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Úvodní slovo bývalé ředitelky
Vážení přátelé, vážení čtenáři, vážení spolupracovníci,
dovolte mi zhodnotit a zrekapitulovat činnost Charity Neratovice za rok 2021.
Společně jsme projednali výsledky hospodaření a ekonomické ukazatele důležité pro chod a
řízení organizace.
Rok 2021 byl opět poznamenán pandemickou krizí, ale díky vzájemné lidské podpoře,
trpělivosti, vstřícnosti, a ochotě našich zaměstnanců se podařilo krizi překonat.
Zaměstnanci si prošli s rodinnými příslušníky Covidem, izolací, karanténou, a přesto někteří
zůstali a zajistili s láskou sociální i zdravotní péči. Všem patří velké díky a všem přeji hodně sil.
Také velké poděkování patří všem, kteří nás podporovali v době krize – kraje, města, obce,
podnikatele – jak finančně tak materiálně.
V září jsme oslavili 30 let působení organizace v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Všem
děkujeme za podporu, která nám dala impulsy a podněty do další práce. Chceme nadále
kvalitně pečovat a ošetřovat naše klienty, zajistit jim důstojné stáří, zachovat jim jejich
životní styl a dožít ve svém vlastním sociálním prostředí.
Závěrem bych velmi ráda vyjmenovala dárce, sponzory, ale to by byl velmi dlouhý seznam.
Proto děkujeme všem, kdo nás podpořili a věříme, že nadále budeme spolupracovat. Vždy
s důvěrou se na nás můžete obracet.
Děkuji všem, především všem zaměstnancům.
Přeji hodně zdraví a božího požehnání.
Miloslava Machovcová
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Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé neratovické charity,
v dubnu 2022 došlo po mnoha letech z důvodu rezignace paní ředitelky Miloslavy
Machovcové, ke změně ředitele Charity Neratovice. V současné době je na tuto pozici
vyhlášeno výběrové řízení, které administruje zřizovatel Arcibiskupství pražské.
Paní Machovcová jednoznačně podpořila rozvoj neratovické charity zejména v oblasti
pečovatelské služby, domácí zdravotní péče a dalších doprovodných aktivit. Charitě věnovala
mnoho svého času a za to jí náleží poděkování a ocenění. Přeji paní Machovcové
do budoucího života mnoho radosti a příjemně strávených chvil se svými blízkými.
Budoucí vedení organizace jistě čeká v tomto roce a následujících letech mnoho otázek
k řešení - ekonomika, organizační struktura i obecně podpora charitního díla v regionu. Také
pevně doufám v užší spolupráci s Římskokatolickou farností Neratovice a sociálními službami
v okolí.
Za sebe bych chtěl vyjádřit velké poděkování všem zaměstnancům. Jste základními kameny
naší organizace, bez vás by charita nebyla tam, kde je dnes.
Přeji vám všem jen to dobré
Mgr. Petr Zavřel
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Základní informace o organizaci
Název:

Charita Neratovice

Sídlo:

U Závor 1458, Neratovice, 277 11

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, Praha 1, 119 02

Právní postavení, registrace:
Evidovaná církevní právnická osoba
Ministerstvo kultury ČR
Rejstřík právnických osob
Dne: 30. 10. 1996
Pod. č. 8/1-01-715/1996
Tel.:

315 685 190

Web:

http://www.neratovice.charita.cz

Email:

sekretariat@charita-neratovice.cz

Registrace poskytovatele sociálních služeb:
Krajský úřad Středočeského kraje č. j. 147485/2015/SOC/KUL/151
Registrace nestátního zdravotnického zařízení:
Krajský úřad Středočeského kraje, č. j. 079477/2012/KUSK, č. j. 041676/2019/KUSK

IČO:

47009730

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
0461434389/0800
0461220399/0800
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Pobočky Charity Neratovice
Organizace má 13 středisek ve Středočeském kraji a na Praze 8 a 9, která zajišťují komplexní
zdravotní a sociální péči. Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař,
případně již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti či jsou v péči rodiny, která se,
v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže postarat. Naším klientem může být
kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení.
Při přírodních katastrofách charita zajišťuje i humanitární pomoc.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Okres Mělník:
Kralupy nad Vltavou
Neratovice
Okres Praha východ
Čelákovice
Odolena Voda
Říčany
Okres Praha západ
Černošice
Rudná
Praha 8, 9
Kbely

