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1. Úvodní slovo 

Můžeme pomoci – J. F. 2020 z. ú. je mladá nezisková organizace založená za účelem 

provozování sociálního poradenství; realizace praktické pomoci osobám v nepříznivé zdravotní 

či sociální situaci a pomoc těmto osobám při uplatňování jejich oprávněných zájmů přímou i 

nepřímou formou a to především praktickou finanční či věcnou pomocí; organizováním školení 

a workshopů pro získání potřebných dovedností osobám v nepříznivé zdravotní či sociální 

situaci ke zvládnutí takových situací.  

V roce 2020 jsme se mimo hlavní činnost zaměřili zejména na pomoc seniorům a 

chronicky nemocným, kteří jsou ohroženi nemocí Covid-19 a sociální izolací související s 

protiepidemickými opatřeními. 

V rámci pomoci osamělým seniorům jsme zrealizovali několik stovek osobních setkání 

s potřebnými – převážně seniory. Nejčastějším důvodem setkání byl nákup potravin. Na 

druhém místě, co se četnosti týká, pak osobní rozhovor – pomoc v krizi a osamění, dalším 

běžným důvodem setkání je dovoz obědů izolovaným seniorům. V neposlední řadě se pak 

s potřebnými setkáváme v rámci předávání materiální pomoci – při předávání potravinových a 

hygienických balíčků, roušek… Od června 2020 také provozujeme půjčovnu deskových her a 

Mezigenerační klub deskových her, v rámci níž distribuujeme hry do rodin. 

Mimo běžnou každodenní pomoc potřebným, kterou realizujeme dobrovolnicky, a to se 

zapojením členů správní rady i dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří nás s nabídkou pomoci 

oslovili, se také zaměřujeme na akce mimořádné, jednorázové, společenské, publikované. 

Jejich hlavním účelem je upozornit veřejnost na naši činnost tak, aby se informace o možné 

pomoci dostala k potřebným. Mezi tyto mimořádné akce patří například návštěva a obdarování 

klientů a zaměstnanců Městského centra komplexní péče či Domova U Anežky, podpora 

neformální benátecké platformy šijící roušky, uspořádání koncertu pro izolované seniory, 

distribuce materiální a potravinové pomoci mezi potřebné, či aktivity půjčovny deskových her.  

S přihlédnutím k faktu, že nezisková organizace „Můžeme pomoci“ vznikla 26. 2. 2020, 

tedy na samotném prahu virové pandemie, se dá konstatovat, že za první měsíce své existence 

prodělala doslova „křest ohněm“. A domníváme se, že v této zkoušce obstála. Místní občané, 

snad i proto, že pro ně nejsme žádné nové a neznámé tváře, ale neformální (dobrovolnickou) i 
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formální (v rámci své profese) pomoc jsme poskytovali prakticky vždy, nás přijali s radostí a 

povděkem. Vznik neziskové organizace je prakticky jen legalizací naší dlouhodobé pomoci 

potřebným a mimo jejího ukotvení a rozvoje si klade za cíl adresnější, efektivnější a plně 

profesionální pomoc těm, kteří se ocitli v bezvýchodné a komplikované situaci ať již následkem 

celospolečenských, či čistě osobních vlivů.  

Velmi nás těší, že se na nás veřejnost obrací nejen s potřebou, ale i nabídkou pomoci, a 

to jak materiální, tak i svého času a energie pro potřebné. 

Jménem Můžeme pomoci – J. F. 2020 z. ú. děkuji všem našim klientům i dárcům za 

spolupráci. Začátek naší činnosti byl náročný, ale krásný. Děkujeme Nadaci Karel Komárek 

Family Foundation za štědrý nadační příspěvek 99 000 Kč, díky němuž jsme naši pomoc mohli 

ještě více rozvinout a naše potřebné klienty efektivněji podpořit. Dalším nadačním příspěvkem, 

který činnost ústavu v roce 2020 významně ovlivnil a posunul vpřed, byl příspěvek od Nadace 

Škoda auto v rámci dotační výzvy Krizová pomoc, kde jsme uspěli s projektem „Komunita 

benátecka společně proti Coronaviru“ a získali jsme nadační příspěvek 50 000 Kč. Realizace 

poslání naší neziskové organizace nás naplňuje, těšíme se na další rozzářené oči našich klientů! 

