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V 
ážení čtenáři, uživatelé našich služeb, 

příznivci a přátelé, 

otevřeli jste výroční zprávu naší organiza-

ce. V roce 2014 bude Občanské sdružení 

Bonanza slavit desetileté výročí založení, proto bych 

ráda zavzpomínala na naše začátky a nastínila 

vám naše vize do dalších let.  

Často slyším otázky: „A jak to vlastně začalo?“, „Jak 

Občanské sdružení Bonanza vzniklo?“. Bylo to takto: 

Většinu svého života pracuji v sociální oblasti a vel-

mi mě zajímá práce s dětmi. V letech 1991-2011 

jsem pracovala jako sociální pracovnice a probač-

ní úřednice se specializací na práci s rizikovými dět-

mi. V průběhu let jsem dospěla k závěru, že pokud 

chci u dětí upevňovat jejich pozitivní návyky a mě-

nit, redukovat jejich závadové chování a jednání, 

nemohu toho dosáhnout v kanceláři, ale 

v takovém prostředí, které navozuje u dětí pocit 

bezpečí, v prostředí, které je pro děti přirozené, 

podnětné a rozvíjející. Proto jsme se s manželem 

rozhodli, že koupíme statek, v němž budeme provo-

zovat sociální služby. Za podpory a pomoci rodiny a 

přátel, kteří podporovali původní myšlenku, jsme 

založili občanské sdružení a začali jsme s velkým 

nadšením, elánem a úsilím budovat náš společný 

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ  

A PODĚKOVÁNÍ 

 
Předtím, než oheň zapálíte, nasekejte dříví a přineste vodu. 

A až ho zapálíte, tak sekejte dříví a noste vodu. 

Přísloví 
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sen. 

Začátky byly velmi těžké a složité, ale postupem 

času se nám podařilo vytvořit organizaci, na kterou 

jsem jako jedna ze zakladatelů velmi hrdá. Naše 

činnost zahrnuje v současné době dvě sociální služ-

by, a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 

které provozujeme ve 3 provozovnách, a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Naším přáním 

je rozvíjet sociální služby i v budoucích letech, chce-

me zvyšovat i nadále profesionalitu zaměstnanců, 

předávat naše zkušenosti a specifické metody prá-

ce mladým studentům a studentkám s cílem, aby-

chom mohli kvalitně pomáhat dětem a jejich rodi-

nám s jejich starostmi, mohli je podporovat a vést 

k samostatnosti a osobní vyrovnanosti.  

Sociální služby vyžadují aktivní tým pracovníků. 

Úsměvy a radost našich klientů - dětí i pozitivní vý-

sledky naší společné práce jsou pro celý tým stálou 

pobídkou a motivací. Velmi si cením práce celého 

týmu zaměstnanců, externích spolupracovníků i čle-

nů občanského sdružení. Mé velké poděkování pat-

ří všem příznivcům, dárcům a stálým patronům. 

Věřím, že bude pro vás čtení následujících řádek 

příjemně stráveným časem a že ve výroční zprávě 

najdete všechny důležité informace o činnostech 

Občanského sdružení Bonanza. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr.et Bc.Lenka Buchtová 

předsedkyně a ředitelka OS Bonanza 
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ČINNOST OS BONANZA 

Občanské sdružení Bonanza (dále jen OS Bonanza) 

je nezisková organizace, jejíž činnost a poslání je 

zaměřena na pomoc sociálně znevýhodněným ne-

bo rizikovým dětem a jejich rodinám.  

 

Činnost OS 

Činnost OS Bonanza je zaměřena především na: 

 

1) prevenci kriminality mládeže,  

2) práci s delikventem,  

3) výchovu mladých jezdců, jejich podporu a moti-

vaci k péči o koně,  

4) možnost zvyšování odbornosti a vzdělávání 

svých členů.  

 

Cíle OS Bonanza  

Základním cílem služeb poskytovaných OS Bonanza 

je ve spolupráci s institucemi, které se podílejí na 

řešení problematiky delikvence dětí a mládeže v 

rámci sociální a kriminální politiky státu, dosáhnout 

snížení delikvence dětí a mládeže ve svitavském 

regionu, a to formou činností zaměřených na pri-

mární a sekundární prevenci.  

Dílčím cílem je u klientů samotných podpořit sociál-

ně příznivé chování, upevnit jejich pozitivní návyky, 

vybudovat a podpořit jejich zájem o přírodu, zlepšit 

schopnost soustředění se na určitou činnost, rozvíjet 

jejich trpělivost, rytmus, pohotovost, ale také smysl 

pro práci v kolektivu a pomoc druhým  

OS Bonanza bylo založeno v roce 2004 a svoji čin-

nost zahájilo v roce 2005 na základě poptávky měs-

ta Svitavy po organizaci, která by poskytovala soci-
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ální služby v oblasti primární a sekundární prevence. 

V roce 2007 bylo sdružení registrováno jako nízko-

prahové zařízení pro děti a mládež dle zákona č. 

108/2006 o sociálních službách. Jako sociální služba 

fungovala nejdříve Prevence s Bonanzou ve Vendo-

lí 18, od roku 2008 jako neregistrovaná služba Nízko-

prahový klub Díra v prostorách ZŠ Felberova ve Svi-

tavách. Od 1. 1. 2010 je Nízkoprahový klub Díra služ-

bou registrovanou.  

Od ledna roku 2010 byla registrována další sociální 

služba - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-

mi pod názvem Drž se na uzdě.  

Od podzimu 2010 se OS Bonanza zapojilo do part-

nerského projektu s názvem „Mentorská asistence“.  

V r. 2011 byla zahájena činnost NZDM též v Morav-

ské Třebové, v r. 2012 poskytlo Město Moravská Tře-

bová prostory k provozování NZDM na adrese Ko-

menského 46, Moravská Třebová. Služba byla zare-

gistrována 15. 4. 2013. 

 

Mgr. et Bc. Lenka  

Buchtová 
ředitelka OS 

lenka@osbonanza.cz 

Eva 

Záhorová 
jednatelka OS 

Luboš 

Buchta 
pokladník OS 

lubos@osbonanza.cz 

Statutární zástupci 
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PREVENCE S BONANZOU  

Základní projekt OS Bonanza je realizován od r. 

