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Vážení zaměstnanci společnosti PricewaterhouseCoopers,  
 
Velice Vám všem děkujeme za darování oblečení do našeho Koloběhu – charitativního obchůdku. 
Dostali jsme od Vás mnoho pytlů s oblečením a hračkami. Kousky to byly pěkné, určitě přinesou 
radost dalším lidem a nám jejich prodej velice pomůže. Výtěžek z prodeje vašich darovaných věcí, 
který bude okolo 3 - 4 000 Kč, jde na podporu pracovního místo pro klientku s tělesným postižením. 
Najít pro tyto lidi práci není snadné, a my jsme moc rádi, že i díky Vám jim zaměstnání můžeme 
poskytnout. Oblečení, které nevybereme do prodeje, jde na zpracování textilu a pak z něj projekt 
FOREWEAR vyrábí designové výrobky, které nechává šít v chráněných dílnách. 
 
Přikládám několik fotografií, jak to v obchůdku vypadá a z jeho otevření, kterého si zúčastnila paní 
starostka Prahy 2 Jana Černochová, paní místostarostka Prahy 2 Kateřina Jechová,  
a taktéž patronka Koloběhu herečka Nela Boudová!  
 
Až budete mít čas a chuť, rádi Vás tam uvítáme osobně ve všední dny od 10h do 17h. 
(Dittrichova 9, Praha 2 – mezi Palackého a Karlovo náměstím). 
 
Ještě jednou děkujeme za vaši podporu, veliké díky patří také jmenovitě Pavle Zemanové,  
že se jí povedlo naši společnou spolupráci zprostředkovat.  
 
Naše organizace je výjimečná tím, že pomáhá lidem s tělesným postižením v průběhu celého života. 
V dětství dopravou do škol a osobní asistencí, dále fyzioterapií, tréninkovým pracovním programem a 
završením všeho je pomoc s hledáním pracovního místa a samotné zaměstnávání. V nedávné době 
jsme se umístili na 2. místě v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2013, čehož si velice 
ceníme.  
 
Kdyby Vás cokoli o Borůvce Praha o.p.s. zajímalo, neváhejte se podívat na naše webové stránky 
www.boruvkapraha.cz nebo se klidně ptejte i mě osobně na v.suchankova@boruvkapraha.cz či na 
našem facebooku.  
 
Ještě jednou díky Vám všem! 

S pozdravem za Borůvku Praha o.p.s. 

Ing. Veronika Suchánková 

Fundraiser & PR  
Tel: +420 607 069 169 

http://www.boruvkapraha.cz/
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