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Úvodní slovo

Vážení přátelé, uživatelé a pracovníci pečovatelské služby
Domov BYSTRÉ, o.p.s., dovolte mi krátce se zamyslet nad
smyslem poskytování pečovatelské služby. Podle zákona
o sociálních službách je pečovatelská služba terénní nebo
ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve
vymezeném čase v domácnostech nebo v zařízení sociálních služeb a zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, při zajištění stravy, zajištění
chodu domácnosti a zprostředkovává kontakt se společenským prostředím. Tolik suchá litera zákona.
Je třeba si ale uvědomit, co a kdo se za těmito strohými
slovy skrývá. Je to senior, člověk se svým osobním příběhem, který celý život pracoval, staral se o rodinu a okolí,
odvedl kus poctivé práce. A dnes je to člověk ve vysokém
věku, sužovaný různými tělesnými i psychickými neduhy
stáří, který žije mnohdy osaměle a je ke konci života v tom
lepším případě se svou rodinou, v tom horším případě bohužel sám.

Dovolte osobní vzkaz klientům:
Vážení klienti pečovatelské služby, přeji Vám klidný a spokojený život, pevné zdraví, hodně běžných denních radostí
a samozřejmě Vám přeji milé, pozorné a ochotné pečovatelky.
Dovolte osobní vzkaz pracovníkům:
Vážené kolegyně, pracovnice pečovatelské služby Bystré,
denně dokazujete, že i ve složitých situacích a v náročné
době pracujete dobře a poctivě. Kdysi kdosi řekl: „Každý
čestný člověk se má snažit, aby byl užitečný svým bližním.
Protože nejvíc se ukáže dobrota člověka tam, kde je vystavena zkouškám. Proto je hlavní ctnost vojáka statečnost,
obchodníka poctivost, dělníka svědomitost.“ S tímto vědomím Vám všem srdečně děkuji a přeji všechno dobré.
PhDr. Jaroslava Filipová
Správní rada DOMOV Bystré, o.p.s.

A právě pro tyto lidi jsou zde pečovatelky. Z pohledu zákona
pracovníci v sociálních službách. O co lépe zní „pečovatelka“ – od slova péče, podpora, pomoc, obyčejný lidský zájem, snaha pomoci, pochopit a porozumět – to vše v sobě
mají pečovatelky Domova Bystré mírou vrchovatou. Bez
toho by se tato práce totiž nedala dělat. Nemůžete se starat
o nemohoucího starého člověka, když v sobě tyto atributy
nemáte. A víme, že mnohdy je to práce velmi náročná.
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Poslání pečovatelské
služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem
od 18 let, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Služba je poskytována
v jejich domácnosti, a to na základě individuálních potřeb.
Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např. pomoc při
osobní hygieně, pomoc s oblékáním, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, dovoz oběda a jeho podání, nákupy,
pochůzky, doprovod k lékaři… Poskytování pečovatelské
služby je zajištěno tak, aby mohl člověk setrvat maximální
dobu ve svém přirozeném prostředí, ve své vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich vlastní soběstačnosti. Službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného
poskytovatele.

Cílem pečovatelské služby je klient, který:
• zůstává ve svém přirozeném, domácím prostředí
• má možnost zachovávat v maximální možné míře
svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti a je tak
podporován v udržování soběstačnosti
• udržuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se
společenským prostředím a má vytvořeny podmínky
pro seberealizaci
• s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost
uplatňuje vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast
při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby,
využívá svých zachovaných tělesných a duševních
schopností apod.)
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Cíle pečovatelské
služby
Pro koho je pečovatelská služba
Pečovatelská služba má vymezenu tzv. cílovou skupinu,
do které patří:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením od 18 let věku
• osoby s chronickým onemocněním od 18 let věku
Tito klienti jsou v tzv. nepříznivé sociální situaci a nemohou ji řešit jinými způsoby, než je pomoc sociální služby.
Častá je kombinace péče s rodinou nebo jinou sociální
službou.

