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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení, 

držíte v rukou výroční zprávu organizace VČELKA sociální služby o.p.s., která v roce 2021 oslavila již 11 let svého 
působení. 

Podobně jako ten předcházející byl i rok 2021 výrazně ovlivněn pandemií onemocnění COVID-19. Během roku 
vláda opakovaně zaváděla nouzový stav, uzavírala školy a školky a zaváděla další, přísnější opatření v podobě 
lockdownu a povinného testování. Čelili jsme, stejně jako mnoho jiným obavám ze zdravotních komplikací 
souvisejících s onemocněním samotným, nepřebernému množství nařízení Vlády ČR a jiným opatřením, a jejich 
nejednoznačnému výkladu, restriktivním opatřením a nalezení potřebné rovnováhy mezi osobní a pracovním 
životem, anebo nejistotě, zda druhý den nenastane cokoli, co by naši činnost ovlivnilo natolik, že bychom nebyli 
schopni dostatečně rychle zareagovat, a byli bychom tak nuceni ji pozastavit. 

Počet osob, které potřebovali pomoc, podporu a péči rostl a jsem rád, že jsme dokázali na jejich potřeby včas i přes 
výše uvedené reagovat a podat pomocnou ruku všude, kde bylo třeba.  

Opět se tak ukázala, že tým VČELKY je plný lidí, kteří svou práci vnímají jako poslání, dělají ji srdcem a s 
entuziasmem. Jsem vděčný za to, jaký kolektiv jsme, jak si navzájem dokážeme pomáhat a podporovat se a 
důvěřují si. Skutečně všem patří veliké poděkování a obdiv nad tím, jací jsou, protože právě to bylo základem proto, 
abychom i přes veškeré zmíněné překážky dokázali společně rozšířit naši působnost, což se projevilo v nárůstu 
poštu lidí, kterým jsme do života vnesli kromě pomoci také radost, štěstí a mnohdy i naději. 

Rok 2021 byl tedy rokem náročným, ale pro organizaci a celý tým, který ji zosobňuje i ukázkou toho, že stojíme na 
pevných základech, a že společně dokážeme zvládnou snad cokoli, ba co více, že nás takovéto situace dokáží 
stmelovat a chránit to, na čem nám záleží, a co dělá VČELKU VČELKOU. 

Děkuji tedy všem za vše a budu se těšit i na další společné roky, kdy budeme společně opět VČELKU posouvat 
kupředu a hledat způsoby k tomu, abychom byli ještě více prospěšní lidem, kteří nás potřebují, a abych jim zajistili 
důstojný život v jejich domovech, ideálně v obklopení jejich blízkými. 

S úctou, 

Mgr. Vojtěch Kubec 

Ředitel 
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ORGANIZACE A JEJÍ ČINNOST 

Naše organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018 jsme se stali součástí sdružení pečujících organizací 
Včelka, která zajišťuje současně domácí zdravotní péči. Jsme rozvíjející organizace,  
která se snaží flexibilně reagovat na potřebnost terénních sociálních služeb po celé ČR. 

Jsme součástí Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném 
prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází vždy  
z individuálních potřeb klientů. Podporujeme jejich samostatnost a neprohlubujeme závislost na sociální službě.  

Sociální služby poskytuje lidem, kteří mají nepříznivou sociální situaci.  Lidem se sníženou soběstačností, která 
může být jak z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a vyžaduje pomoc, podporu  
a péči druhého člověka. 
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Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je placená terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. 

Věková hranice poskytování sociální služby je od 1 roku věku. 

Specifikace cílové skupiny: 

– senioři (osoby nad 65 let věku), kteří v důsledku svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace 
potřebují pomoc a podporu druhé osoby, 

– osoby s chronickým onemocněním (např. osoby po mozkové příhodě, s Parkinsonovou nemocí, 
Roztroušenou sklerózou, Huntingtonovým onemocnění a jiné onemocnění),  

– osoby s tělesným postižením,  
– osoby s kombinovaným postižením, 
– rodiny s dětmi, jejichž situace nutně vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob od 6:00 do 22:00 hodin, každý den včetně sobot, 
nedělí a svátků.  

Pečovatelská služba je zaměřena na péči o klienta, aby měl možnost zůstat co nejdéle ve svém prostředí domova. 
Pečujeme tak, abychom udrželi soběstačnost v činnostech a dovednostech, které zvládá sám, ale pečovali tam, 
kde se neobejde bez péče druhé osoby. Pečovatelská služba je zaměřena na péči o klienta. 

