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Vážení přátelé, milé dobrotety, milý dobrostrýcové, 
 
 
 
ohlížím se za uplynulým rokem 2013. Byl to rok mnohých změn, úspěchů i posunů. 
První celý rok naší snahy o pomoc rodinám s předčasně narozenými miminky, dětem 
v dětských domovech či kojeneckých ústavech, maminkám a dětem v azylových 
domech i rodinám v nouzi. Snahy o vyjádření podpory, dodání naděje i materiální 
pomoci potřebným byly úspěšné. První krůčky dobrotet začaly formálně pod záštitou 
Frantisek & Jana Foundation materiální pomocí. Ke konci roku se nám povedlo 
osamostatnit a vytvořit občanské sdružení s názvem Dobrotety s přiděleným IČ a 
transparentním účtem. Díky tomu budeme moci pomáhat ještě lépe. 
  
 
Není lehké slovy popsat, jaká pomoc se může skrývat za malým dárečkem či 
přáníčkem, které si rozbalí maminka po předčasném porodu v nemocnici a přečte si, 
že na ni myslíme, že má podporu a není sama. Mnoho z nás si prožilo totéž a to nám 
dává energii pomáhat. Když přijde poděkování a fotka miminka, které si odnášení 
pyšní rodiče domů v čepičce nebo ve svetříku od Dobrotet, je to tou nejkrásnější 
odměnou. 
 



 
 

“D ěkujeme Dobrotetě pletařce za krásný svetřík, ve kterém jel náš chlapeček Ondrášek z Podolské 
porodnice na vánoce DOMŮ. 

 
Vaše činnost je obdivuhodná! Přejeme Vám v roce 2014 hlavně pevné zdraví a spoustu dobrosrdečných 

lidiček s chutí s Vámi pomáhat nedonošeným miminkům a jejich rodičům.  
 

Nezapomeneme a DĚKUJEME“ 
 
 
 

O to příjemnější je pocit, se k nám přidávají další, kteří sice neprožili, ale přesto se 
snaží věnovat část svého výdělku, času, nadšení a energie.  
 
Ze srdce bych chtěla všem poděkovat. Díky patří především hlavním a organizačním 
dobrotetám, všem dobrovolníkům, pletařkám, švadlenkám, účastnicím dílniček, 
dárcům, zdravotníkům a dalším příznivcům a podporovatelům, díky kterým můžeme 
společně pomáhat!  
 
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o krátké shrnutí práce, která se v loňském roce 
podařila v oblasti pomoci dětem a rodinám v těžké životní situaci.  
 
České zdravotnictví patří v péči o předčasně narozené děti ke světové špičce. Ale jen 
skvělé technické vybavení k jejich úspěchu nestačí. Jsem nesmírně šťastná, že jsme 
mohli pomoci zútulnit nemocniční prostředí a dodat na oddělení to, co tam nejvíce 
chybělo. Ať už to byla barevná prostěradla do inkubátorů, polohovací pomůcky, 
odsávačky mateřského mléka, klokánkovací křesla, kojenecké lahve, speciální 
minidudlíčky a mnoho dalšího. Velmi podstatnou část tvořily take ručně vyrobená 
přání a dárky pro rodiče k vyjádření psychické podpory.  
 
Všem Vám upřímně děkuji a přeji  hodně energie, nadšení, touhy pomáhat, osobního 
uspokojení a radosti!  
 
Za tým dobrotet, 
Hana Kalábová 
 



Cíl sdružení 

 
Dobrotety jsou sdružením empatických maminek, rodičů na mateřské a rodičovské dovolené či 
pečujících alespoň o jedno nezletilé dítě, jejich příbuzných a dobrovolných zájemců o podporu dětí, 
jejichž cílem je zejména:  

 

a) aktivně pomáhat nedonošeným či nemocným miminkům, dětem v dětských 
domovech, kojeneckých ústavech, v azylových domech a na dalších potřebných 
místech,  

b) poskytovat pomoc rodičům nedonošených nebo nemocných miminek při 
překonávání těžkého období,  

c) usilovat o zajištění materiální a psychické podpory konkrétních rodin 
s předčasně narozeným či nemocným miminkem,  

d) vytvářet na neziskovém základě ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, 
a to zejména vlastní činností; pro tento účel jako vedlejší činnost spolku 
provozovat e-shop a vyvíjet další výdělečné aktivity, 

e) přispívat materiální i finanční pomocí ústavům poskytující péči 
(neonatologická oddělení a dětská oddělení nemocnic, kojenecké ústavy, dětské 
domovy, azylové domy apod.), 

f) spolupracovat s orgány státní správy i samosprávy ČR, dalšími organizacemi 
a osobami,  

g) dalšími formami své činnosti napomáhat cílům sdružení, zejména organizační 
a osvětovou činností se vztahem k problematice předčasných porodů, aj. 

