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Úvodní slovo ředitele Střediska
Každý rok jako kdybych se opakoval. Určitě to není jen jako. Je v životě spoustu věcí, které
se z našeho pohledu cyklicky opakují. Proto je dobré si všímat malých drobností. Každá
drobnost dovede ze všedního dne udělat úžasný sváteční den a z šedého dne našeho obyvatele
zářící drahokam.
Přeji všem čtenářům, aby ve Výroční zprávě za rok 2012 nacházeli ve všednostech
drahokamy, které prozáří i jejich životy.
Ing. Jiří Hořínek

květen 2013

Slovo Ing. Miroslava Golucha, radního města Frýdlant nad Ostravicí
Když jsem asi v roce 1996 jako člen okresního shromáždění Frýdek-Místek, spolu s bývalou
paní starostkou Mgr. Marií Kusou a kolegou, zastupitelem Mgr. Jaroslavem Konvičným,
hlasoval pro převod tehdejšího Domova důchodců ze správy okresu na Město Frýdlant nad
Ostravicí, přemýšlel jsem, jaký to bude mít pro toto město, kromě zvýšené finanční zátěže,
přínos. Dnes musím uznat, že to byl krok správným směrem. Jedna z nejhezčích historických
frýdlantských budov byla a je v současné době využívána jako Domov pro seniory, úroveň
poskytovaných služeb a vybavení dosud zrekonstruovaných pokojů lze srovnat s nově
postavenými objekty podobného zaměření v našem regionu. Koneckonců dosvědčuje to i
zájem klientů ze širokého okolí o umístění do tohoto Střediska. Pracovní kolektiv uplatňuje
tolik potřebný „lidský“ přístup ke klientům, samozřejmostí se stalo akceptování jejich
individuálních potřeb. Zřejmě všem, jak obyvatelům Domova, tak zaměstnancům, budou
komplikovat život stavební práce spojené s rekonstrukcí objektu. Věřím ale, že, jak píše ve
svém úvodním slovu pan ředitel, lze nalézt v každém prožitém dni nějakou maličkost, která
Vám usnadní tyto obtíže překonat. Nevím, jakou cestou by se ubíral Domov důchodců pod
správou okresu Frýdek-Místek (dnes asi státu), ale myslím si, že můj hlas pro převod pod
Město Frýdlant nad Ostravicí byl správný. Držím palce, ať se vše dobré pro zkvalitnění
pobytu, života a zaměstnání ve Středisku sociálních služeb podaří.
Ing. Miroslav Goluch

červen 2013

Pohled pana Zdeňka Žvaka na život v „Domově“
V roce 2001 onemocněl můj otec a také matka a jsem v té chvíli nevěděl, co bude dál. Tak
jsem si požádal o umístění v Domově seniorů ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Zde v Domově jsem se oženil a jek se to říká: ve dvou se to lépe táhne.
S personálem jsem spokojen a také s jídlem. Se sestřičkami si občas zahraji „Člověče, nezlob
se“. Do Domova seniorů jsem nastoupil 14. ledna 2002, tehdy ještě na pětilůžkový pokoj.
Později jsem si požádal o jednolůžkový pokoj, což mně bylo vyhověno. Nyní žiji se svojí
ženou na dvoulůžkovém pokoji.
Zdeněk Žvak
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Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
a) Souhrnné informace
Název organizace: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Adresa: Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 00847020, DIČ: CZ 00847020
Bankovní spojení: 36031781/0100, Komerční banka
Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Statutární zástupce: Ing. Jiří Hořínek, ředitel

Provozované sociální služby

Název sociální služby

Identifikátor

Kapacita

Druh

Pečovatelská služba

7380363

60 osob

Terénní

Domov pro seniory

7110344

73 osob

Pobytová

Domov se zvláštním režimem 6969901

28 osob

Pobytová

Ostatní provozované služby

Název služby

Identifikátor

Kapacita

Druh

Stravovací provoz
Prádelna
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
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Valentýn, únor 2012

