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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace se věnuje ohroženým dětem a jejich rodinám na 

Kladně od roku 1968. Historické kořeny péče o zdravotně znevýhodněné děti však sahají až do dob 

poválečných.  

Hlavním cílem zařízení je poskytnutí komplexní podpory znevýhodněnému dítěti i jeho rodiny. 

V roce 2012, kdy došlo k transformaci zařízení tak, abychom vyšli maximálně vstříc 

celospolečenským změnám a chystané legislativě, byla naše hlavní činnost rozšířena o činnost 

doplňkovou. Zároveň bylo požádáno o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Navzdory  

novým trendům péče o ohrožené děti vycházíme ze statistiky, že ve všech společnostech napříč 

dobou se ocitlo na okraji společnosti 5 – 8% dětí. Poslední statistiky vykazují nárůst pohybující se 

až k 10 -15%. Cíl proto zůstává stále stejný, ale formy péče jsme změnili.  Svými programy se více 

zaměřujeme na podporu dětí vyrůstajících v pěstounské péči, na pomoc matkám a jejich zdravotně 

nebo sociálně vyloučeným dětem a na doprovázení dětí, které potřebují okamžitou pomoc. 

Rok 2017 byl pro dětské centrum velmi aktivní a přinesl řadu novinek. Rozšířil a obměnil se 

pracovní kolektiv, větší důraz byl kladen na postupnou profesionalizaci vlastní činnosti 

prostřednictvím standardů kvality pověřených osob. Hlavním zájmem však bylo vytvoření zázemí a 

služby, která poskytne dětem týraným a zneužívaným bezpečné zázemí a odbornou pomoc. 

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. 

 

 

Mgr. Bc. Hana Gabrielová 

ředitelka 
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KDO JSME? 

 

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. 
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ZÁKLADNÍ DOKUMENTY 

 

 

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 18.1.2013 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 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., 

- 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 5 pro děti s handicapem 

2 oddělení zahrnující ložnici, hernu a koupelnu pro danou skupinu dětí; mléčná a centrální kuchyně; 

návštěvní místnost; kanceláře administrativních pracovníků;  prádelna a dvě terapeutické místnosti.  

 

NOVÝ AREÁL 

(dětský domov pro děti zpravidla do 3 let věku) 

12 lůžek - pro děti nad 12 měsíců  a 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 psycholožky, muzikoterapeutky a fyzioterapeutky), hydroterapie; šatna zaměstnanců a 

archiv zařízení. 

 

BUDOVA DETAŠOVANÉHO  PRACOVIŠTĚ   STOCHOV, HORNICKÁ 203 

(ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) 

15 lůžek - 12 míst pro děti ve věku  od 0 do 18 let 

V každém bytě mohou děti využívat jídelnu, obývací pokoj a vždy tři pokoje určené  dětem. 

Součástí těchto prostor jsou: kuchyně, terasy na volnočasové aktivity, skladovací prostory a 

rozlehlá zahrada s herními prvky dle věku dětí, keramická dílna.     

 

AZYLOVÝ BYT MIMO AREÁL DC 

1 matka + 1 dítě 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

 

o Sandtray – roční výcvikový kurz  – Centrum rozvoje hrou Kolín 

o Supervize Portage – DC Paprsek Praha 

o Sdílení dosavadní praxe v transformaci pobytových služeb pro děti se zdravotním 

postižením – metodický den -  MPSVa LUMOS 

o Konference Dyskorunka – DYSCENTRUM Praha 

o III.konference dětské paliativní péče Olomouc – Česká společnost paliativní péče 

o Konference NA HRANĚ – Letní dům, z.ú 

 

 

 

 

                                                 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 

Dětské centrum spolupracuje v rámci různých dotovaných projektů s Úřadem práce ČR, Probační a 

mediační službou a Obslužnou společností a.s. Projekty řeší např. dočasné zaměstnávání jejich 

klientů, rekvalifikaci  nebo zácvik za účelem dalšího získání zaměstnání. Na druhé straně děti 

našeho zařízení získají individuální péči další tety. 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. 