Okres Mělník:
Kostelec nad Labem
Libiš
Neratovice
Obříství
Tišice
Okres Praha východ
Čelákovice
Klecany
Odolena Voda
Okres Praha západ
Černošice
Rudná
Praha 8, 9
Kbely
Klánovice
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Domácí zdravotní péče
Charita Neratovice poskytuje domácí zdravotní, paliativní a hospicovou péči už více jak 30
let. Jedná se o osoby se zdravotním problémem, které vyžadují vysoce kvalifikovanou péči
zdravotními sestrami. Péče se poskytuje se ve vlastním sociálním prostředí klienta. Zdravotní
péči poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně dle indikace praktického lékaře nebo
ošetřujícího lékaře z nemocničního zařízení. Charita Neratovice má smlouvu se všemi
zdravotními pojišťovnami. Odbornou zdravotní péči vykonávají zdravotní sestry s praxí u
lůžka a pomaturitní specializací či dalším vyšším vzděláním. Cílem domácí péče je pomoci
každému, kdo má zdravotní problem, potřebuje ošetření, na které sám nestačí. Zároveň to je
pomoc každému, aby nemusel opustit, z důvodu zdravotních komplikací, své vlastní sociální
prostředí. Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. V rámci domácí péče
poskytujeme i hospicovou (paliativní) péči, která zajišťuje odbornou komplexní péči o
člověka v terminálním stádiu onemocnění. Cílem hospicové péče je poskytnout umírajícímu
takovou péči, aby netrpěl bolestí a strachem z onemocnění a dalšími negativními vjemy. S
maximální snahou zachováváme jeho lidskou důstojnost. Součástí našich služeb je také
podpora a pomoc blízkým v čase truchlení.
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Nejčastější nabízené zdravotní služby:


















Výplachy a převazy ran (po chirurg. zákrocích, bércové vředy, dekubity)
Aplikace injekcí a infuzí (léčebné, tlumení bolesti)
Příprava a podání léků
Ošetřovatelskou rehabilitaci a kontrolu
Nácvik chůze o holi, berlích, chodítku
Dechová cvičení
Odběry biologického materiálu
Komplexní péči o imobilního pacienta
Péči o onkologicky nemocné pacienty
Péči o stomie a dreny, žaludeční sondy, PEG
Cévkování, ošetřování permanentního katétru
Klyzma
Odsávání z dýchacích cest
Nácvik aplikace inzulinu
Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, saturace kyslíku)
Podávání kyslíku
Podávání parenterální výživy a další ošetřovatelské výkony

Přístrojové vybavení:
 Oxygenátory
 Parenterální a enterální pumpy
 Lineární dávkovače, přenosné lineární dávkovače
 Infůzní pumpy
 Odsávačky
 Glukometry
 Pulsní oxymetry
 EKG
 Tonometry

Našim klientům v případě potřeby zapůjčíme kompenzační pomůcky:
 Chodítko
 Invalidní vozík
 Antidekubitní matrace
 WC křeslo

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:
Bc. Kateřina Doležalová – vedoucí zdravotních služeb, zástupce ředitelky
Tel.: 731 625 989
dolezalova.k@charita-neratovice.cz
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Sociální služby
Sociální služby Charity Neratovice jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.
Naším posláním je s láskou poskytovat pomoc a péči všem, kteří to potřebují. Naše práce je
založena na úctě a respektu vůči každému člověku a jeho individuálním potřebám. Jedná se o
terénní službu poskytovanou lidem, kteří mají z důvodu stáří, chronické nemoci, nebo
zdravotního postižení sníženou vlastní soběstačnost, a jejichž situace tak vyžaduje pomoc
jiné osoby. Úkolem pečovatelské služby je podpora a motivace těchto lidí v takovém rozsahu,
aby mohli nadále setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí v důstojných podmínkách.
Zajišťujeme též aktivizační služby a nabízíme klientům možnost pobytu v našich Denních
stacionářích. Pomáháme jim tak překonávat překážky či samotu, a umožňujeme všem bez
rozdílu prožít plnohodnotný život, i navzdory svému znevýhodnění.