Pro koho není pečovatelská služba určena
• osobám, které nepatří do cílové skupiny pečovatelské
služby
• osobám, které nejsou schopny zabezpečit bezpečné
prostředí pro realizaci služby
• osobám, které mají specifické požadavky, které není
služba schopna naplnit (speciální diety, služby na
zavolání, omezení uživatele v pohybu), osobám, které
vyžadují hospitalizaci
• osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy
o poskytování pečovatelské služby
• osobám, které z důvodu nadměrného požívání
alkoholu či návykových látek mají nepřizpůsobivé
chování, kvůli kterému není možné naplňovat cíle
pečovatelské služby
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Zásady při poskytování
pečovatelské služby
• dostupnost
služba je poskytována v domácnosti uživatele v dojezdu
15 km od Bystrého v Pardubickém kraji a v Kraji
Vysočina
• rovný přístup ke službám
služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou
práv a svobod)
• bezpečnost a odbornost
při poskytování služby jsou dodržovány postupy
bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních službách a jejich dalším vzděláváním
• respektování individuality a projevů vůle uživatele
předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče,
což je zaznamenáno v dokumentu Individuální plán
služby
• kvalita sociálních služeb
předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb
je dodržování Standardů kvality sociálních služeb
organizace
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Forma a doba poskytování
pečovatelské služby v roce 2019
Terénní forma péče:
pracovní dny: 7.00–20.00 hodin
víkendy a svátky: 7.00–19.00 hodin
Ambulantní forma péče:
všední dny: 8.00–10.00 hodin a13.00–15.00 hodin
Nabídka pečovatelské služby je vždy prováděna dle konkrétní situace člověka, který ji potřebuje. Její rozsah se
mění dle potřeby, např. dle jeho zdravotního stavu,
momentální situace rodiny apod. Při terénní formě dochází
pracovníci do domácnosti uživatele služby, při ambulantní
formě využívá uživatel službu v našich prostorách. Jedná
se především o osobní hygienu v bezbariérové koupelně
a praní a žehlení prádla.

Personální zajištění

Organizační schéma DOMOV Bystré, o.p.s.,

1. Správní rada

k 31. 12. 2019

dbá na zachování účelu, pro který byla
společnost založena, a na řádné hospodaření
s majetkem, má 6 členů, pracuje bezplatně
Členové Správní rady
předseda: Ing. Miloslav Sejkora
místopředseda: Vladimír Žídek
členové: Petr Filip, Ing. Petr Tomášek,
Ing. František Burša, Jindřich Javůrek
Od 12. 6. 2019 ukončil členství
Ing. Petr Tomášek a Petr Filip.
Na jejich místo byli zastupitelstvem města
Bystré jmenováni Mgr. Jaroslava Filipová
a Mgr. Iva Leinweberová.

2. Ředitel

Správní rada v čele s předsedou
Ředitelka (0,375 úv.)

Vedoucí pečovatelské služby (0,5 úv.)
Pracovníci v přímé péči

je statutárním orgánem společnosti, jmenuje
a odvolává ho správní rada. Ředitelkou je
od roku 2015 Mgr. Marie Štouračová, která
zároveň vykonává funkci vedoucí služby.

•pečovatelky (7,0 úv.)
fyzicky 7 osob

3. Dozorčí rada

•uklízečka, pradlena (0,75 úv.)
fyzicky 1 osoba

je kontrolní orgán společnosti,
má 3 členy, pracuje bezplatně.

Dozorčí rada

		

Účetní (0,5 úv.)