 

Za tým Můžeme pomoci Mgr. Emilie Kalová, předsedkyně správní rady 
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2. Náš tým 

p. Jiří Freisleben, zakladatel 

 

…“Naše nezisková organizace byla založena za účelem pomáhat těm, kteří pomoc 

potřebují a zejména těm, kteří se nemají o koho opřít. Členové naší organizace, jíž jsem 

zakladatelem, se snaží pomáhat tam, kde je to potřeba, primárně obyvatelům Benátek 

nad Jizerou a okolí. Jsem moc rád, že i já mohu v této těžké době pomoci. Sám vím, jak 

je pro člověka důležité dostat pomoc včas. Byl bych velmi potěšen, pokud by projev 

naší pomoci udělal radost.“ 

 

 

Ing. Josef Smrčka, ředitel 

 

…“Vystudovaný chemik a ekolog. Profesí auditor životního prostředí. Hlavně otec 

3 dětí, který se spolu s dalšími snaží pomáhat v Benátkách nad Jizerou a okolí.“ 
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Mgr. Emilie Kalová, předsedkyně správní rady 

 

…“Neziskový sektor je má srdeční záležitost, není to jen mé profesní poslání, ale velmi 

ráda službě druhým věnuji i svůj volný čas, tato oblast se tak stala i mým koníčkem. V 

naší mladé neziskové organizaci "Můžeme pomoci" jsme, troufám si říci, skvělá parta 

nadšenců, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a poskytnout kus své odbornosti, energie a 

svého srdce i tam, kde již ostatní poskytovatelé nejrůznější pomoci "zlomili hůl". 

Věnujeme se i komplikovaným zdánlivě neřešitelným "případům". Za klíčové považuji 

ukotvení naší organizace v křesťanských hodnotách.“ 

 

Bc. Monika Megličová, dis., členka správní rady 

 

…“Členství v této organizaci je pro mne ctí a zároveň velkým závazkem. 

Prostřednictvím našeho zakladatele, jímž jsme byli osloveni o spolupráci, jsme dali 

vzniknout něčemu novému, významnému. Troufám si říci, že zřízení organizace dalo 

novou motivaci nejen našemu laskavému zakladateli, ale i nám. Jsou mi velmi blízké 

morální zásady, které generace našich rodičů a prarodičů ctí.“ 
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Ing. Marek Miškovský, člen správní rady 

 

…“Jsem katolický kněz, od 1. 1. 2017 působící v Benátkách nad Jizerou a okolí. Rád 

se dle svých možností a schopností podílím na místním dění. V rámci působení 

v  neziskové organizaci se zapojuji zejména do osobních rozhovorů s cílem povzbudit 

a potěšit potřebné (nejen) na rovině duchovní. Cizí mi však není ani organizace a 

realizace praktické materiální pomoci pro potřebné (například nákupy seniorům, pomoc 

s vyklízením bytů…), či spolupořádání mezigeneračních setkávání všeho druhu.“ 
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3.  Aktivity roku 2020 

 

Zahájení praktické každodenní pomoci 

potřebným, zejména v souvislosti  

s pandemií Covid-19 

V první polovině března 2020, bezprostředně po vypuknutí pandemie, jsme společně 

vytvořili a posléze mezi občany Benátek nad Jizerou a okolí distribuovali na letáčcích A5 

nabídku naší pomoci. Obsahem informačního letáčku byla tato forma okamžité pomoci: 

