Výroční zpráva
2021

Úvodní slovo
V roce 2021 jsme oslavili 20 let od vzniku Komunitního centra Motýlek. Ani se nám nechce
věřit, jaká řada let už to je. Stačí však, když se podíváme na své dospělé syny. Motýlek jsme
společně založily, když byli ve věku malých capartů a na nich, stejně jako všichni ostatní rodiče
vidíme, jak ten čas letí. Co nás ale moc těší je skutečnost, že naše vize, usnadnit život rodičům
dětí s postižením, aby jim byli schopni zajistit péči v srdci rodiny a neocitali se přitom na pokraji
svých sil, dává dodnes smysl. Stejně tak nikdy nekončící úsilí o naplnění potřeb dětí ze sociálně
znevýhodněných rodin, které v Motýlku také mají své zázemí.
Za tu roky našly do Motýlku cestu tisíce klientů, každoroční průměrná návštěvnost představuje
477 klientů. Ti zde vždy oceňovali, že se jim v Motýlku dostává pochopení a praktické podpory
v nejrůznějších oblastech. Za to vděčíme řadě obětavých pracovníků a že jich bylo! Dopočítaly
jsme se 178 kolegů, několik z nich je tu s námi dosud.
V roce tohoto „kulatého výročí“ se správní rada rozhodla pro zásadní změnu. Opustili jsme
původní název, který nás provázel od doby vzniku naší neziskové organizace, a to Sdružení
na pomoc dětem s handicapy a přejmenovali jsme ji na Komunitní centrum Motýlek, pod kterým jsme byli už roky známí. Vnímáme, že to bylo správné rozhodnutí. Za přelomovou událost
považujeme i rozšíření prostor pro poskytování sociálních služeb. Při Pacificu jsme vybudovali
konzultační místnost a nově jsme získali do pronájmu bývalý „školnický byt“ ve 3. podlaží našeho
komunitního centra. To nám umožnilo rozšířit individuální práci s klienty a vytvořit zázemí pro
práci kolegům, kteří posílili náš pracovní tým.
O dalších novinkách se dočtete na následujících stránkách, a tak nyní už zbývá to nejdůležitější
– ocenit pracovníky za jejich celoroční pracovní nasazení a překonávání překážek, které jim do
cesty kladla pokračující pandemie COVID-19.
Zuzana Jelenová a Hana Urbanová, zakladatelky
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Poslání

Co se nám v roce 2021 podařilo
Největším úspěchem uplynulého roku je navýšení počtu hodin uskutečněné přímé práce s klienty
o celých 83%!

Posláním centra denních služeb KC Motýlek je napomáhat k začlenění dětí a mladých dospělých
se zdravotním postižením do společnosti a k tomu, aby žili podobně jako jejich vrstevníci
a v dospělosti potřebovali co nejmenší podporu svého okolí.

V době protiepidemických opatření souvisejících s pandemií Covid 19 jsme operativně nahradili
skupinové aktivity individuálními a s klienty pracovali i on-line formou. Takto „na dálku“ jsme
zvládli společně vařit, cvičit, zpívat, tvořit, věnovat se muzikoterapii a logopedii.

Co nabízíme klientům

Pro dospívající chlapce a mladé muže jsme připravili novou aktivitu – Pánskou kutilskou
dílnu, kde se seznamují s používáním pracovního náčiní a nářadí a zapojují se do drobných
oprav v Motýlku. Učí se spoustě dovedností, které se jim jednou budou hodit při péči o svou
domácnost. Neméně důležitý je také pobyt v čistě pánském kolektivu vrstevníků a přínos pro
zvýšení jejich sebevědomí.

