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Vážení přátelé,
otevřeli jste již v pořadí čtvrtou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Tentokrát
se vám pokusím co nejlépe shrnout rok 2017.
Práci, kterou se snažím prostřednictvím Velvet Smile dělat, dělám z lásky k ní a z přesvědčení, že je
moje cesta správná. Není pochyb o tom, že snaha činit dobro a přenášet tuto myšlenku na ostatní, není vůbec
jednoduché. O to větší mám radost a dobrý pocit, když se podaří rozšířit řady dobrovolníků a sponzorů Velvet
Smile…. prostě nových „velvet“ kamarádů.
Jan Skácel kdysi napsal: „existují velké pravdy a malé pravdy“. A právě tou velkou pravdou je, že: „není
nutné být hrdinou, abys někomu pomohl, stačí být člověkem.“
K charitativní práci, stejně jako ke každé jiné, je potřeba čerpat novou energii a sílu, které jsou hnacím
motorem do dalších projektů. Moje baterie dobíjí smysl samotné pomoci nemocným a postiženým dětem,
stejně jako krásná slova maminek a rodin dětí, jímž pomáháme. Jednu pěknou povzbudivou zprávu mi poslala
paní Milena N.: „Díky za Vaši neskutečnou energii a práci, kterou pomáháte tam, kde je společnost
z nejrůznějších důvodů lhostejná.“
Děkuji vám, kteří jste stále s námi a věříte nám. Upřímně si toho vážím a věřte, že dělám vše pro to,
abyste byli hrdi, že jste své jméno spojili právě s Velvet Smile.
Těším se na další děti, kterým s Velvet Smile pomůžeme. Věřím, že se obohacujeme navzájem.

Věra Kadlecová, ředitelka

Milí velvet přátelé,
ráda bych ze svého pohledu ve zkratce zhodnotila uplynulý rok. Když se ohlédnu za uplynulým rokem
2017, tak by činnost Velvet Smile nebyla možná bez práce ředitelky a všech, kteří nám pomáhají, podporují nás
a darují nám svůj drahocenný čas i energii.
Všichni víme, že shánět finanční prostředky není v dnešní době vůbec snadné. Já mám však radost
z každé finanční podpory, jež se naším prostřednictvím dostane k těm dětem, které ji opravdu potřebují.
Chci velmi poděkovat našim štědrým partnerům za to, že nám důvěřují a rozhodli se ve spolupráci
pokračovat i nadále.
Sama jsem zastáncem motta, že každá pomoc pomáhá. Děkuji vám všem, že jste s Velvet Smile a
rozhodli jste se nám věnovat podporu i v budoucnu. Vážím si toho.

Victoria Velvet, patronka
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POSLÁNÍ A ÚČEL VELVET SMILE
Hlavním smyslem existence a cílem činnosti Velvet Smile, o.p.s. je poskytovat účinnou pomoc, jež
přispěje ke zkvalitnění života dětí, mladých dospělých a jejich rodin v tíživých životních situacích, které nastaly z
důvodu nemoci, úrazu nebo je zapříčinila složitá sociální situace.

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB


Podpora jednotlivců, kteří se z důvodu nepřízně osudu dostali do bezvýchodné zdravotní a/nebo
sociální situace



Podpora rodin, které poskytují domácí péči dětem s fyzickým či duševním onemocněním.



Podpora obětí domácího násilí.



Podpora zařízení zdravotnické péče a center sociálních služeb (nemocnice, dětské domovy, ústavy
sociální péče) a/nebo neziskových organizací, které vznikly za podobným účelem a svojí činností se
zaměřují na péči a pomoc dětem i dospělým v nich dočasně či dlouhodobě umístěných.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Magistrát hlavního města Prahy osvědčil, podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách, přijetí oznámení Velvet Smile, o.p.s. o konání veřejné sbírky.
Veřejnou sbírku lze konat od 20. října 2014 do 1. září 2024, a to na celém území České republiky.
Sbírka bude prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek a dárcovskými textovými zprávami.
První průběžné vyúčtování bylo odevzdáno na příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy dne
13. 1. 2016. Nebyl zjištěn žádný nedostatek a průběžné vyúčtování bylo schváleno. Veřejná sbírka dál
pokračuje. Bylo zažádáno na Fórum dárců o povolení zřízení DMS. Od 1. prosince 2016 je možno užívat i tohoto
způsobu podpory.

PARTNEŘI A PROPAGAČNÍ AKCE VELVET SMILE
KROKODÝL, RÁDIO, KTERÉ POMÁHÁ
Partnerství nejposlouchanějšího regionálního rádia v České republice a Velvet Smile, o.p.s. v projektu
„Krokodýl, rádio, které pomáhá“ se daří a spolupráce nadále pokračuje. S týdenní pravidelností jsou o víkendu
zveřejňovány příběhy posluchačů rádia, které se týkají pomoci lidem v tíživé životní situaci. Posluchači rovněž
získávají informace o činnosti poskytovatele pomoci.
Společnými silami a snahou pomoci jsme již podpořili mnoho nemocných a postižených dětí a jejich
rodin. Dalším významným dopadem je propagace činnosti Velvet Smile, o níž se dozvídá opakovaně celá
posluchačská obec rádia Krokodýl.

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO
Spolupráce se strážníky Městské policie Brno pokračovala úspěšně i v roce 2017. Cílem společného
snažení není pouze poskytnutí alternativy občanům města Brna při hledání pomoci v tíživých životních situacích
spojených s nemocí či postižením jejich dětí, ale zejména aktivní přístup k pomoci a rozdávání radosti
potřebným. Třetí rok splněných vánočních přání vykouzlil úsměv na rtech opět většího počtu dětí než
v předešlých letech. Velkou radost z dárečků pod stromečkem, a to díky štědrosti strážnic, strážníků a civilních
zaměstnanců Městské police Brno, měly nemocné děti, které jsou v „péči“ Velvet Smile. Radost následně
udělaly fotografie dětí u vánočního stromečku, které poslali rodiče jako poděkování. Vánoční spolupráce byla
v roce 2017 speciální rovněž svým mediálním přesahem, jenž bude popsán níže.

