnutí mikrobusů 

zdarma a dopravy za výhodnou cenu, Skiareálu Benecko, za permanentky zdarma, FPS repro, za tisk 

vizitek a samolepek zdarma, společnosti Prevent, za online školení pro dobrovolníky zdarma, Drogerii 

DM a Adriene Rambouskové z IKEA za vánoční dárky pro děti.  

 

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

nám pomáhají. 

♥Více o nás a našich aktivitách naleznete na:♥ 

www.dobro-dejky.cz 

www.facebook.com/Dobrodejky.detem 

www.instagram.com/dobrodejky 
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Finanční výkazy: 
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