b) Pobytové sociální služby
Mezi pobytové sociální služby řadíme Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.
V rámci těchto služeb se poskytují základní činnosti v souladu se Zákonem o sociálních
službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Činnosti jsou vyjmenované v § 49
a § 50.
Patří mezi ně poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče, pomoc
při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Celková kapacita v pobytových službách v roce 2012 byla 101 osob – uživatelů. V Domově
pro seniory byla kapacita 73 osob a v Domově se zvláštním režimem byla kapacita 28 osob.
Provozní doba je nepřetržitá, pondělí až neděle 24 hodin denně.
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Kapacita v pobytových službách byla v roce 2012 zachována na úrovni roku 2011.
Obložnost ve službě domov pro seniory se pohybovala v roce 2012 na úrovni 95,8%,
obložnost ve službě domov se zvláštním režimem byla 102,1%.
Grafické znázornění obložnosti lůžek v % v jednotlivých měsících v jednotlivých
sociálních službách Střediska

Počet klientů
00002 - Domov pro
seniory - kapacita
Obložnost (%)
Počet klientů
00003 - Domov se
zvláštním režimem kapacita
Obložnost (%)

1
70,39
73,00

2
70,72
73,00

3
69,65
73,00

4
69,23
73,00

5
70,00
73,00

6
71,07
73,00

7
69,55
73,00

8
69,42
73,00

9
69,80
73,00

10
70,68
73,00

11
69,67
73,00

12
68,97
73,00

96,42
28,65
28,00

96,88
29,00
28,00

95,40
28,23
28,00

94,84
26,77
28,00

95,89
28,00
28,00

97,35
28,33
28,00

95,27
29,00
28,00

95,10
29,00
28,00

95,62
29,00
28,00

96,82
29,00
28,00

95,43
29,00
28,00

94,48
29,00
28,00

102,30

103,57

100,81

95,60

100,00

101,19

103,57

103,57

103,57

103,57

103,57

103,57

Stupně závislosti v pobytových službách

Nemá
I. Lehká
závislost
II. Středně
těžká závislost
III. Těžká
závislost
IV. úplná
závislost
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Domov pro seniory
(počet osob)
17

Domov se zvláštním režimem
(počet osob)
3

14

2

18

11

14

6

8
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V pobytových službách v zařízení zemřelo za sledované období 24 osob. V porovnání
s celostátním průměrem úmrtí v pobytových zařízeních typu domov pro seniory a
domov se zvláštním režimem, je procentuálně vyjádřený podíl zemřelých 33 %. Naše
zařízení se nachází pod celostátním průměrem (24%). Jedním z ukazatelů tohoto nízkého
čísla je kvalita poskytované péče. Věková pásma, průměrný věk uživatelů a počty mužů a žen
v pobytových službách jsou uvedeny níže. Průměrný věk uživatelů v pobytových sociálních
službách v roce 2012 byl 79,4 roky.

VĚKOVÁ PÁSMA
Průměrný věk klientů: 79,4 let
Věková pásma
Věkové pásmo
do 6 let
7 - 12 let
13 - 18 let
19 - 26 let
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 96 let

Počty mužů a žen
Klientů
0
0
0
0
21
24
66
42
2

Počet mužů a žen
Počet mužů
Počet žen

Klientů

V roce 2012 se ve Středisku i mimo něj uskutečnily aktivity pro uživatele Střediska a
veřejnost (velikonoční jarmark, výlety uživatelů, přednášková činnost, dobrovolnictví
v organizaci, vzdělávací aktivity zaměřené na osobní profesní růst zaměstnanců v přímé péči
s ohledem na naplnění zákonných požadavků ZSS 108/2006 Sb.) Příklady aktivit jsou
uvedeny v tabulce. Celkem se v roce 2012 uskutečnilo 92 společných akcí, které byly
zaměřeny na skupinovou práci s uživateli. Kromě těchto aktivit se jedná především o práci
s jednotlivci v rámci procesu individuálního plánování.
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58
97

Tabulka společných aktivit v roce 2012
Měsíc
Název akce
Leden

Posezení v restauraci ROCCA
Přednáška a promítání o Japonsku
Turnaj v „Člověče nezlob se!“

Únor

Pečení bramborových placků
Pečení koláčů
Valentýnské posezení

Březen

Nízké Tatry – přednáška s promítáním – paní
Mrkvová
Josefovské posezení
Soutěž o „Zlatého skřivana“

Duben

Pečení velikonočních koláčů
Křížová cesta (Velký pátek)
Velikonoční vystoupení Pržnanek

