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Vážení čtenáři, partneři, přátelé a podporovatelé TOTEMu.
Výroční zpráva, kterou držíte v rukou, nabízí nahlédnutí do
toho, jaký byl TOTEMový rok 2021. Již druhý rok jsme naše
programy upravovali na míru situaci spojenou s pandemií.
Dalším rokem jsme tak bohatší o nové zkušenosti, dalším
rokem jsme čelili novým výzvám, a to nejen těm našim
TOTEMovým, ale i celospolečenským. 

Na následujících stránkách najdete informace o tom, jak
jsme se s výzvami vyrovnali. Najdete zde i to, čím byl rok
2021 jiný, co tvořilo mozaiku naší organizace. 

Ale pro úplné pochopení života TOTEMu a naší práce se
raději přijďte podívat. Naše dveře jsou vám otevřené. 

B C .  V L A S T I M I L A
F A I F E R L Í K O V Á

ředitelka TOTEM, z.s.

ÚVODNÍ
SLOVO

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Kaznějovská 1517/51, Plzeň Bolevec
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PŘEHLED PROJEKTŮ
REALIZOVANÝCH 
V ROCE 2021

TOTEM pro dobrovolníky

TOTEM pro seniory

TOTEM pro rodiny s dětmi

Management dobrovolnictví pro podporu regionu
Evropský sbor solidarity
Call centrum pro registraci očkování
MOSTY - podpora osamělých seniorů a dalších
potřebných žijících v plzeňských domácnostech
Dobrovolnický klub Klíč
Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Mentoringové preventivní programy pro podporu
rodiny
TOTEMová pírka - letní příměstské tábory

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Akademie třetího věku
Pro zdraví a na pohodu
Třetí festival



TOTEM jako Místo setkávání se...

TOTEM a jeho síla nejen v regionu

TOTEM mezigenerační

Místo Setkávání se... TOTEM Bolevec
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM
Doubravka
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Nová
Hospoda

Pohádkové čtecí babičky a dědečkové
Mezigenerační zahradničení
Potkávání se s dětmi z MŠ a ŠD

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje
Podpora a zapojování seniorů v rámci ČR do aktivního
společenského života
SOUSEDÉ plus®
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO SENIORY
Novinky roku 2021

Akademická 12
V průběhu uzavření aktivit pro setkávání se tváří v tvář
jsme realizovali projekt s názvem "Akademická dvanáctka".
Ten využíval témat Akademie třetího věku a přinášel 
jeho účastníkům, ale i dalším zájemcům možnost zabývat
se každý týden jedním zadáním. Cílem vždy bylo
odpovědět na otázky, ke kterým bylo nejprve třeba
prostudovat nějaký dostupný materiál (knihy, internet,
přiložené video apod.), popř. s jeho využitím splnit úkol.
Během 12 týdnů zavedla jednotlivá zadání účastníky 
k zajímavým informacím ze napříč obory a tématy, 
které Akademie třetího věku nabízí.

Možnost navštívit aktivitu prezenčně 
nebo online
Otevřeli jsme kombinaci setkávání tváří v tvář s online
vysíláním. Ve skupině je nainstalovaný počítač se
speciálním mikrofonem a reproduktorem, účastníci 
se tak mohou připojit k hodině z domu, 
jiní se zúčastní fyzicky, a přesto jsou spolu 
v kontaktu. Této možnosti klienti využívají 
z důvodů nemoci, úrazu, léčebných pobytů, 
ale i obavy z nakažení COVID-19. 

V normálních časech cvičím
v TOTEMu. Teď využívám
možnosti internetu a jsem
vděčná, že můžu cvičit
alespoň před obrazovkou.
Bohužel během karantén
člověk zleniví. 
A tak se stalo, 
že už vůbec nemůžu cvičit
na podlaze na podložce -
bolesti mne nepustí. 
Proto jsem moc přivítala
možnost cvičit v sedě.

seniorka Hanka



ZVYŠUJEME 
IT KOMPETENCE
SENIORŮ...

