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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
V roce 2012 jsme započali přeměnu našeho rodinného centra, které poskytovalo služby
především rodinám s dětmi na centrum komunitní. Nenabízeli jsme pouze kroužky,
kurzy a vzdělávání pro běžnou rodinu, ale pokračovali jsme v úzké spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí na Praze 3. Naše centrum navštěvovaly rodiny a
děti, které jsou v péči OSPOD a jejichž počet se v roce 2012 zdvojnásobil. Potvrdili jsme
si, že pro rodiny ohrožené sociálním znevýhodněním máme co nabídnout a aktivity,
které pro ně organizujeme a které navštěvují, mají smysl, a je o ně zájem. Pod jednou
střechou se tak spolu každodenně setkávaly rodiny různých typů a my jsme s potěšením
sledovali vznikající přátelství dětí a rodičů napříč spektrem.
Jaký program jsme v roce 2012 nabízeli se můžete dočíst v této výroční zprávě.
Dříve než se začtete, ráda bych poděkovala týmu RC Paleček, který odvádí úžasnou
práci. Děkuji těmto ženám za to, že je naše rodinné centrum oblíbeným útočištěm pro
rodiny s dětmi i v roce 2012.

Mirce Vlčkové

Hance Stýblové

Jiřince Lalákové

Daně Tůmové

Milušce Havlasové

Děkuji také naší pečlivé účetní Daně Fárkové a Natálii Michavkiv, za každodenní úklid
našeho centra.

Jana Lišková, ředitelka RC Paleček

O PROJEKTU ANTIOCH O.S.
Projekt ANTIOCH o.s. je neziskovou organizací, jejímž posláním je prostřednictvím
přátelského setkávání poskytovat širokou škálu vzdělávacích programů veřejnosti
České republiky, organizovat koncerty a další kulturní akce, jakož i poskytovat
humanitární pomoc veřejnosti a skupinám občanů České republiky, kteří takovou
pomoc potřebují
Naším posláním jsou tyto aktivity:










organizování aktivačních činností pro rodiny s dětmi
vzdělávací programy, kurzy a semináře pro rodiny s dětmi
Montessori vzdělávací aktivity pro rodiče a děti
vzdělávací programy, kurzy a semináři pro partnery a manželské páry
vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a lektory
kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
služby prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti
pronájem nebytových prostor pro společenské, kulturní a vzdělávací akce
činnosti poskytování služeb pro rodinu

Organizační struktura Projektu Antioch o.s.:
Členové: Bc. Miroslava Vlčková, Jana Lišková, Matouš Vlček
Výkonný výbor: Bc. Miroslava Vlčková – předsedkyně, Jana Lišková a Matouš Vlček –
členové
Kontakt Projektu ANTIOCH o.s.:
Sídlo: Uralská 10, Praha 6, 160 00
Provozovna: Písecká 17, Praha 3, 130 00
IČO: 26623081
Číslo bankovního účtu: 0214419309 / 0800
m: + 420 775 101 242, + 420 775 103 100
web: www.rcpalecek.cz
Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra dne 18.3. 2003, j.č.: VS/1-1/53
266/03-R.