2005, služba byla registrována 1. 7. 2007.  

V roce 2013 bylo nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež financováno částečně z Individuálního pro-

jektu Pardubického kraje (pro věkovou kategorii 

klientů nad 15 let), dále pak z dotací MPSV ČR, Par-

dubického kraje, Města Svitavy, Obce Vendolí, Úřa-

du práce, sponzorů a z vlastních příjmů.  

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA  

Činnost Nízkoprahového klubu Díra byla zahájena 

koncem roku 2008.  

Od 1. 1. 2010 jde o registrovanou sociální službu - 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, od 15. 4. 

2013 je registrována i druhá provozovna Nízkopra-

hového klubu Díra v Moravské Třebové. 

v r. 2013 byla služba financována z Individuálního 

projektu Pardubického kraje, dotací MPSV ČR, Par-

dubického kraje, Města Svitavy, Města Moravská 

Třebová, Úřadu práce a vlastních příjmů.  

DRŽ SE NA UZDĚ!  

Od 1. 1. 2010 registrovaná sociální služba — sociál-

ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Projekt nahradil a doplnil stávající program sekun-

dární prevence Výcvik sociálních dovedností (VSD) 

a léčebně pedagogicko-psychologického ježdění 

(LPPJ) realizovaný od roku 2005.  

Projekt byl v roce 2013 financován z prostředků 

MPSV ČR, Pardubického kraje, Města Svitavy, Města 

Polička, Města Moravská Třebová, Obce Vendolí a 

Úřadu práce. 

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY 
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MENTORSKÁ ASISTENCE  

Spolupracující projekt Města Svitavy, Pedagogicko-

psychologické poradny ve Svitavách, Krizového 

centra J. J. Pestalozziho a OS Bonanza.  

Na podzim 2010 se jednalo o pilotní projekt. Od ro-

ku 2011 je projekt podpořený z Krajského programu 

prevence kriminality.  

Projekt je zaměřený na pomoc se školní přípravou 

dětí, posílení jejich motivace a podporu rodiny pro-

střednictvím mentoringového vztahu žáka ZŠ a stu-

denta SŠ. Od roku 2011 se stal součástí registrované 

sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi OS Bonanza.  
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INVESTIČNÍ PROJEKTY 

V roce 2013 byly realizovány tyto investiční projekty: 

Výměna oken ve Vendolí 18 

Na statku OS Bonanza ve Vendolí 18 proběhla v 

roce 2013 kompletní výměna oken obytné části bu-

dovy. Projekt byl z větší míry financován z rozpočtu 

Města Svitavy a finančních darů společnosti AD-

FORS. 

Burzy filantropie 

OS Bonanza v roce 2013 realizovalo projekty pod-

pořené donátory v rámci burzy filantropie: 

 

Se střechou budeme veselejší 

Projekt byl podpořen v burze filantropie již v roce 

2012, v r. 2013 pak proběhla jeho realizace. Cílem 

projektu byla rekonstrukce části střechy statku ve 

Vendolí 18. Donátorem projektu byl Pardubický kraj. 

Bez střechy to nejde 

Projekt byl opět směřován na opravu další části stře-

chy nad stodolou statku ve Vendolí 18. V burze fi-

lantropie ho v roce 2013 podpořilo Město Svitavy a 

společnost EPR PAPÍR s. r. o. 

 

Stodola?... Ne, to je naše hala! 

Do třetice byl podpořen v burze filantropie projekt, 

jehož cílem byla rekonstrukce povrchu stodoly ve 

Vendolí 18. Projekt podpořily společnosti ADFORS, 

IRISBUS IVECO a Pardubický kraj. 

 

 

 

Občanské sdružení Bonanza se na investičních pro-

jektech velkou měrou podílelo i finančními pro-

středky z vlastních zdrojů. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OS 

Předsedkyně a ředitelka OS 
Mgr. Lenka Buchtová 

Koordinátor služeb 
Mgr. Jan Buchta 

NZDM Prevence s Bonanzou NZDM Nízkoprahový klub Díra 

SASRD Drž se na uzdě 

Pracovníci v sociálních službách 

Lenka Šedová 

Zdeněk Pleticha 

Petra Marková 

Sociální pracovnice 

Bc. Michaela Kopová, DiS. 

 

Pracovnice v sociálních službách 

Monika Kroupová, DiS. 
Svita

vy 

Pracovnice v sociálních službách 

Anna Stejskalová 

Bc. Hana Střížková 

M
o
r.Tře

b
o
vá 

Program VSD a LPPJ 

Lektoři (pracovníci v soc. službách) 

Mgr. Jan Buchta (soc. pracovník) 

Kristýna Lidmilová 

Bc. Pavlína Babincová 

Petra Marková 

Pavla Lipavská 

Mgr. Eliška Horská 

 

Asistenti 

Jan Kadlec 

Kateřina Kukaňová 

Práce s dítětem a rodinou 

Sociální pracovnice 

Pavla Lipavská 

Mgr. Eliška Horská 

Mentorská asistence 

Pracovnice v sociálních službách 

Pavla Lipavská 

Mgr. Eliška Horská 

+ dobrovolníci 

Ostatní pracovníci 

Luboš Buchta - technický pracovník 

Jana Ehrenbergerová - účetní 

PhDr. Dana Rabiňáková - supervizor 
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NEINVESTIČNÍ ROZPOČET 

Příjmy MPSV 
Pard. 

kraj 

Město  

Svitavy 

Město  

Mor. Tř. 

Město  

Polička 

Obec  

Vendolí 

Úřad 

práce 

Vlastní 

příjmy 

Prev. s Bonanzou 648 000,00 188 057,00 141 160,60 - - 10 000,00 19 014,00 37 673,07 

NK Díra 880 000,00 158 057,00 - 59 213,25 - - 524,00 3 840,10 

Drž se na uzdě 380 000,00 81 000,00 151 153,40 90 786,75 30 000,00 - 4 820,00 3 079,68 

CELKEM:      2 886 378,85 Kč 

Náklady  
Provozní náklady Osobní náklady 

Materiálové Nemateriálové Jiné Mzdové Odvody Ostatní 

Prev. s Bonanzou 177 885,30 179 670,37 0,00 520 733,50 165 615,50 0,00 

NK Díra 73 134,55 42 124,80 0,00 752 704,50 233 670,50 0,00 

Drž se na uzdě 70 803,63 81 232,20 0,00 487 036,00 101 768,00 0,00 

CELKEM: 2 886 378,85 Kč    
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INVESTIČNÍ ROZPOČET 

Donátoři 

Projekty Se střechou bude-

me veselejší 

(2012) 

Výměna oken 
Bez střechy to ne-

jde 

Stodola?... Ne, to 

je naše hala! 

