VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým.“
Dalajláma

Když se ohlédnu za rokem 2021, mám velmi
dobrý pocit z toho, co se nám podařilo. Jsem
pyšný na všechny ty drobné krůčky a malé
i větší úspěchy, ze kterých se skládá cesta
k naplnění našeho poslání - pomáhat co
největšímu počtu dětí prožít šťastnější život.
Troufnu si tvrdit, že náš projekt Čtyřlístek
dětem a program pro rodiny v krizi Čtyřlístek
pro štěstí se podařilo zdárně rozjet, což je
dobrou zprávou pro všechny, kteří námi
nabízenou pomoc poté mohou využít a svoji
životní situaci tak stabilizovat a ukotvit v pevnějších základech. Jsem
za tento posun našeho spolku velmi vděčen svým kolegyním za jejich
přístup, vytrvalost, někdy až urputnost, obětavost, které během minulého
nelehkého roku nesčetněkrát prokázaly.
V loňském roce Čtyřlístek dětem dlouhodobě podporoval 70 klientů, což
je více než 100% nárůst oproti roku předchozímu. Ale nejde jen o tato čísla
a příznivá procenta. Za těmito počty vidíme konkrétní tváře, konkrétní
životní příběhy, do nichž jsme měli možnost zasáhnout a pokusit se je
nasměrovat lepším směrem. Každé setkávání s dítětem či rodinou v nouzi,
jejich osudem, trápením a nadějemi, je pro nás poučením a především
hnacím motorem do budoucna. Jsme si naprosto vědomi toho, že aby
pomoc byla účinná, pak by měla být také kontinuální. Proto se snažíme
zajistit vícezdrojové financování tak, abychom upevňovali naše základy a
tím i posilovali možnosti pro další pomoc těm, kteří to skutečně potřebují.
Díky podpoře dárců a partnerů pak můžeme rozšiřovat, zkvalitňovat a
pomáhat stále většímu počtu dětí a samotných rodin.
Milí dárci, partneři, kolegové a přátelé, srdečně děkuji za vaši přízeň,
důvěru a nasazení. Věřím, že z této výroční zprávy je jasně vidět, že naše
práce i vaše podpora má smysl!
Závěrem mi už jen dovolte, abych zmínil můj oblíbený citát, který říká:
„Někdy jen malá pomoc stačí k velkým změnám“.
Jan Vaněk, DiS., předseda
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Čtyřlístek dětem z.s. je nezisková organizace založená s cílem
věnovat se rodinám s dětmi.

V našem programu Čtyřlístek pro štěstí se zaměřujeme na
pomoc rodinám, které procházejí krizovou situací. Rodinám
poskytujeme psychologické či rodinné poradenství a
zprostředkováváme materiální pomoc.

Zároveň provozujeme Rodinné centrum, ve kterém nabízíme
služby s cílem snížit míru sociální izolace, zvýšit rodičovské
kompetence, podpořit kontakt dětí s jejich vrstevníky a
podpořit jejich všestranný rozvoj.

Naši klienti pocházejí zejména z Prahy a Středočeského kraje.
Díky vstřícnosti MČ Štěrboholy máme k dispozici prostory na
adrese K Učilišti 50/13, Praha 10, v rámci spolupráce s OSPOD
ve Středočeském kraji ovšem za některými klienty i dojíždíme.
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Čtyřlístek pro štěstí

Cílem programu je nabídnout pomoc dětem ohroženým
nepříznivou rodinnou situací a jejich rodičům. Rodinám nabízíme
psychologické poradenství a materiální pomoc na základě jejich
potřeb.
Cílovou skupinou programu Čtyřlístek pro štěstí jsou rodiny
s dětmi v krizi, které si procházejí vážnými problémy, jako jsou
agresivita, alkohol, drogy, gamblerství, výkon trestu, ztráta
zaměstnání, rozvod/rozchod partnerů, vážné onemocnění člena
rodiny apod. Do projektu jsou zapojovány rodiny, které se snaží
aktivně řešit svoji situaci. V jejich aktivitě je podporujeme,
směřujeme a ujišťujeme, že jejich kroky jsou správné a mají smysl.
Díky rychlé a včasné pomoci nedochází k prodlužování
nevyhovující a někdy i ohrožující situace v rodině, zároveň je
možné předcházet vážnějšímu rozvoji psychických problémů u
dětí. Přínosem projektu je především sanace harmonického vývoje
dítěte i přes nepříznivou rodinnou situaci.

