Výroční zpráva
občanského sdružení Dobrý skutek
2006

www.dobryskutek.cz

je víc než dobrá rada

Vážení a milí,

ani se mi nechce věřit, že je to už více než dva roky, co se nápad založit občanské
sdružení Dobrý skutek začal realizovat. U zrodu stálo pár dobrých lidí a dvě
společnosti: Broker Consulting, a. s., a Jágr Team, s. r. o.
Naším cílem bylo vytvořit projekt, který by umožnil dárci rozhodnout, komu mají jím
poskytnuté finanční prostředky pomoci, a který by jej současně za jeho pomoc
„odměnil“. Chtěli jsme, aby příjemce pomoci nezůstal anonymní a aby měl dárce
přesnou kontrolu nad použitím jím darovaných finančních prostředků. Chtěli jsme,
aby byl dárce po zásluze odměněn, a to některým z unikátních předmětů,
darovaných slavnými osobnostmi.
A tak se zrodil DOBRÝ SKUTEK.
Žijeme v moderní době, proto jsme pro svůj záměr použili moderní médium –
internet. Celý projekt funguje pomocí webových stránek www.dobryskutek.cz od
16. 6. 2005. Za tu dobu jsme spolu s dárci pomohli 39 žadatelům celkovou částkou
bezmála 1 700 000,- Kč. Naše sdružení je mladé a svým charakterem spíše
„rodinné“, ale dle mého názoru na něj můžeme být již dnes pyšní.
Ráda bych tímto poděkovala všem kolegům, kteří na projektu obětavě pracují. Můj
dík patří rovněž všem dárcům i všem společnostem, které svou pomocí Dobrý skutek
podporují.
Mottem celého projektu je přesvědčení, že jeden konkrétní čin je účinnější než tisíc
velkých slov. A já v duchu tohoto motta za nás nechám mluvit tuto výroční zprávu.

Bára Hrubá
o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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O sdružení Dobrý skutek
Občanské sdružení Dobrý skutek bylo založeno 21. 4. 2005 za podpory
společností Broker Consulting, a. s., a Jágr Team, s. r. o.
Na počátku vzniku stála jednoduchá myšlenka. Umožnit, aby ten, kdo se
rozhodl pomoci, sám určil, komu chce pomoci. Aby ten, kdo potřebuje pomoci,
nebyl anonymní, tedy aby ten, kdo pomáhá, věděl, komu a proč pomáhá. Aby
měl dárce vždy kontrolu nad tím, zda jeho pomoc v plné výši dorazila tam, kam
určil. Tato myšlenka je o to cennější, že u jejího zrodu stáli lidé, kteří v životě
dosáhli velkých úspěchů a při tom nezapomněli, že jsou mezi námi ti, kteří měli
v životě mnohem méně štěstí a pomoc potřebují.
Ze spojení prvotní myšlenky, ochoty a chuti pomáhat vzešla nynější podoba
projektu Dobrý skutek. Projekt umožňuje cíleně podporovat ty, kteří potřebují
naši pomoc, a současně odměňuje všechny, kteří tuto pomoc poskytnou. Jako
odměnu za svůj dobrý skutek obdrží dárce finančního daru (dle své volby a
výše své pomoci) poděkování ve formě originálního předmětu, který mu i v
budoucnu připomene, že dobrý skutek je víc než dobrá rada. Tyto předměty
věnovali významní sportovci, umělci, politici, zkrátka lidé, kteří, ačkoliv zaujímají
významné místo v naší společnosti, zůstali stále lidmi a dokáží si vážit druhých.
Veškeré získané prostředky jsou poskytnuty v plné výši na podporu toho, komu
byly dárcem určeny.
Dobrý skutek se tak stává spojnicí mezi těmi, kdo mohou pomoci, těmi,
kdo chtějí pomoci, a těmi, kdo pomoc potřebují.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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Hlavní činnosti sdružení
Sdružení Dobrý skutek svou pomoc zaměřuje na několik oblastí, které dělíme
do následujících kategorií:
•
•
•
•

děti i dospělí (nemocní, opuštění…) a zařízení, která o děti i dospělé
pečují (např. dětské domovy, ústavy sociální péče atd.)
tělesně i mentálně postižení
zvířata (např. asistenční psi výhradně pro dospělé klienty, záchrana
ohrožených druhů ve volné přírodě i v zajetí atd.)
pěstounské rodiny

