
Newsletter "Čendoviny", organizace Prosaz, z. ú.

Ahoj, já jsem tučňák Čenda, maskot a mluvčí organizace PROSAZ, z. ú. Můžete mě znát z
našeho facebooku a instagramu, kde už několik měsíců aktivně vystupuji. Protože mou
prací i radostí je sdílet s ostatními novinky o tom, co se v PROSAZu děje a ne každý
pravidelně používá sociální sítě, rozhodl jsem se začít vydávat newsletter, neskromně
pojmenovaný po mě samotném - Čendoviny. V dnešním prvním vydání Vám představím
naši organizaci, pilíře její činnosti a pár nejžhavějších aktualit a plánů do budoucna. První
vydání je delší, než plánujeme ty budoucí, i tak ale dočtěte až do konce! Tak pojďme na to!

Pečovatelská služba pomáhá těm, kteří navzdory svému věku nebo zdravotnímu postižení
chtějí žít v normální domácnosti a užívat si svůj domov stejně, jako ostatní lidé. Zaměřena je
především na seniory, ale pomáhá všem, pro které je obtížné si vlastními silami zajistit
sebeobsluhu nebo potřebnou údržbu domácnosti.
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https://www.facebook.com/PROSAZzu
https://www.instagram.com/cenda_z_dilny_prosaz/


Noční pečovatelskou službu poskytujeme jako první organizace v Praze. Je možné ji využít
jak v konkrétním čase po předešlém objednání, například po návratu z divadla, ale také jako
pohotovost v případech, kdy u klienta dojde v nočních hodinách k naléhavým problémům.

Naše domácí zdravotní péče plně nahrazuje zdravotní péči ve specializovaných zařízeních.
Je určena pro klienty s různými druhy vážných onemocnění, kteří se bez pomoci zkrátka
neobejdou. Může být poskytována krátkodobě nebo dlouhodobě, po dobu i několika
měsíců.



Rekreační středisko Líchovy je určeno především pro společnou rekreaci zdravých a
handicapovaných klientů. Pokoje v hlavní budově i některé chatičky jsou uzpůsobeny pro
asistenční vozíky, návštěvy se ale nemusí bát ani zcela zdraví návštěvníci. Středisko se
snažíme stále rekonstruovat a rozvíjet, v současné době rekonstruujeme podlahy chatiček
právě pro snazší pojezd vozíků. Přijeďte se podívat sami, je tam opravdu krásně!

Osobní asistence zajišťuje uživateli pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem k svému
zdravotnímu postižení. V praxi to znamená, že osobní asistent „nahrazuje“ ruce, nohy a
další části těla, které mají svou funkci omezenou. Usilujeme především o co nejvyšší kvalitu
poskytované služby a maximální začlenění člověka se zdravotním omezením do běžného
života.

V současné době se naše dílny potýkají s nedostatkem prodeje a tak děláme různé zakázky
pro �rmy. Máme navíc jednu žhavou novinku! Od minulého týdne máme v naší dílně v
Pujmanově ulici otevřené okénko s točenou zmrzlinou Opočno. Tak se stavte!
 

Na to, co naše dílna vyrábí se můžete podívat na našem e-shopu www.prosaz.imaxi.cz.
 

https://www.ubytovani-lichovy.cz/
http://www.prosaz.imaxi.cz/


Teď už tedy víte o tom, jak se v PROSAZu máme. Co nás ale čeká do budoucna? Máme
spoustu plánů! Brzy, do konce května, spustíme nové webové stránky, modernější,
přehlednější a hezčí, než ty stávající. Plánujeme také znovu rozšířit sortiment našich dílen o
další nové výrobky. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim pracovníkům, pro které je v současné
situaci péče ještě náročnější než kdy dříve. Každých pět dní procházejí povinným
testováním a potřebují ke své práci o mnoho ochranných pomůcek více, než kdy dřív. I tak
svou práci ale dělají výborně a kvalitně, za což jim patří velké uznání. 

Velký dík ale nepatří jen jim. Velmi vděční jsme také �rmě Obklady Vilímek s.r.o., která nám
značně pomohla se sháněním podlah pro naše rekreační středisko a �rmě Alza.cz, která
nám poskytla lednici, díky níž můžeme začít s prodejem zmrzliny. Děkujeme! 

Naše letošní projekty vyvrcholí na podzim, kdy uspořádáme oslavu svých 30. narozenin,
které máme 1. října. Budeme rádi, když je alespoň symbolicky oslavíte s námi!

Za Prosaz, z. ú.
Čenda

Jestliže uvažujete o naší podpoře, můžete si jednoduše vybrat jednu z těchto variant: 

 

DMS
Prostřednictvím jednorázové dárcovské SMS ve tvaru DMS DOMAJEDOMA 30 nebo DMS
DOMAJEDOMA 60 nebo DMS DOMAJEDOMA 90 na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30 Kč, 60
kč nebo 90 Kč., PROSAZ obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  

PŘÍKAZ 
Zadáním trvalého nebo jednorázového příkazu k úhradě na účet č. 2224124028/5500.
Variabilní symbol u jednorázového příkazu: 1, u trvalého příkazu: 2. Do zprávy pro příjemce
můžete uvést svůj email. 

Velmi také oceníme i jakoukoliv další pomoc ve formě darů či jiné spolupráce.
 

Kodymova 2526/4
158 00  Praha 5 
prosaz@prosaz.cz 
www.prosaz.cz

Chcete se přihlásit k pravidelnému odběru Čendovin? Dejte nám vědět! 
V případě, že nechcete náš newsletter dostávat se můžete odhlásit.

https://obkladyvilimek.cz/
https://www.alza.cz/
http://www.darcovskasms.cz/
http://www.prosaz.cz/
https://www.facebook.com/PROSAZzu
https://www.instagram.com/cenda_z_dilny_prosaz/
https://www.youtube.com/channel/UCQJRZ0xNSGB3kSyM2-Aj8nw
https://forms.gle/GtB8qobg7aBJGaCVA
https://forms.gle/jamqmxXEBGqrbjdM8