Job klub pro dospívající klub pro rozvoj praktických dovedností canisterapii
logopedii – nácvik komunikace keramickou dílnu muzikoterapii plavání hudebně
– pohybový klub dívčí klub sobotní klub pánskou kutilskou dílnu individuální nácviky
sebeobsluhy společensko-kulturní odpoledne speciální prázdninový provoz

Rodiče dětí se zdravotním postižením navštívili námi organizované besedy a přednášky na
různá témata, ať už vedené pracovníky Motýlku či externími lektory. Došlo na téma podpory
samostatnosti, dospívání dětí, duševní zdraví, svéprávnost a nástroje podpory v právním
jednání a další.
Během letních prázdnin měli klienti možnost využít celodenně program v Motýlku i účasti na
pobytech na Lužance (zde jsme trávili čas nejen o prázdninách). Poptávka po službách CDS
převyšuje naší kapacitu nejen o prázdninách.
Získali jsme nové zázemí pro sociální pracovnice v 1. patře našeho komunitního centra, což je
velkým přínosem pro realizaci individuálních konzultací.
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„

PŘÍBěH KLIENTA

OHLASY KLIENTŮ

Michal je dvanáctiletý chlapec s Downovým syndromem. Sám nemluví, ale znakuje a používá gesta.
Do Motýlku docházel nejprve na rukodělné aktivity, po čase se zapojil i do hudebně-pohybového
klubu a před časem přibylo do jeho programu i vaření. To probíhá formou individuálního nácviku,
kdy se Michal učí připravovat jednoduché pokrmy s cílem, aby je později zvládl samostatně uvařit
i sám doma. Na začátku měl Michal velký problém s dodržováním pravidel bezpečného chování
v kuchyni - pohyboval se velmi rychle, pouštěl naplno vodu, kterou cákal kolem dřezu, samostatná
manipulace s nožem nebyla bez pomoci pracovníka možná, při vyndávání kuchyňského nádobí
trhal dvířky, bouchal nádobím … Pracovník průběžně Michala zpomaloval, používal klidný tón hlasu,
obsah sdělení doprovázel gesty a opakovaně vysvětloval nezbytnost respektování pravidel. Michal
se postupně naučil samostatně krájet ergonomickým nožem a obecně pracovat s větším klidem.

„Pro dceru jsem našla kroužek, který ji nejen pohybově trochu rozhýbe, ale ještě se dostala
do společnosti sobě rovných. Pobyt v kolektivu bez předsudků.“

ROK 2021 V ČÍSLECH

Kromě vaření Michal nacvičuje i další dovednosti, které by mu měly v budoucím životě zajistit co
nejmenší možnou potřebu pomoci. Nacvičuje tak např. skládání oděvů nebo zavazování tkaniček.
Obojí nyní již zvládá pouze se slovní podporou.

65 klientů
5 058 hodin práce s klienty
2 708 setkání s klienty
78 % splněných osobních cílů klientů

„Naše dcera je šťastná, že může Motýlek navštěvovat. A my jsme samozřejmě spokojení kvůli ní.“
„Dcera se začlenila i přes počáteční pláč celkem rychle. Chodí k vám ráda, díky laskavému
a bezpečnému přístupu.“

Za podporu činnosti CDS děkujeme těmto
institucím: MHMP, Středočeskému kraji,
ÚMČ Praha 14

Michal, byť mu jeho postižení neumožňuje používat řeč, má o komunikaci s okolím velký zájem. Proto
ho pracovník CDS naučil pracovat se speciální aplikací na tabletu, na které skládá z piktogramů
jednoduché věty, které aplikace na závěr sama vysloví. To mu umožní navázat komunikaci s
ostatními lidmi, o něco je požádat, něco jim sdělit… Ukázalo se, že si Michal s novou technologií
velmi dobře rozumí, a ta je mu velkým pomocníkem. Těmito pravidelnými nácviky tak získává
postupně dovednosti, které do budoucna výrazně ovlivní kvalitu jeho života, zvýší sebevědomí
a sníží závislost na pomoci okolí.
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Poslání
Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště
Černý Most a okolí, jež tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se
dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme
jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do
společnosti.

