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1. Úvodní slovo ředitelky

V naší historicky první výroční zprávě za rok 2020 jsme vyjádřili naději a odhodlání rozvíjet službu 
Návštěvy POTMĚ a čelit všem těžkostem, které by teoreticky mohly přijít. A protože fungování neziskové 
organizace (stejně jako kterékoli jiné) se neobejde bez zádrhelů a výzev, tak ani zapsaný ústav Spolu s vámi 
neproplul rokem 2021 jako naprosto klidnými vodami.

Jakkoli negativně předchozí slova můžou znít, celkově vzato se nám opravdu dařilo. S výjimkou 

lockdownu v první polovině roku jsme měli možnost provozovat a nadále rozvíjet naše služby - jak 
návštěvy seniorů, tak osvětové aktivity (nejen) pro školy. Podařilo se nám uspět v několika soutěžích 
a grantových výzvách, prezentovat se v médiích a navázat spolupráci s řadou skvělých lidí, a to jak z oblasti 
PR a marketingu, kteří nám nyní pomáhají posouvat se dál, tak i s osobnostmi, jež jsou nám mimo jiné 
velkou morální oporou - za všechny jmenujme manžele Jana Přeučila a Evu Hruškovou.

Určitou těžkostí, se kterou jsme se potýkali v průběhu roku 2021 a která vyvrcholila do složité 
personální a organizační situace v době práce na této výroční zprávě (duben 2022), bylo jednání s úřadem 
práce a následně i MPSV ve věci vytvoření chráněných pracovních míst pro tým Spolu s vámi, z. ú.

Protože touto výroční zprávou nechceme jen plnit zákonnou povinnost, ale rádi bychom, aby byla
VA Z V Z Ve V Z I I Ve I

příjemným čtením pro širší okruh našich 
příznivců, snažili jsme se vám 
na následujících stránkách zajímavou 
formou zprostředkovat zásadní 
okamžiky z veřejného i zákulisního 
dění naší organizace.

Doufám tedy, že vám bude příjemným 
čtením.

V
Bc. Šarlota Hambergerová 
ředitelka Spolu s vámi, z. ú.

Odkaz: www.navstevypotme.cz/files/vyrocni-zprava-2020-spolu-s-
-vami-z-u-sluzba-navstevy-potme.pdf
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2. Rok2021- rok růstu

Dalo by se říct, že v tomto roce měla organizace Spolu s vámi, z. ú., příležitost stabilizovat 
se, upevnit si sebevědomí a plně se otevřít novým příležitostem.

Koronavirová pandemie nám ukázala, že naše existence nemůže stát pouze na službě pro seniory. Jednak 
proto, že s jakoukoli další rizikovou nákazou nám bude znemožněno službu provozovat, a pak i proto, 
že se stále setkáváme s problémem financování. Aby byla služba udržitelná, musíme ji poskytovat buď 
za úplatu, nebo mít dostatek prostředků z jiných zdrojů (granty, dary atd.), které by náklady na návštěvy 
pokryly. Ačkoliv jsme se snažili cenu za skupinové návštěvy pro spolupracující zařízení i pro individuální 
klienty (seniory a jejich pečující) nastavit na co možná nejnižší úroveň, opakovaně se setkáváme s tím, 
že klienti nemohou službu zafinancovat.

Možností, jak vykompenzovat tuto složitou situaci, bylo zavedení nové služby - osvětových workshopů 
a seminářů (viz dále).V roce 2020 jsme ji zkusili nabízet de facto v pilotním režimu. Ukázalo se, že o ni 
zájem je, proto jsme workshopy a semináře v roce 2021už pojali jako oficiální službu.

S nabídkou workshopů jsme oslovovali 
provozovatele příměstských táborů, 
se kterými se nám podařilo navázat 
spolupráci v létě 2020, a dále základní školy 
v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, 
Písku, Olomouci a dalších krajských 
městech, která jsme byli schopni pokrýt. 
S poptávkou se na nás obrátilo i několik 
středních a vyšších odborných škol (např. 

