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nemůže. Ale pro člověka jistě!“
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Úvodní slovo
„Laskavost a
úsměv nás nic
nestojí….“

Úvodní slovo

Vážení,
dovolujeme si Vám předložit zprávu o naší společné práci, péči a
podpoře, kterou se snažíme ulehčit život všem našim uživatelům.
Pokračujeme systematicky v programu, jenž jsme si vytýčili, budujeme
novou koncepci zdravotně ošetřovatelského úseku a hospodaříme, jak
nejlépe umíme.
Velice děkuji všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají, všem
zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a těším se na další
společný rok.
Mgr. Hana Baušová
ředitelka domova pro seniory

Domov pro seniory

Domov pro seniory
V roce 2016 byla kapacita lůžek v domově 89. Stejně jako v předchozích letech
převažovaly mezi uživateli ženy (graf č. 1). Věkový průměr se oproti loňskému roku
nepatrně snížil na 83,4.
Graf č. 1 – Pohlaví uživatelů
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Graf č. 2 – Věk
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Domov pro seniory
Příspěvek na péči byl v srpnu 2016 valorizován, díky tomu se zvýšily úhrady od
Úřadu práce o 10%. V loňském roce jsme zažádali o zvýšení příspěvku na základě
zhoršeného zdravotního stavu u 20 uživatelů, všechny žádosti byly kladně vyřízeny.
Pro zajímavost, uvádím porovnání příspěvku na péči v letech 2015 a 2016.
Graf č. 3 - Stupeň závislosti uživatelů v roce 2015
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Graf č. 4 - Stupeň závislosti v roce 2016
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Domov pro seniory
Během loňského roku bylo zaevidováno 87 nových žádostí. Převážná část žadatelů je
z Blatné nebo ORP Blatná. Pobyt zahájilo 29 nových uživatelů, 28 uživatelů zemřelo
a 2 odešli do jiného zařízení. V roce 2016 se nám podařilo pružně reagovat na volná
místa a obložnost se zvýšila z 98,63% na 99,39%.
Tabulka č. 1
pobytová služba sociální péče (stav k 31. 12. 2016)

celkem

celková kapacita (lůžka)

89

žádosti za rok 2015

87

průměrný věk uživatelů

83,4

žadatelé, kteří zahájili poskytování služby

29

ukončení služby - úmrtí

30

průměrná obložnost lůžek

99,39%

Aktivizační a zájmová činnost
V roce 2016 se pokračoval oblíbený projekt Kiwanis (šití terapeutických panenek).
Stejně jako v letech předchozích byla nejoblíbenější aktivitou rukodělná dílna,
keramika a páteční cvičení. V rámci keramiky jsme pro rybářské slavnosti vyrobili
1500 keramických rybiček, jako pozornost ke vstupence. Canisterapie se letos stala
nedílnou součástí aktivizačních činností. Tato aktivita je prováděna skupinově
i individuálně, velký přínos lze pozorovat hlavně u nepohyblivých uživatelů. Během
léta jsme pravidelně opékali buřty v ambitu domova za doprovodu harmonik
manželů Lehečkových. Velmi populární jsou návštěvy známých zpěváků, v loňském
roce jsme pro uspořádali koncert Jiřího Štědroně a velice oblíbené Veselé trojky.
V domově je mnoho uživatelek, které celý život háčkovaly a pletly. Tyto dámy
přišly s nápadem zapojit se do projektu „Mámy pro mámy“. Tento nápad vznikl v
lednu 2010 v občanském sdružení Nedoklubko. Nedoklubko je rodičovská
organizace působící od roku 2002. Podporuje nejen maminky ale celé rodiny
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předčasně narozených dětí. Sdílí příběhy předčasně narozených dětí pro povzbuzení
dalších rodičů. Propojuje svět rodičů a odborníků. Informuje veřejnost o
problematice předčasného porodu formou článků, výstav a projektů. Sdružuje rodiče,
podporuje setkávání se navzájem, vyměňování informací. Poskytuje psychologickou
a poradenskou podporu rodičům v jejich nelehkém boji. Jeho činnost je významně
podporována Českou neonatologickou společností. Je jedním z členů mezinárodní
organizace EFCNI se sídlem v Mnichově. Každým rokem se v České republice
narodí téměř 9 tisíc miminek dříve, než by mělo a musí často několik prvních týdnů i
měsíců svého života prožít v inkubátoru. Pro rodiče je toto období velice psychicky
náročné.