Terénní sociální služby
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Charity Neratovice poskytuje svou pomoc a péči lidem na území
Středočeského kraje, v Praze 19 a 21. Zajišťuje ji celkem 12 středisek: Neratovice, Libiš,
Kostelec nad Labem, Obříství, Tišice, Odolena Voda, Klecany, Klánovice, Kbely, Černošice,
Čelákovice, Rudná.
Jedná se o terénní službu poskytovanou lidem, kteří mají z důvodu stáří, chronické nemoci,
nebo zdravotního postižení sníženou vlastní soběstačnost, a jejichž situace tak vyžaduje
pomoc jiné osoby. Posláním pečovatelské služby je podpora těchto lidí a jejich rodin v
takovém rozsahu, aby mohli nadále setrvat ve svém domácím prostředí v důstojných
podmínkách. Klientům tedy poskytujeme službu v jejich přirozeném prostředí a na základě
jejich individuálních potřeb.
Pečovatelská služba zahrnuje komplexní péči, jejímž smyslem je zajistit životní potřeby
uživatelů, jako jsou stravování, hygiena, oblékání, zachování základních životních návyků,
orientace, mobilita, komunikace, péče o zdraví a osobní aktivity. Její rozsah vyplývá
z osobního jednání zájemce s naší sociální pracovnicí, jejímž úkolem je zjistit konkrétní
potřeby klienta, jeho sociální zázemí i časové možnosti. Domluvené podmínky a forma
úhrady poskytovaných služeb jsou součástí smlouvy, která je s klientem následně sepsána.
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Pečovatelská služba je klientům poskytována každý den v rozmezí 7-19 hodin, včetně
víkendů a svátků, a je v souladu s registrací poskytovatele. Samotnou péči zajišťují naši
kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách, kteří vše pečlivě zaznamenávají do
dokumentace klienta dle zákona č. 108/2006 Sb. Každý z pracovníků absolvoval v souladu se
zákonem o sociálních službách kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz
první pomoci a praxi v oblasti sociálních služeb. Kromě kvalitní a komplexní pomoci při péči o
sebe či domácnost, se naši vstřícní pracovníci snaží klientům též aktivně naslouchat a
poskytovat vlídný empatický přístup, který je povzbudí a potěší.
V roce 2020 měla pečovatelská služba průměrně 364 klientů měsíčně.
Počet klientů pečovatelské služby v jednotlivých měsících roku 2021
Středisko

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC PRŮMĚR

Čelákovice

25

23

26

22

21

22

24

25

26

25

23

24

24

Černošice

24

22

22

21

21

22

21

18

19

18

19

17

20

Kbely

52

48

46

49

49

45

45

45

43

44

45

43

46

Klánovice

18

18

18

15

15

19

20

18

20

20

17

17

18

Klecany

27

27

26

27

26

29

27

28

26

29

27

26

27

Kostelec

25

27

26

28

26

29

30

28

28

27

28

28

28

Libiš

28

24

26

28

29

27

27

26

31

31

30

27

28

Neratovice

44

46

48

49

47

51

47

47

47

53

56

52

49

Obříství

13

16

15

15

12

16

16

11

16

15

15

16

15

Odol.Voda

43

48

45

42

46

45

45

49

49

50

48

49

47

Rudná

31

24

33

31

35

30

10

36

38

37

35

31

Tišice

21

20

19

18

19

20

22

28

20

21

20

21

Ostatní

14

10

10

11

11

10

11

19

10

10

11

10

11

365

353

361

358

353

370

365

352

371

381

377

364

364

34

10
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Sociálně aktivizační služby
Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským
prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob.
Charita Neratovice v rámci svých aktivizačních služeb každoročně pořádá a zajišťuje
nejrůznější akce a aktivity pro své klienty. Ani v letošním roce však nebyla příznivá doba pro
konání jakýchkoliv společenských událostí, neboť pandemie onemocnění Covid19 udělala
veškerému společenskému dění přítrž. Nicméně neztrácíme optimismus a věříme, že
v příštím roce se nám už podaří alespoň některá tradiční setkání opět uspořádat. Těšíme se
proto na všechna budoucí společenská setkávání s jídlem, hudbou a tancem, přednášky,
besedy a setkání se zajímavými lidmi a především společné vycházky a výlety.