Další kategorie mohou být dle potřeb přidány, popř. stávající kategorie
rozšířeny.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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Výběr klientů
Každá žádost o finanční dar je pečlivě překontrolována (lékařské zprávy,
kalkulace stavebních úprav…), je doložena nezbytnost finanční podpory,
žadatel je navštíven spolupracovníkem sdružení či spolupracujících organizací,
jsou zváženy všechny možnosti a postupy řešení daného případu. Průběh
pomoci je fotograficky zdokumentován, stejně jako předání daru a jeho využití,
a vše je zveřejňováno na webových stránkách u jednotlivých příjemců.
Darovací smlouvy, které při převzetí daru příjemce podepisuje, přesně vymezují
účel, na který mohou být finanční prostředky použity, popř. je předmět (přístroj,
rehabilitační pomůcka atp.) zakoupen a předán žadateli osobně
spolupracovníkem občanského sdružení Dobrý skutek.
Výběr z mnoha žádostí, které jsou Dobrému skutku adresovány, není snadný.
Snažíme se vybrat ty nejsmutnější a nejnaléhavější případy, klienty, kteří
například potřebují životně důležité pomůcky (odsávačky hlenů, speciální
invalidní vozíky, sluchadla…). Snažíme se podpořit pěstounské rodiny, které se
starají o větší počet dětí, vyřešit jejich bytové potíže atd. Výběr provádějí
členové výboru a kontrolní komise Dobrého skutku na doporučení, vlastní
žádost klienta či ve spolupráci s jinými charitativními organizacemi.
Vždy podporujeme konkrétní osobu či konkrétní zařízení, aby bylo využití
daru stoprocentně kontrolovatelné jak ze strany Dobrého skutku, tak ze strany
dárců. Náš klient má pro dárce neanonymní tvář, životní příběh, kontaktní
telefon.
Žadatel o dar musí občanskému sdružení Dobrý skutek dodat veškeré doklady,
které dokazují nezbytnost daru a celou žádost opodstatňují, stručný příběh v
psané podobě, fotodokumentaci případu, místo bydliště (město), telefon a
souhlas s uveřejněním výše uvedených údajů na webových stránkách Dobrého
skutku. Grafickou podobu zpracování dodaných materiálů dáváme žadateli ke
schválení.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10
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Dobrý skutek v číslech
Za rok 2006 se s pomocí internetu podařilo na charitativní účely vybrat 1,7
milionu Kč, přičemž pomoc našlo 30 lidí či rodin. To jsou více než dva případy
měsíčně. Aktuálně je na webových stránkách k dispozici více než stovka
předmětů od 60 osobností v celkové hodnotě 453 340,- Kč. Během uplynulého
roku se připojilo k projektu téměř 250 lidí, kteří věnovali finanční dar některému
z našich klientů.
Mezi více než osmdesáti známými osobnostmi, které podpořili a dále podporují
Dobrý skutek, můžeme nalézt například Jaromíra Jágra, Ladislava Špačka,
Kateřinu Stočesovou či Václava Havla.

Prestižní internetové ocenění projektu Dobrý skutek
Loňský rok nebyl úspěšný pouze v pomoci potřebným, ale také v prestižní
soutěži Internet Effectiveness Award 2006 (www.iea.cz). Dobrý skutek zvítězil
v kategorii Nadace a charita.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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Proč pomáhat s Dobrým skutkem?

Kateřina Stočesová
Dobrý skutek je jediná dobročinná organizace, které stoprocentně
věřím. Každá žádost o pomoc se pečlivě prověřuje, aby se získané
peníze nedostaly do nepatřičných rukou, a každý, kdo daruje
jakýkoliv finanční obnos, se také sám může o převodu peněz
příjemcům přesvědčit na transparentním účtu. A navíc – občanské
sdružení je právní forma, pro kterou ti, jež se o chod organizace
starají, pracují na vlastní náklady a ve svém volném čase. A to je pro mě jen
dalším důkazem, že k dobrým skutkům stačí jen dobrá vůle. Jak prosté,
že…?

