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Vážení přátelé,
Další rok uplynul a my Vám přinášíme hodnocení naší práce za rok 2017. V tomto roce jsme pokročili zase 
o kus dál. Přijali jsme nové klienty, kterým společně pomáháme, účastnili se zajímavých akcí, nastartovali 
projekt „Patroni pomáhají“, začali vydávat Nadačník Pečovatele, otevřeli jsme dveře novým 
výzvám a příležitostem. Právě tyto výzvy a příležitosti nás v naší práci posunují dál.
Jsem moc ráda, že základna dárců, stále sílí. Díky tomu jsme schopni pomáhat  
stále více a více klientům.
To, že se jsme schopni přijímat do Pečovatele stále více klientů 
je výsledkem nejen naší poctivé a pilné práce, ale je to také 
obrázkem naší společnosti. 
Děkuji Vám, že pomáháte a přeji Vám, ať je pomoc radostí.

Monika Hlinková,
Ředitelka Nadačního 

fondu Pečovatel
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADAČNÍHO FONDU PEČOVATEL ZA ROK 2017

(dále jen „nadační fond“)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU PEČOVATEL
Vznik nadačního fondu: 21. 2. 2012

Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 880

Celková výše majetkového vkladu při založení nadačního fondu: 300 000 Kč

Sídlo: Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 191/13, PSČ 100 00

Identifikační číslo: 24212164

Číslo bankovního účtu: 107-1988080227/0100

Správní rada: Vladimír Mocek – předseda správní rady 
 PaedDr. Michal Černý – člen správní rady
 Jiří Boháček – člen správní rady
 Daniel Hejzlar – člen správní rady

Dozorčí rada: Dana Dvořáková – předsedkyně dozorčí rady 
 Ing. Ján Jackanič – člen dozorčí rady
 Mgr. Tomáš Polívka – člen dozorčí rady

Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu poskytování 
nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu.

Statut nadačního fondu je k nahlédnutí na webových stránkách www.pecovatel.cz nebo v sídle nadačního fondu.

Výroční zpráva Nadačního fondu Pečovatel 2016 je zveřejněná na webových stránkách www.pecovatel.cz.

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond vznikl za účelem ochrany lidských práv, podpory sociálního začlenění a prevence sociálního 
vyloučení.  Cílem nadačního fondu je dofinancování asistenční péče lidem, kteří nemají dostatečné finanč-
ní prostředky na úhradu těchto služeb, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím pro-
středí. Nadační fond sbírá finanční prostředky prostřednictvím webových stránek a obchodních zástupců, 
a tyto prostředky pak dle statutu nadačního fondu přerozděluje.

Nadační fond již dlouhodobě spolupracuje se spolkem HEWER, z.s., který je v současné době největším po-
skytovatelem služeb osobní asistence v ČR (dle počtu odsloužených asistenčních hodin u klientů). V roce 
2017 začal nadační fond spolupracovat s poskytovatelem osobní asistence v severomoravském kraji s 
názvem Podané ruce-osobní asistence. 
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
 V  roce 2017 jsme pokračovali v aktivním přístupu a oslovování veřejnosti hlavně prostřednictvím 

sociálních sítí a veřejných akcí. 

 V roce 2017 jsme se účastnili akcí jak se sportovním, tak kulturním zaměřením.  Zde jsme vsadili na 
přímé oslovování lidí pomocí charitativního bazaru a soutěží na kompenzačních pomůckách pro 
zdravotně znevýhodněné.  Za zmínku stojí charitativní bazar v  Nebušicích s  názvem neBUBAzar, 
dražba obrazu na akci Veteráni na pláži, charitativní bazar na akci Zažít město jinak a spoluúčast na 
Oslavách Prahy 10. Výtěžky z těchto akcí byly vždy rozděleny v plné výši klientům nadačního fondu. 

 Koncem roku pořádal Pečovatel již druhou vlastní akci s názvem Mikulášský advent, tentokrát zamě-
řenou na děti a dospělé. 

 V srpnu 2017 jsme nastartovali projekt „Patroni pomáhají“, ve kterém jsme si dali za cíl, sehnat kaž-
dému z klientů svého Patrona. V roce 2017 jsme sehnali celkem 6 patronů z řad známých osobností.

 Navázali jsme spolupráci s dalším poskytovatelem asistenční péče na severní Moravě, se spolkem 
Podané ruce-osobní asistence. 

 S Hankou Kosovou ze společnosti Budu pomáhat, jsme spolupracovali na vzniku kalendáře Pomoci. 

 Na konci roku jsme navázali spolupráci s Nadací Kooperativa, ve které budeme intenzivně pokračo-
vat v roce 2018. 

 Velkým přínosem je spolupráce s  TV Barrandov, která s  klienty od května 2017 postupně natáčí 
reportáže o jejich životě. Reportáže jsou odvysílány vždy v  hlavních zprávách na TV Barrandov.  
I v tomto projektu nadále pokračujeme. Za odvysílání reportáže, dostane klient částku 10 000,- Kč na 
asistenční péči. Celkem klienti Pečovatele dostali v roce 2017 částku 110 000,-Kč na asistenční péči.

 Od dubna 2017 jsme začali vydávat Nadačník Pečovatele, který má za úkol čtvrtletně informovat o 
tom, co se v Pečovateli děje.

 Webové stránky Pečovatele prošly rekonstrukcí, díky které jsou nyní uživatelsky příjemnější a jed-
nodušší. Především umožňují administrátorovi webových stránek spravovat je bez nutné asistence 
programátora.  

 Od prosince jsme změnili poskytovatele platební brány z ČSOB na Komerční banku. 

 Do nadačního fondu jsme v roce 2017 přijali osm nových klientů a osmi klientům jsme prodloužili smlouvu.  

