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Vážení přátelé,
otevíráte historicky první výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile.
Úvodem pár slov. Velvet Smile, o.p.s. (dále také jen “Velvet Smile”) je nová charitativní
organizace v České republice, jež má ve svém středu členy, kteří přispívají svými bohatými
zkušenostmi z dřívějšího působení nebo spolupráce s charitativním sektorem.
Žijeme v době, kdy jsme obklopeni mnoha neziskovými sdruženími s nejrůznějším
posláním. Takřka na každém kroku je každý z nás oslovován s prosbou o finanční příspěvek
či koupi předmětu rozličné kvality. Někdy bývá obtížné rozpoznat důvěryhodnost organizace a jsou známy případy, kdy se jednalo o podvodné sbírky. Zneužívání těch, kteří potřebují
pomoc druhých, k vlastnímu obohacení je nehumánní. Nelze se proto divit, že mezi lidmi
převládá nejistota, zda svěřený dar doputuje k těm, jimž byl určen. Případní dárci jsou ostražití a mnohdy nedůvěřiví i ke kvalitním charitativním projektům.
Velvet Smile bude pracovat tak, aby se postupně dostala do povědomí široké veřejnosti jako důvěryhodná a kvalitní organizace, která pomáhá překlenovat složitá životní období
mnoha potřebným.
Spektrum obecně prospěšných služeb, které společnost Velvet Smile poskytuje, má
záměrně širší dosah. Podporovány budou individuální žádosti a rovněž projekty neziskových zařízení, která působí v oblasti sociální a zdravotní.
Ocitnout se v tíživé životní situaci může každý z nás. 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.
Rády bychom poděkovaly Vám, našim dárcům a všem, kdo nás podporují, drží palce
a dodávají sílu k další práci. Bez Vás by naše práce byla mnohem složitější.
Děkujeme, že jste s námi. Každá pomoc pomáhá ... Věřte, má to smysl.
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 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.
• 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.