VÁNOCE VELVET SMILE S MĚSTSKOU POLICIÍ A FTV PRIMA
Pár dnů před vánočními svátky se na půdě ředitelství Městské policie Brno konalo natáčení reportáže
FTV Prima. Jednalo se o vstup do Krimi zpráv s redaktorem Michalem Janotkou, který již delší dobu Velvet
Smile podporuje a fandí její práci. Tématem reportáže bylo výše zmíněné plnění dětských vánočních přání
civilními zaměstnanci a strážníky Městské policie Brno. Pod vánočním stromečkem a před zraky kamery si své
dárečky našla Theuška s Tomáškem. Neskrývanou radost a svoji bezprostřednost ukázaly děti i divákům FTV
Prima. Pro naši charitativní organizaci to byla první větší prezentace v médiích. Podařilo se!

KŘEST ČLUNU „JONY“ MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Ve čtvrtek 19. října 2017 se na brněnské přehradě konal křest nového člunu poříční stáže Městské
policie Brno. Bylo nám ctí společně s primátorem města Brna panem Petrem Vokřálem a ředitelem MPB
Lubošem Oprchalem člun pokřtít. Za naši organizaci se účastnila ředitelka a samotného aktu se báječně zhostil

Jonatán, 13letý chlapec s poruchou autistického spektra, jemuž dlouhodobě pomáháme. Jonatán nebyl jen
kmotrem, ale sám navrhl několik jmen pro člun, z nichž si strážníci vybrali.
Jednalo se o další významnou akci zapojení Velvet Smile do „většího“ projektu Městské policie Brno.

ZOO BRNO
Jsme hrdí, že trvá velmi příjemná a prospěšná spolupráce se Zoo Brno, která začala takřka souběžně se
založením Velvet Smile. Naše charitativní organizace pořádá již čtvrtým rokem v brněnské zoologické zahradě
dvě své významné akce. V čase oslav Dne dětí se koná „Dětský den s úsměvem“. Za zvířátky se vypravujeme i o
vánočních svátcích při akci „Štědrodenní návštěva Zoo Brno aneb Krmení s úsměvem“. Obě akce se těší velké
oblibě. První jmenovaná je určena nejen pro rodiny a děti, které Velvet Smile podporuje, ale rovněž pro širokou
veřejnost. Nabízí se tím i jedinečná možnost prezentovat práci naší organizace návštěvníkům, a to formou
osvěty a prodejem propagačních předmětů. Druhá akce je spíše komorního rázu a setkávají se na ni výhradně
rodiny, jimž pomáháme.

ŠTĚDRODENNÍ KRMENÍ
Štědrodenní krmení je součástí projektu „Maminko, usměj se!“ První krmení zvířátek zorganizovala
ředitelka Velvet Smile na Štědrý den roku 2015. Stejně jako dva předešlé ročníky, byl i ten v roce 2017 více než
povedený. Věříme, že se vytvořila a potvrdila pěkná vánoční tradice. Krásný zážitek v jednom z nejhezčích dnů
prožilo dvacet pět osob - dětí, jimž pomáháme a jejich nejbližších. S chovateli jsme opět vybrali krmení
kontaktních zvířat, které si děti mohly také pohladit. Navštívili jsme chovy tapíra a lam. Pro všechny to byla
výjimečná příležitost strávit se zvířátky sváteční dopoledne.
Vánoční cukroví, dobrý čaj a dárečky dětem navodily příjemnou vánoční atmosféru. Všichni se při
loučení již těšili na další vánoční krmení.

DĚTSKÝ DEN S ÚSMĚVEM
V sobotu 3. června 2017 se konal v pořadí třetí „Dětský den s úsměvem“ Stejně jako ve druhém ročníku
se udržel charakter a rozsah akce. Hry, stánky a další zajímavé aktivity, nejen pro děti, byly rozptýleny po celé
ploše zoologické zahrady. Počasí nám přálo a o spokojené návštěvníky nebyla nouze. Pro děti jsme zajistili
bohatý program plný sportovních aktivit, pěveckých a tanečních vystoupení. Velkému zájmu se těšila nově
zařazená výuka jízdy na kolečkových bruslích. Návštěvníkům zazpívala patronka Victoria Velvet a sólistka
Městského divadla Brno Andrea Zelová. V průběhu dne nás podpořili i návštěvníci zoo, a to nákupem
propagačních předmětů. Velvet Smile spojila síly a zrealizovala krásný den společně s našimi příznivci: Oddíl
Fudokan karate Brno, Skákací boty Brno, Centrum tance, Carmen Flora, Inlineskating.cz, Městská policie Brno,
Gaute, Kreativní svět, Rag Time, Líšeňský spolek Marvánek, Premiera Sweet a Au-band.
Stále se rozrůstající řady dobrovolníků, kterým se práce Velvet Smile líbí a pomáhají nám, jsou pro nás
velkou oporou a radostí. Jaký byl letos výtěžek? Děkujeme za 15 724 Kč. Jen tak dál!

KONFERENCE PRO ŽENY
V brněnském hotelu Prométheus se 22. ledna 2017 uskutečnila konference s podtitulem „pro
výjimečné ženy“. K prezentování činnosti charitativní organizace byla oslovena ředitelka Velvet Smile.
Inspirativní konference pro ženy byla zakončená networkingovou večeří a charitativní tombolou. Výtěžek byl
určen právě pro Velvet Smile, a to na pomoc rodičům vážně nemocných dětí, které jsou v domácí péči. Součástí
akce byl miniveletrh podnikání žen. Výtěžek z tomboly činil 14 200 Kč.