V roce 2021 jsme dokázali...

pracovali jsme s 390 klienty v pravidelných aktivitách
do Akademie třetího věku se zapojilo 152 klientů 
otevřeli jsme 46 skupin kurzů a klubů
do 12 skupin bylo možné připojit se online
proběhlo 128 akcí prezenčně s 860 návštěvníky 
nabídli jsme 25 akcí online se 75 účastníky

IT konzultace
Zahájili jsme IT konzultace, které jsou mimořádně
úspěšné a klienty hojně navštěvované. Lektory těchto
konzultací jsou dobrovolníci z řad odborníků na IT
technologie - studenti, mladí lidé, zaměstnanci
partnerských organizací v rámci firemního
dobrovolnictví, ale i senioři.
Pro klienty je jedinečné hlavně to, že mají pro sebe
dobrovolníka na celou jednu hodinu a společně
mohou probírat záludnosti a otázky, které klienta trápí
v rámci používání IT zařízení (notebook, chytrý
telefon, tablet) a o kterých se nemá s kým poradit.



TŘETÍ FESTIVAL ANEB
SETKÁNÍ AKTIVNÍCH
SENIORŮ

Jaký byl Třetí festival? 

Třetí festival je dvoudenní až třídenní setkání aktivních
seniorských spolků a seniorů jednotlivců z ČR 
i zahraničí, kteří se věnují kulturním aktivitám a chtějí
prezentovat své dovednosti ostatním. Na podzim roku
2021 proběhl sedmý ročník a navštívily nás výpravy 
z Moravskoslezského a Jihočeského kraje, dále
výprava z Prahy a samozřejmě nemohly chybět ani
plzeňské TOTEMové soubory. 

Festival jsme zahájili komentovanou prohlídkou TOTEMu,
vernisáží výstavy fotografií Plzně od Josefa Říhy 
a divadelním představením „Čas pro život“ pražského
spolku Remedium. 
Druhý den festivalu se nesl v duchu komponovaného
programu, který probíhal od odpoledních hodin v KD JAS 
v Plzni na Slovanech. Účastníci festivalu zde spolu se svými
tanečními a pěveckými soubory prezentovali svoji činnost.  
V neděli jsme spolu s účastníky z Českých Budějovic a Volar
připravili workshopy, na kterých mohli senioři okusit
kouzlo korálkování, protáhnout tělo při kondičním cvičení,
projít se v ojíněné přírodě s nordic walkingovými holemi,
potrápit mozkové závity při trénování paměti, zatančit si
liniový tanec nebo nakreslit něco pěkného. 
Na závěr dopoledne jsme ještě poseděli u dobré kávy,
sdíleli zážitky, domlouvali další spolupráci a postupně se
loučili.

festivalu se
zúčastnilo 

zapojilo se 11
souborů ze 4 krajů
užili jsme si 12
vystoupení 
nabídli jsme 6
workshopů

       113 seniorů
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TOTEMové podcasty "Máme DOBRO v krvi"
V roce 2021 jsme přišli s konceptem TOTEMového rádia.
Prvním počinem jsou podcasty, tedy záznamy mluveného
slova – rozhovory se zajímavými lidmi, namluvené příběhy
našich klientů / dobrovolníků, prostor pro otevření témat 
z oblasti kultury atd. Podcasty s hosty natáčí a technicky
zpracovává Stanislav Jurík. 

Keramika, ruční práce, ráda
budu chodit zase. 
Bořím si ruce do hlíny 
a nepřepadnou mě žádné
splíny. 
Dává mi to velkou radost 
a potěchu, i když vytvořím
nějakou neplechu. 
Ať se to líbí, nebo ne, 
snad mi výtvarný svaz
promine.

seniorka Eva

MÍSTO SETKÁVÁNÍ SE...