Veřejné akce Nadačního fondu Pečovatel 

1. neBUBAzar
Vlastní akce Pečovatele proběhla 24. až 25. 5. ve společenském sále restaurace Da Ezio v Nebušicích. Pro-
dávalo se oblečení, knihy, boty, hračky, šperky, apod. Na akci dorazilo kolem 200 lidí. Na programu bylo 
vystoupení dětí Nebušické ZŠ, MŠ, příjezd klientky Heleny, adoptované babičky dětmi z 3. A, promítání videí 
a fotek klientů Pečovatele. Prodejem bazarového zboží a výrobků dětí ze základní školy se vybralo 37 260 Kč. 
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2. Summer day – oslava narozenin
Stále více lidí v současné době myslí a pomáhá druhým lidem a to je dobře. Pan Daniel se rozhodl, že 
své kulatiny oslaví procharitativně. Požádal své hosty, aby namísto darů, věnovali peněžitý dar klien-
tům Pečovatele. Pečovatel pro tuto akci nechal vyrobit zlatý trůn s odklopným podsedákem, kam hosté 
vkládali peníze. Také jsme 
oslavenci věnovali „koruno-
vační klenoty“ - zlaté žezlo, 
jablko a hermelín, vše vlast-
ní výroba. Gratulanti byli 
štědří, klientům věnovali  
66 621 Kč a na trůn bylo po 
akci vytesáno jméno osla-
vence.  V  propagaci těchto 
akcí určitě budeme pokra-
čovat. 

3. Veteráni na pláži

Firma My Classic Ride Ondřeje Hájka třetím rokem pořádala o víkendu 5. - 6. 8. 2017 v Mlékojedech akci 
Veteráni na pláži. Jedná se o sraz veteránů a oldtimerů všech značek. Součástí bohatého programu byla 
dražba ručně malovaného obrazu aut, od mladého nadějného umělce Olivera Vorla. Obraz si za 5000,-
Kč vydražila paní Šebečková, která tuto částku převedla hned na místě přes web www.pecovatel.cz paní 
Renatě, klientce Pečovatele.

4. Zažít město jinak

Celorepubliková akce Zažít město jinak prezentuje aktivity jednotlivých městských částí svým občanům, 
jejich přátelům a sousedům. Nadační fond se akce zúčastnil v sobotu 17. 9. 2017 na dvou místech Prahy 
10. V Moskevské ulici před divadlem Mana a na Čechově náměstí před kostelem svatého Václava. Nadační 

fond na těchto místech prezentoval klienty nadačního fondu a 
prodával věci z charitativního bazaru. Před kostelem na Čechově 
náměstí jsme pořádali závody na mechanických invalidních vozí-
cích. Na charitativním bazaru si nakupující mohli vybrat klienta, 
kterému chtějí věnovat peníze z nákupu. Velký dík patří organi-
zátorům akcí na obou našich stanovištích, vyšli nám maximálně 
vstříc a podpořili naši aktivitu. Celkem se na obou místech vy-
bralo 17 100 Kč. 
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5. Den bez aut
Městský úřad Prahy 4 v rámci týdnu mobility uspořádal  
21. 9. 2017 v parku Na Pankráci akci Den bez aut. Nadační 
fond byl přizván jako jeden z účastníků s charitativním baza-
rem a se závody na mechanickém invalidním vozíku, s berle-
mi a chůzí po vytyčené trase se slepeckou holí. O návštěvní-
ky stánku jsme neměli nouzi. Především si k nám našli cestu 
maminky s dětmi. Nabízeli jsme domácí perníčky a věci z 
charitativního bazaru. Prodávali se hlavně hračky, dětské 

oblečení a šperky. Přestože výtěžek nebyl velký, naše akti-
vity zaujali řadu lidí, kteří si s námi rádi o našich aktivitách 
a klientech nadačního fondu popovídali. O nadačním fondu 
a klientech jsme měli možnost mluvit přímo na podiu, kde 
probíhala hlavní část programu. Prodejem věcí jsme získali 
5 300 Kč. Akce se odhadem zúčastnilo 300 lidí včetně dětí. 
Velkou nevýhodou byla bohužel nedostatečná propagace 
programu akce včetně našeho charitativního bazaru ze stra-
ny pořadatelů. Lidé by rádi nakupovali, ale bohužel neměli 
za co, protože dorazili na akci, kde bylo vše zdarma.  

6. Den zdraví 
Městský úřad Prahy 10 v rámci oslav Dnů Prahy 10 uspořádal  
4. 10. 2017 akci s názvem Den zdraví. Nadační fond byl přizván jako 
jeden z účastníků, kteří měli možnost prezentovat své aktivity. Pro-

dejem vlastnoručně 
upečených buchet ce-
lým týmem Pečovate-
le a hezkým úsměvem 
jsme během několika hodin trvání akce získali 2 500 Kč. 
Přestože výtěžek nebyl velký, naše aktivity zaujali řadu lidí, 
kteří si s námi o nás, našich aktivitách a klientech nadačního 
fondu rádi popovídali. O nadačním fondu několikrát za akci 
hovořila paní Jana Tlamichová z oddělení kultury z městské-

ho úřadu Prahy 10. Na akci jsme „ulovili“ kapelu No Outsiders, která později zahrála bez nároku na hono-
rář na akci Mikulášský advent.

7. Staročeský trh na Kubáňském náměstí
Městský úřad Prahy 10 v rámci oslav Dnů Prahy 10 pořádal  
7. 10. 2017 zábavný program na Kubánském náměstí, kde pro-
bíhal tradiční Staročeský trh. V rámci programu vystoupila sta-
ročeská kapela, kejklíři a žongléři, proběhli závody v pojídání 
klobás a dětské divadélko. Nadační fond byl přizván, aby dopl-
nil nabídku stánků o charitativní bazar, prodejem jsme na účet 
nadačního fondu získali 6 400 Kč. Ředitelka Pečovatele, Moni-
ka Hlinková představila aktivity nadačního fondu na podiu. 
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8. Mikulášský Advent

Již 2. rokem pořádal Pečovatel akci roku. 
Akce byla zaměřena na děti i dospělé a pro-
běhla v  Nebušicích v  restauraci Da Ezio dne  
3. 12. 2017. Program a veškeré aktivity na této 
akci jsou uvedeny v přiloženém plakátě. Sou-
částí bohatého programu byly vánoční dílny, 
kde lidé platili hvězdičkami, které si zakoupili 
na pokladně. Fotky klientů byli zpracované do 
tzv. vzkazníků, kam mohli lidé psát klientům 
přání a poselství, malovat a lepit hvězdičky. 
Vzkazníky jsme klientům poslali jako vánoční 
dárek. Na akci se na základě tomboly, dobro-
volnému vstupnému, vánočních dílnách a darovacích šeků vybralo pěkných 105 500 Kč. Přítomni byli i 
klienti Pečovatele, kteří mluvili o svých osudech do mikrofonu. Na závěr proběhlo krájení dortu a velko-
lepý ohňostroj. Tato akce slavila velký úspěch, navštívilo ji kolem 200 lidí, kteří se náramně bavili a svou 
přítomností přispěli na asistenční péči klientům Pečovatele. Velké díky patří všem partnerům, bez nichž by 
se tato akce nemohla uskutečnit.