Jaromír Jágr
Od dětství mám v paměti slova svých rodičů, že udělat něco pro
druhého a nic za to nežádat je výrazem dobra a postoje člověka k
člověku... Ale až mnohem později jsem přišel na to, že to v jistém
smyslu vnímám také jako svoji „povinnost“, dělat v životě něco nejen
pro sebe... A věřte mi, že příležitostí k dobrým skutkům je všude
kolem stále dost a dost, jen se neumíme dívat. A proto mám DOBRÝ
SKUTEK rád – je to příležitost vidět a konat.

Ondřej Vetchý
Abychom vůbec opodstatnili naši existenci na této planetě, tak
ochrana životního prostředí a potřeba, ať už vědomá nebo
spontánní, pomáhat druhým, musí být elementární stejně jako boj
proti neslušnosti, lhostejnosti a zbabělosti. Máme plnou odpovědnost
za sebe, za společnost, prostředí a dobu, ve které žijeme. „Dobrý
skutek“ je jak svým záměrem, tak provedením a naprostou
přehledností vynikající a důstojnou příležitostí.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
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Akce pořádané pro Dobrý skutek
Vernisáž v Café Cinema

14. 12. 2005

Cílem akce bylo získání videokamery pro oddělení logopedie při
neurochirurgickém oddělení FN Plzeň. V lednu 2006 byla
kamera zakoupena.

Setkání a Dobré skutky obchodníků
z Broker Consulting, a.s.

14. – 15. 1. 2006

Na svém školení manažeři a obchodníci Broker Consulting, a.s.
zorganizovali tombolu, při níž se podařilo vybrat 23 300,- Kč pro
občanské sdružení Dobrý skutek. Částka byla rozdělena mezi
žadatele o finanční dar.

Jágr Team Golf

13. 6. 2006

Dne 13. července pořádal Jágr Team akci s názvem Jágr Team
Golf. Při této příležitosti byl našemu sdružení předán šek na
částku 100 000,- Kč. Šek převzala v závěru akce patronka
sdružení Dobrý skutek Kateřina Stočesová.

Armandi Wellness Party

16. 6. 2006

Na této akci byly vydraženy svatební šaty módní návrhářky
Valentiny Armandi. Finanční výtěžek 35 000 Kč byl předán na
pomoc postiženým klientům.

Fotbalové utkání pro Dobrý skutek

30. 7. 2006

30. července 2006 bylo sehráno exhibiční fotbalové utkání mezi Jágr Teamem
a pražským výběrem Real Top Praha. Výtěžek 80 000,- Kč byl předán Dobrému
skutku.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
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Akce Jágr Teamu

léto 2006

V rámci naší dlouhodobé spolupráce z Jágr Teamem byly během léta 2006
uskutečněny tyto akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tisková konference Jaromíra Jágra (Praha Ruzyně, při příletu, konec
května)
Fotbalové utkání (Košťany u Teplic, 16. 6.2006)
Kondiční soustředění (Prostějov, 26. 6. - 30. 6. 2006)
Bowling (Olomouc, 27. 6. 2006)
Fotbalové utkání (Šlapanice u Brna, 28. 6. 2006)
Tenisový turnaj "BENZINA NHL OPEN" - (Prostějov, 30. 6.- 1. 7. 2006)
Fotbalové utkání (Zichovec u Prahy, 5. 7. 2006)
Golfový turnaj (Konopiště, 13. 7. 2006)
Hokejové soustředění (Prostějov, 20. 8. - 25. 8. 2006)
Hokejová exhibice (Olomouc, 24. 8. 2006)

Všechny akce pomohly k propagaci Dobrého skutku, některé z nich
přispěly i finanční částkou.
Golf Pro – Star

14. – 15. 8. 2006

Na zelené trávě se sešli profesionální hráči golfu, 22 osobností a sponzoři. Díky
nim se na konto Dobrého skutku připsalo 252 900,- Kč, z toho 50 000,- Kč
formou barteru.
HIT MÓDA Jihlava
Výtěžek z akce (35 000,- Kč) byl použit na koupi invalidního vozíku pro
Filipa Němce. Finanční dar v Jihlavě převzala předsedkyně občanského
sdružení Dobrý skutek Barbora Hrubá.

