Ţivot bez bariér, z.s.
Nová Paka
Lomená 533
509 01 Nová Paka
www.zbb.cz

Rok 2014 začal pro naše sdružení změnou, která sice nebyla na první
pohled ani vidět, ale zkratka o.s. (občanské sdružení) se změnila na z.s.
(zapsaný spolek) a začala pro nás cesta legislativní změny a přípravy
transformace, kterou si vynutilo přijetí nového občanského zákoníku.
Život bez bariér se musel v průběhu roku 2014 transformovat na ústav.

Výroční zpráva
za rok 2014

Ţivot bez bariér usiluje od roku 2004
o naplňování potřeb lidí se
zdravotním postiţením a seniorů a
pomáhá jim se začleňováním do
společnosti.
Naším dlouhodobým záměrem je
vybudování
centra sociálních a doplňkových sluţeb pro osoby se
zdravotním postiţením, seniory i veřejnost v prostorách
Centra Klášter (bývalý klášter a nemocnice) v Nové Pace.

ŽIVOT BEZ BARIÉR, z.s.
Adresa: Lomen{ 533, 509 01 Nov{ Paka
Mobil: +420 731 070 142
Tel.: +420 493 724 159
E-mail: info@zbb.cz
Internetové str{nky: www.zbb.cz
IČO: 266 52 561
DIČ: CZ26652561
Číslo účtu: 78-8511550297/0100 (Komerční banka, Nov{ Paka)
IBAN: CZ6001000000788511550297
Registrace u Ministerstva vnitra České republiky, dne 10. 2. 2004
pod č.j. VS/1-1/56154/04-R
Zapsaný spolek - Spolkový rejstřík - Hradec Kr{lové, dne 1.1.2014, spisov{
značka: L 5187 veden{ u Krajského soudu v Hradci Kr{lové
Výbor spolku:
Josef Fučík
Jitka Fučíkov{
Ilona Hylmarov{
do 14.4.2014
Aleš Fučík
od 1.5.2014
Revizní komise spolku:
Olga Banýrov{
Miluše Líbalov{
Iveta Vítov{
K 31. 12. 2014 měl Život bez bariér:
Členů: 7 z toho 5 osob zdravotně postižených
Zaměstnanců: 42 z toho 28 zdravotně postižených
Dobrovolníků a externistů: 5
Klientů:







Denní stacion{ř – 16 klientů
Soci{lní rehabilitace – 27 klientů
Odborné soci{lní poradenství – 17 klientů
Bezbariérové ubytov{ní – 9 klientů
Půjčovna kompenzačních pomůcek – 144 výpůjček
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- Město Nová Paka
- Královéhradecký kraj
- Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze
- Nadace Charty 77
- JILOS HORKA, s.r.o.
- Novopacký pivovar
- Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace
- Svaz tělesně postiţených v České republice o.s. Nová Paka
- Věra Kosinová - DANETA, Zařízení pro zdravotně postiţené, Hr. Králové
- o. s. Péče o duševní zdraví středisko Jičín
- Polski Zwiazek Niewidomych, Dzierzoniów, Polsko
- Praţská organizace vozíčkářů, o.s.
- Pro Infirmis – Švýcarsko
- Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů, Jičín
- Jičínský deník
- SK Integra Hradec Králové
- Fotograf Roman Pokorný
- Diakonie ČCE, Středisko Světlo Vrchlabí
- ČSOB Nová Paka
- Isolit-Bravo, spol. s r.o.
- ZŠ Stará Paka
- Česká asociace paraplegiků - CZEPA
a další …..

Terapeutický bazének od firmy
Radek Herold-Herold

Účast na zimních hrách Speciálních
olympiád díky Nadaci Charty 77

Dary pro klienty sociálních sluţeb
od Firmy Cummins

Keramická hlína pro chráněnou dílnu
od Církve Jeţíše Krista Svatých
posledních dnů
Výtěţek ze slavnostního předávání cen
MISTROVSTVÍ ČR pořádané Autoklubem
v AČR Nová Paka

Cvičná kuchyň pro klienty sociální
rehabilitace od nadace Preciosa

DĚKUJEME

VŠEM DÁRCŮM, POMOCNÍKŮM,

DOBROVOLNÍKŮM A LIDEM S DOBRÝM SRDCEM,
KTEŘÍ

ŢIVOTU

BEZ BARIÉR POMOHLI A POMÁHAJÍ

Děkujeme Vám,
ţe pomáháte
společně s námi!