Projekty Nadačního fondu Pečovatel v roce 2017 

 Reportáže s TV Barrandov

Na konci května jsme zahájili intenzivní spolupráci s TV Barrandov. Štáb televizních zpráv spolu s redak-
torkou Evou Skalickou vyjížděl ke klientům, aby s  nimi, jejich rodinou, asistenty a ředitelkou nadační-
ho fondu Monikou Hlinkovou natáčel krátké reportáže. Postupně štáb v loňském roce natočil reportáže  
s 11 klienty nadačního fondu. Byl i u momentu, kdy Zuzana K. po 15 letech opustila zdi svého pokoje, aby 
navštívila lékaře, který jí předepsal speciální invalidní vozík. Reportáže byly vysílané v hlavních zprávách od  
18:30 hodin, kdy bývá největší sledovanost. Televize Barrandov každému klientovi, se kterým natočila re-
portáž, věnovala částku 10 000 Kč na asistenční péči. 

Díky reportážím získali klienti od dárců jednorázové příspěvky ihned po jejich odvysílání. Nadačním fond 
získal natočený materiál, který je využíván k prezentaci na webových stránkách, veřejných akcích a na  
sociálních sítích. Všechny reportáže jsou k dispozici na webu www.pecovatel.cz v sekci novinky.

V natáčení reportáží s dalšími klienty nadačního fondu bude štáb televize Barrandov pokračovat i v roce 2018.
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 Podané ruce – osobní asistence
Od října 2017 jsme navázali spolupráci se spolkem Podané ruce – osobní asistence z Frýdku Místku. Ten-
to spolek se zabývá poskytováním osobní asistence v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.  
Cílovou skupinou organizace jsou lidé s  kombinovaným postižením od dětského věku až po seniory. 
Osobní asistenci poskytují dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu především v domácím prostředí, 
ale také ve školkách, školách a stacionářích. 

Od října se stali klienty nadačního fondu Markéta K. a Karel S., kteří využívají služeb Podaných rukou – 
osobní asistence. 

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

V  listopadu jsme zahájili jednání s  Nadací Kooperativa, která nám nabídla dlouhodobější spolupráci 
v rámci jejich projektů podpory. V prosinci byli klienti nadačního fondu zahrnuti do projektu Kooperati-
vy -  Strom pro lepší život. Zaměstnanci Kooperativy plnili vánoční přání zdravotně a jinak znevýhodně-
ným lidem, které si utrhli z vánočního stromečku téměř po celé ČR. Klienti Pečovatele tak získali celkem  
13 000 Kč na asistenční péči.

V další spolupráci na projektech a akcích pořádaných Nadací Kooperativa budeme pokračovat v roce 2018.

 Kalendář Pomoci 
Hanka Kosová zakladatelka spolku Budu pomáhat a naše dvorní reportérka nás požádala o pomoc při vzniku 
jedinečného kalendáře Pomoci. Hlavním posláním kalendáře Pomoci je šířit povědomí o možnostech pomoci. 

Kalendář Pomoci jsme rozdali návštěvníkům akce Mikulášský Advent jako dárek a zároveň inspiraci, jakým 
způsobem je možné pomáhat.

 Patroni pomáhají
V srpnu jsme odstartovali nový projekt Patroni pomáhají. Cílem projektu je, aby měl každý klient svého 
Patrona. Patron je známá osobnost z oblasti sportu, umění a kultury, jehož posláním je obohatit svou 
patronací život klienta. Pomoci mu sehnat individuální dárce, čas od času se s ním sejít, pozvat ho na své 
akce, přispět mu symbolickou částkou na asistenční péči, apod. 

V srpnu se herec a moderátor Miroslav Hrabě stal patronem Renaty V. a nejlepší česká plavkyně Simo-
na Baumrtová se stala patronkou Jany H. Od září se stal patronem malé Lucinky Š. veslař Ondřej Synek. 
V tomtéž měsíci si Michal David vzal pod svá patronská křídla Jardu K. V listopadu se stal patronem Hon-
zíka P. kouzelník Miloš Malý, mistr ČR v mikromagii. Posledním patronem v roce 2017 byl freestylista Jan 
Weber. Vybral si svoji sousedku z jeho rodné vesnice Zuzanu K.

Díky tomuto projektu jsme přilákali pozornost fanoušků jednotlivých patronů a zapojili některé z patronů 
do aktivit nadačního fondu.

 Děti pomáhají
V březnu jsme na základní škole v Nebušicích, konkrétně ve třídě 3. A prezentovali interaktivní formou 
práci nadačního fondu, život klientů a proč je pro ně nezbytně nutná asistenční péče. Při povídání o tom, 
jak se žije lidem, kteří v životě neměli takové štěstí, ani nedutali a bedlivě naslouchali.

Cílem této návštěvy bylo zapojení dětí do péče o takto zdravotně znevýhodněného člověka a uvědomění 
si, že k pomoci druhým by neměli být lhostejní. Děti hlasovaly a nakonec si vybraly, že budou podporovat 
paní Helenku. Dobrovolně se rozhodli, že se jednou měsíčně vzdají nějaké dobroty za 13 Kč a darují je 
Helence na asistenční péči. 
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Děti se s Helenkou setkali během roku několikrát. Helenka se přijela s dětmi seznámit do školy a odvezla 
si od nich narozeninový dar v podobě psacího stroje. Společně se viděli na akci nadačního fondu neBUBA-
zar, kde děti vystupovali s pásmem písniček. Děti prodávali na akci své výrobky, hračky a jiné drobnosti, 
které již nepoužívají.  Vybrali krásných 4 225 Kč, které věnovali Helence na zaplacení asistenční péče. Spo-
lečně se setkali ještě v září ve škole, kde společně recitovali, povídali si a prožili krásnou hodinku. Vzniknul 
mezi nimi krásný vztah a paní Helenka se pasovala do role jejich babičky.

