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Vážení přátelé,
držíte v rukou druhou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile (dále také
„Velvet Smile, o.p.s.“ nebo „Velvet Smile“).
Nabízí se otázka: „Jaký byl druhý rok Velvet Smile?“ nebo „Jaké bude hodnocení činnosti Velvet Smile?“ Odpověď se zdá být jasná. Druhý rok práce naší charitativní organizace
se nesl především v duchu pomoci potřebným a rozvoje nových dlouhodobých projektů.
Neodmyslitelnou součástí našeho každodenního snažení je rovněž hledání dalších partnerů, jež jsou ochotni spojit s Velvet Smile své jméno a společně s námi pomáhat. Pravdou je,
že nalézt nové spolupracující společnosti a dobrovolníky, kteří jsou tzv. naladěni na stejnou
vlnu, není snadné. O to víc si všech příznivců Velvet Smile upřímně vážíme a jsme vděčni za
pomoc. V jakékoliv podobě. Štědrost, energie, vlastní volný čas, kreativita a nezištná ochota
pomoci, to vše jsou pravé lidské dary, které se v dnešní materiální hektické době počítají.
Výroční zprávou, jenž právě otevíráte, se vám snažíme zprostředkovat naše úsilí, úspěchy a věříme, že i dobrý pocit z pomoci nemocným a postiženým dětem a jejich blízkým.
Úsměv, který na každého „koukne“ z loga Velvet Smile, má všem na co nejdelší dobu přinášet
radost. Stejně tak je to i s naší pomocí. S rodinami, v nichž pomáháme, zůstáváme dále v kontaktu a snažíme se o jejich vzájemné propojení. Jsme totiž přesvědčeni, že sdílení problémů
a podobných životních zkoušek dokáže ulehčit a nabídnout nové pohledy na aktuální starosti a nesnáze.
Stále platí, že se v tíživé životní situaci může ocitnout každý z nás či našich nejbližších. Často
k tomu stačí okamžik a život se obrátí vzhůru nohama. Z každodenních běžných činností se
rázem stávají jen těžko zdolatelné překážky, jejichž překonání často vyžaduje pomoc a podporu druhých. Ve Velvet Smile se snažíme pomáhat v obtížném životním období lidem, kteří
o ni pro sebe nebo své blízké požádají.
Děkujeme vám, kteří jste stále s námi a věříte nám. Upřímně si toho vážíme a věřte, že
děláme vše pro to, abyste byli hrdi, že jste své jméno spojili právě s Velvet Smile.
Tak tedy, „tou“ pravou nohou do dalšího roku a společné práce!
Věra Kadlecová a Victoria Věra Blyth
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POSLÁNÍ A ÚČEL VELVET SMILE, O.P.S.