Denní stacionář
Pomáhá a podporuje osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.
Konkrétní poskytované činnosti:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3) Poskytnutí stravy
4) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6) Sociálně terapeutické činnosti
7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V roce 2014 službu využilo 16 klientů.

Sociální
sluţby
pro zdravotně postiţené, seniory a jejich
rodinné příslušníky

Sociální rehabilitace
Učí lidi se zdravotním postižením a duševním onemocněním samostatnosti.
Konkrétní poskytované činnosti:
1) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V roce 2014 službu využilo 27 klientů.
Tato aktivita byla součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji II“.

Odborné sociální poradenství
Pomáhá lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám psychicky a fyzicky
zvládnout náročné situace.
Konkrétní poskytované služby:
1) Zprostředkování navazujících služeb
2) Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v
oblasti vzdělávání
3) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, a další.
V roce 2014 využilo službu 17 klientů.
Registrované sociální služby jsou financovány MPSV, Královéhradeckým krajem,
Evropským sociálním fondem, městem Nová Paka, finančními příspěvky okolních
měst a obcí a platbami klientů. Provoz služeb podpořily Nadace ČEZ, Lesy ČR, s.p.,
WEIL, GOTSHAL nadační fond, Nadační fond nadaných, ČSOB a Era pomáháme
společně, Restaurace U Sehnalů, Metrostav,a.s, Autoklub v AČR Nová Paka,… a další.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
V roce 2014 poskytla půjčovna celkem 144 výpůjček polohovacích lůžek,
motomedů, vozíků, koupelnových a dalších pomůcek.
Provoz půjčovny podpořily Nadace Charty 77, Východočeská plynárenská a.s,
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Společnost Duha - Nadace pro děti
postižené mozkovou obrnou, p. Jiří Slavík, p. Jakub Malý, p. Pavel Zdrahal, ergoAgil
GmbH.

Ohlasy klientů půjčovny
 Paní Dana: Půjčila jsem si od vás mechanický vozík pro svoji maminku,
která už je v seniorském věku, aby se dostala ven na vzduch.
 Pan Jan: Manželka mi přestala postupem času téměř chodit a tak jsem se

dozvěděl o vás, že půjčujete pomůcky, a vypůjčil jsem si toaletní židli.
Tato pomůcka mi usnadnila manipulaci s manželkou a jsem za to
opravdu rád.

 Slečna Klára: prodělala jsem dětskou mozkovou a pohybuju se o

francouzských berlích, které mi neumožňují nic přenést. Půjčila jsem si
proto od vás kolové chodítko, s jehož pomocí mohu cokoliv přenést –
jídlo, pití, vyprané prádlo, nákup apod. - a jsem o mnoho samostatnější.
Pak jsem si u vás vyzkoušela mechanickou tříkolku a jsem z ní nadšená.
Mohu sportovat a jsem opět o něco samostatnější.


„Vozík máme vypůjčený již přes rok a dělá nám pro babičku službu
velikou. V zimě nám slouží ke změně polohy z lehu na lůžku do sedu na
vozíku a pohybu po bytě, dále k přesunu do auta a návštěvě lékařů a
rehabilitací. V létě je to paráda, babička s námi chodí na procházky, do
města, do obchodu - potkává známé a kamarády a není zavřená doma“.
Říká paní Monika.

Vzdělávání zdrav. postiţených a seni orů
Zdravotně postiţené a seniory jsme spojovali „se světem“ prostřednictvím
Kurzů počítačových dovedností.
V rámci kurzů finanční gramotnosti jsme učili naše klienty a klienty
partnerských organizací zacházet s penězi tak, aby byli schopni vést svoji
domácnost s vyrovnaným rozpočtem. Cenné informace jim předávala naše
kolegyně, lektorka finanční gramotnosti Maruška Vokurková.
Vzdělávací kurzy podpořily: Nadace ČEZ, Program ČSOB a Era Pomáháme společně,
Nadace Charta 77 dary výpočetní techniky.