Především

maminka

trpí

pocity

beznaděje,

selhání,

bezmoci,

sebeobviňováním a strachu radovat se z narození miminka. V tento čas se i zdánlivě
malá pomoc může stát pomocí nezměrnou a projev pochopení a empatie dokáže
nesmírně povzbudit a potěšit. Každý z nás má tuto schopnost – udělat lidi okolo sebe
šťastnějšími. To je hlavní myšlenkou svépomocného projektu: malými, vlastnoručně
vyrobenými dárky potěšit maminky, kterým miminko příliš spěchalo na svět.
V prosinci 2016 jsme do projektu poslali první velký balík háčkovaných bačkůrek,
čepiček, zvonečků, srdíček a pletených svetříčků. Tento nápad budeme i nadále
podporovat.
Mezi domovem pro seniory v Blatné a MŠ Vrchlického se zrodil v měsíci květnu
2016 projekt mezigeneračního setkání „Je nám spolu báječně“. Jde o setkávání
seniorů a dětí „ tváří v tvář“ – 1 dítko a 1 senior. Mohou si společně zahrát hry,
zazpívat, něco vytvořit, apod. Veškeré aktivity jsou řízené a odehrávají se pod
dohledem terapeutky a paní učitelky. Předpokladem je dobrý aktuální zdravotní stav
a dobré psychické naladění. Jde nám především o emoční a etický prožitek ze
setkání, procvičení paměťových funkcí a vzájemné učení se. Všichni jsme se na
prvním setkání navzájem představili křestním jménem a podali si ruce. Prvotní
rozpaky prolomilo společné zpívání. Následovala prstová jóga a hra „padák“, která
se rázem stala nejoblíbenější. Při druhém setkání si již děti pamatovaly jména
babiček a dědečků, pro každého přinesly obrázek, který spolu vzájemně dotvořili a
už se ze všech stran ozývalo „bude dneska padák?“ Padák – hra, kterou si děti i naši
senioři oblíbili na první pohled. Užije se při ní spousta legrace. Z nemluvného
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dědečka je najednou usměvavý kamarád, který pomáhá otevřít lepidlo a vzpomene si
na text oblíbené písničky z dětství. Bylo úžasné pozorovat, jak si tyto dvě
nejvzdálenější generace mají navzájem co nabídnout. Akce byla úspěšná, opravdu
nám spolu bylo báječně. Tato aktivita bude pravidelně pokračovat i v roce 2017.
Zdravotní péče
Novinkou v oblasti péče o naše uživatele a zejména prevence pádů, je zakoupení
Homebalance. Jedná se o interaktivní pomůcku, využívanou v rehabilitaci uživatelů
s poruchou rovnováhy různého původu. Nácvik rovnováhy probíhá formou hry.
Uživatel stojící na stabilometrické plošině má za úkol měnit pozici zobrazeného
objektu změnami polohy svého těžiště. Úlohy jsou kombinovány s tréninkem
kognitivních funkcí. Scény s audiovizuální zpětnou vazbou je možné ovládat také
bez využití plošiny náklonem tabletu a pohyby horních končetin. Terapie s využitím
systému Homebalance má příznivý efekt zejména na stabilitu, koordinaci pohybů,
prostorovou

