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ÚČAST NA  AKTIVITÁCH RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO NÁM  DÁVÁ SPOUSTY PŘÁTEL, SE KTERÝMI 

MŮŽEME SDÍLET SVÉ ŽIVOTY A VZÁJEMNĚ SE POVZBUZOVAT. DĚTI SE MŮŽOU ROZVÍJET 

V KOLEKTIVU A UČÍ SE ZAJÍMAVÝM NOVÝM VĚCEM…    

      (PETRA SKÁLOVÁ, DVĚ DĚTI) 
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„STÁT JE TVOŘEN RODINAMI, KTERÉ JSOU SPOLUPRACOVNÍKY PŘI 

PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTA A LÁSKY LIDSTVU; ZACHRÁNIT RODINU ZNAMENÁ 

ZACHRÁNIT CIVILIZACI.“     

 (IGINO GIORDANI, ITALSKÝ POLITIK A NOVINÁŘ - 1894 - 1980) 

   
PODĚKOVÁNÍ  

 

Předně bychom na tomto místě rádi vyjádřili vděčnost a úctu našemu nebeskému Otci, bez 

něhož bychom tu nebyli ani my sami ani toto dílo, a bez něhož by každá snaha byla marná.  

Dále upřímně děkujeme všem našim spolupracovníkům, dobrovolníkům a pomocníkům 

z řad rodičů i prarodičů, mládeže i seniorů i všem našim ostatním přátelům, kteří se nebáli 

tvořivě zapojit a věnovali tomuto dílu kousek své energie, času a možná i část sebe 

samotných. Jen díky nim bylo i v roce 2019 Srdíčko místem pro setkávání přátel i poznávání 

nových lidí. Místem, kde může každý hledat pomoc a podporu i místem, kde je možné se 

něco dozvědět či naučit, nebo jen si oddechnout a pobavit se. Místem, kde se věnujeme 

potřebným i místem, kde podporujeme základní stavební jednotku všeho – rodinu.  

Jsme vděční také všem sponzorům, kteří nás podpořili materiálně či finančně a tím se 

podíleli na chodu naší organizace a její práci. 

A na závěr děkujeme i všem spolupracujícím organizacím, zvláště pak Jednotě bratrské 

v Ústí nad Orlicí, Jednotě bratrské ČR a Asociaci Comeniana, která nás zastřešuje, a 

samozřejmě i Městu Ústí nad Orlicí, Pardubickému kraji a MPSV za jejich podporu. 

 

DĚKU J EME!!!   
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     POSLÁNÍ A CÍLE RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO  

 

Rodinné centrum Srdíčko bylo založeno za účelem praktické a duchovní pomoci potřebným 
lidem bez rozdílu věku, postavení, rasy nebo vyznání. Jeho cílem je prevence sociálně-
patologických jevů v rodině formou výchovných, vzdělávacích a zábavných kroužků a klubů 
pro předškolní děti s rodiči; klubů, seminářů, kurzů a workshopů pro rodiče a prarodiče; 
zábavných a kulturních programů, klubové činnosti, táborů a víkendových akcí pro 
předškolní a školní mládež; včetně programu pro integraci dětí z menšinových skupin 
(postižených, Romů, cizinců, …), a dále podpora občanské společnosti v místní komunitě 
organizováním kulturních, environmentálních a aktivizačních akcí pro veřejnost. 

 

D ÍLČÍ  C ÍLE  RODIN N ÉH O CENT RA  SR DÍ ČKO  Z .  S .  
 

• nabídnout rodičům podporu při výchově a vzdělávání svých dětí a posilovat jejich 
rodičovské kompetence, povzbuzovat rodiče k aktivnímu přístupu a k převzetí 
odpovědnosti za výchovu a vzdělávání svých dětí 

• poskytovat služby napomáhající všestrannému rozvoji dětí a upevňování všech 
vzájemných vztahů v rodině, podporovat instituci rodiny, podporovat aktivní otcovství  

• nabídnout sociálně vyčleněným (rodiče na rodičovské dovolené, rodiče pečující o 
handicapované děti, rodiče a děti z národnostních menšin) možnost zapojení do 
komunity a přispívat tak k upevnění sociální sítě 

