VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MOTÝLEK
Z.S.

SLOVO ÚVODEM

Pandemie koronaviru dokazovala svoji nadvládu i v roce 2021. Život v DC Motýlek
sice poznamenala také, ale nedokázala nám vzít elán a odhodlání do další práce, i když opět s
mnoha omezeními. Ve svém konání jsme se snažili v souladu s tvrzením, že vše zlé je k
něčemu dobré, nalézt nové cesty a nové aktivity, jak vyjádřit naši podporu těm, které upoutala
nemoc na lůžko ve FN Brno, i těm, kteří tráví svůj zasloužený odpočinek v domovech pro
seniory v Brně na ulicích Koniklecová a Foltýnova.
Konejšivá slova rouška neutlumí. A úsměv jsme se již dříve naučili posílat z očí do
očí. Stejně tak jako povzbudivé mrknutí, slibující, že bude lépe.
Smyslem naší dobrovolnické práce je rozdávat to nejdůležitější – čas, pozornost, ochotu
naslouchat, radovat se z úspěchů a sdílet menší či bohužel i větší trápení. Epidemiologická
opatření nás sice dokázala omezit při naplňování těchto cílů, ale podnítila nás i k větší
kreativitě a pospolitosti.
Jsme rádi, že jsme na motýlích křídlech roznášeli potěšení, kdy to šlo. A že jsme mohli
opět prokázat svoji zručnost rukodělnými výrobky, které při prodeji na příležitostných
svátečních jarmarcích přinesli jak finanční příspěvek, tak i radost.
S milými vánočními a velikonočními ozdobami tak do nejedné domácnosti vstoupilo i
povědomí o našem dobrovolnickém centru.
Výroční zpráva mi dává příležitost vyslovit své poděkování. Je to příležitost vzácná a
já ji ráda využívám. Děkuji všem, kteří se nezalekli obtíží a pomohli naplnit ideu DC Motýlek
i v roce 2021. Stránky této výroční zprávy věrně vypoví, jaký ten rok byl. A věřím, že v jejich
čtení naleznete stopu veškerého našeho snažení.

PhDr. Jana Šífová, MBA
Předsedkyně správní rady

Realizační tým v roce 2021
Členové správní rady:
•

PhDr. Jana Šífová, MBA - předseda

•

Josef Král

•

Ing. Dana Krátká

•

Bc. Olga Kratochvílová

•

Martina Pecinová

•

Zdeňka Růžičková

•

Zuzana Velebová

•

Nataša Vrbová

Revizní komise:
•

Ing. Dana Krátká

•

Zdeňka Růžičková

•

Josef Král

Pracovníci v pracovním poměru k DC Motýlek:
•

Soňa Záškodová koordinátorka dobrovolníků

•

Mgr. Kateřina Soukupová koordinátorka dobrovolníků

Supervizoři dobrovolníků:
•

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

•

Mgr. Jana Špačková

•

Mgr. Miroslava Ježová

Garance programu v přijímajících organizacích:
•

Mgr. Erna Mičudová za FN Brno

•

Ing. Iva Záhorová za DS Koniklecová

•

PhDr. Květa Bartošová za DS Foltýnova

Externí garance programu:
•

Národní dobrovolnické centrum Hestia

•

MUDr. Ivana Štverka Kořínková
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROGRAMU

Rok:

2021

Název organizace:

Dobrovolnické centrum Motýlek, z. s.

Adresa organizace:

Černopolní 212/9, 613 00 Brno

Právní subjektivita:

zapsaný spolek

Název projektu:

Dobrovolníci v nemocnicích

CÍLOVÉ SKUPINY PROGRAMU:

Děti ve věku 2 – 18 let a jejich doprovody na Pracovištích dětské medicíny
(PDM) při krátkodobé či dlouhodobé hospitalizaci.

Dospělí pacienti na ambulantním oddělení, krátkodobě a dlouhodobě
hospitalizovaní pacienti na Pracovištích medicíny dospělého věku (PMDV).


Klienti domovů pro seniory.

