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Kdo jsme
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.

Shrnutí roku 2020
Pandemie onemocnění COVID-19, která zasáhla v loňském roce
celý svět, se výrazně podepsala na fungování spolku především
kvůli velmi omezeným možnostem se setkávat, a tedy pořádat
charitativní akce, přesto se se jeho činnost nezastavila.
V roce 2020 se nám podařilo:

• začít s budováním klubovny “Motýlek” pro rodiče předčasně
narozených nebo nemocných dětí

• poskytnout hlídání dětem školního věku pracovníků IZS během
jarní i podzimní vlny

• šití roušek pro potřeby nemocnice i rodin v nouzi
• získat grant od NF Tesco, který podpořil projekt Malí bojovníci
• zahájit bezplatné půjčování odsávaček mateřského mléka
maminkám nedonošeňátek ve FN Hradec Králové

• předat na oddělení JIRP pro novorozence hradecké nemocnice
žehlící lis a prostěradla do inkubátorů

• uspořádat tři charitativní akce - “Bazárek (nejen) pro kulíšky”,
adventní jarmark a předání vánočních dárků z projektu“Krabice
od bot”

• získat pro další organizace a rodiny v nouzi darem mléčné
výrobky a výživu pro děti od společností Danone a Nutricie

Malí bojovníci
I přes ztížené podmínky spojené s pandemií onemocnění COVID-19
se podařilo udržet projekt, který se zaměřuje na podporu a pomoc
rodinám předčasně narozených nebo nemocných dětí. Díky grantu
získanému od NF Tesco jsme získali dostatek

nancí na nákup

materiálu pro výrobu balíčků, které dostávají maminky
nedonošených nebo nemocných miminek během jejich pobytu na
Dětské klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Na výrobě dárků se dlouhodobě podílejí dobrovolnice z řad
maminek nedonošeňátek a seniorek, z nichž se část pravidelně
schází v mateřském centru Domeček Sever.
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POČET MAMINEK,

V PRŮBĚHU ROKU 2021

KTERÉ SE
ZÚČASTNILY SEZENÍ
PŘEDANÝCH
DÁRKOVÝCH
BALÍČKŮ
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POČET

Klubovna “Motýlek”

Rodiče předčasně narozených miminek se od počátku musí potýkat
se strachem z infekce a přílišné zátěže nezralého nervového
systému svých dětí. V prvních letech života svých potomků se
mnohdy raději vyhýbají obvyklým místům jako jsou mateřská centra
nebo dětské herny. Tím se ale prohlubuje jejich sociální izolace.
Podobnými pocity vyčlenění si často procházejí i rodiče
donošených dětí narozených s hendikepem nebo
potýkajících se poruchami chování.
Klademe si proto za cíl pro ně připravit prostor
umožňující setkávání dospělých a dětí v přátelském
bezpečném prostředí, ve kterém najdou

herní prvky

rozvíjející hrubou i jemnou motoriku a kde pro ně
budou pořádány nejrůznější akce s ohledem na jejich
speci cké potřeby.
Klubovnu “Motýlek”, která vzniká jako součást projektu
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Malí bojovníci, budou moci využívat i klienti rané péče.

Klubovna “Motýlek” - průběh
rekonstrukce

Grant od NF Tesco
V roce 2020 jsme se stali vítězi dotačního programu Nadačního
fondu Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti.
Projekt byl zaměřen na podporu předčasně narozených dětí a jejich
rodičů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. V rámci projektu
jsme díky práci dobrovolníků vyráběli a následně předali na
oddělení JIRP pro novorozence Dětské kliniky FN HK přehozy na
inkubátory a speciální čepičky, které se používají pro miminka
potřebující dechovou podporu CPAP.
Součástí byla i výroba balíčků s drobnými dárky pro maminky
hospitalizovaných miminek. Ty jsou předávány na sezeních
pořádaných pravidelně členy našeho spolku, kteří jsou současně
sami rodiče nedonošeňátek, která sice byla z epidemiologických
důvodů omezena, přesto se jich podařilo několik uskutečnit.
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Komunitní půjčovna
Služby půjčovny jsou určeny především rodinám předčasně
narozených nebo nemocných dětí, se kterými se setkáváme na
Dětské klinice FN HK v rámci projektu Malí bojovníci. Výpůjčky také
mohou využít klienti azylového domu pro matky s dětmi
a nízkoprahových center zaměřujících se na terénní práci přímo
v rodinách v Hradci Králové.
Rodiny si mohou zapůjčit kočárky spolu se zimními fusaky, dětské
postýlky včetně matrací a ložního prádla, jídelní židličky,
autosedačky, vaničky, elektronickou váhu, elektrické i manuální
odsávačky mateřského mléka.
V lednu 2020 se navíc podařilo doplnit dlouhodobou spolupráci na
oddělení matek na Dětské klinice hradecké nemocnice o možnost
vypůjčit si zdarma odsávačky mateřského mléka.