• zachytit případné sociálně-patologické jevy v rodině a pomáhat v rámci našich možností 
rodičům v obtížných životních situacích prakticky nebo zprostředkovat službu 
pastoračně - psychologickou či jinou potřebnou odbornou službu  

 

"DO RODINNÉHO CENTRA JSEM ZAČALA CHODIT ČISTĚ KVŮLI DĚTEM - ABY BYLY VE 

SPOLEČNOSTI OSTATNÍCH DĚTÍ A POHRÁLY SI S NOVÝMI HRAČKAMI. POSTUPNĚ JSEM SI 

TAM ALE NAŠLA PŘÁTELE A TEĎ TAM CHODÍM SNAD JEŠTĚ RADĚJI NEŽ ONY. TAKÉ MĚ 

VELICE TĚŠÍ MOŽNOST SI PŘI NÁVŠTĚVĚ HERNY BEZOBALOVĚ NAKOUPIT V 

HOKYNÁŘSTVÍ."       

        

     (MARTINA HORÁČKOVÁ, DVĚ DĚTI) 
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ČINNOST V ROCE 2019 
 

 

Jádrem naší činnosti byly i nadále pravidelné rodičovské kluby pro rodiče s dětmi na 

rodičovské dovolené, které se konaly po tři dopoledne v týdnu, každý den v týdnu s trochu 

jinou náplní. Malí i velcí si tak mohli užít výtvarné dílny, zpěv i pohyb, angličtinu pro malé 

děti, nebo jen hraní a povídání, ale hlavně – společnost, pomoc a podporu druhých. K tomu 

se připojily další, odpolední pravidelné aktivity (čtyřikrát v týdnu NZDM Kamin pro integraci 

dětí z vyloučených lokalit, jednou týdně Klub Exit pro mládež a Klub deskových her) a 

jednorázové akce, především víkendové. Sboru Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí vděčíme 

za možnost využívání prostor sborového domu, který má výhodnou polohu v těsné blízkosti 

autobusového nádraží v centru města. Zde máme k dispozici hernu s jídelnou, navíc 

propojenou s mléčným barem Zambarem a prodejnou vážených potravin Hokynářství, a 

multifunkční sál k interaktivním přednáškám. K domu patří i zahrada, na níž jsme za podpory 

města vybudovali dětské hřiště přístupné veřejnosti. Pronajaté prostory jsou zařízeny díky 

sponzorským darům, Sboru Jednoty bratrské a obětavé pomoci dobrovolníků tak, aby 

prostředí bylo příjemné pro děti i maminky. ZŠ Třebovská vděčíme za prostory pro klub 

Kamin.  

Pro Srdíčko jsme záměrně zvolili označení "Rodinné centrum", protože se snažíme o jeho 

otevřenost a přitažlivost pro všechny generace – nejen pro rodiče na rodičovské dovolené, 

jejich děti, ale i pro celé širší rodiny z našeho města a okolí včetně důrazu na zapojení otců 

či dědů. Na rodičovských klubech spontánně vznikají svépomocné rodičovské skupiny a díky  

našim dalším aktivitám dochází k jejich přirozenému propojení s ostatními skupinami jako 

jsou mládež a senioři. Prostřednictvím klubu Kamin pracuje naše centrum i s dětmi školního 

věku pocházejícími z různých sociálních skupin - bílých i romských rodin. 

 

 
PRAVI D ELN Á ČI NNOS T  

 

Dopolední herna – rodičovské kluby s programy pro rodiče i děti třikrát v týdnu (každé 

pondělí, středu a pátek) byly i v uplynulém roce místem pro setkávání, rozhovory, 

vzdělávání i zábavu. Snažíme se udržet nízké pobytné tak, aby mohl přijít opravdu každý, 

kdo chce a potřebuje. V roce 2019 jsme takto zasáhli 105 rodin, tedy 299 rodičů a dětí. V 

rámci těchto programů byla možnost zúčastnit se vyrábění a zpívání s dětmi, výtvarných 

dílen pro rodiče, angličtiny pro malé děti, seminářů a besed. Odpoledne jsme pořádali kurzy 

manželské komunikace Manželské večery, Klub Exit pro mládež a Klub deskových her pro 

veřejnost - děti i dospělé a samozřejmě nízkoprahový klub Kamin. Nechceme jen 

připravovat dobrý program, chceme vytvářet místo, kde se mohou lidé scházet, nacházet 

hlubší přátelské vztahy, s rostoucí důvěrou se sdílet i o svých případných starostech a také 

tu najít pomoc- praktickou i duchovní. 
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VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODIČE 