Rozsah poskytování sociální služby  

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40. odst. 2 a poskytuje 
základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Osobní asistence 

Osobní asistence je placená terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována bez věkového omezení. 

Specifikace cílové skupiny: 

– Osoby s chronickým onemocněním 
– Osoby s kombinovaným postižením 
– Osoby s mentální postižením 
– Osoby s tělesným postižením  
– Osoby se zdravotním postižení 
– Senioři (osoby nad 65 let věku) 

Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osoby a při činnostech,  
které osoba potřebuje.   

Osobní asistence se cíleně zaměřuje na co největší podporu klienta v udržení soběstačnosti, či dosavadních 
dovedností a schopností za podpory aktivizačních činností. Osobní asistenci vnímáme jako službu zaměřenou  
na co největší podporu. 
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Rozsah poskytování sociální služby  

Osobní asistence je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39. odst. 2 a poskytuje 
základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně,   
c) pomoc při zajištění stravy,  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

SAS je terénní služba, která je poskytována zdarma osobám, v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením.  

Služba je poskytována věkové kategorii od 7 let. 

Specifikace cílové skupiny: 

– Osoby s chronickým onemocněním 
– Osoby s kombinovaným postižením 
– Osoby s mentální postižením 
– Osoby s tělesným postižením  
– Osoby se zdravotním postižením 
– Senioři (nad 65 let) 

Služba je poskytována od 8.00 – 16.00 hodin v pracovní dny.   

Rozsah poskytování sociální služby  

 SAS je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 66. odst. 2 a poskytuje základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti,  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Jsme členy ASPIDOP 

Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.ú. je profesním sdružením zastupujícím 
poskytovatele v segmentech zaměřených na péči poskytovanou v domácím prostředí. A to jak v segmentu domácí 
zdravotní péče, tak v segmentu terénních sociálních služeb. 

Základním cílem ASPIDOP je hájit zájmy svých členů a zastupovat je při jednáních se zdravotními pojišťovnami, 
dotčenými orgány státní správy, orgány územní samosprávy či jinými zainteresovanými institucemi, a dále pak najít 
a implementovat systémové řešení zajišťující efektivní zajištění a využitelnost pečujících služeb v domácím 
prostředí. 

ASPIDOP je neziskovou organizací sdružující organizace bez ohledu na jejich velikost a lokalitu působnosti. 
Důležité je jen, že poskytují své služby osobám v jejich domácím prostředí, splňují kritéria dle stanov asociace,  
a kromě toho vnímají i potřebu segment domácí péče dále rozvíjet (inovovat) a participovat při jednáních mající vliv 
na jeho budoucnost. 
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BeeTable 

Naši klienti mají možnost bezplatně využívat interaktivní 
dotykový stůl BeeTable, který je vybavený online službami. 
Stolky jsou využívány v rámci aktivizačních činností. 

Od samého vzniku Včelky bylo našim cílem zajistit každému,  
aby mohl setrvat ve svém domácím prostředí tak dlouho, jak jen 
to bude možné. 

Neustále se proto snažíme vnímat potřeby našich klientů  
a inovovat naše služby. Nechceme být těmi, kteří se drží jen 
zaběhlé praxe, nepřináší vlastní podněty a invenci, a nesnaží se 
hledat cestu pro zlepšení. Pokud jsme přesvědčeni, že určitá 
změna od zažité praxe může být ku prospěchu klienta, je to pro 
nás impulz a cílevědomě se snažíme tuto změnu tzv. uvést  
v život. 

To platí i v případě služby, či lépe stolku BeeTable, který našim 
klientům poskytujeme bezplatně. Jedná se o mobilní interaktivní 
dotykový stůl vyrobený ve spolupráci se společností Linet,  
který je vybaven online službami, jenž pomáhají našim klientům 
v rámci aktivizačních činností. 

To jsou činnosti, která napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti klientů a umožňuje jim v co nejvyšší 
možné míře zůstat v zapojení do běžného života společnosti. 

BeeTable slouží jako společník pro dlouhé chvíle, které tráví klienti často sami doma, ale také jako nástroj pro 
aktivizační činnosti za přítomnosti našich kolegů. Díky nim je například možné: 

• mít informace z dění ve společnosti a ve světě (přečíst si domácí i zahraniční zprávy), 
• trénovat kognitivní funkce (například paměť, pozornost a jiné), 
• podporovat orientaci, 
• mít přehled o poskytovaní péče, o kontaktech a informacích o naší organizaci 
• číst oblíbené knihy, články, prohlížet si fotky (například v rámci reminiscenční terapie), 
• trénovat a procvičovat jemnou motoriku, 
• procvičit si psaní (například napsat nákup, který je třeba zajistit) a mnoho dalšího. 

