Výroční zpráva 2021

Motto: Trochu se nadechnout

Výroční zpráva spolku Jiné děti je zpracována za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Jednotlivá ustanovení výroční zprávy, finanční výsledky za rok 2021 a plán na rok 2022
schválila Valná hromada, která se konala dne 31.03.2022.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY
Jiné děti, z. s.
Právní forma: zapsaný spolek
Adresa sídla: Želeč 198, 391 74 Želeč (Tábor)
IČO 085 43 372
Spolek je zapsán ve Spolkovém rejstříku ke dni 15. 10. 2019
Spisová značka L8432 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Nejvyšší orgán spolku: Valná hromada
Statutární orgán: Rada spolku
Statutární zástupci - jednají samostatně: Ilona Rechtigová, Hana Burianová
Účelem spolku je poskytování účinné pomoci a podpory osobám se znevýhodněním
a jejich rodinám, včetně osob, které nemají blíže specifikovanou diagnózu, vyžadují
náročnou péči nebo se díky svému chování obtížně zařazují do společnosti.
Vedení účetnictví a příprava smluv: Rechtigová Ilona
Zpracování účetnictví, účetní závěrky, výsledků hospodaření a daňová přiznání:
externí účetní firma Účetnictví Lanžhotská-Hrušková, IČO 72180960
Bankovní spojení: 2301711825/2010 Fio banka
Telefon: 774 114 255 Ilona Rechtigová
Telefon: 723 389 661 Hana Burianová
E-mail: info@jinedeti.cz
Datová schránka: xrcgxy7
Web: https: //www.jinedeti.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/jinedeti/
Instagram: https://www.instagram.com/jine_deti/

LOGO SPOLKU
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STRUKTURA a ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Zakladatelé spolku
Ilona Rechtigová, Hana Burianová, Monika Strychová, Tomáš Rechtig
Organizační struktura spolku:
Nejvyšší orgán: Valná hromada
Statutární orgán: Rada spolku
Vůči třetím osobám zastupuje spolek předseda nebo místopředseda. Jednají samostatně.

Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která je složená ze všech jeho kmenových členů.
Valná hromada volí a odvolává jednotlivé členy Rady spolku, schvaluje řádnou nebo mimořádnou
účetní závěrku a výroční zprávu spolku. Zasedání Valné hromady je svoláváno Radou spolku podle
potřeby, nejméně však jednou ročně. Členství ve Valné hromadě je bezplatnou a čestnou funkcí.
V roce 2021 se uskutečnila jedna Valná hromada, a to “2. Valná hromada” dne 31. 3. 2021.
Schvalovala jednotlivá ustanovení výroční zprávy a finanční výsledky za rok 2020.

Rada spolku
Statutárním orgánem spolku je Rada spolku, má 3 členy, její činnost řídí předseda a je odpovědná
Valné hromadě. Schvaluje rozpočet, výroční zprávu, účetní závěrku, navrhuje a schvaluje druh
poskytovaných služeb. Rozhoduje o zásadních záležitostech týkajících se vnitřního fungování
společnosti. Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Členství v Radě spolku
je bezplatnou a čestnou funkcí.
Složení Rady spolku:
Předseda Rady spolku
Ilona Rechtigová
Místopředseda Rady spolku Hana Burianová
Člen Rady spolku
Monika Strychová
V roce 2021 se uskutečnily 4 schůze Rady spolku,
a to ve dnech 20. 3. 2021, 19. 6. 2021, 20. 9. 2021, 20. 12. 2021.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
dovolte nám krátké slovo úvodem.
Rok 2021 byl opět ve znamení epidemiologických restrikcí a byli jsme nuceni většinu našich akcí
zrušit nebo přesunout.
Uskutečnili jsme pouze dva pobyty, uspořádali jsme sbírku na platformě Znesnáze21, zúčastnili jsme
se 3. odborné konference Život s autismem na ZSF JU v Českých Budějovicích.
Pro nás osobně to byl opět rok plný zvratů a změn, nejen díky pandemii. Jako obyčejné mámy, jsme
se kromě péče o své děti s postižením, učily mnoha novým věcem a zajišťovaly veškerý chod
spolku. Podařilo se nám najít vhodný objekt pro naše pobyty a navázat spolupráci se skvělými
asistenty pro naše děti.
Nemalou součástí naší práce je i zajištění financování činnosti spolku a nákladů spojených
s pobyty, včetně získání finančních prostředků na asistenty a handicapované děti. Naše práce
pro spolek je na dobrovolnickém základě, bez nároku na finanční odměnu.
Pro mnoho lidí byl i rok 2021 obrovskou zatěžkávací zkouškou, kdy jsme byli omezeni
epidemiologickou situací. Rodiče „jiných dětí“ v obdobné izolaci žijí trvale. Díky osobní zkušenosti
každého z nás s touto mimořádnou situací, mohou lépe pochopit, co rodiče dětí s postižením zažívají
zcela běžně.
Děti s postižením, jejich rodiče, i naši asistenti se na pobyty a setkání velmi těší a my tak víme, že
naše práce má smysl.