KLIENTI NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2017

Klienti Věk Diagnóza Kraj

1. Matěj K. 9 let Po operaci mandlí v kómatu Jihomoravský

2. Markéta K. 40 let Dětská mozková obrna Severomoravský

3. Karel S. 41 let Huntingtonova nemoc Severomoravský

4. Jan D. 42 let Mozková obrna, kvadruplegie Pardubický

5. Alois S. 83 let Cukrovka, třes, zelený zákal Pardubický

6. Irena G. 84 let Těžká forma artrózy Plzeňský

7. Petr S. 42 let Dětská mozková obrna Plzeňský

8. Helena J. 83 let Parkinsonova choroba Praha

9. Jana H. 42 let Po operaci na invalidním vozíku Praha

10. Renata V. 44 let Svalová atrofie, tracheostomie Praha

11. David Š. 12 let Autismus, ADHD Středočeský

12. Jan P. 6 let Těžká forma autismu Středočeský

13. Tadeáš T. 9 let Dětská mozková obrna Středočeský

14. Jitka T. 48 let Roztroušená skleróza Středočeský

15. Miroslav B. 47 let Roztroušená skleróza Středočeský

16. Zuzana K. 54 let Revmatoidní artritida Středočeský

17. František P. 9 let Nevidomý, mentální retardace Středočeský

18. Lucie Š. 5 let Mentální retardace, autismus Středočeský

19. Věra S. 84 let Dětská mozková obrna Ústecký

20. Antonie D. 10 let Rettův syndrom Ústecký

21. Eva R. 76 let Roztroušená skleróza, rakovina Ústecký

22. Jaroslav K. 25 let Vigilní koma Královohradecký

23. Daniel S. 7 let Dětský autismus a těžká retardace Královohradecký
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DARY PRO KLIENTY NADAČNÍHO FONDU PEČOVATEL V ROCE 2017

Klient Částka převedená  
z darovacího účtu klientovi

Částka darovaná  
klientům na webových 

stránek 
Celková částka  

 klientovi

Matěj K. 0 Kč 1 260 Kč 1 260 Kč

Markéta K. 5 452 Kč 6 380Kč 11 832 Kč

Karel S. 3 900 Kč 11 840 Kč 15 740 Kč

Alois S. 3 120 Kč 26 530 Kč 29 650 Kč

Petr S. 0 Kč 33 760 Kč 33 760 Kč

Helena J. 20 322 Kč 65 888 Kč 86 210 Kč

Jana H. 3 900 Kč 36 455 Kč 40 355 Kč

Renata V. 6 500 Kč 41 172 Kč 47 672 Kč

Jan P. 2 000 Kč 80 837 Kč 82 837 Kč

Jitka T. 0 Kč 70 820 Kč 70 820 Kč

Miroslav B. 0 Kč 3 740 Kč 3 740 Kč

Zuzana K. 16 720 Kč 68 499Kč 85 219 Kč

František P. 0 Kč 72 820Kč 72 820 Kč

Lucie Š. 20 250 Kč 53 161 Kč 73 411 Kč

Věra S. 18 420 Kč 45 870Kč 64 290 Kč

Antonie D. 4 890 Kč 18 380 Kč 23 270 Kč

Eva R. 6 500 Kč 10 300 Kč 16 800 Kč

Jaroslav K. 4 550 Kč 34 615 Kč 39 165 Kč

Daniel S. 3 640 Kč 3 210 Kč 6 850 Kč

CELKEM 120 164 Kč Kč 685 537 Kč 805 701 Kč

V TOMTO ROCE JSME UKONČILI SPOLUPRÁCI S TĚMITO KLIENTY:

Jméno Kraj Klient od-do Celkem  
darováno Důvod ukončení

Matěj K. Jihomoravský 1. 3. 2015-28. 2. 2017 66 735 Kč spolupráce ukončena po vypršení smlouvy

Miroslav B. Středočeský 1. 10. 2016-1. 2. 2017 13 830 Kč spolupráce ukončena z důvodu ukončení 
asistence

Eva R. Ústecký 1. 4. 2016-17. 4. 2017 73 544 Kč spolupráce ukončena z důvodu úmrtí klienta

Jan D. Pardubický 1. 10. 2015-31. 1. 2017 7 417 Kč spolupráce ukončena, Jan je v péči vlastní 
sestry

David Š. Středočeský 1. 5. 2015-28. 2. 2017 63 982 Kč spolupráce ukončena z důvodu změny  
situace v rodině

CELKEM DAROVÁNO 225 508 Kč
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NOVÝMI KLIENTY V ROCE 2017 SE STALI:

 Lucie Š., 5 let
Středočeský kraj, Mentální retardace, autismus, 
Klientkou od 1. 1. 2017, Příspěvek ve výši 7 150 Kč

Příběh Lucinky

Lucinka přichystala rodičům velké překvapení, když se roz-
hodla přijít na svět velmi předčasně. Tento brzký a nečekaný 
příchod s sebou přinesl řadu zdravotních komplikací, které si žádají asistenční péči, na kterou rodina 
Lucinky nemá dostatek peněz.

Už jako miminko musela Lucinka prodělat dvě operace srdíčka – byla ji zjištěna Fallotova tetralgie (vrozená 
srdeční vada) a v průběhu pár měsíců se přidala epilepsie. V necelých dvou letech k tomu byla Lucince 
diagnostikována porucha autistického spektra a střední mentální retardace.

Každý malinký pokrok Lucinky všem dělá velikou radost. V necelých třech letech Lucinky přišla na svět její 
malá sestřička Leonka, u které sice vše ze začátku probíhalo poměrně příznivě, ale hned po porodu došlo 
k pomalému vývoji a celkové stagnaci ve vývoji. Leonka se v roce a půl sama ani neposadí a na přesnou 
diagnózu se teprve čeká. Tři roky po narození Lucinky zůstaly děti s maminkou sami a musely začít bydlet 
u jejích rodičů.

Lucinka v lednu tohoto roku získala úžasnou asistentku Lauru a začala se díky ní velmi rozvíjet. Lucka milu-
je zvířátka a při výletě za nimi už dokáže sedět ve vlaku, zvládne se po náročném výletu najíst v restauraci 
tak, aby na sebe upoutala pozornost svoji roztomilostí, úsměvem a nádhernými vlnícími se vlásky.

