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1. Úvodní slovo 

Organizace Můžeme pomoci – J. F. 2020 z. ú.je mladá nezisková organizace založená 

za účelem provozování sociálního poradenství; realizace praktické pomoci osobám v 

nepříznivé zdravotní či sociální situaci a pomoc těmto osobám při uplatňování jejich 

oprávněných zájmů přímou i nepřímou formou, a to především praktickou finanční či věcnou 

pomocí; organizováním školení a workshopů pro získání potřebných dovedností osobám v 

nepříznivé zdravotní či sociální situaci ke zvládnutí takových situací.  

V únoru roku 2021 jsme oslavili první rok existence organizace a byla tak první 

příležitost trochu bilancovat. 

Podobně jako v roce 2020 jsme se i v roce 2021 mimo hlavní činnost zaměřili zejména 

na pomoc seniorům a chronicky nemocným, kteří byli ohroženi nemocí Covid-19 a sociální 

izolací související s protiepidemickými opatřeními. 

V rámci pomoci osamělým seniorům jsme i nadále pomáhali realizovat nákupy 

potravin, důležitou pomocí byl také osobní rozhovor – pomoc v krizi a osamění, v neposlední 

řadě jsme se pak s potřebnými setkávali v rámci předávání materiální pomoci – při předávání 

potravinových a hygienických balíčků, roušek…  

V roce 2021 se nám povedlo dovybavit a rozšířit půjčovnu deskových her a pokud to 

epidemiologická situace dovolovala, pořádali jsme herní mezigenerační setkání. Hry jsme 

půjčovali seniorům a do rodin.  

Mimo běžnou každodenní pomoc potřebným, kterou i nadále realizujeme 

dobrovolnicky, a to se zapojením členů správní rady i dobrovolníků z řad veřejnosti, se také 

zaměřujeme na akce mimořádné, jednorázové, společenské, komunitní, publikované. Jejich 

hlavním účelem je upozornit veřejnost na naši činnost tak, aby se informace o možné pomoci 

dostala k potřebným a abychom podpořili vzájemnou komunitní pomoc. Mezi tyto mimořádné 

akce patří například návštěva a obdarování klientů a zaměstnanců Městského centra komplexní 

péče i Domova U Anežky či aktivity půjčovny deskových her.  

I v roce 2021 nám bylo potěšením, že se na nás veřejnost obracela nejen s potřebou, ale 

i nabídkou pomoci, a to jak materiální, tak i nabídkou dobrovolnické činnosti pro potřebné.  

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
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Jménem Můžeme pomoci – J. F. 2020 z. ú. děkuji všem našim klientům i dárcům za 

spolupráci. Děkujeme Nadaci Škoda auto podporu 2 projektů v celkové výši 76 tis. Kč, jednalo 

se o projekty „Účinná, adresná a rychlá pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným v době 

pandemie“ a „Rozhýbejme v Benátkách všechny generace!“, dále nás podpořila nadace Tesco 

částkou 20 tis. Kč v realizaci projektu „Nenechme chudé děti bez pomoci!“, firma net4gas nám 

pak příspěvkem 30 tis. Kč umožnila pokračovat v projektu „Rozhýbejme v Benátkách všechny 

generace!“ Město Benátky podpořilo naši činnost částkou 10 tis, Kč.  

Realizace poslání naší neziskové organizace nás naplňuje a baví, těšíme se na další 

rozzářené oči našich klientů v dalších letech! 

 

Za tým Můžeme pomoci Emilie Kalová, předsedkyně správní rady 
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2. Náš tým 

p. Jiří Freisleben, zakladatel 

 

…“Naše nezisková organizace byla založena za účelem pomáhat těm, kteří pomoc 

potřebují a zejména těm, kteří se nemají o koho opřít. Členové naší organizace, jíž jsem 

zakladatelem, se snaží pomáhat tam, kde je to potřeba, primárně obyvatelům Benátek 

nad Jizerou a okolí. Jsem moc rád, že i já mohu v této těžké době pomoci. Sám vím, jak 

je pro člověka důležité dostat pomoc včas. Byl bych velmi potěšen, pokud by projev 

naší pomoci udělal radost.“ 

 

 

Ing. Josef Smrčka, ředitel 

 