orientaci,

délku

reakční

doby,

paměť,

pozornost,

motivaci

k pravidelnému cvičení a psychickou pohodu uživatele. Homebalance poskytuje
možnost efektivnějšího tréninku v domácím prostředí, monitoringu a automatického
vyhodnocení průběhu cvičení. Systém umožňuje rychlou objektivní diagnostiku
poruch rovnováhy. Výsledky a grafy jsou ukládány do přehledného archivu pro
zpětné vyhodnocení. Naše služba je zařazena do studie efektu tréninku rovnováhy
systémem Homebalance.
Sociální péče
Na základě zvyšující se dluhové problematiky u seniorů absolvovala v únoru 2016
sociální pracovnice třídenní kurz Dluhového poradenství v sociální práci, během
roku i další semináře a samostudium exekučního řádu, občanského soudního řádu,
insolvence a souvisejících zákonů. Dluhové poradenství je k dispozici pro uživatele
Domova a pečovatelské služby.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba
V průběhu roku 2016 se udály dvě zásadní změny jak pro zaměstnance, tak pro
uživatele. Zvláště zaměstnanci uvítali změnu zázemí Pečovatelské služby. Město
Blatná nám totiž nabídlo nebytový prostor za symbolický nájem přímo v přízemí
Domu s pečovatelskou službou. V dubnu jsme s radostí přestěhovali naši stávající
kancelář do větších prostor. Pro jednání s uživateli a zájemci je nyní lépe uzpůsobené
prostředí a zároveň více místa pro každého zaměstnance.
Od 1. června 2016 vešel v platnost nový sazebník základních a fakultativních úkonů.
Sazebník byl projednán s vedením města a schválen v plném rozsahu. Zásadní
změnou ve účtování většiny úkonů je pětiminutová základní časová jednotka. Nový
sazebník přispěl jak k přesnějšímu vykazování úkonů, tak také k přesnější kalkulaci
za odebrané úkony. V oblasti fakultativních úkonů byly jednotlivé úkony
prokalkulovány dle skutečných aktuálních nákladů a plně tak splňují podmínku
účtování dle skutečně vynaložených nákladů.
V průběhu roku terénní služba pomohla 134 uživatelům. Jako každoročně jsme
největší podíl služeb poskytli v oblasti zajištění stravy.
Ambulantní službu v letošním roce využili 2 uživatelé. Poskytovaná péče uživatelům
dle počtu kalendářních dnů.
Tabulka č. 2 - Celkový přehled
Pečovatelská služba (stav k 31. 12. 2016)

celkem

poskytnutí sociální služba uživatelům

134

počet žádostí za rok 2016

30

průměrný věk uživatelů

78

ukončení služby

29

Pečovatelská služba
Graf č. 5 - Poskytovaná péče uživatelům dle počtu kalendářních dnů.
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Jak již bylo uvedeno, nejčastější pečovatelské úkony jsou spojeny se zajištěním
stravy. Dá se tedy říci, že největší podíl uživatelů potřebuje zajistit stravu přes
pracovní týden, kdy rodina dochází do zaměstnání a nemůže poskytovat pomoc
v plném rozsahu.
Průměrně jednomu uživateli poskytujeme péči 172 dnů v roce. Denně včetně
víkendů a svátků (tedy 365 dní v roce) naše pečovatelky dochází k 6 uživatelům.
Pokud bychom při tomto výpočtu nepočítali hospitalizace jednotlivců, pak bychom
došli ještě k vyššímu počtu uživatelů, kterým je poskytována péče každý den.
Graf č. 6 – Počty odebraných obědů v jednotlivých měsících – celkový počet
odebraných obědů za rok 2016 je 21 601.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek
V roce 2016 se v rámci Půjčovny kompenzačních pomůcek podařilo realizovat 70
smluv o nájmu kompenzační pomůcky. Tento velký počet odráží skutečnost, že
rodiny se primárně snaží o své blízké pečovat v domácnostech. Zejména v jarních
měsících byl velký zájem o elektrická polohovací lůžka, proto byl počet těchto lůžek
postupně navýšen na celkových 8 kusů. Kvůli zvýšené poptávce po toaletních
křeslech, byly zakoupeny další kusy.
Graf č. 7 – Průměrná doba nájmu nejčastěji žádaných pomůcek (u aktuálně
uzavřených smluv)
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Průměrná nejdelší nájemní doba je u pevných nebo kombinovaných chodítek.
Dlouhodobé nájmy jsou také u mechanických invalidních vozíků a u toaletních židlí.
Naopak o krátkodobých nájmech se dá hovořit u antidekubitních vzduchových
matrací.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Graf č. 8 – Pomůcky a jejich četnost nájmů
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Znázornění tohoto grafu vyplývá ze smluv o nájmu kompenzačních pomůcek, které
byly aktuální v době 1. 1. – 31. 12. 2016, tzn. z celkového počtu 70 smluv. Stejně
jako v minulých letech byl velký zájem o hygienické pomůcky (toaletní židle a
nástavce na toaletu). Pomůcky usnadňující pohybu byly rovněž často žádané.
Z informací od samotných nájemců se jednalo především o lidi se sníženou
schopností pohybu v důsledku úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu.