 

Nabízíme kreativní seberealizaci (nejen) pro rodiče na rodičovské dovolené s možností 

vyzkoušet si různé výtvarné a rukodělné techniky, recyklaci různých materiálů či vyrobit si 

vlastnoručně něco hezkého a užitečného.  

 

VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI „Učíme se spolu“ 

 

V rámci dopoledního programu se rodiče s dětmi učili jednoduché 

básničky, písničky, tanečky a výtvarné techniky pro nejmenší.  

 

ANGLIČTINA PRO MALÉ DĚTI 

 

Na vedení angličtiny se jako lektoři podíleli dobrovolníci v rámci Evropské dobrovolnické 

služby. Během programů se děti s rodiči učili jednoduchá slovíčka, písničky a říkanky, 

využívali jsme i audiovizuální techniku.  

 

KLUB DESKOVÝCH HER  

 

Ve spolupráci s mladými dobrovolníky jsme umožnili každý pátek široké veřejnosti 

smysluplné trávení volného času v našem „zdravém mléčném baru“ Zambaru s možností 

zapůjčení velkého množství deskových her. 

 

MUŽSKÁ A ŽENSKÁ DISKUZNÍ PODPŮRNÁ SKUPINA 

 

V roce 2019 pokračovaly ve své práci i diskuzní skupiny – jednou týdně se mohou muži a 

dvakrát týdně ženy svěřit druhým se svými těžkostmi i radostmi a pod vedením lektora 

vzájemně sdílet své zkušenosti a poskytovat si potřebnou podporu. 

 

KURZY MANŽELSKÉ KOMUNIKACE – MANŽELSKÉ VEČERY 

Kurz Manželské večery probíhal i v roce 2019 po osm podzimních večerů. Využíváme 

metodiku zpracovanou manželi Leeovými z Anglie. Večer je vždy zahájen večeří pro páry, 

tématy jsou komunikace, konflikty a jejich řešení, odpuštění, vztah k rodičům, sex, projevy 

vzájemné lásky apod.  
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NZDM KAMIN 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin nabízí podporu mladým lidem, kteří se 

ocitají na složitých křižovatkách života.  

Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež ve věku 8-16 let z Ústí nad Orlicí a okolí. 

Poskytujeme pomoc těm mladým lidem, kteří vykazují (nebo je ohrožuje) společensky 

nepřijatelné a rizikové chování. Nabízíme sociální služby a aktivity, které slouží k 

předcházení vzniku a k řešení společensky nežádoucího chování v jejich životech, k 

nalezení pozitivního a přijatelného životního stylu a k zapojení do společnosti. Kamin 

funguje na principech nízkoprahovosti, anonymity a křesťanských hodnot. 

Klub zajišťují čtyři pracovníci a dobrovolníci. Do klubu denně dochází v průměru 8 - 10 dětí. 

V roce 2019 se tu vystřídalo celkem 88 dětí (zájemců), z toho se 36 dětmi byla uzavřena 

dohoda a staly se tak klienty (celkový počet dohod probíhajících v roce 2019 byl 65). 

Nejčastěji v klubu řešíme špatný prospěch ve škole, nedostatek sebedůvěry a neschopnost 

zabavit se jinak než na mobilu. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou děti od 10-ti do 14-ti 

let. V rámci NZDM také probíhají každý měsíc preventivní programy, které mají různou 

podobu. Mohou být poskytnuty formou hry, exkurze nebo interaktivní besedy s odborníky 

v daném oboru. 

V rámci NZDM probíhá každý týden ve čtvrtek terénní služba. Tu zajišťuje pracovník 

v sociálních službách Pavel Novák a setkává se s dětmi v jejich přirozeném prostředí. 

Terénní služba probíhá zejména ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Orlicí. V roce 2019 

přibyl nový pomocník do terénní služby, který má v občance napsáno Citroen Berlingo. 