…“Vystudovaný chemik a ekolog. Profesí auditor životního prostředí. Hlavně otec 

3 dětí, který se spolu s dalšími snaží pomáhat v Benátkách nad Jizerou a okolí.“ 
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Mgr. Emilie Kalová, předsedkyně správní rady 

 

…“Neziskový sektor je má srdeční záležitost, není to jen mé profesní poslání, ale velmi 

ráda službě druhým věnuji i svůj volný čas, tato oblast se tak stala i mým koníčkem. V 

naší mladé neziskové organizaci "Můžeme pomoci" jsme, troufám si říci, skvělá parta 

nadšenců, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a poskytnout kus své odbornosti, energie a 

svého srdce i tam, kde již ostatní poskytovatelé nejrůznější pomoci "zlomili hůl". 

Věnujeme se i komplikovaným zdánlivě neřešitelným "případům". Za klíčové považuji 

ukotvení naší organizace v křesťanských hodnotách.“ 

 

Bc. Monika Megličová, dis., členka správní rady 

 

…“Členství v této organizaci je pro mne ctí a zároveň velkým závazkem. 

Prostřednictvím našeho zakladatele, jímž jsme byli osloveni o spolupráci, jsme dali 

vzniknout něčemu novému, významnému. Troufám si říci, že zřízení organizace dalo 

novou motivaci nejen našemu laskavému zakladateli, ale i nám. Jsou mi velmi blízké 

morální zásady, které generace našich rodičů a prarodičů ctí.“ 
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Ing. Marek Miškovský, člen správní rady 

 

…“Jsem katolický kněz, od 1. 1. 2017 působící v Benátkách nad Jizerou a okolí. Rád 

se dle svých možností a schopností podílím na místním dění. V rámci působení 

v  neziskové organizaci se zapojuji zejména do osobních rozhovorů s cílem povzbudit 

a potěšit potřebné (nejen) na rovině duchovní. Cizí mi však není ani organizace a 

realizace praktické materiální pomoci pro potřebné (například nákupy seniorům, pomoc 

s vyklízením bytů…), či spolupořádání mezigeneračních setkávání všeho druhu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/


Můžeme pomoci - J.F. 2020 z.ú. 

  IČO 08987858 

Jana z Dražic 346/9 

294 71 Benátky nad Jizerou II Tel.: 737 474 569 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/ 
 

 
 

9 

 

3.  Vybrané aktivity roku 2021 

Podpora dětí v domově pro osoby se zdravotním 

postižením 

V lednu 2021 jsme navázali spolupráci s domovem pro děti se zdravotním postižením a 

bylo nám potěšením obdarovat je dle konkrétních přání. Od zaměstnanců domova jsme dostali 

krásnou zpětnou vazbu, o kterou se s Vámi, s jejich svolením, podělíme:  

„Dobrý den, tímto bych Vám chtěla co nejsrdečněji jménem p. vedoucí našeho Domova, 

mým a především našeho uživatele J. poděkovat za dárek, který od Vás dostal. 

Udělal mu neskutečnou radost a téměř ho nedá z ruky. Vaše pomoc, starostlivost a péče o druhé 

je nedocenitelná a obdivuhodná. Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji hodně zdraví, sil a 

úspěchů do budoucna.  Za celý kolektiv E. Z.“ 
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Praktická každodenní pomoci potřebným, zejména 

v souvislosti s pandemií Covid-19 

Podobně jako v roce 2020, jsme i v roce 2021 nabízeli tyto formy okamžité pomoci: 

 

✓ pomoc a podpora lidská – duchovní  

✓ zprostředkování a koordinace dobrovolníků pro drobnou pomoc doma  

✓ psychická podpora (po telefonu, osobní návštěva) 

✓ zajištění nákupů a jejich dodání 

✓ zprostředkování externích služeb (městská knihovna, pošta…) 

✓ zajištění nákupu potravin formou e-obchodu  

✓ konzultace a praktická pomoc v rámci kompetencí zdravotní sestry  

✓ konzultace a praktická pomoc v rámci kompetencí sociálního pracovníka  

✓ odborné poradenství z pohledu pracovního preventisty 

✓ rozvoz potravin lidem, kteří nemohou nebo se bojí vycházet  

✓ konzultace témat z duchovní oblasti po telefonu  

✓ technická pomoc – rozvoz materiálu autem  

✓ zprostředkování dalších (nejen komerčních) služeb např. dovoz jídla, štípání dříví, 

odvoz prádla do prádelny…  

 

Služby potřebným v době pandemie nás v mnohém stmelily i hodně naučily, získali 

jsme jistotu, že se v našem týmu na sebe vzájemně můžeme 100% spolehnout, což je výborný 

základ do naší další činnosti.  

