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Vážení čtenáři, milí přátelé, naši dobrovolníci,

je mi potěšením Vám předložit Výroční zprávu spolku
Dobro-volně z. s.

Rok 2020 byl jistě pro všechny velice náročný. I přes
nutné omezení všech našich aktivit jsme se nakonec
dokázali přizpůsobit pandemické situaci a v rámci
možností jsme opět zpříjemnili podzim života „našim“
seniorům v Domě s chráněnými byty ve Štětí. Veliké
poděkování za přízeň a povzbuzení v této
vyčerpávající době patří všem dobrovolníkům,
dárcům, příznivcům organizace, ale i seniorům.

ÚVODNÍ SLOVO

POMÁHÁME - MATIČCE ZEMI - DRUHÝM LIDEM - SOBĚ SAMÝM

„Pomáháme lidem s cílem
posílit jejich kompetence.
Nabízíme jim příležitosti
se smysluplně realizovat,
a tím budujeme lepší
vztahy, nejen mezi lidmi,
ale k celému regionu."

Ing.  Věra  Andrtová

předsedkyně  Dobro-volně  z.  s.



DOBRO-VOLNĚ  Z.  S.

Tím, co děláme, chceme změnit zavedené životní
priority společnosti. Věříme, že velké skutky           
se skládají z malých činů směrem k matičce
Zemi, druhým lidem a sobě samým. Šíříme
dobro-volně!

Za pomoci aktivních lidí oživíme Tržnici v centru
města Štětí. Založíme Komunitní centrum, které
nabídne příjemné prostředí k setkávání osob, a také
se stane prostorem, kde se obyvatelé budou
smysluplně realizovat a neformálně se vzdělávat.

Chceme, aby naše průmyslové město se
zatíženou historií bylo městem plným příležitostí
pro zdejší obyvatele všech generací. Městem,
kde se mohou organizace i jednotlivci aktivně
rozvíjet a společně vytvářet prostředí pro
příjemnější život.

POSLÁNÍ

VIZE

PROČ



Senioři nevyráběli jen dekorace ,  ale také

přišli s originálními nápady .  Vytvořili

velikánskou zábavnou hru „Člověče ,

nezlob se“ ,  která je oblíbená napříč

všemi generacemi .  Když za nimi přijdou

děti s vnoučaty ,  mají o společnou

zábavu postaráno .  Pro veliký úspěch

společného hraní jsme nechali

instalovat další dva zábavné prvky .

Namontovali jsme na stůl dřevěnou

desku ,  která je uzpůsobená i k zábavné

hře .  Tento originální stůl tak slouží

nejen k odkládání předmětů ,  ale

zároveň se na něm dají hrát – tzv .

„kuličky“ .   Třetí hrou ,  která je k dispozici

v zahradě ,  je šibenice s kuželkami .

Všechny tyto hry mohou společně

využívat lidé napříč generacemi ,  ale i

osoby ,  které jsou na vozíku nebo mají

nějaké jiné pohybové omezení .  

Z hlediska prevence před šířením nákazy

COVID-19 jsme omezili návštěvy našich

dobrovolníků k seniorům . Ale díky

finanční podpoře od MONETA Money

Bank se nám podařilo za bezpečných

podmínek realizovat seniorský kroužek

„Kreativní v každém věku“. Pravidelné

setkávání seniorů z Domu s chráněnými

byty mělo za cíl vyzdobit nejen přilehlou

„Sousedskou zahradu“, ale také jim snížit

pocit samoty a smysluplně trávit volný

čas . Za asistence koordinátorky senioři

společně vyrobili spousty originálních

výrobků , které zdobí zahradu u Domu s

chráněnými byty např . z květináčů maják ,

postavičky a další zvířátka . Pro dekoraci

využili nejen dary zahrady – kameny ,

větvičky , polínka , listí atd . , ale i výpěstky

zahrady - např . levanduli a další rostliny .

Nechali jsme vyrobit a sestavit dřevěnou

bránu , která je sama o sobě dekorativní ,

ale má i praktické využití . Na bránu

věšíme sezónní ručně vyrobené dekorace .

JSME KREATIVNÍ V KAŽDÉM VĚKU 
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K  rozvoji  Sousedské  zahrady  jsou

potřeba  nejen  finance ,  ale  také  šikovné

a  pracovité  ruce .  Obojí  nám  poskytuje

místní  papírna  Mondi Štětí a. s.  Díky

této  podpoře  jsme  mohli  dále  navázat

na  rozvoj  projektu  „Sousedská  zahrada

u  Domu  s  chráněnými  byty  ve  Štětí “ ,

jenž  byl  také  podpořen  v  roce  2019

společností  Mondi  Štětí  a .s .  Letos  jsme

společně  zahradu  obohatili  o  květnatou

louku  o  velikosti  cca  250  m² .  Tento

prostor  byl  místními  nájemníky

nevyužit ,  půda  zde  byla  velice

vysušována ,  jelikož  v  letních  měsících

je  prostor  po  celé  dny  vystaven

přímému  slunci .  Květnatá  louka ,  která

je  pestrá  a  lahodící  l idskému  oku ,  se

stala  domovem  i  drobných  živočichů .

Proto  jsme  vytvořili  hmyzí  hotel ,

instalovali  ptačí  budky  a  také  pořídili

informační  tabuli ,  kde  jsou  aktuální

informace  o  aktivitách  a  o  životě           

 v  zahradě .

Prostě  jak  se  říká :  "kdo chce hledá
způsoby, kdo nechce hledá důvody!"
Tým  dobrovolníků  z  Mondi  Štětí  nám

pomohl  i  pod  rouškou  nejistoty  a  obav  z

koronavirové  situace  natřít  nové

zahradní  prvky ,  zasít  květnatou  louku ,

vyčistit  a  připravit  zahradu  na  další  rok .  

V SOUSEDSKÉ ZAHRADĚ JE ŽIVO

POMÁHÁME - MATIČCE ZEMI - DRUHÝM LIDEM - SOBĚ SAMÝM



Veliké poděkování za spolupráci a klobouk

dolů před pružností a empatií patří

Romanu Šťastnému, Gabriele
Libertínové, Evě Vinklerové, Marii
Bučkové, Gabriele Pilařové a Pavle
Lípové. 

Bez Vás všech - osob a organizací - by
šíření dobra-volně bylo vážně těžké!!!

Měli jsme jinou představu o průběhu

roku 2020  co se našich akcí a aktivit

týče , ale i přes veškerá omezení v

koronavirovém období se nám podařilo

naplnit námi plánované cíle . Avšak bez

podpory a spolupráce s Městem Štětí
bychom projekty , které dále rozvíjí a

zpestřují Sousedskou zahradu u Domu s

chráněnými byty a pomáhají místním

obyvatelům zpestřit podzim jejich života ,

jen obtížně zrealizovali !

V době zákazu stýkání osob jsme

investovali do montované kůlny ,

abychom nemuseli pro zahradní pracovní

pomůcky do domu , kde žijí senioři . Kůlna

se nyní nachází v Sousedské zahradě u

Domu s chráněnými byty . A tak mohla

naše zaměstnankyně Štěpánka
Kubešová udržovat již vzniklou zahradu

po celý rok . Operativně plánovala

aktivity , které se dále za daných

bezpečnostních podmínek mohly

uskutečnit .

BEZ ZÁZEMÍ BY TO NEŠLO
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HOSPODAŘENÍ  2020



PARTNERSTVÍ  

A  SPOLUPRÁCE
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