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Vážení přátelé,
právě jste otevřeli v pořadí již sedmou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Na
následujících stránkách vám představím naši práci za rok 2020.
Od března roku 2020 začalo životy nás všech zásadně a do té doby nepředstavitelně měnit a ovlivňovat
onemocnění covid-19. Vládní nařízení a restrikce omezily a postupně zamezily sdružování lidí a organizování
společenských a kulturních akcí. Pro Velvet Smile to znamenalo zejména přerušení pořádání pravidelných
canisterapie a hipoterapie, které se těší velké oblibě. Nebylo možné uspořádat další ročníky pravidelných
charitativních akcí.
Stejně jako dva roky předešlé jsem se rozhodla zůstat u „svého“ úvodního slova. Jsem stále pevně
přesvědčena, že dokud budou moje pocity stejné, nemá cenu cokoliv měnit.
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
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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, postižení, 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
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
Spolupráce Velvet Smile a Městské policie Brno se datuje od samotných začátku existence neziskové
organizace. Postupem doby se vzájemná součinnost prohlubuje. Společně nacházíme nové cesty a způsoby, jak
pomoci dětem, které naši podporu opravdu potřebují a ocení.

VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO
K velké radosti dětí pokračuje i nadále spolupráce se strážníky Městské policie Brno. 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. Již šestým rokem se plní tajná přání a sny dětí, které jsou v „péči“ Velvet Smile, a to díky štědrosti
strážnic, strážníků a civilních zaměstnanců Městské police Brno. Radost v naší organizaci i mezi zaměstnanci
policie následně udělaly fotografie dětí u vánočního stromečku, které poslali rodiče jako poděkování.
Vánoční spolupráce
měla opět i svůj
mediální přesah. Další
faktor, který ukazuje
nejen na oblibu akce
samotné, ale zejména
na její prospěch a
smysluplnost, je stále
narůstající počet dětí
a zaměstnanců
Městské policie, kteří
chtějí pomáhat!
A kolika dětem se
v roce 2020 pod
stromečkem splnilo
přání?
Padesáti pěti!

Vřelé poděkování patří všem, kdo nad rámec svých pracovních povinností pomáhají a v době
vánočního shonu dokáží myslet nejen na sebe, ale také na nemocné a postižené děti.

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.

SONBERSKÉ (NE)VINNÉ KULTURNÍ LÉTO 2020
Ve čtvrtek 20. srpna se ve Vinařství Sonberk konal večer s hercem Jaroslavem Duškem a hudebním
uskupením Dáša Ubrová TRIO a Hands Dance. Velmi příjemný večer s několika stovkami diváků.
Již potřetí pan Dušek veřejně podpořil organizaci Velvet Smile. V úvodu svého vystoupení krátce a mile
představil práci charity divákům. Pokračování této milé spolupráci si velmi vážíme a věříme v její trvání.
Vinařství Sonberk věnovalo na činnost Velvet Smile část z vybraného vstupného, což činilo 17 355 Kč.
S vinařstvím jsme se dohodli na pokračování nastavené spolupráce, a za to patří díky paní Dagmar Fialové.

ZOO BRNO
K oboustranné spokojenosti trvá velmi příjemná a prospěšná spolupráce mezi Velvet Smile a Zoo Brno,
která začala takřka souběžně se založením naší charity. Velvet Smile uspořádala do roku 2020 šestkrát
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 Vánocích 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. Druhá akce začala jako akce komorního rázu, na níž se setkávají výhradně
rodiny, jimž pomáháme. V letošním roce se ani jedna akce s ohledem na epidemickou situaci nemohla konat.