 

Organizační struktura sdružení 

Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada tvořená všemi členy sdružení. 
Výkonným orgánem je rada sdružení, zvolená valnou hromadou ve složení: 

Ing. Hana Kalábová – předsedkyně 

Mgr. Jana Neusarová, Ph.D. – místopředsedkyně 

Šárka Kroužková 

 

Dalším orgánem je kontrolní komise, která dohlíží na dodržování stanov a zajišťuje 
kontrolu dokumentů a činnosti rady. Kontrolní komise byla zvolena ve složení: 

Denisa Hrušínská – předsedkyně kontrolní komise 

Anna Janžurová, DiS. 



Martina Jakubová 

 

Občanské sdružení Dobrotety vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR 3. 12. 2013, 
pod číslem jednacím MV-120324-2/VS-2013. Sdružení bylo přiděleno IČO 
023 977 14. 

Valná hromada - výroční shromáždění členů 

Valná hromada proběhla v Praze, na farním úřadu Farského 3, 12. ledna 2013. 
Členové byli seznámeni s činností sdružení, s plány aktivit a projektů na rok 2014. 
Vše bylo řádným hlasováním schváleno. 

Po skončení oficiální části byl dán prostor společnému povídání a hledání cest a 
nápadů k dalším pozitivním změnám v působení a činnosti organizace v rámci tvořivé 
dobrodílny. 

Zdroje sdružení 
 
Většinu roku 2013 jsme pracovali pouze s materiálními dary od individuálních dárců 
či materiálními sponzorskými dary od oslovených firem.  
 
V prosinci proběhla první charitativní akce Dobrý bazar, ze které výtěžek putoval na 
nákup pomůcek pro neonatologická oddělení. Kompletní vyúčtování využití 
prostředků najdete v příloze tohoto dokumentu. 
 
Vaše jednorázová či pravidelná podpora nám umožňuje úspěšně realizovat naše 
projekty pomoci dětem i ústavům. Naše projekty můžete finančně podpořit zasláním 
libovolné částky na transparentní účet číslo 2200535631/2010. Velmi děkujeme za 
příspěvek v jakékoliv výši! 

 

Komu jsou služby sdružení určeny 
 

• Neonatologickým oddělením 
• Rodinám s nemocnými a předčasně narozenými miminky 
• Dětem v nemocnicích 
• Dětem z kojeneckých a dětských domovů 
• Rodinám v azylových domech 
• Rodinám s dětmi v tíživé finanční situaci 

 
 

Poskytované služby 
 
 
Činnost sdružení je soustředěna do šesti základních oblastí: 
 
 



Pomoc pro neonatologická oddělení – nákup potřeb a pomůcek pro předčasně 
narozená miminka, klokánkovací křesla, pelíšky do inkubátorů, speciální dudlíčky, 
polohovací pomůcky a mnoho dalšího určeného na pomoc těm nejmenším. 

Pomoc rodinám s nemocnými nebo předčasně narozenými miminky – dárky a 
blahopřání pro rodiče, nákup pomůcek pro konkrétní děti 

Pomoc pro děti v nemocnicích – omalovány, dětské knížky, barevné fonendoskopy, 
hračky pro děti, které tráví dlouhé týdny či měsíce v nemocnicích, například na 
onkologii v Motole 

Pomoc dětem z kojeneckých ústavů a dětských domovů – nákup vlhčených 
ubrousků, plen, kosmetiky a plnění konkrétních přání dětí z ústavů 

Pomoc maminkám a dětem v azylových domech – nákup potravin, kosmetiky, 
potřeb pro domácnost a plnění dětských přání. 

Přímá pomoc maminkám v nouzi – například pro maminky, které se ocitly v situaci, 
kdy potřebují okamžitou materiální pomoc (opustil je partner, požár jim zničil byt 
apod.) 
 