Spolupráce s Danone a Nutricií
Navázali jsme na úspěšnou spolupráci se společností Nutricia a. s.,
která byla zahájena již v roce 2019. Zároveň započala spolupráce
s její mateřskou společností Danone, a.s., díky které byl rozšířen
sortiment darovaných produktů také o jogurty, jogurtové nápoje
a další mléčné výrobky.
Během roku jsme od společností Danone a Nutricia obdrželi darem
mléčné výrobky a potraviny pro děti, které jsme dále předali do
dětského domova v Nechanicích, azylových domů v Hradci Králové
a Pardubicích, do potravinové banky v Hradci Králové, do Klokánku
v Pardubicích a také jednotlivým rodinám. Prosincový dar putoval
spolu s cukrovím za zdravotníky v první linii ve fakultní nemocnici.

Světový den předčasně narozených
dětí
U příležitosti listopadového Světového dne předčasně narozených dětí
jsme mohli předat žehlící lis na oddělení JIRP pro novorozence Dětské
kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zakoupena byla také
prostěradla do inkubátorů.
Spolu s lisem jsme lékařům i sestřičkám předali vzkazy od vděčných
rodičů, které je nesmírně potěšily. “Oni pomáhají nám, my pomůžeme
jim,” napsala jedna z maminek a s tím více než souhlasíme.
Chtěli bychom proto poděkovat všem dárcům, kteří podporují činnost
spolku, dále pak panu Rolandu Čiperovi a obchodu Strima Czech s. r.
o. za ochotu a vstřícnost a Ivetě Koutové za organizaci celé akce.

Charitativní akce
Omezení setkávání, která platila většinu roku, příliš nepřála pořádání
charitativních akcí. Přesto se nám podařilo v říjnu 2020 uspořádat již
druhý ročník bazárku oblečení, bot a dalších potřeb pro nejmenší.
Během prosince se uskutečnil adventní jarmark. Také jsme se znovu
zapojili do akce “Krabice od bot” kladoucí si za cíl potěšit děti ze
sociálně slabších rodin vánočním dárkem, někdy to totiž může být
jediný dárek, které tyto děti dostanou. Letos bylo obdarováno více
jak 20 dětí, bohužel však nebylo možné uskutečnit žádné setkání s
dětmi u stromečku jako v roce předešlém.

Naše pomoc během pandemie

Mimořádné týdny, kterými jsme si všichni prošli v roce 2020, jsme se
v Motýlku rozhodli proměnit v něco užitečného. Od počátku jarního
lockdownu se šicí stroje dobrovolnic nezastavily. Pod jejich rukama
vzniklo 464 roušek, které byly rozdány na Dětskou kliniku,
Emergency a Interní kliniku Fakultní Nemocnice Hradec Králové.
Další putovaly k zaměstnancům Tesca v OC FUTURUM v Hradci,
do prodejen Albert a Hruška a do Park Golf Club Hradec
Králové, kde posloužily při realizaci projektu určeném
lidem v první linii “Vaříme nepostradatelným”. Své roušky
dostaly také maminky a děti v hradeckém azylovém
domě i přímo jednotlivé maminky v nouzi.

Naše pomoc během pandemie

Od konce března sloužila naše klubovna k hlídání dětí zaměstnanců
IZS, především policistů, dále pak lékařů a sester z Fakultní
nemocnice Hradec Králové.
Dětem se zde celodenně věnovali dobrovolníci. Každé dopoledne
probíhala výuka, pokud bylo třeba, děti se účastnily online
vyučování dle požadavků své školy. Po obědě už byl pro ně
připraven pestrý volnočasový program. Pokud platilo
omezení počtu osob pohybujících se venku, trávily děti
čas v rámci areálu, ve kterém sídlí klubovna. Vedle
venkovních aktivit se děti věnovaly také společenským
hrám a soutěžím.
Děti byly hlídány nepřetržitě 3 měsíce během jarní vlny
a opět na podzim po dobu 2 měsíců. Lví podíl na
spokojenosti dětí i rodičů měla Iveta Koutová, které
pomáhaly dobrovolnice z řad NO CČSH a také
studentky z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové. Služeb klubovny využilo celkem 14 dětí.

