krajské středisko

BRNO
Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích;
Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně;
MUDr. Tomáši Mňukovi; společnostem FOKUS optik a.s., Oční optika – RUBÍN,
OPTIKA RICHTER, s.r.o. a TyfloCentrum Brno, o.p.s.; Středisku pro pomoc
studentům se specifickými nároky Teiresiás Masarykovy univerzity; Střední škole,
základní

škole

a

mateřské

škole

pro

zdravotně

znevýhodněné,

Brno,

Kamenomlýnská 2; zapsaným spolkům SONS ČR a VODICÍ PES; školám, jejich
pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá
pastelka.
Poděkování za finanční a další podporu
•

anonymním dárcům

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

společnosti KOFI-KOFI 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 (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Jihomoravskému kraji

•

Městu Znojmu

•

Statutárnímu městu Brno

krajské středisko

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru zdravotně postižených jižních Čech,z.s.; Českému červenému kříži,
Oblastnímu spolku České Budějovice; Českobudějovickému deníku; Diakonii
Českobratrské církve evangelické středisku Rolnička v Soběslavi; Dopravnímu
podniku města České Budějovice, a.s.; Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích;
Magistrátu města České Budějovice, Odboru sociálních věcí a Odboru správy
veřejných statků; Městské charitě České Budějovice; Národní radě osob se
zdravotním postižením ČR, z.s. - NRZP Jihočeského kraje; Nazaretu, středisku
Diakonie a misie Církve československé husitské v Borovanech; očním lékařům v
kraji; Policii ČR; pracovníkům úřadů práce v Jihočeském kraji; SONS ČR, z. s.
(oblastním odbočkám v kraji); Speciálně pedagogickému centru při Mateřské škole
pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5; společnosti ICOS Český
Krumlov, o.p.s.; Společnosti pro ranou péči, pobočce České Budějovice; středním
zdravotnickým školám v kraji; Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Poradenskému centru České Budějovice; školám, jejich pedagogům, studentům a
dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka
Poděkování za finanční a další podporu
•

anonymním dárcům

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

paní MUDr. PhDr. Aleně Šídlové

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Jihočeskému kraji

•

Statutárnímu městu České Budějovice (projekt: Cesta ze tmy 2019)

Děkujeme za podporu při nákupu nového automobilu pro poskytování
terénních služeb
•

Nadačnímu fondu Mathilda

krajské středisko

HRADEC KRÁLOVÉ
Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru investic, rozvoje a inovací (CIRI); firmám Adaptech s.r.o., GALOP s.r.o.,
SAGITTA Ltd., spol. s.r.o., Spektra v. d. nevidomých; Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Hradci Králové; oční specialistce MUDr. Janě Nekolové, Ph.D.; očním
lékařům v Královéhradeckém kraji; odborům sociálních věcí Magistrátu města
Hradec Králové a dalších obcí v kraji; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje; optice Adámek O-O, s.r.o.; paní Beátě Fakačové, Karle
Hejcmanové, Karolíně Mouchové; panu Ing. Karlu Hrubešovi, Mgr. Lukáši Tremlovi;
společnosti kontrapunkt, z. ú.; SONS ČR, z. s.; TyfloCentru Hradec Králové, o.p.s.;
Univerzitě Hradec Králové; Úřadu práce ČR – krajské pobočce v Hradci Králové;
školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
při sbírce Bílá pastelka a s dalšími aktivitami střediska.
Poděkování za finanční a další podporu
•

FA RENE a.s.

•

Komerční bance, a.s.