Hlavním smyslem existence a cílem Velvet Smile, o.p.s. je poskytovat účinnou pomoc, jež přispěje ke zkvalitnění života dětí a mladých dospělých v tíživých životních situacích, které nastaly z důvodů 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.
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PARTNEŘI A PROPAGAČNÍ AKCE VELVET SMILE, O.P.S..
KROKODÝL – RÁDIO, KTERÉ POMÁHÁ
Velvet Smile, o.p.s. se stala významným partnerem projektu nejposlouchanějšího rádia v Brně, rádia
Krokodýl. Projekt „Krokodýl – rádio, které pomáhá“ je postaven na zveřejňování příběhů posluchačů rádia,
jejichž součástí je i žádost o pomoc v tíživé životní situaci. Příběhy jsou vysílány každý víkend a posluchači se
rovněž dozví, jaké pomoci a od koho se potřebným dostane.
Pro obecně prospěšnou společnost Velvet Smile jde jednoznačně o důležitou spolupráci, která je
dlouhodobá. V jejím průběhu se jistě podaří pomoci mnoha nemocným či postiženým dětem a jejich rodinám. Neméně podstatným dopadem spolupráce je propagace činnosti Velvet Smile, o níž se dozví opakovaně celá posluchačská obec rádia Krokodýl.
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
K zahájení spolupráce mezi Velvet Smile o.p.s. a Městskou policií Brno došlo na jaře roku 2015. Strážníci Městské policie Brno jsou lidmi v přední linii, a to především pro svůj každodenní kontakt se starostmi
a potížemi občanů. Právě strážníci mohou potřebným předat informaci a kontakt na Velvet Smile, čímž jim
mohou v první fázi řešení problému velmi ulehčit.
Cílem navázané spolupráce je poskytnutí alternativy občanům města Brna při hledání pomoci a podpory v jejich tíživých životních situacích. Důležité je, aby lidé věděli, kam se o pomoc obrátit. Spojení strážníků s Velvet Smile otevírá možnost, jak pomoci zejména dětem, mladým a jejich rodinám.
SNÍDANĚ S HITRÁDIO MAGIC BRNO
Velvet Smile, o.p.s. byla v květnu osloven tiskovým mluvčím Městské policie Brno s nabídkou k účasti
na snídani pořádané Hitrádiem Magic Brno. Jednoduché bylo rozhodnutí snídani věnovat dětem, žákům ze
Základní školy Štolcova v Brně pro děti s autismem, jež Velvet Smile také podporuje. Kromě úžasné bohaté
snídaně, kterou pracovníci rádia připravili dětem přímo v prostorách ředitelství Městské policie, byla dětem
umožněna návštěva operačního střediska strážníků. Děti byly nadšené a velmi se zajímaly zejména o práci
s kamerovým systémem.
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JIHOBRNĚNSKÝ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 30. května 2015 se uskutečnil Jihobrněnský dětský den, jenž pořádá Městská část Brno – jih.
Jedním z partnerů je rovněž Městská policie Brno. Na dni plném zábavy a sportu se mohla prezentovat i Velvet Smile, jakožto spolupracující charitativní organizace. Díky vysoké návštěvnosti se o naší činnosti dozvěděla spousta lidí.
VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO
Brněnští strážníci přinesli na benefiční adventní koncert do katedrály na Petrově spoustu dárků, které
na Štědrý den potěšily nemocné děti či děti v nouzi. Velvet Smile byla jednou z organizací, které byly dárky
strážníků obdarovány. S vděkem a radostí jsme mohli splnit vánoční přání malé Theušce a slečně Lucii trpící
autismem. Několik dárečků pod vánočním stromečkem našly i děti z Domova sv. Markéty pro matky a děti
v tísni. Takto reagovala na dáreček pro Lucku její maminka: „Kouzelné čtení je pro Lucku jako dělané. Odmalička miluje vše, co je schopna ovládat, svítí a hlavně vydává zvuky. A zde je vše propojeno s poznáváním
a objevováním nového hravou formou, která jí navíc dělá radost! Myšlenka kouzelného čtení je prostě k nezaplacení. Letos se podařilo Lucčinu „knihotéku“ a zdroj poznání rozšířit o Anglický obrázkový slovník, díky
Ježíškovi v podobě městských strážníků, kterým moc děkujeme. Velké poděkování patří Velvet Smile.“
ZOO BRNO
Začátek spolupráce se Zoologickou zahradou v Brně spadá do samotných začátků existence obecně
prospěšné společnosti Velvet Smile. Zahrada se těší dlouhodobě velké oblibě a neustále stoupá křivka její
návštěvnosti. Naše charitativní organizace dostala příležitost k účasti na zásadních akcích Zoo Brno, na nichž
se nabízí dostatečný prostor k prezentaci práce Velvet Smile návštěvníkům a rovněž k prodeji propagačních
předmětů organizace. Velmi povzbudivý je fakt, že počet akcí, jichž se Velvet Smile účastní, stoupá a zvětšuje
se i prostor, který je dán k představení činnosti organizace i těch, kterým se pomáhá.
S ÚSMĚVEM DO ZOO
Dne 6. června 2015 se v Zoo
Brno konal Dětský den a jednou jeho
součástí bylo „S úsměvem do zoo“.
