spolek pro pomoc lidem s Downovým
syndromem a jejich rodinám

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2018

Vážení členové, podporovatelé, spolupracovníci a přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku Úsměvy v roce 2018.
Na úvod se chceme podělit o věci, které nám v uplynulém roce udělaly radost. Rozšířil se
počet individuálních terapií i množství skupinových setkání. U terapií se podařilo snížit cenu
pro členy spolku. Pronajali jsme další místnost, abychom lépe zabezpečili aktivity
pro narůstající počet členů spolku. Z počátečních 35 rodin nás na konci roku je už 50.
Přestože rok začínal se schodkovým rozpočtem, hospodaření skončilo s rozpočtem mírně
přebytkovým.
V roce 2019 budeme pokračovat ve všech úspěšných pravidelných aktivitách. Plánujeme
několik setkání celého spolku, budeme nadále úzce spolupracovat s Divadlem Aldente,
chystáme přednášky se zajímavými hosty, letní intenzivní týden terapií, rozšiřujeme
možnosti sportovního vyžití dětí s DS. Objevujeme nové cesty k financím, díky dárcovské
výzvě „21 příležitostí pro dobrý skutek“ máme prostředky na vybavení nové místnosti, kde
bude od roku 2019 kromě muzikoterapie a divadelního kroužku probíhat i arteterapie.
Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost podpořili finanční, materiální či osobní pomocí.
Za výbor spolku Úsměvy

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně

Květen 2019
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám je nestátní
neziskovou organizací rodičovského typu s působností pro kraje Jihomoravský, Vysočina a
Zlínský. Byl založen na jaře roku 2006 a navázal na činnost Klubu rodičů a přátel dětí s
Downovým syndromem, který pracoval při MV SPMP Brno a Speciálně pedagogickém centru
Brno, Ibsenova 1 od roku 1994.
Aktivity spolku probíhají v prostorách na Nerudově 7, které má spolek dlouhodobě pronajaty
od Statutárního města Brna. Příležitostně se setkáváme i v prostorách Mateřské školy
speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenova 1 Brno nebo v dalších
prostorách podle charakteru jednotlivých akcí.
Zapsán:

ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp. zn. L 11643

IČO:

270 26 574

Bankovní spojení:

Fio banka

Číslo účtu:

2701573986/2010

Právní postavení:

právnická osoba

Územní působnost: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina
Adresa:

Nerudova 7, Brno 602 00

Telefon:

724 244 954

E-mail:

info@usmevy.cz

Webové stránky:

http://www.usmevy.cz

Facebook:

Spolek Úsměvy

Dárcovské portály:

Darujme.cz, givt.cz

Počet registrovaných členů spolku k 31. 12. 2018
• 50 rodin s dětmi s DS
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
Podle platných stanov je nejvyšším statutárním orgánem spolku členská schůze, která volí
tříčlenný výbor spolku a tříčlennou kontrolní komisi. Výbor spolku je výkonným orgánem
spolku. Statutárními zástupci spolku Úsměvy jsou předseda a místopředseda, kteří jednají
samostatně. Výbor spolku i kontrolní komise pracují na principu dobrovolnictví.
Výbor spolku:

Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně výboru
Ing. Karla Trusková, místopředsedkyně výboru
MgA. Jitka Vrbková, členka výboru

Pokladník:

Táňa Vrbková

Kontrolní komise:

Hana Kutrová, předsedkyně komise
Helena Kopečná, členka komise
Ing. Andrea Lásková, členka komise

Zaměstnanci:
Lektoři rozvoje kognitivních funkcí
a Feuersteinovy metody:
Mgr. Klára Svobodová Čáslavková, Mgr. Zdeňka Křížová,
Mgr. Hana Zemanová
Logopedie:

Mgr. Oľga Kulíšková, Mgr. Jana Čalkovská

Divadelní aktivity:

MgA. Jitka Vrbková, BcA. Iveta Kocifajová

Muzikoterapie:

