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Kdo jsme a čemu se věnujeme

U zrodu spolku Motýlek – pomoc rodinám v tíživé situaci z. s. stáli rodiče tří dětí, které 
si na svět pospíšily o několik měsíců dříve, než jejich rodiče očekávaly, a své první 
týdny strávily na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Proto jsme se 
rozhodli květnu roku 2019 založit spolek Motýlek, abychom mohli aktivně pomáhat 
a  podporovat jak královéhradecké perinatologické centrum, tak také přímo rodiny, 
které procházejí podobně trnitou cestou. 
Osud někdy zamíchá karty i donošeným miminkům, proto cílí projekt Malí bojovníci 
nejen na děti předčasně narozené, ale také nemocné. Zároveň nabízíme rodinám 
s malými dětmi, jež prožívají těžké chvíle ať už kvůli předčasnému porodu, nemoci či 
existenčním potížím, materiální pomoc prostřednictvím bezplatné Komunitní půjčovny. 

Iveta Koutová, maminka Nikoláska narozeného ve 27tt. 

Kristýna a Michal Šeflovi, rodiče Lucinky a Ondráška 
narozených ve 29tt. 





Projekt Malí bojovníci

Pro koho je projekt určen? 
• maminkám a předčasně narozeným nebo nemocným dětem na Dětské klinice 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Jak pomáháme? 
• pravidelnými setkáními pořádanými pro maminky na Dětské klinice FN HK  
• výrobou drobných dárků pro maminky a miminka – spolupracujeme 

s dobrovolnicemi a Mateřským centrem Domeček Sever 
• nákupem a výrobou pomůcek pro předčasně narozené děti financovaných 

z výtěžku veřejné sbírky, dotací a grantů 
• organizací charitativních akcí, srazů, přednášek a kurzů pro rodiče  
• přímou materiální pomocí rodinám prostřednictvím projektu Komunitní půjčovny 

https://www.motylek.info/?page_id=53






Projekt Komunitní půjčovny

Pro koho je půjčovna určena? 
• rodiny předčasně narozených nebo nemocných dětí hospitalizovaných na Dětské 

klinice FN HK 
• klienti azylového domu, nízkoprahových center a dalších institucí pomáhajících 

rodinám s dětmi v Hradci Králové 
Co půjčujeme? 
• kočárky (hluboké, sportovní, golfky), autosedačky 
• jídelní židličky, dětské postýlky (především cestovní) a přebalovací podložky 
• ergonomická nosítka 
• odsávačky mateřského mléka, kojící polštáře, sterilizátory, kojenecké váhy 
• lůžkoviny vhodné pro děti, hračky (od narození do 3 let) 
• nádobí, skleničky, hrnce, příbory aj. 
• kuchyňské spotřebiče (roboty, mixery…)  a jiné drobné domácí spotřebiče 

(žehličky, vysavače…) 



Co se nám v roce 2019 podařilo?

• Navázali jsme spolupráci s Dětskou klinikou FN HK, Domovem pro matky 
s dětmi v Hradci Králové, s organizací Salinger, s NO církve československé 
husitské a s královéhradeckou diecézí CČSH, s rodinnými centry Žirafa 
a Domeček Sever. 

• Pořádali jsme pravidelná setkání pro maminky předčasně narozených nebo 
nemocných miminek ve FN HK 

• Získali jsme dlouhodobou podporu od společnosti Nutricia, a. s., a to formou 
sponzorských darů kojeneckých mlék, výživy (Nutrilon, Hami) a speciální výživy 
pro dospělé.  

• Od září 2019 jsme se stali členy komunitního plánování Magistrátu města 
Hradec Králové určeném pro organizace věnující se rodinám s dětmi. 

• Zažádali jsme o 2 granty (Nadační fond Tesco a Nadace Penta).  
• Získali jsme oprávnění pro pořádání veřejných sbírek. 
• Vytvořili jsme fundrisingové kampaně. 
• Uspořádali jsme 5 vlastních akcí a 5 dalších jsme se zúčastnili. 



163
Počet maminek, které se 

sešly na pravidelných 
sezeních ve FN HK.

188
Počet miminek, která od 

nás dostala dáreček.

210
Celkový počet předaných 

dárečků pro miminka 
i větší děti.

Setkání s maminkami se konají každé pondělí od 17. hodin na Dětské klinice FN HK, 
v jídelně na oddělení matek ve 4. patře. Setkání jsou určena všem maminkám, tedy 
i těm, které na kliniku docházejí nebo zde mají miminko donošené, ale potýkající se 

s jinými zdravotními potížemi. 



Akce, které jsme uspořádali

• 1. ročník setkání rodin předčasně narozených dětí, lékařů a sestřiček z FN 
Hradec Králové  

• Dobročinný “Bazárek pro kulíšky” - konaný u příležitosti Světového dne 
předčasně narozených dětí 

• Vánoční charitativní burza hraček a knih 
• Předávání vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin  v rámci akce “

Krabice od bot 2019” 
• Předání kalendářů na rok 2020 s fotografiemi ze setkání lékařům a sestřičkám na 

Dětské klinice FN HK.  







Akce, kterých jsme zúčastnili

• Přátelský den v Knihovně města Hradec Králové - akce pořádaná pro členy 
komunitního plánování 

• Aktivní účast na konferenci XX. Hradecké pediatrické dny  
• Vánoční jarmark v RC Žirafa 
• Besídka pořádaná Domovem pro matky s dětmi v Hradci Králové 
• Koncert pro dobrovolníky ve FN HK





Cíle pro rok 2020

• Pokračovat v přímé podpoře rodin pravidelnými sezeními v nemocnici nebo 
pomocí Komunitní půjčovny.  