2. CHARITATIVNÍ BAZÁREK S ÚSMĚVEM
V sobotu 27. června se v rámci oslav 75. narozenin založení divadla konal ve venkovních prostorách
Městského divadla Brno již druhý Charitatiní bazárek s úsměvem. Díky vstřícnosti vedení divadla se akce stala
součástí velkolepých oslav, jichž se účastnilo několik tisícovek návštěvníků.
Díky všem, kdo přispěli do bazárku věcmi a vám, kteří jste si něco pěkného na bazárku koupili. Naše
společná snaha vynesla 10 082 Kč, kterými jsme pomohli uhradit rehabilitační pobyty nemocným dětem. Za
pomoc s organizací bazárku patří díky Lence Divinové, Pavle Vodičkové Cvanové, Adéle Kadlecové, Martině
Pehalové a Olze Vojkůvkové. Za sladké dobroty děkujeme Premiera Sweet a Michaele Havlíkové.

KALENDÁŘE A DIÁŘE ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
V roce 2020 si Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje vybrala, k naší velké radosti, pro
podporu právě Velvet Smile. Je pro nás nesmírnou ctí, že jsme si svojí prací a výsledky zasloužili podporu
jihomoravských záchranářů.
Tisková mluvčí ZZS JMK Michaela Bothová napsala na webu záchranky následující: „O letošní
charitativní kalendáře a diáře, které jsme tentokrát vytvořili ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Velvet Smile, byl velký zájem. Dá se říct, že se po nich zaprášilo… A výsledek? 94 000 korun.
Moc nás to těší a tohle je jedna z mnoha krásných reakcí: „Děkuji za kalendáře a diáře. Dcera bude mít radost,
chce být zdravotní sestra. A já mám radost, že jsem mohla jejich koupí někomu pomoct a zpříjemnit kvalitu
života. Vaše práce je skvělá a patří všem jen spousta obdivu. I při té práci si vzpomenete, že můžete udělat něco
ještě i pro někoho jiného a heslo na titulní stránce tomu odpovídá. Přeji celému ZZS JMK hodně úspěchů a co víc,
práce Vás jistě baví, jelikož bez toho ji nejde dělat. Práce s lidmi je někdy náročná, také jsem zdravotnice
(bývalá), ale je krásná...," píše nám paní Šárka. A moc hezky nás podpořil také herec Martin Stránský, k jeho
rolím patří i lékaři, takže pod pokličku zdravotnického prostředí měl možnost tak trošku nahlédnout.
Celý výtěžek z prodeje kalendářů a diářů je určen společnosti Velvet Smile, která se stará o malé pacienty s
dětskou mozkovou obrnou nebo také třeba s poruchami autistického spektra. Všem, kteří pomohli, MOC
děkujeme.“

KŘÍDLA ÚSMĚVU JE UNIKÁTNÍ HUDEBNÍ ALBUM
Jedinečné vánoční album se na podzim roku 2020 zrodilo v Brně. Nazpívali ho strážníci a další
zaměstnanci městské policie na podporu nemocných a postižených dětí. Koledy s nimi nahrávali i umělci
z Městského divadla Brno, Alena Antalová a Petr Gazdík. Všichni účastníci se zapojili bez nároku na honorář.

Jakou částkou se pomohlo nemocným a postiženým dětem? Na Křídlech úsměvu se k Velvet Smie
sneslo krásných 62 500 Kč.
Na albu zaznívá devět písní a jde o známé české koledy. Záměrem bylo, aby si je mohl zazpívat každý a
aby posloužily třeba jako příjemná kulisa u rodinné štědrovečerní večeře. Nechybí tedy Narodil se Kristus Pán,