Novinky roku 2021

V roce 2021 jsme
dokázali...

prezenčně proběhlo 54 akcí (besedy,
sportovní akce, společenské události,
vernisáže, výtvarné dílny, výlety...)
vzniklo 16 podcastů
otevřeli jsme 14 skupin
nordicwalkingových a koloběžkových
tréninků s 75 obsazenými místy
natočili jsme 161 programů pro YouTube
kanál s 8 259 zhlédnutími 

TOTEMový YouTube
V roce 2021 jsme navázali na nový trend vytváření
programů pro všechny generace na náš YouTube. Mohli
jsme tak nabídnout besedy, cestovatelská promítání,
vaření, ale i vycházky v terénu a cvičení mnohem širšímu
publiku. 
Díky našim evropským dobrovolnicím celý rok vznikala 
úžasná jazyková konverzační videa v angličtině, 
němčině i španělštině. 



V roce 2021 jsme dokázali...

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBA PRO RODINY 
S DĚTMI

Pátrací vycházky a Duhová cesta
Začátkem roku jsme v době nouzového stavu 
a omezeného setkávání se připravili pro rodiny s dětmi 
2 individuální pátrací vycházky. V rámci oslav Evropského
dne sousedů jsme připravili Duhovou cestu - tradiční
venkovní program pro rodiny s dětmi, který ale kvůli všem
opatřením získal novou "bezkontakní" podobu. 

I rodiny s dětmi jsme zapojili do online
programů
Ve spolupráci s dětmi z Církevní ZŠ jsme natočili na
TOTEMový YouTube kanál video „Co čtou naše děti“. 
V únoru jsme připravili také online masopustní hru. 

Novinky roku 2021

Jako dobrovolnice
rozhodně vnímám ve
vztahu se svou klientkou
důvěru a blízkost. 
Za sebe pozoruji posun 
od vztahu  "dobrovolník -
pečovatel" ke vztahu 
 "dobrovolník - člověk, se
kterým se ráda vidím".
Tohle je pro mě zajímavá
proměna na cestě. 
Jsem vděčná, že se nám
povedlo se skutečně
vzájemně potkat a i proto 
v setkávání pokračujeme.

dobrovolnice Anne

pracovali jsme s 66 dětmi ve věku 5–18
let, 12 dospělými ve věku 18–64 let 
podpořili jsme 47 rodin
tým tvoří 2 sociální pracovníci,
psycholog a další odborníci 



TOTEMOVÁ PÍRKA
- LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

V průběhu letních prázdnin připravili dobrovolníci a lektoři 
z TOTEM, z.s. Plzeň ve spolupráci s ARTEDA, z.s.,
Bampabura school, z.s. a TJ Červený Hrádek pro děti 
ve věku 6–15 let sedm letních kempů. Jejich realizace byla
financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR jako podpora setkávání dětí po covidových distančních
výukách. Děti zde tvořily, sportovaly, učily se anglicky,
chodily do přírody, chystaly se na další školní rok…
Důležitou součástí táborů bylo posilování odolnosti, vůle,
vytrvalosti a spolupráce. Jako ocenění za různé zkoušky 
a úkoly děti sbíraly různobarevná pírka na znamení
získaných potřebných životních zkušeností.

TOTEMová pírka v číslech...

uspořádali jsme 7 týdenních příměstských letních
kempů 
zapojilo se do nich 117 dětí
tým tvořilo 29 dobrovolníků a pracovníků

To nadšení a vyprávění dětí
po každém dni tábora si
budu dlouho pamatovat,
nemáte konkurenci!
Musím na rovinu říct, 
že na tábor budeme celý
rok rádi vzpomínat. 

maminka táborníků
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TOTEM DOUBRAVKA

Novinky roku 2021

Vybudovali jsme novou zahradu
V průběhu roku 2021 jsme podle projektové dokumentace
vybudovali novou podobu zahrady. Zahrady, která se stala
nedílnou součástí TOTEMu na Doubravce. Zahrady, která
nabízí možnost posedět při TOTEMové snídani, otevřít se
při Víkendu otevřených zahrad, starat se o užitkovou
zahradu v rámci Zahradnického klubu nebo učit děti
všechny práce se zahradou spojené. Zahrady, která se stala
živoucím naplněním filosofie TOTEMu být Místem
SETKÁVÁNÍ SE. 