Květen

Pálení čarodějnic
Vystoupení Chasičky
Smažení vaječiny

Červen

Vystoupení dětí z DD Frýdek-Místek
Soutěž „Šikovné ruce“ – Lysá nad Labem
Výlet na Živčákovou

Červenec

Posezení s harmonikou
Turnaj v kuželkách II.
Posezení s dětmi – děti z tábora ze Staré Bělé

Srpen

Výlet a pobyt na Velehradě

Září

Posezení v Merlinu
Výlet na Turzovku

Říjen

Oficiální zahájení projektu „Humanizace Domova
pro seniory
Vinobraní/smažení placků

Listopad

Přednášky a promítání filmů
Setkání zaměstnanců

Prosinec

Den otevřených dveří
Vánoce 2012
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Od roku 2012 se dostává do popředí v souvislosti s individuálním přístupem duchovní a
duševní péče o uživatele našich služeb.
V roce 2012 nebyla řešena v pobytových službách stížnost na rozsah nebo způsob
poskytování stížnosti v souladu se zákonem o sociálních službách108/2006 Sb.

Pálení čarodějnic, květen 2012

c) Pečovatelská služba
Od 1. ledna 2011 převzalo Středisko sociálních služeb Pečovatelskou službu. Do konce roku
2010 byla Pečovatelská služba organizační jednotkou města Frýdlant nad Ostravicí.
Kontaktní místo a centrum Pečovatelské služby sídlí v prostorách Střediska, bývalého
Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí na adrese Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad
Ostravicí.
Pečovatelská služba je schopna v jednom okamžiku poskytnout sociální službu 5 uživatelům.
K 31. prosinci 2012 měla služba ve své péči 60 osob. Výhradně se jedná o obyvatele města
Frýdlant nad Ostravicí.
Služba je poskytována 6 zaměstnanci včetně vedoucí Pečovatelské služby.
V roce 2012 nebyla řešena v pečovatelské službě stížnost na rozsah nebo způsob poskytování
stížnosti v souladu se zákonem o sociálních službách108/2006 Sb.
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d) Zaměstnanci
Ve Středisku pracovalo k 31. 12. 2012 74 zaměstnanců (fyzických osob) (v roce 2011 byl
počet zaměstnanců k 31. 12. 82 osob). V přímé péči pracovalo ve všech sociálních službách
(pečovatelská služba, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) 34 osob na pozici
pracovník v sociálních službách, 4 osoby na pozici sociálního pracovníka, 7 osob na pozici
všeobecná zdravotní sestra/vedoucí úseku a 1 osoba na pozici ošetřovatel.
Na pozicích hospodářsko-správních a provozně technických funkcích pracovalo 8 osob.
Na pozicích převážně manuálně pracujících (práce v kuchyni, prádelně, úklidu) pracovalo
k 31. 12. 2012 20 osob.
Průměrný výdělek v organizaci za všechny profese byl v roce 2012 15 955,- Kč, průměrná
mzda pracovníka v sociálních službách byla v roce 2012 12 960,- Kč, zdravotní sestry (včetně
vedoucích jednotlivých úseků) 25 892,- Kč, průměrná mzda hospodářsko-správních
zaměstnanců v roce 2012 je 26 000,- Kč.
Velmi důležitým prvkem v životě našich uživatelů jsou dobrovolníci. V současné době má
Středisko uzavřenou smlouvu o spolupráci v oblasti dobrovolnictví s ADROU a Charitou
Frýdek-Místek.
V současné době navštěvuje Středisko sociálních služeb 21 dobrovolníků, kteří jsou u ADRY
evidováni a tuto dobrovolnickou činnost provádějí na základě smluvního vztahu.
Dobrovolníci jsou vyškoleni, musí být bezúhonní a starší 15 let. Práce dobrovolníků spočívá
v naslouchání a rozhovorech, ve vyprávění nebo čtení knih, společně s uživateli si mohou
zahrát stolní hry, luštit křížovky či sudoku, nebo se vydat na procházku. Mimo individuální
práci s uživateli mohou dobrovolníci pomoci při pořádání různých společenských akcí, výletů,
terapeutických aktivit.
Služby dobrovolníků jsou využívány především u těch uživatelů, kteří nemají příbuzné nebo
je nemůžou jejich příbuzní tak často navštěvovat. Mezi dobrovolníky a seniory tak vznikají
nové přátelské vztahy, vzájemně se jeden na druhého těší, povzbuzují se a sdílejí své prožitky
a zkušenosti.
Každý rok probíhají pro dobrovolníky dvě supervize.
V průběhu roku 2012 všichni zaměstnanci si plnili povinnost dalšího vzdělávání podle
Zákona o sociálních službách. Předmětem dalšího vzdělávání byly akreditované kurzy (např.
„Ochrana práv osob“, „Dokumentace o poskytování sociální služby“ a „Stížnosti“). Kurzy
absolvovalo 51 zaměstnanců Střediska. Součástí dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči
byly i stáže v zařízeních sociálních služeb (Charita Frýdek – Místek, ISÚ Komorní Lhotka,
DZR Beskyd apod.).
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Velehrad, srpen 2012