Město Svitavy - 40 000,00 10 000,00 - 

Zaměstnanci ADFORS - 11 000,00 - - 

ADFORS - 5 000,00 - 5 000,00 

EPR PAPÍR s. r. o. - - 5 000,00 - 

Pardubický kraj 1 558,00 - - 5 000,00 

IRISBUS IVECO - - - 15 000,00 

Vlastní příjmy - 37 604,80 25 485,00 - 

CELKEM: 160 647,80 Kč   
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

PREVENCE S BONANZOU 
Posláním Nízkoprahového klubu Prevence s Bonanzou je pomoc 

a podpora dětem a mládeži z Vendolí, Svitav a okolí, které se na-

cházejí v nepříznivé sociální situaci, rozvoj jejich osobnosti, samo-

statnosti a zodpovědnosti, a nabídka aktivního trávení volného 

času formou činností na statku, v přírodě, u koní. 

N 
ízkoprahový klub Pre-

vence s Bonanzou 

(statek ve Vendolí) je v 

České republice neob-

vyklým nízkoprahovým zařízením 

pro děti a mládež. Stejně jako v 

jiných klubech, i zde naši zaměst-

nanci pomáhají dětem řešit jejich 

aktuální problémy, vytvářejí prostor 

pro smysluplné trávení jejich 

volného času a pořádají různé te-

matické akce a workshopy. 

 

Rozdí lem oprot i  j iným níz-

koprahovým klubům je využívání 

koní a dalších zvířat pro vlastní 

činnost. Na statku sektivně učit spo-

lupráci, překonávat vlastní strach, 

posilovat své sebevědomí a zá-

roveň rozvíjet vztah k přírodě. 

 

Pro zájemce je pak možné navázat 

docházením do placeného 

jezdeckého klubu, který je určen 

pro rozví jení dovedností v 

jezdeckém sportu. 
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Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 8-26 let, které jsou nebo mo-

hou být ohroženy společensky nežádoucími jevy 

nebo jsou nebo mohou být v obtížné situaci. 

Cíle poskytované služby 

Cíl 1: Podporovat rozvoj osobnostních a sociálních 

dovedností klienta 

Cíl 2: Posílit a upevnit klientovy návyky zdravého 

životního stylu 

Cíl 3: Vést klienta k formulaci a realizaci vlastních 

nápadů a aktivit 

Cíl 4: Zvýšit informovanost klienta v tématech, která 

se ho týkají a zajímají ho 

Cíl 5: Rozvíjet klientův vztah k přírodě a ekologické 

cítění 

Cíl 6: Pracovat na rozvoji skupinové dynamiky 

Zásady poskytované služby 

Základním principem poskytované služby NZDM Pre-

vence s Bonanzou je princip nízkoprahovosti, který 

funguje na těchto zásadách: 

Otevírací doba klubu 

Zařízení je otevřeno v odpoledních hodinách od 

pondělí do pátku. Provozní doba je od 13:00 do 

19:00 hodin. 

 sebevědomí 

 sebepojetí  

 sebeovládání 

 koncentrace 

 kreativita 

 komunikace 

 spolupráce a respekt 

 odpovědnost 

 odolnost vůči strestu 

 asertivita 

 empatie 

 prosociální chování 

 Bezplatnost 

 Dobrovolnost 

 Anonymita 

 Rovnost 

 Respekt 

 Dostupnost 

 Bezpečí 

 Informovanost 

 Profesionalita 

 Spoluúčast 

 Samostatnost 

 Aktivita 
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Personální zajištění 

Petra  

Marková 
pracovnice v soc. službách 

peta@osbonanza.cz 

Lenka  

Šedová 
pracovnice v soc. službách 

lenka.sedova@osbonanza.cz 

Zdeněk  

Pleticha 
pracovník v soc. službách 

zdenek@osbonanza.cz 

Kontakty 

 

 Vendolí 18 

569 14 Vendolí 

 +420 733 598 578 

 statek@osbonanza.cz 

 facebook.com/statek.bonanzovy 
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Události a akce v roce 2013 

12.01. Zabíjačka pro pana Brandejse 

17.01.  Sanitární den 

18.01.  Zabíjačka pro ADFORS 

15.02.  Výtvarné dílny pro klienty Bonanzy 

22.02.  Přednáška o krmení koní pro klienty 

23.02.  Oslava Lubošových 50.narozenin 

14.03.  Jarní hrátky s Bonanzou 

30.04.  Čarodějnice na statku 

15.05.  Sanitární den 

21.05.  Povídání o bezpečnosti pro klienty 

05.06.  Výtvarné dílničky pro klienty Bonanzy 

21.06.  Povídání na téma „kominukace s člověkem“  

25.06.  Drama lekce pro klienty Bonanzy 

28.06.  Letní hrátky s Bonanzou 

01.07. - 06.07. 

 Prázdniny s Bonanzou, I. turnus (malý puťák) 

15.07. - 20.07.   

 Prázdniny s Bonanzou, II. turnus 

26.07.  Turnaj v páce pro klienty Bonanzy 

29.07. - 03.08.   

 Prázdniny s Bonanzou, III. turnus 

05.08. -16.08.   

 Prázdniny s Bonanzou, IV. turnus 

10.08.  Hobby závody 

19.08. - 24.08.   