Sociální pracovník (1,0 úv.)
fyzicky 2 osoby

•pečovatelka (DPP, dle potřeby)
fyzicky 1 osoba

Členové Dozorčí rady
předseda: Miloslav Tocháček
místopředsedkyně: Dana Pušová
Věra Andrlíková
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Kapacita služby

Kapacita služby
Kapacita služby je uváděna jako okamžitá kapacita služby,
ta vyjadřuje počet klientů, kterým je služba poskytnuta
v jednom okamžiku.
• terénní forma
okamžitá kapacita – 6 uživatelů

Počet najetých km při poskytování
pečovatelské služby

2016
2017
2018
2019

najeté km při poskytování
pečovatelské služby
31 840
40 498
68 145
74 004

Důvodem navýšení počtu km během těchto let byl
nárůst poskytnuté péče v návaznosti na rozšíření území
(obcí, kde je služba poskytována) a potřeb klientů.
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Pardubický kraj
Bystré, Nedvězí, Hartmanice, Svojanov, Bohuňov,
Vítějeves, Jedlová, Trpín, Rohozná, Korouhev
Kraj Vysočina
Nyklovice, Sulkovec, Ubušínek

• ambulantní forma
okamžitá kapacita – 2 uživatelé

rok

Místa poskytování pečovatelské
služby v roce 2019

Projekty roku 2019

„Pomoc je možná, jen se k vám dostat“ – auto pro pečovatelskou službu
Díky projektu se nám podařilo zakoupit starší auto Škodu
Roomster. Auto slouží k dopravě pracovníků služby ke
klientům a také potřebné dopravě klientů. Koupi auta
finančně podpořil Pardubický kraj, Burza filantropie
a drobní dárci (dary z let minulých). Burzy filantropie jsme
se zúčastnili na podzim 2019 poprvé. Burza filantropie je
nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který

zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,
neziskových organizací a veřejné správy. Donátoři podpořili náš projekt finanční částkou 34 000. Mimo ni podpořili
organizaci věcným darem ve výši 8 000 Kč (pomůcky pro
pečovatelskou službu).
Děkujeme všem, kdo pro nás v Burze filantropie hlasovali!

Naši donátoři:
Adfors Sanit Gobain,
závod Litomyšl
VHOS, a.s.
TPR, s.r.o.
KUDOS potrubní díly, s.r.o.
ABPLAST, s.r.o.
MEDESA, s.r.o.
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Příjmy dle úkonů
Úkon

Příjem v Kč

dovoz oběda autem

136 033

příprava a podání jídla

113 815

pomoc při úkonech osobní hygieny

78 216

donáška nákupů, pochůzky

57 297

doprava vozidlem PS

39 858

běžný úklid domácnosti

121 570

pomoc při prostorové orientaci
a dodržování denního režimu

103 443

pomoc při oblékání, obouvání

67 471

praní a žehlení prádla (ambulantně)

40 680

doprovod k lékaři, na úřady

37 196

Počet klientů služby
rok
2015
2016
2017
2018
2019

počet klientů
119
118
110
108
90

Základní – 93,89 %,

Fakultativní – 6,11 %

Za rok 2019 měla pečovatelská služba 90 klientů, z toho bylo
57 žen a 33 mužů. Počet klientů klesá, ale počty hodin přímé
péče stoupají. Pečovatelská služba tak naplňuje trend, kterým
je poskytování širšího rozsahu péče potřebným klientům.

120
100
80
60
40
20
0

Pečovatelská služba se starala
2015 2016 2017 2018 2019

Věkové rozpětí klientů
věk
počet klientů
0–59 let
4
60–65 let
2
66–70 let
8
71–75 let
12
76–80 let
18
81–85 let
18
86–100 let
28
celkem
90
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Příjmy ze základních/fakultativních úkonů

*všechny údaje jsou za období 1. 1. 2019–31. 12. 2019

o 57 žen

a 33 mužů

Průměrný věk klientů služby
kraj Pardubický 80 let

, Kraj Vysočina 75 let

Důvod ukončení služby
A
B
C

úmrtí klienta
odchod do pobytové služby
na vlastní žádost

8
7
13

Pokud klient ukončil peč. službu na vlastní žádost, znamená to, že se
jeho sociální situace změnila (plná péče rodiny, zlepšení zdravotního
stavu, nabídka komerční firmy, např. dovoz oběda, velký úklid).

