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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé, příznivci a spolupracovníci,
řekněme si upřímně, rok 2021 byl díky COVID-19 opět plný zvratů a nových životních situací.
S týmem vedení centra jsme pokračovali v pravidelných zasedáních našeho „krizového“ štábu a
zvažovali možná rizika a další cesty. Nařízeními jsme se snažili předcházet nebezpečím, zajistit péči
o nám svěřené děti a pokračovat ve spolupráci s osobami pečujícími a osobami v evidenci.
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 2021 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. V poslanecké sněmovně se i přes argumenty center na podzim podařilo schválit velkou změnu
zákona o sociálně právní ochraně dětí. Uvidíme, co přinese čas a praxe. 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.
V době covidové docházelo ve společnosti k velkým změnám. Jedno však zůstalo, je mi ctí poděkovat
všem příznivcům, kteří nás i v době nestandardní - covidové podpořili, 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.
Nemalé 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.

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 zapsáno pod sp. zn. Pr 907 vedenou Městským
soudem v Praze.
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 úřad 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.; činnost z kapacitních důvodů POZASTAVENA k 31.12.2021
- 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
svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst.1 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c)
zákona č. 359/1999 Sb.,
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-

-

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.; činnost z kapacitních důvodů POZASTAVENA
k 31.12.2021
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.;
činnost z kapacitních důvodů POZASTAVENA k 31.12.2021.

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.
- MATKA + 1-2 DĚTI

6

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Hlavními tématy vzdělávání sociálních pracovníků pověřené osoby a dalších zaměstnanců
centra v roce 2021 byly: Transformace dětských center, Zjišťování názoru dětí, Budoucnost o
ohrožené děti do 3 let, Výkon řídící kontroly, Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí,
Výcvik v terapii hrou, Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti, WISC III a jeho vzdělávací
aplikace v poradenské péči, Změny systému péče o ohrožené děti.
Pracovníci v sociálních službách absolvovali témata zaměřená na:
Supervize, Výkon finanční kontroly, Základní komunikační techniky a dovednosti při zvládání
emočně náročných situací, Školení BOZP a PO a Psychohygienu jako prevenci syndromu vyhoření.
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI
C4C
Charitativní
organizace
s níž
spolupracujeme více než 18 let. Navštěvují nás
v čase vánočním, na zahradních slavnostech a
rozdávají radost všem. Materiálně děti v centru
podporují oblečením, hračkami…...a naposledy
opět 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 Stochov - spolek, který smysluplně
naplňuje volný čas dětí ze Stochova.
PROJEKTY
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projekt v rámci Operačního programu Životního
prostředí 2014 – 2020, výzva č. 121. Celková částka investice činila 5,554.160,34 Kč, do konce dubna
2022 nás čeká ještě průběžné hodnocení akce jehož součástí bude energetický audit.
Dětské centrum Kladno, p.o. je zařazeno do celorepublikového projektu firemního dobrovolnictví –
Zapojím se. Z důvodů nouzového stavu se v roce 2021 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 1.099,146 Kč.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Veřejnost

171

195

68

45

77

57

156

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc

650

268

142

25

47

104

100

Podpora pěstounů

343

165

183

189

166

93

117
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
Za sledované období 2021:
•

ZDVOP doprovázelo celkem 35 dětí
• Z toho 12 dětí z předcházejícího sledovaného období, tj. z 2020
•

Z toho 23 dětí bylo nově přijato:
• 4 sourozenecké skupiny (2 skupiny po dvou sourozencích, 2 skupiny po
čtyřech sourozencích)
• 11 dětí bez sourozence
•

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

28 dětí
1 dítě

PRÁVNÍ TITULY PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ
2021
žádost dítěte
rozhodnutí
soudu
dohoda se
zákonným
zástupcem

