Poděkování za podporu MěCKP místním firmám a jejich zaměstnancům

Zaměstnanci DZD Dražice
Dne 13. 12. 2018 v dopoledních hodinách naši klienti zrovna zdobili na sále vánoční cukroví,
když jsme byli potěšeni milou návštěvou paní Daniely Chaloupkové, zaměstnankyně DZD
Dražice. Zavítala do našeho zařízení s obálkou, ve které se nacházel finanční obnos ve výši
18.122,- Kč! Částku pro potřeby našich klientů vybrali zaměstnanci DZD v průběhu firemního
vánočním večírku. Milá paní Daniela se bez okolků včlenila mezi naše klienty a povídala si s
nimi o pečení vánočního cukroví a pomáhala jim s jeho zdobením. Klienty podpora DZD
Dražice velmi potěšila, překvapila a dojala. Při následné diskusi, jak se štědrým darem
naložíme, co by si klienti přáli, padla volba na nové pohodlné seniorské židle do
ergoterapeutické místnosti, protože ty stávající jsou nepohodlné a brání seniorům v delším
sezení a setrvání u oblíbené činnosti. Tento štědrý dar bude tedy prakticky využit a naši klienti
budou denně posílat zaměstnancům DZD Dražice díky a pozitivní energii vzniklou při tvůrčí
práci!

Společnost GSP SIGN & DESIGN s. r.o
Tato společnost, v komunikaci s MěCKP zastoupená paní Vladimírou Hrůzovou, je již
tradičním podporovatelem MěCKP. Na období Vánoc 2018 věnovali pro naše klienty 10 000
Kč a díky tomuto štědrému daru se klienti mohli těšit vskutku bohaté a pestré vánoční hostině
i mnohých dalších radostí v čase adventu. Za dlouhodobou podporu jsme společnosti GSP
nevýslovně vděčni, zasloužila se opakovaně o krásné zpříjemnění a zpestření života našich
klientů.
BAXANT řeznictví
Řeznictví pana Baxanta myslí na znevýhodněné tradičně, a tak každoročně v předvánočním
období věnuje korunu z každé účtenky na dobročinný účel. Velmi nás potěšilo jeho rozhodnutí,
podpořit v letošním roce služby MěCKP. Volba padla na služby zdravotní, a sice na zakoupení
lineárního dávkovače léčiv ARKUS, který nám velmi usnadní péči o umírající pacienty v
domácím prostředí i Domově pro seniory a zvýší tak jejich komfort a zároveň usnadní práci

zdravotním sestřičkám. Je nám velkou ctí a potěšením stát se příjemci tohoto velkorysého daru
na kterém se podílejí naši spoluobčané!

Zaměstnanci firem CARBORUNDUM ELECTRITE a. s. a TYROLIT CEE
Na slavnostní vánoční večeři s našimi klienty nám bylo ctí přivítat několik vzácných a milých
hostů. Mezi nimi byli i zástupci místního výrobního závodu Carborundum Electrite, a.s. a
Tyrolit CEE. Paní Zdeňka Bartoňová s panem Ludvíkem Šáchou přinesli finanční dar v hodnotě
9 131 Kč jako výtěžek finanční sbírky, která se uskutečnila v rámci jejich vánočního večírku.
Zaměstnanci se na základě návrhů našich klientů domluvili, že za částku bude pro klienty
pořízeno kvalitní venkovní "Člověče nezlob se!" A to není všechno! U našich klientů, díky
osobním vazbám, nejoblíbenější místní podnik vytvoří sportovní tým a přijde si s klienty v létě
zahrát turnaj v „Člověče nezlob se!“ Moc těšíme, a to nejen na hru, ale i povídání o Carbu, které
je předmětem nesčetných debat a vzpomínek našich klientů. Věříme, že štědrý dar zaměstnanců
firem CARBORUNDUM ELECTRITE a. s. a TYROLIT CEE se po právu stane jedním
z kroků, které vylepší a utuží dobré vztahy podniku s obyvateli našeho města.

Za všechny dary jménem našich klientů i všech, kteří se o ně starají ze srdce děkuji. Tato
podpora je pro nás velkou motivací a zároveň závazkem nezklamat, udržet a dlouhodobě
zvyšovat kvalitu našich služeb. Děkujeme a do roku 2019 všem štědrým dárcům přejeme pevné
zdraví, pohodu, štěstí a úspěchy v pracovním i osobním životě.
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