Jednalo se v podstatě o „dětský den
Velvet Smile“, na němž došlo jednak
k naší prezentaci, prodeji propagačních
předmětů a také se podařilo získat
vystupující, kteří zajistili bohatý zábavný
a sportovní program. Velvet Smile spojila síly a energii s těmito novými kamarády: Oddíl Fudokan karate Brno, Skákací
boty Brno, Centrum tance a Au-band.
Akci jsme, i díky ohlasům, vyhodnotili jako úspěšnou, a proto bychom ji
chtěli organizovat i v budoucích letech.
Postupně rostou řady dobrovolníků,
kterým se práce Velvet Smile líbí a pomáhají nám. Jsou nám velkou oporou.
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HALLOWEEN V ZOO BRNO
Odpolední a večerní oslava Halloweenu v brněnské zoo proběhla dne 31. října 2015. Prezentace Velvet Smile byla zpestřena o malování na obličej, které se ukázalo mezi dětmi jako velmi oblíbené a žádané.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU V ZOO BRNO
První adventní neděle připadla na 29. listopadu 2015, kdy se v Zoo Brno rozsvěcoval vánoční stromek. Proběhl taktéž adventní charitativní jarmark neziskových organizací, jehož součástí byla i Velvet Smile.
Nechybělo ani oblíbené malování na obličej.
ŠTĚDRODENNÍ KRMENÍ LAM
Velvet Smile, o.p.s. zahájila dlouhodobý projekt s názvem „Maminko, usměj se!“ a v rámci něj se na
Štědrý den konalo 1. krmení zvířátek v Zoo Brno. Velvet Smile pozvala několik rodin, kterým pomáhá. Společně se zástupci zoologické zahrady jsme se vydali krmit lamy. Spolu s paní ošetřovatelkou jsme se dostali
do nejtěsnější blízkosti krásných jihoamerických zvířat. O lamách jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí
a všichni jsme se při jejich krmení skvěle bavili. Krásný začátek Štědrého dne bychom rádi i v budoucnu prožívali v Zoo Brno s těmi, jimž pomáháme. Věříme, že půjde o novou vánoční tradici.
SVĚT PODLE LUCIE
Výstava výtvarných prací Lucie Němcové byla jedinečný výstava, na níž se jako hlavní organizátor podílela Velvet Smile. Autorka obrazů má vzhledem k poruše autistického spektra schopnost vnímat své okolí
„jinak“. Díky tomu vznikají specifická tematická díla, kterými se snaží Lucie vyjádřit svoje pocity a osobitý
pohled na svět kolem sebe.
Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 20. dubna 2015 v brněnském Divadle na Orlí. Výstava, která byla
návštěvníkům přístupna až do 15. května 2015, se konala u příležitosti osvětové kampaně „Česko svítí modře“. Záštitu nad ní převzal primátor statutárního města Brno Ing. Petr Vokřál a patronem výstavy byl herec
Městského divadla Brno Vojtěch Blahuta.
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PODĚBRADSKÝ TRIATLON
Obecně prospěšná společnost
Velvet Smile se podruhé účastnila Poděbradského triatlonu, který organizuje
agentura Altis. Sportovní událost se konala u poděbradského jezera dne 24. května
2015. V rámci akce byla činnost Velvet
Smile prezentována jak sportovcům, tak
návštěvníkům.
OSLAVA 70. LET MĚSTSKÉHO DIVADLA
BRNO
Velkolepé oslavy významného
výročí Městského divadla Brno, které se
konaly 6. června 2015 na Dvoraně divadla, se zúčastnila také Velvet Smile, o.p.s.
Proběhla celodenní oslava s bohatým
programem a účastí několika tisíci diváky
a fanoušky divadla. Velvet Smile dostala
příležitost se prezentovat a nabídnout
lidem k prodeji propagační předměty.
O naši charitativní organizaci byl mezi návštěvníky enormní zájem. Bylo to zřejmé
i na množství prodaných předmětů Velvet
Smile.
MODRÁ PYRAMIDA GIGATHLON TOUR
2015
Švýcarský fenomén Gigathlon
přišel v roce 2015 i do České republiky.
Sobota 8. srpna 2015 se nesla nejen ve
znamení závodu Modrá pyramida Gigathlon Tour 2015 v Jablonci nad Nisou, ale
zejména s ním spojené prezentace Velvet
Smile. Návštěvníci akce měli možnost nejen získat informace o charitativní organizaci a zakoupením propagačních předmětů přispět na její činnost, ale také fandit
týmu Velvet Smile v kategorii Couple.
Velvet Smile na poli sportovním reprezentovala Victoria, patronka Velvet Smile a Stanislav Řezáč, přední český profesionální dálkový běžec na lyžích, jenž se řadí mezi nejlepší lyžaře-specialisty na světě. Hvězdnému
týmu se dařilo a obsadil 2. místo.
Spolupráce Velvet Smile s velkolepou sportovní akcí bude pokračovat i v roce 2016, kdy se stane
oficiálním charitativním partnerem.
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CZECH BEAST CHALLENGE
Czech Beast Challenge je největší tuzemský crossfitový závod s mezinárodní účastí. Ročník 2015 se
konal na Velodromu v Brně ve dnech 5. a 6. září. I na této jedinečné sportovní události získala Velvet Smile
prostor k prezentaci a stala se oficiálním charitativním partnerem.