Adopce Dobrého skutku

prosinec 2006

V posledním měsíci loňského roku byla odstartována akce „Adopce Dobrého
skutku“. Pět dětí: Šimon, Zdeněk, Kristýna, Ondřej a Petr získalo nové virtuální
adoptivní rodiče, kteří jim budou posílat každý měsíc příspěvek na respitní péči.
Do akce se zapojilo 14 spolupracovníků společnosti Broker Consulting, a. s.,
kteří ročně každému z pěti dětí pošlou 30 000,- Kč.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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Kde jsme díky Vám udělali dobrý skutek?
Filip Johanna
M. Rališová
D. Husák
Petra Bajerová
Pulkrabovi
Speciální ZŠ Příbram
Heřmanovi
Miroslav Pajovič
Václav Uher
Steinerovi
Jakub Klouda
Milada Melenová
ÚSP Nováček
Dominik Burda
Petr Ruzyak
Roman Musil
Tereza Šulcová
Speciální ZŠ Příbram
Hutařovi
Lesní domov dětem
Tereza Fajmanová
Filip Němec
Jakub Váňa
Natálie Hajná
Patrik Sládek
Logopedie FN Plzeň

doplatek na sluchadla
Motomed a přídavné zařízení k Motomedu
odsávačka Cherion
osobní pedagogický asistent
sluchadla BV8
lyžařské přilby
příspěvek na auto
doplatek na sluchadel SV38
přeprava speciálního sportovního invalidního vozíku
ze zámoří
tlakoměr/pulsoměr a zvlhčovač vzduchu
otočné a výsuvné autosedadlo
elektrický invalidní vozík
zvlhčovače, dekubitní set, doplňky na invalidní vozík
příspěvek na auto s klimatizací
permanentní vstupenka na rehabilit. plavání
sport handikepovaných
příspěvek na auto s klimatizací
speciální klávesnice
speciální WC Cleanlet
ložní soupravy
MOTOmed VIVA2 s příslušenstvím
invalidní vozík Eurochair 1850 s příslušenstvím
doplatek sluchadel Senso Vita SV-19
doplňky k invalidnímu kočárku
doplňky k invalidnímu kočárku
videokamera s příslušenstvím

SKV Králové České Budějovice
Marek Fajgl a ZŠ speciální Kladno

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

speciální floorbalové vozíky pro
hendikepované
židle ARIS 3 s pracovní plochou

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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Příběhy našich klientů
Rodina Zajfertova
Je to již dva roky, kdy jsme udělali dobrý skutek v pěstounské rodině
Zajfertových. Společně s dárci jsme jim pomohli získat učební pomůcky
Montessori pro jejich dvě zdravotně i mentálně hendikepované děti Moničku a
Davídka. Už jen to, že mají manželé Zajfertovi odvahu vzít si do pěstounské
péče takto postižené děti, je obdivuhodné.
Citujeme z dopisu:
Vážené sdružení, vážení a milí štědří lidé!
Ráda bych za sebe i za všechny děti vyjádřila vděčnost za to, že nám Váš
štědrý dar umožnil prožít týden jako v pohádce. Děti byly nadšené, v herně s
Montessori pomůckami doslova "pečené vařené" - ani nechtěly chodit ven. V
bazénu si to užívaly a pod vedením skvělé lektorky po pár dnech už skákaly
šipku a potápěly se jak rybičky.
Všichni na nás byli velmi
milí a pečovali o nás s
porozuměním a láskou.
O tom ,jak jsem si tam
odpočinula
od
každodenních
povinností a domácích
prací, ani nemluvím.
Vždyť největším štěstím
pro mne bylo vidět
jiskřičky štěstí v očích
MÝCH dětí či pozorovat,
jak se naše nejmladší v
bazénu tetelí blahem,
když se jí podařilo
překonat strach a plavat
pod vodou.
Ještě jednou přijměte naše poděkování, velmi si Vašeho daru ceníme. O to víc
s vědomím, že tento pobyt nebyl k životu nezbytnou potřebou a že jsou pro jiné
potřebné důležitější věci. Omlouvám se, že z dojetí nejsem schopna vyjádřit
srozumitelněji, co cítím. Přeji všem hojnost lásky a pohlazení na duši za to, co
pro druhé děláte.
S úctou Renata Kateřina Zajfertová