 

 

 

 

 

 GRANTOVÁ ŘÍZENÍ  

 

Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením –  v srpnu jsme využili výzvy  

Nadačního fondu AGROFERT. Předmětem žádosti o podporu bylo pořízení diagnostických a 

terapeutických metod a pomůcek potřebných k posouzení a rozvoji zdravotně a sociálně 

znevýhodněných a postižených dětí. Celková částka projektu činila 123 136 Kč.  Žádost byla v 

prosinci podpořena ve výši 80 tis. Kč; její realizace proběhne v období od ledna do října 2017.    

 

Společně pro druhé je společensky odpovědný program společnosti ČD Telematika. V srpnu 2017 

jsme od tohoto programu žádali podporu ve výši 126 000 na obnovu vybavení prostor ZDVOP. 

Naše žádost nebyla pro realizaci vybrána. 
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DĚTSKÝ DOMOV  - ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ  

 

V roce 2017 bylo 

o přijato celkem 51 dětí a to na základě: 

• souhlasu rodičů  34 

• předběžného opatření             15 

• nařízení ústavní výchovy   2 

 

o propuštěno    50  dětí: 

• do původní rodiny     28     

• do náhradní rodinné péče            7       jiné formy NRP (PP)      

• institucionální výchova     14      DD a DC 
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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 klinické psycholožky, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, 

muzikoterapeuta, výchovného poradce 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. 
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

 

Dne 29.8.2017 se Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc po půlročních přípravách 

přestěhovalo na adresu detašovaného pracoviště ve Stochově. Důvodem přestěhování jsou 

především vhodnější prostorové podmínky pro tuto dětem poskytovanou službu. 

 

ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ ZDVOP 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále 

také ZDVOP) v roce 2017 doprovázelo celkem 44 

dětí: 

o 6 dětí z předcházejícího sledovaného období 

(z roku 2016) 

o 38 dětí bylo nově přijatých a to: 

- z toho 9 sourozeneckých skupin (8 skupin po 

2 dětech, 1 skupina po 4 dětech, 1 skupina po 

5 dětech) 

- z toho 1 nezletilá matka s nezletilým dítětem 

- z toho 3 děti byly přijaty ve sledovaném 

období opakovaně, tj. v zařízení pobývaly 2x 

 

z původní rodiny:     37      dítě   

z širší rodiny:                   1      dítě 

z náhradní rodinné péče:       0      

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 bylo celkem propuštěno 30 dětí  

1. pololetí  16  dětí  

2. pololetí 14  dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet dnů strávených dětmi v ZDVOP v roce 2017:  3109  z 4380 
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ODBORNÁ POMOC 

 

Tým pracovníků zařízení odborného poradenství v rámci odborné pomoci dětem ze ZDVOP 

poskytl celkem 142 hodin přímé, převážně terapeutické práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 

OKAMŽITOU POMOC   

 

2017 

Zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou 

pomoc   výkon cena 

leden 28,50 17 450,00 Kč 

únor 27,50 19 500,00 Kč 

březen 21,00 10 200,00 Kč 

duben 9,00 3 000,00 Kč 

květen 5,00 2 500,00 Kč 

červen 17,50 14 650,00 Kč 

červenec 1,00 500,00 Kč 

srpen 15,00 10 000,00 Kč 

září 4,75 1 175,00 Kč 

říjen 6,00 3 600,00 Kč 

listopad 5,25 2 250,00 Kč 

prosinec 1,50 300,00 Kč 

celkem 142,00 85 125,00 Kč 

ředitelka zařízení 
 

 

 

počet fyzických osob:  1počet 

přepočtených osob: 0.250   

 

 

 

odborný personál 

ZOP 
 

 

 

vedoucí ZDVOP, 

sociální pracovnice, 
 

Počet fyzických osob:  1 

Počet přepočtených osob:  1 

 

Počet přepočtených osob:  

0,250 

 
klinický psycholog 
 
 

 

Počet fyzických osob: 1 

Počet přepočtených osob:  0,166 

 

speciální pedagog 
 
 

Počet fyzických osob: 1 

Počet přepočtených osob:  0,250 

 

pracovník přímé péče 
 

 

 

Počet fyzických osob:  13 

Počet přepočtených osob:  12,5 
 

 Počet fyzických osob: 13 

 Počet přepočtených osob: 12,5  

 

 

provozní zaměstnanci 

účetní 
 

 

 

Počet fyzických osob:  1 

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

 Počet přepočtených osob: 0,250  

 

kuchař 
 

 

 