 Prázdniny s Bonanzou, V. turnus (velký   

 puťák) 

20.09.  Den otevřených dveří Svitavy 

08.10.  Povídání na téma „ Muzeum“  

11.10.  Kuchařské dílny pro klienty Bonanzy 

16.10.  Výtvarné dílny pro klienty Bonanzy 

28.10.  Hubertova jízda 

05.11.  Podzimní hrátky s Bonanzou 

08.11.  Příjezd sv. Martina na bílém koni  ve Vendolí 

10.11.  Příjezd sv. Martina na bílém koni ve Svita-

 vách 

26.11.  Vánoční dílničky pro klienty Bonanzy 

27.11.  Přednáška o fotografování 

05.12.  Čertovský průvod ve Vendolí 

11.12.  Přednáška o fotografování II.  

13.12.  Vánoční dílničky pro klienty Bonanzy 

20.12.  Vánoční besídka na Bonanze  

27.12.  Vánoční hrátky s Bonanzou 
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Statistiky 2013 

Počet uživatelů (klienti + zájemci) 

M

11
Ž

50
61

M

16
Ž

85
101

do 15 let 

M

5Ž

35
40

nad 15 let 

celkem 

Počet setkání (výkonů) 

2862 
výkonů 

4693 
hodin 

5 1637 1114 105 1

Podpůrná činnost Sociálně
terapeutické

činnosti

Výchovné,
vzdělávací a

aktivizační
činnosti

Zprostředkování
kontaktu se spol.

prostředím

Pomoc při
uplatňování

práv,...
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA 
SVITAVY 

Nízkoprahový klub Díra poskytuje dětem a mladým lidem ve věku 

8-20 let ze Svitav a okolí podporu v období dospívání, poraden-

ství, pomoc v obtížných životních situacích a bezpečný prostor 

pro trávení volného času. 

D 
íra je klub, ve kterém 

jsou vytvářeny pod-

mínky pro mladé 

dospívající lidi ve věku 

8-20 let, kteří nemají zájem o 

klasickou organizovanou formu 

trávení volného času. 

 

Základním principem je předložiit 

nenuceně zájemcům možnosti 

činností a nechat na nich, jak s ni-

mi naloží. Jde o zprostředkování 

trávení volného času pro každého.  

Návštěvníkům je nabízen rovno-

cenný přístup a dostatečná 

vzájemná důvěra potřebná pro 

kontakt a poskytování služby. Z 

toho vyplývá seznámení se s osob-

ou a jejími zájmy, problémy, 

potřebami, a nabídnout jí pomoc, 

informace, radu, nebo zpro-

středkovat kontakt s jinou institucí, 

která by mu namísto našich služeb 

poskytla potřebné zázemí a 

možnost pomoci. 
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Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 8-20 let ze Svitav a okolí, kte-

ré zažívají nebo mohou zažívat nepříznivé životní 

situace. 

Cíle poskytované služby 

 Poskytovat klientům individuální podporu tak, 

aby se dokázali vyrovnat  s obtížnými  životními 

událostmi a aby se naučili tyto situace řešit vlast-

ními silami a prostředky. 

 Zvyšovat  sociální a komunikační schopnosti 

a dovednosti klientů. 

 Podporovat klienty v sociálním začlenění mezi 

vrstevníky a ve využívání běžně dostupných slu-

žeb. 

 Zprostředkovat informace, které cílová skupina 

vyhledává nebo které by mohla využít při zvlá-

dání obtížných životních situací. 

 Vést klienty k smysluplnému trávení volného času 

a motivovat je  k samostatnému vyhledávání 

běžných volnočasových aktivit.  

Principy služby 

Nízkoprahový klub Díra realizuje své služby tak, aby 

cílové skupině byl umožněn přístup k využívání nabí-

zených služeb v maximálně dostupné míře, s co nej-

menšími časovými, psychologickými, prostorovými 

a finančními bariérami. Základním principem všech 

poskytovaných služeb Nízkoprahového klubu Díra je 

princip nízkoprahovosti, který funguje na těchto 

hodnotách:  

 Bezplatnost 

 Dobrovolnost 

 Anonymita 

 Rovnost 

 Respekt 

 Dostupnost 

 Bezpečí 

 Informovanost 

 Profesionalita 

 Spoluúčast 

 Samostatnost 

 Aktivita 

PO 1300-1800 (velká Díra) PÁ 1300-1800 (velká Díra) 

ÚT 1300-1800 (malá Díra) SO zavřeno 

ST 1300-1800 (společná Díra) NE zavřeno 

ČT 1300-1800 (malá Díra)   

Otevírací doba klubu 

Malá Díra = 8-14 let, Velká Díra = 15-20 let 
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Personální zajištění 

Bc. Michaela 

Kopová, DiS. 

sociální pracovnice 

misa@osbonanza.cz 

Monika 

Kroupová, DiS. 

pracovnice v soc. službách 

monika@osbonanza.cz 

Kontakty 

 

 Felberova 669/2 

568 02 Svitavy 

 +420 733 598 577 

 dira-sy@osbonanza.cz 

 facebook.com/groups/tadydira 
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Události a akce v roce 2013 