Co nabízíme klientům
sociální poradenství a informační servis doprovody při řešení jejich osobních záležitostí podporu
v krizové situaci atraktivní preventivní programy
klubové akce a výlety, prázdninové pobyty pomoc se
školní přípravou prostor pro bezpečné a smysluplné
trávení volného času rozvoj dovedností, setkávání
podporu při realizaci vlastních aktivit pomoc při
komunikaci a řešení konfliktů s vrstevníky a náročných
rodinných vztazích zapůjčení her, knih, sportovního
vybavení terénní práci v základní škole
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Co se nám v roce 2021 podařilo
Dar iniciativy Spolu silnější nám umožnil rozšířit tým o psycholožku, a tak se dětem a mládeži
dostávalo pravidelné psychologické pomoci.Díky tetovací aukci a sbírce na portálu Donio jsme
vybudovali novou konzultační místnost a získali tak soukromí pro individuální práci s klienty.
Jeden z Pacifických týmů byl oceněn v kuchařské soutěži v projektu „Zdravá pětka“ Nadačního
fondu Albert.
Nadační fond IT nám prostřednictvím projektu „Počítače dětem“ poskytl techniku pro online
domácí výuku klientů.
S klienty jsme po celý rok pečovali o prostředí před klubem, na hřiště jsme umístili Knihobudku,
do zahrady hmyzí domeček, čmelákovník, ptačí budku a zasadili jsme cypřiše.
O prázdninách proběhla premiéra našeho krátkého amatérského filmu „Puberta“.
Na slavnostní premiéru přišel tvůrce podpořit i herec Petr Vacek.
Ve spolupráci s firmou Ekoo proběhla komunitní akce pro děti i rodiče, které se zúčastnilo
cca 100 návštěvníků.
Ve spolupráci s Českou asociací streetwork jsme představili smysl činnosti NZDM návštěvníkům
Karlovarského filmového festivalu. Podpořily nás známé osobnosti, jako např. ředitel KVIFF
a herec Jiří Bartoška, Petr Čtvrtníček, Martin Dejdar, Yvetta Blanarovičová, Slávek Horák a další.
Díky firmě Decathlon jsme mohli podpořit nejednoho našeho klienta v nákupu tolik potřebného
oblečení.
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Poprvé jsme se zúčastnili mistrovství ČR ve stolním fotbálku, kde se klienti Pacificu, pod vedením trenéra Olivera Ladry, objevili na stupních vítězů, což velice posílilo jejich sebevědomí.
Náš fotbalový tým se zapojil do Ligy férového fotbalu a účastnil se zápasů pod vedením
trenéra Petra Vršeckého, sekretáře sportovního klubu Slavie.

PŘÍBEH KLIENTA
Sociální pracovníci Bára s Kamilem se věnují i terénní práci na základní škole nedaleko Pacificu. Jedním z žáků, kterým pomohli, je 13letý Jakub, který na školu přestoupil kvůli závažným
výchovným problémům (od agresivity vůči spolužákům až po pokus o zapálení školy). „Nejdřív
nás jenom tak z dálky pozoroval, ale postupně s námi začal komunikovat a my získali jeho
důvěru, věděl, že nám může věřit,“ popisuje Bára jejich první setkání. Jelikož Jakub na tom
nebyl dobře psychicky a i na nové škole se začal potýkat se šikanou a agresivním chováním,
paní ředitelka pracovníkům umožnila mít s ním ve škole individuální konzultace. Jakub se
Báře s Kamilem svěřil, že ho doma otec fyzicky napadá. Netušil, že se jedná o trestný čin, a že
na to jeho otec rozhodně nemá právo. Díky skvělé spolupráci se školou, školní psycholožkou,
OSPOD a pediatričkou se pracovníkům Pacificu podařilo Jakubovu komplikovanou situaci
stabilizovat. Ukázalo se, že Jakubův otec ze své původní rodiny také neměl zažitý vzor chování
a byl rovněž týrán. Jakub se však ani nadále nedokázal zapojit do kolektivu a k vrstevníkům
se choval agresivně. „Nabídli jsme mu, aby začal chodit do Pacificu, kde mu můžeme pomoci
naučit chovat se k vrstevníkům jiným, než útočným způsobem“, vypravuje Bára. Jakub nabídku
přijal a pracovníci mu následně při situačních intervencích a konzultacích dávali zpětnou vazbu
na jeho chování a hledali s ním jiné formy, jak se vypořádat se vztekem a napětím, např. jít si
zaběhat, zaboxovat nebo třeba i napsat dopis. Postupně si v klubu našel přátele a o Pacificu
řekl, že to je jediné místo, kde ho nikdo nesoudí, kde ho přijímají takového, jaký je, pomáhají
mu, a že se zde cítí spokojený a šťastný.
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„