Tvořivé dobrodílny 
 
Pravidelné i jednorázové dílničky, na kterých vyrábíme přáníčka či dárky pro 
maminky předčasně narozených dětí různými technikami. V minulém roce proběhly 
take dobrodílny, kde jsme vyráběly například ozdoby do vlasů pro holčičky z 
dětských domovů a azylových domů. V letošním roce máme v plánu dílny s výukou 
šití fleecových čepiček pro předčasně narozená miminky a dílnu, na které splníme 
dětské přání a vyrobíme loutkové divadlo pro děti z jednoho pražského dětského 
domova. 
Část výrobků z dobrodílen můžete také zakoupit. Výrobky jsou k prohlédnutí na 
www.fler.cz/dobrotety. Zakoupením výrobků potěšíte své blízké originálním 
handmade výrobkem a zároveň podpoříte naše projekty!  
 

Podporujeme 
 
V roce 2013 poběhala předávání v mnoha a mnoha neonatologických centrech 
porodnic, dětských oddělení nemocnic, kojeneckých ústavech, dětských domovech a 
azylových domev. Vyjmenujeme zde několik neonatologických center, kde se 
podařilo navázat spolupráci a pravidelnou pomoc.  
 
Praha   
              -      U Apolináře 

- Thomayerova nemocnice 
- Motol 
- ÚPMD Podolí 
- Na Bulovce 

Brno 
Hradec Králové 
Plzeň 



Ostrava 
Mladá Boleslav 
Karlovy Vary 
Pardubice 
Havlíčkův Brod 
Jihlava 
 
 
Sponzoři 
 
V roce 2013 nás podpořili: 
Látky Mráz, Albi, Design 960, Chytrý hračky, 4kids, Albatros, Centropen, Hipp, 
Nivea, Pixy Baby a Saloos. Všem za jejich materiální dary velmi děkujeme! 
Děkujeme, že jste nám pomohli rozzářit mnoho dětských úsměvů! 
 
 
Granty, nadační příspěvky: 
 
V roce 2013 byl podán projekt do nadačního fondu IKEA. Bohužel nebyl podpořen. 
 
Před Vánoci proběhl 1. ročník Dobrého bazaru – výtěžek z této akce byl 15 915 Kč a 
bude použit na nákup potřeb pro neonatologická oddělení. 
 
V rámci dobročinné akce: „Poraďte nám koho podpořit“ jsme získali finanční 
podporu od M&M reality ve výši 5 000 Kč. 
 
 
Poděkování: 
 
 
Za spolupráci děkujeme všem našich členům i dobrovolníků. Děkujeme všem, kteří 
nás podporují a pomáhají nám! 
 
Největší dík patří hlavním dobrotetám a organizačním dobrotetám, které se ve 
svém volném čase dobrovolně věnují rozkvětu naší organizace a pomahájí 
potřebným! 
 
Všem, kteří pomáhají vyrábět dárečky pro maminky a pomůcky pro děti na 
odděleních novorozeneckých JIP. Těm, kteří darovali oblečení, hračky, kosmetiku a 
mnoho dalšího. Jsou to desítky dobrotet, které dobrovolně věnují svůj čas, finanční 
prostředky, um a lásku do výroby potřebných pomůcek!  
 
Spolupracujícím mateřským, rodičovským centrům a dalším organizacím. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontakty: 
 
Sídlo sdružení: 
Dobrotety 
Slávy Horníka 23/200 
150 00  Praha 5  
 

Tel: +420 722 641 659 

E-mail: info@dobrotety.cz 
 
www.dobrotety.cz 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Využití výt ěžku z dobročinné akce Dobrý bazar 
 

Velké díky za tuto velmi vydařenou akci patří především organizátorkám Tereze 
Bravermanové a Janě Dostálové! 
 
Částka celkem:                                                15 915 Kč 
  
  
Pelíšek Neobed – Mladá Boleslav                     2 430 
Látkové pleny – Třebíč                                       1235 
Zavinovačky, 25 ks - Hradec Králové               2 000 
Odsávačka MM – Brno                                      3485 
Šité pomůcky pro Prahu                                    1000 
5x potah na kojicí polštář (Apolinář) 
12x dečka (Motol, Bulovka) 
50x čepička (Motol, Bulovka) 
4x polohovací ruka (Motol, Apolinář, Thomayerova) 
  
Klovánkovací křeslo – Bulovka                       1 390 
Přikrývka – přímá pomoc pro Veroniku             450 
Látky                                                                   384 
Administrativa                                                    520 
Poštovné, razítko, web. doména                              
  
Kojenecká váha Apolinář (cena  7 260 Kč)       3 021 
 


