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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé, příznivci a spolupracovníci,
předkládáme Vám Výroční zprávu o činnosti sociálně právní ochrany dětí za rok 2020. Řekněme si
upřímně, byl to díky COVID-19 rok plný zvratů a nových životních situací. Dětské centrum Kladno,
příspěvková organizace se věnuje ohroženým dětem a jejich rodinám na Kladně od roku 1968.
Historické kořeny péče o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti sahají až do dob poválečných.
Opatření, která jsme za účelem zachování zdraví dětem i celého kolektivu podnikli byla nová a zcela
mimořádná. Od konce února jsme pravidelně zasedali v našem „krizovém“ štábu a zvažovali možná
rizika a cesty. Nařízeními jsme se snažili předcházet nebezpečím a zároveň zajistit péči o nám svěřené
děti tak, abychom stále kvalitně naplňovali hlavní cíle zařízení tj. poskytnutí komplexní podpory
znevýhodněnému dítěti i jeho rodině.
Už v roce 2012 došlo k transformaci zařízení tak, abychom vyšli maximálně vstříc celospolečenským
změnám, potřebám regionu a chystané legislativě. Naše hlavní činnost byla rozšířena o činnost
doplňkovou a zároveň bylo požádáno o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Navzdory
novým trendům v péči o ohrožené děti vycházíme ze statistiky, že ve všech etapách civilizace se
ocitlo na okraji společnosti 5–8 % dětí. Poslední statistiky vykazují nárůst pohybující se u 10–15 %.
Cíl proto zůstává stále stejný, ale formy péče jsme změnili. Svými programy se více zaměřujeme na
pomoc rodinám a jejich zdravotně znevýhodněným dětem, na pomoc matkám a jejich zdravotně nebo
sociálně vyloučeným dětem, na podporu dětí vyrůstajících v pěstounské péči a na doprovázení dětí,
které potřebují okamžitou pomoc.
Rok 2020 byl pro dětské centrum rokem náročným i z pohledu „udržitelnosti“ činnosti. Aktivně jsme
se zapojovali do transformačních diskusí, vysvětlování a obhajování komplexní činnosti dětských
center. Navzdory velkému tlaku zůstává stále naším hlavním zájmem vytvoření zázemí a služeb, které
poskytnou dětem týraným a zneužívaným bezpečí a odbornou pomoc; dětem zdravotně
znevýhodněným důstojné odborné zázemí a péči o ně i jejich blízké.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům, kteří nás i přes negativní mediální kampaň
podporují, neboť se osobně přesvědčili, že život dětí je v některých případech velmi tvrdý a že naše
zařízení se jim snaží vždy poskytnout zázemí, odbornou pomoc a vytvořit pevné základy pro jejich
další vývoj. Poděkování taktéž patří našemu zřizovateli Středočeskému kraji, ale i soudům a
pověřeným obcím s nimiž intenzivně spolupracujeme na jednotlivých osudech dětí a jejich rodin.
Děkuji všem pracovníkům Dětského centra, p.o. za dobře odvedenou službu a za jejich plné nasazení
v nelehkém covidovém čase.

Mgr. Bc. Hana Gabrielová
ředitelka
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POSLÁNÍ ORGANIZACE

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení zřizované
Středočeským krajem.
Hlavní činností organizace je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do
3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování.
Cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou
a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče.
Za tímto účelem poskytujeme dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči
diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní,
psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních
životních potřeb dítěte včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a
jiné obdobné péče a pomoci. Můžeme též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li
z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví.
Kde nás najdete?
Dětské centrum Kladno, p.o.,
Brjanská 3079, Kladno – Rozdělov,
PSČ 272 04

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc při Dětském centru Kladno, p.o.
Hornická 203, Stochov
PSČ 273 03
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
OBCHODNÍ REJSTŘÍK
Dětské centrum Kladno, p.o. je v obchodním rejstříku vedeno Městským soudem v Praze, oddíl Pr,
vložka 907.
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Na základě rozhodnutí Okresního úřadu Kladno bylo zdravotnické zařízení zřízeno k 1.1.1992 jako
samostatný právní celek pod názvem Dětský domov Kladno.
Od 1.1.2003 je usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 22-12/2003 ze dne 5.3.2003 Dětský
domov Kladno, se sídlem Brjanská 3079, 272 04 Kladno, IČ 00875350, příspěvkovou organizací
Středočeského kraje.
Usnesením č. 75-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 byl s účinností od 1.4.2012 změněn název zařízení na
Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace a byla schválena vedle hlavní činnosti i činnost
doplňková.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
- zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- zařízení pro výkon pěstounské péče,
- péče o dítě do 3 let věku.
REGISTRACE A POVĚŘENÍ
Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl dne 14.05.2018 o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb.
Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl č.j. 042763/2013/KUSK dne 18.3.2013 o pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
- zřizování a provozování zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
Dále Krajský úřadu Středočeského kraje rozhodl č.j. 042770/2013/KUSK dne 18.3.2013
o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
- vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, uvedené v § 6 zákona
č.359/1999 Sb.,
- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst.1 písm. c) zákona
č. 359/1999 Sb.,
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.,
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
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-

svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst.1 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c)
zákona č. 359/1999 Sb.,
poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.,
vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu § 19a
odst.1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
vyhledávání dětí uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm.b, č.359/1999 Sb..

KAPACITA ZAŘÍZENÍ
Pobytové služby jsou od 16.10.2009 poskytovány celoročně až pro 48 dětí, z toho:
HLAVNÍ BUDOVA - DĚTSKÉHO CENTRA KLADNO, P.O., BRJANSKÁ 3079

(dětský domov pro děti zpravidla do 3 let věku)
13 lůžek – z toho 6 pro děti s handicapem
2 oddělení zahrnující pro danou skupinu dětí ložnici, hernu a koupelnu; centrální kuchyně; návštěvní
místnost; kanceláře administrativních pracovníků; prádelna a dvě terapeutické místnosti.
NOVÝ AREÁL

(dětský domov pro děti zpravidla do 3 let věku)
14 lůžek - pro děti zpravidla do 3 let věku
Nový areál v Kladně byl slavnostně otevřen 15.10.2009 - dva samostatné byty pro děti; dva
malometrážní byty pro celkem 3 matky a jejich děti; pracovny zařízení odborného poradenství
(pracovna muzikoterapeutky a fyzioterapeutky), hydroterapie; šatna zaměstnanců a archiv zařízení.
BUDOVA DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ - STOCHOV, HORNICKÁ 203

(ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
15 lůžek – kapacita zařízení je 12 míst pro děti ve věku od 0 do 18 let
V každém bytě mohou děti využívat jídelnu, obývací pokoj a vždy tři pokoje jim určené. Součástí
těchto prostor jsou: kuchyně, terasy na volnočasové aktivity, skladovací prostory a rozlehlá zahrada
s herními prvky dle věku dětí a keramická dílna.
AZYLOVÝ BYT MIMO AREÁL DC - KLADNO, SEVASTOPOLSKÁ
UL.1 - MATKA + 1-2 DĚTI
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
o
o
o
o
o

Herní terapie 1. a 2. díl – Person center z.s. Praha
Specifika komunikace s mladým klientem – VCVS ČR Praha
Setkání zástupců KÚ, OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP – Středisko NRP Praha
Zvládání náročných situací v komunikaci – Velký vůz Sever
Supervize – byly z důvodu vládou vyhlášeného stavu nouze pozastaveny pro všechny
pracovníky pověřené výkonem SPOD

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI

C4C

- Charitativní organizace s níž spolupracujeme

více než 17 let. Navštěvují nás v čase vánočním, na Zahradních
slavnostech a rozdávají radost všem. Materiálně děti v centru
podporují oblečením, hračkami…...a naposledy obuví Vans, to
byla radost!
Dětské centrum dále spolupracuje v rámci dotovaného projektu
s Probační a mediační službou. Již tradiční spolupráce
probíhá v projektu firemního dobrovolnictví - Zapojím se a
projektu Dobrovolnického centra Kladno – Dětský úsměv.
Kamarádi - spolek, který smysluplně naplňuje volný čas dětí
ze Stochova. Pravidelně se účastníme pořádaných aktivit,
navštěvujeme hernu.
PROJEKTY
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projekt v rámci Operačního programu Životního
prostředí 2014 – 2020, výzva č. 121. Účelem tohoto záměru bylo získání finančních prostředků na
zateplení obvodového pláště budovy z roku 1967. Investiční akce byla realizována ve druhé polovině
roku. Došlo k předsunutí téměř 70 ks oken a dveří, k zateplení střechy a obvodového pláště. Celková
částka investice činila 5,554.160,34 Kč.
Dětské centrum Kladno, p.o. je zařazeno do celorepublikového projektu firemního dobrovolnictví –
Zapojím se. Z důvodů nouzového stavu se v roce 2020 zapojení zaměstnanců České spořitelny a.s.
a Třineckých železáren nemohlo konat.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – MPSV vyhlásilo dotační řízení na dofinancování
nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP. Na základě předložené žádosti jsme obdrželi
finanční obnos v celkové výši 683.836,- Kč.
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JAKOU DOPLŇKOVOU ČINNOST VYKONÁVÁME?

ZAŘÍZENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ
Tým zařízení odborného poradenství pomáhá dětem přicházejícím z řad veřejnosti, dětem žijícím
v pěstounské péči, biologickým dětem pěstounů i pěstounům samotným. Velkou skupinu tvoří i děti
přechodně umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a není výjimkou, že jsme
osloveni adoptivními rodiči při řešení výchovných potíží nebo řešení životních situací jejich dětí.
Kolektiv odborníků je složen z psycholožky, fyzioterapeutky,
speciální pedagožky, muzikoterapeutky, výchovné poradkyně,
sociálně-zdravotní pracovnice a sociálních pracovnic.
Veřejnost využívá z nabízených služeb v oblasti psychologie
komplexní
a
kontrolní
psychologická
vyšetření,
psychologickou intervenci, terapii individuální a skupinovou.
V rámci fyzioterapeutické péče provádíme konzultační
vyšetření, rehabilitaci dětského klienta, bazální stimulaci,
masáže dětí a kojenců, míčkovou facilitaci, respirační
fyzioterapii a hydroterapii.
Speciálně pedagogická podpora je zaměřena na diagnostiku
a speciálně pedagogické poradenství.
Muzikoterapii poskytujeme v rámci individuálního
a skupinového přístupu včetně působení na rodinu jako celek.

Zařízení odborného poradenství
odborné vedení jednotlivých úseků činností SPO
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
Za sledované období 2020:
•

ZDVOP doprovázelo celkem 41 dětí
• Z toho 12 dětí z předcházejícího sledovaného období, tj. z 2019
•

Z toho 29 dětí bylo nově přijato, z toho:
• 7 sourozeneckých skupin (4 skupiny po dvou sourozencích, 1 skupina po
třech sourozencích, 2 skupiny po pěti sourozencích)
• 8 dětí bez sourozence
•

Děti byly přijaty z:
- původní rodiny:
- širší rodiny:

28 dětí
1 dítě

•
děti byly přijaty na
základě:
rozhodnutí soudu: 7
dětí
žádosti obecního úřadu
obce s rozšířenou
působností: 12 dětí
žádosti zákonného
zástupce dítěte
(dohoda): 8 dětí
žádosti dítěte: 2 děti

ZDVOP poskytlo celkem 3 392 dnů péče.
Průměrný věk dítěte při umístění do zařízení: 7,86 roků.
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V roce 2020 bylo celkem
propuštěno 28 dětí (včetně dětí
přijatých v roce 2019) do
Původní rodina 17
Širší rodina
9
Pěstounské péče na přechodnou
dobu
0
Dětský domov 2
Dětské centrum 3 (sourozenci)
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ODBORNÁ POMOC
Tým pracovníků zařízení odborného poradenství v rámci odborné pomoci dětem ze ZDVOP poskytl
i přes covidová opatření celkem 107 hodin přímé, převážně terapeutické podpory.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ
OKAMŽITOU POMOC
ředitelka zařízení
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,15

zástupkyně ředitelky
Počet fyzickýcosob: 1
Počet přepočtených ososb: 0,15í

odborný personál ZOP

vedoucí ZDVOP,
sociální pracovnice

provozní zaměstnanci

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,5

účetní

psycholog
Počet fyzických osob: 1
počet přepočtených osob: 0,156

sociální pracovnice
Počet fyzických osob: 1

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,25

Počet přepočtených osob: 0,5

speciální pedagog
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,25

pracovník v sociálních
službách (SŠ)
Počet fyzických osob: 7

kuchař
Počet fyzických osob: 2
Počet přepočtených osob: 2

Počet přepočtených osob: 7

fyzioterapeutergoterapeut
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,25