Do budoucna předpokládáme i zapojení zdravotní oblasti, která bude umožňovat distančně dohlížet  
na braní léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků. 

Celý BeeTable se tak stane efektivním nástrojem podpory jak v rámci poskytování sociální péče,  
tak v budoucnu péče zdravotní (ošetřovatelské), čímž podpoříme snahu o skutečnou dlouhodobou domácí péči, 
založenou na zdravotně-sociálních službách.  
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Zásady poskytování služeb 

• Flexibilita – přizpůsobení se aktuálním potřebám klienta. 

• Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad. 

• Respektování práva volby – respektování přání, potřeb, individuality a svobodné vůle klientů. 

• Individuální přístup – služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů. 

• Rovnoprávnost – služba je poskytována všem za stejných podmínek. 

• Etika – v souladu s Etickým kodexem pracovníků organizace VČELKA sociální služby o.p.s. a Listinou 
základní lidských práv a svobod. 

• Profesionalita – služba je poskytována na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují 
dalším průběžným vzděláváním. 

• Nezávislost – podpora klienta, v co největší možné samostatnosti. Není podporována a prohlubována 
závislost na sociální službě a pečujících osobách.  

 

Naše péče je založena na: 
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ROK 2021 VE VČELCE 

Rozšíření provozní doby Pečovatelské služby 

Od prvního února je rozšířena provozní doba Pečovatelské služby. Veškeré služby poskytujeme klientům podle 
jejich individuálních potřeb, schopností a požadavků, ale abychom mohli zajistit v domácím prostředí plný komfort 
klienta, lze od února využívat pečovatelskou službu v intervalu od 6 do 22 hodin celoročně, a to včetně sobot, nedělí 
a svátků. 

Rozšíření působnosti  

V roce 2021 jsme otevřeli nové středisko ve městě Příbor 
v Moravskoslezském kraji, dále jsme rozšířili působnost střediska Kojetín 
o detašované pracoviště v Prostějově v Olomouckém kraji. 

 

Pomoc jižní Moravě 

V rámci Včelky jsme se rozhodli, že bychom rádi pomohli lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě. 

Primárně byla sbírka určena zaměstnancům Včelky, ale přispět mohl každý, a jsme moc rádi, že se tak i stalo.  
Jen mezi námi byla vybrána částka přes 110 000 Kč, která byla naším sdružením Včelka zdvojnásobena a dalších 
více jak 5 000 Kč přispěli ostatní. 

Alespoň finančně jsme mohli pomoci lidem postiženým touto katastrofou, a to ve výši 226 315,15 Kč. Částka byla 
zaslána na transparentní účet Jihomoravského kraje, který byl zřízený pro tento účel. 

Děkujeme všem z Vás, kteří jste se rozhodli pomoci druhým. Ať finančním darem anebo pomocí přímo na místě 
neštěstí. 

Působnost organizace 

Hlavní město Praha 
Okres Beroun 

Okres Česká Lípa 
Okres Havlíčkův Brod 

Okres Chrudim 
Okres Jihlava 
Okres Kladno 
Okres Kolín 

Okres Kroměříž 
Okres Nový Jičín 

Okres Ostrava – město 
Okres Pardubice 
Okres Pelhřimov 

Okres Praha – západ 
Okres Prostějov 

Okres Přerov 
Okres Uherské Hradiště 

Okres Vsetín 
Okres Zlín 
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Výjezdová porada 

Konečně uzrál ten správný čas a měli jsme možnost uskutečnit tak dlouho očekávanou výjezdovou poradu  
na Pálavě. 

Ve dnech 17.–18. 6. 2021 se vedoucí středisek a sociální pracovníci společně s vedením organizace setkali  
v Mikulovské vinařské podoblasti v Dolních Dunajovicích. Ubytování a společné prostory jsme měli zajištěny  
v penzionu známého vinařství Volařík. Jelikož poskytujeme naše služby po celé ČR a někteří z nás se za celý rok 
nemají možnost setkat, byl hlavní cíl společně strávený čas a předání informací z oblastí personalistiky, provozu, 
ekonomiky a sociální práce formou workshopů a společných diskusí.  