Děkujeme
Hana Burianová a Ilona Rechtigová
Spolek Jiné děti
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HISTORIE
Poznali jsme se jako rodiče dětí s postižením na pobytových akcích a setkáních I MY o.p.s. - raná
péče. Tato služba je poskytována pro děti do 7 let. Chtěli jsme i nadále pokračovat, nadále se
společně setkávat, ale nenašli jsme službu podobného charakteru pro děti s postižením starších
7 let.
V roce 2016 se zformovala rodičovská skupina, která začala fungovat pod záštitou I MY o.p.s.
Soběslav, za pomoci asistentů z Dobrovolnického centra Rolnička Soběslav. Aktivity rodičovské
skupiny se rozrostly natolik, že jsme se na konci roku 2019 rozhodli pro založení samostatného
spolku.
Spolek byl založen rodiči "jiných dětí" dne 15. října 2019.

2016 Vznik rodičovské skupiny, uspořádání tří jednodenních setkání.
2017 Uspořádání prvního týdenního odlehčovacího pobytu ve spolupráci s Diakonií ČCE-středisko
Rolnička Soběslav a jejich Dobrovolnického centra, zorganizování čtyř jednodenních setkání
rodičovské skupiny. Pod záštitou I MY o.p.s. byl Nadačním fondem AVAST podpořen náš
projekt “Trochu se nadechnout” v rámci programu Spolu do života - rodičovské skupiny.
Doba trvání 1. 1. 2018 - 30. 6. 2019.
2018 V rámci programu NF AVAST uspořádání čtyř vícedenních odlehčovacích pobytů a dvou
jednodenních setkání, uspořádání jednoho vícedenního odlehčovacího pobytu rodičovskou
skupinou, víkendový pobyt uspořádaný a financovaný zaměstnanci penzionu Blanco.
2019 V rámci programu NF AVAST uspořádání čtyř vícedenních odlehčovacích pobytů a dvou
jednodenních setkání, uspořádání dvou tanečních zábav pro handicapované děti rodičovskou
skupinou.
Založení spolku Jiné děti, z. s.
2020 Spuštění projektů spolku - pořádání odlehčovacích pobytů a setkání pro rodiny dětí s různým
typem postižení a dětí s autismem, zřízení webových stránek a sociálních sítí, zrušení větší
části aktivit vzhledem k dlouhotrvající pandemii.
2021 Uspořádání pouze dvou pobytů pro rodiny dětí s různým typem postižení a dětí s poruchou
autistického spektra, vzhledem k epidemiologickým opatřením byly všechny ostatní aktivity
zrušeny.
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POSLÁNÍ
Posláním spolku Jiné děti je pomáhat rodinám dlouhodobě pečujícím o osoby se speciálními
potřebami, se zdravotním postižením a poruchou autistického spektra.

