
    PODĚKOVÁNÍ 

Jsme vděčni a velice si vážíme podpory všech, kteří jste na nás v nelehkém roce 2020 mysleli. Jménem celého týmu pracovníků našeho 
Ošetřovatelského domova, bychom chtěli poděkovat za všechny dary, kterými jste potěšili klienty, ale i zaměstnance. 

Děkujeme za ušité roušky, které byly v začátku jediným ochranným prostředkem pro zaměstnance a klienty. Děkujeme paní Tereze Pilnáčkové, 
panu Vomáčkovi, panu Koblížkovi, paní Pytlíkové, paní Tůmové, paní Opeltové, paní Chládkové, paní Chmelové, všem ze školky v Benátkách 
nad Jizerou, paní Habartové a dalším … 

Děkujeme za všechny ochranné prostředky a pomůcky, roušky, respirátory, štíty, brýle, overaly, rukavice, dezinfekce. Děkujeme panu Koblížkovi. 
týmu Nory Frydrichové, projektu Zlatá práce, iniciativě Roušky seniorů, firmám Alimpex Food, Svět rovnátek, Pražské teplárenské, Solární asociaci, 
DF Partner, Dentamedu, pracovníkům z hotelu Mariot Praque city a České straně pirátské.  

Děkujeme zaměstnancům z Puncovního úřadu za hygienické potřeby, vitamíny pro seniory, časopisy a také panu Chalupovi za hygienické potřeby 
a vitamíny. Děkujeme firmě Nutrego za klinickou výživu pro naše klienty. 

Děkujeme Nikol Homolové z projektu Radost pro seniory koordinaci a propojení lidí, kteří posílají našim seniorům krásné dopisy. Děkujeme spolku 
Mezi námi o.p.s. za krásné pohlednice pro naše klienty. Děkujeme žižkovsko-balkánské dechovce „Love Song Orchestra“ za úžasné odpoledne 
plné muziky, za milé rozptýlení našich klientů i zaměstnanců. 

Děkujeme za mobilní telefony pro naše seniory, předně panu Rampachovi a panu Zahradníkovi. 

Děkujeme naší obětavé kamarádce a dobrovolnici Janě Veselé za obstarávání nákupů našim klientům. 

Děkujeme panu Michalovi Součkovi, majiteli realitní společnosti QARA s.r.o. za poskytnutí bytu pro naše dojíždějící zaměstnance, bezplatně po 
dobu 2 měsíců. 

Děkujeme firmě DATART za dar v podobě pračky a sušičky. 

Děkujeme společnosti Auto Jarov za zakoupení relaxačních vaků na naše bolavá záda. 

Děkujeme za finanční dary od akciové společnosti Atrium Flóra, zaměstnancům z Payot Paris a M. ART s.r.o. 

Děkujeme za pomoc v podobě finančního daru panu Pollnerovi, panu Balašovi, panu Koblížkovi, panu Kulhánkovi, manželům Köhlerovým, 
manželům Královým, paní Brandejsové, paní Čechové, paní Báře Osvaldové, paní Odstrčilové, 

Děkujeme MHMP, MPSV a APSS za dodání ochranných pomůcek a dezinfekce. 

Děkujeme za pomoc a podporu MČ Praha 3.                                                                                          Z celého srdce děkujeme Vám všem  



 

  

 

 

 