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
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Pomoc vícečetným rodinám a rodinám ohroženým 

chudobou  

Začátkem roku 2121 jsme mohli, díky našim štědrým dárcům, pomoci několika rodinám 

(nejen) se zimní výbavou pro děti. Začalo to darem kvalitních bund, obuvi a dalších potřeb pro 

děti od jedné maminky, který jsme okamžitě, ještě téhož dne, poslali dál potřebným (aby se 

zimní věci užily). Poté jsme jedné dárkyni, která dar zprostředkovala, poslali spolu s 

poděkováním (diskrétně) fotku z jedné z rodin, kam věci šly. A to se teprve začaly dít věci! 

Během 24 h ona dobrá duše sehnala věci na děti z potřebných rodin a dodala nám pro  ně úplně 

novou zimní výbavu v celkové hodnotě kolem13 000 Kč  (bundy, kalhoty, boty, čepice, šály, 

rukavice, trička...).  To bylo radosti! Pomáhat nás baví.      
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Velikonoční povzbuzení izolovaných seniorů na 

pobytových službách V Benátkách nad Jizerou 

 

Zelený čtvrtek byl pro klienty v Městském centru komplexní péče ve znamení 

příjemného posezení a obdarování. Milým a velmi oceňovaným překvapením, které udělalo 

klientům velkou radost, byly krásně propečené čerstvé mazance, doplněné velikonočním 

přáníčkem jménem organizace MP-J.F.2020. Klienti viditelně pookřáli, po dlouhé době se sešli, 

popovídali si a strávili hezké odpoledne venku za příjemného počasí. Pomáháme rádi! 
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Běháme – pomáháme  

Od 9.2.2021 běžel v rámci aplikace STRAVA club ŠKOFIT platforma „Pomáháme 

během“ náš projekt, kterým jsme se zapojili do akce Pohybem pro dobrou věc, kdy za každý 

uběhlý km přispěl Nadační fond ŠKODA AUTO 2 Kč na dobročinné účely. 

K 25.4.2021 Škofiťáci společně uběhli neuvěřitelných 57 591 kilometrů, a tím zajistili 115.178 

Kč na pomoc potřebným. V květnu 2021 Škofiťáci vyběhali i 30.000 Kč pro projekt 

„Rozhýbejme v Benátkách všechny generace!“ který spadá pod naši organizaci. Projekt byl 

zaměřen na mezigenerační setkávání a vzájemnou spolupráci při volnočasových pohybových 

aktivitách zejména mládeže a seniorů při zdolávání různých sportovních disciplín a venkovních 

her. Musíme se pochlubit, že i členové správní rady MP se do sbírání kilometrů (korun) pro 

projekty neziskových organizací sami aktivně zapojili!  

 

Sportovní odpoledne 

V úterý 15. 6. 2021 nám bylo ctí zúčastnit se sportovního odpoledne v benáteckém 

Městském centru komplexní péče. Seniorům jsme na tuto krásnou akci zajistili ovoce, 

slavnostně jsme zde uvedli do provozu nový pingpongový stůl a ruské kuželky. Toto vybavení 

rozšířilo pestrou paletu společenských her, se kterými disponujeme a mělo by sloužit především 

k mezigeneračním aktivitám. Za pořízení těchto herních prvků vděčíme našim letošním 

donátorům, kteří poskytli příspěvek na naši činnost v roce 2021, zejména Nadaci Škoda auto.  