• Rozšířit služby Komunitní půjčovny o zápůjčky odsávaček mateřského mléka 
přímo v nemocnici. 

• Získat finanční prostředky na nákup a výrobu pomůcek na oddělení JIRP, IMP 
a nedonošených dětí, kojenců a batolat, rozšířit nabídku Komunitní půjčovny.  

• Uspořádat dobročinné akce jako “Bazárek pro kulíšky”, charitativní burza hraček 
a knih, setkání rodin předčasně narozených nebo nemocných dětí se zdravotníky 
z Dětské kliniky FN HK. 

• Zúčastnit se akcí určených pro organizace věnující se rodinám s dětmi (např. Den 
rodiny), na kterých bychom mohli širokou veřejnost seznámit s problematikou 
předčasných porodů. 

• Vybudovat klubovnu s prostorem pro hraní, která by byla určena pro setkávání 
rodin předčasně narozených nebo nemocných dětí, jež nemohou kvůli svému 
zdravotnímu stavu využívat běžné dětské koutky.  

• Vydat charitativní kalendář na rok 2021.  



Finanční část výroční zprávy



Podle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 325/2015 
Sb.

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH 
k  31. 12. 2019 

(v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky:


Motýlek - pomoc rodinám 
v tíživé situaci, z. s. 
Čelakovského 488/10 
Hradec Králové 50002

IČO

08094802

A. Majetek

Položka K 1. 1. 2019 K 31. 12. 2019

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

02 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0

03 Finanční majetek 0 0

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 0 0

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 0 10

06 Zásoby 0 0

07 Pohledávky 0 0

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 0

09 Ostatní majetek 0 0

10 Majetek celkem 0 11

B. Závazky

Položka K 1. 1. 2019 K 31. 12. 2019

01 Závazky 0 0

02 Úvěry a půjčky přijaté 0 0

03 Závazky celkem 0 0

99 Rozdíl majetku a závazků 0 11



Podle přílohy č. 1 
vyhlášky č. 325/2015 
Sb.

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
k  31. 12. 2019 

(v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky:


Motýlek - pomoc rodinám 
v tíživé situaci, z. s. 
Čelakovského 488/10 
Hradec Králové 50002

IČO

08094802

A. Příjmy

Činnosti

Ukazatel Hlavní Hospodářská Celkem

01 Prodej zboží 0 0 0

02 Prodej výrobků a služeb 0 0 0

03 Příjmy z veřejných sbírek 6 0 6

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejných sbírek 27 0 27

05 Přijaté členské příspěvky 0 0 0

06 Dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů 0 0 0

07 Ostatní 0 0 0

08 Průběžné položky 0 0 0

09 Kursové oddíly 0 0 0

10 Příjmy celkem 0 0 33



B. Výdaje

Činnosti

Ukazatel Hlavní Hospodářská Celkem

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 0 0 0

02 Materiál 15 0 15

03 Zboží 3 0 3

04 Služby 4 0 4

05 Mzdy 0 0 0

06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 0 0 0

07 Ostatní osobní výdaje 0 0 0

08 Ostatní 0 0 0

09 Průběžné položky 0 0 0

10 Kursové rozdíly 0 0 0

11 Výdaje celkem 22 0 22

99 Rozdíl příjmů a výdajů 11 0 11

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
k  31. 12. 2019 

(v celých tisících Kč )



PŘÍLOHA PŘEHLEDU  O PŘÍJMECH A 
VÝDAJÍCH 

k  31. 12. 2019 Název a sídlo účetní jednotky:


Motýlek - pomoc rodinám 
v tíživé situaci, z. s. 
Čelakovského 488/10 
Hradec Králové 50002

IČO

08094802
A. Příjmy

Dary od fyzických a právnických osob a členů spolku 26 634,4

Výtěžky z charitativních akcí v rámci veřejné sbírky (1. ročník setkání rodin předčasně 
narozených dětí, lékařů a sestřiček z FN Hradec Králové, Bazárek pro kulíšky, Burza 
hraček a knih, Vánoční jarmark, Přátelský den v knihovně)

5 994,00

Příjmy celkem 32 628,40

B. Výdaje

Materiál na balíčky pro maminky v rámci projektu Malí bojovníci (celofánové, sáčky, 
stuhy, příze, látky, papírenské zboží) 2 984,00

Vybavení Komunitní půjčovny (kočárky, autosedačka, spací pytle, nosítko, matrace, 
vybavení dětské postýlky) 5 500,00

Nájem půjčovny 2 450,00

Kalendáře pro maminky a do FN HK (včetně poštovného) 3 241,00

Předávání vánočních dárků pro děti ze sociálně slabých rodin (Dárek od bot 2019) 1 143,00

Náklady na 1. ročník setkání rodin předčasně narozených dětí, lékařů a sestřiček z FN 
Hradec Králové 3 106,00

Náklady na charitativní akce 453,00

Provozní náklady spolku (pokladničky, razítko, správní poplatky při zakládání veřejné 
sbírky, kancelářské potřeby, fundrisingové kampaně) 2 782,65

Výdaje celkem 21 659,65

Pozn.: Výdaje na provoz spolku a charitativní akce jsou hrazeny z darů členů spolku. 



DĚKUJEME
všem laskavým dárcům, partnerům, 

dobrovolníkům, lékařům, sestřičkám, maminkám 
a také našim trpělivým rodinám. 

Iveta Koutová 
Kristýna a Michal Šeflovi 


