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Základní údaje o organizaci, její prezentace a představení stěžejního projektu:

Klub přátel Zajíčka na koni, z.s.
Sídlo: Novákových 257/32, Libeň 180 00, Praha 8
IČO: 050 39 061
Výbor spolku:
Předsedkyně spolku: Mgr. Markéta Šulcová
kontakt: 731 009 645
email: m.sulcova@zajiceknakoni.cz
Členové výboru:
Mgr. Helena Krejčíková
Martin Splavec
Členská základna čítá ke dni 31.12. 2020 139 členů, z toho 30 s vážným handicapem.
Číslo účtu: 2301058264/2010
Cíle a prostředky jejich naplnění = Projekty a aktivity Klubu pro rok 2020:
Klub má za cíl pomáhat zlepšovat zdravotní a psychický stav členů i nečlenů spolku
pomocí akcí a pomocí projektu Ježíškem po celý rok. Pro čerpání podpory z projektu
Ježíška není podmínkou být členem spolku.


Pomoc sociálně slabým – Ježíškem po celý rok + Potravinová banka



Letní a zimní pobyty



Akce – výlety, divadla, kina

Všechny projekty probíhají ve spolupráci se Zajíčkem na koni, o.p.s. a dalšími
organizacemi.
Představení stěžejního projektu Pomoc sociálně slabým - Ježíškem po celý rok
Tento projekt je hlavním projektem spolku a je to obdoba
známé adopce na dálku. Projekt byl odstartován již v roce 2006
a od té doby se neustále rozvíjí a roste. Je určen především
dětem, jejichž rodina se nenadále dostala do sociálně –
finančně tíživé situace, protože tyto děti vzniklou situací často
trpí nejvíce a nemohou za ni. Smyslem projektu je finanční
podpora dítěte.
Cílem je pomoci dětem, aby mohly mít svůj dětský život hezký jako všechny děti, kde se v
rodině daří, a tak nebyly poznamenání těžkou situací na celý život (sociální vyloučení,
šikana, deprese, deviace).
Dětem financujeme např. školy v přírodě, zimní pobyty, letní tábory, kroužky a jiné aktivity.
Pomáháme i proplacením léků, školních obědů, pomáháme nejen finančně ale i
materiálně. Hlavním smyslem projektu je, že veškerá pomoc je cílena pro konkrétní dítě a
vždy se staráme o to, aby se pomoc dostala opravdu tam, kde je potřeba.
K tomu jsou určeny stránky Ježíška http://jezisek.zajiceknakoni.cz/ , kde jsou uvedeny
příběhy dětí, jejich potřeby a jak je jim možné pomoci.

Sponzoři a dárci mohou pomoci finančně, hmotně (tedy dárkem, například k Vánocům,
svátku, narozeninám či jinou věcí, kterou dítě přes rok potřebuje a nejsou na ni v rodině
finance), anebo si mohou vybrané dítě i "adoptovat" - forma dlouhodobé podpory v
aktivitách, kroužcích nebo například úhrada školného či obědů.
Snažíme se vždy pomáhat především samotným dětem, aby pomoc byla opravdu pro ně a
nebyla nijak zneužita. Peníze nedáme rodičům, ale rovnou za ně nakoupíme to potřebné
pro dítě či zaplatíme přímo škole/organizaci zájmový kroužek či pobyt, kterého se chce
dítě účastnit. Finance tak nelze zneužít.
Sponzory a dárce v případě zájmu kontaktujeme, jak
pomoc dopadla, se svolením rodičů pošleme fotku
nebo například obrázek od dítěte (pokud třeba
sponzor hradil výtvarný kurz) apod.

Kodex „ Pomoci sociálně slabým"
1. Finanční pomoc i materiální pomoc je vždy
přímou pomocí dítěti/ dětem, nikoli rodině.
Pokud je žádost zaměřena na potřeby rodiny,
musí to být v úzké souvislosti s potřebou dítěte. Tuto úzkou souvislost se musí
podařit transparentně prokázat.
2. Finanční pomoc nedostávají rodiče/opatrovníci nikdy do rukou před jejím využitím
na konkrétní účel pro dítě – pomoc je zasílána organizaci poskytující
kroužek/aktivitu, nebo jsou propláceny doklady o zaplacení. Pouze ve výjimečných
případech je postupováno jinak - individuálně.
3. Pro domluvení pomoci je možné, že o.p.s. bude kontrolovat pravdivost výše
uvedených údajů klienta (osobní návštěvou, osobní pohovory, telefonáty).
4. Opatrovník/ rodič nemusí podávat písemnou žádost, ani nemusí posílat písemné
poděkování za pomoc. Musí ale souhlasit s ověřením situace naším
pracovníkem/dobrovolníkem a sepsáním zprávy o ověření. Zprávu nemusí
podepsat, pokud to neumí či nemůže z jiného důvodu.
5. O.p.s. zachovává anonymitu klientů: o.p.s. musí znát osobní údaje opatrovníka/
rodiče klienta, ale nesmí jej bez jeho souhlasu poskytnout třetí osobě, ani
donátorovi. O.p.s. nemusí znát osobní údaje přímo klienta = dítěte, vyjma jména a
příjmení.
6. O.p.s. musí znát údaje o organizaci, která bude poskytovat za finanční pomoci
o.p.s. kroužky, aktivity pro dítě.
7. Klient souhlasí s tímto kodexem.
8. Donátor souhlasí s tímto kodexem.
Pro jednotlivé klienty je možné domluvit další podmínky; pro jednotlivé donátory je možno
domluvit další požadavky, podmínky a způsoby podávání zpráv apod. a to vždy tak, aby
byla chráněna anonymita a celkově osoba klienta - dítěte.