Jan Kyncl (OSVČ)

Koordinace skupinových setkání:

MgA. Jana Geierová, MgA. Jitka Vrbková

Fundraising a administrativa:

Ing. Marta Klementová, Ing. Karla Trusková

Web, správce sítě:

David Knotek

Účetnictví:

Ing. Marie Baráková (OSVČ)

Asistence – dobrovolníci v roce 2018:
Adéla Jonáková, Amálie Benová, Anna Odvárková, Anna Pippalová, Barbora Močkorová,
Barbora Suchopárková, Bronislava Melcerová, Daniil Fadeyev, Karolína Davidová, Markéta
Bártová, Michaela Dolhá, Nikol Georgiánová, Noemi Keřkovská, Tereza Fuksová, Zuzana
Straková
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ÚČEL ČINNOSTI SPOLKU
Účelem činnosti spolku je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a
dalších zájmů lidí s Downovým syndromem, podpora jejich rodin, pomoc při
zařazení lidí s Downovým syndromem do běžné společnosti a osvětová činnost.
Spolek Úsměvy nabízí:







předávání rodičovských zkušeností
nové informace z oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací
rozvoj schopností lidí s DS a naplnění jejich volného času
informování veřejnosti o životě lidí s DS
možnost navázat přátelské vztahy mezi lidmi s DS a jejich rodinami
hledání nových řešení týkajících se DS
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2018