Začali jsme se seniory žít online
Přestože stále vyznáváme kult osobního setkávání se, doba
nás dovedla k možnosti a nutnosti otevřít některé z aktivit
online formou. A tak jsme se jak my pracovníci, tak naši
klienti učili novým technologiím, abychom si při cvičení
přes Skype, či při pravidelných setkáních Pokec s... mohli
užít společně strávený čas i na dálku. 

V roce 2021 jsme
dokázali...

Do TOTEMu mě před půl
rokem přihlásil syn. Musel
mě nějakou dobu
přemlouvat, abych se
někde zapojila a vyrazila
mezi lidi. Nakonec jsem
sebrala odvahu a přišla do
TOTEMu na Doubravku.
Jsem moc ráda, že jsem vás
takto zprostředkovaně
našla. Našla jsem podobně
naladěné lidi, nejsem sama,
mám motivaci ráno vstát 
a někam dojít, dojet. 

Seniorka Anna
 

prezenčně proběhlo 162 akcí 
nabídli jsme 33 online programů
do mezigeneračních aktivit se zapojilo 

otevřeli jsme 5 skupin kurzů a klubů 
natočili jsme 5 vlastních programů na
YouTube kanálu a nabídli dalších 161 
pracovali jsme se 187 klienty 

        79 dětí z MŠ a ZŠ



TOTEM 
NOVÁ HOSPODA

Otevřeli jsme nové prostory pro setkávání
Největší událostí roku 2021 bylo otevření nových prostor
na adrese Prostřední 48. Tak i pobočka na Nové Hospodě
získala místo, kde je "doma".
Postupnými kroky jsme docílili toho, že si k nám klienti
nachází cestu. Těší se na to, až vyjde nový TOTEMový
rozcestník na další měsíc a plánují si, které aktivity navštíví.
Snažíme se o plánování pestrého a rozmanitého programu,
aby si každý klient mohl přijít na své. Daří se nám zapojovat
klienty, kteří tu po přistěhování do místních seniorských
domů nikoho neznají, nemají přátele. My jsme je vzali mezi
sebe a pomohli jim s adaptací. 

Novinky roku 2021

Na pravidelné úterky 
a trénování paměti se moc
těším. Nesedím doma,
netruchlím, jdu prostě mezi
lidi. Je to pro mě vlastně
taková společenská
událost. Navíc se tam
potkám s kamarádkami 
a nejsem sama.

 seniorka Marta

V roce 2021 jsme
dokázali...

prezenčně proběhlo 55 akcí 
otevřeli jsme 4 skupiny kurzů trénování
paměti a cvičení
podpořili jsme 26 pohádkových čtecích
babiček a dědečků, kteří četli v 15
plzeňských MŠ
nabídli jsme 161 programů na YouTube
kanálu
pracovali jsme se 127 klienty 



DOBROVOLNICKÉ
PROGRAMY
Novinky roku 2021

Nabídli jsme kvalifikační a další kurzy pro
dobrovolníky a koordinátory dobrovolnictví
V rámci podpory dobrovolníků jsme během roku 2021
uskutečnili kvalifikační Studium pedagogiky volného času.
Stali jsme se autorizovanou osobou a uspořádali jsme
kvalifikační zkoušku Koordinátor dobrovolníků.

V roce 2021 jsme
dokázali...

