VÝROČNÍ ZPRÁVA
Obecně prospěšné společnosti

Butterfly-Aid za rok 2019

Motto: Naděje má křídla
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1. Úvod - slovo ředitelky
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel, a proto si právě můžete přečíst Výroční zprávu obecně
prospěšné společnosti Butterfly-Aid o.p.s., která popisuje činnost roku 2019.
Ráda bych touto cestou poděkovala za důvěru všem našim dlouholetým
partnerům a spolupracovníkům. Srdečné poděkování také patří všem našim
finančním podporovatelům, vydražitelům a dobrovolníkům, bez kterých bychom
naše tradiční projekty nemohli uspořádat.

2. Struktura organizace
Butterfly-Aid o.p.s.
Zakladatel: Agentura Butterfly s.r.o.
Obecně prospěšná společnost Butterfly-Aid o.p.s. byla zapsána do rejstříku
obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl O, vložka 226, dne 26. října 2010.
Správní rada:
Předseda správní rady:
 Lenka Černá
Členové správní rady:
 Ing. Dušan Vít
 Kateřina Potůčková
Dozorčí rada:
 Dana Juštová
 Oldřich Tamáš
 JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Statutární orgán:
 Markéta Slánská, ředitelka

Adresa sídla společnosti:
Velké náměstí 130/24
500 03 Hradec Králové
IČ: 28807383
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3. Poslání
Poslání obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid je:
 Pořádání kulturních, reklamních, charitativních akcí a aukcí.
 Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětová a poradenská
činnosti.
 Zajišťování publicity a public relations realizovaných akcí.
 Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3
Živnostenského zákona.

4. Historie společnosti
Zakladatelem Butterfly-Aid o.p.s. je Agentura Butterfly s.r.o., která si plně
uvědomovala svoji společenskou odpovědnost. Práce nad rámec komerčního
subjektu, především pořádání charitativních aukcí a benefičních koncertů,
vyvolala potřebu založit neziskovou organizaci. Bylo také více než jasné, v této
ekonomicky složité době, že společenská odpovědnost pro nás znamená udržení
si ekonomického úspěchu a získávání konkurenční výhody tím, že budeme
budovat svou dobrou pověst, získávat důvěru lidí, zákazníků a těch, kteří žijí
v komunitě, kde působíme.
Společenskou odpovědnost jsme nebrali jako něco navíc, ale jako proces, který
plně respektuje koloběh obchodního života v souladu s hodnotami celé
společnosti.
Stejně jako vůči svým zákazníkům a zaměstnancům, měla agentura ambice být
firmou odpovědnou i vůči komunitě, kde působí.
Vzhledem k tomu, že agentura patří mezi malé firmy, byla a je aktivní interakce
s okolní komunitou důležitá pro naše fungování.
Podporu komunity realizujeme prostřednictvím podpory veřejně prospěšných
aktivit ve městě a blízkém okolí, kde působíme.
Vize
Naší vizí je obohacování komunity hodnotnými kulturními zážitky spojenými
s dobrými skutky v místě podnikání.
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Hodnoty
Ctíme níže uvedené hodnoty:
 Transparentnost
Ve výroční zprávě a na internetu zveřejňujeme výsledky své činnosti, výkaz zisku
a ztrát, výsledovku a původ finančních zdrojů. Veřejnost zná naši organizační
strukturu včetně lidí, kteří v ní pracují.
 Důvěryhodnost
Informujeme veřejnost o své historii na internetových stránkách.
O
pořádaných
projektech
je
veřejnost
informována
aktuálně
ve spolupracujících médiích. Spolehlivě plníme své závazky vůči dodavatelům,
dárcům a klientům, cíleně posilujeme naše dobré jméno.
 Odbornost
Nabízíme kvalitní služby reagující na potřeby trhu. Sledujeme trendy v oboru a
reagujeme na ně a také je sami vytváříme.
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5. Kalendář akcí
Zabýváme se pořádáním koncertů a zábavně-soutěžních akcí pro děti a mládež,
které spojujeme s charitativními skutky. Finanční výtěžek z nich věnujeme
znevýhodněným skupinám obyvatel.
V roce 2019 jsme znovu uspořádali dva tradiční projekty. Prvním z nich byl
11. ročník projektu ART FOR CHARITY, tentokrát pod názvem MADAMME
DE PARIS. Druhým projektem byl již čtvrtý ročník akce ORLICE FAMILY CUP
pro rodiny s dětmi. Více informací o těchto dvou projektech najdete níže.
Dále jsme měli možnost se podílet na třech předvánočních charitativních akcích.
První z nich byla krásná tradiční akce Rozpumpujme Vánoce, jejíž výtěžek
34.948 Kč putoval do Fakultní nemocnice Hradec Králové na zkvalitnění života
dětí postižených syndromem krátkého střeva na nákup mobilní parenterální
pumpy. Další akce se také nesly v předvánočním duchu, kdy v rámci
doprovodného programu mohli návštěvníci hradecké Orlice park shopping
přispívat nevidomému devítiletému Pavlu Minaříkovi, který zpestřil díky svému
klavírnímu vystoupení program jako příchod Mikuláše, Anděla a Čerta, zdobení
perníčků či vystoupení hradeckého sboru. Díky návštěvníkům centra, kteří
během prosince darovali finanční prostředky, bylo nevidomému Pavlovi
Minaříkovi předáno 35.000 Kč.

