
Vážení přátelé, 

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

uživatelům naší služby v roce 2022. 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 120 000,- Kč, díky které jsme mohli dětem 

v DOZP Benjamín středisko v Havířově opět poskytovat canisterapii po celý rok 2022. 

 

Nadace ČEZ 

 

 

Děkujeme za zařazení do projektu „Oranžové kolo“, díky kterému získala organizace Benjamín, p. o. částku 

50 000,- Kč na nákup 5 ks IPAD s obaly, které budou děti, které nemohou komunikovat verbálně, využívat 

při komunikaci alternativním způsobem.  

 

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. 



Dále patří náš velký dík: 

            

• ROTARY CLUBU OSTRAVA CITY, z. s. za poskytnutí peněžního daru 32 070,- Kč 

• Firmě IRRIS Velkoobchod s.r.o. za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 24 768,- Kč 

• Firmě DISTRIMED s.r.o. za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 19 901,- Kč,- Kč 

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

• Paní Mgr. Květě Staňkové za poskytnutí nepeněžního daru ve výši 20 000,- Kč 

• Panu Josefu Ráblovi a jeho kolegům za zorganizování akce, díky které získala organizace Benjamín, 

p. o. finanční dar ve výši 10 000,- Kč 

• Klubu přátel školy Hrubínova Havířov-Podlesí, žákům a pedagogům za poskytnutí finančního daru ve 

výši 10 000,- 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 9 886,- Kč 

• Paní Mgr. Ireně Pavlasové za poskytnutí finančního daru ve výši 8000,- Kč 

• Paní Markétě Musilové za poskytnutí nepeněžního daru v hodnotě 1100,- Kč 

 

Také bychom chtěli moc poděkovat organizaci ADRA středisko v Havířově jmenovitě paní Emilii Stárkové 

a také manželům Březným za pomoc a podporu, kterou poskytli dětem v DOZP Benjamín, p. o. středisko 

v Havířově v době vánočních svátků.  

 

 

  