Studium pedagogiky absolvovalo 21 dobrovolníků
kvalifikační zkoušku Koordinátora dobrovolníků získalo
9 uchazečů
uskutečnili jsme 8 vzdělávacích programů pro
dobrovolníky
do projektu MOSTY se zapojilo 107 dobrovolníků
přijali jsme 10 367 požadavků na nákupy, venčení
pejsků, procházky, registraci očkování, doprovody atd.
propojili jsme 62 párů dobrovolník - senior, kteří se
podporují dlouhodobě

MOSTY - dobrovolnická pomoc (nejen)
seniorům
Projekt MOSTY je pokračováním krizové linky zřízené
městem Plzeň na jaře roku 2020 v reakci na epidemii
koronaviru. Od června 2021 projekt přešel plně pod
TOTEM, z.s. a my každý den řešíme řadu poptávek na
nákupy, vyzvedávání léků, venčení pejsků atd., především z
řad seniorů. Propojujeme ty, kteří pomoc potřebují, s těmi,
kteří ji nabízí. Propojujeme konkrétní lidi, příběhy, životy...

Je mi 82 let a téměř
nechodím. V posledních
letech stáří jsem se
s takovou laskavou službou
nesetkala. Navíc za službu
nepožadujete žádné
finanční vyrovnání, slečna
po příchodu s nákupem
nepřijala ani čokoládu.

 seniorka Jana
 



MENTORINGOVÉ
PROGRAMY A DALŠÍ
DOBROVOLNICKÉ
AKTIVITY

Osobnostně rozvojový pobyt v Dobřívě
V létě jsme se s dětmi z Mentoringových programů vydali
na týdenní pobyt. Tématem byla především spolupráce,
vzájemný respekt, poznání sebe sama v zátěžových
situacích a prohloubení vztahu k přírodě.

V roce 2021 jsme
dokázali...

v mentoringových programech 45 dobrovolníků
pracovalo s 53 klienty (dětmi i dospělými) 
potkávalo se 15 mentoringových dvojic v programech
Pět P a KAMPa15+, 15 dvojic v programu DOUČOVÁNÍ

spolupracovali jsme s 60 přijímajícími organizacemi a
projekty
našli jsme uplatnění pro 433 dobrovolníků
proběhlo 66 jednorázových akcí
celkově dobrovolníci odpracovali 17 541 hodin

        a 3 skupiny v programu KOMPAS®

Podporujeme organizace v Plzeňském kraji
Pro organizace v celém plzeňském regionu jsme 
po uvolnění opatření opět zabezpečovali dobrovolníky 
jako podporu sportovních, kulturních a dalších akcí. 

Vážím si toho, že na
všechno nejsem sama.
Mám toho s dětmi
naloženo hodně a když
nám do rodiny vlastně
přibyl dobrovolník, je to tak
nějak lehčí. 

 maminka dítěte 
z programu PětP

Relaxační klub OÁZA ve FN Plzeň
Ve spolupráci s FN Plzeň dobrovolníci připravovali relaxační
program pro zdravotníky z COVID oddělení, aby tak alespoň
na malou chvilku měli možnost si v těžké době odpočinout. 



V roce 2021 jsme
dokázali...

CALL CENTRUM
OČKOVÁNÍ PROTI
COVID-19

Pomoc s registrací na očkování proti COVID-19
Seniorům z celého Plzeňského kraje, kteří se rozhodli 
pro očkování proti COVID-19, jsme nabídli podporu 
jak při registraci do el. systému, tak i hlídání termínů 
a následně doprovod na očkování...
V naprosto nové a chaotické situaci, ve které se ocitli
občané ČR jsme vytvořili metodiku, jak zvládnout podporu
tisíce klientů, vytvořili call centrum, které přijímalo
požadavky, předávalo informace a často jen uklidňovalo
nejisté a vystrašené seniory. Na zajištění call centra jsme
spolupracovali s Magistrátem města Plzně a Krajským
úřadem PK, ale i s dalšími partnery. 