Vyšší odborná škola sociálně právní a 
Profesní institut v Praze 10 - Záběhlicích). 
Některé workshopy nám zprostředkoval 
Nadační fond Českého rozhlasu.
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2. 1. Úspěchy a ocenění

Ucházeli jsme se o Cenu SDGs Asociace společenské odpovědnosti.V soutěži jsme se sice neumístili, 
otevřela nám ale cestu k soutěži Hello Země. Do ní zaměstnanci společnosti Hello Bank vybírají projekty 
právě z podniků nominovaných v Cenách SDGs. Návštěvy POTMĚ byly vybrány do pětice projektů, 
pro které mohli klienti Hello Bank od 2. srpna do 10. září hlasovat. Dle pořadí v hlasování si pak projekty 
mezi sebe rozdělily finanční výhru. Návštěvy POTMĚ získaly 317 000 Kč.2

3. Návštěvníci
Personální situace zůstala téměř nezměněna. Tým je stabilní, 
sehraný a k radosti nás všech v něm panuje přátelská atmosféra. 
Díky ní jsme většinu pracovních i pracovně-osobních záležitostí 
dokázali řešit vzájemnými rozmluvami a podporou, aniž bychom 
zajišťovali supervizi nebo koučink „zvenku“. Nedá se přitom říct, 
že by naše práce byla bez problémů - řešili jsme otázku úmrtí 
klientů, která k naší práci zkrátka patří, i těžké situace plynoucí 
z jednání s úřady, které se chtě nechtě promítají i do psychiky 
a osobního života.

S naším týmem perfektně splynuli Kateřina Gavlasová 
a Lukáš Treml, s nimiž jsme navázali spolupráci 
v polovině roku 2021. Stali se plnohodnotnými 

posilami týmu - docházejí na návštěvy do domovů seniorů 
v Praze a zároveň se zapojují do workshopů napříč regiony.

Milou událostí byla svatba v týmu. Dne 21. srpna 
se provdala Martina Půtová (provdaná Izingová) - naše 
kolegyně, členka správní rady, držitelka Ceny Olgy Havlové 
za rok 2020 a zároveň zakladatelka organizace Burn Fighters.

Naše řady opustil Jiří Pikeš, který kvůli nenadálému 
onemocnění, operaci a následné dlouhé rekonvalescenci 
v průběhu roku 2021 utlumil většinu svých aktivit. Nakonec 
se rozhodl, že se bude naplno věnovat své živnosti maséra.

Téměř kompletní tým služby Návštěvy 
POTMĚ v lednu 2021, chybí pouze

Martina Izingová
2 Viz https://www.hellobank.cz/novinky/2021/hello-zeme-vyhla- 
seni/
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3. 1. Snaha o vytvoření chráněných pracovních míst

Náš původní záměr vytvořit v průběhu roku 2021 chráněná pracovní místa a přejít tak z dohod 
o provedení práce na plné a částečné pracovní úvazky dotované úřadem práce se s ohledem 
na administrativní průtahy a další okolnosti posunul až na začátek roku 2022. Ve druhé polovině roku 
na plný pracovní úvazek pracovala jen ředitelka Šarlota Hambergerová, která byla dlouhodobě 
v kontaktu s příslušným úřadem práce a zároveň absolvovala školení, aby byla plně obeznámena 
a připravena na další fungování v režimu chráněného pracovního trhu.

Bohužel, úřad práce nakonec právě její pracovní pozici shledal spornou a komplikovanou a odmítl ji 
uznat. Po konzultaci s právničkou Nicole Fryčovou jsme se rozhodli přenechat věc k rozhodnutí přímo 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Celá záležitost se k naší nelibosti protáhla až do druhé čtvrtiny 
roku 2022 a znamenala poměrně závažnou komplikaci ve fungování organizace.

3. 2. Vzdělávání
V každém roce vyčleňujeme v rozpočtu finance na vzdělávání. Naši pracovníci si buď sami vybírají kurzy 
a semináře podle toho, v čem potřebují rozšířit obzory, příp. se celý tým domluví na společném 
absolvování určitého kurzu.

V lednu 2021 si celý tým po třech letech obnovil certifikáty v kurzu první pomoci. Jsme rádi, že jsme 
opakovaně mohli využít služeb organizace Life Support, která nám již 
v minulosti zajímavou, a hlavně pro nás zrakově postižené 
přístupnou formou podala informace o poskytování první 
pomoci. Stejně jako poprvé, i tentokrát jsme byli se službami Life 
Support velmi spokojeni.

Jednotliví zaměstnanci pak absolvovali několik
• • I 'I ' I • zvO I ____ O Vindividuálních seminářů a kurzů, např. 
Kurz demence a jak jí porozumět (Marie 
Zemanová) Jak na PR 
v nezisku organizace NROS (Šarlota 
Hambergerová), Online kurz lektorského 
minima I. pořádaný organizací EPALE 
(Anna Burdová a Kateřina 
Gavlasová) atd.