REALIZACE:
DC Motýlek, z.s. Realizovalo v roce 2021 svou činnost na základě uzavřených smluv
mezi přijímací a vysílající organizací ve Fakultní nemocnici Brno na sedmi odděleních
Pracoviště dětské medicíny a v domovech pro seniory Koniklecova a Foltýnova. Pracoviště
medicíny dospělého věku dobrovolníci vzhledem k situaci a opatřením okolo pandemie
Covid-19 nenavštěvovali.
Statutárním zástupcem je předsedkyně správní rady PhDr. Jana Šífová, MBA.
Koordinátorkami dobrovolníků jsou Soňa Záškodová a Mgr.Kateřina Soukupová. Jejich
úkolem je primárně zajistit chod centra, nábor nových dobrovolníků a s ním spojené pohovory
a vstupní školení. Dále organizují pravidelné supervizní setkání pro stávající dobrovolníky,
jednají s kontaktními osobami. Díky této spolupráci se daří slaďovat činnost dobrovolníků s
požadavky a potřebami jednotlivých oddělení.
Přítomnost dobrovolníků sloužím dětským a dospělým pacientům a také klientům
domovů pro seniory. Cílem je ulehčit těmto skupinám zátěž, která je spojené s krátkodobou či
dlouhodobou hospitalizací, věkem, zdravotním stavem a omezeným sociální kontaktem.
Dobrovolníci přichází k pacientům a klientům s nabídkou různých činnosti, které aktivizují a
podporují funkci jednotlivých složek osobnosti člověka (jemnou a hrubou motoriku,
soustředění, smyslové vnímání,..)

Dobrovolnícká činnost teda vhodně navazuje na odbornou péči zdravotníků.
Dobrovolníky doplňují činnost personálu individuálním sociálním kontaktem, nabídkou
různých činností (tvoření, hraní her, čtení knih, povídání), které se vždy maximálně
přizpůsobují možnostem pacienta či klienta.

KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VYHODNOCENÍ:
Meziroční srovnání
FN BRNO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

67

62

56

58

45

42

Návštěvy

1306

1668

684

1132

270

349

Hodiny

2753

2620

2153

2235

643

682

Kontakty
s pacienty

12912

13110

9384

10454

3942

1318

Aktivní
dobrovolníci

Pandemie Covid-19 se stejně jako v roce 2020 podepsala i v roce 2021 na číselných
hodnotách, které jsou uvedeny v tabulce výše. Vidět lze úbytek v počtu aktivních
dobrovolníků a v počtu kontaktů s pacienty. Naopak čísla návštěv a hodin na odděleních
vzrostla. Bohužel i nadále byly značně omezeny možnosti společných setkání (dílničky,
supervize), přednášek na školách o dobrovolnictví apod.
Počátkem roku 2021 zůstalo v DC Motýlek 46 aktivních dobrovolníků z minulých let,
34 zájemců se v průběhu roku (leden-prosinec) zaregistrovalo nově. 19 uchazečů absolvovalo
vstupní celodenní skupinový výcvik (z toho zahájilo docházku do nemocnice 15
dobrovolníků). Z celkového počtu registrovaných dobrovolníků se v průběhu roku do činnosti
skutečně aktivně zapojilo 54 osob, 1 uchazeč nevyhovující nárokům dobrovolnické služby byl
odmítnut koordinátorkou, 12 dobrovolníků svou činnost ukončilo. K 31.12.2021 zůstává
registrováno 80 dobrovolníků.

STAV REGISTROVANÝCH DOBROVOLNÍKŮ K 31. 12. 2021

Uchazeči před výcvikem

34

Čekají na zařazení po
výcviku

3

Dočasně přerušili činnost

12

Aktivní dobrovolníci

42

AKCE MIMO RÁMEC BĚŽNÉ DOCHÁZKY:
V roce 2021 probíhalo také několik jednorázových setkání mimo rámec běžné
docházky na oddělení. Výčet těchto setkání je následovný: tvořivé dílničky, odpoledne pro
dětské pacienty, venkovní kamínkobranní.

SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ
K naplnění podmínek akreditovaného programu se v roce 2021 uskutečnilo pouze
jedno společné supervizní setkání s lektorkou MUDr. Ivanou Štverka Kořínkovou. Na této
supervizi byly konzultovány zkušenosti a případné potřeby a problémy, se kterými se
dobrovolníci při své činnosti setkávají a vliv omezení kontaktu na jejich klienty i na ně
samotné.
Termín supervize
9.11.2021 Supervize společná

Zúčastnění
dobrovolníci
12

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Realizace programu byla financována s použitím prostředků z dotace MZ ČR (140
000Kč), z dotace MV ČR (59 000Kč), z dotace Magistrátu města Brno, odbor zdraví (70 000
Kč), z dotace Magistrátu města Brno, odbor sociální péče (70 000 Kč), z prostředků získaných
od sponzorů a dary (20 627 Kč). Všechny dotace byly čerpány v plné výši.

A. Náklady

Kč

I. Spotřebované nákupy celkem

7582

II. Služby celkem

34440

III. Osobní náklady celkem

326895

IV. Daně a poplatky celkem

207

V. Ostatní náklady celkem

17102

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

VIII. Dodatečná daň z příjmů

0

Náklady celkem

386227

B. Výnosy

Kč

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III. Aktivace

0

IV. Ostatní výnosy celkem

0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

20627

VII. Provozní dotace celkem

339000

Výnosy celkem

359627

Výsledek hospodaření

-26600

DOBROVOLNÍCI MEZI NÁMI
Docházka dobrovolníků probíhá v následujících institucích.
*Pozn.: PMDV – jsou uvedena oddělení, se kterými naše centrum dříve spolupracovalo.
Jakmile to situace dovolí, bude na těchto odděleních po vzájemné domluvě dobrovolnická
činnost opět spuštěna.

PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ MEDICÍNY (PMD):
· Dětská oční klinika – odd. 4
· Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie – odd. 8 + odd. 14
· Klinika dětské ORL – odd. 20
· Klinika dětské onkologie – odd. 23 + odd. 31
· Klinika dětské neurologie – odd. 32
· Pediatrická klinika – odd. 67
· Klinika dětských infekčních nemocí
PRACOVIŠTĚ MEDICÍNY DOSPĚLÉHO VĚKU (PMDV):
· Interní hematologická a onkologická klinika – lůžková část + ambulance
· Psychiatrická klinika
· Klinika nemocí plicních a TBC
· Neurochirurgická klinika
· Neurologická klinika
· Interní gastroenteroologická klinika
· Hemodialýza

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVA
https://www.kon.brnods.cz/o-nas/dobrovolnici
Domov pro seniory Koniklecová s námi spolupracuje od roku 2010. Věková skladba
dobrovolníků je velmi různorodá, všichni mají možnost si vybrat ze dvou typů dobrovolnictví.
Prvním typem jsou individuální návštěvy, kdy dobrovolník pravidelně navštěvuje jednoho,
maximálně dva uživatele. Schůzky probíhají většinou na pokojích uživatelů, ale je možné
využívat také společné prostory domova nebo při pěkném počasí pobýt na zahradě. Setkání
nejsou nijak časově omezená, záleží především na možnostech dobrovolníka a potřebách
uživatele. Této variantě se věnuje drtivá většina našich dobrovolníků. Druhým typem jsou
skupinové aktivity, kde si dobrovolníci vytvářejí svůj vlastní program pro naše uživatele.
Počet dobrovolníků se ustálil na dvanácti, což vyhovuje oběma stranám.

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA
https://www.fol.brnods.cz/o-nas/dobrovolnictvi
S domovem pro seniory Foltýnova spolupracujeme asi od roku 2014. I zde se mohou
dobrovolníci věnovat klientům individuálně, ale v tomto domově je velmi oblíbenou činností
skupinový zpěv, kterému se věnuje velmi oblíbený dobrovolník. Čas věnovaný zpěvu využívá
velké množství klientů a jde i o vyhledávané setkání přátel.