31.01. Filmový klub „Zločinci podle zákona“ 

04.01. Příměstský tábor – celodenní program 

05.02. Příměstský tábor – celodenní program 

14.02. Výroba valentýnských přáníček 

21.02. Aktivity věnované MD mateřského jazyka 

26.02. Aktivity věnované na poznání sebe sama 

13.03. Filmový maratón na klubu 

20.03. Ping – pongový turnaj 

21.03. Výtvarná dílnička z moogusumi 

27.03. Filmový klub „Zapatista“ 

28.03. Přespávání na klubu 

29.03. Přespávání na klubu 

03.04. Turnaj v tanečních podložkách 

24.04. Den otevřených dveří pro veřejnost 

24.04. Filmový klub „Čekárna na dospělost“ 

26.04. Benefiční koncert v Alternativním klubu Tyjátr 

07.05. Výtvarná dílna věnovaná Dni matek 

14.05. Výtvarná dílna – origami 

16.05. Výtvarná dílna – šperky 

22.05. Sportovní odpoledne 

23.05. Turnaj ve stolním fotbálku 

29.05. Filmový klub „Zemřít ukamenováním“ 

08.06. Den dětí v parku Jana Palacha 

11.06. Pingpongový turnaj 

12.06. Beseda na téma Zdravý životní styl 

02.07. Přespávání na klubu 

09.07. Výlet na statek do Vendolí 

11.07. Výlet do ZOO Olomouc 

18.07. Rosnička plná her – výlet  

03.09. Výroba vlastního časopisu 

12.09. Filmový maratón 

20.09. Den otevřených dveří pro veřejnost 

25.09. Filmový klub „Hlad“ 

Září  Výstava „Klub mýma očima“ 

03.10. Vědomostní soutěž Riskuj 

07.10. Festival soc. služeb ve Fabrice 

09.10. Den otevřených dveří pro veřejnost 

15.10. Aktivity zaměřené na téma – Závislosti 

18.10. Benefiční koncert v Alternativním klubu Tyjátr 

29.10. Přespávání na klubu 

07.11. Aktivity zaměřené na téma – zvířata 

12.11. Výtvarná dílna – výroba vlastní puzzle 

14.11. Domácí mazlíček – morče na klubu 

20.11. Fotbálkový turnaj 

21.11. Aktivity na téma – Agresivní chování 

26.11. Výtvarná dílna – výroba košíků 

27.11.  Pingpongový turnaj 

03.11. Výtvarná dílna – postavičky z ruliček 

04.12. Turnaj v tanečních podložek 

10.12. Aktivity zaměřené na téma Aids 

11.12. Filmový klub „Na sever od slunce“ 

17.12. Vánoční klub 

18.12. Vánoční klub 

19.12. Vánoční klub 
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Statistiky 2013 

Počet uživatelů (klienti + zájemci) 

do 15 let nad 15 let 

celkem 

Počet setkání (výkonů) 

2136 
výkonů 

3685 
hodin M

95

Ž

93 188

M

72Ž

86
158

M

23
Ž

7
30

919 87 940 94 96

Podpůrná činnost Sociálně
terapeutické

činnosti

Výchovné,
vzdělávací a

aktivizační
činnosti

Zprostředkování
kontaktu se spol.

prostředím

Pomoc při
uplatňování

práv,...



  25  

 



 26  

 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DÍRA 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Nízkoprahový klub Díra poskytuje dětem a mladým lidem ve věku 

8-20 let z Moravské Třebové a okolí podporu v období dospívání, 

poradenství, pomoc v obtížných životních situacích a bezpečný 

prostor pro trávení volného času. 

D 
íra v Moravské Třebové 

vznikla již v roce 2012 

pod názvem Zabav se 

s Bonanzou. Tehdejší 

pilotní projekt byl realizován v Cen-

tru volného času v Moravské Třebo-

vé a po rekonstrukci  prostor, které 

poskytlo město Moravská Třebová, 

b y l  p ř e s u n u t  n a  a d r e s u 

Komenského 46. 

 

V roce 2013 byla Díra v Moravské 

Třebové registrována jako níz-

koprahové zařízení pro děti a 

mládež. Klub nabízí stejné služby 

jako Díra ve Svitavách a je klienty 

každodenně hojně navštěvován. 

 

Děti mají možnost využívat v klubu 

svůj volný čas, účastnit se různých 

akcí, které pro ně naše pracovnice 

připravují a především řešit své 

osobní problémy v bezpečném 

prostředí.  Tento typ služby v Mo-

ravské Třebové delší dobu chyběl a 

byl městem poptáván. 
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Cílová skupina 

Děti a mládež ve věku 8-20 let z Moravské Třebové 

a okolí, které zažívají nebo mohou zažívat nepřízni-

vé životní situace. 

Cíle poskytované služby 

 Poskytovat klientům individuální podporu tak, 

aby se dokázali vyrovnat  s obtížnými  životními 

událostmi a aby se naučili tyto situace řešit vlast-

ními silami a prostředky. 

 Zvyšovat  sociální a komunikační schopnosti 

a dovednosti klientů. 

 Podporovat klienty v sociálním začlenění mezi 

vrstevníky a ve využívání běžně dostupných slu-

žeb. 

 Zprostředkovat informace, které cílová skupina 

vyhledává nebo které by mohla využít při zvlá-

dání obtížných životních situací. 

 Vést klienty k smysluplnému trávení volného času 

a motivovat je  k samostatnému vyhledávání 

běžných volnočasových aktivit.  

Principy služby 

Nízkoprahový klub Díra realizuje své služby tak, aby 

cílové skupině byl umožněn přístup k využívání nabí-

zených služeb v maximálně dostupné míře, s co nej-

menšími časovými, psychologickými, prostorovými 

a finančními bariérami. Základním principem všech 

poskytovaných služeb Nízkoprahového klubu Díra je 

princip nízkoprahovosti, který funguje na těchto 

hodnotách:  

 Bezplatnost 

 Dobrovolnost 

 Anonymita 

 Rovnost 

 Respekt 

 Dostupnost 

 Bezpečí 

 Informovanost 

 Profesionalita 

 Spoluúčast 

 Samostatnost 

 Aktivita 

PO 1300-1800 (velká Díra) PÁ 1300-1800 (malá Díra) 

ÚT 1300-1800 (malá Díra) SO zavřeno 

ST 1300-1800 (velká Díra) NE zavřeno 

ČT 1300-1800 (malá Díra)   

Otevírací doba klubu 

Malá Díra = 8-14 let, Velká Díra = 15-20 let 
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Personální zajištění 

Bc. Hana 

Střížková 

sociální pracovnice 

hanka@osbonanza.cz 

Anna 

Stejskalová 

pracovnice v soc. službách 

anicka@osbonanza.cz 

Kontakty 

 

 Komenského 371/46 

571 01 Moravská Třebová 

 +420 733 598 576 

 dira-mt@osbonanza.cz 

 facebook.com/dira.moravska 
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Události a akce v roce 2013 

04.01.  Turnaj ve fotbálku 

09.01.  Dílnička – „to jsem prostě já“ 

15.01.  Riskuj! Vědomostní soutěž 

24.01.  Poznej sám sebe! 

29.01.  Zimní radovánky 

06.02.  Vyrábění z fimo hmoty 

11.02. - 15.02. Děláme radost sobě i druhým 

14.02.  Valentýnský den – dílnička, filmy 

22.02.  Turnaj v tanečních podložkách 

08.03.  Workshop k mezinárodnímu dni žen 

14.03.  Den otevřených dveří pro veřejnost 

18.03.  Workshop – „uklidím svět“ 

28.03. – 29.03. Přespávání v klubu  

02.04.  Den dětské knihy 

08.04.  Workshop zdravý životní styl 

19.04.  Workshop ke Dni země 

03.05.  Turnaj ve stolním fotbálku 

10.05.  Dílnička ke Dni matek 

21.05.  Workshop – Kulturní rozmanitost 

31.05.  Workshop - Den bez tabáku 

03.06.  Den dětí 

12.06.  Streetball 

18.06.  Turnaj v pétanque 

21.06.  Workshop – Evropský den hudby 

26.06.  Workshop – Den boje proti drogám 

15.07.  Hry na hřišti 

17.07.  Výlet na rozhlednu Pastýřku s opékáním buřtů 

18.07.  Rosnička plná her – výlet do Svitav 

22.07.  Turnaj v petangu 

09.08.  Hřebečské stezky 

12.08.  Workshop – Mezinárodní den mládeže 

23.08.  Hry na hřišti 

26.08. - 30.08. Společně si vymalujeme náš klub! 