Šarlota Hambergerová 
a Alena Terezie Vítek 
se seznamují s 
defibrilátorem.

Kateřina Gavlasová a Marie 
Zemanová nacvičují masáž 
srdce. 7



4. Služby Návštěv POTMĚ v roce 2021

4. 1. Návštěvy seniorů
Návštěvy seniorů pokračovaly zejm. v domovech pro seniory a dalších typech sociálních služeb a dále 
také v domácnostech. S výjimkou lockdownu v první polovině roku jsme naštěstí nemuseli čelit dalším 
celkovým uzavírkám, které by nám dlouhodobě znemožnily provozování služby. Skupinové návštěvy 
v sociálních zařízeních probíhaly i na podzim a k jejich dočasnému přerušení docházelo pouze 
na přechodnou dobu, když byla v konkrétním zařízení vyhlášena karanténa. I v takovém případě 
jsme však zůstali v kontaktu s jednotlivými klienty (každý návštěvník pravidelně volal klientům a klientkám, 
za nimiž chodí na individuální návštěvy) a udržovali jsme kontakt také s pracovníky.
Po ukončení karantény jsme návštěvy opět obnovili.

4. 1. 1. Návštěvy v Praze
V Praze jsme měli jednu individuální klientku na Praze 7, za kterou dochází kolegyně Marcela Jiříková. 
Ve větší míře jsme v hlavním městě měli objednávky na pravidelný skupinový program, a to zejm. 
v Alzheimer centrech (AH Zátiší, AH Pitkovice, AH Modřany), v domově seniorů v Jílovské a denním 
stacionáři v Křižíkově ulici.

O skupinové návštěvy je zájem, 
především o hudební přehrávky 
(ty zajišťuje zejm. kolegyně Alena T. Vítek 
s kytarou), aktivizační a zábavné 
přednášky na různá témata, aktivizace 
s vodicími psy, případně o trénink 
kognitivních a motorických dovedností

v* I I ' I ' ' • •• v v •při skládání origami, jemuž se věnuje 
kolega Lukáš Treml.

Lukáš Treml s klienty denního stacionáře 
Pečovatelského centra Prahy 8 

v adventním čase skládal origami vánoční 
hvězdy.
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4. 1. 2. Návštěvy v regionech
Druhým důležitým městem pro poskytování této služby je Plzeň. Kolegyně Martina Izingová a Jaroslava 
Češková mají stabilní sestavu zařízení a individuálních klientů, které navštěvují už několik let. Další stálá 
spolupracující zařízení máme v Českých Budějovicích, kam pravidelně dochází Šarlota Hambergerová, 
a v Brně, kde působí DenisaVlasáková s vodicí fenkou Glysse.

Jaroslava Češková připravila pro paní 
MS, kterou navštěvuje 
v plzeňské Senior 
Residenci Terasy, dárek 
ke 101. narozeninám. 
Šlo o sešit 
s fotokopiemi obrázků 
míst, 
na která oslavenkyně 
ráda vzpomínala.

Alena Terezie Vítek
na hudební návštěvě
v domově seniorů v Jílovské.

Vodicí fenka
Dixie návštěvnice
Anny Burdové 
při skupinové 
návštěvě v DS 
Křižíkova.

Martina Izingová v Domově sv. Aloise v Plzni 
při aktivizaci s fenkou Biankou.
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4. 2. Telefonní linka pro seniory
Telefonická linka zajišťovala kontakt se seniory, kteří s ohledem na aktuální protikoronavirová opatření 
zůstali takříkajíc odříznuti od okolí.

Linka byla vytížena zejm. v první třetině roku v období lock downu. Všichni pracovníci se v předem 
dohodnutých časových oknech v jejím provozu střídali (formou přesměrování čísla) a odbavovali hlavně 
volající, kteří potřebovali psychickou oporu v izolaci nebo hledali informace ke své životní situaci, např. 
ohledně očkování. Každý pracovník se jim proto snažil dohledat relevantní informace nebo kontakt 
na příslušné instituce. Linka dále sloužila k pravidelnému kontaktu se stávajícími klienty, s nimiž 
se pracovníci nemohli vídat.