SLOVO DOBROVOLNÍKA

Dobrovolničením sa zabývam asi 2 roky pre viacero dobrovolnických organizacii,
ktorých súčastou je aj Motýlek. Pomohlo mi prekonať zábrany, ktoré som mal v komunikácii
s lidmi. Zároveň mi dalo vela nových priateľstiev, kde ľudia majú rovnaké hodnoty ako mám
ja. Ale hlavným produktom je dobrý pocit, že čas bol strávený nad vecami, ktoré sú vidieť na
úsmevoch tých, pre ktorých dobrovolníctvo bolo robené. Peníze se za to neberou ale ten pocit
u srdca je nezaplatiteľný.
Ak človek zároven študuje alebo pracuje v humanitárnom alebo pedagogickom sektore
získa tak neocenitelne skusenosti, ktoré môžu zavážiť i v kariernom živote. V každej
organizácii je taktiež výborný personál, ktorí Vám pomáha počas celého dobrovolníctva,
predáva skúsenosti a rady, ktoré sú veľmi dôležité a verím, že veľa z nich sa dá aplikovať i na
aktivity mimo dobrovolníckych činností. Vedieť, že až tak veľa benefitov poskytuje
dobrovolníctvo, bol by som s ním začal o moc skôr.
Martin P.

Na počátku podzimního semestru jsem si v rámci mého studia psychologie na
Masarykově univerzitě zapsala předmět dobrovolnictví. Protože jsem do té doby s
dobrovolnictvím žádnou zkušenost neměla, brouzdala jsem po internetu a hledala, kde bych v
Brně mohla vykonávat nějakou formu dobrovolnické činnosti. Mezi prvními jsem objevila
organizaci Motýlek. Pročetla jsem si webové stránky, zjistila si vše, co jsem potřebovala a
napsala koordinátorkám Soni a Kačce.
Nejprve mě čekalo úvodní školení, kde jsem se spolu s dalšími dobrovolníky
dozvěděla, jak a kde vlastně můžu pomáhat. Na výběr jsme dostali různá oddělení v Dětské
fakultní nemoci a mimo to také domovy pro seniory. Na školení jsme také měli možnosti
vyslechnout si příběhy z onkologického oddělení od již zkušené dobrovolnice. Vyzkoušeli
jsme si několik modelových situací, do kterých bychom se eventuálně mohli dostat, abychom
věděli, jak reagovat. A po úspěšném absolvování školení se mohlo jít na věc! Náplň naší
činnosti zněla jasně: Vyplnit dětem v nemoci tu spoustu volného času, kterou mají a zkrátit
jim tak dlouhé chvíle nudy.
Jak jsem psala výše, jednalo se o moje úplně první dobrovolnictví a s dětmi jsem v té
době neměla příliš mnoho zkušeností, byla jsem proto zpočátku docela nervózní, jak bude mé
dobrovolnictví vlastně probíhat. Zda budou mít děti vůbec zájem, trávit se mnou čas hraním
her, vymalováváním omalovánek, povídáním si, nebo třeba koukáním na filmy.
Začala jsem pravidelně docházet do Dětské fakultní nemocnice na kožní oddělení a
hned první den se ukázalo, moje obavy byly zcela zbytečné. Děti byly opravdu velmi vděčné,
že se najde někdo, kdo s nimi stráví odpoledne, postaví stavebnici z lega, vymodeluje figurky
z plastelíny, nebo třeba zkoukne několik dílů krtečka. Stejně tak maminky i tatínkové často
ocenili společnost, nebo to, že jim na chvíli někdo dítě pohlídal, zahrál s ním hru, vybarvil

omalovánku a oni si zatím mohli odskočit a zařídit vše, co zrovna potřebovali. Anebo třeba
doplnit energii zaběhnutím si na kávu.
Z pacientů, kteří mi utkvěli v hlavě, bych ráda zmínila holčičku Rozárku, která mi po
svém odchodu z nemocnice zanechala u sestřiček dopis. V dopisu mi děkovala za společně
strávené chvíle a jelikož se jednalo o období Vánoc, přibalila mi k dopisu i křížovky, které
jsme spolu pravidelně luštily. Asi ani nemusím psát, jak moc mě taková (zdánlivě) maličkost
dojala.
Jsem opravdu moc ráda, že jsem si k dobrovolnictví zvolila právě organizaci Motýlek.
Sama za sebe můžu říct, že dobrovolnictví má velký smysl. Velký dík patří Soni a Kačce, že
stojí za tak krásným projektem, školí spousty nováčků a zpříjemňují dlouhé chvíle tolika
dětem i seniorům.
(A nebudu lhát, kromě toho, že uděláte dětem krásné odpoledne, ho vlastně uděláte i sobě! Z
nemocnice jsem vždy odcházela s čistou hlavou, psychicky naprosto odpočinutá a dobitá
energií od dětí!)