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.
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PROPAGAČNÍ AKCE VELVET SMILE, O.P.S.
KVĚTEN
PODĚBRADSKÝ TRIATLON
V neděli 25. května 2014 se Velvet Smile, o.p.s. poprvé prezentovala na velké sportovní akci, Poděbradském triatlonu. V průběhu
celého dne jsme návštěvníkům i samotným závodníkům měly příležitost představovat naši činnost. Patronka a jedna ze zakladatelek
doplnila i startovní pole. Victoria zúročila svůj tvrdý trénink a zvládla
celý triatlon – 700 m plavání, 30 km jízdy na kole a 7 km běh. První
oficiální prezentaci Velvet Smile veřejnosti lze zhodnotit jako úspěšnou, neboť se setkala s velkým zájmem přítomných návštěvníků.
Výtěžek: 600 Kč
ČERVEN
DEN DĚTÍ V ZOO BRNO
Neděle 1. června 2014 byla v Zoologické zahradě města Brna
zasvěcena dětem. Vedení zahrady svolilo v rámci svého bohatého
programu také k prezentaci Velvet Smile. Návštěvníkům dětské akce
jsme opět představovaly činnost naší organizace a zodpověděly mnohé
otázky rodičů. Velvet Smile se tentokrát poprvé prezentovala společně se
značkou dětské přírodní kosmetiky Bochko, která se rozhodla naši práci
dlouhodobě podporovat.
ČERVENEC
Vici´s Bazaar aneb Šaty ve městě
V sobotu 26. července 2014 se v Praze konal uzavřený “bazar”
vybraných kousků oblečení a nezbytných módních doplňků. Bazar
pro Velvet Smile pořádala a organizovala Victoria. Pozvané dámy se
dostavily a dražilo se za symbolických 50 Kč, 100 Kč a 200 Kč. Děkujeme všem, které nakupovaly a přispěly na činnost Velvet Smile.
Výtěžek: 8.000 Kč
ZÁŘÍ
BOGNER CUP GOLF RESORT KARLŠTEJN
V rámci soutěže 7. ročníku golfového turnaje BOGNER V.I.P.
International, který se konal v golfovém resortu Karlštejn dne 30. září
2014, se pro Velvet Smile vybralo 44.400 Kč.
V příjemné atmosféře druhého říjnového víkendu došlo mezi
Věrou Kadlecovou, ředitelkou Velvet Smile a Borisem Gorinem, zástupcem značky Bogner a ředitelem společnosti Gorin & Gorin k předání symbolického šeku.
Výtěžek: 44.400 Kč
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ŘÍJEN
VELETRH FOR BABIES PVA EXPO PRAHA
Ve dnech 2. – 5. října 2014 se Velvet Smile poprvé prezentovala na 5. veletrhu potřeb pro děti a kojence For Babies na PVA Expo Praha. Naše organizace se připojila ke stánku podporovatele Velvet Smile, značky dětské kosmetiky Bochko, která vystavovala v pavilonu A. Dodané informační letáčky byly rozebrány již
během druhého dne veletrhu. Vlajka Velvet Smile však vlála dál a informace byly podávány všem zájemcům.
LISTOPAD
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SPOLEČNOSTI MOSER
Krásný čtvrteční večer 27. listopadu 2014 prožily s Velvet Smile a také děti z Dětského domova Radost na vánočním setkání společnosti Moser v Praze. Bylo nám ctí přijmout pozvání a na místě, pak přímo
z rukou generálního ředitele pana Antonína Vlka, jedinečný skleněný šek jako potvrzení daru 25.000 Kč.
Velmi příjemnou akci oživily svým vystoupením dívky z Přípravky Písnička Dětského pěveckého
sboru Radost Praha pod vedením paní sbormistryně Jany Jamborové. Vánočně laděný společenský večer byl
příležitostí k širší prezentaci Velvet Smile a navázání nových kontaktů.
Výtěžek: 25.000 Kč
PROSINEC
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA POTĚŠILA DĚTI Z KLOKÁNKU
Z iniciativy žáků troubské základní
školy se zrodila netradičně pojatá vánoční
besídka.
V pátek 19. prosince 2014 v Katolickém
domě v Troubsku se děti svým blízkým
a kamarádům představily s nazkoušenou
pohádkou Šípková Růženka. Organizaci
a režii představení se ujala Věra Kadlecová.
Na přípravě představení spolupracovali
i profesionálové z Městského divadla
Brno, a tak mohly děti nahlédnout do
opravdové divadelní kuchyně.
O tom, že se nejednalo „pouze“
o tradiční zpestření předvánoční doby,
svědčil i fakt, že byla besídka spojena
s činností obecně prospěšné společnosti
Velvet Smile. Mezi diváky byly i děti brněnského Klokánku, které neměly štěstí, aby si Vánoce užily se svými
blízkými.
Vánoční čas je doba, kdy bychom si měli víc než jindy uvědomovat sílu a opravdovost základních
lidských hodnot. Děti z troubské školy věnovaly dětem z Klokánku kromě dárečků hlavně krásný zážitek,
radost a pocit sounáležitosti. Velvet Smile, o.p.s. předala voňavý vánoční dárek - přírodní dětskou kosmetiku
Bochko pro všechny děti v bytech brněnského Klokánku.
Na představení se přišlo podívat na 80 diváků. Malí herci byli skvělí a sklidili velký potlesk. Dobrovolné vstupné věnované Velet Smile, o.p.s. přineslo 4.200 Kč.
Výtěžek: 4.200 Kč
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PROJEKTY VELVET SMILE, O.P.S.
KLOKÁNEK
Velvet Smile, o.p.s. navázala koncem letních prázdnin roku
2014 spolupráci s organizací Klokánek v Brně. Jedná se o jedno ze
zařízení Fondu ohrožených dětí, které vzniklo coby občanské sdružení a s pověřením MPSV ČR poskytuje přechodnou pomoc dětem,
o něž se ze závažných důvodů nemůže postarat nikdo z blízkých
příbuzných. V Jihomoravském kraji jde o jediné zařízení rodinného
typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Klokánek v Brně provozovalo až do 31. prosince 2014 celkem 11 bytů pro 40–44 dětí ve věku 0 až do dospělosti. Od 1. ledna
2015 došlo, v důsledku novely Zákona o sociálně právní ochraně
dětí, ke snížení kapacity na 28 dětí. Velvet Smile se rozhodla pomoci tomuto jedinečnému zařízení zajištěním některého z velkých či
malých domácích spotřebičů, jež v bytech dosluhují. Naším cílem
je usnadnit život dětem v brněnském Klokánku i dospělým, tetám,
které o ně dvacet čtyři hodin denně starostlivě pečují.
Dar Velvet Smile, o.p.s.
Každý z bytů v Klokánku nese vlastní jméno. Byt “Jahoda” se delší dobu potýkal
s absencí pračky, která dosloužila a v každodenním životě dětem i tetám chyběla. Velvet Smile se dohodla
s vedením Klokánku na koupi nové pračky.
Od 31. října 2014 se obyvatelé Jahody mohou těšit z nové pračky Gorenje (typ:W6505/S, cena: 6.479 Kč).
Velvet Smile má radost ze zpráv plných spokojenosti a nadšení z kvalit daru, jenž přinesl více času na zábavu.
Další návštěvu podnikla Velvet Smile dne 21. listopadu 2014, aby rozdala dětem spoustu sladkých
dárečků od společnosti Kinder a prožila s nimi pěkné dopoledne.
O.S. MAGDALENIUM
Jedním z hlavních cílů Velvet Smile, o.p.s. je pomoc a podpora obětí domácího násilí. V první polovině roku 2014 navázala Velvet Smile spolupráci s Magdalenium, o.s., které vzniklo jako reakce na potřebu
azylového zařízení pro klientky terénních sociálních pracovníků a zdravotníků v oblasti prevence kriminality,
drogových závislostí apod. Magdalenium o.s. spravuje dva azylové domy pro oběti domácího násilí. Oba
domy jsou provozovány na neveřejných adresách z důvodu maximálního bezpečí uživatelek a jejich dětí.
Po dohodě s vedením o.s. Magdalenium schválila Velvet Smile spolupráci na projektu Psychologické
poradenství. Jedná se o pokračování a navázání kontinuity významného projektu pro externí klientky, oběti
domácího násilí, které nebyly ubytovány v azylovém domě a které docházely na nezbytné podpůrné psychologické poradenství.
V průběhu roku 2014 se Velvet Smile snažila získat finanční prostředky na výše uvedený projekt
Psychologické poradenství, aby mohlo dojít k jeho pokračování již od začátku roku 2015, neboť pravidelné
návštěvy psychologa pomáhají nejen překonat prožité zlé období, ale jsou také oporou v novém začátku.
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DĚTSKÝ DOMOV RADOST PRAHA, O.P.S.
Obecně prospěšná společnost Radost je provozovatelem Dětského domova Radost, který sídlí
v Praze - Dolních Měcholupech. Dětský domov pečoval v roce 2014 o 16 dětí ve věkovém rozmezí 9 - 21 let.
Charakteristika tohoto zařízení je jednoduchá: snaží se zde žít rodinným typem života, ukázat dětem v maximální možné míře, jak vypadá chod domácnosti v běžné rodině. Děti uklízejí, vaří s vychovateli, chodí nakupovat společně potraviny, aby měly povědomí o základních cenách a naučily se hospodařit s penězi.
Dětský domov Radost se snaží pomoci dětem překonat bolestné zkušenosti a připravit je co nejkvalitněji na budoucí život.
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 - návštěva kina,
divadla, pravidelný zájmový kroužek nebo dovolená. S vedením Dětského domova Radost se Velvet Smile dohodla, že se bude snažit přispívat dětem právě novými zážitky a na zážitky nové. Prvním z nich bylo
v listopadu 2014 pozvání na vánoční setkání společnosti Moser. Jednalo se o slavnostní společenskou akci,
kde byla Velvet Smile představena pozvaným partnerům společnosti Moser, od níž obdržela také finanční
dar. Několik dospívajících dětí z Radosti se akce zúčastnilo i se svými vychovateli a večer si báječně užili. Část
finančního daru bude v průběhu roku 2015 použit rovněž ve prospěch Dětského domova Radost.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S.