pracovník v sociálních
službách (kurz)
Počet fyzických osob: 5

domovník
Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 0,1

Počet přepočtených osob: 5

výchovný poradce
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,15
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AKTIVITY PRO DĚTI ZDVOP
I když byla většina chystaných
aktivit pro děti v roce 2020
poznamenána
epidemiologickými opatřeními
doby koronavirové, přesto se
povedlo pro děti přichystat
zajímavý
program
přímo
v zařízení: vaření, pečení, práci
s keramikou,
velikonoční
hledání pokladu, opékání buřtů
na zahradě, turnaj v ping-pongu,
procházky po okolí Stochova,
chystání oslav svátků Vánoc a
Velikonoc, narozeninových oslav
i rozluček, ale také:
19.1.2020 Maškarní s Kamarády Stochov (HOR)
20.8.2020 Návštěva dětí z DC Kladno
25.8.2020 Na Lány za zvířátky
31.8.2020 ZOOpark Zájezd s Dobrovolnickým centrem Kladno
10.9.2020 Prohlídka motorek
12.12. 2020 Přednáška ve ZDVOP Jak a proč si správně čistit zoubky
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PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE
•
•
•

k 01.01.2020 bylo uzavřeno celkem 44 dohod,
v průběhu roku 2020 bylo nově uzavřeno 9 dohod,
v průběhu roku 2020 bylo ukončeno 5 dohod,

•

k 31.12.2020 jsme měli 48 platných dohod (z celkového počtu 48 dohod bylo 7 dohod
uzavřených na přechodnou PP).

Počet svěřených dětí v jedné pěstounské péči
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0
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0
7

35
28

10
15
0

0
2015

18
2
0
0
0
2016
2017
2018
2019
počet svěřených dětí v jedné pěstounské rodině 3 děti

0
2020

počet svěřených dětí v jedné pěstounské rodině 2 děti
počet svěřených dětí v jedné pěstounské rodině 1 dítě
počet svěřených dětí v jedné pěstounské rodině 0 dětí

Pracovníci zařízení odborného poradenství poskytli pěstounům odbornou pomoc a podporu ve výši
93 hodin.

Poměr nepříbuzenské a příbuzenské pěstounské péče v
%
nepříbuzenská
35%

příbuzenská
65%

K prohlubování odborných znalostí pěstounů jsme v roce 2020 připravili témata:
Uskutečněná
o Kavárna – Mgr. Lucie Dupačová (klinický psycholog)
o Kavárna – Mgr.Lucie Dupačová (klinický psycholog)
o Zdravé stravování – Martina Včelišová (výživový poradce)
o Právní poradna téma – spoření děti v pěstounské péči – JUDr. Věra Novotná (právník)
o Volný čas dětí, výchovné nástroje rodičů – Mgr. Eva Abrhámová (speciální pedagog)

Neuskutečněné semináře z důvodů nouzového stavu v ČR
o Kavárna
o Pobytový vzdělávací víkend (2 dny – Hotel Srby) / jaro
o Finanční gramotnost
o Závislost dětí II.
o Pobytový vzdělávací víkend (2 dny - Hotel Srby) / podzim
o Zdraví životní styl
o Neviditelné děti, práce s dětmi vězněných rodičů
o Kavárna
o Materiální závislost dětí – značkové oblečení, elektronika atd.
o Výtvarná dílna – Vánoce 2020
Mimořádně zařazená témata s ohledem na situaci v ČR
o Příprava na návrat do školy po on-line výuce – Mgr. Eva Abrhámová (speciální pedagog)
o Násilí v rodině – PhDr. Lenka Průšová (terapeut)
o Karanténa – Mgr. Lucie Dupačová (klinický psycholog)
o Zdravé stravování aneb „vím, co jím“ – Martina Včelišová (výživový poradce)
Pěstounům jsme umožnili další způsob vzdělávání, a to četbu
odborné literatury. Na podzim jsme zpřístupnili knihovnu
s desítkami titulů knih.

