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Ocenění! Dobrovolník Motýlku Jan Škop získal prestižní
cenu Křesadlo
29.9. 2021
Nejdříve nám dovolte se krátce představit. Jsme sdružení na pomoc dětem s handicapy,
provozující komunitní centrum Motýlek v Praze na Černém mostě. Za již více než 20 let u nás našlo
otevřenou náruč přes 4000 dětí a jejich rodin, povětšinou z Prahy 14, ale také ze širokého okolí.
Pracuje u nás řada obětavých lidí, z nichž většina jsou dobrovolníci. A nyní nás velmi těší, že se s
Vámi můžeme podělit o velikou radost, kterou máme z ocenění jednoho z nich, skvělého mladého
muže Jana Škopa.
Tento kameraman ČT a umělecký fotograf se již přes dva
roky pravidelně věnuje dětem, které navštěvují náš
Nízkoprahový klub Pacific, jednu ze sociálních služeb
poskytovaných v Motýlku. Jeho workshopy focení jsou
pro děti z Černého Mostu, které by jinak trávily svůj volný
čas na ulici, naprosto nedocenitelné. Jsou pro ně
motivací do budoucna, možností naučit se vnímat svět z
té hezčí strany, příležitostí mít koníčka, jakého jiným
dětem mohou zaplatit jejich rodiče, ale pro ně by byl
nedosažitelný.
Byl oceněn organizací HESTIA, která se již přes 25 let
věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v
České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA
dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. A právě
Jan Škop je jedním z oceněných za rok 2020. Hlavním cílem udělování této ceny je ocenit práci
dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy
vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.
V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti primátora hlavní města Prahy a patrona
ceny Křesadlo Tomáše Töpfera. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá:
dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.
Práce dobrovolníků si v Motýlku velice vážíme, protože nám pomáhají poskytovat širokou nabídku
služeb. Každý má jiné dovednosti, které může dětem předat. A každý člověk, který kolem sebe
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dokáže šířit pozitivní energii a dobrou náladu, je u nás vítán. Při dobrovolné práci možná sami
zjistíte, že pomoc druhým pomáhá nejen jim, ale obohatí i vás… Chcete-li se o tom sami přesvědčit,
kontaktujte nás na: dobrovolnik@motylek.org nebo na tel. 777 964 754
Děkujeme Vám všem, kteří jste svou podporou pomohli Motýlku a všem jeho dětským i dospívajícím
klientům a jejich rodinám.
Autor: Kateřina Blažková

Strana 2 z 2