CÍLE
● Pořádání vícedenních pobytů pro rodiny handicapovaných osob, za přítomnosti asistentů
pro handicapované děti.
● Pořádání jednodenních setkání pro rodiny handicapovaných dětí, za přítomnosti asistentů
pro handicapované děti.
● Snížení rizika dopadu sociální izolace na rodiče pečující o handicapované děti.
● Poskytnutí možnosti odpočinku pro pečující.
● Podpora komunity rodin dětí s postižením a dětí s poruchou autistického spektra.
● Poskytnutí bezpečného prostředí pro rodiny s postižením a dětí s poruchou autistického
spektra.
● Podpora vzájemných rodinných vztahů a rodiny jako celku, společné aktivity, společné
zážitky.
● Podpora získání nových nebo udržení stávajících schopností a dovedností, podpora
sociálního kontaktu a nácvik změny prostředí u handicapovaných osob.
● Rozvíjet handicapované osoby po psychické i fyzické stránce.
● Pomoc rodinám celoročně pečujícím o postižené děti.
● Zajištění a proškolení asistentů handicapovaných dětí pro naše pobyty a setkání.
● Spolupráce s organizacemi zabývajícími se péčí o handicapované osoby, jejich opatrovatele
a rodiny, např. zajistit odbornou konzultaci s psychoterapeutem, psychologem, příp. jiné
odborné poradenství.
● Pořádání besed, seminářů, přednášek, školení, vzdělávání, workshopů nebo využití těchto
akcí u spolupracujících organizací.
● Pomoc rodinám při zvládání náročných situací v rodině.
● Pomoc rodinám při jednání s příslušnými institucemi, s vyplňováním formulářů a žádostí.
● Zvýšit povědomí veřejnosti o náročném životě a vyčerpávající péči v rodinách dětí
s handicapem.
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KDO JSME a KDE POMÁHÁME
Jiné děti, z. s. je nestátní nezisková organizace pro přímou pomoc rodinám dětí s různým typem
postižení a poruchou autistického spektra, které mají bydliště na území ČR, primárně Jihočeského
kraje. Nejedná se o registrovanou sociální službu.

KOMU POMÁHÁME
● Osobám se speciálními potřebami, zdravotním postižením a poruchou autistického spektra
bez omezení věkové hranice a typu diagnózy.
● Rodičům a opatrovatelům celodenně pečujících o osobu se speciálními potřebami,
zdravotním postižením nebo poruchou autistického spektra.
● Ostatním rodinným příslušníkům, především zdravým sourozencům.

PROČ POMÁHÁME
Dlouhodobá péče o osoby s handicapem je neuvěřitelně náročná a vyčerpávající. Rodina bývá
velmi často na pokraji psychických i fyzických sil, často se ocitne v sociální izolaci i finanční
tísni.
Mnohdy 24 hodinová péče o tyto děti je natolik náročná, že jí často nelze skloubit s pracovním
úvazkem, chybí tolik potřebný odpočinek a osobní prostor, rodiče nemají čas ani energii na své
zájmy, koníčky, kino, divadlo, posezení v kavárně, chybí čas na přátele, návštěvu příbuzných.
Méně času jim zbývá na jejich zdravé děti, pro které je také velmi složité vyrůstat vedle svého
handicapovaného sourozence.
Na péči zůstávají osamoceni, bez vnější pomoci, prarodiče už výpomoc s péčí o postižené dítě
nezvládají, sociální odlehčovací služba v místě bydliště buď zcela chybí nebo není kapacitně
dostačující. Pro rodinu bývá tato služba finančně zatěžující a mnohdy i finančně nedostupná.
Zvláště těžké to mají matky samoživitelky.
Tyto pobyty bývají pro pečující jedinou možností oddechu, a to díky pomoci našich asistentů, kteří
se část dne dětem s postižením a PAS plně věnují.
Protože jsme postrádali službu podobného charakteru, zaměřili jsme se na pořádání víkendových
pobytů, týdenních pobytů a jednodenních setkání pro rodiny dětí s různým typem postižení a dětí
s poruchou autistického spektra.
Tyto pobyty vycházejí z potřeb rodin.
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PROČ POBYT s asistenty pro děti s postižením ?
Jedná se o pobyt rodin dlouhodobě pečujících o dítě s handicapem, kdy na část dne nahradí rodiče
asistent. Cílem pobytu je odlehčit rodičům od náročné a zcela vyčerpávající péče.
Přítomnost asistenta je pro pobyty zcela zásadní a nezbytná.
Asistenti se dětem individuálně věnují, na část dne zastoupí rodiče. Pro děti jsou tyto pobyty velice
přínosné, dostanou se do nového prostředí, jiného kolektivu, odvezou si spoustu nových zážitků
a vjemů, které jsou pro handicapované děti nezbytně důležité.
Nicméně pro děti je důležitá změna prostředí, vytržení ze stereotypu, změna pečovatele, je nutná
pravidelná systematická příprava na budoucí odloučení od rodiny, kdy v okamžiku až rodiče
zestárnou a nebudou schopni péči zajistit, budou muset děti přejít do ústavní péče.
Bez asistenta je pobyt pro rodinu téměř nemožný, je mnohem větší zátěží než péče v domácím
prostředí.