Rok 2021
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70 klientů/405 kontaktů
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Příběhy rodin
Babička Markéta ze Středočeského kraje (Vilém, 7 let)
Markéta má v péči svého vnuka Viléma. Vilémův otec, syn paní Markéty,
je alkoholik. Opakovaně, když je ve velkém stresu, sáhne po láhvi a
následuje léčba. V době, kdy je „v pořádku“, se o Viléma vzorně stará a
mají moc pěkný vztah. Vilémova matka měla diagnostikovanou bipolární
poruchu. Střídaly se u ní mánie, deprese a silné záchvaty vzteku. Spáchala
sebevraždu. S její smrtí se Vilém těžko vyrovnává. Stejně tak se situací,
že nemůže být se svým otcem tak, jak by si přál. Babička Markéta má o
Viléma obavy. Chtěla by, aby si mohl o všech svých pocitech a myšlenkách
s někým promluvit. Nerada by něco zanedbala.
Maminka Lenka ze Středočeského kraje (Jiřík 6 let)
Lenka trpí bipolární poruchou a ve svém životě udělala spoustu chyb a
špatných rozhodnutí. Nakonec vše došlo tak daleko, že se nebyla schopna
sama starat o děti a byly svěřeny do péče příbuzným. Svěření malého
tříletého Jiříka do péče biologického otce ovšem nebyla ta správná cesta.
Otec se synovi vůbec nevěnoval. Jiřík nechodil k lékaři, nechodil do
školky, nebyl vůbec v kontaktu s vrstevníky. Po třech letech v péči otce
Jiřík nejen že nebyl na úrovni šestiletého dítěte, ale dokonce byl na tom
hůře, než když k němu přišel.
V oblasti řeči dosahoval úrovně dvouletého dítěte. Jeho slovník byl
omezený na pár slov, vydával převážně zvuky a komunikovat se snažil
rukama a celým tělem. Většině položených otázek ani nerozuměl. Z této
situace ostře vystupovalo několik vět, které Jiřík dokázal plynně fomulovat.
Zněly: „Dej mi pokoj.“ „Nech mě být.“ „Nemám čas.“
Nyní je Jiřík opět v péči matky. A Lenka se snaží mu vynahradit vše,
co spolu dosud nestihli. S pomocí odborníků během několika měsíců
posunula Jiříka o několik let. Protože Jirka je opravdu chytrý kluk. Jen mu
musí dospělí dát možnost ukázat, co všechno v něm je.
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Maminka Hana z Prahy (Katka 10 let, Lenka 8 let, Lukášek 5 let)
Děti jsem si vždy moc přála a nikdy jsem svého rozhodnutí samozřejmě
nelitovala. Když jsem s nimi ale zůstala sama, je vše o hodně složitější.
Děti jsou ještě malé a navíc potřebují nadstandardní péči. Nejstarší Katka
chodí do čtvrté třídy, mladší Lenka do první a nejmladší Lukášek je ještě
ve školce. Všechny děti mají diagnostikované ADHD. Mladší dcera má
těžkou formu a z důvodu svého onemocnění již byla hospitalizovaná na
dětské psychiatrii. Ještě ji jedna plánovaná hospitalizace pro komplexní
dovyšetření čeká. Ve škole potřebuje podporu asistenta. Malý Lukášek
má od narození zúžené dýchací cesty a musí trvale užívat léky. Starost
o všechny děti je pro mne dosti náročná i z finančního hlediska. Jako
samoživitelka, kdy většina peněz padne na nájem, poplatky, léky a další
pravidelné platby (družina, stravné…), často přemýšlím, z čeho dětem na
konci měsíce uvařím. Chtěla bych dětem dopřát všechno, co mají ostatní
děti, ale zkrátka na to nemáme. Mrzí mne, že na to děti takto doplácí a
bojím se, aby se necítily „jiné“ v kolektivu svých vrstevníků.
Maminka Veronika z Prahy (Leontýnka 3 roky, Kubíček 1,5 roku)
Vždycky jsem chtěla mít rodinu a děti. Byla to také jedna z věcí, která
se mi líbila na mém budoucím manželovi. Měl děti rád, uměl si s nimi
hrát a já si ho vždycky představovala jako ideálního tátu. Bohužel jsem
se nemohla víc mýlit. Hned po porodu Leontýnky u nás nastaly veliké
problémy. Je jasné, že miminka občas pláčou, ale manžel na to nebyl
vůbec připraven. Pořád si stěžoval, jak ho dětský pláč rozčiluje, a že nemá
ani chvíli klidu. A už vůbec se mu nelíbilo, že svou pozornost pak věnuji
malé, abych ji ukonejšila, a nemám čas řešit jeho potřeby. Čím dál častěji
křičel na malou i na mě. Pak jsem zjistila, že jsem znovu těhotná. Narodil
se nám krásný chlapeček, ale celou situaci to spíše zhoršilo. Manžel byl
čím dál podrážděnější a vše se vyhrotilo tak, že jsem byla donucena
kontaktovat OSPOD. V tu chvíli si manžel sbalil kufry a odešel. Zůstala
jsem s oběma dětmi sama, manžel finančně nepřispívá a já mám pouze
rodičovský příspěvek, neboť vyřízení všech dávek hrozně dlouho trvá.
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Pomozte nám pomáhat
Pomáháme, aby ti, kterým zrovna štěstí
Veřejná sbírka