Jak jsme
pomáhali

Vytváření chráněných pracovních míst
Pracovní integrace je jednou
z přirozených forem začlenění
dospělých lidí s různým typem
zdravotního
postiţení
do
společnosti. V naší keramické a
textilní dílně našlo rozmanitou
práci dvacet zaměstnanců. Další
jsme zaměstnali v rámci soc.
sluţeb,
v administrativě
a
účetnictví, úklidu a údrţbě.
Na provoz chráněných pracovních míst přispěly: Úřad práce, Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové, Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů, Jičín a
mnoho firem darujících materiál.

Zajištění
bezbariérového
ubytování
V roce 2014 nalezlo v našem Centru
bez bariér ubytování 9 osob se
zdravotním postiţením.

Chráněná dílna
keramika - pedig
textil - tkaní - ruční
papír - bylinky
bavlna
lepení - stříhání
balení - kompletace
řezání

E-shop na www.zbb.cz
Prodejna

v Centru bez
bariér, ul. Opolského 148
Nová Paka, po-pá 7-15 hod.
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Oslavy 10ti let od zaloţení
Ţivota bez bariér,o.s. s partnery,
příznivci, zástupci samospráv i
regionálních škol – únor, březen
2014
Jarní jarmark a Dny
otevřených dveří – březen 2014
Výstava výrobků
zdravotně
postiţených ve Staré
Pace – březen 2014
CZEPA seminář na
téma správné sezení
a výběr vozíku –
duben 2014
Účast na festivalu
Patříme k sobě –
duben 2014
Sportovní Hry bez hranic IX. – květen 2014, účast 200 osob
Účast na Pikniku Dolnoslaském v Dzierżoniowie – červen 2014
Letní pobyt uţivatelů soc. sluţeb v Kořenově – červen 2014
Benefiční festival Klášter ţije! VIII. – červen 2014, účast 500 osob
Účast na festivalu Jičín město pohádky – září 2014
Festival Hraní bez hranic – Granie bez hranic – září 2014, účast 250 osob
Dvoudenní návštěva polských partnerů v Ţivotě bez bariér – září 2014
Předvánoční jarmark a Dny otevřených dveří – prosinec 2014
Výstava výrobků zdravotně
postiţených ve Staré Pace – prosinec
2014
Vánoční proměna klientů a
zaměstnanců – prosinec 2014
Prodejní akce chráněné dílny –
po celý rok 2014
Besedy na školách v rámci
projektu Prevence proti razům
– po celý rok 2014

Mapování bariér
V roce 2014 pokračoval Ţivot bez
bariér
ve
své
bezbariérové
iniciativě.
Díky dotaci do Ministerstva kultury,
příspěvku od ÚP a odborné podpoře
Praţské organizace vozíčkářů jsme
zmapovali
přístupnost
desítek
objektů ve městě Nová Paka.
Podrobný popis přístupnosti spolu s fotodokumentací jednotlivých objektů
naleznete na: www.zbb.cz/stitky/bezbarierovost.

Podpora domácích pečujících

Co je nového a
co pokračuje

Kromě provozu půjčovny kompenzačních pomůcek jsme ve spolupráci
s Jičínským deníkem pokračovali v pravidelné rubrice, „Zvládneme to i doma
aneb může to potkat i vás“, kde jsme uveřejňovali články informující o
tématech spojených s domácí péčí. www.zbb.cz/stitky/pribehy-klientu

Prevence proti úrazům
Díky dotaci od Ministerstva zdravotnictví jsme
uspořádali besedy pro více neţ 650 dětí, se
kterými naši zdravotně postiţení spolupracovníci
diskutovali o tom, jak se chovat, aby nedocházelo
k úrazům, jaký je ţivot s
postiţením a jak můţe
zdravý člověk pomoci
postiţenému
zvládat
činnosti všedního dne.

Co všechno dělají naši klienti
V roce 2014 jsme s klienty také díky
podpoře
Libereckého
kraje
hodně
sportovali a zúčastnili jsme se několika
regionálních i národních sportovních akcí,
např. turnaje integrovaného kuţelníku, či
mistrovství ČR v atletice a turistice, kde
nás klienti skvěle reprezentovali a získali
několik medailí.

Na Zimních hrách Speciálních
Olympiád stejně tak jako na MČR
v atletice získali klienti 4 medaile.
„Starci na chmelu“
Pracovnice denního stacionáře nacvičili
s klienty soc. sluţeb krásné barevné
taneční vystoupení na písničky z
muzikálu Starci na chmelu, se kterým se
zúčastnili například festivalů Patříme
k sobě v Semilech, Jičín–město pohádky,
i námi organizovaného Hraní bez hranic.
A co jsme ještě s klienty
stihli…
letní pobyt v Kořenově, canisterapii, společenský ples, kino a divadlo,
exkurze, diskohrátky, letecký den v Hradci Králové, a mnoho dalšího.