Jak jsi krásné neviňátko ani Veselé vánoční hody.
Nahrávka vznikala ve studiu brněnského Divadla na Orlí od června 2020. Aranže vytvořil Tomáš
Küfhaber a hudební režie se ujal mistr zvuku Pavel Kunčar.
„Přejeme si, aby k rodinám dolehlo, že na ně myslíme, podporujeme je a nejsou ve svém boji samy.
Velmi mě těší, že se tento naprosto netradiční počin vydařil a všem, kdo se o to zasloužili, patří mé srdečné
poděkování a úcta,“ podotýká Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.
Přebal nese autorskou kresbu peříček od Jany Kačmárové, mladé ilustrátorky žijící v Brně.
Pírka odkazují k názvu Křídla úsměvu, který má hned několik významových rovin. Dává album do souvislosti
s anděly, patřícími mezi symboly Vánoc. Paralela se váže i k práci strážníků, kteří pomyslně berou děti pod svá
ochranná křídla. Slovo úsměv si městská policie „vypůjčila“ z anglického názvu charitativní organizace. Svým
radostným zpěvem chtějí dát strážníci úsměvu křídla a dostat ho až k potřebným dětem, stejně jako k
dospělým, kteří o ně pečují. I snášející se peříčko na titulní straně má, ne náhodou, tvar úsměvu.
Se zapojením do projektu neváhala Jana Kačmárová podle svých slov ani vteřinu. „Moc se mi líbí, kolik lidí se
dokázalo spojit, aby CD vytvořili a udělali někomu radost. Věřím, že koledy vykouzlí mnoho úsměvů na rtech.
S tímto záměrem vznikaly i ilustrace přebalu,“ popisuje.
„Pozoruhodné na tomto albu je, jak je po všech stránkách ‚brněnské‘. Naši strážníci pomáhají svým
nápadem dětem, o které se stará organizace působící v Brně. K městské policii se přidali herci z Městského
divadla Brno, nahrávku vytvořili v Divadle na Orlí, CD doplnili o krásnou ilustraci místní výtvarnice. K dokonalosti
zbývá už jen to, aby se projekt dostal do brněnských domácností a zpříjemnil lidem nadcházející advent – a to
nejen hudbou, ale i hezkým pocitem z dobrého skutku,“ říká Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
Nejen na podporu propagace nově vzniklého alba se podařilo získat prostor v České televizi
v celostátním vysílání prosincového pořadu Dobré ráno s Českou televizí. Ředitelka Velvet Smile Věra Kadlecová
a tiskový mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem pohovořili o CD i spolupráci obou organizací s moderátory
televize, stejně jako v internetovém pořadu Městského divadla Brno s názvem Klub MDB.

PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE
MAMINKO, USMĚJ SE!
O projektu „Maminko, usměj se!“ se k veřejnosti dostávají informace pravidelně již šest let. Projekt
v sobě snoubí různorodé aktivity a služby. Určen je zejména maminkám a těm členům rodiny, kdo dlouhodobě
pečují o nemocné dítě doma nebo s ním tráví čas u nemocničního lůžka a rovněž maminkám, obětem domácího
násilí. Projekt „Maminko, usměj se!“ zapojuje všechny členy rodiny nemocných a postižených dětí s jasným
cílem - pomoci společnými zážitky usnadnit rodinám návrat do běžného života.
Snahou je vytvořit dlouhodobý funkční program a najít spolupracující partnery k těm stávajícím,
kterými jsou kadeřnické salony, Salon Hela, Šárka Martináková – taneční skupina Raks Sultana, Zoo Brno a
Městská policie Brno, Věra Zlevorová – BabyPhoto (projekt „Pomoc Velvet Smile objektivem Věry Zlevorové“ vznikají krásné fotografie dětí a rodin, jimž pomáháme). Skvěle fungující službou jsou thai masáže v Jasmine –
thajské masáže & spa v Brně.
Velkým projektem uvnitř projektu je „Štědrodenní návštěva v Zoo Brno – Krmení s úsměvem“, „Dětský
den s úsměvem“ a „Canisterapie a hipoterapie“.
V minulé výroční zprávě jsme psali o zahájení canisterapie v říjnu roku 2019. Canisterapeutkou je paní
Radana Tichá, která má letité zkušenosti a se svými dvěma labradorkami navštěvuje rovněž Oddělení dětské
psychiatrie FN Brno. Canisterapie Velvet Smile se koná vždy jednou v měsíci a účastní se jí vždy zhruba osm
dětí. Nejčastěji jde o děti s diagnózou dětské mozkové obrny, autismu a kombinovaného postižení. Příjemné
prostory s bezbariérovým přístupem a bez nároku na odměnu poskytlo Zoo Brno. V roce 2020 se splnil další
sen. Terapii s pejsky jsme doplnili o hipoterapii, a tak došlo rovněž ke změně místa konání terapií. Hipoterapie
se spolu s canisterapií koná v prostorách Dětské jezdecké školy v Řícmanicích. Majitelka paní Lišková má
vhodné hipoterapeutické koně i proškolený personál. Doba, kterou děti tráví s pejsky a koníky je velmi oblíbená
a opravdu velmi prospěšná. Pokroky u dětí jsou zjevné a obě terapie jsou rodinami dětí vyhledávány.
O svůj pocit se podělí Leonka P., dospívající dívka, která se obou terapií pravidelně účastní.
„Během uplynulého roku 2020 jsem měla možnost se účastnit různých akcí pořádaných Velvet Smile.
Paní Věra Kadlecová mi vždy posílá informace a nabídku s dotazem, jestli se chci zúčastnit. Jsem za to moc ráda.
Využívám možnosti canisterapie a hipoterapie. Na canisterapii jsou hodní a klidní pejsci. Můžu si na ně lehnout
a odpočívat. To mi pomáhá v tom, že se uvolním a protáhnu. Cítím se dobře, dávají mi dobrou energii. Je to moc
příjemné. Při hipoterapii mi koně pomáhají nejen fyzicky, ale i psychicky. To nejde vůbec popsat, co cítím, když si
ho pohladím. Už se mi podařilo jezdit i vzpřímeně vsedě! Dříve mě vozili jen položenou na koni. Říká se, že
nejlepší pohled na svět je z koňského hřbetu … tak jsem konečně mohla poznat a cítit na vlastní kůži, že je to
pravda. Koník je klidný a já se cítím bezpečně: Navíc mě vždy doprovází a drží koně někdo, kdo koním rozumí a
koho koník poslouchá. Je to pro mne krásný zážitek. To mi stálé sezení na invalidním vozíku nemůže dát. Koník
mě prohřívá, pohybuje se současně se mnou a je mi moc fajn. Cítím se taková volná, vidím krajinu z větší výšky,
kůň mi dává také svou energii. To ani nejde popsat, to si každý musí zažít sám.

Jen mě mrzí, že této radosti se budu asi muset vzdát, protože mi lékaři zjistili skoliózu: Hrozí mi operace
páteře, a to se budu muset z bezpečnostních důvodů možná bohužel této hipoterapie vzdát. Lékaři to
nedoporučují z důvodu možného pádu, což by mělo špatné následky.
Moc děkuji všem z Velvet Smile za obětavost, lásku, péči a radost, kterou mi všichni dávají. Velmi mě
těší, že se mohu účastnit různých jejich akcí a setkání. Mé velké poděkování patří paní Věře Kadlecové, díky
které mám zpestřený život o spoustu zážitků. Na setkání organizované Velvet Smile se vždy hodně těším. Moc za
to děkuji.“

Projektem „Maminko, usměj se!“ si přejeme podat pomocnou ruku a poskytnout nový rozměr života
maminkám a blízkým nemocných dětí, jež pomoc a nové barvy života, uvítají.

MAGDALENIUM z.s.
Další oblastí činnosti naší Velvet Smile je podpora obětem domácího násilí. Spolupráce s Magdalenium
z.s. úspěšně trvá již několik let a věříme, že bude pokračovat a společně pomůžeme dalším maminkám a dětem
v návratu do běžného života. Kromě materiálních darů, poskytujeme do azylových domů a stacionářů dětské a
dámské oblečení. Mnohé z maminek a dětí se aktivně zapojují se do aktivit projektu „Maminko, usměj se!“.

Projekty pomoci nemocným a postiženým dětem nebo obětem domácího násilí se 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!“. O oblíbenosti
projektu svědčí fakt, že většina rodin, jimž pomáháme, se zapojuje.
Pro výroční zprávu je důležité seznámit veřejnost s novými dětmi a rodinami, které se s námi v daném
roce spojily a požádaly Velvet Smile o pomoc a podporu. Nicméně připomenout děti a rodiny, kde se
jednorázová podpora rozvinula do dlouhodobé a naplnila tak smysl činnosti naší organizace, je rovněž zásadní.