03.09.  Dílnička - výroba rozvrhů, obalů, pouzdýrek 

10.09.  Turnaj ve stolním fotbálku 

11.09.  Turnaj ve stolním fotbálku 

17.09.  Turnaj v petanque 

18.09.  Turnaj v petanque 

19.09. Den otevřených dveří 

25.09.  Dílnička - výroba létajících draků 

26.09.  Dílnička - výroba létajících draků 

02.10., 03.10. Filmové odpoledne 

10.10.  Pouštění draků 

16.10., 17.10. Turnaj v twisteru 

21.10., 22.10. Dílnička – výroba náramku přátelství 

30.10.  Maškarní karneval – halloween 

06.11., 07.11. Turnaj ve stavění  jenga věže 

08.11.  Workshop - Hrou proti AIDS! Bez ostychu o všem, 

 co tě zajímá! 

19.11.  Kaštánková dílnička 

26.11.. 27.11. Filmové odpoledne – dokument Katka 

06.12.  Mikulášská besídka 

10.12.  Workshop – Umíš (si) zachránit život? 

17.12. - 20.12. Vánoční dílničky – výroba mýdla, svíčky 
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Statistiky 2013 

Počet uživatelů (klienti + zájemci) 

do 15 let nad 15 let 

celkem 

Počet setkání (výkonů) 

2437 
výkonů 

1842 
hodin M

48
Ž

39 87

M

42
Ž

35
77 M

6

Ž

4 10
347 224 1818 22 26

Podpůrná činnost Sociálně
terapeutické

činnosti

Výchovné,
vzdělávací a

aktivizační
činnosti

Zprostředkování
kontaktu se spol.

prostředím

Pomoc při
uplatňování

práv,...



  31  

 



 32  

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI 

DRŽ SE NA UZDĚ 
Posláním sociální služby Drž se na uzdě je pracovat s rodinami s 

dětmi, jejichž vývoj je v důsledku nepříznivých psychosociálních 

jevů ohrožen, a poskytovat jim a jejich rodinám odbornou pomoc 

a podporu tak, aby postupně došlo ke stabilizaci dítěte a rodinné 

situace.  

V 
 projektu Drž se na uzdě 

provozujeme tzv. Pro-

gram Výcvik sociálních 

dovedností a léčebné 

pedagogicko-psychologické jež-

dění (VSD a LPPJ) pro děti v kombi-

naci s terénní prací v jejich rodi-

nách. 

Ročně pořádáme tři desetitýdenní 

běhy programu VSD a LPPJ, bě-

hem něhož se pravidelně každou 

sobotu (včetně jednoho celého 

víkendu) setkáváme se skupinou 10 

až 12 dětí, se kterými hravou for-

mou posilujeme jejich sociální do-

vednosti. K tomu využíváme i přiro-

zeného vztahu mezi člověkem a 

koněm. 

Během účasti dětí v programu spo-

lupracujeme klasickou sociální pra-

cí s celou rodinou. Jedině zapojení 

celé rodiny je klíčem ke změně ob-

tížné rodinné situace. Celý pro-

gram je úzce propojen s Orgánem 

sociálně právní ochrany dítěte ve 

Svitavách, Poličce a Mor. Třebové. 
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Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku 9 – 15 let a jejich 

rodiny ze Svitavska, Moravskotřebovska a Poličska, 

které zažívají nebo mohou zažívat nepříznivé životní 

situace ohrožující výchovu a práva dítěte. Předpo-

kládá se úzká spolupráce s orgánem sociálně 

právní ochrany dítěte.  

Cíle poskytované služby 

Základním cílem sociální služby je stabilizovat ro-

dinné prostředí pro zdravý vývoj a rozvoj dítěte. 

 

Dílčí cíle jsou: 

1. Posílení důležitých psychosociálních dovedností 

u dětí, které se účastní programu: 

 Komunikační dovednosti 

 Emoční inteligence 

 Týmová spolupráce 

 Navazování a udržování vztahů 

 Přijímání zodpovědnosti za důsledky svého cho-

vání 

2. Navázání užší spolupráce s rodinou dítěte, 

OSPOD a se školou, kterou navštěvuje – podmínka 

pro multidisciplinární přístup k řešení problémů rodi-

ny. 

3. Pomoc a podpora v rodinách, kde je potřeba 

poskytovat odbornou sociální práci. 

 

Činnosti a metody práce 

 Na vyhledávání vhodných klientů se podílí pře-

devším OSPOD a školy. Vytipované děti jsou zařa-

zeny do programu (VSD a LPPJ). Děti vstupují do 

výcviku dobrovolně a se souhlasem rodičů.  

 Jedná se o ambulantní formu práce.  

 Tento výcvik probíhá 10 sobot za sebou od 9 do 

13 hodin na statku OS Bonanza, v průběhu probí-

há jeden víkendový pobyt. Klienti mají možnost 

zúčastnit se i týdenního táborového pobytu.  

 V rámci Výcviku sociálních dovedností se mohou 

děti dozvědět více o sobě, o svých slabých a sil-

ných stránkách, o komunikačních rizicích, učí se 

týmově spolupracovat, řešit konstruktivně konflik-
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ty, zvládat zátěžové situace atd.  