PRVNÍ CHARITATIVNÍ VEČER VELVET SMILE
První společenská událost, organizovaná ve prospěch Velvet Smile, se konala v komorní atmosféře
v prostorách pražského hotelu Emblem dne 15. října 2015. Během akce měli hosté možnost nejenom vychutnat si módní přehlídku modelů z dílny návrháře Lukáše Lindnera, ale především se setkali s malířem
Dominikem Marešem. Ten věnoval Velvet Smile svůj obraz z výstavy Návrat kondotiéra, jež na konci září
2015 končila v Kafkově domě v Praze. Finance získané z prodeje obrazu budou věnovány na projekty pomoci organizace Velvet Smile. Večer zpříjemnila krásná hudba v podání přední české violoncellistky Terezie
Kovalové. V závěru večera byl patronce Victorii předán symbolický šek na částku 100.000 Kč, které věnovali
pan Thomas Blyth s kolegy.
Cílem společenské charitativní akce bylo představit Velvet Smile, o.p.s. širší veřejnosti v Praze, získat
pro její charitativní činnost další finanční prostředky a oslovit další možné partnery. Díky patřilo agentuře
Unique One Models za krásné modelky, kadeřnickému a kosmetickému salonu Bomton, Elišce Matějkové za
vlasový styling a také společnosti Baťa za půjčení obuvi pro modelky. Charitativní akce byla ve fotografii zdokumentována paní Leah Takata. Organizátoři charitativního večera věřili rovněž v další podporu potřebným,
jimž Velvet Smile pomáhá.
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PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE, O.P.S.
MAGDALENIUM z.s.
Jedním z hlavních cílů obecně prospěšné společnosti Velvet Smile je pomoc a podpora obětí domácího násilí. Spolupráce s Magdalenium z.s. pokračovala i v roce 2015 a věříme, že tak tomu bude i nadále.
Terapeutická skupina „matka a dítě“ – Podpora dětí – svědků domácího násilí
Velvet Smile, o.p.s. se podařilo získat 28.000 Kč, díky nimž mohl být projekt pomoci, v době od ledna
do konce prosince 2015, realizován. Závěrečná zpráva koordinátorky projektu z Magdalenium z.s. říká, že
se v daném období terapeutické pomoci zúčastnilo 17 matek a 29 dětí. Maminky i děti kladně hodnotily
možnost společného setkávání a společné práce pod odborným vedením psychologa. Nejčastěji byly řešeny
krizové stavy účastníků a jejich stabilizace, střídavá péče a styky dítěte s násilným rodičem, pomoc při zvládání manipulativního chování a další témata. Pro nezletilé byl hlavní přínos v pochopení, co se děje a co lze
z jejich strany udělat. Matky zase mohly porozumět, co se odehrává v jejich dítěti, co znamenají nejrůznější
stavy a jak mohou dítěti pomoci. Došlo také k propojení projektu s arteterapií.
Finální hodnocení projektu bylo uzavřeno jako velmi efektivní a přínosné. Ošetřené matky i děti terapeutickou pomoc potřebovaly, přistupovaly k ní aktivně a bylo dosaženo konkrétních posunů u dětí i v rodině.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V AZYLOVÉM DOMĚ
Díky našim příznivcům jsme mohli zpříjemnit a překvapit děti v jednom z azylových domů Magdalenium z.s. Přírodní dětská kosmetika značky Bochko udělala radost maminkám dětí. Z balíčků plných sladkostí od paní Pavly Pazourkové se těšily a Mikulášovi děkovaly děti, malé oběti domácího násilí.
KLOKÁNEK V BRNĚ
Velvet Smile pokračuje ve spolupráci a pomoci zařízení FOD, Klokánku v Brně. Naším cílem je usnadnit život dětem i dospělým, tetám, které o ně dvacet čtyři hodin denně starostlivě pečují. Zájem Velvet Smile
neopadl ani v roce 2015. Další podpora brněnského Klokánku pokračuje skrz projekt „Maminko, usměj se!“.
Zahájily se přípravy na pravidelný plavecký trénink dětí do 5 let s profesionálními trenéry plaveckého oddílu
Kometa Brno. Tety, které pečují o děti v Klokánku, začnou využívat služeb kadeřníka, masérky či kosmetičky, tedy těch služeb, které Velvet Smile v rámci uvedeného projektu, nabízí. Do budoucna se uvažuje také
o účasti dětí z Klokánku na výletech a exkurzích, jež plánujeme organizovat.
DĚTSKÝ DOMOV RADOST
Radost, o.p.s. provozuje v Praze – Dolních Měcholupech Dětský domov Radost. Velvet Smile se zajímala o možnost spolupráce s tímto zařízením a pomoci dětem na cestě k lepší budoucnosti. Co se jiným zdá
běžné, to je pro děti v dětských domovech vzácné. Zážitky. S vedením Radosti se Velvet Smile dohodla, že se
bude snažit přispívat právě na zážitky nové. V roce 2015 jsme splnili slib a darovali dětskému domovu částku
10.000 Kč, které byly následně použity na úhradu letní dovolené dětí. Každoroční týdenní pobyt strávili děti
a vychovatelé na jejich oblíbeném místě v Teplických skalách. Děti si s vychovateli užili krásné výlety, koupání i lezení po skalách.