KŘEST KALENDÁŘE ŠIDERI VÁŇOVÉ
Dne 30. ledna se v Bastion Prague Restaurant konal křest kalendáře české golfistky Šideri Váňové.
Společenské akce, kde naše organizace získala 20 000 Kč se účastnili kromě patronky Victorie Velvet také jiné
známe osobnosti jako například Felix Slováček, Lucie Gelemová, Jan Kopečný a mnozí další představitelé
kulturního života. Šideri Váňová organizaci Velvet Smile podporuje dlouhodobě. Děkujeme a doufáme, že nám
spolupráce vydrží i do budoucna.

VELVET SMILE MÁ SVŮJ DRES
V dubnu se stala Velvet Smile nedílnou součástí triatlonového týmu ŠuTri Prachatice. Sportovci naši organizaci
podporují a na odiv světu to dali umístěním loga Velvet Smile na oficiální týmový dres. Fandíme a děkujeme.

LUŽÁNECKÝ GULÁŠ FEST
V sobotu 13. května se v brněnském Lužáneckém parku konal Guláš Fest, jehož jsme se stali pro rok
2017 charitativním partnerem. Je to akce, kde potřebným dětem pomáhá doslova každá porce guláše. V tomto
ročníku guláš pomáhal i bojovnici Míše. Míša je slečna, u níž po operaci nezhoubného nádoru mozku nastaly

vážné komplikace, které vyústily v nepohyblivost její dolní poloviny těla. Velvet Smile byl podpořen částkou
9.930 Kč. Děkujeme organizátorům a soutěžním týmům za podporu a pomoc. A za rok všichni na guláš!

DIPLOMATIC SPOUSES´ASSOCIATION PRAGUE
Patronka Velvet Smile, zpěvačka Victoria Velvet, navštívila ambasádu Gruzie a zúčastnila se
slavnostního aktu, při němž převzala z rukou hlavní koordinátorky DSA paní Tamary Agiashvily symbolický šek
na dar ve výši 30 000 Kč.
Bylo to velmi příjemné setkání, jež ukázalo a zejména potvrdilo dobré jméno naší charitativní organizace.
Děkujeme za podporu mimopražských projektů pomoci, které si vážíme.

PRVNÍ CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ ŠIDERI VÁŇOVÉ
První charitativní golfový turnaj profesionální české golfistky Šideri Váňové se konal v pátek 9. června,
a to za účasti patronky Victorie Velvet. Znamenalo to pokračování podpory činnosti Velvet Smile. Den
odstartoval golfovým turnajem a pokračoval bohatým programem. Na hosty čekaly dvě módní přehlídky, jedna
od české návrhářky Aleny Wilson a svoji kolekci sportovního oblečení představila i Victoria Velvet.
Na akci Šideri Váňová předala Velvet Smile šek na významnou částku 100 000 Kč. Poděkování patří paní
Váňové, organizátorům, všem donátorům a také Golf Clubu Hostivař.

LETNÍ KINO NA DVOŘE MDB
Velvet Smile byla již druhým rokem charitativním partnerem letního kina v Brně s názvem „Letní kino
na Dvoře Městského divadla Brno“. V době dvou měsíců letních prázdnin se každý večer hraje film, na nějž se
přijde podívat vždy přes sto diváků. S pořadatelem kina, společností Brixton gastro došlo k navázání partnerství
a dohodě, že před každým začátkem filmu bude promítnutý oficiální videospot Velvet Smile. Letní kino se těšilo
velkému zájmu, díky němuž výtěžek z prodaných vstupenek pro Velvet Smile činil 35 240 Kč. Jednou z dětí,
kterým diváci kina pomohli, je sedmnáctiletá Nikola z Bítešska, jež trpí vzácnou formou epilepsie.
Věříme, že navázané partnerství s Brixton gastro bude trvat i v následujících ročnících.

KONCERT KAPELY UBER
Dne 2. září se v divadelním klubu Městského divadla Brno konal koncert brněnské art-rockové skupiny
Uber. Nejenže došlo k oficiální změně jména skupiny Uber na Kabinet, ale z dobrovolného vstupného byla
podpořena činnost Velvet Smile, a to částkou 5 000 Kč. Ať vám to pěkně hraje, i pro nás!

SPOLUPRÁCE S KADEŘNICTVÍM TÁŇA KMENTA
Salóny Táňa Kmenta sídlí v Brně. Osobní přístup, profesionalitu a módní trendy si jejich zákaznice a
zákazníci mohou užívat od roku 1997. V roce 2017 se Velvet Smile podařilo navázat spolupráci a získat podporu
tohoto vyhlášeného kadeřnictví. V salonech byl umožněn prodej ručně vyráběných trendy náramků. Prodej se
těšil zájmu zákaznic a ve výsledku byl velmi úspěšný. Vynesl něco málo přes 9 000 Kč.

LIPNO ANEB JIHOČESKÝ LA MANCHE S ÚSMĚVEM
V září se skupina profesionálních sportovců a sportovních nadšenců rozhodla a pod „kapitánským“
vedením Honzy Hrona uskutečnila 9. září štafetovou plavbu přes Lipno. Akce nese název „Lipno aneb český La
Manche s úsměvem“. Podle slov organizátorů by se nemělo jednat pouze o tento jediný ročník. Plavci
absolvovali trať dlouhou 32 km. Mají náš velký obdiv a díky, že se jméno a činnost Velvet Smile dostává do
světa a povědomí i tímto netradičním způsobem.