PŘÍNOS POBYTŮ
Cílem pobytu je pomoc rodinám celoročně pečujícím o děti s postižením.
Podporovat komunitu, poskytnout bezpečné prostředí, podat pomocnou ruku, poskytnout odborné
konzultace s psychoterapeutem a dalšími odborníky.
Naším cílem je rozvíjet děti s postižením po psychické i fyzické stránce. Přínosem pro děti je
pobyt na čerstvém vzduchu, pohyb, nácvik koordinace pohybu, nové zážitky, nové výzvy, nové
podněty, socializace, canisterapie, individuální přístup asistenta.
Naším cílem je také během pobytu poskytnout rodičům alespoň krátkodobý odpočinek a pozitivní
zážitky. Přínosem pro rodiče je načerpání nových fyzických i psychických sil, setkání se s ostatními
rodinami se stejným osudem, sdílení zkušeností, vzájemná podpora. Rodiče si mohou v klidu
odpočinout, popovídat, vyrazit na výlet buď sami nebo se zdravým dítětem a zažít kousek
obyčejného života.
Naší snahou je, aby rodiny mohly využívat tuto pomoc opakovaně.

Výroční zpráva 2021

Spolek Jiné děti

_______________________________________________________________________________________

8

NAŠE ČINNOST V ROCE 2021 - počty akcí a kapacita
V roce 2021 bylo naplánováno celkem 10 akcí.
Stejně jako v roce 2020, tak i rok 2021 byl poznamenán vládními opatřeními v rámci epidemiologické
situace spojené s COVID-19. Díky tomu jsme mohli uspořádat pouze 2 akce, ostatní akce byly
zrušeny nebo přesunuty na rok 2022.
Služby našeho spolku na uskutečněných akcích využilo celkem 10 rodin dětí s postižením a PAS.
Rodiny službu využívaly opakovaně.

USKUTEČNĚNÉ AKCE

POBYTY a SETKÁNÍ 2021

Počet rodin

Počet dětí

Počet asistentů

Letní týdenní pobyt

6

8

7

Podzimní víkendový pobyt

3

3

4

CELKEM podpořených rodin (i opakovaně)

10

28

27

Počet rodin

Počet dětí

Počet asistentů

Kávičkování - Zimní setkání rodin

8

10

10

Zimní týdenní pobyt

3

3

3

Jarní setkání rodin na ZSF JU

8

12

12

Jarní víkendový pobyt

6

11

6

Letní týdenní pobyt u moře

3

3

2

Taneční zábava pro handicapované děti

16

20

8

Kávičkování - podzimní setkání rodin

8

10

10

Adventní setkání rodičů

6

6

6

CELKEM podpořených rodin (i opakovaně)

44

59

40

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE

POBYTY a SETKÁNÍ 2021
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2021

Letní týdenní pobyt
Chvalšiny, Nadační dům Chvalšiny, termín 07.08.-14.08.2021
Počet podpořených rodin 6
Počet rodičů 7
Počet postižených děti 8
Počet zdravých sourozenců 1
Počet asistentů 7
Celkem 23 osob