Dalším zážitkem pro děti byla návštěva muzikálového představení Flashdance Městského divadla Brno, které
se odehrálo v listopadu na jevišti Státní opery Praha. Kromě samotného představení se dětem naskytla i
možnost prohlídky zákulisí, setkání s hlavními hereckými představiteli.
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MAMINKO, USMĚJ SE!
Koncem roku 2015 byl zahájen nový dlouhodobý a různorodý projekt, který je v českém prostředí
jedinečný. „Maminko, usměj se!“ je název, jímž byl zmíněný projekt pokřtěn. Sdružuje v sobě více rozličných
aktivit a služeb. Projekt je v prvé řadě určen zejména maminkám - obětem domácího násilí a dále těm, které
dlouhodobě pečují o nemocné dítě doma nebo s ním tráví čas u nemocničního lůžka. Vychází se ze zkušenosti, že je nezbytné si i v těžké životní etapě najít chvíli pro osvěžení mysli a ducha, načerpat novou energii
a rovněž se setkat s novými lidmi. Nové zážitky a jejich sdílení zpestří domácí či nemocniční stereotyp. Mnoho pečujících maminek si tuto potřebu bohužel často vyčítá a podvědomě odmítá. Právě pohoda, energie
maminky přímo působí na pečované dítě, a tak by mohl mít tento projekt přeneseně pozitivní vliv i na dítě.
Projekt „Maminko, usměj se!“ zapojuje rovněž i další členy rodin nemocných a postižených dětí. Společné
zážitky pomohou a usnadní rodinám návrat do běžného života.
Snahou Velvet Smile je najít partnery a vytvořit dlouhodobý program, jenž umožní pravidelné využívání různých aktivit. Jde o snahu zapojit ke spolupráci kadeřnický salon, masérský salon, vizážistky, výtvarníky (pro dílny). V budoucnu by mělo dojít taktéž ke konání tematických seminářů, zájmových kroužků, výletů a podobně.
Spolupráci Velvet Smile, o.p.s. již zahájila s kadeřnickým salonem Lazebnictví v Brně, Salonem Hela, Šárkou
Martiňákovou – břišní tance, BabyPhoto – Věra Zlevorová
Zlerevová, Kometou Brno – oddílem plavání. Další jednání
probíhají. Do projektu „Maminko, usměj se!“ patří samozřejmě součinnost se Zoo Brno a Městskou policií
Brno. S oběma uvedenými institucemi trvá dobrá spolupráce již delší dobu a dál se rozvíjí.
Projektem „Maminko, usměj se!“ si Velvet Smile přeje podat pomocnou ruku a poskytnout nový rozměr života maminkám a blízkým nemocných dětí, jež pomoc, stejně jako nové barvy života, uvítají.
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JASMÍNKA
Už je to více jak dva roky od události, která změnila život dnes takřka osmileté Jasmínky Tomkové z
Brna a všech jejich blízkých. Dne 21. ledna 2014 ji společně s její starší sestrou Anežkou na přechodu srazilo
rychle jedoucí auto. Obě dívenky letěly vzduchem více než 15 metrů. Po převozu do nemocnice byly obě několik dní v umělém spánku. Anežka se ze všech relativně drobných zranění zotavila po celkem krátké době.
Jasmínka však utrpěla silný otřes mozku s velkým otokem a vnitřním krvácením. Bojovala o život. V současné
době je v domácím ošetřování a péči maminky. Plně vnímá, rozumí a reaguje. Zatím nedokáže mluvit ani
zcela dobře kousat a polykat. Vědomý pohyb je minimální. Pravidelně rehabilituje a cvičí Vojtovu metodu.
Snaží se a s radostí reaguje na všechny vhodné podněty. Po malých krůčcích jde kupředu. Všichni věří, že
má Jasmínka šanci vrátit se do běžného života. Byla přijata do připravované speciální integrované třídy při
Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno.
Velvet Smile, o.p.s. se snaží pomoci Jasmínce a její rodině, která o ni pečuje a ulehčit všem v nelehké situaci.
Společně jsme se dohodli na dlouhodobé úhradě speciálních plen, které budou v počtu 10 balení rodině doručovány pravidelně každý měsíc, a to počínaje květnem 2015. K pomoci jsme byli osloveni rádiem Krokodýl
a tímto projektem byla nastartována naše spolupráce.
MAMINKA PAVLA A THEUŠKA
Na počátku letních prázdnin roku 2015 byla Velvet Smile oslovena pracovníky Magdalenium z.s.,
které provozuje azylové domy pro oběti domácího násilí, žádostí o pomoc jedné mamince a její dcerce. Byla
to paní Pavla a malá Thea. V životě se setkaly se závažnou formou domácího násilí, fyzickým, psychickým
i ekonomickým týráním. Obě v době žádosti odcházely po takřka ročním pobytu z azylového domu a připravovaly se na nový život. Naše charitativní organizace byla požádána o materiální pomoc, a to v souvislosti se
zařizováním bytu. Bylo rozhodnuto zakoupit a darovat mamince a dceři novou pračku a mikrovlnnou troubu. S paní Pavlou i Theuškou zůstáváme nadále v kontaktu. Jsou aktivně zapojeny do projektu „Maminko,
usměj se!“. Maminka využívá nabízených služeb a obě se účastní pořádaných výletů.
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VOJTA