„Nabízíme: 

 pomoc a podpora lidská – duchovní  

 zprostředkování a koordinace dobrovolníků pro drobnou pomoc doma  

 psychická podpora (po telefonu, osobní návštěva) 

 zajištění nákupů a jejich dodání 

 zprostředkování externích služeb (městská knihovna, pošta…) 

 zajištění nákupu potravin formou e-obchodu  

 konzultace a praktická pomoc v rámci kompetencí zdravotní sestry  

 konzultace a praktická pomoc v rámci kompetencí sociálního pracovníka  

 odborné poradenství z pohledu pracovního preventisty 

 rozvoz potravin lidem, kteří nemohou nebo se bojí vycházet  

 konzultace témat z duchovní oblasti po telefonu  

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
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 technická pomoc – rozvoz materiálu autem  

 zprostředkování dalších (nejen komerčních) služeb např. dovoz jídla, štípání dříví, 

odvoz prádla do prádelny…  

 

v případě zájmu nás prosím kontaktujte: 

e-mail: muzeme.pomoci@seznam.cz 

mobilní telefon: 737 474 569“ 

Ihned po pořízení a zprovoznění telefonního čísla naší neziskové organizace se začali 

hlásit první zájemci o pomoc, ale i ti, kteří sami chtěli přiložit ruku k dílu. Nic nám nebránilo 

začít okamžitě poskytovat a koordinovat služby potřebným. I když v průběhu roku 2020 byla 

některá epidemiologická opatření rozvolněna, klienti nám stále zůstali po celý rok a obstarávali 

jsme jim nákupy, či si s nimi chodili jen tak popovídat. S oblibou s nimi  také hrajeme deskové 

hry z naší půjčovny. 

Služby potřebným v době pandemie nás mnohému naučila, v mnohém posílila a získali 

jsme jistotu, že se v našem týmu na sebe vzájemně můžeme 100% spolehnout, což považujeme 

za výborný základ do naší další činnosti.  

  

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
mailto:muzeme.pomoci@seznam.cz


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

11 

Velikonoční povzbuzení izolovaných seniorů na 

pobytových službách V Benátkách nad Jizerou 

 

Zástupci organizace "Můžeme pomoci J. F. 2020 z. ú." na Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 

předali zaměstnancům MěCKP 50 čerstvých máslových mazanců a velikonočních přání pro 

všechny seniory pobytových služeb Městského centra komplexní péče. Jsme si vědomi, jak 

náročné pro seniory musí být odloučení od jejich rodin a přátel, proto jsme se rozhodli všechny 

klienty alespoň takto potěšit, podpořit a povzbudit. 
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Materiál na roušky 

 

Členové neziskové organizace Můžeme pomoci J. F. 2020 z. ú. v dubnu 2020 nakoupili 

materiál k výrobě bavlněných roušek. Galanterii převzal pan Jan Dibitanzl, který ji dále 

distribuoval mezi úžasné benátecké švadlenky, ty z nich pak ušily kvalitní bavlněné roušky 

(nejen) pro seniory. Moc děkujeme švadlenkám i Honzovi, je nám ctí podílet se na této záslužné 

akci! 
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Koncert pod okny 

 

Můžeme pomoci J. F.2020 z. ú. uspořádala ve čtvrtek 23. 4. 2020 odpoledne na náměstí 

17. listopadu koncert "Pod Vašimi okny". Šlo o to potěšit všechny osamělé a izolované seniory, 

ať již v Městském centru komplexní péče, nebo v nedalekém Domově U Anežky. Akce se 

náramně vydařila, desítky seniorů se pobavily a po dlouhé době všichni pocítili sounáležitost, 

vděk a radost! Děkujeme, že jsme tohoto krásného zážitku mohli býti součástí. 😍 
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Balíčky pro seniory 

 

Odpoledne 6. 5. 2020 jsme zkompletovali a rozdistribuovali 12 štědrých balíků (nejen) 

potravinové pomoci mezi akutně potřebné benátecké seniory a další sociálně znevýhodněné. 