Denní stacionáře
Charita Neratovice provozuje celkem 2 Denní stacionáře, jeden v Obříství a druhý v Odolene
Vodě. Ani rok 2021 však nebyl pro jejich fungování příliš jednoduchý. Pandemie onemocnění
Covid19 znovu zasáhla do jejich činnosti a celé první čtvrtletí tak byly oba stacionáře dle
nařízení vlády zcela uzavřeny. V rámci svých možností docházel náš pečovatelský personál
alespoň ke klientům domů, aby jim pomohl s běžnými úkony denní péče o sebe či
domácnost. Pomáhal jim s osobní hygienou, nákupy, zajišťoval jim obědy. Snažili jsme se jim
zprostředkovat alespoň omezený sociální kontakt a pomoci jim se vším, co v daný okamžik
potřebovali.
Od dubna se již fungování stacionářů začalo pomalu rozbíhat, a my jsme se tak mohli
s klienty opět společně setkávat a pracovat s nimi dle domluveného plánu. Oba stacionáře,
díky komplikacím s Covidem, však navštěvovalo v roce 2021 pouze 8 lidí, z toho 6 žen a 2
muži. V průběhu roku byl 1 klient přijat do sociálního zařízení a 1 klient se vrátil do domácího
prostředí. Věkový průměr klientů byl 75 let.
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Druhá polovina roku byla již pro chod stacionářů o něco příznivější. Pečovatelský tým si pro
účastníky připravil pestrý program aktivit, do kterých se mohli zapojit. Znovu se tak sešel
skvělý kolektiv lidí, kteří mají stále radost ze života, i navzdory svému znevýhodnění.
Společně zde sdíleli své zážitky a zkušenosti, udržovali v kondici tělo i mozek, nebo si jen tak
užívali milou společnost lidí, kteří toho mají mnoho společného. Na podzim jsme společně
oslavili krásné 70. narozeniny naší klientky, paní Pecháčkové. Navštívila nás také paní
starostka Obříství, paní Jitka Zimová, která pro naše klienty přinesla zákusky a milé dárečky.
Celá návštěva se nesla ve velmi pozitivním duchu a všichni si spolu moc pěkně popovídali.
V průběhu října proběhlo v Obříství také tradiční Posvícení, v rámci kterého jsme za
symbolické částky prodávali lidem kreativní výtvory, na nichž jsme s našimi šikovnými klienty
společně pracovali. Všechny ostatní akce byly bohužel z důvodu Covidu zrušeny.
Konec roku zpestřila našim klientům předvánoční posezení, kterého se opět zúčastnila i paní
starostka Zimová a místostarostka Obříství, paní Šulcová, které si se všemi klienty znovu
vyměnily alespoň pár milých slov. Zástupkyně Charity pak všem předaly dárečky k Vánocům.
V rámci celého roku bylo pro nás a především náš pečovatelský tým prioritou, aby se klienti
ve stacionáři, ale i mimo něj, cítili dobře a jako doma. Snažili jsme se jim co nejvíce usnadnit
život a pomoci jim s nácvikem a rozvojem vlastní samoobsluhy a soběstačnosti. Naším
společným a jediným cílem bylo, aby byli klienti stacionáře spokojení a rádi se do něj vraceli.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
Jitka Bugelová – vedoucí sociálních služeb
Tel.: 736 670 931
socialni@charita-neratovice.cz
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Dům s pečovatelskou službou
Sv. Jakuba Libiš
V pečovatelském domě v Libiši žije 22 klientů. Nejstarší klientka oslavila 97. narozeniny a
nejmladší klient 60. narozeniny.
V našem zařízení probíhali různé aktivizační

programy.