Třináctiletý Vojtěch pochází z Ostravska. Narodil se s psychomotorickou retardací danou genetickou vadou, tzv. chromozomální aberací. Chlapec je spolu s mladším zdravým bratrem v péči své maminky,
která je samoživitelka. Jelikož je péče o takto těžce zdravotně postižené dítě nejen nepřetržitá, ale extrémně
náročná, rozhodla se maminka jednou až dvakrát do měsíce využívat úlevové služby Slezské diakonie v Ostravě. V tomto čase, kdy je o jejího syna odborně pečováno, se ona sama může plně věnovat druhému synovi
a snažit se načerpat nezbytnou sílu a energii. Mamince postiženého chlapce bude od listopadu 2015 hrazen
program Odlehčovací služby ve Slezské diakonii v Ostravě.
MAMINKA PAVLA A KLÁRKA
Velvet Smile kontaktovala a o pomoc požádala paní Pavla. O naší charitativní organizaci se dozvěděla od pracovníků Magdalenium z. s. Paní Pavla stejně jako její obě děti, Klárka s bratrem, se stali obětí
domácího násilí. Dcera Klára trpí lymfedémem a astmatem bronchiale. Velvet Smile byla požádána o úhradu doplatku přístroje Lymfoven. Jelikož je lymfedém doživotním problémem, možnost mít tento přístroj
doma, by Klárce značně zjednodušil běžný život. Naše charitativní organizace žádosti o příspěvek ráda
vyhověla. Po zakoupení Lymfovenu dorazil do Velvet Smile následující dopis: „Dobrý den, chtěla bych moc
poděkovat za příspěvek na můj přístroj lymfoven, který teď můžu používat doma a nemusím chodit na RHB do
nemocnice. Je to moc fajn, protože nezameškám tolik hodin a nemusím pořád opisovat sešity. Myslím, že žít
s lymfedémem není nic tak hrozného, sice se asi už neobuji do přezkáčů na lyže, ale až budu mít taneční, vyřeším to krásnou širokou dlouhou sukní. Děkuji touto cestou Velvet Smile za pomoc a podporu. Děkuji a mějte se
moc krásně, Klárka C., 15let, Brno“
ELIŠKA
Čtyřletá Eliška prospívala jako
každé jiné zdravé dítě. Vinou zdravotní
komplikace byla následně holčičce
diagnostikována DMO (Dětská mozková
obrna). V současné době má značné
zdravotní komplikace. Strava jí musí být
podávána přes výživovou sondu PEG
přímo do bříška. Malá Eliška žije sama
s maminkou a jejich sociální situace
není jednoduchá. Ke spolupráci vyzvalo
Velvet Smile opět rádio Krokodýl v rámci svého projektu „Krokodýl – rádio,
které pomáhá“. V naší organizaci bylo
rozhodnuto, po dohodě s maminkou
Elišky, pomoci formou nákupu doplňků
stravy, které jsou holčičce každodenně
podávány. Nutridrinky byly hrazeny od
prosince 2015 po dobu tří měsíců.
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PROAUT, SPOLEK NA PODPORU OSOB S AUTISMEM
Začátkem roku 2015 nastartovala Velvet Smile, o.p.s. dlouhodobou spolupráci se spolkem Proaut.
Jedná se o spolek, který pomáhá osobám s autismem. Byl založen na jaře 2012 jako občanské sdružení z iniciativy pedagogů vzdělávajících děti a žáky s autismem na ZŠ Štolcova v Brně.
První splněné přání dětí byla návštěva divadla, Městského divadla Brno. Podrobná prohlídka zákulisí a povídání o tom, jak vypadá divadlo nejen z pohledu diváka, ale také za oponou. Děti se bavily, vyzkoušely si
paruky a doplňky z jednoho dětského muzikálu. Následovalo pozvání na snídani připravenou rádiem Magic Brno. Tato byla, v rámci spolupráce naší organizace s Městskou policií Brno, spojená s exkurzí operačního střediska brněnských strážníků. Další akcí podporující vzájemnou spolupráci byla účast hudebního
uskupení Au-band, dětí a učitelů ZŠ Štolcova v Brně, v programu dětského dne v Zoo Brno. Neopomenutelnou součástí spolupráce bude účast blízkých autistických dětí a učitelů v projektu Velvet Smile „Maminko, usměj se!“.
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ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