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10
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Jakub Dostál
Příběh Jakuba se k nám dostal po ročním úsilí jeho maminky Martiny. Celý rok
usilovala o získání prostředků na stropní zvedací a transportní systém Roomer,
který by jí usnadnil péči o hendikepovaného syna.
Milý Dobrý skutku!
Rádi bychom se s Vámi a se všemi dárci
podělili o naši velikou radost.
Dne 1. března jsme nainstalovali po celém
bytě transportní kolejnicový systém k přepravě
těžce tělesně postižených osob. Představit si
tento den před dvěma lety, kdy jsem o
kolejnicích byla životními okolnostmi donucena
přemýšlet, mi přišlo jako poznat se osobně s
mimozemšťany. Musím říci, že pomoc, kterou
nám tento systém poskytuje, překonala v tom
nejlepším slova smyslu naše představy.
Jakub je šetrně vyzvedáván z postele na
vozík, na toaletu, koupe se ve speciálním vaku ve vaně. To je ta ošetřující část
péče. Díky kolejnicím se nám ale nyní rozšiřují také obzory rehabilitace.
Můžeme bez rizika nacvičovat plazení, lezení, nácvik rovnováhy vestoje. Občas
spolu též za odměnu „ tančíme“. Jakub nespadne, ani když krátkodobě upadne
do epileptického záchvatu, které má denně a často, a může si bez rizika hrát v
kleku, bušit do bubnu, hrát na kanteli…. Odpadla hrubá fyzická dřina, máme
mnohem více času na něžnost.i Teď, když Vám píšu, si vleže na bříšku –
šetrně podpírán tímto systémem - „ čte noviny“.
Na začátku ledna, kdy chybělo ještě moc peněz a moc síly, se nám ozvalo díky
naší kamarádce Alence, Vaše sdružení.
Ještě jsem se nikdy nesetkala s tak sportovním, kreativním, jednoznačným a
samozřejmým přístupem k pomoci potřebným. Ani nevím, jak Vám mám
poděkovat. A prosím, opravdu to neberte jako frázi. Váš přístup byl pohlazením
a satisfakcí a pomocí v pravý čas s tou nejdůležitější věcí. Milí dárci, děkujeme
Vám všem! Snad Vám také udělají radost fotky, které přikládám.
Martina Dostálová, Jakub, Ťapka a Lola - pes a kočka.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10
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Terezka Šulcová
Jmenují se Iva, Jiří a Terezka Šulcovi. Dcerka Terezka na svět spěchala, a tak
se narodila v předtermínu 24. 5. 2004. Přestože bylo těhotenství udržované a
všechny výsledky vyšetření byly v pořádku, hned po porodu nastaly vážné
zdravotní komplikace. Měsíc ležela Terezka na JIP v Liberecké nemocnici, kde
bojovala spolu s lékaři o život. Poté byla převezena do Fakultní nemocnice
Motol v Praze. V této nemocnici strávila Terezka bezmála rok. Vzpomínky na
tuto dobu nejsou nikterak příjemné. Opakované aspirace, několikeré přeložení
na jednotku ARO a opětovné pátrání po příčinách stávajících zdravotních
problémů. Konečná diagnóza zněla: zkolabovaná pravá plíce, absence
polykacího reflexu, zakloubení kyčelního kloubu, nedoslýchavost a neurčitelné
mentální postižení z důvodu otoku mozečku po porodu. Všechno snažení teď
směřuje k zajištění veškerého zázemí, které je pro Terezku nezbytné. S tím je i
spojený nezbytný nákup automobilu s klimatizací (z důvodu nefunkčnosti pravé
plíce není možné Terezku v teplém počasí kamkoli transportovat), který
potřebují k častým návštěvám lékařů, rehabilitací apod. Koupě automobilu je
však příliš velkou investicí, kterou z vlastních příjmů nemohou pokrýt, neboť
veškeré rodinné rezervy vyčerpali na zdravotnické vybavení domácnosti.