 Výcvik sociálních dovedností je úzce provázán s 

léčebným pedagogicko-psychologickým ježdě-

ním zaměřeným na poruchy chování, kdy se děti 

prostřednictvím koně učí komunikovat, spolupra-

covat, pomáhat si, vnímat neverbální projevy ko-

ně a porozumět jim, a ověřují si význam zpětné 

vazby.  

 Kůň je prostředkem k dosažení cíle, protože jeho 

projevy jsou pro dítě kolikrát mnohem více čitelné 

a srozumitelné než u lidí, a proto mu umožňují 

rychlejší pochopení některých reakcí a vztahů, a 

tyto pak lze jednodušší cestou převést do vztahu 

člověk-člověk. Je pracováno s myšlenkami, poci-

ty, emocemi, které dítěti při kontaktu s koněm vy-

vstaly.  

 Při práci s klientem je využíváno zejm. metod sku-

pinové práce, hraní rolí, nácviku, výcviku a cviče-

ní. U každého dítěte – klienta je vytvářen plán, kte-

rý je po každé schůzce vyhodnocován a aktuali-

zován celým týmem lektorů – sociálních pedago-

gů, sociálních pracovníků a psychologa.  

 Se všemi rodinami vytipovaných dětí byla navá-

zána spolupráce již před vstupem dítěte do pro-

gramu VSD a LPPJ, při návštěvě byli rodinní přísluš-

níci seznamováni s posláním OS Bonanza, byly 

definovány okruhy problémů, se kterými se rodiny 

potýkají a které chce rodina řešit. 

 Sociální pracovnice OS navštěvovaly rodinu i v 

průběhu probíhajícího programu, bylo s nimi ho-

vořeno i o průběžných výsledcích dítěte v progra-

mu, dalších postupech a možnostech, probíhala 

aktivní sociální práce a rodině byla nabízena mož-

nost využití návazných služeb.  

 Po skončení programu bylo provedeno v rodi-

nách vyhodnocení s příp. následnou dohodou o 

spolupráci či využití návazných služeb s cílem sta-

bilizovat dítě, jeho rodinu a rodinné prostředí na-

tolik, aby nebylo třeba dalších intervencí. Zadava-

tel (škola, OSPOD) je se souhlasem zákonného zá-

stupce dítěte formou závěrečné zprávy informo-

ván o ukončení programu, ukončení spolupráce s 

rodinou, následné spolupráci se sociálním pracov-

níkem, příp. následné péči klienta/rodiny.  
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Schéma modelu práce 

Za základní předpoklad životaschopnosti pro-

jektu považujeme dobrou a propracovanou 

spolupráci OS Bonanza s orgány a institucemi 

zabývajícími se nejen prevencí kriminality dětí 

a mládeže, ale obecně prací s dětmi a mlá-

deží. Takovými partnery nejsou tedy pouze 

orgány sociálně právní ochrany dětí a školy, 

ale též zájmové organizace a neziskové orga-

nizace, jejichž činnost je zaměřena na výcho-

vu, vzdělávání a využití volného času dětí, ob-

ce apod., které mohou po skončení progra-

mu pomoci klientovi udržet nastartovaný pozi-

tivní proces. Projekt mj. předpokládá úzkou 

vazbu na Systém včasné intervence (dále jen 

SVI) ve Svitavách, který zahájil provoz v r. 

2005, a na němž participují všechny instituce 

zainteresované na prevenci v oblasti trestné 

činnosti dětí a mládeže.  
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Lektoři 

Mgr. et Bc. Jan Buchta 
sociální pracovník, vedoucí lektor 

honza@osbonanza.cz 

Kristýna Lidmilová 
pracovnice v sociálních službách 

tyna@osbonanza.cz 

Petra Marková 
pracovnice v sociálních službách 

peta@osbonanza.cz 

Bc. Pavlína Babincová 

pracovnice v sociálních službách 

pavlina@osbonanza.cz 

Pavla Lipavská 
pracovnice v sociálních službách 

paja@osbonanza.cz 

Mgr. Eliška Horská 

pracovnice v sociálních službách 

eliska@osbonanza.cz 

Mgr. Michaela Sýkorová 

pracovnice v sociálních službách 

misas@osbonanza.cz 

Mgr. Magdaléna Brýdlová 

sociální pracovnice 

madla@osbonanza.cz 
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Terénní sociální pracovnice Kontakty 

Asistenti lektorů 

Pavla Lipavská 
pracovnice v sociálních službách 

paja@osbonanza.cz 

Mgr. Eliška Horská 

pracovnice v sociálních službách 

eliska@osbonanza.cz 

Jan Kadlec 
honza.kadlec@osbonanza.cz 

Kateřina Kukaňová 
kuku@osbonanza.cz 

 
Vendolí 18  

569 14 Vendolí 

(program VSD a LPPJ) 

 
+420 776 322 291 (Jan Buchta) 

+420 734 287 799 (Pavla Lipavská) 

 honza@osbonanza.cz 
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Statistiky 2013 

Počet uživatelů (klienti + zájemci) 

Děti Rodinní příslušníci 

celkem 

Počet setkání (výkonů) 

739 
výkonů 

1234 
hodin M

18
Ž

45 63

M

16

Ž

15 31
M

2
Ž

30
32

0 377 323 6 33

Podpůrná činnost Sociálně
terapeutické

činnosti

Výchovné,
vzdělávací a

aktivizační
činnosti

Zprostředkování
kontaktu se spol.

prostředím

Pomoc při
uplatňování

práv,...
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI 

MENTORSKÁ ASISTENCE 
 

M 
entorská asistence 

je určena pro děti 

(žáky ZŠ), které mají 

problémy s učením 

a zároveň to nemají jednoduché 

ve svém osobním životě. Každému 

přiřazujeme středoškolského stu-

denta (mentora), který se pravidel-

ně s žákem setkává a vedle spo-

lečného učení je i jeho starším ka-

marádem. 

 

Celá spolupráce je založená na 

mentorském vztahu mezi starším 

zkušenějším mentorem a mladším 

menteem. V ideálním případě jsou 

do spolupráce zahrnuti i rodiče, 

kteří si tak mohou postupně 

posilovat své rodičovské kompe-

tence při výchově svých dětí. 

 

Mentorská asistence není pouhým 

“doučováním”, ale primárně se 

zaměřuje na rozvoj sociálních 

dovedností dětí a na prevenci so-

ciálně patologických jevů, které by 

je mohly ohrožovat v jejich nepříz-

nivé životní situaci.  