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace
Rozpočet Domova pro seniory pro rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a
výdaji ve výši 33 395.850 Kč. Příspěvek na provoz byl stanoven ve výši 2.692.000
Kč.
Byly sděleny 2 závazné ukazatele:
 předkládání rozborů hospodaření
 výsledkem hospodaření nesmí být ztráta.
V průběhu roku 2016 byly provedeny 2 rozpočtové změny – šlo o celkové navýšení
nákladů a výnosů na částku 36.034.250 Kč.
25. 1. 2017 byla zastupitelstvem schválena rozpočtová změna č. 3 pro rok 2016
spočívající:
 v přesunu příspěvku zřizovatele ve výši 70 tis. Kč z pobytové služby na
pečovatelskou z důvodu daňové optimalizace
 ve změně závazného ukazatele spočívající ve výsledku hospodaření, kterým
může být ztráta.
V březnu byla podepsána smlouva s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na
částku ve výši 9.071.900 Kč.
V červenci Jihočeský kraj dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace navýšil
dotaci o 465 700 Kč.
V říjnu došlo dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje
k navýšení dotace o částku ve výši 397 900 Kč (viz. Tabulka č. 3).
Tabulka č. 3 - Poskytnuté dotace Jihočeským krajem v roce 2016
Pobytová
služba
8.096.100,- Kč

Pečovatelská
služba
975.800,- Kč

dotace Jihočeský kraj 1. dodatek

407.400,- Kč

58.300,- Kč

dotace Jihočeský kraj 2. dodatek

348.100,- Kč

49.800,- Kč

dotace Jihočeský kraj

celkem

8.851.600,- Kč 1.083.900,- Kč

Hospodaření organizace
Celková částka dotace od Jihočeského kraje byla plně vyčerpána na mzdové
prostředky pracovníků v sociálních službách.
Hospodaření organizace k 31. 12. 2016 skončilo se ztrátou ve výši 57.328,04 Kč,
kdy:
Výnosy celkem:

35.448.568,78 Kč

Náklady celkem:

35.505.896,82 Kč

Výsledek hospodaření:

- 57.328,04 Kč

Výsledek hospodaření je tvořen:





ziskem pobytové služby ve výši 330.935,71 Kč
ztrátou pečovatelské služby ve výši 271.106,85 Kč
ztrátou půjčovny kompenzačních pomůcek ve výši 171,82 Kč
ztrátou z doplňkové činnosti ve výši 116.985,08 Kč