Klienti vyráběli drobnosti

z barevného papíru, šípků , kaštanů apod. Byly to výrobky zaměřené na roční období
nebo na svátky. Při tomto setkání si příjemně povídali a vzpomínali na dobu, kdy byli malé
děti a jak u nich doma probíhaly oslavy svátků. V rámci aktivizace se klienti mohli zapojit i
do cvičení pro seniory.
Každý čtvrtek také probíhalo ve společenské místnosti pečovatelského domu ,, přátelské
posezení“, kde si klienti u kávy mohli pohovořit o tom jak se mají, co dělají, ale i co je
trápí nebo na co se těší. Na tomto setkání klienti rádi poslouchali hudbu. V rámci tohoto
posezení také mohli naši klienti pokud projevili zájem oslavit narozeniny nebo svátek.
Na jaře proběhlo na zahradě pečovatelského domu „ pálení čarodějnic“ a opékání buřtů.
Před vánocemi, jako každý rok, jsme pro klienty nachystali slavnostní večeři. U vánočního
stromečku si mohli zazpívat koledy a dostali milé dárečky od paní starostky obce Libiš
Mgr. Pavlíny Komeštíkové.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DPS LIBIŠ:
Iva Machovcová – vedoucí DPS Libiš
Tel.: 731 490 889
socialni@charita-neratovice.cz
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Tříkrálová sbírka
Tak jako každým rokem, i letos proběhla Tříkrálová sbírka. V současné nelehké době, kdy
stav pandemie COVID nedovolil klasický způsob koledy Tří králů, byly kasičky umístěny pouze
v kostelích, farách a na úřadech. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021, zajišťovaný Charitou
Neratovice, byl ve výši 47.237 Kč. Tento výtěžek je určen na obnovu zahrady pro seniory v
areálu Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši. Přejeme nám všem, abychom se co
nejdříve mohli opět osobně ve zdraví setkávat a v následujícím roce přivítat Tři krále tak, jak
jsme po dlouhá léta zvyklí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Irena Růžičková – koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel.: 731 491 146
sekretariat@charita-neratovice.cz
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Ekonomické údaje
Ekonomické údaje
Financování Charity Neratovice je vícezdrojové. Domácí zdravotní péče a domácí hospicová
péče je ze 100 % hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Výnosy za sociální služby tvoří: příjmy od klientů za poskytnuté služby, dotace od
MPSV prostřednictvím Středočeského kraje a hl. m. Prahy, dotace a příspěvky od měst a obcí
a ostatní příjmy (dary, příjmy z prodaného dlouhodobého majetku, výnosy ze sbírek, a jiné).

Rozpis nákladů a výnosů 2021
Náklady

49 336 570,16

Spotřeba materiálu

1 757 698,68

Spotřeba energie

155 188,27

Opravy a udržování

501 829,35

Náklady na cestovné

1 064 496,19

Náklady na reprezentaci

34 804,00

Ostatní služby

7 606 318,21

Mzdové náklady

28 053 660,00

Zákonné sociální pojištění a zravotní pojištění

8 181 455,40

Zákonné sociální náklady stravné

551 350,00

Daň silniční

81 532,00

Ostatní daně a poplatky

10 880,00

Ostatní pokuty a penále

600,00

Nákladové úroky

16 677,52

Jiné ostatní náklady

571 185,58

Odpisy dlouhodobého majetku

748 894,96

Výnosy

52 005 777,14

Tržby z prodeje služeb

837 222,16

Tržby z prodeje služeb - ZP

19 626 849,57

Tržby z prodeje služeb - obědy

4 345 579,00

Tržby z prodeje služeb - kompenzace

69 350,00

Tržby z prodeje služeb - pečovatelská služba

5 316 465,00

Tržby za prodané zboží

13 492,00

Výnosové úroky

2 145,40

Jiné ostatní výnosy

119 659,01

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 35
majetku
000,00
Přijaté příspěvky (dary)

302 100,00

Provozní dotace

21 337 915,00

Provozní výsledek

2 669 206,98
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Struktura nákladů

Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady stravné
Ostatní daně a poplatky
Nákladové úroky
Odpisy dlouhodobého majetku

Spotřeba energie
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Zákonné sociální pojištění a zravotní pojištění
Daň silniční
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady

Struktura výnosů

Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb - ZP
Tržby z prodeje služeb - obědy
Tržby z prodeje služeb - kompenzace
Tržby z prodeje služeb - pečovatelská služba
Tržby za prodané zboží
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V rámci pravidelných výdajů jsou hrazeny nájmy, spotřeba energií, pohonné hmoty, pojištění
služebních vozidel, poplatky za telefony a internet, svozy odpadů, cestovné zaměstnanců,
poplatky za pracovně lékařské služby.
Do dalších významných výdajů zahrnujeme nákup zdravotního materiálu, kancelářských
potřeb, ochranných pomůcek a pracovních oděvů, hygienických prostředků, drobného
hmotného majetku, vzdělávání zaměstnanců. Největší položkou naší organizace jsou mzdové
náklady a s tím spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění.
V roce 2021 byl zrealizován nákup 2 ks vozidel Dacia Dokker pro pečovatelskou službu. Toto
vozidlo bylo financováno z vlastních zdrojů. Dále byly pořízeny zdravotnické přístroje
(glukometry, tonometry a oxygenerátory), za spolufinancování z Humanitárního fondu
Středočeského kraje.
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30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHARITY NERATOVICE
Začátkem září oslavila naše organizace již třetí dekádu poskytování zdravotních a sociálních
služeb. V září, roku 1991, založil páter Alois V. Kubý Farní charitu Neratovice a my si s velkým
respektem připoměli obrovské úsilí, které všichni při založení prokázali. Současná paní
ředitelka, tehdejší vrchní sestra, Miloslava Machovcová, byla jedna z prvních čtyř sestřiček,
které hned od počátku poskytovaly zdravotní péči. Sociální péči měla na starosti paní
Antonie Kočvarová, která pak dlouhá léta působila jako vedoucí pečovatelské služby.
V neposlední řadě bylo nutné starat se o Charitu i po ekonomické stránce. Tuto pozici
zastávala nejprve paní Marie Kneprová a po ní Ing. Hana Neumitková.
Slavnostní den započal mší svatou v kostele svatého Jakuba Většího v Libiši, kterou
celebroval generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Mons. ThDr. Jan Balík, PhD. Poté
se všichni pozvaní přemístili do sídla organizace, kde paní ředitelka Miloslava Machovcová,
po slavnostním proslovu, všechny pozvala na přípitek a malé pohoštění. V odpoledních
hodinách se připojili i zaměstnanci Charity, kteří zároveň popřáli nejen organizaci jako
takové, i paní ředitelce jejímu významnému životnímu jubileu. I pro všechny kolegyně bylo
připravené výborné pohoštění.
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30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHARITY NERATOVICE
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Napsali o nás
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Výběr z poděkování
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Charita Neratovice
U Závor 1458
277 11 Neratovice
Tel.: +420 315 685 190
E-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz
www.charitaneratovice.cz
Statutární zástupce:
Mgr. Petr Zavřel – ředitel organizace
Tel.: +420 315 685 190
E-mail: reditel@charita-neratovice.cz

Pobočky:
DPS, Sv. Jakuba, Budovatelů 654, 277 11, Neratovice – Libiš
DPS, Sv. Jana Křtitele 260, 277 42, Obříství
DPS, T. G. Masaryka 880, 277 13, Kostelec nad Labem
DPS, Mladoboleslavská 20, 197 00, Praha 9 – Kbely
DPS, Dolní kasárna 969, 250 67, Klecany
Sokolovská 1679, 250 88, Čelákovice
Bezručova 31/410, 251 01, Říčany
Pod tvrzí 395, 250 70, Odolena Voda
Dr. Janského 1639, 252 28, Černošice
Havlíčkovo náměstí 1439, 252 19, Rudná u Prahy
OÚ, Marie Podvalové 334, 277 15, Tišice
Slavětínská 82, 190 14, Praha 9 – Klánovice
Konto zdravotní služba:
Konto sociální služba:
Text:
Fotografie:

0461 343 389/0800
0461 220 399/0800

Irena Růžičková, Romana Honová
archiv Charity Neratovice, licenční fotografie
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Sponzoři a dárci
Děkujeme všem soukromým dárcům, organizacím, obcím, městům a kraji za finanční
podporu naší organizace.

Města a obce

Neratovice

Praha Kbely

Černošice

Libiš

Čelákovice

Praha Satalice

Odolena Voda

Kostelec n/Labem

Rudná u Prahy
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Klecany

Tišice

Tuhaň

Praha Klánovice

Obříství

