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V Ledči nad Sázavou, 27. května 2020 

 

Vážená paní Šebková, 

 

rád bych Nadaci JUST CS touto cestou poděkoval za poskytnutí finančního příspěvku na 

pořízení nájezdové rampy do svozového auta pro hendikepované uživatele Petrklíče. 

 

Služby denního stacionáře Petrklíč využívá celkem 11 uživatelů, kteří jsou upoutáni na vozík. 

Často využívají naši fakultativní službu a nechávají se do stacionáře a zase zpět do jejich 

domovů dopravovat svozovým automobilem. Tito uživatelé bohužel ani za asistence 

pracovníků nezvládají nastoupit do automobilu běžným způsobem. Proto je musíme i s 

vozíkem naložit do auta. Jednomu ze dvou vozidel, které vlastníme, však chyběla 

mechanická rampa, což znamenalo problém v přepravě většího počtu osob upoutaných na 

vozík.  

Díky Vaší štědrosti jsme mohli druhou nájezdovou rampu pořídit a vozit více imobilních 

uživatelů, kteří sociální službu potřebují a chtějí ji využívat. Montáž mechanické rampy 

proběhla koncem března. V tu dobu byl ale Petrklíč kvůli vládním opatřením v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 uzavřen a první klienti začali rampu plně využívat teprve od 

25. května, kdy se náš stacionář opět otevřel. 

V příloze Vám zasílám fotografii jednoho z klientů, kteří se na novou rampu velmi těšili a 

vyzkoušeli ji mezi prvním. 

Ještě jednou Vám velmi děkuji za pomoc a spolupráci a jsem s pozdravem 

 
 
 
 
Mgr. Miroslav Sklenář 
vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč 
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