e) Projekty
23. 4. 2012 jsme obdrželi (Město Frýdlant nad Ostravicí) definitivní stanovisko –
rozhodnutí o schválení žádosti a přidělení finančních prostředků na projekt
„Humanizace“ v celkové výši 1 239 412,-CHF, (v přepočtu 25 760 841,- Kč). Smlouva na
projekt je splatná od listopadu roku 2012.
V průběhu roku došlo k převodu práv a povinností k projektu na Město Frýdlant nad Ostravicí
ze zákonných důvodů (příjemcem dotace a realizátorem v případě příspěvkové organizace
může být pouze zřizovatel. Ve sledovaném období byl zpracován prováděcí projekt stavby.
Předmětem projektu Humanizace je rekonstrukce všech vstupů do objektu na bezbariérové,
vytvoření nových koupelen a toalet a kompletní rekonstrukce jižního křídla budovy Střediska.
Významnou událostí pro nás byla návštěva švýcarského velvyslance v rámci zahájení projektu
„Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí“, která se konala dne 18. října
2012.

V měsíci květnu jsme obdrželi oznámení o přidělení grantu ve výši 150.000,-Kč z Nadace
OKD na dovybavení a oficiální otevření půjčovny kompenzačních pomůcek občanům ve
Frýdlantu nad Ostravicí. K dispozici jsou polohovací lůžka, vozíky pro imobilní osoby,
chodítka a podobně.
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f) Ostatní činnosti Střediska, péče o majetek
Středisko již standardně v roce 2012 kromě hlavní činnosti v oblasti provozování sociálních
služeb poskytovalo i některé další doplňkové aktivity:
- Půjčovnu kompenzačních pomůcek pro obyvatele města Frýdlantu nad Ostravicí a
okolních obcí.
- Ubytování rodinných příslušníků v pohostinských pokojích, kteří přicházejí za našimi
uživateli zdaleka.
- Zajišťování stravování v rámci vedlejší činnosti (hosté, obyvatelé města Frýdlantu nad
Ostravicí).
- Praní, opravy a žehlení prádla pro jiné právnické a fyzické osoby než jsou naši
uživatelé.
- Pronájem prostor – stejně, jako v předcházejících létech pronajímá Středisko kulturní
sál se zázemím (kuchyňka, skladovací prostory a sociální zařízení) dobrovolným
spolkům města Frýdlantu a okolí (klub seniorů, DIA klub, Svaz civilizačních chorob,
Svaz zdravotně postižených, ECHO, Frýdlantská dechovka, apod.). Činnost
uvedených spolků v objektu provozování pobytových služeb převážně pro cílovou
skupinu seniorů vnímáme jako organickou součást života našeho Střediska a propojení
života Střediska – Domova s životem města.