Děkujeme!  
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Mezigenerační komunitní setkání na konci školního 

roku  

V sobotu 26. 6. 2021 jsme spolu s Římskokatolickou farností Benátky nad Jizerou 

spolupořádali mezigenerační setkání na konci školního roku.  Při této příležitosti jsme společně 

také gratulovali našemu panu faráři Markovi k úspěšnému zakončení doktorských studií 

církevního práva na univerzitě v Římě. Grilovalo se, povídalo se, hrálo na harmoniku, soutěžilo 

v ping pongu i v kuželkách.... Díky podpoře našich donátorů jsme této akci mohli být nejen 

organizačně účastni, ale také jsme se mohli podílet na jejím materiálním zajištění.  Děkujeme 

za krásné chvíle všem účastníkům! 
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Pomoc Jižní Moravě stižené tornádem 

Také organizace Můžeme pomoci se v červenci 2021 aktivně zapojila do pomoci v 

oblasti jižní Moravy stižené tornádem. Věnovali jsme finanční dar 10 000 Kč a motorovou pilu 

ve stejné hodnotě. Také jsme osobně přiložili ruce k dílu... 
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Podzimní sportovní odpoledne  

 

Stolní tenis, Hurá zmrzlina, Goblíci jedlíci, badbinton, střelba vzduchovkou na terč... 

To všechno si mohli vyzkoušet účastníci zářijového sportovního odpoledne. Všechny zmíněné 

hry a ještě mnohem víc jsou součástí naší Půjčovny (nejen) deskových her. Zdarma a rádi je 

půjčujeme zájemcům  (v případě zájmu o zapůjčení ping pongu či ruských kuželek pomáháme 

i s odvozem). Všechny účastníky zářijového sportovního odpoledne čekala odměna v podobě 

dárkového balíčku.  

 

 

 

 

 

 

https://muzeme-pomoci.webnode.cz/
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Dobročinná komunitní akce „Běh pro varhany“ 

V neděli 19. 9. 2021 se uskutečnil již třetí ročník akce "(Nejen) běh pro varhany 2021". 

Tuto sportovně – společenskou akci jsme spolupořádali s místní farností.  Soutěžilo se ve třech 

základních disciplínách: Běh 1 km, běh 3 km a jízda na kole 10 km. Zúčastnilo se na čtyři 

desítky soutěžících. Mimo základní disciplíny (běh či chůze) měli účastníci možnost získat 

body také v disciplínách doprovodných, které tvořily stolní tenis a ruské kuželky. Vše tak bylo 

napínavé až do poslední chvíle. Nikdo nepřišel zkrátka. Dobrou náladu, výborné domácí 

pohoštění a skvělý doprovodný program si užili úplně všichni. Obrovský úspěch zaznamenala 

přednáška Dr. Aleny Nachtamannové "Liturgická roucha z rukou českých šlechtičen a jejich 

příběhy." Na dobrovolném startovném a vstupném se na opravu varhan vybralo 10 726 Kč.  
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Pomoc při sloučení rodiny  

V neděli 7.11. došlo ke společnému setkání rodiny Nguyenových z Benátek nad Jizerou 

s panem Freislebenem, zakladatelem společnosti Můžeme Pomoci. Po dvou letech odloučení 

se paní Nguyenová mohla vrátit do České republiky a setkat se s manželem a syny také díky 

velkorysé finanční pomoci naší organizace. Jedna rodina opět může být spolu! 
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Prosincové soutěžní odpoledne v přírodě 

V neděli 12.12. 2021 byl ve farním lese slavnostně posvěcen obrázek Panny Marie 

Guadalupské na nově vybudovaném místě spočinutí uprostřed lesa. Organizace Můžeme 

pomoci se v rámci této slavnosti podílela na zajištění programu pro děti a pohoštění pro 

všechny. Většina přítomných poutníků dorazila na místo pěšky. Pro poutníky se podávalo 

domácí pohoštění, děti hledaly Mariin poklad. Počasí nám přálo a všichni přítomní si odpoledne 

parádně užili. Založili jsme tak snad tradici malých poutních prosincových setkání ve farním 

lese.  
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4. Realizované projekty s nadační podporou 

v roce 2021 

1. Grantový program: Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO II 

Název projektu: Účinná, adresná a rychlá pomoc seniorům a zdravotně znevýhodněným v 

době pandemie 

Realizace projektu: 7. 10. 2020 - 30. 4. 2021 

Přidělená částka: 46 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Cíle projektu se povedlo beze zbytku naplnit. Hlavním cílem bylo 

postarat se o potřebné z Benátek nad Jizerou a okolí, kteří se v důsledku protiepidemických 

opatření ocitli v samotě a izolaci a neměli zajištěny základní potřeby. Těmto osobám se díky 

realizaci projektu povedlo zajistit pravidelné nákupy, dovážku stravy, zprostředkování kontaktu 

s úřady a dalšími institucemi, v odůvodněných případech i materiální pomoc a v neposlední 