OHLASY KLIENTŮ

ROK 2021 V ČÍSLECH
171 klientů
3 474 hodin práce s klienty
1 670 setkání s klienty
85 % splněných osobních cílů klientů

„Jste tu úplně nejvíc úžasní.“
„Je mi tady dobře, že se mi tu nikdo nesměje.“
„Že jsem byl s vámi na výjezdu, je taky dobře
proto, že si pak ve třídě nebudu muset vymýšlet, kde jsem trávil prázdniny.“
„Pacific mi pomáhá s různými věcmi, se školou,
s problémy, můžu se tady zabavit.“
„Je to pro mě útočiště, kam můžu zajít, a můžu
si tam povídat, hrát hry a tak.“
„Tady je místo, kde si docela dobře rozumím
s klubáky na rozdíl třeba od třídy. A cítím se
tady prostě spokojeně“
„Pacific mi pomáhá s rodinnými problémy,
které doma máme a je to pro mě hodně těžké.“
Za podporu NZDM děkujeme MHMP, MČ Praha 14, Nadačnímu fondu Albert,
Nadaci Via, České spořitelně, Nadačnímu fondu IT a iniciativě Spolu silnější.
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Poslání
Posláním sociálně aktivizační služby v Komunitním centru Motýlek je podporovat rodiny s dětmi,
které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Rodičům pomáháme tuto situaci překonat nebo
alespoň zlepšit, aby byli schopni dětem zajistit potřebnou péči a výchovu v domácím prostředí.
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy.

Co nabízíme klientům
posilování rodičovských kompetencí a motivaci k řešení náročné životní situace pomoc při
řešení finančních problémů, dluhů, hledání bydlení, zaměstnání atd. vzdělávací programy
vyhledávání informací a kontaktů školičku pro předškolní výchovu děti pomoc se školní
přípravou starších dětí a komunikaci se školou společné akce pro rodiny s dětmi pomoc
v případě krize začlenění dětí mezi vrstevníky

Co se nám v roce 2021 podařilo
I nás v roce 2021 provázely obtíže plynoucí z protiepidemických opatření. Část konzultací
s klienty byla v tomto období přenesena do online prostředí tak, aby byla zajištěna potřebná
kontinuita poskytování služby, a to i v době karantén na straně klientů či pracovníků.
V průběhu roku se nám podařilo početně posílit pracovní tým, který se našim klientům věnuje.
Zaznamenali jsme úspěchy v podpoře klientů při hledání zaměstnání, řešení předluženosti
i již probíhajících exekucí, posilování rodičovských kompetencí i na posílení porozumění klientů
neustále se měnícím pravidlům vládních opatřeních.
Rodinám, kterým se nedostávalo finančních prostředků na zakoupení potravin a hygienických
pomůcek, jsme poskytovali materiální pomoc.
S rodiči jsme pak usilovali o to, aby byl co nejméně ohrožen rozvoj jejich dětí, které nemohly
pravidelně navštěvovat základní školy. Pomáhali jsme jim v komunikaci s pedagogy, při zajištění
učiva, abychom snížili negativní dopady distanční výuky u dětí, které nemají z různých příčin
plnohodnotnou podporu ze strany rodiny v domácí přípravě.
Navázali jsme širší spolupráci s OSPOD různých městských částí a dalšími institucemi za
účelem stabilizace rodinných podmínek našich klientů.
Pokračovali jsme s podporu zabydlování rodin, které dostaly byt v rámci projektu sociálního
bydlení MHMP.