V roce 2012 se ve Středisku realizovaly opravy vedení TUV, pitné vody, odpadních systémů
a topení, opravy střechy, okapů a svodů a další.
Součástí Střediska je zahradní komplex, který využívá Středisko k volnočasovým aktivitám a
který se po dobu roku 2012 průběžně udržuje.
V rámci pronajatého majetku Pozemkovým fondem (zahrada) jsme řešili otázku havarijního
stavu „skleníku“. Skleník byl v roce 2012 demolován a v současné době je travnatou
plochou. Není ostudou zahrady a příležitosti pro mladistvé, případně lidi bez domova
k problematickému chování.
Během sledovaného období byly ve Středisku průběžně řešeny opravy majetku, především
vlastními silami a prostřednictvím brigádníků.
Výjimkou byly odborné práce. Zároveň jsme provedli v souladu s formulací smlouvy o
výpůjčce dendrologický průzkum dřevin na pozemku Střediska (Úřad ČR pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond) a na základě VŘ uzavřeli smlouvu o
provedení kácení dřevin v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí FNO.
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Den otevřených dveří, prosinec 2012

g) Ekonomika v roce 2012
Hospodaření Střediska bylo v roce 2012 kladné. Náklady dosáhly částky 33744252,- Kč,
výnosy 33748730,- Kč. Celkovým výsledkem hospodaření za rok 2012 byl zisk ve výši
4478,- Kč.
V následujících grafech je znázorněno hospodaření Střediska v hlavní a vedlejší hospodářské
činnosti.

Hospodaření celkem za Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
v roce 2012(údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč)
Hlavní činnost
Výnosy
Náklady
Celkem
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31560953
32080603
-519650

Doplňková
hospodářská činnost
2187777
1663649
524128

Celkem
33748730
33744252
4478
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Hlavní činnost (sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba)
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Doplňková hospodářská činnost (prodej obědů, praní prádla, nájmy)
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V roce 2012 vytvořilo Středisko hospodářský zisk ve výši 4478,-Kč, který byl odveden do
rezervního fondu.
Každý rok si Středisko nechává provést ověření účetní závěrky auditorem a požadujeme
v souladu s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“
vyjádření auditora ke způsobu účtování a užití dotace.
Za rok 2012 byl výrok auditora vedeného pod číslem osvědčení KA ČR 1796 následující:
a) Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz stavu aktiv, pasiv a
finanční situace účetní jednotky Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
b) Na základě provedené prověrky jsem nezjistila žádné významné věcné nesprávnosti ve
způsobu účtování a použití dotace poskytnuté účetní jednotce Středisko sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí v roce 2012 na poskytování sociálních služeb na
základě Rozhodnutí MPSV č. 1 a 2 ze dne 12. 6. 2012 v celkové výši 7 956 000,- Kč.
Vyjádření nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2012 je přílohou Výroční
zprávy 2012.

Co nás čeká v letech 2013 – 2015?
Rok 2013 bude a je pro nás důležitým milníkem, kdy zahájíme projekt „Humanizace Domova
pro seniory“ jak po stránce měkkých aktivit, tak po stránce tvrdých – investičních aktivit (v
říjnu 2013). Na prostředí i změny se postupně připravujeme nejen jako zaměstnanci.
Především to bude náročný vstup do života našich uživatelů. Hlomoz, rachot strojů a nářadí,
prach, pohyb neznámých osob apod. Naší snahou bude všechny negativní prvky eliminovat a
zmírnit dostupnými prostředky náročnost života „na stavbě“ a „při stavbě“.
Stavební práce jsou plánovány až do konce roku 2015. Podobně jsou plánovány i individuální
práce s uživateli v intenzivní formě. Náročné prostředí stavby chceme nahradit zvýšenou
práci/péči s uživateli. Proto jsme přijali v roce 2013 dvě sociální pracovnice, speciálního
pedagoga (rovněž hrazeno v Programu Švýcarsko – české spolupráce).
Přiznáme se však, že bychom byli rádi, kdyby tento projekt byl pouze začátkem celkové
postupné rekonstrukce objektu v oblasti stavebních prací a v dalším úsilí o individuální práci
s uživateli.
Z těch stavebních bychom se v následujících letech věnovali rekonstrukci střechy. Když Vám
prší za krk, to není opravdu nic příjemného. A modernizovaný barák bez střechy je jen
zbytečná investice.
No a pak aby následovaly jen další a další části rekonstrukce objektu – kaple, severní křídlo,
střední část budovy, kuchyně a prádelny včetně výměny technologických celků.
V původním rozsahu byl rozpočet celého zařízení stanoven na 150 mil Kč.
Je však nutno říci, že do objektu dlouhodobě nikdo neinvestoval a tato skutečnost se odráží do
jeho nedobrého, v některých případech havarijního stavu.
Před námi stojí i další otázky. Jsou to však otázky, které jsou prioritně směřovány ke
zřizovateli.
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. Kontaktní

informace

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 00847020
Komerční banka
pobočka Frýdlant nad Ostravicí
č. ú.: 36031781/0100