Pomáháme zdarma a diskrétně. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!  
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Zahájení provozu půjčovny deskových her 

 

Začátkem června 2020 naše organizace slavnostně zahájila provoz půjčovny deskových 

her. První hry putovaly do Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou, kde 

okamžitě začaly sloužit seniorům při každodenních aktivitách. Další skupina her byla zapůjčena 

benátecké Římskokatolické farnosti, kde slouží zejména k posílení mezigeneračních vztahů při 

nejrůznějších příležitostech – setkáních farnosti a farních akcí, kde se setkávají farníci napříč 

generacemi. Některých her se ujali přímo členové správní rady, kteří garantovali, že hry budou 

používat napříč generacemi a povedou o jejich využití evidenci. Vzhledem k uvolnění 

protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 se slavnostního zahájení mohl 

zúčastnit i samotný zakladatel pan Jiří Freisleben, jeho radost z dobrého díla byla obrovská! 

Děkujeme nadaci KKFF, díky jejímuž nadačnímu příspěvku mohla půjčovna deskových her 

vzniknout!  

 

    

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
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Foto z oslavy zahájení půjčovny deskových her a zároveň konce zákazu vycházení seniorů 

z pobytových sociálních zařízení, červen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
https://muzeme-pomoci.webnode.cz/_files/200000045-64bfd64bfe/Hry_k%C5%99est.jpg
https://muzeme-pomoci.webnode.cz/_files/200000045-64bfd64bfe/Hry_k%C5%99est.jpg


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

20 

Úvodní soutěžní mezigenerační setkání  

Klubu deskových her 

V úterý 30. 6. 2020 odpoledne společenský farní sál doslova ožil! Chvílemi to v něm 

bylo jako v úle!  Sešly se zde tři desítky dětí, seniorů i zástupci střední generace, aby pod 

taktovkou členů neziskové organizace „Můžeme pomoci“ společně strávili příjemné chvíle nad 

deskovými hrami. Zažili jsme společně veselé i napínavé chvíle. Krásné bylo pozorovat 

přirozené propojení generací. Čtyři nejúspěšnější hráči z každé kategorie si odnesli hodnotné 

ceny a diplomy, ale ani ostatní neodešli s prázdnou a dostali něco sladkého na cestu. Všem 

zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a budeme se moc těšit na další setkání 

Mezigeneračního klubu deskových her!  
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Benátecká pouť sv. Máří Magdalény 26. 7. 2020 

 
Členové Můžeme pomoci z. ú spolu s Římskokatolickou farností Benátky nad Jizerou 

zorganizovali mezigenerační setkání farníků a široké veřejnosti u příležitosti farní pouti 2020. 

Setkání se zúčastnily 4 generace, společenský farní sál a přilehlé prostory doslova praskaly ve 

švech. Setkání si všichni náramně užívali, ke kávě a čaji se podávaly poutní koláčky z místního 

Merhautova pekařství. Každý účastník poutního setkání si pak domů odnesl tradiční pouťové 

medové srdce a obrázek z pouti. Setkání se vydařilo a znovu jsme se přesvědčili o tom, že cesta 

obnovování tradic a mezigeneračních setkávání je ta správná. 

 

 
Pohoštění ve farním společenském sále v rámci pouťové oslavy 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
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Druhé soutěžní klání Klubu deskových her 

V neděli 13. 9. 2020 odpoledne se na dvorku a ve společenském sále římskokatolické 

fary v Benátkách nad Jizerou uskutečnilo druhé soutěžní setkání Klubu deskových her. 

Zúčastnili se jej tradičně zástupci všech věkových kategorií. Kvůli zhoršující se situaci s 

onemocněním Covid-19 však přišlo o něco méně seniorů, než je na našich společenských akcích 

obvyklé. Počasí nám přálo, a tak jsme malebné odpoledne babího léta mohli strávit při 

soutěžním klání převážně venku. V závěru akce čekalo všechny soutěžící příjemné překvapení 

– vítězové každé kategorie byli odměněni hodnotnými cenami, nikdo však neodešel s prázdnou 

a i ti, co se neumístili na prvních pěti místech, dostali malou pozornost. 