14

15

„

PŘÍBEH KLIENTA

OHLASY KLIENTŮ

Paní Lenka se vrátila z dlouhodobého pobytu v zahraničí, kde žila sama u své matky. Její malá
dcerka byla umístěna v předběžné pěstounské péči u druhé babičky. Protože paní Lenka si
velmi přála začít nový život se svou dcerou, oslovila nás, abychom jí pomohli vyřešit její situaci, která se jí zdála takřka beznadějná. Náš cíl byl tedy jasný – pomoci připravit paní Lence
takové životní podmínky, aby se mohla postarat o sebe a svou dceru. Po mnoha úskalích jsme
objevili vhodný byt k pronájmu, doprovázeli Lenku při podpisu nájemní smlouvy, abychom
jí poradili se všemi dokumenty, ve kterých se sama cítila „ztracená“. Protože byla zcela bez
finančních prostředků, pomohli jsme jí k získání peněz k úhradě první kauce a prvního nájemného prostřednictvím nadačního příspěvku. Po získání nového trvalého bydliště jsme vyhlásili
sbírku a pomohli za podpory laskavých dárců vybavit Lenčin byt. Následovaly další kroky,
kdy jsme klientce asistovali při podání žádosti o příspěvek na bydlení a dávky hmotné nouze.
Během naší spolupráce paní Lenka, pod dohledem pracovníků odboru sociální péče, pravidelně navštěvovala svoji dceru a trávila s ní volný čas, aby se opět sblížily. Díky potravinové
a další materiální pomoci mohla pro sebe a dcerku připravit nové rodinné zázemí a začít žít
samostatně a hlavně společně se svou dcerou, která jí byla svěřena do péče.

„Chtěla bych poděkovat za Vaši úžasnou, lidskou a namáhavou práci. V okamžiku, kdy se
člověku hroutí život, je už jen pouhá přítomnost nebo zájem druhého to, co nejvíc pomůže...
Máte nesmírně důležité poslání, nejen práci.“

ROK 2021 V ČÍSLECH
171 klientů
3 474 hodin práce s klienty
1 670 setkání s klienty
85 % splněných osobních cílů klientů
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„S KC Motýlek jsem byla velmi spokojená. Byla jsem překvapena, jakou měli ochotu mi se
vším pomáhat, i jak Školička v Motýlku funguje, jak krásně se k holkám chovali. Jsem moc
ráda za tuhle příležitost a proto spolupráci všem maminkám, které to potřebují, doporučuji.“
„Velmi si cením toho, že mi pracovnice kolikrát ještě
osobně po Školičce zavolá a vysvětlí, proč syn dělá to
a to, co je potřeba udělat pro zlepšení, jak mám příště
lépe reagovat a jak se k potížím ve výchově postavit. Ani nevím, jak vyjádřit slovy co pro mne taková
podpora znamená...“
„Dceři Školička moc pomohla, rozmluvila se, rychle jsme
se zbavili plen a tím dost ušetřili, taky víc poslouchá
a já vím jak na ni...“

Za podporu SAS děkujeme MHMP, MČ Praha 14.
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Vzdělávací akce absolvované pracovníky Motýlku
NZDM
Vytváření rovnocenné komunikace
Krizová intervence v kontextu sociálních služeb
Úvod do sociálně – právní ochrany dětí
Výcvik v motivačních rozhovorech
Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem
Jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových služeb
CDS
Canisterapie u dětí s poruchou autistického spektra a DMO
Efektivní komunikace v sociálních službách
Nemotivovaný klient – přemotivovaný pracovník
Sexuální poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením
Prevence syndromu vyhoření soc. pracovníka
Preterapie
Konflikt a jeho řešení
SAS
Individuální plánování s klienty
Emoční inteligence v práci s klienty
Primární logopedická prevence
Trauma v dětství, konsekvence, intervence
Prevence syndromu vyhoření soc. pracovníka
ADHD – základní informace
Práce s motivací klienta
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chata
Lužanka

Všechny naše pobyty na Lužance se v uplynulém roce vydařily a klienti i jejich rodiny mají na co
vzpomínat. Zároveň jsme se soustředili také na zlepšení podmínek pro všechny ubytované hosty.