Tento „pomocník“ umožňuje dostat se i na místa, která se při pěší pochůzce nedala časově 

stihnout. 
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• PRAVIDELNÝ PROVOZ V ROCE 2019 

Po: 8.30 – 12.30 hod.  Rodičovský klub s hernou, tvoření a zpěv pro děti 

 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin 

10.00 – 12. 00 hod.  Besedy se zdravotníkem (1x za měsíc) 

Út: 13.30 – 18.30 hod.. NZDM Kamin 

 18.00 – 22.00 hod. Diskuzní podpůrné skupiny – ženy, muži 

18.00 – 20.00 hod. Manželské večery (8 týdnů na podzim) 

St: 8.30 – 12.30 hod.  Rodičovský klub s hernou, výtvarné dílny pro rodiče 

 10.00 – 12.00 hod. Semináře o výchově (1x za měsíc) 

 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin 

Čt 13.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin  

14.30 – 18.30 hod. NZDM Kamin - terénní služba  

Pá: 8.30 – 12.30 hod.  Rodičovský klub s hernou, angličtina pro malé děti 

16.00 – 18.00 hod. Diskuzní podpůrná skupina – maminky s malými dětmi 

17.00 – 19.00 hod. Klub Exit pro mládež 

18.00 – 24.00 hod.  Klub deskových her 

 

• PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A POBYTOVÉ AKCE 

Červenec Volná herna, vstup přes mléčný bar každý všední 

den 15.00 – 18.00 

Dětský tábor Narnie: Cesta tam a zase zpátky – 

Sedloňov v Orlických horách 

Srpen  Volná herna, vstup přes mléčný bar každý všední 

den 15.00 – 18.00 

Tábor 12+ Ready player one – Nové Město nad Metují 

Táboření pro tatínky s dětmi – Koryčany 

Tréninkový rodinný pobyt Medvídek Pú pro rodiny s dětmi v Krkonoších 

Mládežnické putování po stopách uprchlíků z Osvětimi Vrby a Wetzlera 
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JEDNOR ÁZOV É A KCE RC 
 

BESEDY A SEMINÁŘE 

Během roku jsme uskutečnili v dopoledních i odpoledních hodinách interaktivní semináře 

na témata jako např. Základy rodinné krizové připravenosti, Dětský vzdor a vztek, 5 jazyků 

omluvy, První puberta - výchova batolat, Odpovědná role hlavy rodiny, Kluci a holky, 

Krotíme TV a internet, Sourozenecké konstelace,  Bezpečný kyberprostor. 

Pokračoval i cyklus besed se zdravotníkem (díky Elišce Pinkasové, DiS.) – dostali jsme se 

k tématům Nachlazení, chřipka, angina a horečka, Stres a úzkost, Nebezpečí v domácnosti,  

Bylinky pro zdraví, Etikety aneb složení potravin, Nebezpečné slunko?, Alergie, Očkování, 

Předcházení nemocem, Zdravé mlsání. 

 

SOUSEDSKÝ BAZÁREK 

Jednalo se o menší akci, kdy jsme umožnili dětem i dospělým sejít se v našich prostorech a 

povyměňovat, případně prodat hračky a jiné věci,  které jim doma leží nevyužité, a zároveň 

se potkat a popovídat…  

 

INDIÁNSKÝ TÁBORÁK 

U příležitosti data 30.4. jsme pozvali rodiny na zahradu RC, kde si kromě ohně, písniček a 

popovídání mohly užít i několik aktivit pro děti s indiánskými tématy.  

 

VÝLET DO ZOO OLOMOUC 

Tradiční jarní výlet jsme v roce 2019 nasměrovali do ZOO v Olomouci, cestu vlakem a 

samozřejmě hlavně zvířátka si řádně užili děti i dospělí :-) 

 

TÁTAFEST 

Na oslavu dne otců a jako podporu otcovství jsme i v roce 2019 připravili na mužské “chutě” 

zaměřené odpoledne se soutěžemi a dobrotami v „chlapském" stylu a pokračovali tak v 
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tradici orlickoústeckých Tátafestů. Zpestřením byla dětská elektrická mašinka od přátel a 

milovníků funkčních kolejišť z Chocně. 