Nedílnou součástí projektu je potravinová banka – distribuce potravin potřebným rodinám.

Vize a plány pro rok 2020 a 2021 a jejich plnění:
Pomoc potravinovou bankou – nesnížit počet klientů
Pomoc sociálně slabým – nesnížit počet klientů, moct uspokojit nové žádosti (včetně
koronakrizových).
Distribuce techniky pro školu – online:
2020 – 5 rodin – splnili jsme, techniku díky nám získalo 7 rodin
2021 – 10 rodin – již splněno a snažíme se o další pomoc.
Zimní pobyty 2020 – realizace 2 zimních pobytů – celkem pro 25 klientů.
Letní pobyty 2020 – realizace 2 letních pobytů, celkem pro 62 klientů
V roce 2020 jsme chystali mnohé kulturní akce – divadla a kina. Bohužel z důvodu
nouzového stavu jsme stihli uskutečnit jen jednu akci – společné představení Saxana.
Společná akce se velmi povedla a dodnes na ni všichni účastníci vzpomínají. Byla to na
dlouhou dobu poslední naše společná věc.
Pro rok 2021 jsme naplánovali 2 zimní turnusy a 2 letní turnusy.

Úkol pro rok 2021: vytvoření originálního loga Klubu přátel Zajíčka :)

Statistiky
Prostředky pro financování získáváme:
Sbírky na portále www.darujme.cz
Od individuálních dárců prostřednictví vlastního webu Ježíška, viz výše a od firemních
dárců.

Ježíšek v číslech
STATISTIKA - JEŽÍŠEK VÁNOCE 2020 a celý
rok
HODNOTY
počet dětí v projektu
172 (plánujeme navýšení na 220 v
prvním čtvrtletí a od dalších 30 v
průběhu roku 2021)

počet Ježíšků celkem
z toho Ježíšků ze zahraničí
HMOTNÉ DÁRKY
celkem obdarovaných dětí - hmotné dárky
celkem se zúčastnilo Ježíšků - hmotný dar
celkem dorazilo poštou krabic s dárky
celkem zabalených dárků
finanční hodnota dárků
nápoje Nutridrink – počet kusů
finanční hodnota drinků
balení plenek
finanční hodnota plenek
kosmetické a hygienické potřeby
celková finanční hodnota kosm. a hyg. potřeb
vlhčené ubrousky
finanční hodnota ubrousků
školní a výtvarné potřeby - dárkový balíček
finanční hodnota školních potřeb
FINANČNÍ DARY
celkem za rok 2020 na účet
celkem za rok 2020 z Darujme
CELKEM PŘÍSPĚVKY ZA ROK
celkem na účet projektu "Vánoce 2020" od
1.10. 2020 -15.3.2021
celkem z Darujme "Vánoce 2020" od
1.10.2020 -15.3.2021
CELKEM VÁNOCE 2020
počet finačních darů z darujme od 1.10.2020 15.3.2021
průměrná výše daru
počet dárkových poukazů na oblečení, boty, do
drogerie či na potraviny
celková finanční hodnota poukazů
celkem finančně obdarováno dětí
celkem Ježíšků, kteří přispěli na účet
celkem Ježíšků, kteří přispěli přes Darujme

388
12
91
124
148
267
193 839 Kč
255 ks
11 942 Kč
27 balení
7 696 Kč
10 balíčků
10 400 Kč
252 balení
6 968 Kč
7 balíčků
6 500 Kč
236 640 Kč
846 332 Kč
1 082 972 Kč
232 551 Kč
761 962,25 Kč
994 513,25 Kč
449 darů
1 697,00 Kč
45
54 250 Kč
53
18
272

Potravinová banka v číslech:

Období 2020
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM 2020

pomoc v hodnotě v Kč
120600
104650
97000
119650
128450
111150
88700
42300
87150
66000
62200
70510
1098360

údaje v kg
1789
2219
1887
2927
1827
2018
2037
952
2178
894
999
1081
20808

Projekt Pomoc sociálně slabým nemá pevně daný rozpočet. Ke každému dítěti
přistupujeme individuálně a individuálně též řešíme dané potřeby.
Některému z dětí se splní potřeby v hodnotě nižší, někomu vyšší, vždy tak, aby projekt
naplnil svůj cíl – zachovat zdravé prostředí a podmínky pro život dítěte, pokud se rodina
dostala do krize.
Když donátor daruje určitou částku na dané dítě a to ji již nepotřebuje, vždy s donátorem
konzultujeme její využití pro další dítě. Rovněž pokud se náhodou stane, že se na jedno
dítě vybere dvakrát. I po té jednoho z donátorů kontaktujeme a situaci s ním řešíme.
Nepředáváme kontakty mezi dárci a potřebnými.