Počet fyzických osob:  2 

Počet přepočtených osob:  2  

 

fyzioterapeut-

ergoterapeut 

 
Počet fyzických osob: 1 

Počet přepočtených osob:  0,250 

 

domovník 
 

 

 

Počet fyzických osob:  1 

Počet přepočtených osob: 0, 2  

 

sociální pracovnice 
 

 

 

Počet fyzických osob:  1 

Počet přepočtených osob:  1  
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AKTIVITY PRO DĚTI ZDVOP 

 

2017 

Leden 

 

Bruslení na ledě na Nám. Starosty Pavla Kladno 

Karneval v Buštěhradě                                           

únor Kino Praha Zličín – film Život mazlíčků 

Canisterapie 

Aquapark Kladno 

Březen 

 

Cirkus Berosini 

Cirkus JO-JOO                                               

Duben 

 

Kino Lucerna Praha – film Anděl páně 2 

Výlet – Staroměstské náměstí Praha 

Velikonoční hodování                     

květen Návštěva ZOO parku a dětského koutku v OC Oáza      

červenec Muzeum vlaků Lužná u Rakovníka 

srpen ZOO Praha 

Opékání špekáčků 

září Stochovské Svatováclavské posvícení 

Pohádkový les – Kamarádi Stochov 

říjen Drakiáda – Kamarádi Stochov 

listopad Divadlo Lampion – představení Cipísek 

Rozsvícení vánočního stromku v Dětském centru v Kladno 

prosinec Návštěva motorkářů 

Vánoční florbalový turnaj 

Herna Beruška Kladno 

Mikulášská nadílka 

Vánoční trhy, Betlém Stochov 

Jarmark na Stochově 

Čertovské dovádění 

Ukázka vozidla Policie ČR 
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PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

• k 1.1.2017 dohod: 25 

• uzavřených dohod v roce 2017: 14 

• v průběhu roku 2017 ukončených dohod: 3 

• k 31.12.2017 platných dohod: 36  (Z celkového počtu 36 dohod jsou 4 dohody uzavřené na 

přechodnou PP, z toho v každé rodině jedno dítě) 

                                          

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

182,50 hodin: 

2017 Podpora pěstounů 

  výkon cena 

leden 25,00 7 775,00 Kč 

únor 26,00 8 625,00 Kč 

březen 27,50 8 750,00 Kč 

duben 13,00 3 250,00 Kč 

květen 10,00 2 125,00 Kč 

červen 9,00 4 075,00 Kč 

červenec 11,00 2 600,00 Kč 

srpen 3,50 1 000,00 Kč 

září 16,00 4 100,00 Kč 

říjen 21,50 7 000,00 Kč 

listopad 11,00 3 850,00 Kč 

prosinec 9,00 2 700,00 Kč 

celkem 182,50 55 850,00 Kč 
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K prohlubování odborných znalostí jsme v roce 2017 připravili témata:  

o Kdy navštívit logopeda - nejčastější vady řeči v dětském věku 03.01.2017 (Mgr. Jan 

Merunka – logoped)  

o Kavárna 01.02.2017 (Mgr. Lucie Dupačová – klinický psycholog)  

o Výchovné nástroje rodičů – volný čas dětí 07.03.2017 (Mgr. Eva Abrhámová – pedagog)  

o Tvořivá dílna – Velikonoční ručkování a tradice 04.04.2017 (Lída Hudcová – pracovnice 

DC Kladno)  

o Zvláštnosti sexuálního chování dětí 10.05.2017 (Mgr. Lucie Dupačová – klinický 

psycholog)  

o Tvořivá dílna – prázdninové ručkování 30.05.2017 (Lída Hudcová – pracovnice DC Kladno)  

o Význam hry v životě dítěte 05.09.2017 (Mgr. Eva Abrhámová – pedagog)  

o Pobytový víkend Hotel Astra – Srby – workshop 22.09. – 24.09.2017 s programem: 

▪ Kavárna 

▪ Právní poradna II. 

▪ Resuscitace dětí, první pomoc 

▪ Sexualita u dětí II. 

o ADHD z pohledu pedagoga 03.10.2017 (Mgr. Eva Abrhámová – pedagog)  

o Kavárna 08.11.2017 (Mgr. Lucie Dupačová – klinický psycholog)  

o Tvořivá vánoční dílna 06.12.2017 (Lída Hudcová – pracovnice DC Kladno)  

 

 

V roce 2017 jsme poskytovali příspěvek na letní dětský tábor celkem 12 dětem z 9 rodin. 