Mezinárodní spolupráce
Výměna zkušeností se švýcarskými partnery
Navázali jsme na předchozí spolupráci se
švýcarskými partnery. V rámci nového
projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe
v oblasti sociálních služeb podporujících
život osob se zdravotním postižením a
seniorů v jejich přirozeném prostředí“
proběhla studijní návštěva ve Švýcarsku
připravená naším partnerem švýcarskou
organizací Pro Infirmis Sbírali jsme
zajímavé podněty v oblasti terénních
sociálních sluţeb, odborného poradenství,
pracovní
diagnostiky,
podporovaného
zaměstnávání i sociálního podnikání.
Zajímavé informace,
fotky, videa a další
výstupy projektu jsou k dispozici na www.zbb.cz/svycarsko.
Děkujeme Andrému Meierovi, Anitě Obendrauf, Marlies
Hauser a Pavlu Zdrahalovi za spolupráci.
Projekt je financovaný z Fondu Partnerství, programu Švýcarsko-české
spolupráce, finančně jeho realizaci podpořil také Královéhradecký kraj.
„Hraní bez hranic – Granie bez granic“
s polskými partnery
Spolupráce s klienty Polského svazu
nevidomých Dzierzoniów pokračovala
v rámci udrţitelnosti projektu Aktivně bez
hranic v roce 2014 společnou organizací
divadelního festivalu pro osoby se
zdravotním
postiţením
a
seniory
v novopackém
městském
kulturním
středisku. Festival byl tento rok otevřen i
veřejnosti. Pozitivní atmosféra a zajímavý program
přilákaly kolem 250 účastníků. Projekt byl finančně
podpořen dotací Česko-polského fóra.

Rozvoj našich zaměstnanců


Pro sociální pracovníky byly připraveny vzdělávací kurzy v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst“, který byl hrazen z ESF OPLZZ a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu práce ČR a byl ukončen v květnu 2014.



Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých nás školila
v oblasti mapování přístupnosti staveb pro osoby se zrakovým postiţením.



V rámci Akademie Modrého ţivota
ČSOB jsme získali moţnost zúčastnit se
několika odborných workshopů
vedených profesionály z oboru
komunikace, marketingu a PR.
Díky účasti v Individuálním projektu Rozvoj dostupnosti a kvality
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II jsme získali
moţnost konzultace v oblasti propagace soc. sluţeb a tvorby garantované
nabídky, která je ke staţení na: www.zbb.cz/denni-stacionar.



Děkujeme našim dobrovolníkům






Jiří Trnka z ČSOB, František Válek z České spořitelny, Kateřina
Dušková a Ivana Endrychová z České podnikatelské pojišťovny
Zástupci Církve Jeţíše Krista Svatých posledních dnů z Jičína pod vedením
p. Karla Neckáře
Zaměstnanci ze společnosti T-mobile pod vedením Míši Rulíkové
Studenti z Gymnázia a SŠGaS Nová Paka
Jitka Dvořáková z Vrchlabí, Andrea Zavadilová z Jičína, a další

Vánoční proměna klientů a zaměstnanců díky kadeřnici Renátě Machové,
manikérce a pedikérce Radce Šepsové a vizáţistkám Lucii Paulové, Pavle
Bohanské a Renatě Kárníkové ze společnosti MARY KAY

Pomoc dobrovolníků ze společnosti JILOS
HORKA, s.r.o

Co vám ještě nabízíme

Střediska sdruţení – investiční projekty
1) Kancelář – ul. Lomená 533 - administrativní zázemí
2) Centrum Vyšehrad - sklad materiálu chráněné dílny a kom. pomůcek
3) Centrum Klášter - zakoupeno v roce 2006 na splátky od
Královéhradeckého kraje za 8.8 mil. Kč.
a) Památkově chráněná budova
barokního kláštera – dokončena
projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení, prozatím vyuţita
jako sklad. Zprovozněn výtah díky
grantu Nadace Občanského fóra a
svépomocí
zbudována
provizorní
kanalizace pro odvodnění prostoru
rajské zahrady.
b) Centrum bez bariér - denně vyuţívá 40 osob z toho 80% OZP. Vybudována
cvičná kuchyň pro klienty soc. rehabilitace a instalován systémem elektrického
otevírání dveří díky podpoře Nadace Preciosa a Nadace České
pojišťovny. Dokončení venkovního prostranství podpořil p. Josef Richter.
Zbývá dokončit opěrné zdi na západní a jiţní straně objektu, jiţní venkovní
prostranství a zprovoznit hlavní vchod do objektu.