MADAME DE PARIS – ART FOR CHARITY
V hradecké Filharmonii jsme se v dubnu 2019 přenesli do hudební Francie a již
po jedenácté jsme spojili koncert s charitativní dražbou. O nádherný hudební
zážitek se postarala zpěvačka Radka Fišarová, přední akordeonista Aliaksandr
Yasinski, kapela Jazz 4 a Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou dirigenta
Leoše Svárovského.
Během koncertu proběhla charitativní dražba dvou obrazů věnovaných indickým
umělcem Rajem Chaudhurim. Celý výtěžek 20.000 Kč putoval dvouletému
Davídkovi Coufalovi, který má vlivem těžkého porodu poškozený mozek a
epilepsii.
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Zpěvačka Radka Fišarová s kapelou Jazz 4 a Filharmonií Hradec Králové v pozadí.

Akordeonista Aliaksandr Yasinski (Bělorusko).
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Soustředěné gesto od dirigenta koncertu, pana Leoše Svárovského.

Během koncertu se návštěvníci mohli přesvědčit, že Radka Fišarová v sobě skrývá i
stepařský um, který předvedla spolu s mistrem světa ve stepu Dominikem Budlovským.
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Dražba obrazů věnovaných malířem Rajem Chaudhurim pod taktovkou Oldy Tamáše.

Poděkování maminky spolu se synem Davídkem, které jsme přispěli na speciální židli.
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ORLICE FAMILY CUP
Již 4. ročník sportovní charitativní akce plný nenáročných rodinných sportovních
soutěží s doprovodným programem se konala v přírodním parku u Orlice park
shopping. Na akci opět vládla krásná atmosféra zakončená dobrým skutkem.
Do dopoledních běhů se tradičně zapojili děti i dospělí včetně společného
rodinného běhu. Odpoledne už následoval zábavný čtyřboj na jednotlivých
stanovištích či discgolf. Nechyběl ani bohatý doprovodný program jako například
ukázka 1. pomoci, projížďka hradeckým vláčkem, modelování balónků, malování
na obličej či taneční vystoupení. Vrcholem dne byla autogramiáda a povídání
s youtuberem Faynem.
O pitný režim se zdarma pro všechny postarala Královéhradecká provozní. Akce
byla pořádána pod záštitou náměstka primátora města Hradec Králové
pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství a životního prostředí, pana Mgr.
Martina Hanouska.
Na konci akce jsme již tradičně předali šek na neuvěřitelných 57.000 Kč. Částka
byla vybrána ze symbolického startovného a finančního daru od Orlice park
shopping. Peníze byly předány třináctiletému Petrovi, který trpí onemocněním
páteře a nepříznivou rodinnou situací. Částka tak pomohla Petrovi zlepšit jeho
životní úroveň a zajistit základní lidské potřeby.

Dopoledne se neslo v duchu běžeckých závodů jak dětí, tak dospělých. Nechyběl ani oblíbený
rodinný běh.

8

O doprovodný program se postarala například taneční skupina Cheeky Cheerky.

I šlapací motokáry sklidily velký úspěch.
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Odpolední program zahrnoval čtyřlístkový čtyřboj, jehož součástí je například skákání
v pytli.

Překážkovou dráhu překonal každý účastník a ještě s úsměvem.
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Jako třešničkou na dortu byla autogramiáda, rozhovor a ukázka fotbalových triků
s youtuberem Faynem.

Závěrečné předání šeku v hodnotě 57.000 Kč třináctiletému Petrovi.
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6. Poděkování partnerům
Srdečně děkujeme VŠEM společnostem a dobrovolníkům, kteří podpořili námi
pořádané projekty v roce 2019. Bez jejich přispění, empatie a vložené energie
bychom naše tradiční projekty neuspořádali.
Děkujeme primátorovi města Hradec Králové panu Prof. PharmDr. Alexandru
Hrabálkovi, CSc., za převzetí záštity nad projektem ART FOR CHARITY a panu
náměstku Mgr. Martinovi Hanouskovi, za převzetí záštity nad akcí ORLICE
FAMILY CUP.
Děkujeme Magistrátu města Hradec Králové, jehož dotace nám při obou akcích
taktéž pomohla.
Děkujeme také vydražitelům, dárcům, závodníkům a v neposlední řadě všem
návštěvníkům, díky nimž jsme mohli znevýhodněným osobám prostřednictvím
výše uvedených projektů v roce 2019 předat celkovou finanční částku 77.000 Kč.
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7. Účetní závěrka
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