Název a sídlo ú�etní jednotky

´
ˇ
(v celych
tisících Kc)
I�

´
´ 1521
Utulna
Praha 10
10000

02613522
Ozna�ení

AKTIVA

a

b

Stav k prvnímu dni ú�etního
období
1

A.

Dlouhodobý majetek celkem

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finan�ní majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finan�ní majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

AKTIVA CELKEM

(A. + B.)

Ozna�ení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jm�ní celkem

A. II.

Výsledek hospoda�ení celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

VelvetSmile o.p.s.

0
0
0
0
0
80
0
0
80
0
80
Stav k prvnímu dni ú�etního
období
3

(A.I. + A.II.)

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

Stav k poslednímu dni ú�etního
období
2

0
0
0
0
0
195
0
0
195
0
195
Stav k poslednímu dni ú�etního
období
4

78
0
78
2
0
0
2
0
80

195
0
195
0
0
0
0
0
195

Sestaveno dne: 31.3.2016

Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou

Právní forma ú�etní jednotky

Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis)

o.p.s.

P�edm�t podnikání

Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis)

ˇ
ˇ
Cinnosti ostatních organizací sdruzujících
osoby z

tel.:

linka:

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S.
1. ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

9é.$==,6.8$=75È7<SURQHYêGOHQpRUJDQL]DFH
 31.12.2015 (v celych
´
ˇ
tisících Kc)

ˇ ´ rozsahu
ve zjednodusenem

 02613522
   

 31.3.2016
   

VelvetSmile o.p.s.
´
´ 1521
Utulna
Praha 10
10000

   



  







ˇ
ˇ
Cinnosti ostatních organizací sdruzujících
osoby z
ˇ
Oznacení
A. I.
A. II.
A. V.

´
NAKLADY
Hlavní ˇ
cin.
ˇ
´ nakupy
´
ˇ A.I.1. az
ˇ A.I.4.)
Spotrebovane
celkem (souc.
14
ˇ
ˇ A.II.5. az
ˇ A.II.8.)
Sluzby
celkem (souc.
17
´
ˇ A.V.17. az
ˇ A.V.24.)
Ostatní naklady
celkem (souc.
63
´
NAKL.
CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)
94

Hosp. ˇ
cin.
0
0
0
0

Celk. ˇ
cin.
14
17
63
94

ˇ
Oznac.
B. VI.

´
VYNOSY
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
ˇ B.VI.26. az
ˇ B.VI.28.)
Prijate
celkem (souc.
´
VYNOSY
CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.+B.VI.+B.VII.)

Hlavní ˇ
cin.
211
211

Hosp. ˇ
cin.
0
0

Celk. ˇ
cin.
211
211

C.
D.

´
´
´
ˇ
ˇ
Vysl.
hospod. pred
zdanením
(VYNOSY
CELK. - NAKLADY
CELK.)
´
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
po zdanení
(C. - 34.)

117
117

0
0

117
117

2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
9é.$==,6.8$=75È7<SURQHYêGOHQpRUJDQL]DFH
 31.12.2015 (v celych
´
ˇ
tisících Kc)

ˇ ´ rozsahu
ve zjednodusenem

 02613522
   

 31.3.2016
   

VelvetSmile o.p.s.
´
´ 1521
Utulna
Praha 10
10000

   



  

3.







ˇ
ˇ
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ˇ
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ˇ
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17
´
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ˇ A.V.24.)
Ostatní naklady
celkem (souc.
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´
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0
0
0
0

ˇ
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ˇ
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´
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Hlavní ˇ
cin.
211
211

Hosp. ˇ
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0
0

ˇ
Celk. cin.
211
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C.
D.

´
´
´
ˇ
ˇ
Vysl.
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CELK. - NAKLADY
CELK.)
´
ˇ
ˇ
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0
0
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PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2015
a) Veřejná sbírka

PŘÍJMY SBÍRKY: 20. 10. 2014 – 15. 12. 2015
Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet
Příjmy pokladničkami

Kč
5000
10491

Příjmy prodejem předmětů

8050

Příjmy z prodeje vstupenek

0

Příjmy dárcovskými SMS zprávami

0

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu

0

Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet)

23541

NÁKLADY SBÍRKY: 20. 10. 2014 – 15. 12. 2015

v Kč

Náklady spojené s konáním sbírky (bank. poplatky)

0

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady)

23541

Použito na účel sbírky

0

Zůstatek čistého výtěžku sbírky

v Kč

Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování

23541

b) Fyzické osoby*
(uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním)
Thomas D. Blyth a kol. 
100.000 Kč
JUDr. Bohumila Enenklová
5.000 Kč
Kateřina Mojdlová
	
4.000 Kč
Lenka Rytychová		
4.000 Kč
Leah Takata			
3.600 Kč
Věra Kadlecová		
3.250 Kč
Martin Štěpánek
3.000 Kč

Victoria Věra Blyth	
Jan Mička		
Radmila Pernicová	
Adéla Křečková	
Michaela Městková
Bc. Jana Rudyková	

2.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
777 Kč
100 Kč
100 Kč

c) Právnické osoby
Electric Medical Service, s.r.o.				
30.000 Kč
Arganon, s.r.o.						10.000 Kč
Jedotour, s.r.o. 					10.000 Kč

+420 728 122 203
smile@velvetsmile.com
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4. PŘEHLED PŘIJATÝCH HMOTNÝCH DARŮ V ROCE 2015
Plenkové kalhoty Seni – Bella Bohemia, s.r.o.

2.020 Kč

5. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2015
Terapeutická skupina „matka a dítě“ 		
Plenkové kalhotky Seni – 80 balení		
Radost – dětský domov o.p.s.			
Odlehčovací služby – Slezská diakonie		
Pračka Gorenje a mikrovlnná trouba Daewoo
Přístroj Lymfoven					
Nutridrink Multi Fibre – 7 balení			
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

+420 728 122 203
smile@velvetsmile.com

28.000 Kč
10.060 Kč
10.000 Kč
2.480 Kč
8.718 Kč
4.700 Kč
1.379 Kč
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
společnosti
Velvet Smile o.p.s.
za rok 2015