Mentorská asistence je součástí sociální služby Drž se na uzdě!. 

Posláním projektu je pomoci žákům a žákyním svitavských zá-

kladních škol zvládat jejich vzdělávací potíže, vést je k samostat-

nosti, motivovat děti k vyšším cílům a předcházet demotivaci a 

zklamání dětí, které nemají ve škole nejlepší výsledky.  



  41  

 

 

Základní údaje 

Občanské sdružení Bonanza zajišťuje mentorskou 

asistenci pro žáky 1. stupně základních škol. Každé 

dítě má svého mentora, se kterým se schází 2x týd-

ně na dobu 45 minut v učebnách Kulturního centra 

Fabrika. Také zajišťuje odborný náhled, komunikaci 

s rodinami žáků a může nabízet další činnosti a na-

vazující služby OS Bonanza.  

 

Provoz mentorské asistence:  

 pondělí 14:00 – 17:00,  

 úterý 14:00 – 17:00,  

 středa 14:00 – 17:00,  

 čtvrtek 14:00 – 17:00,  

 pátek 14:00 - 17:00.  

 

Pro žáky 2. stupně mentorskou asistenci zajišťuje 

Krizové centrum JJ Pestalozziho.  

 

Školním rokem 2012/2013 začal být realizován pro-

jekt Mentorská asistence ve vyloučených lokali-

tách, kde mentoři starší 18 let navštěvují děti doma, 

v doprovodu pracovnic MěÚ Svitavy.  

Zásady mentorské asistence 

 Mentoři a žáci mají stejnou odpovědnost při do-

sahování stanovených cílů.  

 Vztah je rovnocenný, dobrovolný a založený na 

vzájemné důvěře.  

 Spolupráce se uzavírá na půl roku a po vzájem-

né dohodě je možné ji prodloužit.  

Úloha mentorů 

 Reagují na potřeby žáků a podněcují je při dosa-

hování stanovených cílů.  

 Nabízejí odborné a zkušené rady, podnětné ná-

pady. Učí příkladem.  

 Podněcují žádoucí chování a konfrontují nega-

tivní chování a postoje.  

 Pomáhají žákům se vzdělávacími potížemi, zvy-

šují jejich sebevědomí a umožňují jim růst výkonů.  

 Vždy stojí na straně svých žáků v kritických situa-

cích.  
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Personální zajištění 

Pavla  

Lipavská 

pracovnice v soc. službách 

paja@osbonanza.cz 

Mgr. Eliška 

Horská 

pracovnice v soc. službách 

eliska@osbonanza.cz 

Kontakty 

 

 
Wolkerova alej 92/18, 

568 02 Svitavy 

(učebny Mentorské asistence) 

 
+420 734 287 799 (Pavla Lipavská) 

+420 733 598 581 

 paja@osbonanza.cz 

 facebook.com/

MentorskaAsistenceSvitavy 
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Události a akce v roce 2013 

31.01. Supervize 

05.06. Poslední asistence před letními prázdninami 

13.06. Závěrečné slavnostní předání „dokladu o 

 praxi v projektu Mentorská asistence“ men

 torům za přítomnosti starosty města Svitavy 

24.09.  Setkání se zájemci o Mentorskou asistenci 

 z řad rodin 

10.10.  Setkání se zájemci o Mentorskou asistenci 

 z řad studentů + seminář pod odborným do

 hledem PhDr. Ericha Stündla a Mgr. Jiřího 

 Hrdinky 

01.10. První Mentorská asistence ve školním roce 

 2013/2014 

22.10. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při 

 práci v projektu 

24.10. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při 

 práci v projektu 

28.11. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při 

 práci v projektu 

29.11. Setkání s mentory s cílem pomoci jim při 

 práci v projektu 

18.12.  Předvánoční akce pro mentory a děti 
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Statistiky 2013 

Počet klientů 

celkem 

Počet setkání (výkonů) 

871 
výkonů 

779 
hodin 

M

34
Ž

16 50

Počet  

rodin 
42 

Z toho 8 rodin 

zapojeno do 

projektu 

v roce 2012  

U 4 rodin před-

časně ukon-

čena spolu-

práce 

Počet  

mentorů 
50 

Z toho 1 působil na MA už 

v roce 2012  

0 7 864 0 0

Podpůrná činnost Sociálně
terapeutické

činnosti

Výchovné,
vzdělávací a

aktivizační
činnosti

Zprostředkování
kontaktu se spol.

prostředím

Pomoc při
uplatňování

práv,...
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HLAVNÍ KONTAKTY OS BONANZA 

 Vendolí 308 

569 14 Vendolí 

IČO 26673703 

 +420 608 218 847 (Lenka Buchtová) 

 info@osbonanza.cz 

 facebook.com/osbonanza 

www http://www.osbonanza.cz 

Hlavní kancelář (od r. 2014): 

Milady Horákové 373/10 

1. patro, místnost A/104 

568 02 Svitavy 



  47  

 

PODĚKOVÁNÍ DONÁTORŮM A SPONZORŮM 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Pardubický kraj 

Město Svitavy 

Město Polička 

Město Moravská Třebová 

Obec Vendolí 

Poslankyně PČR Ing. Květa Matušovská 

ADFORS, Saint-Gobain 

Generali Pojišťovna a.s. 

Česká spořitelna, a.s. 

Československá obchodní banka, a.s. 

Zemědělské družstvo Vendolí 

EPR Papír s.r.o. 

ABPLAST s.r.o. 

IRISBUS IVECO 

LIMES Litomyšl s.r.o. 

Podkovářství Ladislav Syrový 

Ravensburger Karton s.r.o. 

MEDESA s.r.o. 

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. 

STEP, spol. s r.o. 

AVX Czech Republic s.r.o. 

VK Consult Litomyšl, s.r.o. 

PTÁČEK - Velkoobchod, a.s. 

Domov na rozcestí Svitavy 

Děkujeme všem partnerům, donátorům a sponzorům, kteří nás podporovali v roce 2013 a těšíme se i na 

další spolupráci v nadcházejícím roce. 

 

V roce 2013 nás podpořili: 



 