Pravidelné aktivity
Individuální terapie
Logopedie
Speciální logopedické terapie vede dlouhodobě Mgr. Olga Kulíšková, speciální logopedka
s mnohaletou praxí.
Rozvoj kognitivních funkcí
Terapie rozvoje kognitivních funkcí s využitím Feuersteinovy metody vedly během roku 2018
Mgr. Hana Zemanová u předškolních dětí a Mgr. Klára Svobodová Čáslavková a Mgr. Zdeňka
Křížová u školáků.
Terapie probíhají v Úsměvech denně. Každé dítě navštěvuje jednotlivé terapie zpravidla
jednou za dva týdny nebo jednou za měsíc.
Důležitost speciální logopedie a terapie rozvoje kognitivních funkcí:
Péče o dítě s DS vyžaduje již od narození speciální přístup a rehabilitaci. V důsledku
mentálního postižení mají děti s DS opožděný vývoj ve všech oblastech: *narušené
komunikační schopnosti od lehkého narušení až po úplnou neschopnost komunikovat
verbálně * někdy komunikují nonverbálně *řečový projev je málo srozumitelný *malá slovní
zásoba. Nesrozumitelná komunikace je důvodem k sociální izolaci. Jsou neklidné, utíkají,
nevydrží u jedné činnosti delší dobu, nespolupracují, mají výrazné deficity školsky významných
návyků, schopností a dovedností.
Celoživotní speciální přístup a metody ke vzdělávání a rozvoji řeči umožňují dětem
s Downovým syndromem rozvinout jejich vědomosti a v rámci jejich schopností integraci
do mateřských a základních škol a později do běžné společnosti. Všechny vědomosti a
poznatky získané ve škole je potřeba stále procvičovat a opakovat. Vzdělávání a rozvoj řeči
jsou pro lidi s DS celoživotní potřebou.
Cílem pravidelné speciální logopedie je: *u dětí od 6 měsíců: stimulace řeči a složek
podílejících se na mluvení, příprava na logopedii *u dětí předškolního a školního věku:
náprava výslovnosti chybných hlásek, rozvoj slovní zásoby a výstavby vět a jejich užití
v praktickém životě.
Cílem rozvoje kognitivních funkcí je zejména podpora schopnosti učit se, posila záměrné
pozornosti, pracovních návyků, schopnosti samostatně pracovat, udržení získaných znalostí,
dokončování i méně oblíbených činností, orientace v sociálních situacích.
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Skupinová setkávání
Klub nejmenších dětí
Poskytuje skupinovou podporu rodinám s nejmenšími dětmi od narození do přibližně 5 let. Je
připraven program pro nejmenší děti, přednášky pro rodiče i možnost neformálního
povídání. Děti mají k dispozici stimulační pomůcky pro rozvoj svých dovedností.
Nejdůležitější rolí je vzájemná rodičovská podpora. Setkání probíhají jednou za dva týdny.
Setkávání školáků: muzikoterapie a divadelní kroužek
Projekt probíhá od září do prosince 2018 vždy v pátek jednou za dva týdny. Navázal na
dřívější sobotní setkávání školních dětí. Bude pokračovat i v roce 2019. Školáci tráví společný
čas bez rodičů za přítomnosti asistentů – dobrovolníků. Hlavním programem je společná
muzikoterapie nebo divadelní kroužek, obojí pod vedením zkušených lektorů.
Setkání celého spolku
V březnu naše rodiny oslavily světový den Downova syndromu společně s hasiči
v Hrušovanech u Brna. Hasiči připravili dětem prohlídku hasičské techniky a hasičské
soutěže.
V květnu jsme se na Ibsence sešli na výroční členské schůzi. Zvolili jsme nový výbor spolku i
kontrolní komisi. Rodičům se představila organizace Agapo, která pomáhá se začleňováním
lidí s handicapem do zaměstnání.
První „Večer na Nerudově“ pro rodiče proběhl v červnu, hlavním tématem bylo: „Co
potřebujeme?“ … zamýšleli jsme se nad dalším směřováním našeho spolku.
V říjnu jsme se připojili k Týdnu pro inkluzi, který pravidelně organizuje Rytmus – od klienta
k občanovi jako celostátní akci. Na organizaci slavnostního setkání otevřeného veřejnosti
„Brno o inkluzi“ nám byla udělena záštita primátora statutárního města Brna, Ing. Petra
Vokřála. Spolupracovali jsme s organizacemi Liga lidských práv, Rodiče za inkluzi (RZI) a
Divadlo Aldente. První částí programu byla přednáška na téma „Společné vzdělávání očima
školského zákona“ a následná diskuze. Druhou částí bylo divadelní představení herců
s Downovým syndromem „Zeď“. Během večera byly několika školám z celé ČR uděleny Ligou
lidských práv certifikáty „Férová škola“.
V listopadu jsme se opět sešli večer na Nerudově s programem „Já, rodič“.
Tradiční předvánoční setkání rodin proběhlo v prosinci v prostorách Ibsenky. Účastníci
divadelního kroužku školáků předvedli divadelní představení „Sněhová královna“. Po
představení měly všechny děti možnost plnit zábavné úkoly, které pro ně připravily
asistentky – studentky inkluzivní a speciální pedagogiky PedF MU v Brně. Za splněné úkoly si
děti odnesly dárek v podobě vánočního balíčku.

7

Výroční zpráva 2018

Další akce
Březen 2018
-

Den Downova syndromu v Kanceláři veřejného ochránce práv
o Divadelní představení Divadla Aldente „Kdopak by se DS bál?“
o Výstava figurín bořících mýty o DS

Květen 2018
-

Facebook Spolek Úsměvy
o Založili jsme facebookovou stránku Spolek Úsměvy, kde zveřejňujeme
informace o DS, zprávy o proběhlých akcích a pozvánky na zajímavé aktivity.

Červen 2018
-

Noc snů v brněnské ZOO
o Zapojení do akce „Noc snů“ – večer plný atrakcí v brněnské zoo pro děti
s handicapem a jejich rodiny.

Srpen 2018
-

Intenzivní „logotýden“
o Intenzivní týdenní logopedie pod vedením Mgr. Oľgy Kulíškové
Divadelní soustředění a účast na festivalu Quijotova šedesátka
o Ve spolupráci s Divadlem Aldente absolvovalo osm dětí ve věku 12-19 let
divadelní soustředění bez rodičů, a to pod vedením profesionálů. Výsledek své
práce prezentovali na zmíněném festivalu.