Oproti roku 2020, kdy jsme linku v první vlně koronaviru spustili, o ni byl v roce 2021 menší zájem. 
Zvýšený zájem byl v jarních měsících roku, poté pozvolna klesal.
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4. 3. Osvěta a šíření zkušeností
Pořádali jsme především akce ve školách, na dětských táborech, úřadech, ve firmách a online webináře 
na téma Komunikace s osobami se zrakovým postižením. V červenci a srpnu jsme měli množství akcí 

x
pro příměstské tábory v Plzni, Českých Budějovicích a Blansku. Partnerem nám byla organizace
Věda nás baví (vedanasbavi.cz).

Na podzim byla zvýšená poptávka po zábavných workshopech hlavně ze strany základních škol, kde jsme 
o v

pořádali i několik workshopů v jednom dni, příp. několik dní po sobě. Navštívili jsme např. ZŠ v Praze 
Satalicích, Scio školu ve Stodůlkách, ZŠ Břečťanová, v Brně pak ZŠ Kristenova. Mezi objednateli byla také

v
VOŠ Sociálně právní a Profesní institut v Praze 10.

Jsme rádi, že tyto aktivity mohly probíhat i za přísných epidemiologických opatření - sice za cenu 
občasných přesunů termínů kvůli nenadálým karanténám, ale setkávání s žáky, studenty a pedagogy 
pro nás i tak bylo velmi příjemné.

Šarlota Hambergerová a Martina Izingová na 
workshopu pro příměstský tábor organizace Věda 
nás baví v Českých Budějovicích, červenec 2021.

Lukáš Treml při workshopu na Scio 
škole v pražských Stodůlkách.
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4. 4. Adventní návštěvy v kavárně
Doslova zlatým hřebem roku 2021 byla adventní setkávání v kavárně Radiocafé 
naVinohradské 12. S myšlenkou uspořádat podobnou akci přišla kolegyně Marie Zemanová, která v ní 
viděla příležitost, jak prezentovat službu pro seniory veřejnosti a zároveň získat více individuálních klientů.

Cílovou skupinou přitom byli aktivnější senioři, kteří za námi mohli přijít (většina našich klientů jsou totiž
|. I Z Z V. Z V Z Z V |Z Z I I V. I . \ |L i z z z I z z V I z v z v

lidé více či méně vázaní na prostředí svého bytu či pokoje). Nezávazné popovídání v předvánočním čase 
zároveň umožňovalo lidem, kteří oprávněně mohou mít obavu pustit si neznámého člověka do bytu, 
setkávat se v bezpečném prostředí kavárny.

Marie Zemanová s klientkou během adventních 
návštěv v kavárně Radiocafé.



Sérii setkávání, která byla stanovena na předvánoční úterky a čtvrtky mezi 10. a 12. hodinou, jsme zahájili 
veřejnou akcí, na niž jsme pozvali manželskou dvojici - herce Evu Hruškovou a Jana Přeučila. Bylo to 
krásné setkání naplněné neformálním hovorem, humorem a velmi příjemnou atmosférou.

4. 5. Noví dodavatelé 
a podporovatelé
Díky našim aktivitám se nám podařilo seznámit 
a navázat spolupráci s organizacemi a odborníky, 
kteří nám nyní aktivně pomáhají s dalším rozvojem 
a prezentací.

Vděční jsme za spolupráci s grafikem Jakubem 
Hardtem z Českých Budějovic. Dosud jsme 
si PR materiály dělali amatérsky a „poslepu“ sami. 
Díky Jakubovi konečně vypadají profesionálně. 
Jakub nám zároveň zprostředkovává další zajímavé 
kontakty a možnosti práce 
i sebeprezentace.

Druhým důležitým kontaktem je pro nás fotograf Petr Macek z Teplic (macekfoceni.cz). Udělal nám 
krásné fotografie z adventního setkání s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem a také týmové fotky. 
Jsme domluveni na další spolupráci.

Velice si vážíme spolupráce s již zmíněnou dvojicí Evou Hruškovou a Janem Přeučilem. Nezůstalo pouze 
u adventního setkání - to bylo jen příjemnou seznamovací akcí, na kterou jsme v roce 2022 navázali 
dalšími aktivitami.

macekfoceni.cz


5. Návštěvy POTMĚ v médiích

V roce 2021 jsme se zaměřili na navazování spolupráce s novináři a získali jsme několik skutečně 
důležitých kontaktů.Vzešla z toho řada krásných mediálních výstupů, na jejichž základě nás pak oslovovali

I IVZ Z. • V Z | v. z V

další zájemci o natočení rozhovoru či reportáže.