Pobyty na Lužance se pro naše klienty během krátké doby staly velmi oblíbenými. Poté, co
zde mnozí z nich vůbec poprvé společně s kamarády zažili zkušenost dnů a nocí bez rodičů, se
tam velmi rádi vracejí, kdykoliv je to jen možné. Tady mohou snáze, než je k tomu příležitost
v Motýlku, navazovat při společném zábavném programu kamarádské vztahy. Také je zde
prostor intenzivněji nacvičovat mnohé dovednosti, které za ně doma často dělají rodiče (úklid,
příprava jídla, výběr vhodného oblečení a samostatné oblékání a další sebeobsluha). Dostávají
ale šanci vyzkoušet zcela nové věci (např. řezání nebo štípání dřeva na táborák), dochází zde
i k přirozenému narušování mnohých zažitých stereotypů (např. doma nejím zeleninu, ale tady
si ji vezmu, když jí jedí mí kamarádi, doma mi stele postel maminka, tady to zvládnu sám).

Díky podpoře Raiffeisenbank a spol. ZEPPELIN jsme pořídili nová pevná a pohodlná lůžka
a úložný nábytek do pokojů. Velmi prokoukla i jídelna, kde je díky panu Josefu Neumannovi
nová podlaha, přibyly i masivní stoly a židle. V kuchyni je už nepostradatelným pomocníkem
úžasný konvektomat, který urychluje přípravu jídel. Nová je i velkokapacitní lednička. Investovali jsme i do protipožární bezpečnosti, kde jsme nad rámec povinné výbavy osadili pokoje
a chodby speciálními samohasícími koulemi. Změny jsou vidět i při pohledu zvenku. Lužanku
totiž zdobí nově obložené štíty, které neplní jen funkci estetickou, ale zároveň přispívají k lepší
izolaci budovy. Tyto štíty jsme mohli nechat udělat díky štědrému daru paní Eriky Vosáhlové.

Pravidelně uskutečňujeme pobyty pro klienty, kteří docházejí na aktivitu Job klub (příprava
na výběr vhodného učebního oboru). Během několika dnů mají na Lužance v praxi vyzkoušet,
co obnáší činnosti spojené s profesemi jako pokojská, číšník, kuchař, pekař nebo zahradník.
A to včetně schopnosti vydržet pracovat přiměřenou dobu, tak aby poznali, že zaměstnání
vždy vyžaduje jistou mírou vytrvalosti.

chata
Lužanka

Především pro ty klienty, kteří by zatím samostatný pobyt na chatě z různých důvodů nezvládli,
nabízíme pobyty pro celé jejich rodiny. Tyto navazují na Motýlkem kdysi velmi oblíbené
rekondiční pobyty rodin v různých ubytovacích zařízeních. Již tenkrát, tak jako je tomu i nyní na
Lužance, rodiče oceňovali komfort chráněného prostředí, kdy všichni kolem mají pochopení pro
různé rušivé projevy jejich dětí. Nikomu nemusejí nic vysvětlovat, dokola se omlouvat, skrývat
se před odsuzujícím pohledy lidí, kteří nechápou… Také při těchto pobytech zde pracovníci
připravují pro klienty program tak, aby si i rodiče mohli ve volném čase odpočinout a věnovat
se sami sobě nebo přítomným zdravým sourozencům. Okolí Lužanky nabízí neskutečně bohatou
a pestrou paletu krásných výletních cílů a proto sem rády rodiny jezdí opakovaně. Vždy lze
obdivovat něco jiného…
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Dobrovolníci

Slova dobrovolníka

I přes různá protipandemická opatření mělo dobrovolnictví významnou roli v činnosti všech tří
sociálních služeb Motýlku i v roce 2021. Působení dobrovolníků pomohlo v poskytování služeb
klientům beze změny na jejich kvalitě. Zájem o dobrovolnictví v Motýlku nezeslábl a mezi
stálé i krátkodobé dobrovolníky patřili zástupci různých věkových skupin.