Večer proběhla řízená degustace vín z vinařství Volařík obohacena o zajímavý výklad o původu, výrobě  
a specificích jednotlivých odrůd vín a nechyběl ani zpěv. Nemohli jsme si také nechat ujít prohlídku vinohradů  
a nádherný západ slunce, který vykouzlil úsměv na tváři každému z nás. Spojilo se příjemné s užitečným! V každém 
z nás zůstal pocit spokojenosti, štěstí, byl prostor i pro relaxaci a zastavení se chvíli nad běžnými pracovními 
povinnostmi. A co dodat více? Je skvělé prožít čas s lidmi, kteří jsou nejen našimi kolegy. 

Děkujeme všem, že jsme!  

Tým z Moravy! 
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Mikulášská nadílka v Kojetíně 

U nás ve Včelce v Kojetíně se zrodil prima nápad, jak potěšit naše klienty. A protože nemáme nikdy od nápadu  
k jeho realizaci daleko, v pátek 3. 12. vyrazil Mikuláš, čert a dva andělé k našim klientům. Trošku s obavou,  
co na to budou říkat. Hned po první návštěvě bylo ale jasné, že to byl ten nejúžasnější nápad, co jsme kdy měly. 
Tak rozzářené oči a upřímný úsměv nemají snad ani malé děti. Velké poděkování patří mým kolegyním, které si 
rozdělily službu mezi sebe a my mohly v převleku vyrazit. Byl to nádherný, úžasný den, na který se nezapomíná.  

Vánoční přání pro klienty 

Vánoce jsou nejen o nadělovaní a pomoci sobě, ale i těm druhým. I my jsme se rozhodli udělat radost našim 
klientům. Pomohly nám s tím i děti ze ZŠ Břest pod vedením paní učitelky Jany Bajerové. Pro naše klienty vytvořily 
krásné keramické výrobky s vánočním přáním a patří jim za to velké poděkování. Společně ve spolupráci  
s MŠ a ŠD Horní Police jsme nechaly vyrobit dětmi přáníčka pro naše klienty na Českolipsku. Protože právě  
od dětí jsou dárky vždy ty nejupřímnější a od srdce.  

V rámci projektu Přání pro radost, který již tradičně organizuje Romana Vaňková Těthalová jsme našim klientům 
rozdali vánoční přání vyráběná dětmi z MŠ Sídliště, ZŠ Uherský Ostroh, Domov dětí a mládeže Pastelka, 
Společenství dětí při farnosti Uherský Ostroh a maminky s dětmi. Společně s přáníčky jsme mohli naše klienty  
na Uherskohradišťsku před Vánoci obdarovat také nádhernými perníkovými chaloupkami, které nám darovala paní 
Jiřina Mátlová.  

Všem DĚKUJEME za krásná přání, která našim klientům rozzářila jejich domovy a vykouzlila úsměvy na rtech.  
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Ježíškova vnoučata 

Jako každý rok jsme pomohli splnit přání našim klientům v rámci projektu Ježíškova vnoučata. 

Díky tomuto projektu mohli získat naši klienti nejen to, co si přejí, ale také co jim chybí, a co jim usnadní život. 
Zapojujeme se už pátým rokem. Posláním je propojovat osamělé seniory s dárci, kteří se rozhodnou splnit přání. 

Jako každý rok vám přinášíme malé ohlédnutí aspoň formou fotografií, ze kterých jde vidět štěstí v očích a úsměv 
na rtech klientů a upřímnou radost našich pracovníků, kterou měli všichni při předávání dárků.  

Díky tomuto projektu a štědrým dárcům se nám podařilo udělat život našich klientů veselejší. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili! 
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Klienti 

Osobní asistence využilo 273 klientů v rozsahu 42 679,92 hodin přímé péče.  

Pečovatelskou službu jsme poskytli celkem 727 klientům v rozsahu 77 615, 21 hodin přímé péče. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením využilo 44 klientů v rozsahu 1032,5 hodin 
přímé péče. 

Zaměstnanci 

K 31.12.2021 měla organizace 192 zaměstnanců na HPP a 65 zaměstnanců na DPP. 

Vzdělávání 

Vzdělávání považujeme jako důležitou součást naší práce a vnímáme ji nejen jako zákonnou povinnost,  
ale jako proces, díky kterému je možno rozvíjet potenciál našich pracovníků a současně tak zvyšovat kvalitu 
poskytované podpory, pomoci a péče u klientů. V tomto roce proběhlo vzdělávání pracovníků jak formu prezenční, 
tak i formou online kurzů. Zaměstnanci aktivně využili interního vzdělávání, které se zaměřuje na stabilizaci a 
jednotnost procesů v rámci organizace a také možnost supervize, kterou zajišťují externí odborníci.  
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STRUKTURA ORGANIZACE 

Název VČELKA sociální služby o.p.s. 