 

RODINNÝ POBYT MEDVÍDEK PÚ 

V srpnu jsme, opět v Krkonoších, uspořádali „tábor“ – pobyt pro rodiny s dětmi na motivy 

oblíbeného Medvídka Pú. Zároveň byl pobyt koncipován pro rodiče jako tréninkový, 

umožňující posílení rodičovských kompetencí prostřednictvím seminářů a besed o výchově 

a osobních konzultací s přítomnými výchovnými poradci manžely Klasovými.  

  

DĚTSKÝ TÁBOR NARNIE: CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY, TÁBOR 12 PLUS READY 

PLAYER ONE 

I třetí pobytový tábor pro děti školního věku – na motivy knih C.S. Lewise Narnie se podařil.  

Společný čas v Sedloňově v Orlických horách byl plný her a zábavy, ale i důležitých 

rozhovorů a příležitostí k růstu. Děti dorostového věku pomáhaly jako vedoucí družin a 

praktikanti. I tyto starší děti si pak mohly společně se svými vrstevníky i užít v rámci tábora 

12+  svůj vlastní týden plný zajímavých her a zkušeností… 

 

BALÓNKOVÁ PÁRTY NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Balónky milují snad všechny děti a na zahajovací zahradní párty jich bylo skutečně mnoho a 

stejně tak zajímavých aktivit s nimi � 

 

DRAKIÁDA 

V roce 2019 nám bohužel opět počasí nepřálo a akce musela být zrušena… 

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

Lampiónový průvod jako nejmasověji navštěvovaná akce RC nemohl být ani v roce 2019 

opomenut. Ze dvou orlickoústeckých sídlišť děti hrdě nesly své zářící lampiony městem, 

užily si společně i závěrečný ohňostroj.  
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MIKULÁŠ 

V rámci Mikulášské nadílky zveme do centra pomocníky z řad spolupracovníků a 

dobrovolníků – i tentokrát nám pomohli vytvořit mikulášskou atmosféru s pomocí stylových 

kostýmů. Všichni si s chutí zazpívali a pochutnali na zdravých dobrotách… 

 

DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST 

Jako každý rok před Vánoci jsme uspořádali Vánoční slavnost pro rodiče s dětmi, při níž jsme 

dětem i rodičům poutavým způsobem přiblížili vánoční příběh. Připravili jsme také spoustu 

různých soutěží s vánoční a zimní tématikou. 

 

SILVESTR 

Ve spolupráci s Klubem EXIT a dobrovolníky RC jsme naplánovali také silvestrovský večer. 

Zábavný program bez alkoholu byl koncipován jak pro osamělé, tak i pro celé rodiny s dětmi, 

pro účastníky všech generací.  

 

  



 

12 

 

EVROPSKÁ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA  
 

V roce 2019 naše Rodinné centrum Srdíčko hostilo postupně dva zahraniční dobrovolníky. 

Na základě projektu v akci European voluntary service programu Erasmus+ u nás dvanáct 

měsíců svého pobytu a služby koncem října završila Arménka Nare Antonyan. Přes 

spolupráci Pardubického kraje se svým protějškem z Francie jsme získali pomoc další 

dobrovolnice – francouzské slečny Astrid Maillard. Svým pobytem u nás opět pomohly 

mnohým navázat nové, netradiční vztahy překračující zeměpisné hranice, za jejich pomoc i 

přátelství s nimi jsme vděční...   

  

BĚHEM SVÉ SLUŽBY V ČECHÁCH JSEM SE NAUČILA, ŽE JE TŘEBA VYSTOUPIT ZE SVÉ KOMFORTNÍ ZÓNY, 

PROTOŽE JEDINĚ TAK ČLOVĚK ZÍSKÁ NÁDHERNOU ZKUŠENOST. DÍKY, ŽE JSEM S VÁMI MOHLA BÝT. 