Podpůrná péče s pobytem dětí v zařízení DC byla v průběhu letních prázdnin poskytnuta 3 dětem. 
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OSTATNÍ POVĚŘENÍ K  VÝKONU SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ  

  

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.,  

- realizace viz. str.14. 

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.,  

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..  

  

  

  

  

  

  

  

  

CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO  ZAJÍMAT?  

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ je zveřejněn v zřizovatelem předepsaném formátu na webových 

stránkách našeho zařízení: 

http://dckl.cz/images/Data/Zpr%C3%A1va_o_hospoda%C5%99en%C3%AD_a_%C4%8Dinnosti_

za_2017.pdf 

 

ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ http://dckl.cz/images/Data/VZ-informace-2017.pdf 

. 

 

 

http://dckl.cz/images/Data/Zpr%C3%A1va_o_hospoda%C5%99en%C3%AD_a_%C4%8Dinnosti_za_2017.pdf
http://dckl.cz/images/Data/Zpr%C3%A1va_o_hospoda%C5%99en%C3%AD_a_%C4%8Dinnosti_za_2017.pdf
http://dckl.cz/images/Data/VZ-informace-2017.pdf
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem, kteří v roce 2017 veřejně či anonymně, ve velkém i v malém, jednorázově 

nebo opakovaně, financemi, věcně, nápady či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našich 

dětí a zařízení: 

 Finanční dary Věcné dary 

KVANTA a.s.                        20 000,00 Kč  -   Kč                                      

METAL TRADE COMAX Velvary 20 000,00 Kč -   Kč 

Agrofert Nadace 80  000,00 Kč -   Kč 

Chance 4 Children, z.s. -  Kč      94 081,00 Kč 

Arvato services k.s. Stochov 43 420,00 Kč -   Kč 

Česká společná AIDS pomoc 40 600,00 Kč -   Kč 

Město Kladno 68 501,00 Kč -   Kč 

PhDr. Veverková -  Kč 449,00 Kč 

Český Aeroholding 5 000,00 Kč -   Kč 

Kolektiv Akt. Kladno - gymnázium 28 500,00 Kč -   Kč 

Anonymní dárce  -   Kč 1 000,00 Kč 

Kolektiv města Hřebeč -   Kč 14 600,00 Kč 

Accenture Services Praha -   Kč 1 050,00 Kč 

Puchottová Lenka -   Kč 1 025,00 Kč 

HAMÉ Kunovice -   Kč 5 563,00 Kč 

Anonymní dárce  -  Kč 4 340,00 Kč 

Třinecké Železárny 20 000,00 Kč -   Kč                                       

Iurii Shcherbanov 4 000,00 Kč -   Kč 

Javůrková Lucie 100,00 Kč -   Kč 

Pergl Jaroslav 150,00 Kč -   Kč 

MP Kladno 8 000,00 Kč -   Kč 

4. ZŠ Norská Kladno                                     -   Kč 14 990,00 Kč 

NKT s.r.o. Kladno                                     -   Kč 2 500,00 Kč 

Spolek přátel Kladna                                     -   Kč 6 417,00 Kč 

Čermáková V. Buštěhrad 5 300,00 Kč -   Kč 

Město Rudná 61 500,00 Kč -   Kč 

Jirák Zdeněk, Kladno 5 440,00 Kč -   Kč 

Šimáčková Kristýna  5 540,00 Kč -   Kč 

Dobrovolnické centrum Kladno                                     -   Kč 12 825,00 Kč 

Beneš Pavel 5 000,00 Kč -   Kč 

Husáková Klára 1 000,00 Kč -   Kč 

MCK Comerce LTD Praha 5 000,00 Kč -   Kč 

Globus Praha Zličín 7 555,00 Kč -   Kč 

KÚ Praha -   Kč 3 049,50 Kč 

Rodl a Partner Tax, k.s. Praha -   Kč 32 338,01 Kč 

Bášová Markéta, Kladno 16 165,00 Kč -   Kč 

Světlana Pavlová, Praha 200,00 Kč -   Kč 

C E L K E M             450 971,00 Kč                194 132,51 Kč  
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V Kladně dne 8.června 2018   

Mgr. Bc. Hana Gabrielová, v.r. 

ředitelka 