PROJEKTY A AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK V ROCE 2012

PROJEKT ABECEDA PRO RODINU
Projekt "Abeceda pro rodinu" v roce 2012 si kladl za cíl, v souladu s reformními
cíli MPSV v oblasti v prorodinné politiky, pozitivního rodičovství, sociálně-právní
ochrany dětí, služeb pro rodiny s dětmi a péče o ohrožené rodiny, poskytovat odborné
vzdělávací, tréninkové a podpůrné služby pro rodinu, které povedou ke vzdělávání
rodičů v rodičovských kompetencí, napomohou předcházení negativních jevů v
rodinách, případně umožní jejich zachytávání a včasné řešení.
V projektu "Abeceda pro rodinu" jsme se zaměřili především na odborné intenzivní
vzdělávací a tréninkové aktivity a na poradenství v oblasti rodičovství a rodičovských
kompetencí, ale také na další služby, které podpoří rodinu v celé šíři jejích potřeb.
Projekt "Abeceda pro rodinu" obsahoval následující spektrum aktivit.
A – aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi
B – besedy s odborníky o rodičovství a všech jeho rozměrech, včetně úskalí
C – celodenní odborné semináře o rodičovských kompetencích
D – denně otevřená kavárna pro rodiče s hernou pro děti a internetem zdarma
E – ekonomické poradenství rodinám v nouzi
F – fond finanční podpory pro rodiny v krizi
G – garance odbornosti služeb pro rodinu odborníky (psycholog, sociální pracovník,
pedagog)
H – help telefon pro pomoc s řešením problémů a krizí v rodině jakéhokoliv charakteru,
pro rodiče i děti
I – informace pro děti o jejich právech - kampaň "Chceš se zeptat? Zavolej!"
J – jednání na úřadech – doprovázení
K – komunita rodičů jako podpůrný mechanismus ohroženým rodinám
L – lůžko dočasné pro řešení krizových rodinných situací
M – magazín o rodičovství
N – nácvik praktických rodičovských dovedností
O – orgán sociálně právní ochrany dítěte a spolupráce s ním
P - poradenství rodičům, individuální konzultace v oblasti rodičovských kompetencí
R – relaxační, regenerační a odlehčovací služby pro rodiče
S – standardy služeb pro rodinu
T – terapie rodinná, párová i individuální
U – účast na komunitním plánování a reformě péče o ohrožené děti
V – vzdělávání v oblasti vývojové psychologie a výchovy dětí
W – webová stránka, která je zdrojem informací v oblasti rodičovství a výchovy
V našem rodinném centru jsme realizovali tyto aktivity:

1. AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI PRO RODINY S DĚTMI
Prostřednictvím aktivní činnosti a vzájemného setkávání si rodiče upevnili teoretické
informace a dovednosti, které získali v dalších aktivitách našeho projektu. Většinu
činností si rodiče hradí sami – kurzy a kroužky, ve kterých nacvičují praktické
rodičovské dovednosti. Prostřednictvím příjmů z těchto aktivit kofinancujeme projekt.
Tyto aktivity nebyly hrazeny z podpory MPSV, uvádíme je zde proto, že
smysluplně projekt doplňují a jsou jeho součástí.
Program zahrnuje tyto aktivity:
D – Denně otevřená kavárna pro rodiče s hernou pro děti a internetem zdarma
 otevřená každý všední den mezi 9:00 a 18:00, bezbariérová
 vstup pro sociálně znevýhodněné rodiny zdarma
 zdarma přístup k internetu
Počet podpořených rodin celkem 1000
A - aktivizační činnosti - kurzy a kroužky pro rodiče s dětmi
formou nácviku praktických dovedností a upevňování teoretických znalostí, které
rodiče získají v dalších programech projektu.
 v roce 2012 jsme uspořádali 75 kroužků
Počet podpořených rodin celkem 1000
K – komunita rodičů jako podpůrný mechanismus ohroženým rodinám






v roce 2012 jsme společně oslavili tyto dny:
Palečkovy narozeniny 21.3. 2012
Velikonoční dílna 4.4.2012
Vánoční dílna 27.11.2012
Vánoční divadelní představení pro rodiče a děti 17.12.2012

Počet podpořených rodin celkem 80
R- relaxační, regenerační a odlehčovací služby pro rodiče





workshop Idy Kelarové „Každý umí zpívat“ 3. – 5.2. 2012
Metamorfní technika, léčivé masáže – 24.5. 2012
Úžasná máma 6.11.2012
v rámci této aktivity poskytujeme také svépomocně realizované hlídání dětí –
Palečkova předškolka, kterého mohou využít rodiče, jejichž děti se nedostaly do
mateřské školy a rodiče nastupují do zaměstnání

Počet podpořených rodin celkem 150
Z - Zdravý životní styl a výchova k němu
setkávání rodičů s cílem učit se zdravému životnímu stylu, trvale udržitelnému postoji k
životu, zdravé stravě a zdravému pohybu, péči o sebe sama a o své tělo a vztahy





Bylinná léčba 10.10.2012
Ochutnávka zelených potravin 8.11.2012
Prezentace přírodní kosmetiky Just 11.12.2012