Tabulka č. 4 – Přehled nákladových a výnosových položek v Kč

Náklady příspěvkové
organizace
Domov pro seniory pro rok
2016
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na
reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální
pojištění (SZ a ZP)
525 Jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální
náklady (tvorba FKSP)
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
549 Ostatní náklady
z činnosti
551 Odpisy dlouhodobého
majetku
556 Tvorba a zúčtování

pobytová
služba

čerpání rozpočtu
pečovatelská
půjčovna
služba
kompenzačních
pomůcek

doplňková
činnost

4.208.757,98
1.961.486,40
539.372,05
25.217,99
16.880,63

835.145,99
92.753,56
30.497,13
2.876,89
1.707,03

13.165,88
4.281,68
0,00
0,00
0,00

240.354,43
16.999,36
6.188,78
359,12
379,34

839.825,07
14.123.716,45
4.672.011,00

114.254,44
1.642.658,72
545.583,00

3.003,17
29.622,73
10.040,00

12.592,19
194.649,10
64.354,00

58.128,00
204.156,70

7.243,00
24.062,32

0,00
444,34

0,00
2.806,53

3.408,00
1.335,00
169.094,55

0,00
135
45.316,43

301,35

0,00
30,00
558,06

1.816.791,72

266.542,55

18.390,49

36.840,24

1.140,96

0,00

0,00

0,00

Hospodaření organizace
opravných položek
Náklady z vyřazených
pohledávek
558 Náklady z drobného
dlouhod. majetku
591 Daň z příjmů
Náklady celkem
557

Výnosy příspěvkové
organizace
Domov pro seniory pro rok
2016
601 Výnosy z prodeje
vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje
služeb
646 Výnosy z prodeje
DHM kromě
pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy
z činnosti
662 Úroky
672 Výnosy vybr. míst.
vl. inst. z transferů
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

0,00

0,00

0,00

2.426.539,20

88.133,12

76.275,52

9.234,15

227,37
31.068.089,07

20,40
3.696.929,58

2,59
155.527,75

5,12
585.350,42

pobytová
služba

čerpání rozpočtu
pečovatelská
půjčovna
služba
kompenzačních
pomůcek

doplňková
činnost

14.408,59

0,00

0,00

20.318.811,28

1.705.192,78

200,00

0,00

173.253,80
31.943,68

135,00
446,88

3.501,08

0,00
366,97

1.680,43
10.858.727,00

148,07
1.719.900,00

21,85
70.000,00

37,77
0,00

31.399.024,78
330.935,71

3.425.822,73
-271.106,85

155.355,93
-171,82

468.365,34
-116.985,08

81.833,00

467.960,60
0,00

Pozn. Jedná se o vybrané údaje z účetní závěrky, kompletní závěrka je uložena
v kanceláři ekonoma DS.
V rámci doplňkové činnosti měla organizace povolenu hostinskou činnost – vaření
a výdej jídel pro veřejnost – přednostně pro seniory a zdravotně postižené.
Tabulka č. 5 - Přijaté dary
Dárci
Fyzické osoby
z důvodu ochrany osobních údajů neuvádíme žádné identifikační
údaje
Obec Tchořovice
Mráz Agro CZ, s.r.o., Blatná
Česká lékárna Holding a.s., Brno

IČ společnosti

00667871
26077922
28511298

výše daru
38.106 Kč

3.000 Kč
2.000 Kč
30.000 Kč

Hospodaření organizace

Přijaté věcné dary:
paní V. L. Praha – 2x mechanický vozík v hodnotě 19.990 Kč
paní V. L. Praha – šicí elektrický stroj v hodnotě 2.000 Kč
paní M. L. Blatná – stínící plachta v hodnotě 6.000 Kč
paní J. F. Blatná – invalidní vozík v hodnotě 3.500 Kč
Blatenská ryba spol. s r.o., Blatná - Kapři 2.369 Kč

Tabulka č. 6 - Stav fondů k 31. 12. 2016

Název fondu

Počáteční
zůstatek
v Kč

Plnění
v Kč

Čerpání
v Kč

Konečný
zůstatek
v Kč

Fond odměn

451.401,65

0,00

0,00

451.401,65

FKSP

275.540,19

231.469,89

149.040,00

357.970,08

Fond rezervní

286.502,45

5.397,31

0,00

291.899,76

359.806,89

73.106,00

51.445,00

381.467,89

1.017.116,70

2.185.150,00

2.076.589,80

1.125.676,90

Fond rezervní
titulů (dary)

z ost.

