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Předsedkyně
Martina Hráská 
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Bibiana Wildnerová

Administrativa
Alice Nejmanová

ODBORNÝ DOHLED
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Ing. David Turek

Odborná garantka činnosti
PhDr. Ilona Špaňhelová

PATRONKA

Patronka a čestná členka sdružení
Olga Sommerová

Statistika
Podle Českého statistického úřadu zemřelo v roce 2010 v České republice 717 dětí od 0–19ti let
a 801 mladých lidí od 20–30 let. 

Poslání občanského sdružení Dlouhá cesta 
Pomoc rodičům a rodinám vyrovnat se s úmrtím dítěte v jakémkoliv věku  a z jakékoliv příčiny.

Motto
Pomoc pro všechny, kteří přežili své děti.

Členství
Počet členů k 31.12. 2010: 96



PŘEHLED O ČINNOSTI

Nejste sami

Cíl: Vybudování proškolené sítě dobrovolných poradců-průvodců z řad rodičů a dalších příbuzných,
kteří prožili smrt svého dítěte v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny, naučili se znovu žít a chtějí 
dále pomáhat ostatním. 
V roce 2010 proběhl výběr a školení pro třetí  skupinu laických poradců. Počet laických poradců, 
kteří  aktivně spolupracovali s naším sdružením v roce 2010 byl 18. 

Rekondiční víkend

 Cíl: zlepšovat psychickou a fyzickou kondici maminek a dalších členů rodin. Víkendy poskytují 
více času a prostoru pro vzájemné sdílení prožitků a pocitů a vždy je připraven i doprovodný 
program /cvičení různých druhů, přednášky, výtvarná činnost/.

Rekondiční víkend  v roce 2010 se uskutečnil  potřetí.. Proběhl v Orlických horách a zúčastnilo se 
ho 31 osob. V rámci doprovodného programu probíhalo cvičení jógy, povídání s psycholožkou, 
navštívili jsme i poutní dům v Neratově.

Svépomocná setkávání

Cíl:  navázat kontakt mezi lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností. Vzájemné 
sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí. Poznání, že nejsou s touto bolestnou událostí sami, 
načerpání energie a inspirace –  „co pomáhalo ostatním" – a mnohdy navázání nových přátelství. 
Setkání jsou půldenní, neformální, nejsou psychoterapeuticky vedena. Vždy je přítomna 
psycholožka, která zajišťuje odborný dohled a je nezávislým účastníkem. Na většinu setkání 
připravujeme doplňkový program.

V roce 2010 se uskutečnily:
1 svépomocné setkání pozůstalých sourozenců v Praze
3 svépomocná setkání pozůstalých rodičů a příbuzných v Praze. 
3 svépomocná setkání pozůstalých rodičů a příbuzných v Ostravě
1 svépomocná setkání pozůstalých rodičů a příbuzných ve Zlíně
1 svépomocná setkání pozůstalých rodičů a příbuzných v Brně

Zároveň proběhla 2 svépomocná setkání rodičů z projektu Prázdná kolébka – v Jenštejně a v Brně.

Každého setkání se zúčastnilo 10 – 25 osob.

Barevný anděl

Cílová skupina: sourozenci zemřelých dětí
Cíl:  Zlepšení psychiky sourozence a udržení vzájemné komunikace v rodině. Změna pokojíčku 
znamená nastartování nové životní etapy.
V roce 2010 jsme se podíleli na úpravě čtyř dětských pokojíčků.



Vzpomínkové akce

Cíl:  Zachovat a sdílet vzpomínky na naše děti. Uctívat jejich památku pokračováním toho, co měly  
a co dělaly  rády.

V roce 2010 byly uspořádána  výstava fotografií, výtvarných a literárních prací dětí v Praze. Na jaře 
se ve středních Čechách konal další Ondrův vzpomínkový výšlap, který pořádala rodina Fáryova. Do
pořádání vzpomínkových akcí se aktivně zapojili i další rodiny – rodina Coufalíkova, která  
připravila již třetí ročník Memoriálu Lukáše Coufalíka ve střelbě a rodina Kubelkova, která 
spolupracovala na přípravě druhého ročníku Memoriálu Honzíka Kubelky ve fotbale.
Zároveň jsme  ve spolupráci s komorním sborem Canti di Praga uspořádali Vánoční vzpomínkový 
koncert.

Prázdná kolébka

Cíl:   podpora a pomoc rodičům dětí, které zemřely ještě před narozením nebo krátce po narození. 
Iniciovat větší podporu a zlepšení přístupu odborného personálu v českých zařízeních.

V roce 2010 se uskutečnila dvě samostatná setkání rodičů, kterým zemřelo miminko krátce po 
narození nebo ještě před narozením – v Jenštejně u Prahy a v Brně. 

Zároveň  pokračovala distribuce letáčků o projektu Prázdná kolébka do vybraných porodnic.

Uskutečnili jsme i besedu s odborným personálem v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí.

Psychologické poradenství a externí doprovázení pozůstalých rodičů

Bezplatné individuální psychologické konzultace  /PhDr. Ilona Špaňhelová/ využilo 10 osob. 
Doprovázení pozůstalých /Mgr.Vojtěch Hrouda/ využilo 8 osob.