„Rozhodnutí věnovat se dobrovolnictví ve mně zrálo dlouho, měla jsem obavy, jestli jsem dost
dobrá a vůbec schopná někomu, kdo má hendikep, pomoci. Hned po první návštěvě v Motýlku, se
moje obavy rozplynuly. Ocitla jsem se někde, kde můžu být přítomná něčemu tak smysluplnému
a čistému. Pokaždé když odcházím, mám pocit, že klienti vlastně pomáhají mně.“

V centru denních služeb dobrovolníci podporovali děti a dospívající se zdravotním znevýhodněním
k samostatnosti, a to během aktivit probíhajících v Motýlku, ale i v průběhu zážitkových akcí
a prázdninového pobytu na chatě Lužanka. Dobrovolníci měli zásluhu i na rozvoji sociálních
dovedností klientů, pomáhali s přípravou programů atd.

„V souvislosti s dobrovolnictvím líp
chápu vděčnost a pokoru, protože
v přímém přenosu vidím, jak to
některé děti a jejich rodiče mají
těžké, a mají za to můj hluboký
obdiv. V neposlední řadě za tu
milou a tvůrčí energii v Motýlku
děkuji pracovnicím, které se nejen
profesionálně, ale především
lidsky věnují klientům na 120%.
A neznám místo, kde by mi pětkrát
za odpoledne někdo poděkoval,
jako to dělají ony.“

Dobrovolníci pomáhající v sociálně aktivizační službě se úspěšně zapojili do pomoci se školní
přípravou dětí přímo v jejich rodinném prostředí nebo v prostorách Motýlku. Stejně tak se
věnovali dětem z rodin v náročné životní situaci během Školičky, kde jim pomáhali v přípravě
pro nástup do MŠ.
V nízkoprahovém klubu Pacific věnovali dobrovolníci svůj čas dětem a mladistvým především
prostřednictvím doučování a pomoci se školní přípravou. Velkým přínosem pro Pacific, tedy
děti a mládež v obtížné životní situaci, jsou dlouhodobí dobrovolníci připravující zajímavé
workshopy a volnočasové aktivity. Dobrovolníci jsou pro děti docházející do Pacificu vzorem
a ukazují jim, jak se dá smysluplně trávit volný čas.

V roce 2021 odpracovalo 38
dobrovolníků celkem 1 150 hodin.
Náklady na dobrovolnickou
službu jsme hradili z dotace
MV ČR a grantu MČ Praha 14.
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Benefiční koncert
Přetrvávající pandemie Covid-19 si s námi pohrála den před koncertem, kdy se avizovaná
interpretka Zora Jandová ocitla v karanténě, a tak jsme museli improvizovat. Naše pozvání
ke spolupráci přijal Petr Vondráček s Vítkem Fialou a Markéta Procházková s Petrou Sladkou.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo koncert realizovat i za takto ztížených podmínek. Všichni
přítomní děkovali za hezký kulturní zážitek, pozitivní ohlasy jsme obdrželi i od těch, kteří jej
sledovali on-line. Za uskutečnění přenosu děkujeme skvělým pracovníkům spol. HOFO, kteří
nám své profesionální služby poskytli opět bezplatně.

Naši činnost podpořili
Instituce

Tato událost měla na sociálních sítích organický dosah téměř 5 000 uživatelů.
Stream sledovalo 852 lidí.

Fyzické osoby

Jsme potěšeni, že se našla cesta, jak tradičně pořádaný koncert realizovat, a že se nám podařilo
získat 235 599 Kč na naší činnost. Děkujeme všem partnerům a dárcům.

dary od 10 000

Nadace, nadační fondy,
spolky
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Mediální partneři

Erika Vosáhlová
Josef Neumann
Jana Procházková
Jaroslav Flegr
Alena Rosáková
Jaroslav Straka
Jakub Rázga
Marek Janča
Edita Genova
Josef Kutmon

Společnosti

COMAP a.s.
PRO.MED.CS, s.r.o.
ČD – informační systémy
Lipnická Develop s.r.o.
ANTRE s.r.o.
EBQ s.r.o.
EKOO
ZYXEL COMUNICATIONS
ACTIVA spol. s.r.o.
LAM plus s.r.o.
UTH, z.s.
Raiffeisenbank, a.s.
Fichtner s.r.o.
SVOBODA PRESS s.r.o.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
Instinktt Services, s.r.o.
ZEPPELIN CZ s.r.o.
VARIUM, a.s.
ProCeram a.s.
ANO s.r.o.
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Sbírky

finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ) Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost
531
429
144
0
188
0
0
97
0
13
13
0
0
3
2
84
0