TANČÍM PRO ÚSMĚV
Dvacáté šesté srpnové odpoledne bylo věnováno druhému ročnímu přehlídky břišních tanců, který se
konal v Brně v Domě Pánů z Kunštátu. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 4 226 Kč. Organizátorem
přehlídky je taneční skupina Raks Sultana, která vystoupila spolu se svými hosty z Česka i zahraničí.
Srdečně děkujeme organizátorkám a rovněž všem, kteří se přišli podívat. Věříme, že se nevšední
taneční akce stala již pravidelným spojením přehlídky exotického tance a podpory potřebným.

CHARITATIVNÍ BAZAR OBLEČENÍ
Jako součást módní víkendové akce 9. a 10. prosince se v prostorách Apple muzea v Praze uskutečnil
rovněž bazar stylového oblečení, který zorganizovala patronka Victoria Velvet. Prodej probíhal paralelně také
online a konal se ve prospěch Velvet Smile.
Poděkování za spolupráci a pomoc patří Nikol Moravcové, Bloges Market a AppleMuseum.com za
poskytnutí krásných prostor a samozřejmě všem zákazníkům.

PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE
SIMPLE STEPS
V loňské výroční zprávě byl podrobně popsán významný a jedinečný výukový projekt Simple Steps.
Krátké připomenutí: jedná se o multimediální výukový balíček (DVD a online verze) vzdělávacího programu pro
rodiče a terapeuty, který je zaměřený na chování a možnosti jeho změny u dětí (a nejen u nich) s poruchou
autistického spektra (PAS). Hlavním cílem je pomoci rodičům lépe porozumět chování dítěte a rozpoznání, jak
může být chování modifikováno použitím postupů a principů aplikované behaviorální analýzy (ABA). Simple
Steps seznamuje se základy ABA a pomocí praktických video ukázek vysvětluje problematiku. Na projektu se
podílely a financovaly Všeobecná zdravotní pojišťovna, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví,
Masarykova univerzita a další menší instituce.
Ředitelka Velvet Smile zajistila profesionální překlad a dabing výukových videí programu Simple Steps.
Dabing, jemuž propůjčili hlas profesionální herci Lenka Janíková, Michal Isteník a Tomáš Sagher byl realizován
v nejmodernějším nahrávacím studiu v Brně, v Divadle na Orlí.
Křest videí proběhl 16. října na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za účasti
dabérů, organizátorů i tvůrců metody ABA, profesorů medicíny ze Skotska.

MAGDALENIUM z.s.
Jednou z hlavních oblastí činnosti obecně prospěšné společnosti Velvet Smile je podpora a pomoc
obětem domácího násilí. Spolupráce s Magdalenium z.s. pokračovala úspěšně rovněž v roce 2017. Věříme, že
bude pokračovat i nadále a společně pomůžeme dalším maminkám a dětem v obtížném návratu do běžného
života.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V AZYLOVÉM DOMĚ
Třetí rok se mohly děti z azylového domu Magdalenium z.s. těšit z bohaté mikulášské nadílky.
Tentokrát za ni patří poděkování panu Janu Tvarůžkovi ze společnosti Neaton. Balíčky plné sladkostí a
drobných dárečků, jež dětem nadělil Mikuláš se svými pomocníky, vykouzlily na malých tvářích velký úsměv.

KLOKÁNEK V BRNĚ
Velvet Smile od svého vzniku spolupracuje a podporuje zařízení Fondu ohrožených dětí, Klokánek,
který provozuje svoji činnost v Brně. Naším cílem je usnadnit život dětem v brněnském Klokánku i dospělým,
tetám, které o ně dvacet čtyři hodin denně starostlivě pečují. Naše snaha neopadla ani v roce 2017. V únoru
proběhla milá návštěva patronky a ředitelky Velvet Smile, které si spolu s dětmi užily pěkné dopoledne ve
znamení her a povídání. Zmíněná podpora pokračuje cestou projektu „Maminko, usměj se!“. Zrelaxovat a
načerpat novou energii si bezesporu zaslouží i dospělí, jež dlouhodobě pečují o svěřené děti. I v roce 2017

využily klokánkovské tety několikrát služeb exkluzivního brněnského kadeřnictví a masérských služeb. V rámci
zmíněného projektu bychom rádi více zapojili děti Klokánku i do plánovaných výletů a exkurzí.

MAMINKO, USMĚJ SE!
O projektu „Maminko, usměj se!“ se k veřejnosti dostávají informace pravidelně již tři roky. Projekt
zahrnuje rozličné aktivity a služby. Určen je zejména maminkám - obětem domácího násilí a těm, které
dlouhodobě pečují o nemocné dítě doma nebo s ním tráví čas u nemocničního lůžka. Projekt „Maminko, usměj
se!“ zapojuje rovněž další členy rodin nemocných a postižených dětí, a to s cílem pomoci společnými zážitky
usnadnit rodinám návrat do běžného života.
Snahou Velvet Smile je vytvořit dlouhodobý funkční program a najít spolupracující partnery k těm
stávajícím, kterými jsou kadeřnický salon Lazebnictví Juříčkovi, Salon Hela, Šárka Martináková – taneční skupina
Raks Sultana, Zoo Brno a Městská policie Brno, Věra Zlevorová – BabyPhoto (projekt „Pomoc Velvet Smile
objektivem Věry Zlevorové“, v rámci něhož vznikají krásné fotografie dětí a rodin, kterým pomáháme). Další
hojně využívanou a skvěle fungující službou jsou thai masáže v Jasmine – thajské masáže & spa v Brně.
V roce 2017 jsme do projektu zařadili i návštěvu Školícího a výcvikového zařízení Hasičského
záchranného sboru České republiky v Brně. V květnu jsme společně zorganizovali pro dvanáct žáků ZŠ pro
autistické děti exkurzi, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí a vyzkoušeli „hasičské“ dovednosti. Děti byly
nadšené a odešly se spoustu zážitků. Rádi bychom navázali postupně dlouhodobější spolupráci.
Další novou službou zařazenou do projektu byla návštěva kadeřnického salonu Michala Zapoměla
v Praze, která se uskutečnila v únoru 2017. Krásnou proměnou prošla jedna z maminek z azylového domu
v pražských Bohnicích.
Velkým projektem uvnitř projektu je „Štědrodenní návštěva v Zoo Brno – Krmení s úsměvem“ a „Dětský
den s úsměvem“. Více napsáno v oddílu „Partneři a propagační akce Velvet Smile“.
Projektem „Maminko, usměj se!“ si Velvet Smile přeje podat pomocnou ruku a poskytnout nový
rozměr života maminkám a blízkým nemocných dětí, jež pomoc a nové barvy života, uvítají.