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

panu prof. PharmDr. Alexandru Hrabálkovi, CSc., primátor města Hradec
Králové

•

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 (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu při nákupu nového automobilu pro poskytování
terénních služeb
•

Nadační fond Mathilda

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Královéhradeckému kraji

•

Statutárnímu

městu

Hradec

Králové

(projekt:

Sociální

rehabilitace

nevidomých a slabozrakých)

Služba sociální rehabilitace byla financována v rámci Individuálního projektu
Královéhradeckého kraje.
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052
Název zakázky: Sociální rehabilitace – zrakově postižení - Královehradecký kraj
Individuální projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.

krajské středisko

JIHLAVA
Děkujeme za dobrou spolupráci
Českému rozhlasu Vysočina; distributorům a dodavatelům kompenzačních a
optických pomůcek; Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice,
Tyršova 365; Gymnáziu Pacov; Gymnáziu Velké Meziříčí; Krajské knihovně
Vysočiny; Krajskému úřadu Kraje Vysočina; Městské knihovně Jihlava, příspěvkové
organizaci; MUDr. Stanislavu Jirkovi - oftalmologu S4; Oblastním odbočkám SONS
ČR, z. s. v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově a Třebíči; oční optice Eurooptik
s.r.o. a společnosti Perfektservis R.K.M., spol. s r.o.; očním lékařům Kraje Vysočina;
Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy; Statutárnímu městu Jihlava;
Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť; Střední zdravotnické
škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod; Střední zdravotnické škole
a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou; TyfloCentru Jihlava, o.p.s.;
Základní škole Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov; Základní škole Velké Meziříčí;
školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
při sbírce Bílá pastelka.
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 (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a sbírce Světluška (projekt:
Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Kraji Vysočina (projekt: „Sociální rehabilitace“)

•

Nadaci člověk člověku (projekt: Sociální rehabilitace pro osoby s těžkým
zrakovým postižením v Kraji Vysočina)

•

Statutárnímu městu Jihlava (projekt: „Sociální rehabilitace“)

Děkujeme za podporu při nákupu nového automobilu pro poskytování
terénních služeb
•

Kraji Vysočina (projekt: „Sociální rehabilitace“)

•

společnosti PAKRA ZF - SERVIS s.r.o.

krajské středisko

KARLOVY VARY
Děkujeme za dobrou spolupráci
Lions Clubu Karlovy Vary, z.s.; Oblastní odbočce SONS ČR, z. s. v Chebu a v
Karlových Varech; oční optice OMNIA OPTIK, spol. s r.o.; očním lékařům v regionu;
odborům sociálních věcí úřadů, měst a obcí v regionu; oftalmologu S4 MUDr. Jiřímu
Prokopovi; panu Zdeňku Doležalovi, paní Janě Makošové a paní Ladislavě A.
Šporové; TyfloCentru Karlovy Vary, o.p.s.; Úřadu práce České republiky – krajské
pobočce v Karlových Varech; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka a s dalšími aktivitami
střediska.
Poděkování za finanční a další podporu
•

Lions Clubu Karlovy Vary, z.s.

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Karlovarskému kraji

•

Statutárnímu městu Karlovy Vary

Děkujeme za podporu při nákupu nového automobilu pro poskytování
terénních služeb
•

Československé obchodní bance, a. s. (projekt: ČSOB Pomáhá
regionům)

•

Lions Clubu Karlovy Vary, z.s.

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

společnosti PREMA Invest s.r.o.

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

krajské středisko

LIBEREC
Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru zrakových vad, s.r.o. při Fakultní nemocnici v Motole; Krajskému úřadu
Libereckého kraje; oční optice Palaščák; oftalmologu primáři MUDr. Petru Bulířovi;
oftalmologu specialistovi MUDr. Tomáši Josefíkovi a dalším očním lékařům
Libereckého kraje; optice J&M Optik Liberec s.r.o. a dalším optikům Libereckého
kraje; Sdružení TULIPAN, z.s.; SONS ČR, z. s.; Statutárnímu městu Liberec;
Technické univerzitě v Liberci; TyfloCentru Liberec, o.p.s.; Tyflopomůckám SONS
ČR; úřadům práce Libereckého kraje; školám, jejich pedagogům a studentům i
dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.
Poděkování za finanční a další podporu
•

Českému rozhlasu Liberec

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

Radiu Contact Liberec

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

•

zaměstnancům firmy Antolin Czech Republic s.r.o.