Celkem

NÁKLADY CELKEM
A.I. Spotřebované nákupy a služby
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
A.II. Změna stavu zásob vlastní činn. a aktivace
A.III. Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Ostatní sociální náklady
A.IV. Daně a poplatky
A.V. Ostatní náklady
A.VI. Odpisy
A.VII.Poskytnuté příspěvky

13 292
3 275
1 801
0
316
28
1
1 129
0
9 965
7 730
2 224
11
10
4
36
2

VÝNOSY CELKEM
B.I. Provozní dotace
Dotace provozní

13 368
12 085
12 085

776
13
13

14 144
12 098
12 098

B.II. Přijaté příspěvky celkem

571

50

621

Dary fyzických osob a firem pěněžní

523

50

573

Dary fyzických osob a firem nepeněžní

48

0

48

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

618

712

857

Příspěvky klientů

473

0

473

Tržby z pobytů, pronájmu, propagace

145

712

857

B.IV. Ostatní výnosy

94

1

95

B.V. Tržby z prodeje majetku

0

0

0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

76

245

321

Daň z příjmů

0

0

0

D. Výsledek hospodaření po zdanění

76

245

321

13 823
3 704
1 945
0
504
28
1
1 226
0
9 978
7 743
2 224
11
13
6
120
2

ROZVAHA (V TIS. KČ)

K 31. 12. 2020

K 31. 12. 2021

Ústav měl v roce 2021 povolení MHMP k pořádání tří níže uvedených veřejných sbírek.

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodob. maj.
B. Krátkodobý majetek celkem
B.II. Pohledávky
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.IV. Jiná aktiva celkem

7 796
3 632
4 286
-654
4 164
110
4 027
27

9 163
3 513
4 286
-773
5 650
144
5 490
16

Veřejná sbírka s číslem osvědčení S-MHMP/1389805/2013 byla povolena za účelem zajištění
rekondičních a socializačních aktivit pro znevýhodněné děti a jejich rodinné příslušníky. Čistý
výtěžek představuje za uplynulý rok částku 68 975,72 Kč, v tomto zúčtovacím období nebyl
použit.

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
A.I.1. Vlastní jmění (vklad) dar. majetek
A.I.1. Vlastní jmění (vklad) dar. majetek
A.I.2. Fondy
A.II. Výsledek hospodaření celkem
A.II.1 Výsledek hospod. běžného období
A.II.3. Nerozdělený zisk minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B.III. Krátkodobé závazky
B.IV. Jiná pasiva

7 796
3 614
3
309
3 302
3 979
279
3 700
203
199
4

9 163
4 219
3
258
3 958
4 301
321
3 980
643
617
26

Veřejná sbírka s číslem osvědčení S-MHMP/1085589/2020 byla zřízena za účelem rekonstrukce
a vybavení chaty Lužanka a úhradu zde pořádaných veřejně prospěšných aktivit. Čistý výtěžek
sbírky představuje 103 125,44 Kč. Prostředky ze sbírky zatím nebyly použity, shromažďovány
jsou za účelem větší investiční akce, která je plánována v r. 2022.
Veřejná sbírka s číslem osvědčení S-MHMP/1622862/2020 je určená na zajištění pomoci
rodinám v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, a podporu
dětí a mládeže se sociálním a zdravotním znevýhodněním, jež se ocitly v nouzi. Čistý výtěžek
této sbírky činil 37 235 Kč, použito bylo 26 466 Kč. Zbývající prostředky budou čerpány dle
potřeb ohrožených dětí v dalším období.
Za umístění sbírkové kasičky děkujeme společnostI Electro World s.r.o.

Kompletní finanční zpráva v nezkrácené verzi je uvedena ve veřejném rejstříku.
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Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Sídlo a adresa zařízení: Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14, IČ: 265 29 301
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 141 v rejstříku ústavů

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 113527036/5500
Sbírkový účet: 262427178/0300

www.motylek.org
motylek@motylek.org
777 964 764