RECEPCE / SPOJOVATELKA

420 558 441 611

stredisko@sssfno.cz

Ředitel
Ing. JIŘÍ HOŘÍNEK

420 558 441 614

jiri.horinek@sssfno.cz

Ekonom
JIŘÍ SVĚCH

420 558 441 610

jiri.svech@sssfno.cz

Projektový manažer
Mgr. ZUZANA POPPEK

420 558 441 612

zuzana.poppek@sssfno.cz

Metodik
Mgr. Bc. MILAN KUBA

420 558 441 636

milan.kuba@sssfno.cz

Domov pro seniory
RENATA LUBOJACKÁ – I. úsek
DANA NYTROVÁ – V. úsek

420 558 441 631
420 774 451 406

renata.lubojacka@sssfno.cz
dana.nytrova@sssfno.cz

Domov se zvláštním režimem
EVA BOROVSKÁ – III. úsek

420 558 441 616

jana.suchankova@sssfno.cz

Pečovatelská služba
Bc. IRENA MARŠÁLKOVÁ

420 558 441 622

irena.marsalkova@sssfno.cz

Sociální pracovník
DANA BLAHUTOVÁ

420 558 441 629

dana.blahutova@sssfno.cz

Sociální pracovník
Bc. LENKA ŠIMÍKOVÁ

420 558 441 639

lenka.simikova@sssfno.cz

Personalistka
Ing. EVA VANČUROVÁ

420 558 441 615

eva.vancurova@sssfno.cz

Technický úsek
JAN PYŠKO

420 739 309 821

jan.pysko@sssfno.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek, sklad, archiv
MONIKA MATÝSKOVÁ

420 558 441 612

monika.matyskova@sssfno.cz

Prádelna
VĚRA PILCHOVÁ

420 558 441 633

vera.pilchova@sssfno.cz

Stravovací provoz
JANA LIDUCHOVÁ

420 558 441 617

jana.liduchova@sssfno.cz
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Poznámky
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Dárci v roce 2012
Každým rokem děkuji dárcům. Děkuji jim i letos. Další lidi dobré vůle však vybízím k tomu,
aby se do obdarovávání zapojili. Chci říci, že tento „stánek“ je především stánkem města
Frýdlantu a jeho obyvatelů a je tedy jaksi logicky i jejich vizitkou.
Vám, kteří jste přispěli a vidíte se na této straně pod svými jmény, DĚKUJEME!
Chceme poděkovat spoustě drobných anonymních dárců, kteří přišli, zeptali se, co
potřebujeme a dali.
Taky děkuji těm, kteří osobně a ochotně přiložili ruku k dílu ve prospěch našich uživatelů a
Střediska – DOBROVOLNÍKŮM, bez jejichž práce si to už ani neumíme představit.
Svým kolegyním a kolegům děkuji až nyní. Nikoli však jako těm posledním, ale těm prvním
v řadě, bez jejichž každodenního úsilí a práce ve prospěch druhých lidí by toto zařízení nešlo
vést a provozovat. Vidím v jejich přístupu „být poslán“, protože za mzdu, kterou dostávají, by
většina zaměstnanců odešla. Patří jim tedy můj nejvřelejší DÍK!!!
Jiří Hořínek
Dárce

Částka

Simona Černínova
Bronislav Tesař
Lékárna Remedia
Marie Bláhová
JUDr. Novobilský
Lékárna REMEDIA
Vema a.s.
Ing. Šoral
Pekárna Pino
Obec Dobrá
p. Slimáčková
Nadace OKD
Ovocentrum

4000
4000
40000
5000
30000
20000
2000
2500
8000
8000
2000
150000
2991

Celkem

278491

Podporují nás
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Titulní fotografie – vstupní dveře do Střediskové – klášterní kaple sv. Karla Boromejského.
Fotografie ve Výroční zprávě za rok 2012 jsou uveřejněny se souhlasem uživatelů sociálních
služeb.
Fotografie na zadní straně – zimní pohled na kapli Střediska.
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