VĚZTE, ŽE KAŽDÉ JMÉNO NESE ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A KAŽDÉ Z TĚCHTO DĚTÍ JE ÚŽASNÉ …

Edvin A.
• chlapec z Vysočiny,
• čtyři roky,
• vývojová vada mozku a psychomotorická retardace,
• finanční příspěvek na pomůcku a finanční příspěvek na hiporehabilitační pobyt.

Barbora B.
• dívenka ze Znojemska,
• dva roky,
• Westův syndrom,
• finanční příspěvek na pomůcku.

Fabián P.
• chlapec z Brněnska,
• sedm roků,
• dětská mozková obrna,
• finanční příspěvek na rehabilitační pomůcku.

Charlotte G.
• dívenka z Královehradeckého kraje,
• pět let,
• dětská mozková obrna a psychomotorická retardace,
• finanční příspěvek na hiporehabilitaci.

Nicolas V.
• chlapec z Plzeňska,
• tři roky,
• symptomatologická epilepsie a dětská mozková obrna,
• finanční příspěvek na neurorehabilitaci.

Nikola D.
• dívka z Brněnska,
• dvacet let,
• specifická epilepsie a problémy motoriky a řeči,

• finanční příspěvek na rehabilitační pomůcku.

Daniel B.
• chlapec z Královéhradeckého kraje,
• deset let,
• dětská mozková obrna,
• finanční příspěvek na neurorehabilitace.

Michal J.
• chlapec z Brněnska,
• čtyři roky,
• mitochondriální vada,
• finanční příspěvek na hygienické pomůcky.

Nella L.
• slečna ze Znojemska,
• dvacet dva let,
• Wilmsův tumor ledvin,
• finanční příspěvek na notebook.

Vlastimil Š.
•

chlapec z Brněnska,

•

deset let,

•

dětská mozková obrna – vyšší typ a mentální retardace,

•

finanční příspěvek na hygienické pomůcky a doplňky.

•

dívka ze Zlínska,

•

dvacet jedna let,

•

dětská mozková obrna a mentální retardace,

•

finanční příspěvek na udržovací rehabilitace.

Kristýna P.

Max Ch.
• chlapec z Kladenska,
• šest let,
• centrální hypotonický syndrom a psychomotorická retardace,
• finanční příspěvek na neurorehabilitační pobyt.

Ludmila M.
• dívenka z Vyškovska,
• tři roky,
• dětská mozková obrna,
• finanční příspěvek na rehabilitační pobyt.

Jakub K.
• chlapec z Vyškovska,
• šest let,
• paréza pravé paže,
• finanční příspěvek na hiporehabilitaci.

Jakub B.
• chlapec z Vysočiny,
• pět let,
• porucha autistického spektra,
• finanční příspěvek na odborné konzultace v rodině s APLA.

Nikola H.
• dívka z jižních Čech,
• třináct let,
• dětská mozková obrna,
• finanční příspěvek na rehabilitace.

Anna J.
• dívka ze Středočeského kraje,
• sedm let,
• dětská mozková obrna a psychomotorická retardace,
• finanční příspěvek na neurorehabilitační pobyt.

Michal Ř.
•

chlapec z Břeclavska,

•

jedenáct let,

•

Aspergerův syndrom a mentální retardace,

•

finanční příspěvek na hygienické pomůcky.

Adéla Ch.
• dívka z Brněnska,
• čtyři roky,
• pervazivní vývojová porucha a autistickými rysy, opožděný psychomotorický vývoj,
• finanční příspěvek na hygienické pomůcky.

Damián Č.
• chlapec ze středních Čech,
• tři roky,
• vigilní kóma / finanční příspěvek na pronájem motomedu – pozn.: nerealizováno.

Martin Š.
•

chlapec z Břeclavska,

•

jedenáct let,

•

porucha autistického spektra,

•

finanční příspěvek na rehabilitační pomůcku.