Společnost je evidována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle O, vložka 1358. Zapsána byla 26. února 2014 pod názvem Velvet
Smile o.p.s., sídlo Praha 10 - Strašnice, Útulná 1521/9, PSČ 100 00.
Předmětem činnosti je podpora zařízení zdravotnické péče, nemocnic, dětských domovů,
ústavů sociální péče a 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, pokrytí základních potřeb rodin, dětí a mladých dospělých trpících různým typem
onemocnění, různým stupněm fyzického anebo mentálního postižení, kteří jsou ošetřováni v
domácí péči, podpora obětí domácího násilí, podpora projektů či žádostí jednotlivců, jež se k
uváděným bodům svým charakterem vztahují
Statutárním orgánem je ředitelka MgA. Věra Kadlecová.
Společnost neměla v roce 2015 žádné zaměstnance.
Společnost v uplynulém roce neevidovala žádný nakoupený hmotný dlouhodobý majetek.
Společnost v uplynulém roce neevidovala žádný hmotný a nehmotný majetek vytvořený
vlastní činností.
Společnost nemá v evidenci žádné cenné papíry a není majetkově účastna na jiných
společnostech.
Společnost v uplynulém roce neevidovala žádné zásoby ani žádná zvířata.
Společnost není majitelem hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem.
Společnost neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Společnost ke dni sestavení účetní závěrky nemá v evidenci žádné závazky kryté podle
zástavního práva.
Společnost neeviduje žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Praha, dne 31. března 2016

+420 728 122 203
smile@velvetsmile.com

MgA. Věra Kadlecová
ředitelka
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PODĚKOVÁNÍ
Oldřich Horák - za to, že je naším grafikem,
Václav Švaňhal (VASVAfoto) - za to, že je naším
fotografem,
Kateřina Mojdlová - za podporu, pomoc a důvěru,
Lenka Piknová a Kristýna Dvořáková - za to, že
nám poskytují právní rady,
Jiří Rauš - za zpracování účetnictví,
Olga Křenková – za energii, štědrost a volný čas,
který Velvet Smile věnuje,
Kateřina Pavelková - za energii, štědrost a volný
čas, který Velvet Smile věnuje,
Iva Křivánková - za energii, štědrost a volný čas,
který Velvet Smile věnuje,
Zuzana Illková - za energii, štědrost a volný čas,
který Velvet Smile věnuje,
Jan Novotný - za podporu a inzerci v časopisu
Máma a já,
Michaela Němcová – za podporu a inzerci
v časopisech Joy, InStyle, Instinkt a Exkluziv,
Leah Takata – za zorganizování „Previously Loved
Children´s Toys and Clothing“ a fotografování,
Monika Brindzáková - za spolupráci se Zoo Brno,
Jakub Ghanem – za spolupráci s Městskou policií
Brno,
Petra Papančevová – za spolupráci s rádiem
Krokodýl,
Petra Papančevová a Jiří Wiener - za spolupráci
s rádiem Krokodýl,

manželé Juříčkovi (Lazebnictví v Brně) – za podporu projektu Maminko, usměj se!,
Elena Růžičková (Studio Hela) - za podporu projektu Maminko, usměj se!,
Zlevorová (Baby Photo) - za podporu proVěra Zlerevová
jektu Maminko, usměj se!,
Veronika Klimešová – za podporu a přízeň,
Marcela Heideová - za tiskařské služby,
Lukáš Lindner – za realizaci módní přehlídky na
charitativní akci Velvet Smile,
Terezie Kovalová – za hudební doprovod na charitativní akci Velvet Smile,
Dominik Mareš – za podporu a věnování obrazu,
Blanka Bukovská – za článek v časopisu Brand &
Stories,
Petr Lupač - za tiskařské služby,
Jan Plachý – za podporu a Gigathlon,
Jaroslav Formánek - za spolupráci
s Poděbradským triatlonem,
Eliška Ondráčková Lupačová – za omalovánky,
Petr Frolek a Karel Šilinger – za podporu a Skákací
boty Brno,
Šárka Martiňáková
Šárka
Martináková – za podporu, pomoc a tanec,
Pavla Pazourková – za přízeň a sladké dary,
Michal Vaňáč, Margarita Lopyreva, Sean Curran, Jiřina Veselá, Petr Hloušek, Tomáš Příkrý,
Kateřina Mátlová …

Velké díky patří našim rodinám a přátelům, jež nás podporují a věří naší práci. Děkujeme VÁM VŠEM, které
jsme při výčtu jmen neúmyslně opomněli.
Za finanční podporu a věcné dary:
Thomas David Blyth a kolegové
JUDr. Bohumila Enenklová
Kateřina Mojdlová
Lenka Rytychová		
Leah Takata			
Martin Štěpánek		
¨
Jan Mička			

+420 728 122 203
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Radmila Pernicová		
Adéla Křečková		
Michaela Městková
Bc. Jana Rudyková
Electric Medical Service, s.r.o.		
Arganon, s.r.o.				
Jedotour, s.r.o. 				
Bella Bohemia, s.r.o.
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