MUZIKÁL PRO DĚTI - SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
V sobotu 23. září se několik rodin dětí, kterým pomáháme, přišlo pobavit do Městského divadla Brno.
Krásné odpoledne si všichni užili s oblíbeným muzikálem Sněhurka a sedm trpaslíků. Zážitek z divadla plného
písniček byl umocněný jistě i setkáním s herci a prohlídkou zákulisí a jeviště během pauzy. Věřím, že se
v budoucnu na pěkná divadelní představení podívají i další děti Velvet Smile. Děkujeme!

Projekty pomoci nemocným a postiženým dětem nebo obětem domácího násilí často prolínají
z jednoho roku do druhého. Smyslem práce Velvet Smile není pomoc jednorázová, ale pokud se s rodinami
dohodneme, pomáháme dlouhodobě, a to zejména cestou projektu „Maminko, usměj se!“.
Pro výroční zprávu je zajisté nejdůležitější v prvé řadě seznámit veřejnosti s novými dětmi a rodinami,
které se s námi v daném roce spojily a požádaly Velvet Smile o pomoc a podporu.

Vojtěch F.
Čtrnáctiletý Vojta je chlapec z Ostravska s diagnostikovanou vrozenou psychomotorickou retardací, jež
byla zapříčiněna genetickou vadou, tzv. chromozomální aberací. Vojta je spolu s mladším zdravým bratrem
v péči maminky, která zůstala se syny sama. Péče o postiženého chlapce je nepřetržitá a extrémně náročná, a
proto se maminka rozhodla zajistit pro Vojtíka pobyt ve specializovaném zařízení Benjamínek v Havířově.
Velvet Smile vyhověla žádosti a po dobu tří měsíců pomohla s finančním zajištěním pobytu. Již
v minulém roce Velvet Smile rodině s péčí o Vojtu pomáhala a vytvářela tak mamince druhotně časový prostor
pro starost a péči o druhého syna.

Michaela H.
Dvanáctiletá Michaela žije ve Frýdku – Místku. Dívka byla diagnostikována autismem, epilepsií, středně
těžkou mentální retardací a rovněž lupénkou. Míša potřebuje dopomoc při všech běžných každodenních
činnostech a doprovod venku, aby se zamezilo případných hrozícím úrazům. Maminka je samoživitelka a
vychovává dvě děti. Míše byl doporučen ozdravný pobyt u moře na podporu léčby kožního onemocnění. Matka
dívky se rozhodla využít léčebného pobytu organizovaného společností For help autismus. Během pobytu byla
přítomna psycholožka a specialisté, kteří rozvíjeli a posilovali komunikaci a sociální interakci dětí s autismem.
Velvet Smile byla požádána o finanční příspěvek, který by alespoň částečně pokryl náklady pro dívku.
Vzhledem k doporučení lékařů Míši a onemocněním, jimiž dívka trpí, bylo rozhodnuto o poskytnutí pomoci. Po
návratu byl naší organizaci zaslán dopis, v němž maminka popsala pobyt, aktivity, které dceru zabavily a
pomohly jí v interakci s novými kamarády. Jednoznačně vyhodnoceno jako velmi prospěšné.

Anna J.
Anička je osmiletá holčička z Ostravy, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Navíc je zatížena i epilepsií.
Domácí péče o Aničku zahrnuje kromě jiného pravidelná cvičení a rehabilitace. Rodině se osvědčila rovněž
hipoterapie a canisterapie. Postupem doby a značnou snahou rodiny a odborníků došlo k částečnému zlepšení
mozkové činnosti. V roce 2016 jsme rodině uhradili speciální rehabilitační pomůcky.
V letošním roce byla Velvet Smile požádána o finanční příspěvek na koupi držáku na tablet. Anička
začala v září 2016 chodit do první třídy. Motorický stav ji nedovoluje psát rukou, tudíž musí pracovat ve škole na

tabletu, pro jehož stabilitu je nutný speciální držák. Jedná se o pomůcku, která Aničce zajistí vzpřímenou hlavu
a možnost dostatečně vysoko nadzvednout ruku pro práci na tabletu.

Nikola H.
Nikolka je devítiletá holčička z jižních Čech, která trpí těžkou formou dětské mozkové obrny. Nedokáže
se sama pohybovat a podle slov maminky „je uvězněna ve vlastním těle“. Rodiče s Nikolkou absolvovali
speciální rehabilitace, které prokazují zlepšení motorického vývoje holčičky.
Rodiče oslovili Velvet Smile se žádostí o úhradu návštěv u specialisty fyzioterapeuta. Nikolka absolvuje
pravidelná pobytová cvičení, která ji velmi prospívají. Úsilí holčičky a její rodiny rádi podporujeme od konce
roku 2016 a budeme i v budoucnu.

