
Vážení přátelé, 

chtěli bychom Vám touto cestou velice moc poděkovat za podporu finanční či hmotnou, kterou jste poskytli 

uživatelům naší služby v roce 2021. Moc si toho Vážíme a věříme, že budeme mít i nadále možnost zažívat 

Vaši velkorysost a ochotu dál podporovat a pomáhat lidem, kteří v Benjamínu žijí.  

My všichni z Benjamínu 

 

Jmenovitě pak děkujeme: 

Nadace Agrofert 

            

Ze srdce děkujeme za poskytnutí finanční částky 105 000,- Kč, díky které jsme mohli dětem 

v DOZP Benjamín středisko v Havířově poskytovat canisterapii po celý rok 2021. 

 

 

Globus ČR, k. s. Hypermarket Globus Havířov 
 

 

Velice děkujeme za opakovanou možnost zapojení do akce „Strom splněných přání“, kdy zákazníci i 

zaměstnanci Hypermarketu Globus darovali dětem z DOZP Benjamín, p. o. středisko v Havířově vánoční 

dárky dle jejich přání. 

 

Tesco Stores ČR, a. s. Hypermarket Tesco Havířov a organizace ADRA 

                       

Také moc děkujeme Hypermarketu Tesco v Havířově a jeho zákazníkům, kteří ve spolupráci 

s Dobrovolnickým centrem ADRA v Havířově zajistili pro děti z Benjamínu sladkosti a další dobroty, které 

jim zpestřily vánoční svátky. 

 



Dále patří náš velký dík: 

• Nadaci Charty 77 za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 25 000,- Kč 

• Firmě Perfect Distribution za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 22 239,80 Kč 

• Paní PharmDr. Kamile Danačíkové za poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč 

• Panu Josefu Ráblovi a jeho kolegům za zorganizování akcí, díky kterým získaly děti z DOZP 

Benjamín,  p. o. středisko Havířov sportovní nářadí v hodnotě 9980,- Kč a také finanční dar ve výši 

7000,- Kč 

• Firmě BONATRANS GROUP, a. s. z Bohumína za poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč  

• Firmě Global Partner za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 11 980,- Kč 

• Statutárnímu městu Havířov za dar z fondu primátora města, za který byly nakoupeny vánoční dárky 

pro děti z DOZP Benjamín, p. o. středisko Havířov v hodnotě 9 887,- Kč 

• Mobilnímu Hospici Ondrášek. o. p. s. z Ostravy za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 9000,- Kč 

• Zaměstnancům společnosti Kooperativa, kteří v rámci charitativního projektu firemního 

dobrovolnictví „Strom pro lepší život“ poskytli finanční dar ve výši 5 400,- Kč 

• Paní Janě Plačkové za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 5000,- Kč 

• Firmě Distrimed s. r. o. za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 4 900,- Kč 

• Panu Martinu Mendlíkovi za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 3 999,- Kč 

• Panu Antonínu Mičkovi za poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč  

• Paní Dagmar Procházkové a Lence Kosiecové za poskytnutí finančního daru ve výši 1 400,- Kč 

• Paní Marii Šimčíkové za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 1000,- Kč 

 

 

 