Září 2018
-

-

Premiéra inscenace herců s Downovým syndromem „Zeď“
o Ve spolupráci s Divadlem Aldente v prostorách Artbar Druhý pád Brno.
Rozšíření počtu terapeutek
o Tým terapeutek se rozšířil o Mgr. Hanu Zemanovou (rozvoj kognitivních
funkcí) a Mgr. Janu Čalkovskou (logopedie).
Nové webové stránky
o Webové stránky spolku dostaly díky Davidovi Knotkovi novou tvář.

Prosinec 2018
-

Etika on run
o V prostředí univerzitního kampusu se běžel závod týmů tvořených dětmi
s Downovým syndromem v kombinaci s účastníky bez handicapu.
o Prezentace spolku, malování na obličej, filmové sestřihy Divadla Aldente,
vystoupení pěveckého tělesa Mama kvartet, občerstvení.
o Akci zorganizovali dobrovolníci z Ústavu lékařské etiky LF MU v Brně
pod vedením MUDr. Martiny Novotné.
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9

KLUB NEJMENŠÍCH DĚTÍ – vzájemná podpora rodičů a raný rozvoj nejmenších dětí

SETKÁVÁNÍ ŠKOLÁKŮ – muzikoterapie (bez rodičů za účasti asistentů – dobrovolníků)

VEČER NA NERUDOVE – setkání rodičů na zadané téma. Vzájemná podpora.

BRNO O INKLUZI – přednáška, diskuse, divadlo

„ZEĎ“ – divadelní inscenace herců s Downovým syndromem

ŠTASTNÍ HERCI PO PREMIÉŘE

ETIKA ON RUN – závod týmů v běhu v čele se závodníkem s DS

LOGOPEDIE

FEURNSTEINOVA METODA – rozvoj kognitivních schopností pomocí cvičení „spojování bodů“

DEN DOWNOVA SYNDROMU s hasiči v Hrušovanech

DEN DOWNOVA SYNDROMU v Kanceláři veřejného ochránce práv – výstava figurín bořících mýty o Downově
syndromu

PŘEDVÁNOČENÍ SETKÁNÍ SPOLKU – hry pro děti pod vedením studentek Speciální pedagogiky na MU

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ v rámci společného setkání
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018
ROZVAHA k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
AKTIVA
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
4. Poskytnuté provozní zálohy
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k inst.soc.zab. a veřej.zdrav. pojištění
9. Ostatní přímé daně
22. Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

V Brně dne 31. března 2019
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1.1. 2018
122
0
0
122
23
11
88
122

31.12. 2018
392
22
22
370
12
5
353
392

1.1. 2018
110
41
9
32
69
x
-29
98
12
9
0
1
5
3
0
0
3
3
0
122

31.12. 2018
126
14
9
5
112
43
x
69
266
42
1
0
17
5
1
18
224
6
218
392
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2018 (v tis. Kč)

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

Náklady
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované
služby
1. Spotřeba materiálu
6. Ostatní služby
III. Osobní náklady
10. Mzdové náklady
11. Zákonné sociální pojištění
V. Ostatní náklady
22. Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

163

12

175

85
78
215
197
18
2
2
379

0
12
3
3
0
0
0
15

85
90
218
200
18
2
2
394

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

Výnosy
B. Výnosy
I. Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
3. Přijaté příspěvky (dary)
4. Přijaté členské příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a zboží
IV. Ostatní výnosy
9. Zúčtování fondů
10. Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
34. Daň z příjmů
D. Výsledek hospodaření po zdanění

99
209
191
18
83
31
27
4
422
43
0
43

V Brně dne 31. března 2019
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0
0
0
0
15
0
0
0
15
0
0
0

99
209
191
18
98
31
27
4
437
43
0
43
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
1.