c)

Objekt Denního stacionáře

d) Park a venkovní prostranství

Finanční zpráva za rok 2014
VÝNOSY 2014 CELKEM
Trţby za sluţby
Prodej výrobků a sluţeb chráněné dílny
Příjmy od uţivatelů sluţeb denního stacionáře
Sluţby sociální prevence
Fakultativní sluţby
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Trţby za ubytování a pronájem prostor
Vstupné na akce
Sponzoring
Prodej majetku
Fotovoltaika
Trţby za zboţí
Trţby za zboţí
Dary
Finanční dary
Věcné dary
Dotace

13 358 165
3 103 713
570 315
262 558
1 185 325
5 580
220 579
627 693
101 950
21 650
5 000
103 063
2 508 821
2 508 821
2 248 719
1 738 081
510 638
3 854 215

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dotace Královéhradecký kraj
Dotace Liberecký kraj
Dotace Úřad práce
Dotace Ministerstvo kultury
Dotace Ministerstvo zdravotnictví
Dotace Ministerstvo zahraničních věcí
Dotace Město Jičín
Ostatní výnosy
Zúčtování vlastního jmění - majetek hrazený z dotace
Jiné ostatní výnosy - úroky, kurzové zisky, pojistné plnění
NÁKLADY 2013 CELKEM
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu - věcné dary
Spotřeba energií
Spotřeba PHM
Zboţí
Prodané zboţí
Sluţby
Opravy budov, automobilů a kompenzačních pomůcek
Pojištění budov, automobilů a majetku
Cestovné
Poskytnutí stravy
Telefon, internet, poštovné
Nájemné
Workshopy, semináře a další akce
Právní a notářské sluţby
Propagace
Vzdělávání
Software
Ostatní sluţby
Mzdové náklady
Hrubé mzdy
Sociální pojištění zaměstnavatele
Zdravotní pojištění zaměstnavatele
Zákonné sociální náklady
Jiné náklady
Odpisy DHM a HM
Úroky z úvěru a kurzové ztráty
Bankovní poplatky
Dary
Správní poplatky a jiné
Zákonné úrazové pojištění
Ostatní jiné náklady
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014

919 000
537 000
20 000
2 223 215
15 000
50 000
60 000
30 000
1 642 697
1 569 997
72 700
12 985 995
1 474 665
305 596
510 639
499 768
158 662
2 252 186
2 252 186
1 332 112
269 423
69 302
167 025
69 247
114 742
167 590
411 801
4 235
11 626
4 330
9 853
32 938
5 624 925
4 336 132
1 032 808
242 068
13 917
2 302 107
2 204 375
49 273
22 270
300
3 686
22 201
2
372 170

Finančními dary, příspěvky a dotacemi
nás podpořili:

































Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz
Miroslav Banýr - Zemní práce a doprava, www.zpdbanyr.cz
Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz
Liberecký kraj, www.kraj-lbc.cz
Město Nová Paka, www.munovapaka.cz
Nadace Občanského fóra, www.nadaceof.cz
Nadace Škola hrou, www.nsh.cz
Nadace VIA, www.nadacevia.cz
Nadace České pojišťovny, www.nadace.ceskapojistovna.cz
ČSOB, www.csob.cz
ERA/poštovní spořitelna, www.erasvet.cz
Konto Bariéry - Nadace Charty 77, www.kontobariery.cz/home.aspx
Nadace ČEZ, www.nadacecez.cz/cs/uvod.html
Společnost DUHA, Nadace pro postiţené mozkovou
obrnou, www.spolecnostduha.cz
Metrostav, a.s., www.metrostav.cz/cz
Nadační fond Pomoci, www.nfpomoci.cz
Nadace Umění pro zdraví, www.umeniprozdravi.wz.cz
Nadační fond nadaných
Nadace AGROFERT HOLDING, www.nadace-agrofert.cz
Město Lázně Bělohrad, Město Lomnice nad Popelkou, Obec Studenec,
Obec Luţany, Město Stará Paka, Obec Čistá u Horek, Obec Jeřice
Město Vrchlabí, Obec Syřenov
Nadace Ţivot umělce, www.nadace-zivot-umelce.cz
Ministerstvo zahraničí ČR - Česko-polské fórum, www.mzv.cz/ceskopolske_forum
Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz
Nadace EURONISA, www.euronisa.cz
P. Josef Richter
RWE Česká republika a.s., www.rwe.cz
Quittner a Schimek s.r.o., Nová Paka, www.qscomp.cz
INVA REHA - půjčovna kompenzačních pomůcek
Lesy ČR, s.p., www.lesycr.cz
Nadace Preciosa, www.preciosa.com
Výbor dobré vůle - Nadace Olga Havlové, www.vdv.cz






















Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů, www.cirkev-jezise-krista.cz
Boehringer Ingelheim spol. s r.o., www.boehringer-ingelheim.cz
ELI LILLY ČR, s.r.o., www.lilly.cz
AUTOKLUB AČR Nová Paka, www.autoklubnp.cz
Restaurace U Sehnalů, www.usehnalu.cz
WEIL, GOTSHAL nadační fond, www.weil-nadacni-fond.cz
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze, www.boromejky.cz
DMA PRAHA s.r.o., www.dmapraha.cz
Pila Hartman, www.pilahartman.cz
Svitap J.H.J. spol. s.r.o., www.svitap.cz
PLASTMONT BUREŠ, s. r. o., www.plastmont.cz
Slovácké strojírny, a. s., www.sub.cz
EMBA spol. s r.o., www.emba.cz
Haberská pekárna, www.haberska-pekarna.cz
Nadační fond Tesco, www.itesco.cz
PRO.MED.CS Praha a. s., www.promed.cz
A&CE Audit, s.r.o., www.ace.cz
Pí. Rosenbergová, Pí. Linková, Pí. Lenka Ottmarová, Pí. Petra Šepsová
Pí. Kozlovová, Pí. Kropáčková, P. Josef Berger, P. Leoš Páleníček, P. Hroch
P. Lokvenc, P. Hylmar a pí. Hylmarová, Pí. Kateřina Kaiserová, Pí. Taličuková,
P. Daniel Krečmar, Pí. Kateřina Mokrá, Pí. Šťastná, Pí. Mizerová, P. Chalupovský,
P. Ivo Krsek, MUDr. Barbora Doleţalová, Ing Jaroslav Dlask, P. Kadlčík,
P. Lopata, Pí. Baliharová, P. Doubic
a další individuální dárci

VŠEM ZE SRDCE DĚKUJEME

Hmotnými dary nás podpořili:









KRPA PAPER Hostinné, www.krpa-paper.cz/cs
Mgr. Roman Hanzlík
ELEKTRA MACHEK, www.elektroeshop.com
Masarykova základní škola ve Staré Pace, www.zsstarapaka.cz
ABNER, a.s., www.abner.cz
Společnost DUHA, Nadace pro postiţené mozkovou
obrnou, www.spolecnostduha.cz
Globysys, s.r.o., www.reklamni-usb.cz
Richard Štefan, www.panizkopce.cz







