Petr V.
Tříletý Petřík má fenylketonurii, dědičné metabolické onemocnění, které spočívá v poruše přeměny
aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin. Onemocnění patří k těm vzácnějším.
Léčba fenylketonurie spočívá ve striktní dietě chudé na fenylalanin, a to zejména v dětském věku, kdy hrozí

nevratné poškození mozku a jeho funkce. Neléčené onemocnění způsobuje rozvoj mentální retardace, dochází
k epileptickým záchvatům.
Petříkova rodina žije v Mohelně na Moravě. Jelikož rodina není sociálně silná, čerpá dlouhodobou
podporu Velvet Smile, a to formou nákupu speciálních potravin. Charitativní organizace se s chlapcem a rodiči
setkává na akcích, které pořádá. Petřík a jeho blízcí se totiž aktivně zapojují a účastní se akcí a nabízených
služeb projektu „Maminko, usměj se!“.

Nela F.
Roztomilá Nelinka je tříletá holčička, která se svým bratrem a rodiči bydlí nedaleko Brna. Holčička se
narodila s těžkou poruchou sluchu. Na jaře 2017 podstoupila oboustrannou kochleární implantaci.
S implantátem se učí postupně sžívat. Díky němu bude částečně slyšet. Doposud však rodina využívá
komunikaci pomocí znakové řeči.
Žádost rodiny směrem k Velvet Smile se týkala finanční pomoci s úhradou baterií nutných pro
fungování implantátu. S rodinou jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci. S Nelinčinými blízkými, jako mnoha
dalšími, spolupracujeme v rámci projektu „Maminko, usměj se!“. Nelinka i s bráškou mají velmi rádi zvířata, a
tak jsou vždy zváni na akce do Zoo a rovněž si rodina velmi užila návštěvu známého cirkusu.

Adam V.
Adámek, osmiletý chlapec, se stal společně se svojí maminkou a starší sestrou obětí domácího násilí. O
pomoc pro maminku se synem požádala organizace Magdalenium, jež pomáhá ženám, které se setkaly
s fyzickým, psychickým či sexuálním násilím. Maminka se s chlapcem chystali po pobytu v azylovém domě zpět
do svého bytu a do běžného každodenního života. Pomoc Velvet Smile spočívala v nákupu nádobí a dalších
kuchyňských potřeb. S maminkou a Adámkem jsme v kontaktu díky projektu „Maminko, usměj se!“.

Natálie K.
Pětiletá Natálka z Hané byla i se svojí maminkou v péči organizace Magdalenim, jež pomáhá ženám,
které se setkaly s fyzickým, psychickým či sexuálním násilím. Maminka je samoživitelka a dlouhodobě je ve
velmi tíživé socioekonomické situaci. Pomoc Velvet Smile spočívala a spočívá v aktivní účasti v projektu
„Maminko, usměj se!“. Kromě této „měkké“ pomoci naše organizace pomohla finančním příspěvkem s úhradou
ubytování v chráněném bydlení, v Domově pro matky s dětmi provozovaném Diecézní charitou v Brně.

Deniel H.
Velvet Smile kontaktovala maminka čtyřletého Denielka a požádala o finanční podporu s úhradou
hipoterapie pro svého syna. Deniel má ještě starší sestřičku a po rozvodu oba vychovává pouze maminka.
Deniel se narodil s vážnou srdeční vadou a značnou část svého života strávil v nemocnicích. To zapříčinilo jeho
sociální nejistotu, četné strachy z jevů každodenního života a opoždění v sociálním začleňování.
Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně,
konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Ovlivňuje se hrubá i jemná motorika. Zásadní je, že kladně působí
rovněž přírodní prostředí a pozitivně je laděna i psychika klienta při kontaktu s koněm. Právě tento typ
rehabilitace Denielkovi velmi prospívá. Velvet Smile ráda uhradila několik měsíců hipoterapie.

rodina Třetinova
Se žádostí o pomoc rodině Třetinových naši organizaci oslovil Svaz tělesně postižených, pracoviště
Hrabyně z Opavska. Rodina, pro niž bylo o podporu požádáno, žije jen z hmotné nouze. Otec dětí v současně
době nemůže pracovat, neboť se léčí s vážným onemocněním. Velvet Smile žádosti ráda vyhověla a její pomoc
byla směrována jakožto příspěvek na nákup speciálních potravin pro čtyři děti, které mají bezlepkovou dietu.

Nikola D.
Osmnáctiletá Nikola je dívka z Bítešska, která začala před rokem dostávat nečekaně epileptické
záchvaty. Sympatická dívka strávila několik měsíců v nemocnici. Nyní je v domácí péči. Mentální stav Nikoly je
na úrovni tříletého dítěte. Znovu se učí mluvit, kreslit i zvládat osobní hygienu. Záchvaty se neustále opakují.
Střídají se lepší a horší dny. Maminka dívky je momentálně na mateřské dovolené. Starost o tři děti, z nichž
jedno vyžaduje nepřetržitou pomoc, je značně náročná.
Po dohodě s rodinou hradíme léky, na něž je každý rok několika tisícový doplatek. Na pomoci Nikole se
podílí i svými příspěvky návštěvníci Letního kina na Dvoře Městského divadla Brno.

