
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Vybrané neziskové organizace v 2. ročníku výzvy

Daruj srdce

• Dětské centrum Jihočeského kraje, Gymnázium Strakonice

• Domov Ludmila, CMG a SOŠPg Brno

• Azylový dům pro ženy a matky, Střední škola Kostka Vsetín 

• Za sklem Zlín, Střední škola Kostka Vsetín 

• Autis centrum, Gymnázium J.V. Jirsíka České Budějovice

• Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Masarykovo gymnázium Plzeň

• Centrum pro rodinu a sociální péči, Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín

• Charita Jeseník, Gymnázium Jeseník

• Společnost TADY A TEĎ, Gymnázium Luďka Pika Plzeň

• Andělé STROMU ŽIVOTA, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm



 Gymnázium Strakonice

 Členové týmu: Viktorie Soukupová, Ondřej 
Homolka, Leoš Rataj

 Název organizace: Dětské Centrum 
Jihočeského kraje 

- Pobytové zařízení pro děti v těžké životní 
situaci

- Nestátní zdravotnické zařízení

- Komplexní péče zejména o děti 
předškolního věku

- Sociální rehabilitace pro rodiny k upevnění 
vztahů

Využití finanční podpory: zejména na obnovení 
výbavy DCjk – nová sluchátka, trampolína a 
další sportovní vybavení, balanční podložky, 
matrace, dvd přehrávač…



CMGaSOŠPg

Veronika Vávrová, Zora Zajíčková, Lea 

Danielová, Tereza Šolcová, Hana 

Jakubcová

Náš tým:

Čemu se organizace věnuje?
Posláním naší služby je poskytnout péči seniorům, kteří mají 

sníženou soběstačnost, nacházejí se v nepříznivé životní situaci, 

potřebují pomoc a podporu, kterou jim jejich blízcí, pečovatelská 

služba či jiné terénní služby nejsou schopni zařídit v jejich 

přirozeném prostředí.

Domov Ludmila o. p. s.

Na co bude využita finanční podpora?

Primárně na vybavení společenské místnosti 

pro seniory prvního patra, kteří se v tuto dobu 

nemají kde scházet a domov jim chce dopřát 

místo k odpočinku, které v prvním patře chybí.



Střední škola Kostka, Vsetín

tým Pedagogického lycea L2.B
Karolína Ptáčková, Hana Soukalová, Lenka Mazáčová, Andrea Dvořáková

Finanční příspěvek organizace použije  
na příspěvky pro rodiny, které si 
nemohou dovolit zúčastnit se akcí, 
které pořádá, např. plavání, sportovní 
činnosti, výlety ad., také k zaplacení 
kroužků či ZUŠ pro potřebné děti.

Vybraná nezisková organizace: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vsetín



Střední škola Kostka, Vsetín

tým Pedagogického lycea L2.A
Natálie Pravdíková, Martina Sušilová, Veronika Barabášová, Valerie Zajíčková

Vybraná nezisková organizace: „Za sklem,“ Zlín (podpora lidí s poruchou autismu)

Finanční příspěvek organizace použije  
na pomůcky a vybavení nově 
zařízených místností nebo na 
příspěvky pro rodiny, které si 
nemohou dovolit zúčastnit 
se pořádaných akcí, např. plavání, 
sportovní činnosti.



• Gymnázium J. V. Jirsíka

– Beáta Postlová, Monika Roytová, Natálie 
Černochová a Anna Kocourková

• Autis Centrum, o.p.s. – České Budějovice

– Nabízí pomoc lidem s autismem a jejich 
rodinám: sociálně terapeutické aktivity, 
sociálně-aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, odlehčovací služba 
(odlehčovací víkendy)

• Využití příspěvku – muzikoterapie a 
senzorická integrace

– Sestava malých závěsných meditačních zvonů

– Sada zvonkoher

– Interaktivní optický vlákna 

– Taktilní vibrační trubice 



Masarykovo 
gymnázium Plzeň

• Náš tým : Andrea Harmáčková, 
Markéta Jelínková a Klára 
Pávová

• Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z.s.

• Čemu se TOTEM věnuje : 
mezigenerační aktivity, letní 
příměstské tábory, workshopy, 
tvořivé dílny, kurz trénování 
paměti, pohybové aktivity

• Finanční podpora : Nová 
Hospoda - pomůcky 
pro pohybové aktivity seniorům



PROJEKT PRO CENTRUM PRO RODINU

ČLENOVÉ TÝMU: Iva Jevčaková, Denisa Opavská, Isabella Amelie Monaghan, Jan Riegl

ŠKOLA: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

……--L…zkoušky Hodonín

Centrum pro rodinu Hodonín pomáhá rodinám hledat cesty pro prožívání osobního O.

štěstí, lásky, podpory, jistoty a vzájemného respektu. Poskytuje sociální služby rodinám

s postiženými dětmi, nabízí vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity.

Finanční podpora je cílena na dovybavení zahrady židlemi a stolky a na koupi …..wi

pračky, kterou CPR využije při poskytování služby sociální rehabilitace.



GYMNÁZIUM JESENÍK 

• Členové týmu: Nikol Paschkeová, Anna Krčmářová, Terezie Veselá

• Nezisková organizace:  Charita Jeseník

 Poskytuje sociální služby pro seniory a zdravotně a mentálně postižné 

 Půjčuje kompenzační a zdravotnické pomůcky

 Provozuje domácí zdravotní a hospicovou péči

• PŘÍSPĚVEK VYUŽIJE NA NÁKUP OXYGENÁTORU 



Chodíme na Gymnázium Luďka Pika v Plzni

Náš tým se skládá z Evel, Terky, Šárky a Adél

Vybraly jsme si nadaci SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s.

Nadace spolupracuje s lidmi žijící na okraji společnosti - rodinami, jednotlivci ze 
sociálního vyloučení, lidmi bez domova. Snaží se přispět k systémovým změnám, 
které snižují překážky bránící lidem z okraje společnosti dosáhnout na možnosti 
běžně dostupné většinové populaci.

Organizace použije finance z grantu na pokrytí nákladů, které se pojí s nástupem 
nebo docházením na SŠ nebo OU (jízdné, vybavení na praxe). Jako studentky 
jsme chtěly pomoct ostatním studentům, kteří pomoc potřebují.



Gymnázium Rožnov 
pod Radhoštěm

Mobilní hospic 
Strom života