Počet podpořených rodin celkem 150
2. INFORMACE PRO RODINY
Cílem této činnosti je, aby rodiny netrpěly neznalostí svých práv a povinností a znaly
organizace podporující rodinu. Program zahrnuje tyto aktivity:
K - Kampaň „Chceš se zeptat? Zavolej!“
vytvořili jsme databázi organizací pracujících s rodinou
 telefonní linka – viz. Palečkova rodinná linka
J - Jednání na úřadech/doprovázení při jednání na úřadech
 pro tuto aktivitu jsme vytvořily standardy služby
M - Magazín pro rodiče
 poskytujeme rodičům informace o programech, které se v RC Paleček konají
 posílaný v elektronické podobě 1x 14 dní
Počet podpořených rodin pravidelně odebírajících magazín celkem 1000
W - Webová stránka/internetová knihovna
 cílem aktivity je umožnit rodičům přístup k aktuálním informacím o moderním
rodičovství
Počet podpořených osob celkem cca 15 000
 v rámci programu Informace jsme v Palečku zřídili nástěnku, na které přinášíme
aktuální informace z oblasti státní sociální podpory

3. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Cíle aktivit programu jsou tyto:
E - Expertní panel/garance odbornosti
 cílem této aktivity je zajistit, že služby poskytované rodinám v RC Paleček, jsou
odborné
 zaměstnanci projektu se vzdělávají, prochází odbornými školeními (2
zaměstnanci projektu absolvovali kurz Základy krizové intervence časová dotace
52 hodin)
 v rámci pracovních porad projektu probíhá i případová supervize s odbornou
garantkou projektu
 v lektorském týmu pracují pouze odborníci na danou oblast
O - OSPOD
 navázali jsme úspěšnou spolupráci s OSPOD, která se bude v dalším roce ještě
více prohlubovat
 jejich klienti se účastní našich programů
 pravidelně pořádáme pro klienty Vánoční besídku
 pracujeme v souladu s cíli reformní politiky MPSV, mezi něž patří síťování a
provazování jednotlivých složek systému péče o ohrožené rodiny a služeb pro
rodiny.
Počet podpořených rodin v péči OSPOD celkem 30
S - Standardy služeb
 Chceme naše služby poskytovat odborně a kvalifikovaně, proto jsou standardy
služeb nezbytností
 vytvořili jsme standardy pro aktivitu Palečkova rodinná linka a Doprovázení
klientů
U – Účast na komunitním plánování
 Podílíme se na komunitním plánování Prahy 3, zejména pokud jde o opatření a
aktivity v prioritní oblasti „MČ přátelská k rodině s dětmi“, naše služby jsou
provázané s plánem pro komunitu Prahy 3 a Prahy vůbec
 RC Paleček je členem pracovní i řídící skupiny Komunitního plánování sociálních
služeb
3. OHROŽENÉ RODINY A JEJICH PODPORA
Cíle aktivit programu je zajistit základní záchytné a základní podpůrné služby rodinám
v tíživé situaci.
H – Help telefon = Palečkova rodinná linka
 V srpnu 2012 jsme zřídili telefonní linku pro pomoc při řešení problémů v rodině
jakéhokoliv charakteru, pro rodiče i děti

 cílem této linky není poskytovat krizové poradenství, ale najít pro osobu v nouzi
odbornou organizaci či osobu, která pomůže, a zajistit předání osoby v nouzi do
péče této organizace
 funguje podle vypracovaných standardů služby
Počet podpořených rodin celkem 30
I – informace pro děti o jejich právech - kampaň "Chceš se zeptat? Zavolej!
Počet podpořených rodin celkem 30
Požádali jsme o pověření k sociálně právní ochraně dětí v srpnu 2012. (v dubnu 2013
jsme pověření získali)
Podpora ohrožených rodin je nit, která se táhne celým tímto projektem a sociálně
ohrožené rodiny se účastní všech našich programů.
4. PORADENSTVÍ PRO RODINY
Cílem aktivit je individuální podpora rodinám ve výkonu rodičovské role tak, abych v
rodinách nedocházelo k různým problémovým či patologickým situacím, případně,
pokud již ke vzniku takové situace dojde, je cílem problém zachytit a rodinu předat do
péče odborníka.
Program Poradenství pro rodiny zahrnuje následující aktivity:
E – Ekonomické poradenství a finanční gramotnost rodin
 navázali jsme spolupráci s Ing. Kateřinou Ondřejovou, která realizuje kurzy
finanční gramotnosti rodin
 v tomto roce proběhly 2 semináře na toto téma, 17. 10. a 17. 11.
Počet podpořených rodin celkem 10
P – Poradenství rodičům a individuální konzultace
 sociálně-právní poradna - 1x týdně je v RC Paleček přítomná sociální pracovnice,
která poskytuje poradenství zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a
dávkách státní sociální podpory, poradna je zdarma, nízkoprahová a anonymní.
Poradna začala v dubnu 2012
Počet podpořených rodin celkem 30
 webová poradna - na webové stránce RC jsme zřídili poradenskou a konzultační
sekci, kam rodiče zasílají dotaz odborníkovi, který pomůže s řešením. Rodiče
mohou zasílat dotazy v oblasti výchovy dětí, rodičovských kompetencí, ale také
dotazy týkající se výchovy dětí se speciálními potřebami, například dětí s
diagnózou adhd apod.
Počet podpořených rodin celkem a opakovaně 32

5. VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ
Cílem programu vzdělávání rodičů je poskytnout ucelený vzdělávací program, který
bude
zahrnovat nejen teoretické přednášky o rodičovství a pedagogice, a rodičovských
kompetencích, ale umožní také praktické sdílení rodičovských problémů a zkušeností, a
umožní praktický nácvik.
Program Vzdělávání rodičů obsahuje následující aktivity:
B – Besedy s odborníky
 besedy s odborníky o rodičovství a všech jeho rozměrech, včetně úskalí, které
výchova dítěte přináší
 odpolední besedy se konají v herně, při večerních programech často zajišťujeme
hlídání dětí
 jsou zaměřeny na výměnu zkušeností a praktické dotazy rodičů z každodenního
života

C – Celodenní odborné semináře o rodičovských kompetencích
 vzděláváme rodiče v základních rodičovských kompetencích - výchova dítěte s
respektem k dítěti, rovnost rodičů a dětí jako lidských bytostí, svoboda úměrná
věku v rámci předem stanovených pravidel, nutnost nést důsledky chování,
bezpodmínečné vyjadřování lásky, atd.
 semináře jsou zaměřené na získávání praktických i teoretických znalostí
 probíhaly i v oblasti vývojové psychologie a oblasti výchovy dětí
 V roce 2012 jsme uspořádali 30 besed, 15 celodenních seminářů,
Počet podpořených rodin celkem 365

PROJEKT DĚTI V RODINNÉM CENTRU PALEČEK 2012
ABECEDA PRO RODINU
Projekt spadá do oblasti preventivních aktivit na podporu rodiny a zároveň tvoří
předstupeň aktivit, které se připravujeme vykonávat v oblasti péče o ohrožené rodiny.
Klade si za cíl, v souladu s reformními cíli MPSV, poskytovat odborné, vzdělávací,
tréninkové a podpůrné služby pro rodinu, vedoucím k předcházení negativních jevů v
rodinách, umožní jejich zachytávání a včasné řešení u nás v centru, případně předání do
péče dalších odborníků.
Projekt Abeceda pro rodinu navazuje na stejnojmenný projekt, který je
spolufinancován MPSV.
ŠANCE PRO KAŽDÉ DÍTĚ
Projekt podpořil děti Prahy 3, různých studijních předpokladů, které mají problémy se
vstupem do základních škol, dále děti Prahy 3 ve věku 1-3. tříd, které mají studijní
problémy a potřebují osobní pomoc s doučováním.
Projekt je zaměřen především na podporu dětí se sociokulturním znevýhodněním a s
možnými poruchami učení, které trvale bydlí na Praze 3. V projektu byl využit odborný
program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori jako pomoci a rozvoje
vzdělávacích kompetencí a učebních dovedností dětí, který vytvořil a ověřil tým
odborníků Projektu Antioch. V rámci projektu pracoval odborný tým lektorů Rc Paleček,
s rodiči a dětmi, dle metodiky programu. V rámci projektu bylo také aktualizováno
vybavení učebny RC Paleček o didaktické pomůcky potřebné k práci s dětmi
předškolního a školního věku.
Počet podpořených rodin celkem 60
PALEČKOVA LETNÍ ŠKOLKA 2012
Palečkova letní školka byla určena dětem od 3 do 7 let žijícím na území Městské části
Praha 3, jejichž rodiče chodí do práce a chtějí svým dětem během letních měsíců zajistit
kvalitní výchovně-vzdělávací péči. Palečkova letní školka přitom umožní dětem strávit
letní volno poutavě a napínavě a poznat přitom pravé hodnoty.
Palečkova letní školka trval 4 týdny v červenci 2012. Denní rozvrh Palečkovy letní
školky volně kopíroval klasický formát předškolní péče. Připravili jsme dopolední a
odpolední programy pro děti proložené časem na společné jídlo a odpočinek. Kapacita
byla 20 na den, projekt tedy podpořil celkem 80 jednotlivých dětí.
2.7. – 6.7.2012 – INDIÁNSKÉ LÉTO
9.7. – 13.7.2012 – INDIÁNSKOU STEZKOU
16.7. – 20.7.2012 – CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ
23.7. – 27.7.2012 – CESTA KOLEM SVĚTA ZA DALŠÍCH 5 DNÍ
Počet podpořených dětí celkem – 80