 

 

 

 

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

23 

Spolupráce s Azylovým domem  

pro matky s dětmi Charity ČR 

I když naši českou společnost v září 2020 začala zmítat další vlna nejistoty, strachu a 

nezodpovězených otázek, v naší neziskové organizaci jsme se snažili zůstat v klidu – 

zodpovědní a vnímaví vůči všem potřebným lidem kolem nás.  

Nebezpečí onemocnění Covid-19 nepřeceňujeme, ani nebagatelizujeme. Máme klienty, 

kteří opravdu nemohou mezi běžnou populaci – například na nákup (ať již z důvodu věku, 

zdravotního stavu, strachu, nebo nařízené karantény...), a tak jim rádi i nadále pomáháme 

zajišťovat všechny běžné potřeby. Snažíme se pomoci úplně každému.  

Jsme velmi vděčni, že se nám stále hlásí noví dobrovolníci z Vašich řad – našich 

podporovatelů. Práce je a bude hodně!  

Navázali jsme aktivní spolupráci s Charitu ČR, kde se snažíme saturovat potřeby všech 

primárně potřebných – například v září 2020 jsme měli tu čest být nápomocni člověku, který se 

ne vlastním zaviněním dostal do existenčních problémů a potřeboval základní životní vybavení, 

viz. fotogalerie – a "základní" v našem pojetí neznamená "nekvalitní". 

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

24 

Mezinárodní den seniorů 2020 

Ani nezisková organizace Můžeme pomoci z. ú. nezapomněla na Mezinárodní den 

seniorů 2020. Při této příležitosti jsme, díky štědrému nadačnímu příspěvku Nadace Škoda auto, 

programu "Krizová pomoc", mohli nakoupit, zabalit a distribuovat 66 balíčků (nejen) 

potravinové pomoci pro seniory, kteří se díky pandemii Coronaviru ocitli v osamění a izolaci. 

Nezapomněli jsme ani na ty, kteří o seniory pečují. Balíčky byly doplněny o milé a povzbudivé 

slovo a pozdrav z Říma od benáteckého kněze otce Marka. Srdečně děkujeme všem 

dobrovolníkům, kteří se na této aktivitě podíleli, bez jejich pomoci bychom se neobešli. I v této 

nelehké době jsme zde byli pro ty nejpotřebnější. 
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Podzimní pomoc izolovaným  

osobám v důsledku pandemie 

I během podzimní vlny pandemie jsme byli k dispozici těm, kteří zůstali doma 

v karanténě a neměl jim kdo nakoupit a přivézt potřebné věci. Hlásili se nám další dobrovolníci 

a s jejich pomocí jsme mohli pomoci všem zájemcům.  Pro zajímavost přidáváme ukázku pár 

dochovaných nákupních seznamů z podzimní doby. Nákupy jsme našim klientům zrealizovali 

díky našim dobrovolníkům i donátorům – Nadaci Karel Komárek Family Foundation a Nadaci 

Škoda auto. Moc děkujeme za podporu! Poděkování patří také všem, kteří nám důvěřují, 

využívají naše služby a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání.  

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

26 

Balíčky pro seniory benáteckého  

Domova U Anežky 

V říjnu 2020 se náš ředitel Ing. Josef Smrčka dohodl s panem ředitelem Domova 

U Anežky Ing. Alešem Vychodilem a podpořili jsme 77 rozmanitými balíčky (s desinfekcí, 

vitamíny, čaji, čerstvým i sušeným ovocem a dalšími dobrotami...) klienty i personál domova 

pro seniory v Benátkách nad Jizerou.  
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Listopadová podpora  

Městského centra komplexní péče 

Začátkem listopadu 2020 nám bylo ctí a potěšením vitamínovým balíčkem povzbudit a 

laskavým slovem poděkovat těm, kteří stojí v první linii a s láskou a profesionalitu pečují o ty 

nejkřehčí. Boj proti zákeřnému protivníkovi zvládli a vyhráli díky pospolitosti a vzájemné 

podpoře, která v Městském centru vládne.  