          

     (ASTRID MAILLARD, DOBROVOLNICE Z FRANCIE ) 
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DALŠÍ PROJEKTY: 
 

MLÁDEŽNICKÁ VÝMĚNA O KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI   

- UČÍME SE OD TĚCH, KDO PŘEŽILI OSVĚTIM 

 

Čtyřicet účastníků ze 3 zemí Evropy strávilo 5 dní na tréninku preperství přežití ve 

zrušeném hotelu v centru Nové Paky, kde se setkali s paní Doris, která prošla dvěma 

koncentračními tábory a v 16ti letech se dožila konce války. Pak se účastníci nočním 

vlakem přesunuli přímo do Osvětimi, konkrétně do koncentračního tábora Auschwitz II - 

Birkenau. Odtud, vybaveni deníkem uprchlých československých vězňů Vrby a Wetzlera, 

absolvovali pěšky 150km dlouhou pouť až do slovenské Žiliny, stejnou trasou jako mladí 

uprchlí Židé. Po cestě přespávali ve stanech, jedli, jen co si sehnali a uvařili, četli si 70 let 

staré deníky a učili se překonávat každodenní problémy se zdravím, počasím i krizí 

morálky. Projekt byl podpořen programem Erasmus plus. 
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STRUKTURA ORGANIZACE  
 

Na členské schůzi dne 25. 6. 2019 došlo ke změnám v členské základně, z důvodu 

odstěhování se požádali o ukončení členství Martin a Lucie Kaláškovi. Máme tedy ke konci 

roku 2019 14 členů. 

Všem členům děkujeme za odvedenou práci.  

 

 

PŘEDSEDA 

Mgr. Marcela Dostrašilová

  

JEDNATEL 

Marie Pažourková 

 

PORADCE A TŘETÍ ČLEN 

UŽŠÍHO VEDENÍ 

Daniel Dostrašil 

 

POKLADNÍK 

Erika Nováková 

 

 

ÚČETNÍ 

Erika Nováková 

 

 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Tereza Abrahámová 

Bc. Daniel Dostrašil 

Mgr. Marcela Dostrašilová 

Martin Krčmář 

Mgr. Nicol Krčmářová 

Pavel Novák 

Erika Nováková 

Marie Pažourková 

Jaroslava Pešková 

   Pavel Marek, Dis. 

   Eliška Pinkasová 

   Tomáš Pinkas 

   Mgr. Jana Marková 

   Bc . Tomáš Vodehnal 
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DOBROVOLNÍCI RODINNÉHO CENTRA SRDÍČKO  

 

 

Bc. Daniel Dostrašil 

Mgr. Nicol Krčmářová 

Martin Krčmář 

Marie Pažourková 

Erika Nováková 

Pavel Novák 

Pavel Marek, Dis 

Mgr. Jana Marková 

Jaroslava Pešková 

Nikola Vyhnálková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klárka Dostrašilová 

Káťa Dostrašilová 

   Tomáš Pinkas 

   Eliška Pinkasová 

   Nare Antonyan 

   Astrid Maillard 

   Lenka Krejčí 

   Bc. Tomáš Vodehnal 

   Pavel Winkler 

L   Luboš Rydlo 

a další…
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NAŠI SPONZOŘI  
 

 

SPOLUPRÁCE 

Jednota bratrská v Ústí nad Orlicí 

Klub EXIT 

Asociace Comeniana 

KONEP 

Město Ústí nad Orlicí 

Pardubický kraj

 

FINANČNÍ DARY A DOTACE 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Město Ústí nad Orlicí 

Pardubický kraj 

Evropská unie 

 

KUDOS, potrubní díly s.r.o. 

Choceň 

IVECO Czech Republik, a.s. Vysoké 

Mýto 

SOLEA CZ výrobní družstvo, Česká 

Třebová 

Mgr. Nicol Krčmářová 

Bc. Daniel Dostrašil 

Michaela Romana Michalíková 

KONZUM, obchodní družstvo  

Nadace Racek, Liberec 

OD5K10,  z. s. Rychnov nad 

Kněžnou  

OrchlDEAS s.r.o. Bratislava – 

Dobromat 

 

a drobní dárci…

 

HMOTNÉ DARY

Rydlovi,  

Maryškovi 

a jiní drobní dárci… 

 

 

  

VŠEM SUBJEKTŮM I 

JEDNOTLIVCŮM, KTEŘÍ 

V ROCE 2019 PODPOŘILI 

NAŠI PRÁCI, VELICE 

DĚKUJEME 
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PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE MPSV
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