
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Vybrané neziskové organizace v 1. ročníku projektu 

Daruj srdce

• Adra Ostrava, Gymnázium Olgy Havlové

• Křižovatka handicap centrum Pardubice, Střední zdravotnická škola, Pardubice

• Mobilní hospic Ondrášek Ostrava, 1st International School of Ostrava

• Spirála Ostrava, 1st International School of Ostrava

• Domácí hospic Křídla Sedlčany, Gymnázium a SOŠ ekonomická, Sedlčany

• Benediktus Chotěboř, Gymnázium Chotěboř

• Centrum Bazalka, Gymnázium J.V. Jirsíka České Budějovice

• Educante Kyjov, SOU Kyjov

• Naše Ulita Hořice, Gymnázium Hořice

• Diakonie Valašské Meziříčí, Masarykovo gymnázium Vsetín



MICHAELA PAPESCHOVÁ, TÝM ADRA

STUDENTI: KLÁRA NOVÁKOVÁ, BARBORA ŘÍHOVÁ, DAVID BAĎURA

Věnuje se pomoci seniorům,

pacientům nemocnic, zdravotně

postiženým (zajišťují program pro

osamělé osoby). Posílají dobrovolníky

do rodin, kde se narodily nedonošená

dvojčata a vícerčata, aby matky mohly

provádět rehabilitace s jedním a o

druhé bylo postaráno.

ADRA by využila příspěvek na

vzdělávání pracovníků a také na DPP a

DPČ.
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Střední zdravotnická škola Pardubice
tým: Kristýna Macháčková, Anna Komárková, Veronika Kopecká

• Organizace: KŘIŽOVATKA, o.p.s.

• Čemu se věnuje: poskytuje sociální služby lidem s 
tělesným a kombinovaným postižením.

• Využití finanční podpory: nákup kompenzačních 

pomůcek do cvičebny. 





• Název školy: 1st International School of Ostrava
• Členové týmu: Tereza Dejčíková, Adéla Vontorová, 

Men Lai Hong, Lucie Bayerová, Ráchel Stojkovová
• Název neziskové organizace: Spirála Ostrava
• Spirála Ostrava je poskytovatelem sociálních služeb 

lidem s dlouhodobým duševním onemocněním a 
jejich zaměstnáváním v chráněných podmínkách.

• Příspěvek bude využit na rekonstrukci nových 
prostorů, v kterých by duševně nemocným bylo 
umožněno začít budovat multidisciplinární tým, 
komunitní klub a komunitní dílnu.



Gymnázium a Střední odborná 

škola ekonomická, Sedlčany

• Členové týmu: (horní obrázek zleva doprava) Helena 
Kosařová, Jana Stiborová, Monika Doubravová, 
Leontýna Zoulová,  Anna Chmelařová, Martina 
Kaprálová
(spodní obrázek zleva doprava) Magdaléna 
Machovská, Lucie Procházková

• Vybraná nezisková organizace: hospic Křídla

• Domácí hospic Křídla pomáhá nevyléčitelně 
nemocným lidem důstojně prožít své poslední chvíle 
v domácím prostředí za přítomnosti svých blízkých. 

• Získanou finanční podporu využijí ke koupi 
polohovacího lůžka, které půjčují do rodin pacientů. 



Aneta Bártová, Dominika Trtíková, Barbora Uchytilová

Gymnázium Chotěboř

Benediktus z. s.

• Poskytuje sociální služby pro lidi s mentálním postižením, 

vytváří komunitu, ve které má každý své místo a podílí se na 

jejím fungování

• Finanční podporu využije na vybavení nové terapeutické

dílny



• Název školy: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

• Členové týmu:  Lucie Jankovská        Monika Jankovská      Alžběta Bělohlavová

• Název neziskové organizace: Centrum BAZALKA – Základní škola speciální a Mateřská škola 

speciální, o.p.s., České Budějovice

• Organizace pomáhá rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením, poskytuje komplexní péči

• Příspěvek bude využit k zakoupení dvou iPadů



Střední odborné učiliště 

Kyjov, příspěvková 

organizace

Havlíčkova 1223

697 01 Kyjov

Obor Pečovatelské 

služby

EDUCANTE z.s. 

Kyjov
pro

Chceme pomoci spolku, protože

• Pomáhá postiženým i domácím pečujícím

Při přípravě na své budoucí povolání se velmi často 

setkáváme s lidmi, kteří jsou odkázáni na pomoc a 

péči druhých osob.  Proto dokážeme vyhodnotit, jak 

důležitou podporu postiženým a jejich rodinám spolek, 

který jsme si vybrali, poskytuje.

• Od roku 2016 provozuje spolek Poradnu pro pečující

Pečujícím se dostává rad z oblasti sociálních dávek, 

kompenzačních pomůcek a základní péče o 

pečovaného, problémy mohou konzultovat i po 

telefonu.

• Organizuje setkání Sebeobhájců – skupiny osob 

s mentálním postižením, čímž napomáhá k jejich 

začlenění do společnosti.

• Pomáhá s provozem SOS psychologické poradny

Jak
využijeme finanční 

podporu

• Vymalování prostor

S malováním pomohou naši 

spolužáci z oboru Malířské a 

natěračské práce, následný úklid 

provedeme se spolužačkami.

• Obnova vybavení

Díky dobrovolnické práci můžeme 

na malování ušetřit. Pokud se to 

podaří, mohl by spolek vyřadit 

starou sedačku, která zabírá příliš 

mnoho místa a koupit z příspěvku 

nadace i křesílka a stolky, aby se 

prostor dal lépe využívat.



Naše ulita z.s. sociální rehabilitace Hořice

Škola: Hořické gymnázium

Tým: Štěpán Melichar, Filip Prokůpek, Petra Konečná, Hana 
Vaculová

Nezisková organizace Naše ulita pomáhá lidem s duševním 
onemocněním, umožňuje jim trávit čas v bezpečném prostředí 
a zároveň rozvíjet jejich pracovní a sociální schopnosti

Využití finančního příspěvku: na nákup výtvarných materiálů, 
vybavení do keramické dílny a proškolení pracovníků



MASARYKOVO GYMNÁZIUM 

VSETÍN

Organizace nabízí ucelený komplex zdravotních a 
sociálních služeb.

Domov poskytuje péči klientům s Alzheimerovou 
chorobou, demencí a postižením po mozkových 

příhodách.

Cílem je vytvořit zde láskyplné domácí prostředí, 
vytvořit z Domova domov.

Příspěvek bude využit na nákup vybavení do 
kuchyňky, aby klienti mohli o Vánocích péct cukroví, v 

létě zavařovat, dělat placky a cokoli, co jim vykouzlí 
úsměv na tváři.

Natálie Šubrtová

Karolína a Barbora Divoké

DIAKONIE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