Benefiční akce

Cestovní kancelář Capro, s.r.o., již počtvrté zorganizovala sportovní akci Neděle pro Vaše srdce.
Po celý den probíhalo cvičení aerobiku, soutěže, tombola a doprovodný program.Výtěžek byl 
věnován na podporu Rekondičního víkendu pro klienty Dlouhé cesty.
Zároveň pro nás o.s. Cylindr uspořádalo divadelní představení Škola malého stromu. Výtěžek byl 
věnován na provoz sdružení.

Ostatní

V únoru jsme se zúčastnili a vedli jsme besedu „Pomoc pozůstalým“  s psychology a manželskými 
poradci v Praze.
V březnu jsme se aktivně zúčastnili konference Děti a neštěstí ve Zlíně.
V červnu jsme uspořádali besedu pro Záchranný hasičský sbor středočeského kraje.



FINANČNÍ ZPRÁVA  2010

Rozvaha k 31. 12. 2010 v Kč

Aktiva celkem 243.000 
Z toho
- zásoby   50.000 
- krátkodobý finanční majetek 173.000
-odběratelé   20.000

Pasiva celkem 243.000
Z toho
- výsledek hospodaření  213.000
- krátkodobé závazky    30.000

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2010 v Kč

Náklady 501.000
Z toho
- spotřebované nákupy   58.000
- služby 261.000
- osobní náklady   60.000
- ostatní náklady 122.000

Výnosy 621.000
Z toho
- ostatní výnosy   42.000
- přijaté příspěvky 519.000
- provozní dotace   60.000

Výsledek hospodaření 120.000

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za finanční podporu:

- firmě Fa RENE s.r.o., Hradec Králové, která se stala generálním partnerem projektu Barevný anděl

- občanskému sdružení Korunka Luhačovice, která finančně podpořila projekt BA

- CK Capro s.r.o. za uspořádání akce Neděle pro vaše srdce a za finanční podporu Rekondičního 
víkendu

- Nadaci ADRA, městu Čelákovice a firmě Sybase Software, s.r.o. za podporu projektu Nejste sami

- Mezinárodní Montessori MŠ Perlička, s.r.o za podporu projektu Láskyplné vzpomínky

- společnostem: Comesa, spol. s.r.o., The Royal Bank of Scotland N.V., Agentrura Velryba s.r.o., Ev-
ropské Centrum Odškodného spol.s.r.o., Hydraulika Petráš s.r.o., ELI LILLY ČR, s.r.o., Jitka Ševčí-
ková.



- občanskému sdružení Cylindr - Ivetě Duškové - za uspořádání benefičního představení Škola 
Malého stromu.

- Individuálním dárcům /seznam podle abecedy/: Berka Petr, Bílková Hana, Fáry Miroslav a 
Fáryová Libuše, Halbrštátová Jaroslava, Hart David, Havlín Jiří, Hrochová Hana, Hrouda Vojtěch, 
Hucková Renata, Jadvižák Jaroslav, Keseová Věra, Kubíček Petr, Nejmanová Alice,Olivová Jana, 
Rýdlová Dáša, Stavjaniková Martina, Turek David, Wallcon Martina, Wildnerová Bibiana, Ze-
manová Jana.

- všem neznámým dárcům

- všem svým členům - fyzickým i právnickým osobám za podporu formou členského příspěvku

- všem, kteří přispěli na veřejnou sbírku Barevný anděl

Děkujeme za nefinanční podporu:

- Advokátní kanceláři Jehne, Vodák a partneři, firmě Firstbike,
firmě Bambinot, společnosti Štěpský dvůr, Městským lázním ve Zlíně, lázeňskému domu VEAL v 
Luhačovicích, firmě Avon - paní Březíkové, městu Luhačovice, Dopravnímu podniku Brno, časopi-
su Český domov /Náš Zlín/, MUDr. Urbánkovi s manželkou, PhDr. Janě Cachové.

- dobrovolným spolupracovníkům a koordinátorům projektů a akcí - Bibianě Wildnerové, Alici Nej-
manové, Ivetě Coufalíkové, Lucce Burdové, Líbě Fáryové

- PhDr. Iloně Špaňhelové za podporu a garanci činnosti a bezplatné vedení vedení psychoterapií pro 
naše členy.

- Mgr. Jarmile Baštové za korektury

 - Ing. Davidu Turkovi za revizi účetnictví a pomoc při zpracování Výroční zprávy

 - Mgr. Vojtěchu Hroudovi za externí dobrovolné provázení pozůstalých rodičů

 - laickým poradcům Pauline Iványi, manželům Szmekovým, Ivetě Coufalíkové, Lucce Burdové za 
přípravu regionálních setkání.

 - Petře Hartové za pomoc při prezentacích Prázdné kolébky

 - všem dalším dobrovolným laickým poradcům

 - Ing. Dáše Rýdlové za vytvoření rubriky Povídání nejen o sportu na webu DC

 - Mgr. Jitce Stehlíkové a PhDr. Evě Tylové za aktivní účast na tvorbě programu Rekondičního 
víkendu

 - Komornímu sboru Canti di Praga za bezplatné vystoupení na Vánočním vzpomínkovém koncertu

 - panu faráři Vymětalíkovi za poskytnutí prostor pro uspořádání koncertu a setkání rodičů v Kostele
Panny Marie Královny míru v Praze 4

 -vzdělávací společnosti DMC Management Consulting s.r.o. za nabídku propagace a bezplatné 
účasti našich dobrovolníků na jejich kurzech

 - všem, kteří nás podpořili v médiích a na veřejnost

Červen 2011