Viktorie R.
• holčička ze Znojemska,
• čtyři roky,
• dyskinetická mozková obrna,
• finanční příspěvek na obleček TheraTogs.

Natálie K.
• dívka z Brněnska,
• sedm let,
• obět domácího násilí,
• příspěvek na rehabilitační lázeňský pobyt.

Emma K.
• dívenka z Brněnska,
• šest let,
• peroxisomální porucha a deformita kotníku a nohy pod ním,
• finanční příspěvek na speciální ortézy firmy Pohlig.

Jan D.
• chlapeček z Vysočiny,
• dva roky,
• Westův syndrom a těžká mentální retardace,
• zakoupení optických vláken a sady senzorických hraček.

Albert K.
• chlapec z Třebíčška,
• deset let,
• dětský autismus a mentální retardace,
• finanční příspěvek na rehabilitační pomůcku.

Nikola H.
• dívka z Brněnska,
• sedmnáct let,
• oběť domácího násilí,

• finanční příspěvek pravidelné tréninky jízdy na koni.
Petra H.
• dívka z Benešovska,
• šest let,
• porucha autistického spektra,
• finanční příspěvek na odborné konzultace v rodině s APLA.

Další děti, které jsme pod křídly Velvet Smile přivítali v minulých letech, se pravidelně účastní
profesionálně vedené canisterapie a hipoterapie, které naše organizace pravidelně pořádá.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S.
1. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2020
a) VEŘEJNÁ SBÍRKA
VI. průběžné vyúčtování veřejné sbírky k 15. 12. 2020
PŘÍJMY SBÍRKY: 16. 12. 2019 – 15. 12. 2020

Kč

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet

195 867

Příjmy pokladničkami
Příjmy prodejem předmětů

0
z výše uvedené částky
na účtu

Příjmy z prodeje vstupenek
Příjmy dárcovskými SMS zprávami *

50 411
0
8 074

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu
Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet)

NÁKLADY SBÍRKY: 16. 12. 2019 – 15. 12. 2020

0
203 941

v Kč

Náklady spojené s konáním sbírky

3 630

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady)

99 510

Použito na účel sbírky

Zůstatek čistého výtěžku sbírky
Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování

100 801

v Kč
374 378, 72

Pokladna

0

CELKEM

374 378, 72

b) FYZICKÉ OSOBY*
V roce 2020 přijala Velvet Smile od individuálních dárců finanční dary v celkové sumě 148 477 Kč. Tato částka
neobsahuje dary z prodeje předmětů nebo DMS.

c) PRÁVNICKÉ OSOBY*
Diplomatic Spouses´Association

80 000 Kč

Sonberk, a.s.

17 355 Kč

Teplárny Brno, a.s.

60 000 Kč

zaměstnanci Kuoni Tumlare

Elkov elektro, a.s.

25 000 Kč

5 750 Kč

*(uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním)

d) VĚCNÝ DAR
Starez – Sport, a.s.

poukazy na brněnská sportoviště v hodnotě 19 750 Kč

JK Sales, s.r.o.

poukazy na nákup bezlepkových potravin v hodnotě 1 200 Kč

2. VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ Z AKCÍ ORGANIZOVANÝCH JINÝMI SUBJEKTY
II. charitativní bazárek – Brno

10 082 Kč

CD Křídla úsměvu – Městská policie Brno a Velvet Smile, o.p.s.