V médiích (stejně jako na sociálních sítích) se dále prezentujeme jako služba Návštěvy POTMĚ. Snažíme 
se tak udržovat povědomí o značce, která má za sebou už čtyři roky existence.

5. 1. O Návštěvách
Rozhlas,TV a články:

• Reportáž České televize Brno : wwwxeskatelevize.cz/poracly/10122427178-udalosti-v-regioriech- 
brno/321281381990922/

• Reportáž na HateFree Culture: https://fb.watch/9Tb6C3SUhl/

• Návštěvy POTMĚ v Plzni: https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6678-hovori-se-seniory-i- 
poradaji-akce-pro-deti-tym-nevidomych-se-snazi-sirit-osvetu-ktera-chybi.html

• A dále: https://plzenska.drbna.cz/zpravy/6663-nemoc-ji-pripravila-o-zrak-touha-po-adrenalinu-ji-ale-  
neopustila-ted-se-svezla-v-zavodni-buggyhtml

• Reportáže z Průmyslu: https://www.reporta7ezprumyslu.cz/cs/novinky/1619-tym-nevidomych- 
vytvoril-vlastni-sluzby-pro-seniory-i-firmy

• Z webu město Blansko: www.blanskQC7/clanky/2021/07/deti-se-na-primestskem-tabore-setkaly-se- 
svetem-nevidomych#obsah

• Český rozhlas - upoutávka naAdventní NP: httpsy/region.rczhlasxz/navstevujeme-seniory-tam-kde- 
jim-hrozi-samota-v-nasich-ocich-toti7-nestarnou-8627590
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wwwxeskatelevize.cz/poracly/10122427178-udalosti-v-regioriech-brno/321281381990922/
https://fb.watch/9Tb6C3SUhl/
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6678-hovori-se-seniory-i-poradaji-akce-pro-deti-tym-nevidomych-se-snazi-sirit-osvetu-ktera-chybi.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/6663-nemoc-ji-pripravila-o-zrak-touha-po-adrenalinu-ji-ale-neopustila-ted-se-svezla-v-zavodni-bug
https://www.reporta7ezprumyslu.cz/cs/novinky/1619-tym-nevidomych-vytvoril-vlastni-sluzby-pro-seniory-i-firmy
http://www.blanskQC7/clanky/2021/07/deti-se-na-primestskem-tabore-setkaly-se-svetem-nevidomych%2523obsah


5. 2. Výstupy našich zaměstnanců

v v o
Šíření povědomí o Návštěvách POTMĚ pomáhají i naši jednotliví návštěvníci. Především ti, kteří působí 
veřejně i v rámci svých dalších aktivit, o činnosti průběžně informují na svých sociálních sítích nebo 
na vlastních veřejných vystoupeních.

V V

• Šarlota Hambergerová v rámci své spolupráce se Společností pro ranou péči v Českých
Budějovicích: https://www.ranapecE.cz/cb/2020/10/07/sariota/

• Š. Hambergerová se dále prezentovala na českobudějovické akci PechaKucha Night #20 (9. 9. 2021).

• Martina Izingpvá byla hostem podcastu NEEDoTalks: 
www.needo.cz/needo-talks/57-bum-fighetrs/

v

• Marie Zemanová uspěla v soutěži Cena ČSOB - Internet a můj handicap.

• Anně Burdové vyšly na podzim dvě knihy - knížka „ZVÍŘECÍ POMOCNÍCI - Klárka a vodicí pes 
Daisy“ a „Skřítci Radostníčci a veselé čarování“.

O jejích (nejen) spisovatelské činnosti referovala různá média, byla mj. hostem online rádiaVyšší 
odborné školy publicistiky „Vyšší hlas“ (odvysíláno 20. 12. 2021).

Sama o Návštěvách POTMĚ informovala např. na svém blogu: 

https://aburdova.cz/blog/2021/G8/31/letni-srumec-v-navstevach-potme/

Šarlota Hambergerová spolu s dalšími účastníky 
PechaKucha Night.

https://www.ranapecE.cz/cb/2020/10/07/sariota/
http://www.needo.cz/needo-talks/57-bum-fighetrs/
https://aburdova.cz/blog/2021/G8/31/letni-srumec-v-navstevach-potme/


Ostatní akce, aktivity a prezentace našich pracovníků:
• 15.9. Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové (Martina Izingová)

• Vyhlášení CenVia Bona 2021 se účastnila Šarlota Hambergerová v rezidenci velvyslance USA v Praze. 
Návštěvy POTNĚ získaly ocenění loni.