Fond investiční

FKSP – tvorba ve výši 1%, čerpání na obědy, penzijní připojištění, dary při životních
výročích, odchodu do důchodu a vitamíny.
Fond rezervní – tvorba - zisk roku 2015
Fond rezervní z ostatních titulů – tvorba ve výši schválených přijatých darů (od obce
3.000 Kč, fyzické osoby 38.106 Kč, právnické osoby 32.000 Kč), čerpání - na
posílení investičního fondu nákupu EKG 46.585 Kč a částka 4.860 Kč použito na
rozhlasové poplatky.
Fond investiční – tvorba ve výši odpisů dle odpisového plánu, převod z rezervního
fondu z ostatních titulů, čerpání na opravu výtahu ve výši 168.528,80 Kč, a nákupů
investic (EKG 46.585 Kč, docházková čtečka 40.523 Kč, server ke zrychlení
počítačové sítě 70.953 Kč) a nařízený odvod odpisů ve výši 1.750.000 Kč.

Kontroly v organizaci

Kontroly v organizaci
1) ŘÍDÍCÍ KONTROLY
V naší organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém, který je závazný pro
všechny zaměstnance Domova pro seniory. Má za úkol dodržení správného
hospodaření.
Cílem je:
 dodržování právních předpisů a opatření vydaných DS v mezích těchto
předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených
úkolů v působnosti DS,
 zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem
nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních
předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním
s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
 včasné a spolehlivé informování ředitelky nebo vedoucího úseku DS o
nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich
průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti
DS v souladu se stanovenými úkoly,
 hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků
V průběhu roku byla provedena 4 x inventarizace jak pokladny DS, tak i finančních
prostředků uložených do úschovy DS uživatelů. Kontrola byla plánovaná a nebyly
shledány žádné nedostatky. Rovněž proběhly 2 namátkové kontroly pokladny DS,
také nebyly zjištěny žádné nedostatky.
2) KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
provedla kontrolu dne 29. 1. 2016. Kontrolujícími byla Alena Hůzlová a Ilona
Kozáková. Předmětem kontroly: § 101-104 zák. č. 262/2006 Sb., § 2 a 7 zák. č.
309/2006 v Sb. ve spojení s NV 361/2007 Sb., § 28, 29, 30 NV 361/2007 Sb., zák. č.
373/2011 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 79/2013 Sb. Nebyly zjištěny
nedostatky.

Kontroly v organizaci
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
provedla kontrolu dne 2. 5. 2016, kontrolující byla pí Květoslava Novotná, DiS.
Předmětem bylo plnění povinností provozovatele potravinářského podniku
stanovených Nařízením (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, Nařízením (ES) č.
178/2002, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 137/2004, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Nedostatky nebyly zjištěny.
Veřejnosprávní kontrola proběhla v naší organizaci dne 3. 8. 2016, byla zaměřena na
hospodaření s veřejnými prostředky a prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému. Kontrolu provedla pracovnice oddělení krizového řízení pí
Marie Tvrdá a pracovnice odboru finančního a školství Ing. Eva Linhartová za
zřizovatele Město Blatná. Závěrem provedené kontroly – drobné nedostatky zjištěné
při kontrole byly odstraněny na místě, opatření k nápravě nebyla uložena.
Dne 19. 9. 2016 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice
kontrolujícím

Ivanou

Lojíkovou

plánovanou

kontrolu

plnění

povinností

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolované
období od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2016. Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny nedostatky.
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Fotogalerie

Setkání s dětmi MŠ Vrchlického, projekt „Je nám spolu báječně“

/Fotogalerie

Koncert Veselé trojky

/Fotogalerie

Opékání buřtů

Dárečky pro „NEDOKLUBKO“
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Homebalance

Canisterapie

/Fotogalerie

Skupinová canisterapie

Předání svetříku pejskovi z canisterapie