DALŠÍ AKTIVITY
Palečkův bazárek
Palečkův bazárek je služba, kterou naše rodinné centrum poskytuje svým klientům. Je
zaměřen převážně na dětské oblečení, ale maminky zde mohou nabízet či nakoupit o
oblečení těhotenské a také potřeby pro miminko. V roce 2012 se do bazárku zapojilo
více než 450 maminek.
Fajn den
Letos již po druhé jsme se podíleli na neformální prezentaci neziskových organizací na
Praze 3. Celé odpoledne nabízelo naše centrum pro návštěvníky Fajn dne kutilskou
dílnu, kde děti mohli vyrábět drobné dekorativní předměty. Rozdávali jsme informační
letáky a také jsme návštěvníky informovali o aktivitách našeho rodinného centra
Celkem jsme rozdali 150 informačních letáků
TÁTAFEST
S Unií center pro rodinu a komunitu jsme se podíleli na organizaci Tátafestu. Měli jsme
svůj informační stánek, rozdávali jsme letáky RC Paleček a tatínci s dětmi si u nás mohli
vyrobit nějaký malý předmět.
Jazzové Soirée
Podíleli jsme se také na organizace neformálního happeningu neziskových organizací
Prahy 3, kde se sešli všichni zaměstnanci RC Paleček a spolu jsme strávili příjemný večer
ve společnosti dalších neziskových organizací.

TYTO PROJEKTY BYLY PODPOŘENY:
Projekt Abeceda rodičovství
Podpořen dotací ve výši: 689 691,- Kč.
Podpořen kým: Ministerstvem práce a sociálních věcí
Termín zahájení projektu: 1.1.2012
Termín ukončení projektu: 31.12.2012

Projekt Děti v rodinném centru Paleček 2012
Podpořen dotací ve výši: 1 005 000,- Kč
Podpořen kým: Městská část Praha 3
Termín zahájení projektu: 1.1. 2012
Termín ukončení projektu: 31.12. 2012
Projekt „Děti v Rodinném centru Paleček 2012“ se skládal ze tří projektů a to:
1. Abeceda rodičovství
2. Palečkova letní školka
3. Šance pro každé dítě
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI:
V roce 2012 jsme spolupracovali s:







Sítí mateřských center
Unií center pro rodinu a komunitu
Ligou otevřených mužů
O.s. Nedoklubko
Pražskými mateřskými centry
Še3sil