řadě jsme jim také v rámci projektu mohli pomoci se zprostředkováním společenského kontaktu 

a psychické podpory, kdy často šlo o telefonické rozhovory. V rámci realizace projektu byli 

podpořeni i ti, kteří o nemocné Covid-19 nepřetržitě pečují - jednalo se o personál přímé péče 

benáteckých sociálních zařízení. V rámci projektu byly pořízeny a distribuovány komponenty 

do balíčků materiální pomoci pro seniory a zdravotně znevýhodněné, kteří se ocitli v samotě, 

izolaci a bez možnosti si nakoupit. Dále byl také pořízen tablet, díky kterému jsme umožnili 

videohovory osamocených klientů s rodinami. Další položkou, kterou jsme díky Nadaci Škoda 

auto mohli financovat, byly pohonné hmoty pro rozvoz a distribuci materiální i nemateriální 

pomoci. Jednalo se zejména o každodenní nákupy klientům, dovoz obědů či odvoz klientů na 

úřady. S velkým ohlasem a vděkem se setkala podpora osob pečujících o nemocné 

onemocněním Covid-19 v Benátkách nad Jizerou v místních sociálních službách - Domov U 

Anežky a Městské centrum komplexní péče, pečující osoby byly nadšeny a povzbuzeny balíčky 

vitamínů, čajů, ovoce a nápojů. Děkujeme Nadaci Škoda auto, že nám pomáhá pomáhat! 
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2. Grantový program: 8. kolo grantového programu "Vy rozhodujete - my 

pomáháme", Nadace Tesco 

Název projektu: Nenechme chudé děti bez pomoci! (z důvodu pandemie smluvně změněno 

na volné použití peněžních prostředků k podpoře činnosti Příjemce) 

Realizace projektu: 1. 3. 2021 - 31. 8. 2021 

Přidělená částka: 20 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Nadační příspěvek použila organizace v plné výši souladu se 

Smlouvou k podpoře činnosti organizace. Přínosem projektu byla zejména podpora seniorů 

izolovaných v důsledku pandemie, pak také podpora mezigeneračních setkávání Klubu her, do 

kterého byl z nadačního příspěvku pořízen kvalitní stolní tenis, jež se těší velké oblibě u dětí, 

mládeže i seniorů. Zásadním přínosem realizace projektu bylo posílení mezigeneračních vztahů 

uvnitř místní komunity a podpora sociálně slabších skupin dětí i seniorů, na něž jsme se též v 

rámci pořádání aktivit zaměřili. 

3. Realizace projektu byla zaměřena zejména na cílovou skupinu dětí a seniorů. V rámci 

projektu byli podpořeni senioři izolovaní v důsledku protiepidemických opatření - 50 

osob. Když to epidemiologická situace dovolila, podpořili jsme setkávání dětí a seniorů 

v rámci Klubu her, kde jsme celkově podpořili cca 30 dětí a stejný počet seniorů. Další 

aktivitou projektu bylo v rámci udržení místních tradic zajištění pohoštění - koláčů na 

tradiční benátecké poutě, kde bylo rozdáno na 200 koláčků a byly posíleny vazby v 

místní komunitě a připomenuty významné lidové tradice. 

4. V rámci realizace projektu byly podpořeny/uspořádány tyto aktivity: 

5. Velikonoční mazance pro izolované seniory v domově pro seniory 

6. Velikonočních přání – povzbuzení pro izolované seniory v důsledku pandemie 

7. Stolní tenis – pořízení oblíbené venkovní pro všechny generace 

8. Občerstvení na mezigenerační setkání 

9. Pouťové koláče k připomenutí a oživení místních lidových tradic 

10. Občerstvení na Mezigenerační klub deskových her 

11. Občerstvení na akci Odpoledne plné her 
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3. Grantový program: ŠKOFIT ve spolupráci s Nadačním fondem 

ŠKODA 

Název projektu: Rozhýbejme v Benátkách všechny generace! 

Realizace projektu: 1.3. 2021 - 31. 10. 2021 

Přidělená částka: 30 000 Kč 

Realizace/přínos projektu: Hlavním cílem projektu, který se beze zbytku povedlo naplnit, 

bylo uspořádat několik sportovně/společenských akcí a na nich jedinečným způsobem propojit 

generace v benátecké komunitě prostřednictvím pohybu a aktivního smysluplného trávení 

volného času. Vedlejšími cíli projektu pak bylo navázání mezigeneračních vztahů a posílení 

komunitního života, což se také povedlo a máme z toho mimořádnou radost. 