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

Libereckému kraji (projekt: Zdravotně edukační a rehabilitační služby pro lidi
se zrakovým handicapem Libereckého kraje)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Libereckému kraji

•

Městu Česká Lípa

•

Statutárnímu městu Liberec

krajské středisko

OLOMOUC
Děkujeme za dobrou spolupráci
Českému rozhlasu Olomouc; doc. MUDr. Miloši Vymazalovi; Fakultní nemocnici
Olomouc; Gymnáziu Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189; Gymnáziu Olomouc,
Čajkovského 9; Katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci; Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; Magistrátu města
Olomouce; Mohelnickému kulturnímu a sportovnímu centru, s.r.o.; Oční optice
Olomouc – Beryl; očním lékařům v Olomouckém kraji; Olomoucké televizi ZZIP s.r.o.;
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; redakci Litovelských novin;
SONS ČR, z. s. – zvláště oblastním odbočkám v Olomouckém kraji a prodejně
Tyflopomůcky Olomouc; Střední průmyslové škole elektrotechnické, Mohelnice, Gen.
Svobody 2; Střední škole, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole
zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
Olomouc; TyfloCentru Olomouc, o.p.s. a sociální firmě Ergones; Úřadu práce České
republiky – krajské pobočce v Olomouci a kontaktním pracovištím v Olomouckém
kraji; Vojenské nemocnici Olomouc; školám, jejich pedagogům a studentům i dalším
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.
Poděkování za finanční a další podporu
•

anonymnímu dárci- pan, který si nepřál být jmenován

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

panu Mgr. Stanislavu Jílkovi

•

paní MUDr. Aleně Švecové

•

společnosti DOMAPEK s.r.o.

•

společnosti EXPRESPNEU.cz

•

společnosti Globus ČR, v.o.s. – hypermarketu Globus v Olomouci

•

společnosti OBI Česká republika s.r.o. – Olomoucké prodejně OBI

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

Olomouckému kraji (projekt: Rehabilitace zraku pro osoby se zrakovým
handicapem v Olomouckém kraji)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Olomouckému kraji (Podprogram 2 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
určená

na

poskytování

sociálních

služeb

nestátními

neziskovými

organizacemi)
•

Statutárnímu městu Olomouc (projekt: Sociální rehabilitace nevidomých a
slabozrakých)

krajské středisko

OSTRAVA
Děkujeme za dobrou spolupráci
AHOL - Vyšší odborné škole; distributorům a dodavatelům kompenzačních a
optických pomůcek; firmě Falhar Optik s.r.o.; krajské pobočce Úřadu práce ČR
v Ostravě; očním lékařům v kraji a oftalmologu S4 - prim. MUDr. Sylvii Horákové;
organizacím: SONS ČR, z. s. (oblastní odbočce ve Frýdku-Místku, v Novém Jičíně,
Opavě, Ostravě a Třinci), Středisku pro ranou péči SPRP Ostrava a TyfloCentru
Ostrava, o.p.s.; Ostravské univerzitě, Lékařské fakultě v Ostravě; statutárnímu městu
Ostrava (odboru sociálních věcí a zdravotnictví); příspěvkovým organizacím:
Knihovně města Ostravy – Zvukové knihovně pro nevidomé a slabozraké,
Moravskoslezské vědecké knihovně, Obchodní akademii a Vyšší odborné škole
sociální, Ostrava-Mariánské Hory, Střední škole, Havířov-Prostřední Suchá;
studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.
Poděkování za finanční a další podporu
•

anonymním dárcům

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

paní Bc. Kristýně Blažkové

•

panu Radku Skříšovskému

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: rehabilitace a kompenzace zrakových
funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a sbírce Světluška (projekt:
Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Městu Český Těšín (projekt: Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných
osob)

•

Moravskoslezskému

kraji

(dotační

program:

Program

na

podporu

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováními sociálních služeb
včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019)
•

Statutárnímu

městu

Ostrava

(projekt:

Sociální

rehabilitace

zrakově

znevýhodněných osob)
•

Statutárnímu městu Ostrava – městský obvod Ostrava - Jih (projekt:
Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob)

krajské středisko

PARDUBICE
Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.; MAS
Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko, z.s.; Obecně prospěšné společnosti DLAŇ
ŽIVOTU; oční specialistce MUDr. Janě Nekolové, Ph.D.; očním lékařům v
Pardubickém kraji; Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje;
odborům sociálních věcí Magistrátu města Pardubic a dalších obcí v kraji; optice
Adámek O-O, s.r.o.; SONS ČR, z. s.; panu Zdeňku Jenčovskému; společnostem
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. a TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.; školám,
jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce
Bílá pastelka a s dalšími aktivitami střediska.
Poděkování za finanční a další podporu
•

Komerční bance, a.s.

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

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 (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

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)

krajské středisko

PLZEŇ
Děkujeme za dobrou spolupráci
Českému rozhlasu Plzeň; Konzervatoři, Plzeň, Kopeckého sady 10; Krajskému úřadu
Plzeňského kraje; Lions Clubu Plzeň Bohemia; Lions Clubu Plzeň - City; Magistrátu
města Plzně, Odboru sociálních služeb; oblastním odbočkám SONS ČR, z. s.; Oční
klinice FN Plzeň; očním lékařům; oftalmologu S4 - MUDr. Davidu Toufarovi; OPTIK
STUDIU Josefa Švarce; TyfloCentru Plzeň, o.p.s.; úřadům práce Plzeňského kraje;
školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
při sbírce Bílá pastelka.
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 (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

Městskému obvodu Plzeň 1 (projekt: „Nové optické pomůcky“ – služba rehabilitace
zraku 2019)

•

Městskému obvodu Plzeň 2 Slovany (projekt: Služba rehabilitace zraku 2019)

•

Městskému obvodu Plzeň 3 (projekt: „Nové optické pomůcky“ – služba rehabilitace
zraku 2019)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

Plzeňskému kraji

•

Statutárnímu městu Plzeň (projekt: Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní
středisko Plzeň – sociální rehabilitace)

Služba sociální rehabilitace byla financována v rámci Individuálního projektu
Plzeňského kraje.
Název projektu: Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632
Název dotačního programu: Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019, druhé kolo
Individuální projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

krajské středisko

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
Děkujeme za dobrou spolupráci
Asociaci rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s.; Centrum Amelie
Praha, z.s.; Domov pro seniory Ďáblice; Domov pro seniory Nová Slunečnice;
Konzervatoři a střední škole Jana Deyla, příspěvkové organizaci; Magistrátu hlavního
města Prahy; MUDr. Jitce Řehořové a kolektivu pracovníků Centra zrakových vad,
s.r.o. při FN v Motole; Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška a kolektivku
pracovníků, paní hraběnce Mathildě Nostitzové a kolektivu pracovníků Nadačního
fondu Mathilda; Pobytovému rehabilitačnímu a rekvalifikačnímu středisku pro
nevidomé Dědina, o.p.s.; prof. MUDr. Pavlu Kuchynkovi, CSc.; rané péči EDA cz,
z.ú. a krizové Lince EDA; SONS ČR, z. s. (Metodickému centru odstraňování bariér,
oblastním odbočkám v Praze a Středočeském kraji, zvláště pak v Benešově a
Kladně, prodejně Tyflopomůcky Praha, Středisku integračních aktivit Praha,
Středisku výcviku vodicích psů a Tyflokabinetu); společnostem LORM – společnost
pro hluchoslepé z.s. (poradenské centrum Praha), Okamžik, z. ú., Optik Plus s.r.o.,
Svárovský, s.r.o., TyfloCentrum Praha, o.p.s., XGLU s.r.o.; všem pražským a
středočeským školám, jejich pedagogům a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.
Poděkování za finanční a další podporu
•

anonymním dárcům

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

paní Jarmile Brablcové

•

panu Jakubovi Dvořákovi

•

paní Janě Faltové

•

panu Robertovi Grygovi

•

paní Martině Hlavaté

•

panu Janu Jelínkovi

•

paní Anně Jungwirthové

•

panu Františkovi Krčmovi

•

panu Ottovi Machovi

•

panu Pavolovi Mikušovi

•

panu Aloisi Onderkovi

•

paní Michaele Plackové

•

paní Evě Vidmanové

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

hlavnímu městu Praha (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s vážným postižením zraku)

Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Ministerstvu práce a sociálních věcí

•

hlavnímu městu Praha

•

Městské části Praha 1 (projekt: Tyfloservis - sociální rehabilitace osob
s těžkým zrakovým postižením)

•

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 9 (projekt: Tyfloservis - sociální rehabilitace osob
s těžkým zrakovým postižením)

•

Městské části Praha 10 (projekt: Tyfloservis - sociální rehabilitace osob s
těžkým zrakovým postižením)

•

Středočeskému kraji

krajské středisko

ÚSTÍ NAD LABEM
Děkujeme za dobrou spolupráci
Centru komunitní práce Ústí nad Labem, z.ú.; distributorům a dodavatelům
kompenzačních a optických pomůcek; Dobrovolnickému centru, z.s.; Krajskému
úřadu Ústeckého kraje (odboru sociálních věcí); Magistrátu města Děčín, Most,
Teplice a Ústí nad Labem (odboru sociálních věcí, odboru kultury, sportu a sociálních
služeb); Městskému úřadu v Litoměřicích; obecně prospěšným společnostem
Demosthenes a TyfloCentrum Ústí nad Labem; Nadačnímu fondu Českého rozhlasu
(projektu Světluška) oční Optice J&J (jmenovitě panu Janu Krejčímu); oftalmologu S4
MUDr. Kateřině Bělohlávkové a MUDr. Tomáši Josefíkovi a dalším očním lékařům;
poskytovatelům sociálních služeb pro zdravotně postižené v Ústí nad Labem:
Sociální agentura, o.p.s., Tichý svět, o.p.s. a Ústecký Arcus, z.s.; SONS ČR, z. s. a
jeho oblastním odbočkám Chomutov, Louny, Most, Ústí nad Labem; Severočeské
vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p.o.; středním a vyšším odborným školám
Ústeckého kraje; Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem –
Univerzitnímu centru podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;
Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Ústí nad Labem; školám, jejich pedagogům a
studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.
Poděkování za finanční a další podporu
•

Lions Clubu Teplice

•

Nadačnímu fondu Mathilda

•

Sociální agentuře, o.p.s.

•

všem, kteří přispívají na sbírku Bílá pastelka a do kas retriever

Děkujeme za podporu zdravotně-edukačních služeb (rehabilitace zraku)
•

Ministerstvu zdravotnictví (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)

•

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a sbírce Světluška (projekt:
Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením)

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

Děkujeme za podporu při nákupu nového automobilu pro poskytování
terénních služeb
•

Nadačnímu fondu Mathilda

krajské středisko

ZLÍN
Děkujeme za dobrou spolupráci
krajské pobočce Úřadu práce ČR ve Zlíně a kontaktním pracovištím; Krajskému
úřadu Zlínského kraje a Zlínskému kraji; městským úřadům a obecním úřadům ve
Zlínském kraji; pekárně Svoboda a Březík - pečivo s.r.o.; SONS ČR, z. s. (oblastním
odbočkám ve Zlínském kraji a v dalších krajích); spolupracujícím optikům v kraji;
statutárnímu městu Zlín; všem očním lékařům a oftalmologům specialistům S4; všem
spolupracujícím dodavatelům a výrobcům pomůcek; školám v kraji, jejich pedagogům
a studentům i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při sbírce Bílá pastelka.
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 (projekt: Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace
zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením)
Děkujeme za podporu služby sociální rehabilitace
•

Zlínskému kraji

Služba sociální rehabilitace byla financována v rámci Individuálního projektu
Zlínského kraje.
Název projektu: Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Název dotačního programu: Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb
ve Zlínském kraji

Individuální projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu Zlínského kraje v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