Založení a charakteristika spolku
Úsměvy – spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám (spolek) vznikl
z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem (DS). Spolek je dobrovolnou nezávislou
demokratickou organizací, která usiluje o podporu systematické, komplexní a profesionální pomoci
lidem s DS a jejich rodinám. Spolek vznikl dne 10. března 2006.
Hlavní činností spolku je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších zájmů lidí
s DS, podpora aktivit souvisejících s integrací lidí s DS do společnosti a seznamování veřejnosti
s životem, schopnostmi a potřebami lidí s DS.
Statutární orgány:
výbor spolku: Mgr. Hana Zemanová, předsedkyně výboru
Ing. Karla Trusková, místopředsedkyně výboru
MgA. Jitka Vrbková, členka výboru
Kontrolní komise:
Hana Kutrová, předsedkyně komise
Helena Kopečná, členka komise
Ing. Andrea Lásková, členka komise
Sídlo spolku: Nerudova 7, Brno, 602 00
Oblast působnosti spolku: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina

2.

Zásadní účetní postupy používané spolkem
Spolek vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví číslo 563/1991 Sb., prováděcí
vyhláškou 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy k uvedené vyhlášce. Účetní období spolku
je shodné s kalendářním rokem.

3.

Přijaté dotace z územních samosprávných celků
Spolek přijal v roce 2018 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje (JMK) na činnost spolku v oblasti
volnočasových aktivit lidí s DS celkové výši 34 tis. Kč, byla v celé výši vyčerpána v roce 2018. Spolek
dále přijal provozní dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna ve výši 65 tis. Kč, vyčerpána v celé
výši v roce 2018.

4.

Nadační příspěvky
Spolek přijal v roce 2018 nadační příspěvek od Nadačního Fondu AVAST ve výši 330 tis. Kč
na přípravu a realizaci dobročinné a obecně prospěšné činnosti spočívající v podpoře rodin
vychovávajících dítě s Downovým syndromem, v organizaci jejich setkávání, speciálních
logopedických intervencí a rozvoje kognitivních funkcí. Nadační příspěvek bude vyčerpán do konce
roku 2019. K 31.12.2018 bylo vyčerpáno 112 tis. Kč, zůstatek ve výši 218 tis. Kč je uveden v rozvaze
ve výnosech příštích období.

5.

Přijaté a poskytnuté dary
Spolek přijal v roce 2018 dary v celkové hodnotě 79 tis. Kč. V průběhu roku 2018 spolek žádné dary
neposkytl.
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6.

Doplňující informace k rozvaze
a) Pohledávky - Poskytnuté provozní zálohy
V roce 2018 došlo ke změně způsobu fakturace energií a služeb k pronájmu, účet obsahuje
především zaplacené zálohy, které budou vyúčtovány v roce 2019
b) Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny v pokladně, v ceninách a na běžném účtu v korunách.
Navýšení bankovního účtu je způsobeno přijetím nadačního příspěvku a darů v závěru roku.
c) Krátkodobé závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 17 tis. Kč a závazky k institucím sociálního a zdravotního
pojištění 5 tis. Kč vyplývají z uzavřených zaměstnaneckých dohod, vše ve splatnosti. Dohadné
účty pasivní obsahují odhad nákladů na energie a služby, souvisí se zaplacenými zálohami.
d) Jiná pasiva
Výnosy příštích období obsahují část nadačního příspěvku Nadačního Fondu AVAST, který bude
vyčerpán v roce 2019. Výdaje příštích období – úhrada účetních služeb ve výši 6 tis. Kč.

7.

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
Celkové vlastní zdroje ve výši 126 tis. Kč tvoří: zisk za rok 2018 ve výši 43 tis. Kč a nerozdělený zisk
z minulých let ve výši 69 tis. Kč., dále vlastní jmění, které obsahuje obdržené věcné dary ve výši
9 tis. Kč a věcný dar – zůstatek dárkové poukázky ve výši 5 tis. Kč. K 1. lednu 2018 obsahovaly fondy
i účelový finanční dar 21 tis. Kč, který byl v roce 2018 realizován zakoupením didaktické pomůcky
„Klokanův kufr“.