 

 

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

28 

Vánoční nadílka pro klienty domova pro seniory 

MěCKP a Domova U Anežky  

v Benátkách i  Luštěnicích 

Členové neziskové organizace Můžeme pomoci popřáli všem svým klientům, 

podporovatelům, spolupracovníkům, přátelům i sledujícím krásné, požehnané a radostné prožití 

vánočních svátků. Těsně před Vánoci 2020 jsme zrealizovali největší "balíčkovou" akce v naší 

historii, kdy nám bylo ctí potěšit a povzbudit na 300 seniorů i těch, kteří o ně s láskou a 

obětavostí pečují. Děkujeme Nadaci Škoda auto, že nám pomáhá pomáhat! I v druhém kole 

"Krizového fondu" jsme zde uspěli se svou žádostí. 
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Finanční dar za účelem sloučení zahraniční 

rodiny žijící dlouhodobě v našem městě 

V létě 2020 poskytla naše společnost finanční dar 40 000 Kč vietnamské rodině se 

dvěma dětmi za účelem sloučení rodiny – získání dlouhodobého pobytu matky v ČR. 

V důsledku pandemie se však matce do ČR za rodinou v roce 2020 z Vietnamu nepodařilo 

dostat. Dar nicméně znamenal ve vývoji událostí veliký posun a s rodinou jsme nadále ve 

spojení a jsme i nadále připraveni pomoci.  
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4. Realizované projekty s nadační podporou 

v roce 2020 

1. Grantový program: Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO 

Název projektu: Komunita Benátecka společně proti Coronaviru 

Doba realizace projektu: 30. 6. 2020 - 30. 11. 2020 

Přidělená částka: 50 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Nadační příspěvek byl v souladu s cíli projektu využit pro 

zachování dosavadní činnosti organizace, v době pandemie úzce související s opatřeními 

zmírňující dopad onemocnění Covid-19 a příslušných protiepidemických opatření na 

nejohroženější skupiny. Díky nadačnímu příspěvku jsme pravidelně mohli poskytovat 

praktickou pomoc těmto osobám pro zmírnění jejich izolace - konkrétně se jednalo o nákupy a 

distribuce potravinové a materiální pomoci, dovážku nákupů, léků a obědů, či pořízení 

mezigeneračních deskových her a pohoštění pro herní mezigenerační setkávání. Z nadačního 

příspěvku od Nadace Škoda auto byly také pořízeny dva tablety, jež jsou využívány našimi 

klienty k videohovorům s rodinami. Při výskytu onemocnění Covid-19 v pobytovém sociálním 

zařízení v našem městě jsme okamžitě poskytli účinnou pomoc seniorům i pečujícím v podobě 

vitamínových/potravinových/hygienických balíčků. 
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2. Grantový program: Nadace Karel Komárek Family Foundation, rychlé granty 

- Mimořádná grantová výzva pro NNO podporující seniory v době pandemie 

koronaviru 

Název projektu: Praktická každodenní pomoc seniorům a dalším rizikovým osobám, které 

se v souvislosti s pandemií koronaviru ocitli v izolaci 

Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 30. 12. 2020 

Přidělená částka: 99 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Nadační příspěvek byl použit v souladu se Smlouvou o 

poskytnutí nadačního příspěvku č. GV/080/2020 – na nákup deskových stolních her do 

půjčovny deskových her určené prioritně pro izolované seniory, dále na nákup komponentů do 

balíčků pro potřebné osoby, které se ocitly v souvislosti s pandemií v sociální izolaci. Z 

příspěvku se také uhradily kancelářské potřeby určené zejména k informování občanů 