Novinky roku 2021

přijali jsme 8 527 hovorů z Plzně
i celého Plzeňského kraje
vyřídili jsme 8 942 požadavků
spojených s očkováním 
zařídili jsme 2 126 žádostí 

1 712 klientům jsme pomohli
najít termíny na očkování
proběhlo 146 doprovodů 
 dobrovolníky na očkování

       o registraci na očkování

Moc děkuji za vaši pomoc
při očkování. Vůbec jsme si
neuměla předatvit, jak to
všechno zvládnu. Ale už po
telefonu jste na mě byli
moc milí, vše mi vystvětlili 
a když mě dokonce na
očkování doprovodil
dobrovolník, kterého jste
sehnali, vlastně už jsme se
ani tak moc neobávala.

seniorka Helena



Vzdělávání koordinátorů dobrovolnictví
V roce 2021 jsme nabídli partnerským organizacím kurz
Koordinátor dobrovolnictví – rozvoj a profesní růst.
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme většinu školení
zvládli realizovat v online prostředí, což lidé uvítali. 

V roce 2021 jsme
dokázali...

REGIONÁLNÍ
DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM

Snídaně pro koordinátory dobrovolnictví
V době pandemie vznikla online potřeba sdílení zkušeností
ze života dobrovolnických center či programů. Z této
potřeby vznikly pravidlené online Dobrosnídaně pro
koordinátory dobrovolnictví, jako prostor pro vzdělávání,
ale i vzájemnou podporu. 

Novinky roku 2021

vzdělávání úspěšně absolvovalo 

uspořádali jsme 4 Dny otevřených dveří
dobrovolnictví
zorganizovali jsme 4 Dobrosnídaně
celkem jsme spolupracovali se 112
organizacemi, z toho 20 se jich zapojilo
nově v roce 2021
nabídku vzdělávání využilo 27
dobrovolníků

        30 koordinátorů dobrovolnictví z celého      
        Plzeňského kraje 

Zapojením do Regionálního
dobrovolnického centra
jsme získali především
možnost sdílet
zkušenosti se spoluprací 
s dobrovolníky, 
já sama oceňuji
práci na vytvoření sítě
podobných organizací,
nabídku supervizí,
vzdělávání a poradenství 
v rozvoji dobrovolnické
práci. 

 koordinátorka
dobrovolnictví Monika

 



VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 
A ZDROJE FINANCOVÁNÍ



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDITORA

Firma AUDIT FINANCO, s.r.o. ověřila účetní
závěrku spolku Mezigenerační a dobrovolnické
centrum TOTEM, z.s., výkaz zisku a ztráty 
za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu
použitých významných účetních metod.

Auditor konstatoval, že účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku 
k 31. 12. 2021, nákladů a výnosů 
a výsledků jeho hospodaření za rok 2021 
v souladu s českými účetními předpisy. 

Za dlouhodobou aktivní činnost 
děkujeme Dozorčí radě:

Mgr. Eva Zrostlíková – předsedkyně DR
Mgr. Šárka Chvalová – člen DR
Ing. Rudolf Schmieder – člen DR
Miloň Nussbauer – člen DR
Karel Ženíšek – člen DR

Kompletní zpráva je k dispozici 
na www.totemplzen.cz.



FUNDRAISINGOVÉ
AKTIVITY
Novinky roku 2021

Nová fasáda, podlaha, auto 
i opravená střecha
Během léta 2021 proběhly rekonstrukční
práce na budově v Kaznějovské ulici.
Vyřešili jsme tak některé problémy –
fasáda pokrytá řasou, střecha, kterou
zatéká, nevyhovující podlahová krytina 
v tělocvičně. A také jsme získali nové auto,
kterým dokážeme být mobilnější pro naše
klienty, lektory, ale i velké akce v Plzni 
a regionu.