Cíle pro rok 2021
Přestože pandemie nadále trvá, doufáme, že se nám i následujícím
roce podaří pokračovat v započaté práci.
V roce 2021 se bychom rádi splnili následující:

• dokončit klubovnu “Motýlek” (pořídit koberec, cvičební prvky,
pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky)

• nabídnout v klubovně volnočasové aktivity, přednášky a možnost
krátkodobého hlídání pro děti předškolního věku

• rozvíjet v projektech podporujících rodiny předčasně narozených
nebo dětí

• uspořádat druhý ročník setkání zdravotníků hradeckého
perinatologického centra s předčasně narozenými dětmi a jejich
rodiči

• podat žádosti o granty a zahájit fundrisingové kampaně
propojené s veřejnou sbírkou

• pokračovat ve spolupráci se společnostmi Danone a Nutricia
• hledat nové možnosti sponzoringu

´

Děkujeme všem laskavým
sponzorům a dárcům. Poděkování
patří také organizacím a
dobrovolníkům, kteří se v průběhu
roku zapojili do činnosti spolku.
Děkujeme:
Ivetě Koutové, Robertu Dvořákovi, Marie Šafratové, Ludmile Še ové,
Monice Hausnerové, Ivetě Veselé, Kristýně Še ové, Františce
Pospíšilové, Kristýně Kupfové, Michaele Roubalové, Elišce Adamcové,
Jiřímu Koutovi, paní Urbanové a Krejzlové, Snovačkám z MC Domeček
Sever, Náboženské obci Církve československé husitské v Hradci
Králové, Danone, a.s., Nutricii, a. s. a Potravinové bance Hradec Králové,
z. s.
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PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
k 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč )
IČO

Název a sídlo účetní jednotky:
Motýlek - pomoc rodinám
v tíživé situaci, z. s.
Čelakovského 488/10
Hradec Králové 50002

08094802

A. Majetek
Položka

K 1. 1. 2020

K 31. 12. 2020

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

11

7

06 Zásoby

0

0

07 Pohledávky

0

0

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté

0

0

09 Ostatní majetek

6

25

10 Majetek celkem

17

32

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech

B. Závazek
Položka

K 1. 1. 2020

K 31. 12. 2020

01 Závazky

0

0

02 Úvěry a půjčky přijaté

0

0

03 Závazky celkem

0

0

17

32

99 Rozdíl majetku a závazků

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

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
k 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč )
IČO

Název a sídlo účetní jednotky:
Motýlek - pomoc rodinám
v tíživé situaci, z. s.
Čelakovského 488/10
Hradec Králové 50002

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

2

0

2

45

0

45

0

0

0

30

0

30

07 Ostatní

0

0

0

08 Průběžné položky

0

0

0

09 Kursové oddíly

0

0

0

10 Příjmy celkem

77

0

77

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejných sbírek
05 Přijaté členské příspěvky
06 Dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů

B. Výdaje
Činnosti
Ukazatel
01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Hlavní

Hospodářská

Celkem

0

0

0

02 Materiál

36

0

36

03 Zboží

38

0

38

04 Služby

8

0

8

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

82

0

82

PŘÍLOHA PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A
VÝDAJÍCH
k 31. 12. 2020
Název a sídlo účetní jednotky:

(v celých tisících Kč )
IČO
08094802

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

A. Příjmy
Dary od fyzických a právnických osob a členů spolku
Výtěžky z charitativních akcí v rámci veřejné sbírky (Bazárek nejen pro kulíšky,
vánoční jarmark)

44758,00
2373,00

Grant Nadačního fonduTesco “Vy rozhodujete, my pomáháme”
30000,00
Příjmy celkem

77131,00

B. Výdaje
MALÍ BOJOVNÍCI + GRANT NF TESCO: materiál na balíčky pro maminky
(celofánové, sáčky, stuhy, příze, látky, papírenské zboží), látky a zipy na
čepičky na JIRP pro novorozence FN HK, látky na přehozy na inkubátory

35978,75

KOMUNITNÍ PŮJČOVNA: odsávačky mateřského mléka, ochranné potahy na
matrace, prostěradla, povlaky na polštáře

12825

KLUBOVNA: rekonstrukce a vybavení (úložné koše, hračky, lékárnička, čisticí a
úklidové prostředky)

9186,1

Náklady na hlídání v klubovně během 1. a 2. vlny (materiál na tvoření, odměny
za soutěže, výlet do zoo)

9616,04

Žehlící lis pro oddělené JIRP pro novorozence, Dětská klinika FN HK

6413

Nájem klubovny

6600

Provozní náklady spolku (fundrisingové kampaně, webhosting)
Výdaje celkem

1312,85
81931,74