Aktivity, které jsme v rámci realizace projektu uskutečnili: 

8. 4. 2021 Zelený čtvrtek byl pro klienty v Městském centru komplexní péče ve znamení 

příjemného posezení a obdarování. Milým a velmi oceňovaným překvapením, které udělalo 

klientům velkou radost, byly krásně propečené čerstvé mazance, doplněné velikonočním 

přáníčkem jménem organizace MP-J.F.2020. Klienti viditelně pookřáli, po dlouhé době se sešli, 

popovídali si, zahráli si pár her a strávili hezké odpoledne venku za příjemného počasí. 

15. 6. 2021 nám bylo ctí zúčastnit se akce "Sportovní odpoledne" v benáteckém Městském 

centru komplexní péče. Seniorům jsme na tuto krásnou akci zajistili ovoce, pokřtili jsme zde a 

slavnostně uvedli do provozu nový pingpongový stůl a ruské kuželky. Toto vybavení rozšířilo 

pestrou paletu společenských her, se kterými disponujeme, a mělo by i nadále sloužit především 

k mezigeneračním aktivitám. 

26. 6. 2021 nám bylo radostí a potěšením spolupořádat mezigenerační setkání na konci 

školního roku. Zástupci všech generací si mohli zahrát ping-pong, kuželky, badminton či 

některou z pestré palety stolních her MP. Přítomné děti dostaly od organizace MP dárkové 

balíčky s přáním krásně prožitých prázdnin. 

11. 9. 2021 jsme zorganizovali dětské soutěžní sportovní odpoledne. Hrál se stolní tenis, Hurá 

zmrzlina, Goblíci jedlíci, badbinton, střelba vzduchovkou na terč... Účastníky sportovního 

odpoledne čekala odměna v podobě dárkového balíčku, akce se vydařila a nesla se v příjemném 

přátelském duchu. 
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19. 9. 2021 nám bylo ctí spolupořádat třetí ročník akce "(Nejen) běh pro varhany 2021", kde 

se soutěžilo se ve třech základních disciplínách: Běh 1 km, běh 3 km a jízda na kole 10 km. 

Akce se zúčastnilo se na čtyři desítky soutěžících. Mimo základní disciplíny (běh či chůze) měli 

účastníci možnost získat body také v disciplínách doprovodných, které tvořily stolní tenis a 

ruské kuželky. Vše tak bylo napínavé až do poslední chvíle. Akce měla velký úspěch a 

mimořádným způsobem propojila místní komunitu. 

17. 10. 2021 jsme v odpoledních hodinách mohli uspořádat další herní (výherní) 

mezigenerační setkání. Díky masivní vlně podzimních viróz a karantén se na poslední chvíli 

spousta zájemců musela omluvit2, akce se tedy konala v komorním, ale příjemném duchu. 

Hrály se šachy, karty, kris-kros, badminton, stolní tenis, střílelo se ze vzduchovky, děti i senioři 

se zapojili do oblíbené hry "Babičko, dědečku, vyprávěj!".... Užili jsme si společně příjemné 

odpoledne a vítězové v kategorii mládeže i seniorů se dočkali krásných medailí a hodnotných 

cen.  

4. Grantový program: net4gas 

Název projektu: Rozhýbejme v Benátkách všechny generace 

Realizace projektu: 15. 11. 2021 - 31. 12. 2021 

Náklady projektu/přidělený grant: 30 000 Kč 

Popis projektu: Díky štědrému nadačnímu příspěvku od společnosti NET4GAS, s.r.o. jsme 

mohli pokračovat v celoročním projektu "Rozhýbejme v Benátkách všechny generace". 