V roce 2020 jsme poskytovali příspěvek na letní dětský tábor celkem 16 dětem ze 13 rodin.
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OSTATNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Od ledna 2020 všichni napjatě sledovali vývoj koronaviru. V březnu byl v České republice vyhlášen
nouzový stav – pandemie Covid 19 a v podstatě až do konce roku pandemie výrazně ovlivnila
veškeré služby nabízené v rámci pověření.
VYHLEDÁVÁNÍ DĚTÍ, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana uvedené v § 6 zákona
č. 359/1999 Sb.,
- ve sledovaném období jsme monitorovali 5 dětí. Celkem bylo problematice věnováno 24,5
hod.
POŘÁDÁNÍ PŘEDNÁŠEK A KURZŮ zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona
č. 359/1999 Sb.,
- v rámci vzdělávání pěstounů, personálu a veřejnosti jsme během roku uspořádali celkem 6
přednášek; dva vzdělávací víkendy pro pěstouny byly stornovány.
POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona
č. 359/1999 Sb.,
- průběžně v rozsahu celého kalendářního roku vykonáváme externí konzultanty a
doprovázející osoby v rámci projektu příprav budoucích osvojitelů a pěstounů;
- individuálně jsme v zařízení poskytli konzultace budoucím osvojitelům a pěstounům,
informace k tématu podané telefonicky neevidujeme.
POSKYTOVÁNÍ VÝCHOVNÉ A PORADENSKÉ PÉČE při výkonu pěstounské péče osobě
pečující, s níž uzavřelo dětské centrum dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona
č. 359/1999 Sb.,
- ve sledovaném období jsme poskytli celkem 93 hod. převážně terapeutické, ale i
diagnostické a poradenské podpory rodinám s dětmi v pěstounské péči.
VYHLEDÁVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu
§ 19a odst.1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
- v roce 2020 nás oslovilo za účelem získání informací pět klientů; klienti, kteří nás
oslovují na toto téma telefonicky neevidujeme.
VYHLEDÁVÁNÍ DĚTÍ uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm. b, č.359/1999 Sb.,
- pověření naplňujeme především u dětí, které z různých důvodů potřebují naši pomoc
a podporu v rámci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení odborného
poradenství a veřejnosti nebo v rodinách, kde jsou tyto děti již v pěstounské péči.
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CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT?

ROZBOR HOSPODAŘENÍ je zveřejněn v zřizovatelem předepsaném formátu na webových
stránkách našeho zařízení:
http://www.dckl.cz/index.php/dokumenty-o-nas/vyrocnizpravy
ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ je zveřejněna na webových stránkách našeho zařízení:
http://www.dckl.cz/index.php/povinne-zverejnovane-informace?start=13
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří v roce 2020 veřejně či anonymně, ve velkém i v malém, jednorázově
nebo opakovaně, financemi, věcně, nápady či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našich
dětí a zařízení:
Dárce
Zounková Stanislava
Dobrovolnické centrum Kladno
Nadace Naše dítě
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Mgr. Krpešová Tereza
Statutární město Kladno
Dachser Czech Republic a.s.
ZIP Company s.r.o.
Zdeněk Havránek
Třinecké železárny, a.s.
Nadační fond Fann dětem
LVL production CZ, s.r.o.
Salava Tomáš
Chance 4 Children Kladno
Anonymní dárce
Amond s.r.o. Kladno
Ing. Kos Vojtěch
Anonymní dárce
Vokřál Jan
Beneš Pavel Kladno
Živný Zbyněk Brandýsek
Sládková Kateřina Kladno
Vokřál Jan
Bursíková Eva Horní Počáply
ZIP Company s.r.o.
Anonymní dárce
POMPO, spol. s r.o.
Anonymní dárce
Anonymní dárce
Procházka Martin
Středočeský kraj
CELKEM

Finanční dar
300,00 Kč

Věcný dar
1 890,00 Kč
2 060,00 Kč
13 900,00 Kč

5 000,00 Kč
28 300,00 Kč
26 900,00 Kč
3 400,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
73 555,00 Kč
200,00 Kč
6 000,00 Kč
15 400,00 Kč
1 110,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 140,00 Kč
200,00 Kč
5 500,00 Kč
5 500,00 Kč
2 600,00 Kč
500,00 Kč
1 000,00 Kč

106 000,00 Kč

2 150,00 Kč
4 995,00 Kč
9 545,00 Kč
1 478,00 Kč
3 830,00 Kč
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
153 453,00 Kč

V Kladně dne 23. června 2021
Mgr. Bc. Hana Gabrielová
ředitelka
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Z NAŠEHO WEBU…

PF 2021
Zveřejněno: 29. prosinec 2020
DĚKUJEME VŠEM PŘÍZNIVCŮM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ NAŠIM DĚTEM BĚHEM ROKU A DĚKUJEME
ZA PODPORU NAŠÍ NEPŘETRŽITÉ PÉČE O NĚ.
ZA VŠECHNY VÁM PŘEJI DO NOVÉHO ROKU PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ A ELÁN K ZVLÁDNUTÍ
TĚCHTO NESTANDARDNÍCH ČASŮ.
S ÚCTOU
HANA GABRIELOVÁ
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