Poděkování krajských středisek za rok 2017
Brno
Poděkování za finanční a další podporu
 Nadačnímu fondu Mathilda
 paní MUDr. Anně Žádníkové
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 Jihomoravskému kraji
 městu Znojmu
 statutárnímu městu Brno

České Budějovice
Poděkování za finanční a další podporu
 Nadačnímu fondu Mathilda
 panu MUDr. Richardu Šídlovi
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 Jihočeskému kraji
 Nadace člověk člověku (projekt: Cesta ze tmy – terénní rehabilitace pro lidi
s těžkým zrakovým postižením)
 statutárnímu městu České Budějovice (projekt: Cesta ze tmy 2017)
Děkujeme za podporu rekonstrukce cvičné kuchyně pro osoby s těžkým zrakovým
postižením
 Československé obchodní bance, a. s.
 Diplomatic Spouses´ Association z.s.
 Nadaci Charty 77 – Kontu Bariéry
 Nadačnímu fondu Mathilda




paní MgA. Veronice Loušové
společnosti Teka - CZ s.r.o.

Hradec Králové
Poděkování za finanční a další podporu
 Komerční bance, a.s.
 Nadačnímu fondu Mathilda
 Paní Markétě Ferenčíkové
 Paní Libuši Svátkové
 společnosti Fa RENE a.s.
 společnosti hkfree.org z.s.
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Královéhradeckému kraji
 statutárnímu městu Hradec Králové (projekt: Sociální rehabilitace nevidomých a
slabozrakých)

Jihlava
Poděkování za finanční a další podporu




Nadačnímu fondu Mathilda
společnosti PAKRA ZF - SERVIS s.r.o.
všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)



Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a sbírce Světluška (projekt: Zdravotněedukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace




Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Kraji Vysočina
statutárnímu městu Jihlava (projekt: „Sociální rehabilitace“)

Karlovy Vary
Poděkování za finanční a další podporu






firmě František Sázel – KV OZNAMOVATEL
Lions Clubu Karlovy Vary, z. s.
Nadačnímu fondu Mathilda
všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Základní škole Nejdek, Karlovarská, příspěvkové organizaci

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)


Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace




Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Karlovarskému kraji
statutárnímu městu Karlovy Vary

Liberec
Poděkování za finanční a další podporu
 Českému rozhlasu Liberec
 Nadačnímu fondu Mathilda
 paní Mgr. Zdence Janouškové
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR
 Libereckému kraji (projekt: Zdravotně edukační služby pro lidi se zrakovým
postižením LB kraje)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 Libereckému kraji
 statutárnímu městu Liberec

Olomouc
Poděkování za finanční podporu
 Nadačnímu fondu Mathilda
 panu ing. Petru Balnerovi
 panu Mgr. Stanislavu Jílkovi








panu Marku Ryšavému
panu Brunovi Svobodovi
paní MUDr. Aleně Švecové
společnosti DOMAPEK s.r.o.
společnosti EXPRESPNEU.cz
společnosti FESTA Olomouc s.r.o.

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)



Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Olomouckému kraji (projekt: Rehabilitace zraku pro osoby se zrakovým handicapem
v Olomouckém kraji)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace




Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
statutárnímu městu Olomouc (projekt: Sociální rehabilitace nevidomých a
slabozrakých osob)
Olomouckému kraji (projekt Služby sociální prevence v Olomouckém kraji
financovaný dotací z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky, poskytnutou v rámci Operačního programu Zaměstnanost)

Ostrava
Poděkování za finanční a další podporu








anonymním dárcům
Nadačnímu fondu Mathilda
paní Mgr. Elišce Dordové
panu Břestislavu Lapiszi (Moravskoslezský deník)
panu Radku Skříšovskému
panu Petru Škerkovi
všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)



Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a sbírce Světluška (projekt: Zdravotněedukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace


Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR



statutárnímu městu Ostrava (projekt: Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných
osob a projekt: Automobil k zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby s těžkým
zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu při nákupu nového automobilu pro poskytování terénních
služeb
 statutárnímu městu Ostrava (projekt: Automobil k zajištění služby sociální
rehabilitace pro osoby s těžkým zrakovým postižením)
 firmě Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

Pardubice
Poděkování za finanční a další podporu
 Komerční bance, a.s.
 Nadačnímu fondu Mathilda
 Panu Tomáši Křenovi
 společnosti hkfree.org z.s.
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 Pardubickému kraji
 statutárnímu městu Pardubice (projekt: Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní
středisko Pardubice)

Plzeň
Poděkování za finanční a další podporu




Lions Clubu Plzeň - City
Nadačnímu fondu Mathilda
všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)




Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Městskému obvodu Plzeň 1 (dva projekty v různých dotačních programech: Když
brýle nestačí“ – Služba rehabilitace zraku)
Městskému obvodu Plzeň 2 Slovany (projekt: „Když brýle nestačí“ – služba
rehabilitace zraku 2017)



Městskému obvodu Plzeň 3 (projekt: „Když brýle nestačí“ – služba rehabilitace
zraku 2017)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace





Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Plzeňskému kraji
statutárnímu městu Plzeň (projekt: Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní
středisko Plzeň – sociální rehabilitace)
Lions Club Plzeň – City

Praha a střední Čechy
Poděkování za finanční a další podporu























Nadačnímu fondu Mathilda
paní Evě Bialkové
paní Jarmile Brablcové
panu Martinu Čejkovi
panu Františku Hromasovi
panu Janu Jelíkovi
panu Václavu Kachlířovi
panu Tomáši Mejzrovi
paní Radce Mikušové
paní Ing. Vladislavě Onderkové
panu Václavu Prantnerovi
paní Michaele Plačkové
paní Mirce Přikrylové
panu Frédéricu Sudre
paní PhDr. Štěpánce Tůmové
paní Anně Vachudové
panu Janu Vališovi
panu Michalu Vaňkátovi
paní Haně Wernerové
České kontaktologické společnosti, o.s.
všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku) vyměnila jsem
odrážky



Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
hlavnímu městu Praha (projekt: Tyfloservis – terénní a ambulantní rehabilitace
nevidomých a slabozrakých na území hlavního města Prahy)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace vyměnila jsem odrážky







Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
hlavnímu městu Praha
Středočeskému kraji
Městské části Praha 5 (projekt: Poslepu životem – sociální rehabilitace osob
s těžkým zrakovým postižením)
Městské části Praha 8 (projekt: Tyfloservis - sociální rehabilitace osob s těžkým
zrakovým postižením)
Městské části Praha 10 (projekt: Tyfloservis - sociální rehabilitace osob s těžkým
zrakovým postižením)

Ústí nad Labem
Poděkování za finanční a další podporu
 Lions Clubu Teplice
 Nadaci ČEZ
 Nadačnímu fondu Mathilda
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 statutárnímu městu Ústí nad Labem (projekt: Sociální rehabilitace osob se
zrakovým a kombinovaným postižením)
 Ústeckému kraji (projekt: Sociální rehabilitace osob se zrakovým a kombinovaným
postižením)
 Ústecké komunitní nadaci

Zlín
Poděkování za finanční a další podporu
 Nadačnímu fondu Mathilda
 všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever
Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
 Ministerstvu zdravotnictví ČR (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
 Ministerstvu práce a sociálních věcí
 statutárnímu městu Zlín
 Zlínskému kraji