62 500 Kč

Kalendář a diář 2020 – ZZS JMK

94 000 Kč

3. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2020
Nikola H. – rehabilitace

2 100 Kč

Nikola D. – běžecký pás

9 500 Kč

Michal J. – hygienické potřeby

10 000 Kč

Charlotte G. – hiporehabilitace

10 000 Kč

Vlastimil Š. – hygienické potřeby a lékárna

9 864 Kč

Barbora B. – podložka

3 000 Kč

Petra H. – konzultace APLA

14 715 Kč

Jakub B. – konzultace APLA

5 600 Kč

Michal Ř. – hygienické pomůcky

12 000 Kč

Fabián P. – tříkolka Loped

10 000 Kč

Nikola H. – příspěvek výuka jízdy na koni

19 500 Kč

Nella L. – notebook

10 000 Kč

Martin Š. – rehabilitační pomůcka

3 590 Kč

Edvín A. – hiporehabilitace a speciální pomůcka

8 500 Kč

Jan D. – senzorické pomůcky

7 619 Kč

Daniel B. – neurorehabilitace

8 000 Kč

Kristýna P. – neurorehabilitace
Tereza D. – fleece deka (Vánoce)
Adéla Ch. – lékárenské přípravky a spec. vyšetření
Max Ch. – terapie Therasuit
Jakub K. – hipoterapie
Viktorie R. – obleček Theratogs

19 200 Kč
558 Kč
4 820 Kč
12 000 Kč
8 400 Kč
12 182 Kč

Nikolas V. – neurorehabilitace

10 000 Kč

Ludmila M. – rehabilitace

7 200 Kč

Natálie K. – lázeňské procedury

4 000 Kč

Anna J. – neurorehabilitace
projekt canisterapie a hipoterapie

CELKEM

15 000 Kč
6 244 Kč

243 592 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Za spolupráci a podporu:
Jiří Rauš, Mgr. Martin Mikš, Jarda Dušek, Michal Janotka, Marcela Heideová Lenka Divinová, Jitka Hloušková,
Dagmar Ubrová, Václav Švaňhal, Markéta Malá, Radana Tichá, Anna Hergeselová, Tino Kratochvil, Olga
Křenková, Kateřina Pavelková, Iva Křivánková, Petra Lorencová, kadeřnický salon Táňa Kmenta, Dušan Přikryl,
Michaela Havlíková, Premiera Sweet, Gregor Mareček, Kamila Podzimková, Ivana Nyitrayová, Eva Ventrubová,
ZZS JMK, Michal Vaňáč, Zoo Brno, Jakub Ghanem, Městská policie Brno, Eva Sedláčková, Pavla Vodičková
Cvanová, Ludmila Sapáková, Olga Vojkůvková, Martina Pehalová, Adéla Kadlecová, Petr Hloušek, Vinařství
Sonberk, Lenka Lišková – Dětská jezdecká škola v Řícmanicích, Dáša Fialová, Pavel Boldiš, Petra Papančevová,
Jiří Wiener, rádio Krokodýl, Martin Štěpán a kolektiv Jasmine – Thajské masáže a lázně Brno, Martin Staníček,
Oddíl Fudokan karate Brno, Elena Růžičková, Věra Zlevorová, BabyPhoto, Městské divadlo Brno, Hana
Kmentová, Kreativní svět, Petr Frolek, Skákací boty Brno, Šárka Martináková, Raks Sultana, Pavla Pazourková,
Jan Hron, Iva Holubová, Carmen Flora, Jaromír Malý, Ondřej Thor, Inlineskating.cz, Líšeňský spolek Marvánek,
Barbora Poláková, Lenka Piknová, Jiřina Veselá, Jitka Valášková, Hana Valíčková, Jana Kobylinská, Tomáš Příkrý,
Milena Němcová … a všichni hodní lidé.

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:
Teplárny Brno, a.s., Diplomatic Spouses Association, Elkov elektro, a.s., Sonberk, a.s., Martin Štěpánek, Oldřich
Gabriel, Romana Pavelcová, Marie Mičková, Pernicovi, Pavla Pazourková, Ladislav Vašek, Luboš Prchlík, Jaromír
Janečka, Petra Bílková, Monika Brindzáková, Ghanemovi, Dagmar Ubrová, Ondřej Fiala, Vojtěch Kresta,
zaměstnanci Kuoni Tumlare, JK Sales, s.r.o., Starez – sport, a.s.

Děkujeme vám všem, kteří jste koupí CD Křídla úsměvu nebo kalendáře či diáře ZZS JMK pomohli naší práci.

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.