Michaela R.
Míša je z Brna a je jí osmnáct let. Ačkoli byla sportovkyně, nastaly u ní zdravotní problémy. Dostavila se
únava, ztráta hmotnosti, dehydratace. Magnetická rezonance zobrazila nezhoubný nádor na mozku a
následovala operace. Vážné problémy, které se dostavily po operaci, vedly ke kómatu. Míša bojovala o svůj
život. Po probuzení strávila v nemocnici skoro tři měsíce. Následovala léčebna a pobyt přes sedm měsíců. Po
propuštění do domácího ošetřování se Míša pohybuje pouze na invalidním vozíku. Velkou dřinou, bolestivou
rehabilitací a pevnou vůlí v dnešní době zvládne Míša s francouzskými holemi a dopomocí další osoby ujít 200
metrů. Sluch se jí také trochu zlepšil, bohužel však stále nevidí na jedno oko.
Míša by se chtěla vrátit do školy, kterou musela na rok a půl přerušit. Zásadní je pravidelná a intenzivní
rehabilitace, aby se zlepšila schopnost více se samostatně pohybovat. Se žádostí o pomoc se na Velvet Smile
obrátila maminka Míši. Naše organizace, díky Guláš Festu v Lužánkách, uhradila dívce několikatýdenní
rehabilitaci v Centru Paraple v Praze.

Kristýna P.
O pomoc pro Kristýnku zažádal pán, který se náhodně dozvěděl o jejím onemocnění a složité sociální
situace rodiny. Kristýnka je osmnáctiletá dívka ze Zlínska a trpí těžkou dětskou mozkovou obrnou,
kvadruparézou a mentální retardací. Vzhledem k uvedeným diagnózám potřebuje Kristýnka nepřetržitou
pomoc druhé osoby při všech úkonech každodenního života. Spolu s mladším bratrem žije a je vychovávána
pouze maminkou, protože jim osud vzal před deseti lety otce.
Dlouhou dobu Kristýnka cvičila Vojtovu metodu, jezdila dvakrát ročně do lázní. V poslední době se jako
účinná a s dobrými výsledky ukázala rehabilitace v zařízení v Complex Therapy ve Zlíně. Právě na úhradě této
fyzioterapie – pohybové terapii TheraSuit, která se musí opakovat v pravidelných blocích, se maminka dohodla
s Velvet Smile. Rehabilitace je maminkou a terapeutkou pečlivě dokumentována a s fotografiemi seznamujeme
i na sociálních sítích organizace.

Jonatán M.
Třináctiletý chlapec z Brněnska, který má stanoveny diagnózy dětský autismus a středně těžká mentální
retardace. Jonatán navštěvuje ZŠ pro děti s autismem v Brně a velmi mu prospívá pobyt v přírodě, který jej
uklidňuje a je díky přírodě šťastný. Rodina se na Velvet Smile obrátila se žádostí o příspěvek na letní pobytový
tábor pro děti s autismem, kde o děti pečují vyškolení asistenti. Maminka Jonatána poslala několik fotografií
z tábora, na nichž si její syn užívá legraci a krásné léto s ostatními táborníky.
Další setkání s Jonatánem proběhlo v říjnu 2017. S ředitelstvím Městské policie Brno se Velvet Smile
dohodla na křtu nového záchranářského člunu pro brněnskou přehradu. Jméno člunu vybral právě Jonatán a
stal se společně s primátorem města Brna Petrem Vokřálem jedním z kmotrů.

Patrícia B.
Mladá čtyřiadvacetiletá žena z Ostravska, která má soudním rozhodnutím ustanoveného opatrovníka,
je příjemcem invalidního důchodu na mobilitu a příspěvek na péči. Tento v celé výši náleží poskytovateli péče.
Patricie trpí těžkou mozkovou obrnou a lehkou mentální retardací. Ve specializovaném zařízení, kde žije, má
sníženou úhradu, ale fakultativní služby jsou finančně náročnější (např. rehabilitace, doprava). Na pokrytí
osobních věcí, dalších služeb a Patriciiných koníčků nezbývá takřka nic. Pečovatel Patrície požádal Velvet Smile
o roční finanční pomoc, jenž by byla použita zejména na aktivity související s dalším rozvojem mladé ženy;
ošacení, hobby, úhrada části rehabilitace a podobně

Tomáš J.
Desetiletý Tomáš žije v Brně a trpí poruchou autistického spektra. S rodinou dlouhodobě
spolupracujeme v rámci projektu „Maminko, usměj se!“. Akce a aktivity, jichž se rodiče i Tomášek s bratrem
účastní, se u nich těší velké oblibě. Tomášek se zúčastnil rovněž vánočního natáčení s FTV Prima.

Matyáš M.
Pětiletý Matyáš bydlí nedaleko Brna a byl diagnostikován nízkofunkčním autismem, těžkou mozkovou
retardací, vývojovou dysfází s ADHD s agresivitou. Chlapcova maminka je samoživitelka a vychovává kromě
nemocného syna ještě tříletou dceru. Matyáš špatně mluví a komunikuje s okolím. Jde právě o rozvoj
komunikačních dovedností, na nichž je nutno s Matyášem pracovat, a to jak podle pedagogů, tak i odborné
lékařky. S maminkou chlapce jsme se dohodli na dlouhodobější pomoci a podpoře rodiny.
V roce 2017 Velvet Smile Matyášovi na základě žádosti a doporučení specialisty zakoupila tablet, který
by spolu se speciálními aplikacemi pro nemocné autismem měl pomáhat s rozvojem komunikace a rozvojem
slovní zásoby. Další pomocí celé rodině byla koupě pračky. Této žádosti bylo vyhověno, a to z důvodu značných
sociálních problémů. Velvet Smile stále usiluje o zapojení rodiny do projektu „Maminko, usměj se!“, který by
mohl pomoci v navázání nových sociálních interakcí.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S.
1. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2017
a) Veřejná sbírka
II. průběžné vyúčtování veřejné sbírky k 15. 12. 2017

PŘÍJMY SBÍRKY: 16. 12. 2016 – 15. 12. 2017

Kč

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet

122 516

Příjmy pokladničkami

0

Příjmy prodejem předmětů

28 284

Příjmy z prodeje vstupenek

0

Příjmy dárcovskými SMS zprávami

6 881

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu

0

Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet)

157 681

NÁKLADY SBÍRKY: 16. 12. 2016 – 15. 12. 2017

Kč

Náklady spojené s konáním sbírky (bank. poplatky)