1.
ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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3. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2014
a) Fyzické osoby
Ficková Věra
Horčičková Miroslava
Kadlecová Věra
Křížová Ludmila
Mička Jan
Pešanová Michaela
Vodičková Petra

1.000 Kč
200 Kč
3.000 Kč
200 Kč
2.000 Kč
200 Kč
1.000 Kč

b) Právnické osoby
Gorin & Gorin, s.r.o.
Moser, a.s.
Mička Roman

44.400 Kč
25.000 Kč
5.000 Kč

c) Výtěžek - veřejná sbírka
Dobrovolné vstupné - divadelní představení Šípková Růženka
Soukromá uzavřená akce – Vici´s Bazaar aneb Šaty ve městě
(*akce konána v prosinci 2014; výtěžek připsán na účet v lednu 2015)

4.200 Kč*
8.000 Kč

4. PŘEHLED PŘIJATÝCH HMOTNÝCH DARŮ V ROCE 2014
Přírodní dětská kosmetika Bochko
Čokoládové produkty - FERRERO ČESKÁ, s.r.o.

5.703 Kč
10.000 Kč

5. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2014
Pračka Gorenje W6503/S
Přírodní dětská kosmetika Bochko
Čokoládové produkty - FERRERO ČESKÁ, s.r.o.

6.479 Kč
5.703 Kč
10.000 Kč
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014
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 2014 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.
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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 a za to, že nám pomáhá hledat nové partnery,
Lenka Piknová a Kristýna Dvořáková (AK Mgr. Lenky Piknové) - za to, že nám poskytují právní rady,
Jiří Rauš - za zpracování účetnictví,
Jan Novotný (Bochko) - za podporu, pomoc a důvěru,
Margarita Lopyreva a Sean Curran - za podporu a důvěru,
Monika Brindzáková - za spolupráci se Zoologickou zahradou města Brna,
Marcela Heideová - za tiskařské služby,
Petr Lupač - za tiskařské služby,
Jaroslav Formánek - za spolupráci s Poděbradským triatlonem,
Eliška Ondráčková Lupačová
Jiřina Veselá
Tomáš Příkrý
Dětský sbor Radost Praha
Leah Takata
Kateřina Mátlová
Velké díky patří našim rodinám a přátelům, jež nás podporují a věří naší práci.
Za finanční podporu a věcné dary:
Gorin & Gorin, s.r.o.
Moser, a.s.
rodina Mičkova
Roman Mička
Petra Vodičková
Dětská přírodní kosmetika Bochko
Ferrero Česká, s.r.o.
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