Podpora organizace od našich partnerů
Úspěšné zapojení organizace do krizové pomoci 
a zviditelnění TOTEMových aktivit se projevilo i na zájmu 
o podporu u jednotlivců i firem. Stoupl počet členů Klubu
přátel TOTEMu, proběhlo několik dobrovolnických dnů
například s týmy Kooperativy či Vodafone. Česká spořitelna
si nás vybrala jako partnera pro charitativní golfový turnaj 
s výtěžkem 74.000 korun a podpořila nás i při zapůjčení
setu pro virtuální realitu. Pro individuální dárce
zafungovala výzva Giving Tuesday, díky které jsme během
několika málo hodin získali 20.000 korun. Potěšila nás
opakovaná a systémová nadační podpora pro naše projekty
od Nadace Terezy Maxové dětem, NF Albert či NF Zelený
poklad či Zelené oázy. Díky aktivnímu zapojení studentek 
z Masarykova gymnázia jsme zase získali prostředky na
vybavení jedné z poboček od Nadace Olgy Havlové. 

V roce
2021 jsme
dokázali...

podali jsme 41
grantových žádostí 

zabezpečili jsme
rozpočet 14 milionů
uspořádali jsme 4
dárcovské kampaně
proběhly 4 firemní
dobrovolnické akce
vydali jsme 4
newslettery pro
podporovatele

       a z toho bylo 37    
       podpořených

 



FIGURE 1.

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM
PARTNERŮM

Děkujeme za podporu z evropských fondů, státní správy 
a samosprávy...

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. děkuje všem, kteří
financemi, darem, službou či osobním zapojením pomáhali i v roce 2021
naplňovat cíle a poslání organizace. 

Děkujeme nadacím, které naše práce oslovila a finančně
podporují naše programy...
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Anabix CRM s.r.o., Marek Audes, Věra Bendová, Pavel Červený, Hana Ederová, 
GIVT.cz s.r.o., GrowJOB s.r.o., Dita Hommerová, Jiřina Hrubá, Vladimíra Jandová, 
Markéta Jungová, Martin Košťál, Sylva Kubíčková, Veronika Kynčlová, 
Lidl Česká republika v.o.s., Vendula Linková, LUKRENA a.s., Missiva s.r.o., Eva Mózerová,
Moudrá sovička z.s.,  Jaromír Murgaš, Nadace Charty 77, Hana Nováková, 
Petr Čech Sport, a.s., David Pachmann, Pilsenman Club, z.s.,  
Plzeňské počítačové služby s.r.o., RENOMIA, a. s., Klára Řežábková, Sanicula s.r.o., 
Monika Sikorová, Václav Sinkule, Starý most s.r.o., Jana Stehlíková, Anna Stejskalová, 
Svaz tělesně postižených z. s. MO Stříbro, Jana Svejkovská, Martina Šedová, Šerák z. s.,
paní Valečková, VLTAVA LABE MEDIA a.s., Vodafone Czech Republic a.s., 
W & P EURONOVA s.r.o. a 38 dalších dárců s částkou do 500 Kč z portálu Darujme.cz.

Děkujeme firmám, spolkům, členům Klubu přátel TOTEMu 
a ostatním donátorům...

KONTAKTY
BC. VLASTIMILA FAIFERLÍKOVÁ

předsedkyně Správní rady, 
ředitelka organizace, 
garant dobrovolnických
projektů, 
vedoucí Regionálního
dobrovolnického centra
Plzeňského kraje
Tel.: 736 489 755 
faiferlikova@totemplzen.cz

MGR. PETRA BLÁHOVÁ

místopředsedkyně Správní
rady, 
zástupce ředitelky
organizace,
programový manažer
Tel.: 734 672 579 
 blahova@totemplzen.cz

DANIELA ČANDOVÁ

Finanční manažerka
Tel.: 732 923 957
candova@totemplzen.cz

MGR. LENKA KROPÁČOVÁ

Péče o dárce 
a podporovatele
Tel.: 777 343 766 
 kropacova@totemplzen.cz

https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=442
https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=2082
https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=2111
https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=444
https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=2099
https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=2129
https://app.anabix.cz/organizations/admin/view?idNode=3204
mailto:faiferlikova@totemplzen.cz
mailto:faiferlikova@totemplzen.cz
mailto:kropacova@totemplzen.cz