Nadační příspěvek podpořil, v souladu se žádostí, činnost Mezigeneračního klubu deskových 

her a významně pomohl posílit vztahy uvnitř místní komunity. Činnost jsme přizpůsobili i 

přechodným přísným protiepidemickým opatřením, kdy vydesinfikované deskové hry s 

úspěchem půjčujeme rodinám i seniorům. Setkání Klubu byla hojně navštěvována zástupci 

všech generací a profitovali z nich všichni zúčastnění. Velkou motivací pro účast, zejména dětí, 

byly soutěžní klání, kdy jsme vítěze, díky nadačnímu příspěvku, mohli odměnit drobnými 

pozornostmi a medailemi. Realizací projektu umožnila Mezigeneračnímu klubu her další 

úspěšné pokračování v činnosti, do jeho aktivit se zapojili i další zájemci a docílili jsme větší 

propagace hlavní činnosti naší organizace, která je zaměřena na praktickou pomoc potřebným. 

Rozšířením portfolia her, se kterými Klub disponuje, jsme při pořádání soutěžních klání mohli 

rozšířit počet stanovišť a umožnit tak více zájemcům zapojit se v daném okamžiku do hry.  12. 
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prosince jsme tak, díky nadačnímu příspěvku od společnosti NET4GAS, s.r.o. , mohli zajistit 

občerstvení a poklad pro děti v rámci křtu nové odpočinkové zóny ve farním lese, na Štědrý 

den jsme poskytli teplý čaj z nové 20 l el. várnice a perníky návštěvníkům vánočního setkání u 

Betléma v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Organizace Můžeme pomoci se také již tradičně 

zpříjemnila vánoční svátky osamělým Městského centra komplexní péče, tentokrát medovými 

perníčky a barevným přáním pro každého. Díky společnosti NET4GAS se rozšířilo portfolio 

našich her - rozrostlo se například o hry CORNHOLE LIMITED, či velké dřevěné pexeso, 

domino, šípy s lukem, tabuli na kreslení či velké Člověče nezlob se ... Většina her ihned 

putovala k bezplatnému zapůjčení seniorům, pro které jsou určeny zejména. Fotografie z akcí 

přikládáme. Děkujeme za podporu!  

 

5. Hospodaření organizace v roce 2021 

Ústav vznikl 26.2.2020 a věnuje se pouze své hlavní činnosti. V rámci své hlavní 

činnosti přijímá drobné dotace určené k plnění účelu daného ústavu a taktéž k tomuto účelu 

využívá svého zapsaného jmění. V roce 2020 vyplatil ze svého jmění částku 40 251,50 Kč a 

Zůstatek k 31.12.2021 je 459 748,50 Kč. 

Společnost neeviduje závazkové vztahy delší než 5 let. Žádné závazkové vztahy nejsou 

kryty věcnými zárukami. Členům řídících, kontrolních ani správních orgánů nejsou poskytnuty 

zápůjčky, zálohy, závdavky ani úvěry. Společnost zaměstnává zaměstnance výjimečně na 

dohodu o provedení práce. Většinu práce vykonávají dobrovolníci. V roce 2021 byly přijaty 

tyto dotace – Škoda auto poskytla dotaci ve výši 23 686 Kč a druhou na částku 30 000 Kč. 

Nadační Fond Tesco zaslal dotaci ve výši 20 tis. Kč. Město Benátky nad Jizerou poskytlo dotaci 

ve výši 10 000 Kč. Byla schválena dotace od společnosti NET4GAS 30 tis. Kč. Podle § 38mb 

písm. a) zákona o dani z příjmu nemá organizace povinnost podávat daňové přiznání. Zároveň 

podle § 38 nemá organizace povinnost tuto skutečnost oznamovat FU. 
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6. Slovo na závěr, vize do roku 2022 

Do roku 2022 vstoupila organizace Můžeme pomoci - J.F. 2020 především s nadějí na 

ukončení pandemie Covid-19, která v uplynulých dvou letech významně poznamenala činnost 

naší organizace a de facto ji od samého začátku formovala. Byla to pro nás cenná zkušenost, 

která prověřila a zocelila náš tým a odhalila naše limity. Bylo nám ctí být v těchto těžkých 

chvílích u těch nejpotřebnějších.  

V roce 2022 bychom se rádi zaměřili na rozvoj komunitního života v našem městě, na 

osamělé seniory a jejich propojení s dobrovolníky, mezigenerační setkávání, a i nadále chceme 

poskytovat a zprostředkovávat pomoc širokému spektru aktuálně potřebných. Po zatěžkávací 

zkoušce uplynulých dvou let již víme, že máme co nabídnout a těšíme se na pokračování v naší 

činnosti a její rozvoj. 

 

Benátky nad Jizerou 31. 5. 2022      Správní rada MP 
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