Sídlo: Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun 

IČO 24732915 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Druh služeb 
Pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením 
 

 

ZAKLADATEL 

MyBee & Innovative Home Care a.s.,  

IČO: 05417694, Dubečská 3131/67, 100 00 Praha - Strašnice 

 

SPRÁVNÍ RADA 

Předseda  MUDr. Rostislav Kubec 

Členové  Bc. Tereza Kubcová 

 Mgr. Klára Kubcová 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným městským soudem v Praze oddíl. O, vložka 748. V roce 

2021 nedošlo ke změnám. 

DOZORČÍ RADA 

Předseda  Mgr. Jana Kuchyňková 

Členové  Bc. Pavla Melounová 

 Mgr. Dana Součková 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Financování společnosti je vícezdrojové, výnosy společnosti se skládají z několika součástí.  

V roce 2021 se jednalo o: 

ZDROJ FINANCOVÁNÍ VÝŠE V TIS. KČ 

Dotace MPSV 82 393 

Dotace MPSV – mimořádné COVID 19 9 276 

Dotace KÚ 1 996 

Dotace od měst a obcí 1 886 

Dary 143 

Ostatní příjmy 12 

Nadační příspěvky 171 

Ostatní příjmy od FO a PO 30 

Tržby za poskytnuté služby 15 979 

Náklady organizace tvoří provozní a personální náklady.  

– provozní náklady bez ON  23 328 tis. Kč 

– personální náklady  81 382 tis. Kč 

– daň z příjmu PO     1 285 tis. Kč 

Správní rada vykonávala svou funkci bez odměny.  

Informace o stavu a struktuře majetku a závazků k rozvahovému dni jsou uvedeny v rozvaze společnosti,  
která je k této výroční zprávě přiložena. 

Informace o celkovém objemu nákladů v členění na hlavní a doplňkovou činnost jsou uvedeny ve výkaze zisku  
a ztráty, který je k této výroční zprávě přiložen. 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční nastaly tyto významné události: 

- Dne 4. ledna 2022 došlo v obchodním rejstříku ke výmazu zakladatele společnosti MyBee & Innovative 
Home Care a.s., IČO: 054 17 694, Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10 a zápisu společnosti 
MyBee Innovative s.r.o., IČO: 140 43 513, Dubečská 3131/67, Strašnice, 100 00 Praha 10. 
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PARTNERSTVÍ 

 Společnosti ve sdružení pečujících organizací Včelka: 

– Domácí péče Včelka Praha s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Praha Západ s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Pardubicko s.r.o., 

– Domácí péče Včelka Vysočina s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Kladno s.r.o.  

– Domácí péče Včelka Ostrava s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Kolín s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Kutná Hora s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Sokolov s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Plzeň-sever s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Brno s.r.o. 

– VČELKA neurologie s.r.o. 

 ASPIDOP 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Krajský úřad Středočeského kraje, město Beroun, město Černošice, město Králův Dvůr,  

město Hořovice, město Hudlice, Město Hostivice, obec Chyňava, obec Jivina, obec Loděnice,  

obec Olešná, obec Tetín, město Unhošť, obec Zaječov, město Zdice a obec Žebrák,  

 Krajský úřad Kraje Vysočina, Statutární město Jihlava, město Humpolec, město Polná,  

město Pelhřimov, město Havlíčkův Brod, obec Puklice 

 Krajský úřad Pardubického kraje, město Pardubice, město Slatiňany, město Přelouč, město Hlinsko 

Město Chvaletice, obec Přelovice, obec Voleč, obec Rybitví, obec Bítovany, obec Řečany nad Labem, obec 

Rabštejnská Lhota 

 Magistrát Hlavního města Prahy, MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 10, MČ Praha 14 

 Krajský úřad Zlínského kraje, Statutární město Zlín, město Otrokovice, město Uherské Hradiště, město Staré 

Město, město Kunovice, obec Lutopecny, obec Ostrožská Nová Ves, město Kroměříž 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, město Kojetín, město Přerov, obec Malotice, město Prostějov,  

 Krajský úřad Libereckého kraje, město Česká Lípa, Město Nový Bor 

 Město Ostrava 

 Město Příbor 

 Nadační fond pro Pelhřimovsko 

 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 Nadace Karel Komárek Family Foundation 

 NROS – Nadace TESCO 

 Nadace Preciosa 
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