Rodiče a paní asistentka Laura, která se stala částečně součástí rodiny, věří, že společnými silami se podaří 
Lucinku rozvíjet v mnoha oblastech každodenního života. Lucinka je v jejich společnosti velmi spokojená, 
za což je odměňuje úsměvem a hlazením…

 Alois Š., 83 let
Pardubický kraj, Cukrovka, třes, zelený zákal
Klient od 1. 5. 2017, Příspěvek ve výši 3 120 Kč

Příběh Aloise
Kvůli velmi špatnému zraku, cukrovce a silnému třesu v ru-
kách, způsobené neurologickým onemocněním, je můj život 
velmi těžký. Jsem ale věčný optimista a lidi říkají, že zářím jak sluníčko. Tato moje šťastná povaha mi umož-
ňuje rvát se a doufat.

Mám rád květiny a chtěl bych pěstovat pár rajčátek v truhlíku, protože je mám rád a kytky jsou to jediné, 
o co se snad zvládnu postarat. O sebe se ale postarat sám už nedokážu. Koukám na televizi a na zprávy, 
protože mě zajímá, co se ve světě a u nás děje. Z rádia poslouchám pravidelně bohoslužby, protože do 
kostela sám nedojdu.

Sám si nezvládnu nakoupit, dojít na úřady, poklidit a spoustu jiných drobností. Nevyplním složenku, pro-
tože řádky v ní jsou moc úzké a já se do nich netrefím. Nevyberu si peníze z bankomatu.

Asistentka jsou moje netřesoucí se ruce a oči. Vždycky se na ni hrozně těším a počítám dny, kdy jí zase 
uvidím, protože ty dny jsou hezké. Pomáhá mi se vším. Pomáhá mi i s přípravou jídla, protože ani to sám 
nezvládám.
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V současné době ke mně chodí paní asistentka jednou týdně na 3 hodiny, což je pro mne moc málo. Více 
si bohužel nemohu dovolit. Velice rád bych zůstal doma, kde je mi dobře. Proto se obracím na Nadační 
fond Pečovatel a Vás dárce.

 Jaroslav K., 25 let
Královohradecký kraj, Vigilní koma
Klient od 1. 6. 2017, Příspěvek ve výši 4 550 Kč

Příběh Jardy
Kamarádi ho před 4 lety přivázali bez helmy na motorku. Když 
jeli po cestě z koupaliště domů, narazili v 50 km/hod do stromu. 
Řidič a kamarád byl na místě mrtvý a Jára měl vážný úraz mozku.

Jeho diagnóza vigilní kóma se změnila na stav minimálního 
vědomí. Bojuje a snaží se. Začíná ukazovat palec nahoru, když 
s něčím souhlasí, zvedá pánev a přitahuje se rukama, více vnímá okolí. Ale jde to pomalu. Od státu nemá 
nárok na žádnou rehabilitaci, přitom právě nejrůznější formy cvičení mu pomáhají a pro další vývoj jsou 
nepostradatelné.

Syn potřebuje celodenní péči a pro mě je cvičení s ním fyzicky náročné. Abych zaplatila speciální cvičení, mu-
sela jsem si půjčit. Budu vděčná za Vaší pomoc. Jsem si jistá, že další zlepšení bude s Vaší pomocí následovat.

 Renata V., 44 let
Praha, Svalová atrofie, tracheostomie
Klient od 1. 7. 2017, Příspěvek ve výši 6 500 Kč

Příběh Renaty
Od narození mám nemoc zvanou svalová atrofie. Mám sest-
ru, která trpí stejnou nemocí, jako já. Celý život jsme žily po 
ústavech, protože se nás rodiče zřekli. V  18 letech jsem se 
snažila osamostatnit, a tak jsem si našla podnájem a díky přátelům jsem mohla žít poprvé v životě doma a 
skoro sama. Nemoc si již vybírala svou daň a já potřebovala stále více a více asistenční péče při jednodu-
chých úkonech, které jsou pro zdravého člověka samozřejmostí.

Vdala jsem se a na manželově pomoci jsem již byla odkázána 24 hodin denně. V roce 2007 ode mne man-
žel odešel a já se ocitla bez pomoci. Začala jsem tedy využívat 24hodinovou asistenční službu, která mi 
pomáhá úplně se vším. Nejsem schopna se sama najíst nebo obstarat základní hygienu.

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu, jsem musela skončit se zaměstnáním a tak jsem 
zůstala bez finančních prostředků.

Jedné noci se mi stala nehoda a zůstala jsem ležet ve špatné poloze v posteli tak, že jsem se nedostala 
k telefonu a byla sedm hodin bez pomoci. Následek byl umrtvená ruka a veliké bolesti. Asi před rokem při 
krmení vleže mi zaskočilo a bez dalšího uvážení mi udělali tracheostomii (zavedení dýchací trubice přímo 
do krku), což zabraňuje mluvení. Tento zákrok mi rapidně zhoršil kvalitu života. V tuto chvíli mám přístroj 
na mluvení, ale i tak musím mít u sebe asistentku, která hlídá mé dýchání a mluvení.

Našla jsem si přítele, který o mě též pečuje, ale potýkáme se s velkým finančním problémem. Byla bych 
moc ráda, kdyby mohl přítel alespoň částečně pracovat, ale v současné chvíli nemáme na zaplacení 24ho-
dinové asistenční péče.
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 Antonie D., 10 let.
Ústecký kraj, Rettův syndrom
Klientkou od 1. 10. 2017, Příspěvek ve výši 4 550 Kč

Příběh Toničky
Jmenuji se Antonie a říkají mi Tonička. Narodila jsem se jako 
zdravé miminko v roce 2007. Dnes je mi 10 let a mám od tří 
let diagnostikován Rettův syndrom. Nemoc jsem měla již při 
narození, ale neprojevovala se. První příznaky se projevily až v jednom a půl roce. Tato nemoc vznikla 
mutací genu a je nevyléčitelná.

V jednom a půl roce jsem se přestala zajímat o hry, hračky a přestala jsem s rodiči komunikovat. Uzavřela 
jsem se do svého světa, kam nelze nikoho vpustit… Tehdy nikdo nevěděl, co mě trápí. Já jsem věděla jen to, 
že mě neposlouchá moje tělo. Že bych chtěla něco konkrétního udělat nebo povědět, ale nešlo to. Velmi mě 
to zlobilo. Dnes už vím, že se tehdy můj vývoj obrátil zpět a byl to nezvratný proces. Nešlo mi učit se další 
nové věci a k tomu jsem zapomněla i to, co jsem zatím dovedla: mluvit, ukazovat, uchopovat, reagovat…

Chodit jsem se naučila ve třech letech díky intenzivní rehabilitaci, kterou provozuji dodnes. K mé nemoci 
se přidávají další komplikace jako např. skolióza, epilepsie. Je proto nezbytné, abych rehabilitovala neu-
stále. I tak se mi mobilita zhoršuje, chodím jen doma, kde se cítím bezpečně. Všude jinde se pohybuji na 
mechanickém vozíku.