Barbora T.

ROK SE S ROKEM SEŠEL….
KDYŽ JSME SI V LOŇSKÉM ROCE PŘÁLI, ABY BYLO LÉPE, NENAPADLO NÁS,
ŽE V ROCE 2021 TU STÁLE PANDEMIE BUDE A STÁLE NA NÁS VŠECHNY
BUDE MÍT VELKÝ DOPAD.
NEVZDÁVÁME SE A OPĚT ŘÍKÁME, SNAD BUDE V ROCE 2022 LÉPE!
I PŘES VŠECHNA ÚSKALÍ SE NÁM POVEDLO ZORGANIZOVAT RŮZNÉ AKCE
A PŘI SEPISOVÁNÍ TÉTO ZPRÁVY SI ČLOVĚK UVĚDOMÍ, ŽE TOHO ZA TEN
ROK NAKONEC BYLO I DOCELA DOST. TAK SE DEJTE DO ČTENÍ A
POSUĎTE SAMI.

POKROK NEZASTAVÍŠ...
Tablety, tablety a ještě jednou tablety! Tablety frčí a my s nimi!
Firma TE Connectivity Kuřim
https://te.jobs.cz/, nás obdarovala
těmito pomocníky. Společné předání
daru s panem prokuristou Markem
Bouškou bylo příjemným setkáním.
Tablety našly své využití u
dětských pacientů. Stačilo pár minut,
několik dobře propracovaných her,
které mohou dětem něco nabídnout a
šikovné dobrovolníky, kteří se nebojí
práce s moderní technologií.
Nejen pro děti byla možnost
práce na tabletu příjemným
zpestřením.
Fotky níže byly pořízené z
oddělení dětské onkologie a
neurologie.

KDYŽ NEMŮŽEŠ, PŘIDEJ VÍC!
Březen byl věnovaný sportu! Bylo rozhodnuto, spojíme příjemné s užitečným. Tak
vznikla myšlenka pohybové výzvy. Každý se mohl připojit a bylo jedno, jakým pohybem –
běh, vycházka, jízda na kole. Stejně tak se každý rozhodl, kolik a za jakou hodnotu chce
věnovat penízky, jestli například zvolí co uběhnutý kilometr to koruna, či jestli přispěje za
jednu vyjížďku na kole 100Kč.
K naší výzvě se připojil i Michael Vystrčil, který svůj záměr sdílel na sociální síti
Instagram a namotivoval i další lidi. Jeho zvoleným sportem byl běh a přidalo se k němu i pár
z řad našich dobrovolníků. Děkujeme za jeho iniciativu!
Za březen se díky pohybové výzvě vybralo krásných 7077,- Kč.

Takže, sportu zdar!

HODY, HODY!
Velikonoce se nesly bohužel v duchu velkých omezení. I to nás nezastavilo před
tvořením dekorací. Bohužel nebylo možné konat tradiční velikonoční jarmarky. Padlo
rozhodnutí, nabídnout dekorace přes sociální sítě.

Nakonec byl o některé dekorace takový zájem, že byly brzy vyprodány.
Jsme rádi, že si Velikonoce zdobíte našimi výrobky a podporujete tak činnost našeho centra.

KÁMEN? ZDE!
Malování na kameny okouzlilo mnoho lidí, nás nevyjímaje. Bohužel nebylo během
dubna možné navštěvovat ani Dětskou
nemocnici a tak jsme se rozhodli, udělat
dětem radost jinak.
Kamínkobraní byla týdenní akce, kdy
dobrovolníci roznášeli ve venkovních
prostorech areálu nemocnice malované
kamínky. Tyto kamínky – putovní – si po
nalezení mohli nálezci nechat, nebo jej
přesunout dál. Věříme, že každému malému
pacientovi udělal takto krásný kamínek
radost a alespoň na chvíli mu čas v
nemocnici zpříjemnil.

A pozor, některé kamínky tak stále ještě putují!