o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10
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Pavel Brázda
Ve svých 24 letech onemocněl roztroušenou sklerózou. Přes všechny problémy
se toužil osamostatnit, což se mu podařilo o 11 let později. To sice už
potřeboval invalidní vozík, nicméně byl ještě stále soběstačný. Jeho stav se
však začal zhoršovat, a tak začal dojíždět do nově otevřeného zařízení
specializované oddělení pro péči o pacienty s roztroušenou sklerózou v Žírči u
Dvora Králové. Později se mu podařilo se tam i přestěhovat a oženit se. Jeho
postižení se však zhoršuje a ke své soběstačnosti potřebuje asistenčního psa.
18. listopadu 2005 jsme si v Třemošné převzali asistenčního psa Dina. A jaký je
život s ním?
Ráno, když mě manželka pomocí zvedáku vytahuje z postele, Dinouš už čeká
u vozíku a v hubě třímá bačkoru, aby, až přistanu, mi ji mohl podat do klína.
Stejně to udělá i s druhou z páru. Obdrží pochvalu a panička mě obuje. Poté
jdeme spolu do koupelny. Dino se způsobně drží po pravé straně vozíku a
dohlíží, co vyvádím. Před dveřmi koupelny zastavím a zavelím: "Otevři dveře!"
Dino předstoupí před dveře, chytne provázek visící z kliky, který pro tento účel
přidělal Jirka z Pomocných tlapek, a tahem dveře otevře. Za svou pomoc Dino
opět sklidí pochvalu a já vjedu dovnitř. Najedu k umyvadlu a tak čekáme oba na
paničku.
Po hygieně vyjedu z koupelny a Dino mě zase doprovází, tentokrát do
kuchyně, kde mi manželka podává jídlo. Když je vše hotovo, snědeno,
uklizeno, manželka jde Dinouše vyvenčit. Během minuty jsou zpět. Manželka
odejde do práce a já "přebírám velení".
Stává se často, že mě bolí levá noha a tak zavelím: "Noha!" a Dino mi přehodí
nohu. Taky dopoledne mívám křeče a přitom mi vypadne pravá ruka z klína,
kde ji mívám. Už když to Dinouš vidí, zvedne se a tu ruku mi čumákem strčí
zpátky. Vznikají i situace, kdy potřebuji rozsvítit či zhasnout, což pes na povel
bezchybně provede . Taky si musím
"postěžovat", že jen velmi těžko můžu
něco utrousit na zem, aby si toho
nevšiml, třeba kvůli tréninku si s tím na
něj nepřijdu. Hrozně rád podává, je to
brilantní aportér.
Chodíme spolu také nakupovat do
supermarketu a to Dino velmi vítá,
protože budíme jemu příjemnou
pozornost kolemjdoucích. Není tak
obvyklé, aby se mezi regály pohyboval
pes se žlutou košilkou, v jeho těsném
závěsu muž na elektrickém vozíku a
dáma - manželka! Závěrem bych chtěl
napsat, že jsme za Dinouše oba moc
rádi. Je to úžasný kamarád a pomocník
a jeho možnosti se stále rozšiřují….
S díky všem Pavel Brázda
Takových to příběhů je velké množství. Pokud se chcete seznámit i s ostatními, jejichž šťastné konce
jsme díky Vám mohli psát, podívejte se na naše internetové stránky www.dobryskutek.cz.
o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
e-mail: info @ dobryskutek.cz
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Výbor sdružení:
Mgr. Barbora Hrubá
koordinátorka projektu, předsedkyně sdružení
+420 731 537 537
barbora.hruba@dobryskutek.cz

Michal Popelka
místopředseda
Povolání: Fotograf, programátor
+420 608 025 646
michal.popelka@dobryskutek.cz

Ing. Pavel Matoušek
hospodář
Povolání: Ekonom, člen představenstva Broker Consulting, a.s.
+420 731 537 000
pavel.matousek@dobryskutek.cz

Ing. Eduard Hlava
člen výboru
Povolání: E-commerce konzultant, manažer
+420 737 377 733
eduard.hlava@dobryskutek.cz

o.s. Dobrý skutek
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Kontrolní komise:
PhDr. Marian Jelínek
předseda kontrolní komise
Povolání: Hokejový trenér
marian.jelinek@dobryskutek.cz

Hana Hrnčárová
člen kontrolní komise
Povolání: Daňový poradce
hana.hrncarova@dobryskutek.cz

Jonáš Veselý
člen kontrolní komise
Povolání: Bývalý aktivní hokejista, student

jonas.vesely@dobryskutek.cz

o.s. Dobrý skutek
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Patroni:
Jaromír Jágr
Povolání: Přední český hokejista, olympijský vítěz, mistr světa z roku 2005,
dvojnásobný držitel Stanleyova poháru