Benátecka o nabízené pomoci v souvislosti s realizací projektu a náklady na dohody o provedení 

práce pro koordinátory a poskytovatele pomoci. Díky nadačnímu příspěvku se povedlo zajistit 

praktickou každodenní pomoc seniorům a dalším rizikovým osobám, které se v souvislosti s 

pandemií koronaviru ocitli v izolaci. Díky nadačnímu příspěvku jsme potřebným z těchto 

rizikových skupin zajistili zdarma dovoz obědů z místních restaurací, každodenní nákupy 

potravin a služby půjčovny deskových her. Tím se nám povedlo zmírnit jejich izolaci a mohli 

se alespoň touto formou zabavit a odreagovat. Díky nadačnímu příspěvku KKFF jsme také 

distribuovali sociálně slabým seniorům (nejen) potravinový balíček, obsahující kvalitní 

trvanlivé potraviny, vitamíny a bavlněnou roušku. 
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5. Hospodaření organizace v roce 2020 

Ústav vznikl 26. 2. 2020 a věnuje se pouze své hlavní činnosti. V rámci své hlavní 

činnosti přijímá dotace určené k plnění účelu daného ústavu a taktéž k tomuto účelu využívá 

svého zapsaného jmění. Základní vklad na bankovní účet ústavu byl složen ve výši 500 000 Kč. 

Společnost neeviduje závazkové vztahy. Žádné závazkové vztahy nejsou kryty věcnými 

zárukami. 

Členům řídících, kontrolních ani správních orgánů nejsou poskytnuty zápůjčky, zálohy, 

závdavky ani úvěry. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období je 0. Společnost 

zaměstnává zaměstnance na dohodu o provedení práce k plnění dílčích úkolů. Většinu práce 

vykonávají dobrovolníci. 

V roce 2020 byly přijaty dotace v celkové výši 149 000 Kč. Fond Škoda Auto poskytl 

dotaci ve výši 50 000 Kč a Nadace Karel Komárek Family Foundation zaslal dotaci ve výši 

99 000 Kč. 

V roce 2020 poskytla společnost finanční dar 40 000 Kč ze základního jmění 

vietnamské rodině za účelem sloučení rodiny – získání dlouhodobého pobytu matky v ČR. 

Důsledkem tohoto rozhodnutí správní rady je výsledek hospodaření roku 2020 ztráta 40 251,50 

Kč a základní jmění ústavu se tak snižuje o částku 40 251,50 Kč. 

Podle § 38mb písm. a) zákona o dani z příjmu nemá organizace povinnost podávat 

daňové přiznání. Zároveň podle § 38mc nemá povinnost ani tuto skutečnost oznamovat FU. 
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6. Slovo na závěr, vize do roku 2021 

Do roku 2021 vstoupila naše organizace s elánem a nadějí. V prosinci 2020 jsme 

obdrželi dobré zprávy o úspěchu našich projektů hned v několika grantových výzvách, a těšíme 

se, že opět budeme mít plné ruce práce. Jedná se o tyto tři projekty (mnohé další jsou v tuto 

chvíli v jednání):  

Účinná, adresná a rychlá pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným v době 

pandemie (Nadační fond Škoda auto, program Krizový fond II) 

Nenechme chudé děti bez pomoci! (Nadace TESCO, program Vy rozhodujete, my 

pomáháme!) 

Rozhýbejme v Benátkách všechny generace! (Nadaní fond Škoda auto, program 

Pohybem pro dobrou věc). 

Mimo realizaci konkrétních projektů pro různé cílové skupiny však chceme především 

zůstat věrní svému základnímu poslání tak, jak jej vnímáme – prakticky pomáhat člověku 

v tíživé situaci a být mu lidsky nablízku. 

I když rok 2021 bude pravděpodobně též významným způsobem poznamenán 

celosvětovou pandemií, chceme udělat maximum pro to, aby naše organizace byla i nadále pro 

všechny potřebné nejen pomocníkem, ale i nositelem naděje a rádcem na cestě k naplňování 

osobního poslání a rozvinutí potenciálu každého jednotlivce. 

 

 

 

Benátky nad Jizerou 17. 3. 2021       Správní rada MP 
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