8.

9.

Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty
a) Náklady
Náklady spolku za rok 2018 tvoří zejména výdaje za odborný program, terapie, přednášky,
divadlo, drobné dárky, odměny a občerstvení pro děti s DS u příležitosti akcí pořádaných
spolkem. Dále jde o výdaje za kancelářskou techniku, kancelářské potřeby, poštovné,
pomůcky, pronájem prostor, účetní a IT služby.
b) Výnosy
Výnosy spolku za rok 2018 obsahují vyčerpanou část nadačního příspěvku NF AVAST,
vyčerpanou dotaci Jihomoravského kraje, vyčerpanou dotaci Statutárního města Brna a dary
fyzických a právnických osob. Dalšími výnosy jsou členské příspěvky, zúčtování fondů a tržby z
poskytovaných služeb (především z terapií – logopedie a rozvoj kognitivních funkcí).
c) Výsledek hospodaření
Zisk roku 2018 ve výši 43 tis. Kč byl vytvořen hlavní činností a bude převeden na účet výsledku
hospodaření.
Zaměstnanci, statutární orgány
V průběhu roku 2018 spolek zaměstnal 11 pracovníků na dohodu o provedení práce. Do 31.června
2018 měl spolek také jednoho zaměstnance (administrativní pracovnici) na 0,35 úvazku. Členové
statutárních, kontrolních a jiných orgánů určených stanovami vykonávají svoje funkce dobrovolně
a nepobírají za to žádné odměny či funkční požitky.

10. Daň z příjmů
Daň z příjmů za zdaňovací období roku 2018 činila 0 tis. Kč.

V Brně dne 31. března 2018

13

Výroční zpráva 2018

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2018 PODPOŘILI NAŠE ÚSILÍ:















Nadační Fond AVAST za nadační příspěvek 329.890 Kč
Statutární město Brno za dotaci 65.000 Kč
Jihomoravský kraj za dotaci 34.000 Kč
Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o. za dar 10.000 Kč
Miroslav Kolář za dar 10.000 Kč
Aleš Vémola za dar 10.000 Kč
Jan Šolc za dar 6.000 Kč
Vladimír Dvořák za dar 5.000 Kč
Jaroslava Kottasová za dar 5.000 Kč
Zdeněk Malý za dar 5.000 Kč
HOFMANN a VRATNY s.r.o. za dar 5.000 Kč
L. Krbková a M. Zeman za dary 2.000 Kč
R. Hošková, A. Jiaxis, K. Pořízková, J. Vrbková, DSC Services s.r.o. za dary 1.000 Kč
32 dalších dárců za dary ve výši 200 Kč – 600 Kč, jejichž celkový součet dosáhl
výše 13.934 Kč

Děkujeme dále:











Divadlu Aldente za podporu a spolupráci při organizování osvětových akcí
Downsyndrom CZ Praha a Ovečka o.p.s. České Budějovice za vzájemnou pomoc a
spolupráci
řediteli Speciálních škol na Ibsenově 1, Brno PaedDr. Petru Hanákovi a pracovnicím
Speciálního pedagogického centra Ibsenova 1, Brno za zázemí a podporu při
organizování spolkových setkání
organizacím Rytmus – od klienta k občanovi a Rodiče za inkluzi za pomoc a podporu
při začleňování dětí s DS do běžné společnosti
MUDr. Martině Novotné a kolektivu dobrovolníků z Ústavu lékařské etiky LF MU Brno
za podporu našich rodin a organizaci osvětové sportovní akce Etika on Run spojené
s finančními dary v celkové hodnotě 20 tis. Kč
Prim. MUDr. Renatě Gaillyové, Ph.D. z oddělení lékařské genetiky FN Brno a
PhDr. Iloně Fialové, Ph.D. z katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PedF MU Brno
za dlouhodobou podporu a spolupráci
všem rodičům a lidem, kterým není lhostejný život lidí s Downovým syndromem
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