Ondřej Vetchý
Povolání: Herec

Ladislav Špaček
Povolání: Mediální konzultant

Kateřina Stočesová
Miss ČR 1998, Queen of the World 1998
Povolání: Modelka

o.s. Dobrý skutek
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100 00 Praha 10
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Hospodaření sdružení Dobrý skutek
Přehled o majetku a závazcích
Na začátku období
Dlouhodobý hmotný majetek

Na konci období

0,00

0,00

3 010,50

1 089,50

641 885,57

1 070 501,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 290,00

0,00

Rezervy

0,00

0,00

Celkem

663 186,07

1 071 590,78

Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby
Pohledávky včetně přijatých úvěrů a
půjček
Ostatní majetek
Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

Přehled vybraných příjmů a výdajů
Příjmy:
Ostatní příjmy

1 633 755,10

Příjmy celkem

1 633 755,10

Z toho nepeněžní operace

0,00

Výdaje:
Mzdy

108 000,00

Provozní režie

28 377,19

Odečitatelné výdaje celkem

136 377,19

Ostatní výdaje

1 070 683,20

Výdaje celkem

1 070 683,20

Rozdíl příjmů a výdajů - vše

426 694,71

Rozdíl zdanitelných příjmů a odčitatelných výdajů - zisk/ztráta

-136 377,19

Veškeré provozní výdaje jsou hrazeny z příspěvků členů Dobrého skutku, z provozních darů Broker
Consulting, a.s. a Jágr Teamu. V případě nevyčerpání částky určené na provoz je rozdíl použit na
dohrazení projektů Dobrého skutku.
o.s. Dobrý skutek
Vršovická 82
100 00 Praha 10

kontakt: 724 033 797
fax: 274 774 397
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Seznam dárců
Seznam čestných členů k 31. 3. 2007, kteří přispívají pravidelnou měsíční
splátkou členských příspěvků
Blovská Hana, Pokorný Radek , Šaroch Pavel, Vedral Jan
Burda Martin (byl čestným členem, avšak v 11/2006 vystoupil z jiných charit. důvodů)

Dárci, kteří souhlasili s uveřejněním svého jména
ACCENTURE SERVICES, Adler Leoš, Blovská Hana, Bosch diesel s.r.o., Broker
Consulting, a.s., Budin Michal, býv.spolupracovníci JBX kolegyně a kolegové JBX,
Cechel Aleš, Conseq Investment, Doubková Alena, Dvořáková Michaela, Elite Prague
Produkt, Hamouz Jaromír, HEKTO, spol. s r.o., Hlinšťák Jan, Hrubá Barbora, Hruda
Tomáš, Hušek Petr, Janout Ondřej, Kaňa Jiří, KFP – Kořený – Fichtner, Komárková
Lenka, Koubek Michal, Kubricht Filip, Kudláček Josef, Lacková Sylva, Marcínová
Stanislava, Matějček Jan, Matoušek Pavel, Musil František, Musilová Jaroslava, p.
Tabačík, Paur Tomáš, Petrovičová Svatava, Plow & Piston, s.r.o., Podliska Vilém,
Pokorná Martina, Pokorný Radek, Přibyl Pavel, Real Top Praha, Reisová Markéta,
Rejzek František, Retail Vision s.r.o., Říha Karel, S.M.A., a.s., Setkání Broker
Consulting na Seči, Schejbal Ondřej, Schomburg Čechy a Morava, Schreiber Pavel,
Sianu Helena, Silber Jan, Skala Roman, Skořepa Václav, skupina S. Lackové, Sport Art
Promotion, Stach Petr, Subret Karel, Šikoš Petr, Šlaufová Jaroslava, Šmehlík Timm,
Šproch Pavel,Tomečková Andrea, Tvář nové Evropy,s.r.o., Váňa Jaroslav, Vavřena
Karel, Vokoun Luděk, Vrahovská Radmila, zaměstnanci Města Desná, Zíbová Jana

Těm, kteří se rozhodli přispět na Dobrý skutek anonymně,
patří také náš velký dík.
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Partneři projektu

Internetoví partneři

Projekt podpořili
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