Konečně nastalo léto a všemi dlouho očekávaný pobyt. Rodiny se těšily na setkání po tolika týdnech
izolace. V Nadačním domě Chvalšiny jsme byli již podruhé, a tak aklimatizace dětí s postižením a PAS
byla rychlá, protože to pro ně bylo již známé prostředí. Slunečné počasí děti i rodiče využili k častým
procházkám, výletům, pobytu na zahradě, kde jsme tentokrát měli i malý bazén, takže si děti užívali i
vodních radovánek. Děti, rodiče i asistenti si pobyt skvěle užili. Díky sbírce na dárcovské platformě
Znesnáze21 jsme mohli rodinám alespoň trochu snížit náklady spojené s pobytem asistentů.
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Podzimní víkendový pobyt
Střítež u Volyně, Statek paní Lucie, termín 15.10.-17.10.2021
Počet podpořených rodin 3
Počet rodičů 5
Počet postižených děti 3
Počet zdravých sourozenců 0
Počet asistentů 4
Celkem 12 osob

Tento pobyt byl původně plánovaný na podzim 2020. Kvůli lockdownu musel být přeložen na jaro 2021.
Ale i tímto termínem jsme se trefili do lockdownu a opět jsme přesunuli termín pobytu na podzim. Tímto
komplikace neskončily. Měli jsme zamluvený celý penzion, protože mělo jet 6 rodin - 10 dětí, 7 asistentů,
9 rodičů, celkem 26 osob. Na podzim 2021 mnoho rodin muselo zůstat na poslední chvíli v karanténě a
tak náš pobyt byl komorního rázu. Rodiče s dětmi si pobyt velmi užili, i přesto, že bylo poměrně chladno,
bylo krásné slunečné počasí a všichni mohli trávit hodně času na čerstvém vzduchu. Asistenti se skvěle
věnovali dětem a rodiče měli možnost načerpat trochu nových sil.
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NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE
Rok 2021 byl stejně mimořádný jako rok předchozí. Epidemiologická situace a opatření vlády
spojené s nemocí COVID-19 znemožnila uskutečnit některé pobyty, setkání a akce. Opět jsme
museli akce rušit nebo přesunout do dalšího roku.
Plánovaná spolupráce s Mgr. et Ing. Renatou Švestkovou, Ph.D. a jejími studenty ze Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, musela být opět přesunuta na příští rok.
V prostorách fakulty mělo proběhnout setkání rodin, dětí s postižením a studentů fakulty. Studenti
měli pro děti připravený pestrý program a pro rodiče byla připravena tématická konzultace s
odborníky.

Další zrušené akce:
● Kávičkování - setkání rodin pro 8 rodin dětí s postižením, které se mělo uskutečnit
v průběhu ledna 2021.
● Zimní týdenní pobyt pro 3 rodiny dětí s postižením, který se měl uskutečnit
27.02.-06.03.2021 v Černém Dole v Krkonoších.
● Jarní setkání rodin na ZSF JU v Č. Budějovicích pro 8 rodin dětí s postižením, které se
mělo uskutečnit v průběhu dubna 2021.
● Jarní víkendový pobyt pro 6 rodin dětí s postižením, který se měl uskutečnit
14.05.-16.05.2021 ve Chvalšinách u Č. Krumlova.
● Letní týdenní pobyt u moře pro 3 rodin dětí s postižením, který se měl uskutečnit
03.07.-11.07.2021 v Caorle, Itálie.
● Kávičkování - setkání rodin pro 8 rodin dětí s postižením, které se mělo uskutečnit
v průběhu září 2021.
● Taneční zábava pro handicapované děti pro 16 rodin dětí s postižením, který se měl
uskutečnit v průběhu října 2021 v sále restaurace Na Staré Želeč.
● Adventní setkání rodičů pro 6 rodin dětí s postižením, který se mělo uskutečnit 11.12.2021
v Táboře.

Výroční zpráva 2021

Spolek Jiné děti

_______________________________________________________________________________________

12

DALŠÍ ČINNOST
Byli jsme pozváni na 3. ročník odborné konference ŽIVOT S AUTISMEM, která se konala
na půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 11.11.2021.
Organizátorky konference byly Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D., Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D
Dostali jsme možnost představit odborné veřejnosti náš spolek, jeho činnost a zaměření. Konference
vzhledem k epidemiologickým opatřením probíhala on-line, přítomni byli pouze přednášející a
organizátoři.