Můj fyziologický vývoj se jinak nemění, rostu a sílím odpovídajíc věku. Pro moje rodiče je velkou zátěží mě 
celodenně zvedat z lehu, sedu nebo naopak.

Neumím si o nic říci, neumím si nic podat. Nedojdu si sama pro nic, nemohu si sama sednout na židli, 
křeslo nebo si lehnout na gauč či do postele. Neumím sama ani vstát z křesla či postele. Neumím naznačit, 
že potřebuji na záchod. Jsem plně odkázána na pomoc druhých. Když něco potřebuji akutně, křičím. Když 
jsem spokojená a šťastná, směji se.

Radost mi dělá, když se smím podívat na hezkou pohádku a také když poslouchám příjemnou hudbu. 
Mám ráda, když se mi zpívá. Jsem ráda, když mohu pobýt ve společnosti dalších lidí, nejčastěji kamarádů 
mých rodičů a jejich dětí. Jsem velmi společenská a zvídavá.

Snažím se do budoucna ovládnout nějaký způsob komunikace jako náhražku řeči, ale je to velmi kompli-
kovaná záležitost. Přesto se nevzdávám a využívám každou příležitost k porozumění nejen mé rodině, ale 
i okolnímu světu.

 Markéta K., 40 let.
Severomoravský kraj, Dětská mozková obrna.
Klientkou od 1. 10. 2017, Příspěvek ve výši 3 250 Kč

Příběh Markéty
Jmenuje se Markéta a je mi 40 let. Ženy mého věku již mají 
děti, těší se z jejich úspěchů ve škole, žijí aktivní osobní i pra-
covní život.

Já to mám od dětství jinak. Narodila jsem se s diagnózou dětská mozková obrna, kvadruparetická forma. 
Co to pro mé fungování znamená? Celoživotní omezení v osobním životě, nemožnost se dostat všude tam, 
kde se člověk, který není na mechanickém nebo elektrickém vozíku běžně dostane.

Když se musí něco důležitého řešit, je třeba se rychle a jasně vyjádřit, znejistím a chvíli mi trvá, než se 
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koncentruji, pak potřebné sdělím, ale ne každý má tu trpělivost… Dále to znamená, že mi neustále někdo 
pomáhá.

Bydlím s maminkou, která je permanentně v práci, aby nás uživila. Ale v klasickém zaměstnání, je ve služ-
bě skoro pořád.

Já si naštěstí řeknu, co potřebuji. Mám díky internetu nějaké virtuální přátele, se kterými se ale fakticky 
nesetkám. Mám koníčky, ke kterým patří čtení knih o zvířatech, ráda dělám něco rukama, například škrá-
bané obrázky.

Mám sestru a bratra, oba mají rodiny, jsem tedy tetou. Sestra ale bydlí již dlouho v Holandsku a jezdí k 
nám jen jedenkrát ročně. Také já s maminkou jsme u nich byly. Vše je to ale o možnosti se někam přesu-
nout, počítat s tím, aby vše bylo bezbariérové nebo naplánovat to, abych bariéry mohla překonat. A zase 
je třeba neustále mít člověka, který mně ochotně posune, přesune, přemístí.

K mému životu patří i zvířata. Opět je to o tom, zda mi má kdo s pejskem (mám fenečku Lindu) pomoci, 
když ji nebudu moci sama vyvenčit, koupit granule, zajít k veterináři…Máme také andulky, krásně štěbeta-
jí, každý den je s nimi veselo a mohu si s nimi i povídat, i když každý mluvíme jiným jazykem. Pokud bych 
ale neměla maminku, osobní asistentku nebo kamarádku ze sousedství, nemohla bych mít ani ty malé 
ptáčky pro radost.

Jsem ráda na světě, ale musím počítat s omezeními, které mi nemoc přináší. Mám mnoho hodných lidí 
kolem sebe, ale musím počítat s tím, že se třeba odstěhují, že je život zavane jinam, že zestárnou a one-
mocní. Není jejich povinností mi celoživotně pomáhat.

Vím, že si musím život a tím i služby pro sebe z důvodu mého postižení zajišťovat organizačně sama a 
také samostatná chci být. Jsem ráda, že jsem se dostala do Nadačního fondu Pečovatel, protože vidím na 
příbězích ostatních klientů, že jste již mnohokrát pomohli a pomáhat s pomáháním umíte.

 Karel S.,41 let.
Severomoravský kraj, Huntingtonova nemoc
Klient od 1. 10. 2017, Příspěvek ve výši 1 950 Kč

Příběh Karla
Již několik let se potýkám s Huntingtonovou chorobou. Zpo-
čátku jsem potřeboval pomoc jen nepatrnou, ale v současné 
době potřebuji celodenní péči a můj stav se neustále zhor-
šuje. Bez pomoci nejsem schopen se najíst, obléci, dojít na 
toaletu, umýt se, atd. Kvůli svalovým křečím a svalové tuhosti jsem nucen většinu dne trávit na lůžku.

Před dvěma lety mi zemřel otec, který se o mně a mého stejně nemocného bratra staral společně s mou 
nevlastní matkou. Nyní žijeme s nevlastní matkou sami, neboť bratr záhy odešel za otcem. Matka musela 
odejít ze zaměstnání, aby mi mohla poskytovat celodenní péči a já mohl zůstat v domácím prostředí. Ne-
mocniční a ústavní atmosféra na mě působí depresivně a můj už tak nedobrý stav zhoršuje.

Asistenční služba je tak pomocí pro mě i mojí mámu, která je již psychicky a fyzicky vyčerpaná z celodenní 
péče o mne. Asistentka tak mamince pomůže navázat sociální kontakty, odpočinout si a získat dovednosti 
od profesionálního pečovatele, které pak využívá v péči o mne.