nepřeje, měli svá rozhodnutí a kroky lehčí. Aby

Na pomoc rodinám v krizi provozujeme od 15.05.2020 veřejnou
sbírku osvědčenou u Krajského úřadu Středočeského kraje dle
§ 4 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách. Z vybraných finančních
prostředků je hrazeno psychologické poradenství, případně
materiální pomoc rodinám.

jejich děti mohly prožít úplně normální dětství
a začít se prát s překážkami, až na to nastane
opravdu čas.

Pomůžeme Ježíškovi
Díky pomoci dárců se nám před Vánoci podařilo realizovat akci
Pomůžeme Ježíškovi. Stále jsou totiž mezi námi rodiny, ve kterých
o Vánocích Ježíšek nedokáže splnit velká dětská přání i přesto, že
by si to moc přál. Zveřejnili jsme seznam dětských vánočních přání
z rodin, se kterými spolupracujeme a o Štědrém dnu nás pak všechny
společně zahřála u srdce představa splněného dětského snu.
Dobrý den, posíláme moc díků Čtyřlístku. Krásně jsme si užili
svátky. Přejeme do roku 2022 jen to nejlepší pro Vás a i pro hodné
lidi Ježíšky, co nám pomohli udělat nádherné Vánoce. Děkujeme.
Dobrý den. Děkujeme Vám za dárečky… Nemám slov, jakou mám
radost a těším se, až si je dcera rozbalí. Jste andělé. Jsem Vám taaak
vděčná. Děkujeme z celého srdce. Přejeme štěstí, zdraví, klid v duši,
lásku. Děkujeme za vše.

E-shop
Na podporu projektu provozujeme na našich webových stránkách i
eshop s ručně vyráběnými šperky a dárkovými předměty pro štěstí.
Jejich koupí zákazníci udělají radost sobě nebo někomu blízkému a
zároveň pomůžou rodinám, kde to nejvíce potřebují.
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HEZKÉ DĚTSTVÍ PRO
VŠECHNY
SBÍRKOVÝ ÚČET

103092366/2250
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Rodinné centrum
Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života rodin s dětmi
v podobě podpory zdravých a funkčních rodin ve výkonu jejich
přirozených funkcí. Nabízíme psychologické rodinné poradenství,
rodičovskou poradnu, kurzy pro rodiče a děti a další vzdělávací
aktivity ve spolupráci s dětskou psycholožkou. Zprostředkováváme
setkávání rodičů a dětí. Umožňujeme jim tak vzájemné předávání
zkušeností a znalostí, navazování nových přátelství s cílem
snížit míru sociální izolace u rodičů na rodičovské dovolené a
posilování jejich rodičovských kompetencí. Podporujeme kontakt
dětí s vrstevníky a napomáháme jejich všestrannému rozvoji.
Rozvíjíme jejich sociální, pohybové, hygienické i další dovednosti
a návyky. Zajišťujeme zázemí pro děti rodičům, kteří se vracejí
do pracovního procesu, případně potřebují zajistit ekonomické
jistoty a další potřebné věci nutné k chodu rodinného života.
Projekt rodinného centra reaguje na poptávku specializovaných
služeb pro rodiny s dětmi. Zakládáme si na profesionalitě
jednotlivých členů našeho týmu. Všichni mají dlouholeté
zkušenosti v práci s dětmi od narození do 18 let a jejich rodinami
a profesně se dlouhodobě pohybují v oblastech péče o děti,
volnočasových aktivit, prevence a řešení krizových životních
situací.

V roce 2021 jsme pro klienty připravili:

12

psychologické poradenství, rodičovskou poradnu, pravidelné
kurzy přípravy na školku, pohybové kurzy pro rodiče a děti s
různou tématikou, výtvarný a dramatický kroužek či vánoční
workshop pro děti
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Přehled o majetku a závazcích

Přehled o příjmech a výdajích
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících)

Přehled o příjmech a výdajích
podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 325/2015 Sb.

