
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2008 
 

 



Willík -  občanské sdružení rodičů a přátel 
dětí s Williamsovým syndromem 

 

Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem  
v roce 2006. 

Cílem sdružení je: 
 
1) Podporovat  integraci dětí i dospělých s Williamsovým syndromem do společnosti, hájit 
jejich práva  a speciální potřeby,  podporovat  jejich vzdělávání a zaměstnávání s ohledem 
jejich postižení. 
2) Poskytnout rodinám dětí s Williamsovým syndromem  zázemí pro vzájemnou podporu a 
výměnu informací. 
3) Zvyšovat informovanost rodin a pomáhat při  řešení  problémů specifických pro 
Williamsův syndrom. 
 4) Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice Williamsova 
syndromu. 
 
Ke dni   31.12.2008 má sdružení Willík  44 členů, věnuje se 16 rodinám postižených dětí či 
dospělých s  Williamsovým syndromem.   

Uskutečněné projekty v roce 2008 
 

V roce 2008 nadále pokračovala distribuce letáku „Co je to Williamsův syndrom?“ 
podpořená Nadačním  fondem J&T. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V průběhu celého roku probíhala realizace projektu „Počítač pro Jakuba“ podpořeného ze 
sbírky Pomozte dětem  Nadace rozvoje občanské společnosti.  Jakub počítač využívá  ve 
škole, doma a při pobytech v lázních.   Počítač mu pomáhá  v různých předmětech v 
písemném projevu kompenzovat závažné grafomotorické potíže a zároveň slouží díky 
speciálním programům k individuální výuce a posilování těch schopností, které jsou u Jakuba 
oslabené. S Jakubem a jeho maminkou ve spolupráci s Jakubovou základní školu byl natočen 
dokument v rámci cyklu „Kde peníze pomáhají“, který bylo možné shlédnout na České 
televizi. 

 

 

Průběžně jsou aktualizovány stránky www.willik.tym.cz 

Víkendové setkání  17.- 18.května v  dětském středisku  Březejc .  
Setkání se zúčastnilo 41 zástupců  ze 13 rodin, z toho 12 dětí s  Williamsovým syndromem.  
Pozvání přijaly se i dvě rodiny ze Slovenska.  Rodiče a děti měli možnost vyzkoušet si 
psychorelaxační místnosti   SNOEZELEN.  Proběhla přednáška  PhDr. Petra Staníčka na téma: 
Náprava a rozvoj řeči u dětí.   Dětem se věnovala  herní terapeutka Petra Milsimerová. 
Projekt byl podpořený Nadací Člověk člověku. 
 

  
 

http://www.willik.tym.cz


Rekondiční pobyt dětí s Williamsovým syndromem  
Pobyt se uskutečnil  v termínu 26.7.-2.8. 2008  v Žiaru, v Západních Tatrách, ve spolupráci se 
Slovenskou společností Williamsova syndromu. Projekt byl podpořený z dotace Ministerstva 
zdravotnictví České republiky a dále nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského.  
Bohužel  z objektivních důvodů (nemoc) nebylo možné realizovat původní ozdravný program 
– ergoterapii, a tudíž i čerpat přidělené grantové prostředky. Pobytu se zúčastnilo  7 rodin 
z České republiky  a další rodiny ze Slovenska.  Součástí programu byly výlety, hry a jiné 
společné aktivity. I přes selhání plánovaného programu hodnotíme projekt jako úspěšný, 
neboť tak byla navázána spolupráce s našimi slovenskými kolegy. 
 

  
 

 
Rekondiční pobyt dětí s Williamsovým syndromem, 15. - 17. listopadu 2008, Vítkovice 
Tento rekondiční pobyt se uskutečnil jako náhradní projekt za letní týdenní pobyt na 
Slovensku, v rámci něhož nebylo možné realizovat původně plánovaný ozdravný plán.  
Součástí odborného programu byla ergoterapie pod vedením Bc. Veroniky Schönové. Oproti 
původnímu záměru byla do  programu zařazena i muzikoterapie pod vedením  Mgr. Dany 
Pšeničkové,  a dále  skupinové bubnování „Drum Circles“.  Doposud se jednalo o akci 
s největší účastí.  Ze zkušeností s muzikoterapií budeme těžit i při dalších setkáních. 
 

  
 
 
V listopadu 2008 vyšlo první číslo Willíkova občasníku. 
 



Důležitá rozhodnutí: 
Na Valném shromáždění  17.5.2008 v Březejci byla v tajeném hlasování zvolená Výkonná 
rada sdružení v původním složení:  Lenka Neuschlová  (jmenována předsedkyní),  Olga 
Pišlová (jmenována místopředsedkyní),  Monika Akrmanová,  Monika Jeřábková, Zdeněk 
Kratina. Dále byla zvolena revizní komise ve složení: Miloň Pišl, Hana Vaňková 

Na Valném shromáždění  ve Vítkovicích  15.11.2008 byl schválen harmonogram pro rok 2009 
ve formě dvou víkendových setkáních na jaře a na podzim a dále týdenního letního pobytu 
ve spolupráci se Slovenskou společností Williamsova syndromu.  Jako hlavní náplň setkání 
byla v rámci dlouhodobé strategie sdružení zvolena muzikoterapie.  
Z předložených návrhů bylo vybráno logo sdružení. 
 

Poděkování  
Projekty na rok 2008 podpořili: 
 
Nadace Člověk člověku 
 

Nadace Dobré dílo 
 

 

 
 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
 

 
MZČR 
 

 

 

 
 
Projekty na rok  2009 podpořili: 
Nadace Dobré dílo 
 

MZČR 
 

 

 

 



Zpráva o hospodaření v roce 2008 

 

    Náklady       
        
Nákup materiálu     1 296,- 
Služby ubytování + stravné 112 217,-   
  poštovné 30,-   
  cestovné 140,-   
  program 5 200,-   
    služby celkem 117 587,- 
Osobní náklady (DPP)     4 392,- 
Provozní náklady vedení účtu   3 470,- 
        

Celkem     126 745,- 

    

    Výnosy       

        
Státní dotace     28 000,- 
Nadace     10 000,- 
Sponzorské dary       
  účelové 25 198,- 
  neúčelové 29 775,- 
Členské příspěvky     2 800,- 
Spoluúčast členů na pobytových 
projektech     54 479,- 
Připsané úroky     11,- 
        

Celkem     150 263,- 

    Výsledek  hospodaření v roce 2008   23 518,- 

   
    Rozvaha k 31.12.2008 (Kč) 

  Aktiva   
Pokladna 5 120,- 
Účet 64 847,- 

Celkem 69 967,- 

    Pasiva   
Cizí zdroje 29 500,- 
Vlastní zdroje 40 467,- 

Celkem 69 967,- 



 

Kontakt 
 

Willík – občanské sdružení rodičů a přátel  dětí s Williamsovým syndromem 
Drnovská 104/67, Praha 6 – Ruzyně, 161 00 

www.willik.tym.cz 
tel: 777 850 045 (Lenka Neuschlová) 

IČO  270 40 623 
č.ú.  35-7591810217/0100 
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