PLÁN NA ROK 2022
Kávičkování - Zimní setkání rodičů a dětí
Zimní týdenní pobyt na horách - přesun z roku 2020
Jarní setkání rodin na ZSF JU - přesun z roku 2020
Jarní víkendový pobyt I.
Jarní víkendový pobyt II.
Letní týdenní pobyt u moře - přesun z roku 2020
Letní týdenní pobyt ve Chvalšinách
Podzimní víkendový pobyt
Kávičkování - Podzimní setkání rodičů a dětí
Rejdění - Taneční zábava pro handicapované děti - téma “V námořnickém stylu”
Vánoční putování - Adventní setkání rodičů

TÝM SPOLUPRACOVNÍKŮ
Asistenti pro děti s postižením a poruchou autistického spektra:
Čejková Věra, Čížková Barbora, Petričáková Štěpánka, Rechtig Tomáš, Smetanová Barbora,
Strychová Erika, Šimpach Jan.
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NADAČNÍ DARY
Znesnáze21 - Na platformě Znesnáze21 nám bylo umožněno založit sbírku na letní pobyt pro děti s
postižením. Podařilo se nám vybrat 8.956 Kč. Díky tomu jsme mohli přispět šesti rodinám na
ubytování pro dítě s postižením. Všem dárcům srdečně děkujeme.

FIREMNÍ DÁRCI, INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Finanční dary: Široká Ivana

PODĚKOVÁNÍ
Velice si vážíme všech našich podporovatelů, dárců, partnerů, asistentů a dobrovolníků. Patří jim náš
dík za ochotu pomáhat. Děkujeme za finanční dary, věcné dary, poskytnuté slevy, ale také za pomoc,
vstřícnost a empatii. Děkujeme rodinám za jejich důvěru.

DĚKUJEME VÁM
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FINANCE
Finanční zpráva spolku Jiné děti, z.s. pro rok 2021
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje: 31.12.2021
Účetní období: 1.1.2021 – 31.12.2021

VÝKAZ ZISKU a ZTRÁT
NÁKLADY

Kč

Spotřeba materiálu

režijní náklady (kancel.potřeby, pomůcky pro děti, roušky, lékárnička, atd.)

2.613,00

Spotřeba materiálu

potraviny na pobytu (svačiny, pitný režim, atd.)

7.201,00

Náklady na cestovné

asistenti

3.202,00

Mzdové náklady

asistenti

16.000,00

Ostatní služby

ubytování

39.750,00

Ostatní služby

stravování

41.680,00

Ostatní služby

doména

Ostatní služby

režie spolku (účetnictví, poštovné)

NÁKLADY CELKEM

755,04
2.544,00

113.745,04

VÝNOSY

Kč

Tržby z prodeje služeb (pobyty-platby rodičů za ubytování a stravu)
Přijaté příspěvky

nadační příspěvek na letní pobyt pro děti s postižením

Přijaté příspěvky

soukromé dary

Přijaté příspěvky

převod z fondů na dary

Převod do fondů

97.894,00
8.956,00
750,00
15.680,00
-9534,96

VÝNOSY CELKEM

113.745,04

Jiné děti, z. s.
Želeč 198, 391 74 Želeč
IČO 085 43 372
Web: www.jinedeti.cz
Facebook: facebook.com/jinedeti
E-mail: info@jinedeti.cz
mobil: +420 774 114 255 Ilona Rechtigová, předsedkyně spolku
mobil: +420 723 389 661 Hana Burianová, místopředsedkyně spolku

Výroční zpráva 2021

Spolek Jiné děti

_______________________________________________________________________________________

15

FINANCE
Finanční zpráva spolku Jiné děti, z.s. pro rok 2021
Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje: 31.12.2021
Účetní období: 1.1.2021 – 31.12.2021

ROZVAHA
AKTIVA

Kč

Krátkodobý finanční majetek

9.538,09

AKTIVA CELKEM

9.538,09

PASIVA

Kč

Jmění celkem

převod do roku 2021

PASIVA CELKEM

9.538,09

9.538,09

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0,00

Jiné děti, z. s.
Želeč 198, 391 74 Želeč
IČO 085 43 372
Web: www.jinedeti.cz
Facebook: facebook.com/jinedeti
E-mail: info@jinedeti.cz
mobil: +420 774 114 255 Ilona Rechtigová, předsedkyně spolku
mobil: +420 723 389 661 Hana Burianová, místopředsedkyně spolku
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