Děti byly přijaty na
základě:
rozhodnutí soudu: 8 dětí
žádosti obecního úřadu
obce s rozšířenou
působností: 5 dětí
dohody se zákonným
zástupcem: 9 dětí
žádosti dítěte: 1dítě

žádost OSPOD

ZDVOP poskytlo celkem 3 792 dnů péče.
Průměrný věk dítěte při umístění do zařízení: 7,60 roků.
V roce 2021 jsme pečovali o 3 děti ve věku do 3 let, z toho 2 děti byly ze čtyřčlenné
sourozenecké skupiny.
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V roce 2021 bylo celkem propuštěno 27 dětí (včetně dětí přijatých v roce 2020):

NÁVRATY DĚTÍ ZE ZDVOP 2021

diagnostický
dětský domovústav
se školou
jiné ZDVOP

pěstounská
péče

původní
rodina

dětský domov
dětské
centrum

do původní rodina 12 dětí
do širší rodina
2 děti
do dětského centra 1 dítě
do dětského domova 8 dětí
do jiného ZDVOP 1 dítě
do dětského domova se
školou
2 děti
do diagnostického ústavu
1 dítě
do pěstounské péče 1 dítě

širší rodina

Průměrná naplněnost zařízení v roce 2021 byla 87 %.

10

ODBORNÁ POMOC
Tým pracovníků zařízení odborného poradenství v rámci odborné pomoci dětem ze ZDVOP poskytl
i přes covidová opatření celkem 100 hodin přímé, převážně terapeutické podpory.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ
OKAMŽITOU POMOC

ředitelka zařízení

počet fyzických osob: 1
počet přepočtených osob: 0.250

odborný personál
ZOP

klinický psycholog
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,166

pracovník
péče

vedoucí ZDVOP

provozní
zaměstnanci

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 1

přímé

Počet fyzických osob: 13
Počet přepočtených osob: 12,5

sociální pracovnice

účetní

kuchař

domovník

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 1,00

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

Počet fyzických osob: 2
Počet přepočtených osob: 2

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,20

psycholog ve zdrav.
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,25

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

fyzioterapeutergoterapeut

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,25
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AKTIVITY PRO DĚTI ZDVOP
I když i v letošním byla většina
chystaných
aktivit
pro
děti
poznamenána
epidemiologickými
opatřeními doby koronavirové, přesto
se povedlo pro děti přichystat
zajímavý program přímo v zařízení:
vaření a pečení různých dobrot, práci
s keramikou a jiné výtvarné činnosti,
velikonoční hledání pokladu, opékání
buřtů na zahradě, pingpongové
turnaje,
procházky
po
okolí
Stochova, návštěvu asistenčního psa,
ukázku motorek, policejního auta,
chystání oslav svátků Vánoc a
Velikonoc, narozeninových oslav i
rozluček, ale také:
18.6.2021
Stezka sv. Václava Stochov
23.6.2021
Návštěva koní v Libochovičkách
27.6.2021
Pěší výlet do Nového Strašecí
8.7.2021
Výlet do Unhoště a Kladna
13.7.2021
Svatováclavský dub, muzeum a statek
Stochov
14.7.2021
Medvědárium Kladno
30.8.2021
Výlet na Kladno , dopravní hřiště
4.9.2021
Pohádkový les na Stochově
18.10.2021
Návštěva asistenčního psa
20.10.2021
ZOO Zájezd
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PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE

•
•
•
•

k 01.01.2021 bylo uzavřeno celkem 47 dohod,
v průběhu roku 2021 bylo nově uzavřeno 11 dohod,
v průběhu roku 2021 byly ukončeny 3 dohody,
k 31.12.2021 jsme měli 55 platných dohod (z celkového počtu 55 dohod bylo 6 dohod
uzavřených na přechodnou PP).