LIDÉ V PROJEKTU ANTIOCH o.s.
REALIZAČNÍ TÝM:
Ředitelka RC Paleček a koordinátorka MPSV projektu: Jana Lišková
Finanční řízení, granty: Bc. Miroslava Vlčková
Vedoucí herny: Jiřina Laláková, Miloslava Havlasová
Účetní: Dana Fárková
Grafické práce a webdesign: Jan Pinďák, Radek Pinďák
Public Relations: Bc. Hana Stýblová
Registrace: Dana Tůmová DiS.
Úklid: Natalia Michavkiv
LEKTORSKÝ TÝM:
Mgr. Arnoštka Štěrbová – Palečci, Indiáni, Andělíčci
Lucie Krutská – Písnička, Angličtina hrou
Vojtěch Pavelčík – Kutílci
Kateřina Fleková – Výtvarná dílna
Bc. Martina Štanclová – Začínáme s Montessori, besedy a semináře
Ing. Petra Dankovičová – Batolátka s prvky Montessori, Úterní dopoledne s Petrou
Martina Beránková – Joga pro rodiče
Jana Konečná – Zumba
Petra Davidová-Malá – Broučci, Miminka
Marie Lenka Novotná – Hrátky s bubnem
Ing, Mgr.,Markéta Hoidekrová - Markétino Montessori dopoledne
Bc. Barbora Illichová – sociálně právní poradenství
Mgr. Michaela Willheimová – besedy a semináře pro rodiče
Mgr. Veronika Posar – besedy a semináře pro rodiče
Kateřina Ondřejová – besedy pro rodiče
Mgr. Jindřiška Krpálková - mediace
DOBROVOLNICKÝ TÝM A PŘÁTELÉ:
Baborová Romana, Černá Martina, Černý Daniel, Gabrielová Hana, Hampejsková Iva,
Haramulová Marta, Holohlavská Lucie, Holohlavský Václav, Klinková Zuzana, Kůtková
Marie, Laláková Jiřina, Lalák Ladislav, Lišková Jana, Liška Marián, Nováková Jolana, Novák
Petr, Orságová Alžběta, Pavelčík Vojtěch, Posar Veronika, Raus Pavel, Trejkl Lukáš,
Vlčková Miroslava, Vlček Matouš, Willheimová Kateřina, Willheimová Michaela

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012
stav k 31.12.2012

501
502
511
512
513
518
531
538
542
544
545
546
549
551
568

521
524

602
640
641
644
649

682
691

Náklady provozní a osobní
Náklady provozní
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
silniční daň
ostatní poplatky
pokuty a penále
úroky
kurzové ztráty
dary
jiné ostatní náklady
odpisy HIM
členské příspěvky
celkem náklady provozní
Náklady osobní
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
celkem náklady osobní
náklady celkem
Výnosy dle zdrojů
Výnosy z vlastních zdrojů
tržby z prodeje služeb
ostatní provozní výnosy
smluvní pokuty a penále
úroky
jiné ostatní výnosy
celkem výnosy z vlastních zdrojů
Výnosy z cizích zdrojů
dary
provozní dotace
celkem výnosy z cizích zdrojů
výnosy celkem

Hospodářský výsledek celkem zisk

246 070,75
132 582,90
58 912,00
200,00
37 100,41
1 525 053,98
1 800,00
6 445,00
500,00
0,00
0,00
5 395,00
14 939,82
29 634,00
0,00
2 058 633,86
966 938,00
121 727,00
1 088 665,00
3 147 298,86

1 460 622,00
3 860,00
182,00
340,27
0,01
1 465 004,28
78 741,00
1 694 691,00
1 773 432,00
3 238 436,28
91 137,42

Všem rodinám, které naše rodinné centrum navštěvovaly, děkujeme Vám za
přízeň a za to, že se opakovaně vracíte. Velmi si Vaší přízně vážíme. Dále
děkujeme:
Spolupracujícím organizacím:
Komenského institutu v Praze, o.p.s., Síti mateřských center ČR, Lize otevřených mužů
o.s., Nedoklubko o.s., Pro rodinu, o.p.s., Še3silu o.s., Časopisu Betynka, Radničním
novinám, Žižkovským listům
Sponzorům a přátelům:
MKM, s.r.o., Starbucks Caffee, Arnika o.s., Herakles s.r.o., Matoušovi a Mirce Vlčkovým,
Janě a Mariánovi Liškovým, Kateřině Willheimové a Lukáši Trejklovi, Václavu a Lucii
Holohlavským, Alici Balkové, Honzovi a Radkovi Pinďákovým
Dárcům dobročinného projektu Podejte Palečku pomocnou ruku
Alici Balkové, Mirce Vlčkové, Aleši Vytečkovi, Jitce Povové, Martině Hovorkové, Lee
Procházkové Matviové, Zuzaně Hlavičkové, Pavlíně Kapicové a všem ostatním, kteří si
nepřáli být jmenováni.
Dárcům, kteří nás v roce 2012 významně podpořili:
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městské části Praha 3.

Srdečně děkujeme vám všem

www.rcpalecek.cz