Bohužel naše finanční možnosti nám nedovolují nadále si asistenční služby platit. Pobíráme jen příspěvek 
na péči, který nám vystačí jen na pokrytí běžných výdajů.
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 Daniel S., 7 let.
Královohradecký kraj, Dětský autismus a těžká retardace.
Klient od 1. 12. 2017, Příspěvek ve výši 3 640 Kč

Příběh Danečka
Daneček se narodil předčasně jako třetí, doslova vymodlené dítě. Před 
početím Danečka jsme o dvě nenarozené děti přišli. 

Z počátku to vypadalo, že to dopadne jako u těch předchozích dvou 
těhotenství. Díky Bohu to dopadlo dobře a Daneček se narodil ve 35. 
týdnu těhotenství. Danečkův vývoj byl už od počátku pomalejší, vše dělal déle než ostatní děti. Už od naro-
zení nejevil zájem o hračky ani žádné slovní hříčky, byl klidný a hodný. Před třetím rokem před nástupem 
do běžné školky jsme si všimli, že se vytrácejí nabyté dovednosti i vědomosti. Začal být velice pasivní, 
přestal reagovat na zavolání a začal ztrácet zájem o svoje okolí. Potupně se vytratila i řeč. Vyhledali jsme 
odbornou pomoc a ve třech letech mu byl diagnostikován dětský autismus s nízkofunkční a těžkou psy-
chomotorickou retardací.

Teď je mu sedm let a vůbec nemluví. Pomocí obrázku si říká jen o jídlo a to ne vždy. Nedokáže tak sdělovat 
své potřeby. Nedozvíme se od něj, co ho trápí nebo bolí.

Ve čtyřech letech se u něho spustily těžké záchvaty agresivity a sebepoškozování, při kterých si již několi-
krát zlomil nos.

Daneček potřebuje ke všemu dopomoc druhé osoby. Jelikož jsme z péče o Danečka vyčerpaní fyzicky a 
hlavně psychicky, tak se někdy dostavují deprese a totální vyhoření. V květnu tohoto roku Danečka odmítli 
ve speciální školce nadále přijímat a tak jsme začali využívat osobní asistentku. 

Díky podpoře Nadačního fondu Pečovatel, si to můžeme dovolit. Můžeme tak, když je Daneček s asistent-
kou načerpat nové síly do dalších bojů s autismem. Autismus je totiž neustálý, vyčerpávající psychický 
teror pro celou rodinu.

PŘEHLED ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2017
Nadační fond Pečovatel v roce 2017 přijal finanční dary od jmenovitých nebo anonymních dárců v celkové 
výši 805 701 Kč. Z darovacího účtu „Křídla pomoci“ jsme v průběhu roku 2017 přispěli na dofinancování 
osobní asistence částkou 120 164 Kč.  Nadační fond Pečovatel v roce 2017 neposkytl žádný finanční dar 
mimo projekt „Pomoc potřebují.“      

A. Přijaté dary v roce 2017

Celková výše přijatých darů v r. 2017 představuje částku 805 701 Kč.

V roce 2017 přispělo na asistenční péči 196 jmenovitých dárců, což je o 107 více oproti 
roku 2016. 

Celkově se v roce 2017 uskutečnilo 953 dárcovských převodů. Přes platební bránu 
bylo provedeno 378 darů, převodem provedli dárci 575 darů. 

Velmi si vážíme všech dárců a děkujeme za jejich příspěvky, které byly použity na zaplacení 
asistenční péče klientům Nadačního fondu Pečovatel v plné výši.
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B. Nadační příspěvky poskytnuté v roce 2017
Celková výše příspěvků poskytnutých v r. 2017 klientům z darovacího účtu „Křídla pomoci“ představuje 
částku 120 164 Kč.

C. Spolupracující společnosti a dobrovolníci
V roce 2017 jsme pokračovali ve spolupráci s externími spolupracovníky, všichni reprezentují obory, které 
nejsme schopni uvnitř nadačního fondu zastoupit. Spolupracují s námi dobrovolně bez nároku na hono-
rář nebo pouze za symbolickou částku. 

Grafik Jan Mottl, vytvořil v minulém roce všechny grafické návrhy propagačních a informačních materiálů: 
plakáty, letáky, vstupenky, kartičky klientů, atd.

Propagační materiály za nákladové ceny tiskne Jiří Jandáček.

Velkým přínosem je pro nás spolupráce s Hanou Kosovou, zakladatelkou neziskové organizace Budu po-
máhat, která nás přizvala ke vzniku Kalendáře Pomoci, kde se objevilo logo Nadačního fondu Pečovatel. 
Vytvořila video a fotografie z akce Mikulášský advent, které jsou umístěny na webových stránkách. 

Šestnáctiletý student Vilém Hořínek naprogramoval nové webové stránky www.pecovatel.cz a nadále 
s námi spolupracuje na jejich podobě, odstraňuje zjištěné problémy, doplňuje stránky o nové rubriky a 
informace.

V oblasti komunikace s veřejností (PR) nám je velkým pomocníkem PR agentura Ariston, která nám pomá-
há zdarma s propagací nadačního fondu.

Děkujeme všem lidem a firmám, kteří věnovali dary do tomboly, která byla součástí programu Mikulášské 
adventu. 

Děkujeme také těm, kteří věnovali oblečení, obuv, hračky a další věci k prodeji na charitativním bazaru 
Nadačního fondu Pečovatel.

Děkujeme městské části Praha 4 a Prahy 10 za pozvání a možnost prezentace Nadačního fondu Pečovatel 
a klientů na veřejných akcích. 

Musíme zmínit také všechny dobrovolníky ze společnosti HEWER. Poděkovat rodině, přátelům a blízkému 
okolí, kteří nám poskytli pomoc při přípravě a realizaci veřejných akcí nadačního fondu.

Moc děkujeme za nás i klienty nadačního fondu všem dobrovolníkům, kteří pomáhají nadačnímu fondu 
s naplněním jeho cílů a poslání.

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
Monika Hlinková, ředitelka Nadačního fondu Pečovatel

Michal Drobík, webový koordinátor a správce sociálních sítí

Dobrovolníci: 

Ladislava Megerová, provozní záležitosti, administrativa

Kateřina Rožníčková, účetní 

Lukáš Prchal, IT podpora

Klára Sofková, fundraising

Daniel Hejzlar, fundraising
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REŽIE NADAČNÍHO FONDU
Základní strategií NF je mít oddělené peníze pro klienty a fin. prostředky, které jsou nezbytné pro chod NF.  Na 
základě této strategie používáme 2 účty. Darovací a provozní, které jak název napovídá, řeší danou oblast. 