0

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady)

157 681

Použito na účel sbírky

57 928,74

Zůstatek čistého výtěžku sbírky

Kč

Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování

140 943,34

Pokladna

1836

CELKEM

145 772 ,26

b) Fyzické osoby*
David Matejov

50 000 Kč

Oldřich Gabriel

2 500 Kč

Ing. Pavel Boubín

50 000 Kč

Michal Janotka

2 000 Kč

Jan Vlček

10 000 Kč

Jan a Marie Mičkovi

2 000 Kč

Pavel Slováček

6 000 Kč

Pernicovi

1 500 Kč

Martin Štěpánek

4 000 Kč

Alois Hrubý

1 000 Kč

Eva Cirnfusová

500 Kč

Alexandra Ficková

500 Kč

Brixton-gastro, s.r.o.

35 240 Kč

Noveris, s.r.o.

14 200 Kč

Diplomatic Spouses´Association

30 000 Kč

Haná – Intertrans, spol. s r.o.

10 000 Kč

Electric Medical Service, s.r.o.

25 000 Kč

Zakarpatbud B.P., s.r.o.

10 000 Kč

Teplárny Brno, a.s.

20 000 Kč

BAM gastro, spol. s r.o.

9 930 Kč

Elkov elektro, a.s.

15 000 Kč

c) Právnické osoby*

*(uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním)

2. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2017
Petřík V. – speciální potraviny

7 116 Kč

Vojtěch F. – pobyt v zařízení Benjamínek

13 040 Kč

Jonatán M. – letní tábor pro autisty

33 750 Kč

Michaela H. – léčebný pobyt

14 338 Kč

Matyáš M. – tablet a pračka

2 098 Kč

Anička J. – speciální držák pro tablet

8 684 Kč

3. VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ Z AKCÍ ORGNIZOVANÝCH JINÝMI SUBJEKTY
Dražba kalendáře Šideri Váňové – Praha

20 000 Kč

Ladies Fiesta – Praha

36 900 Kč

Lužánecký Guláš Fest – Brno

9 930 Kč

Koncert skupiny Kabinet – Brno

5 000 Kč

Dětský den s úsměvem – Brno

15 724 Kč

Konference pro ženy – Brno

14 200 Kč

Kadeřnický salon Táňa Kmenta – prodej náramků – Brno
Charitativní golfový turnaj Šideri Váňové – Praha

8 930 Kč
100 000 Kč

ZZS JMK - prodej náramků – Brno

2 500 Kč

Tančím s úsměvem – Brno

4 226 Kč

Letní kino na Dvoře MdB – Brno

35 240 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Za spolupráci a podporu:
Jiří Rauš, Marcela Heideová Václav Švaňhal, Tamar Agiashvili, Olga Křenková, Kateřina Pavelková, Iva
Křivánková, Petra Lorencová, kadeřnický salon Táňa Kmenta, Dušan Přikryl, zaměstnanci společnosti Gaute,
Marianna Tvarůžková, Michaela Havlíková, Premiera Sweet, Šideri Váňová, Gregor Mareček, Eva Ventrubová,
Dagmar Šimáková, ZZS JMK, Michal Vaňáč, Zoo Brno, Jakub Ghanem, Městská policie Brno, Petr Hloušek, Jitka
Hloušková, Pavel Boldiš, Petra Papančevová, Jiří Wiener, rádio Krokodýl, Lazebnictví Juříčkovi, kolektiv Jasmine
– Thajské masáže a lázně Brno, Martin Staníček, Oddíl Fudokan karate Brno, Elena Růžičková, Petr Vokřál, Věra
Zlevorová, Baby Photo, Městské divadlo Brno, Veronika Machat Klimešová, Hana Kmentová, Kreativní svět, Petr
Frolek, Skákací boty Brno, Šárka Martináková, Raks Sultana, Oldřich Horák, Pavla Pazourková, Jan Hron, Iva
Holubová, Carmen Flora, Jaromír Malý, Ondřej Thor, Inlineskating.cz, Andrea Zelová, Rastislav Gajdoš, Rag
Time, Líšeňský spolek Marvánek, Nikol Moravcová, Bloges Market, Applemuseum.com, Školící a výcvikové
středisko Hasičského záchranného sboru české republiky v Brně, Lenka Piknová, Jiřina Veselá, Hana Valíčková,
Tomáš Příkrý, Milena Němcová, Lenka Janíková, Michal Isteník, Tomáš Sagher, Pavel Kunčar … a všem hodným
lidem.

Velké díky patří rovněž NAŠIM RODINÁM A PŘÁTELŮM, jež nás podporují a věří naší práci.
Děkujeme VŠEM, které jsme při výčtu jmen neúmyslně opomněli.

Za finanční podporu a věcné dary:
Diplomatic Spouses´ Association, Electric Medical Service, s.r.o., Teplárny Brno, a.s., Elkov elektro, a.s., Noveris
s.r.o., Haná – Intertrans, spol. s r.o., Zakarpatbud B.P., s.r.o., Brixton-gastro, s.r.o., BAM gastro, spol. s r.o.,
Neaton, s.r.o.; David Matejov, Pavel Boubín, Jan Vlček, Pavel Slováček, Martin Štěpánek, Oldřich Gabriel, Michal
Janotka, Jan a Marie Mičkovi, Pernicovi, Eva Cirnfusová, Alois Hrubý, Aleksandra Ficková, Olga Peštálová,
Vojtěch Kresta.

Naše díky patří i všem, kteří nás finančně podpořili na společenských či sportovních akcích konaných ve
prospěch Velvet Smile.

Vřelé poděkování vám, kdo nás dlouhodobě podporujete cestou dárcovské sms.