POČET SVĚŘENÝCH DĚTÍ V JEDNÉ PĚSTOUNSKÉ
RODINĚ
0 dětí

1 dítě

2 děti

3 děti

1
11
1
7

0
7

0
9

1
7
0
5

0
7

46
35

35

39

2

0
2020

28
15

18

0
2015

0
2016

0
2017

0
2018

2019

0
2021

Pracovníci zařízení odborného poradenství poskytli pěstounům odbornou pomoc a podporu ve výši
117 hodin.
Poměr nepříbuzenské a příbuzenské
pěstounské péče v %
nepříbuzens
ká
40%

příbuzenská
60%

K prohlubování odborných znalostí pěstounů jsme v roce 2021 připravili témata:
15

Uskutečněné – on-line
o Materiální závislost dětí – značkové oblečení, elektronika apod. přednášel klinický psycholog
Neuskutečněné semináře z důvodů nouzového stavu v ČR
o Finanční gramotnost
o Neviditelné děti, práce s dětmi vězněných rodičů
Témata zařazená s ohledem na situaci v ČR
- on-line
o Jak se vyrovnat s dopady pandemie na životy našich dětí? - přednášel psycholog
o Důvěra dětí v rodině – přednášel klinický psycholog
o Respirační onemocnění, prevence, rehabilitace u postcovidového syndromu –
přednášel fyzioterapeut
-

osobní setkání

o Kavárna – aktuální témata pěstounské péče
přednášel klinický psycholog
Další možnosti vzdělávání
o geocaching – „hledání kešek“ – kulturní
rozvoj
o samostudium – četba tematické literatury

V roce 2021 jsme poskytovali příspěvek na letní klasické i příměstské tábory, na zahraniční pobyty
s animačními programy pro děti a na sportovní soustředění celkem 20 dětem z 18 rodin.
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OSTATNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Pandemie Covid - 19 v podstatě až do konce roku 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 covidovém období jsme nemonitorovali žádné dítě.
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.,
- ve sledovaném covidovém období jsme přednáškovou činnost nerealizovali.
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;
- pěstounům jsme během roku uspořádali celkem 5 přednášek; dva vzdělávací víkendy pro
pěstouny byly opět z důvodu covidu stornovány,
- individuálně jsme v zařízení poskytli konzultace pěti 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 117 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 2021 nás oslovilo za účelem získání informací pět klientů. Z kapacitních
důvodů bylo požádáno o POZASTAVENÍ pověření.
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.,
- z kapacitních důvodů bylo požádáno o POZASTAVENÍ pověření.
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CO BY VÁS 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 2021 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
Odobesco Natália
Kolektiv strážníků Městské policie Kladno
Sládková Kateřina
Vaitová Michaela
Anonymní dárci
Krajský úřad Středočeského kraje
MUDr. Palásková
Statutární město Kladno
Starý Lukáš Kladno
IKEA Praha
Třinecké železárny
Dobrovolnické centrum Kladno
Centrum Slunce všem Unhošť
Pondělíček Aleš Nové Strašecí
Nedvědová Eva
Amond Kladno
Podraný Albert
Billa Modletice
Kočárek Pavel
Burda Bohuslav
Člověk v tísni
Ing. Kos Vojtěch
MCK Commerce LTD Praha
Beneš Kladno
Kolektiv strážníků Městské policie Kladno
Mateřská škola Lidice
Svítek Kladno
Zaměstnanci Českého rozhlasu
CELKEM

Finanční dar
1.700 Kč
8.500 Kč
1.200 Kč
1.000 Kč

Věcný dar

60.978 Kč
20.000 Kč
1.000 Kč
19.217 Kč
11.129 Kč
3.225,60 Kč
15.000 Kč
11.400 Kč
12.110 Kč
5.244 Kč
500 Kč
5.000 Kč
500 Kč
21.132 Kč
22.000 Kč
14.350 Kč
6.930 Kč
10.000 Kč
20.000 Kč
7.500 Kč
9.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
1.800 Kč
113.246 Kč

180.169,60 Kč

V Kladně dne 8. června 2022
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Z NAŠEHO WEBU…
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