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících)

Přehled o majetku a závazcích
podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 325/2015 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Čtyřlístek dětem z.s.
Nad Obcí 275
Nová Ves
250 63

IČ 08994081

IČ 08994081

Označení
položky

A. Příjmy

Činnost
Hlavní

Hospodářská

Celkem

01 Prodej zboží
02 Prodej výrobků a služeb

19

03 Příjmy z veřejných sbírek
04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky

105

124

24

24

226

226

Označení
položky

A. Majetek

Stav k rozvahovému
dni minulého
účetního období

Stav k rozvahovému
dni běžného
účetního období

01 Dlouhodobý nehmotný majetek
02 Dlouhodobý hmotný majetek

05 Přijaté členské příspěvky

03 Finanční majetek

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů

20

07 Ostatní
08 Průběžné položky

24

44

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny

91

91

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech

15

15

06 Zásoby

09 Kursové rozdíly

3

8

11

72

07 Pohledávky

10 Příjmy celkem
Označení
položky

Název a sídlo účetní jednotky
Čtyřlístek dětem z.s.
Nad Obcí 275
Nová Ves
250 63

395
B. Výdaje

129

524

Hlavní

Hospodářská

09 Ostatní majetek

Celkem

14

10 Majetek celkem

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
02 Materiál

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté

Činnost
Označení
položky

B. Závazky

14

29

43

04 Služby

153

21

174

05 Mzdy

78

15

93

03 Závazky celkem

06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele

30

4

34

99 Rozdíl majetku a závazků

08 Ostatní

71

1

72

09 Průběžné položky

15

03 Zboží

01 Závazky

Stav k rozvahovému
dni minulého
účetního období

80
Stav k rozvahovému
dni běžného
účetního období

3

02 Úvěry a zápůjčky přijaté
3
11

80

07 Ostatní osobní výdaje
15

10 Kursové rozdíly
11 Výdaje celkem
99 Rozdíl příjmů a výdajů

Sestaveno dne:
06.01.2022

361

70

431

34

59

93

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní
jednotkou

Barbora Černá

Právní forma účetní jednotky
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Digitálně podepsal Barbora Černá
Datum: 2022.01.07 11:33:20
+01'00'

Předmět podnikání
Pozn.:
Provozování rodinného centra, organizování dětských programů a rodinných akc

Sestaveno dne:
06.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní
jednotkou
Digitálně podepsal Barbora Černá
2022.01.10 11:04:59
Barbora Černá Datum:
+01'00'

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání
Pozn.:
Provozování rodinného centra, organizování dětských programů a rodinných akc
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Náš tým

Základní identifikační údaje
ČTYŘLÍSTEK DĚTEM Z.S.

Mgr. Barbora Černá
ředitelka, psycholožka
barbora.cerna@ctyrlistekdetem.cz

Sídlo organizace:
Nad Obcí 275
250 63 Nová Ves

Jan Vaněk DiS.

Adresa:

sociální pracovník - rodinné poradenství
jan.vanek@ctyrlistekdetem.cz

Bc. Radka Šindlerová
koordinátorka ČPŠ, pracovnice RC
radka.sindlerova@ctyrlistekdetem.cz

K Učilišti 50/13
Praha 10 – Štěrboholy

Kontakty:
E-mail: ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz
Tel: 724 667 690

Čísla účtů organizace:
103092948/2250
103092366/2250 (sbírkový účet)

Šárka Štědronská
lektorka RC
sarka.stedronska@ctyrlistekdetem.cz

Datová schránka: s5zyhsp
IČO: 08994081

web: www.ctyrlistekdetem.cz
FB: www.facebook.com/ctyrlistekdetem
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Poděkování
Zdravím všechny Čtyřlístky. Když jsem začala tenhle proces, vůbec jsem
netušila, kolika lidem bude patřit mé díky a vděk celé mé milé rodinky.
Když porovnám, jak jsme žili před několika měsíci a teď, tak vidím velkou
změnu...
Jsem z Prahy a s charitou Čtyřlístek dětem spolupracuji déle než rok, nikdy
jsem nezažila takovou ochotu a vstřícnost nezištně pomoci druhému
člověku v tísni. Jednání všech pracovníků, se kterými jsem se setkala bylo
velmi empatické a ochotné. Čtyřlístek pomáhá nejen materiální pomocí, ale
také citovou podporou. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří v projektu
Čtyřlístek dětem pracují, svojí pomocí změnili život mně i mé dceři k
lepšímu...
Ráda bych poděkovala celému týmu Čtyřlístku. Kontaktovala jsem vás
kvůli psychologickému poradenství, avšak po vyslechnutí mého příběhu mi
paní Černá nabídla k mému úžasu i materiální pomoc. Ráda bych celému
vašemu týmu, ale i dárcům moc a moc poděkovala za to, co děláte...

Za podporu naší činnosti bychom rádi poděkovali především:
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