V roce 2017 proběhla změna statutu nadačního fondu, na základě které se změnil podíl nákladů vůči vy-
daným darům. Citujeme ze statutu: „Celkové roční náklady Nadačního fondu související s jeho sprá-
vou nesmí převýšit 30% ročního objemu přijatých darů poskytnutých Nadačnímu fondu od 1. ledna do  
31. prosince předchozího roku. Takto vzniklé náklady jsou hrazeny z provozního bankovního účtu, na který 
přispívají dárci za účelem poskytnout finance na úhradu fungování nadačního fondu.“ 

Z provozního účtu jsou hrazeny náklady na mzdy zaměstnanců, výroba a tisk propagačních materiálů, drob-
né nákupy z provozní pokladny, bankovní poplatky, nájemné, poštovné, aj.

Celkové provozní náklady činily v roce 2017 celkem 196 000,-Kč, což je 20% Podrobný přehled je uveden ve 
výkazu zisků a ztrát, který je součástí této výroční zprávy.

CÍLE NADAČNÍHO FONDU NA ROK 2018
 Chceme rozšířit komunikaci  na sociálních sítích – instagram, youtube. Komunikace a propagování Pe-

čovatele na sociálních sítích má velký vliv na výši příspěvků, povědomí a celkově se osvědčilo.

 V roce 2018 chceme aktivně rozvíjet fundraisingové aktivity v oblasti financování provozu nadačního 
fondu oslovováním firem.

 Nadační fond se bude účastnit veřejných akcí, které mají za cíl seznámit veřejnost s jeho činností a získat 
finanční prostředky na asistenční péči pro klienty a na provozní účet.

 Budeme pokračovat v hledání patronů z řad známých a významných osobností kulturního pro klienty 
Pečovatele. Cílem je, aby každý klient měl svého patrona. 

 Na základě zkušeností z akcí z loňského roku je nám jasné, že je nutné oslovit a úzce spolupracovat 
s médii. Média a známé osobnosti přitahují pozornost a mohou zvýšit zájem lidí seznámit se s činnos-
tí nadačního fondu, finančně přispět a popřípadě dále spolupracovat. 

 Také v tomto ruce budeme spolupracovat se společností Budu pomáhat na vzniku kalednáře, který má 
za cíl spojovat neziskové organizace a dostat se do povědomí veřejnosti.

 Nadále se chceme věnovat vývoji webových stránek tak, aby byli pro uživatele (jak dárce, tak klienty) 
přehledné a aby sdělovaly všechny potřebné informace a byli technicky propracované.

 Rádi bychom dosáhli měsíčního výběru finančních prostředků na péči pro klienty v minimální výši 
100 000,-Kč. 

 V roce 2018 bychom rádi začali spolupracovat s dalším poskytovatelem asistenční péče v České repub-
lice a rozšířili tak „pole působnosti“ Pečovatele.

 Naším cílem je probudit v lidech chuť a touhu pomáhat „bližnímu svému“ a aby se pro všechny pomoc 
stala radostí. 

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍ NA ROK 2018
1) Gala večer společnosti Cambridge Weight Plan 18. 1. 2018
2) Benefiční večer projektu Golden Blot 20. 2. 2018
3) Účast na veletrhu neziskovek NGO market 11. 4. 2018
4) Účast na festivalu Mezi ploty 26. 5. 2018 
5) Golfový turnaj ve spolupráci se společností Kooperativa 29. 5. 2018 Karlovy Vary
6) „Zažít město jinak“(15. září) 
7) Na základě pozvání Městských úřadů v  Praze se budeme účastnit akcí, které budou svým založením 

vhodné pro prezentaci nadačního fondu. 
8) V prosinci budeme opět organizovat charitativní akci. 

Participace nadačního fondu na dalších akcích bude vznikat v průběhu roku 2018.
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY
Propagační materiály na akce Nadačního fondu Pečovatel

prani_A6_pecovatel.indd   1-2 20/11/2017   12:28

nebubazar
s vystoupením žáků nebušické ZŠ pro

klienty Nadačního fondu Pečovatel
KDY: v pá 26. 5. 2017 od 13,00 do 21,00 a v  so 27. 5. 2017 od 11,00 do 15,00

KDE: Na sále restaurace Da Ezio, Nebušická 75, Praha 6

NA CO SE MŮŽETE VÍCE NEBO JEŠTĚ VÍCE TĚŠIT?
• Vystoupení dětí z nebušické ZŠ, které již Nadační fond Pečovatel podporují

• Prodej bazarového dětského i dospělého oblečení, kabelek, bot, šperků a dalších věcí
• Vlastnoruční prodej hraček žáků ZŠ Nebušice

PROČ NA TUTO AKCI PŘIJÍT?
• Podíváte se na poctivě připravené vystoupení školáků

• Nakoupíte si spoustu věcí za krásné ceny
• Dozvíte se více o tom, jak žijí lidé, kteří neměli v životě takové štěstí…

ALE HLAVNĚ!!!!!
Vaším nákupem pomůžete lidem, kteří pomoc potřebují.

www.pecovatel.cz www.skolanebusice.cz

MIKULÁŠSKÝ 
ADVENT

plný dárků a zábavy

Kapela NO Outsiders   DOG DANCING  
moderátor Mirek Hrabě   Mikuláš rozdá dárky
VELMI bOhATÁ TOMbOLA  

dárečky pro dospělé   vánoční tvoření
OHŇOSTROJ   VYSTOUPENÍ DĚTÍ

FREESTYLOVÁ ShOW

pro děti a dospělé

3. 12. 2017
od 14,00 do 17,00 hodin

     restaurant Da Ezio společenský sál
(Nebušická 75, Praha 6 – Nebušice)

vstupné dobrovolné

Lucie Smolíková
7x titul mistr ČR  

v dogdancingu

Honza Weber
profesionální freestilista

7x mistr světa, 5x mistr Evropy,

11x mistr ČR Největší hvězdy
jsou naši klienti

Partneři: Plakát Mikulášský advent

Plakát na akci neBUBAzar Strom přání Kooperativa
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2017
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017