A MÁME TADY ŠKOLENÍ...
Dne 29.5. se uskutečnilo první školení v roce 2021. Bylo to ale napínavé až do samého
konce. Opatření se měnila ze dne na den a my netrpělivě čekali, jestli školení budeme moci
zorganizovat či nikoliv. Nakonec se zadařilo, samozřejmě při dodržování všech opatření –

respirátory, rozestupy, dezinfekce, testy.
Při dalším školení, které se konalo 25.9. již byla opatření o poznání mírnější.
Při vstupních pohovorech bylo vidět, že zájem o dobrovolnictví stoupá a tak nás
potěšilo, že jsme mohli v roce 2021 uspořádat alespoň dvě školení, díky kterým máme
několik nových dobrovolníku.

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY PRO DĚTSKÉ PACIENTY

S prázdninami přišlo i velké rozvolnění a to pro nás byl signál pro uspořádání tak
dlouho plánované akce pro děti. Naši dobrovolníci přichystali několik stanovišť, kde každé
dítě za splnění úkolu dostalo malou odměnu. Pro děti byla nachystaná „lekce“ hraní na kytaru,
poznávání ptáků podle zpěvu, hra na postřeh a rychlost, tvoření květin z krepového papíru,
výroba náramků z gumiček, hod do dálky apod. Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemném
duchu a v radosti se společného setkání dětí, dobrovolníků a rodičů.

PŘÍPRAVA NA VÁNOCE
U nás v Motýlku přípravy na Vánoce začínají již s koncem léta. Od září jsme se začali
scházet při přípravě vánočních dekorací. Tvořili se věnce, svícny a další krásné věci.
Ruku k dílu vždy přidalo několik šikovných dobrovolníků spolu s koordinátorkami.
Někteří nejdříve přistupovali k tvoření opatrně s větou: Nejsem moc kreativní, už dlouho jsem
nic netvořila apod. Výsledky ale jasně ukazují, jak šikovné dobrovolníky máme. Setkání
probíhala vždy velmi příjemně a pohodově. Tvořilo se a povídalo...a tvořilo a povídalo a
smálo.

ZE SRDCE
Zde bych ráda odložila „psaní“- dopis od jedné malé pacientky pro naši dobrovolnici
Barču. Myslím si, že slova slečny naprosto vyjadřují, co pro pacienty, může dobrovolník
znamenat. Víc netřeba psát, stačí se jen začíst...

VÁNOČNÍ JARMARK
Vánoční jarmark se konal! Situace dovolila a tak jsme mohli v prostorách evidence
Dětské nemocnice rozprostřít stoly s našimi výrobky. Byla to radost - pro nás, pro personál,
pro děti.

Na stolech bylo možno vidět dekorace v klasické červené „hřejivé“ barvě, v modré,
která připomíná zimu, či v zelené jenž symbolizuje vánoční stromeček. Jako každý rok
nejdříve zmizely věnce, poté stromečky a tak dále až toho zbylo malinko, o to větší radost pak
byla. Nákupem výrobků byla podpořena činnost našeho centra.

JEŽÍŠEK NADĚLUJE
Tato výroční zpráva začíná příspěvkem, který se týká firmy TE Connectivity a stejně
tak tuto výroční zprávu zmínka o této firmě zakončí. Vedení firmy a jejich zaměstnanci na nás
totiž nemyslí jen v období Vánoc, ale po celý rok (již několik let). Vánoční nadílkou nám ale
opravdu udělali radost. Pod stromečkem jsme našli krásné dárkové krabice a čokoládové
kolekce na stromeček. Sladká nadílka byla rozdělena mezi malé pacienty a dárkové krabičky
obdržely sestry a naši aktivní dobrovolníci.
S úsměvem na tváři zakončujeme rok 2021 a budeme se těšit na to, co dobrého nám přinese
rok následující – 2022.

PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ NAŠI ČINNOST V ROCE 2021 PODPOŘILI



Ministerstvo vnitra ČR



Ministerstvo zdravotnictví ČR



Magistrát města Brna (odbor zdraví, odbor sociálních věcí)



Tyco Electronics Czech, s.r.o



Michael Vystrčil



Cafe Localité

Rádi bychom také ze srdce poděkovali vedení FN Brno, domovům pro seniory Koniklecova a
Foltýnova za dlouholetou spolupráci a podporu činnosti našich dobrovolníků.
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