Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub RADOST,
Barákova 23, 796 01 Prostějov
Vážení přátelé!

Na letošní rok připadá již 30. výročí od našeho založení,
kdy jsme si vytvořili z části tehdejšího všezahrnujícího Svazu invalidů
organizaci plně zaměřenou na specifické potřeby těžce zdravotně
postižených dětí a jejich rodin. Za tu dobu se plně potvrdilo, že tehdejší
rozhodnutí bylo správné.
Zabýváme se tedy podporou rodin s těmito dětmi a
mládeží. Vyplňujeme svým celoročním programem jejich volný čas a to
plně dobrovolnickou činností rodičů a přátel. Snažíme se i v této
nelehké době postihující celou společnost vytvářet pro ně určitou
podporu nejen programovou, ale také psychickou nebo materiální.
Nyní se ale naskýtá možnost plně obnovit vlastní
každoroční program akcí i přes částečná stále trvající omezení. Stojí
před námi dvě předem naplánované a dohodnuté letní pobytové akce.
Jedná se v první řadě o týdenní pobyt v plně bezbariérovém zařízení na
okraji lázní Luhačovice. Místo je pro naše potřeby plně vyhovující,
vhodné k pěkným vycházkám do lesa nebo okolo přehrady. Máme pro
ně připravené různé soutěže dovednosti, ale také jim chceme přiblížit
okolí návštěvou historických památek, ZOO nebo i formou exkurze
výrobního podniku.
Pro tělesnou rekondici počítáme podle možností i
s využitím některých terapeutických procedur jakož i nácviky plavání
v místních nebo okolních zařízeních.
Chtěli bychom Vás proto požádat, zda byste zvážili
možnost pomoci na projekt částkou podle vašeho uvážení. Dar je možno
zaslat na náš účet u ČS a.s., pobočka Prostějov, číslo účtu:
1500334319/0800, KS : 4718, VS : (Vaše IČ) O využití daru posíláme
kopie příslušných dokladů.
Se srdečným pozdravem a díky
V Prostějově dne: 4.6.2021

Petr Frantal
........................................................

Petr Frantal - předseda
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov,
IČ: 47922281, DIČ: CZ 47922281, Bankovní spojení: ČS a.s. Prostějov, č.ú.: 1500334319/0800,
Zapsaný spolek dle zák. č. 304/2013 Sb., vedený pod spisovou zn.: L 50123 u Městského soudu v Praze,
Web: www.klub-radost.cz E-mail: klubradost@volny.cz Tel. 603 160 656