Ing. Miroslav Poche
Mgr. Romana Zapadlová
HOLTE MEDICAL, a.s., www.holtemedical.cz
SECUPACK s.r.o., ww.secupack.cz
BMK servis, s.r.o., www.bmkservis.cz
CONDI s.r.o., condi.webnode.cz
Impol Trade, s.r.o. www.vyfuky-shop.cz
Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů, www.cirkev-jezise-krista.cz
DG Tip, spol. s r.o., www.dgtip.cz
iMi Partner, a.s., www.imi.cz
ZiS Reklamní sluţby, www.volny.cz/zis-rs
Fontea a.s., www.fontea.cz
JMÉNOMAT, www.jmenomat.cz
T-shock, s. r. o.www.t-shock.eu
Re-Pre reklamní studio s. r. o., www.re-pre.cz
Isolit-Bravo, spol. s r.o.,
www.isolit-bravo.cz
LÁF NEREZ s .r. o., www.laf.cz
JUMPee, www.jumpee.cz
VISO TRADE s.r.o. www.kukacka.cz
ABNER a. s. www.abner.cz
Jan Becher - Karlovarská Becherovka a. s. www.becherovka.cz
Smile company s. r. o., www.smile-company.cz
Veba textilní závody a. s., www.veba.cz
TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o., www.turisticke-znamky.cz
REDA - reklamní a dárkové předměty www.reda.cz
ADVA - reklamní agentura s.r.o.www.adva.cz
COPY & VIZITKY - Jan Dušek, www.copyvizitky.cz
Placka CZ - Jiří Medřický, www.placka.cz
Caffe Market, www.caffemarket.cz
BossCan, www.bosscan.org
FK Admira - Hulín
Albi a.s., www.albi.cz
GLOBSYS s.r.o., www.reklamni-usb.cz
Radek Herold - Herold, www.skluzavky.cz
GAPA MB s.r.o., www.gapa.cz
AJKA SHOP - Alena Kadrmasová, www.ajkashop.cz
VLNAP, www.vlnap.cz



































PINK PIG s.r.o. pinkpig.cz
Pavel Bakalář - výroba razítek a
kancelářských potřeb, www.razitkaeshop.cz
VMBal s.r.o., www.vmbal.cz
CONTI - razítka TRODAT, www.razitka-conti-trodat.cz
BestCelan, spol. s r.
o., www.bestclean.cz
Petr Erlebach, www.klub-zdravi.cz
HAPPY END CZ, www.happyend.cz
MIX-TEE, www.caje-mixtee.cz
REX spol. s r. o., www.rex-reklama.cz
T. S. Bohemia a.s., www.tsbohemia.cz
Dary od firmy Isolit-Bravo pro
Yvetta Rytířová - Frýdekklienty našich soc. sluţeb Místek, www.ucetnictvi-fm.cz
ţehličky, mixéry, mikrovlnky,
HOFMANN A SPOL., s.r.o., www.albaváhy, rychlovarné konvice a
horovice.cz
další.
Ditimatex CS, www.dimatex.cz
MILETA a. s., www.mileta.cz
PENDA s. r. o., www.tisknulevne.cz
Klatt s. r. o., www.klatt.cz
Xertec a. s., www.xertec.cz
Johnny servis, www.johnnyservis.cz
Neli a. s., www.neli-vyskov.cz
Házenkáři HK .A.S.A. Město Lovosice a Město Lovosice, www.meulovo.cz
Daniela Pavlorková, www.cukrovinky-pudichova.cz
Petr Ján, www.povlecu.cz
HOLOUBEK PROTECT a. s., www.holoubekprotect.cz
Technology s.r.o., www.technology.cz
2P SERVIS s.r.o.Sušice, www.2pservis.cz
Českomoravská textilní s. r. o., www.cmtex.cz
PROBALTAPE s.r.o., www.probaltape.cz
PEŠKA ţidle a křesla s.r.o., www.peska.cz
DANTE.CZ, s. r. o., www.vseprozenu.cz
Marek Hrdý, www.kupzde.cz
Věra Horsinková - Ostrava
Optys, spol.s.ro., www.optys.cz



















Nákupní centrum Palladium Praha 1, www.palladiumpraha.cz
ESATRADE s.r.o., www.isostar.cz
Mgr. Luděk Matura – sklo umělecké pískované, ww.sklo-darky.cz
JILOS HORKA, s.r.o., www.jilos.cz
ČSOB, www.csob.cz
Ladislav Kočí, www.piskovanisklo.cz
SEVT, www.sevt.cz
NOTES BOHEMIA s.r.o., www.notesonline.eu
SCHOLÁRIS SERVIS, www.scholaris-servis.cz
Nadace škola hrou, www.nsh.cz
Lisovna plastových hmot, www.nastrojarna.tisice.cz
Arei reklamní předměty, s.r.o., www.arei.cz
Isolit-Bravo, spol. s r.o., www.isolit-bravo.cz
Jiří Kolbaba - THE WORLD, www.theworld.cz
pan Jiří Slavík
pan Jakub Malý
ergoAgil GmbH, www.ergoagil.com

Polohovací lůţko od p. Jakuba
Malého

Finanční dar od firmy Boehringer
Ingelheim spol. s r.o.

Děkujeme vám, ţe pomáháte
společně s námi!