• Konference INSPO - část týmu se účastnila konference věnované přístupnosti 

a kompenzačním pomůckám.

Návštěvy POTMĚ na Darujme.cz
Naše individuální dárce jsme po celý rok oslovovali na platformě Darujme:

https://www.navstevypotme.cz/chci-prispet

Další akce týmu:
Naši pracovníci se také každoročně zapojují do různých aktivit a veřejných akcí 
ve spolupráci se sbírkovým projektem Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu.

• Den zdraví v Praze Klánovicích.

V roce 2021 to namátkou byly tyto události:

Šarlota Hambergerová, Marie Zemanová 
a Matina Izingová na INSPO 2021.

• Zářijový Zlínský filmový festival 
- účast Aleny Terezie Vítek
a Denisy Vlasákové.

• Kavárna POTMĚ - část 
návštěvníků byla zapojena 
do činnosti kavárny.

• Ve spolupráci
se Světluškou jsme odvedli 

workshop pro studenty 
z Gymnázia Na Pražačce.

• Kateřin Gavlasová
s vodicí fenkou Niky byla
23. 10. jednou z účinkujících 
na benefičním koncertu 
Světlo pro Světlušku.3

3Viz_ https://radiozurnal.rozhlas.cz/vodici-psy-strasne-bavi-pomahat-citi-se-
-dulezite-vypravi-katerina-gavlasova-8604115

Darujme.cz
https://www.navstevypotme.cz/chci-prispet
__https://radiozurnal.rozhlas.cz/vodici-psy-strasne-bavi-pomahat-citi-se-


6. Hospodaření v roce 2021
Výnosy:

Prodej služeb a zboží 
Dary
Dotace
Ostatní výnosy

Náklady:

Mzdové náklady 
Ostatní náklady

165 416,04 Kč
65 554,34 Kč

965 334,00 Kč (nadace)
0,89 Kč

1 009 200,00 Kč
186 031,44 Kč

6. 1. Podpořili nás
• Naším významným podporovatelem je Nadační fond Českého rozhlasu a kolegové ze sbírkového 

projektu Světluška i tým projektu Ježíškova vnoučata. Nadační fond Českého rozhlasu nás v roce 
2021 podpořil částkou 754 024 Kč.

V o
• Statutární město Plzeň podpořilo službu Návštěvy POTMĚ (návštěvy seniorů v Plzni) částkou 

196 310 Kč.

• Významně nás podpořila také společnost Hello bank, od níž jsme díky soutěži Hello Země získali 
částku 317 000 Kč.

• Nadace pojišťovny Kooperativa nám přispěla 100 000 Kč.

• Zvláštní poděkování patří naší kolegyni Jaroslavě Češkové, která do našeho rozpočtu přispěla částkou
22 500 Kč. Šlo přitom o finanční dar, který zaměstnanci strojírenské společnosti PEŠEK Machinery dali 
dohromady pro ni samotnou na pořízení tandemového kola. Jarka si ale s pomocí rodiny kolo pořídila 
sama a peníze věnovala Návštěvám POTMĚ.

• Ostatní dárci nás podpořili (např. přes platformu Darujme.cz) celkovou částkou 42 054 Kč.

Všem nadacím, firmám a dárcům srdečně děkujeme za jejich podporu!

17

Darujme.cz


7. Závěr

Veškerá práce, která se nám v roce 2021 povedla, a nově navázané kontakty jsou nám posilou pro práci 
v roce 2022. Během něj budeme pokračovat ve workshopech pro školy a příměstské tábory, 

v seminářích pro firmy, úřady a další organizace a samozřejmě v návštěvách seniorů - nejen těch 
skupinových, ale díky darům a grantům se můžeme věnovat i většímu počtu individuálních klientů, 
kteří si doposud placenou službu nemohli dovolit.

Závěrem děkujeme všem, kteří nám na naší cestě pomáhají!

Těšíme se na další spolupráci i na příležitosti, kterých se nám dostane.

8. Kontakt

Spolu s vámi, z.ú.

info@navstevypotme.cz

www.navstevypotme.cz

IČ: 08621357

Telefon:

+420 739 22 88 31

Adresa:

Sídlo: Školská 233, Ševětín, 373 63

Kancelář:Vinohradská 12, Praha, 120 00

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 5718978369/0800

Webové stránky: www.navstevypotme.cz

Sociální sítě: facebook.com/navstevypotme
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NÁVŠTĚVY 
POTMĚ