Statistika poskytnuté péče v roce 2019
název úkonu

celkem
(zaokrouhleno
na celá čísla)

Základní činnost (ambulantní i terénní forma společně)
běžný úklid domácnosti / hodin
donáška nákupů, pochůzky / hodin
doprovod k lékaři, na úřady / hodin
pomoc při oblékání / hodin
pomoc při přípravě a podávání jídla / hodin
pomoc při použití WC / hodin
pomoc při prostorové orientaci / hodin
dodržování denního režimu / hodin
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík / hodin
pomoc při úkonech osobní hygieny / hodin
poskytnutí podmínek pro osobí hygienu / hodin
pomoc při základní péči o vlasy a nehty / hodin
velký úklid domácnosti / hodin
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / hodin
uplatnění práv a oprávněných zájmů / hodin
praní a žehlení prádla v prádelně služby / hodin
celkem hodin základní péče
dovoz oběda, donáška oběda do DPS / počet
Fakultativní činnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek / počet dní
telefon v zájmu uživatele / počet hovorů
dohled nad dospělou osobou / hodin
doprava vozidlem pečovatelské služby / počet km
trénování paměti / hodin

Pardubický
kraj

Kraj
Vysočina

1 231
605
354
789
1 163
276
239
1 066
58
948
50
218
42
18
7
157
7 221

1 163
583
315
747
1 139
216
145
1 038
34
876
50
199
40
18
6
125
6 694

68
22
39
42
24
60
94
28
24
72
0
19
2
0
1
32
527

7531

6 202

1 329

376
69
120
4 968
8

303
68
120
4 398
8

73
1
0
570
0
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Rozvaha
Aktiva
A.
A. I.
4.
A. II.
4.
7.
A. IV.

dlouhodobý majetek celkem (A.I.+A.II.+A.III.+A.VI.)
dlouhodobý nehmotný majetek celkem (souč. A.I.1. až A.I.7.)
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek celkem (souč. A.II.1. až A.II.10.)
samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku celkem
(souč. A.IV.1. až A.IV.11.)
oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
oprávky k samostat.hmot.movit.věcem a souborům hmot.movit.věcí
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
krátkodobý majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
pohledávky celkem (souč. B.II.1. až B.II.19.)
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)
pokladna

4.
7.
10.
B.
B. II.
4.
5.
B. III.
B. III.
1.
3.
účty v bankách
Aktiva celkem
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01. 01. 2019
31. 12. 2019
476 590
599 878
0
0
0
0
1 082 017
1 280 905
1 082 017
1 280 905
0
0
-605 427
-681 027
0
-605 427
0
827 639
111 263
40 000
71 263
716 376
49 815

0
-681 027
685 009
99 391
40 000
59 391
585 618
35 711

666 561
1 304 229

549 907
1 284 887

Pasiva
A.
A. I.
A. I.
1.
A. II.
1.
2.
3.
B.

vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)
jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)
vlastní jmění

01. 01. 2019
31. 12. 2019
810 423
874 816
1 744 078
1 808 779
1 744 078
1 808 779

výsledek hospodaření celkem (souč. A.II.1. až A.II.3.)
účet výsledku hospodaření
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)

-933 655

-933 963
-308

-2 830
-930 825
493 806

-933 655
410 071

B. III.
krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)
B. III.
dodavatelé
1.
5.
zaměstnanci
7.
závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. poj.
8.
daň z příjmů
17.
jiné závazky
22.
dohadné účty pasivní
Pasiva celkem (A. + B.)

493 806
6 477

410 071
2 475

265 384
147 886
33 459
5 600
35 000
1 304 229

226 046
121 495
18 235
5 820
36 000
1 284 887
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Účetní závěrka a její zhodnocení
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019
Náklady
Hlavní čin.
A. I. spotřebované nákupy a naku708 043
pované služby celkem
(souč. A.I.1. až A.I.6.)
1.
spotřeba materiálu, energie
367 610
3.
opravy a udržování
77 005
4.
náklady na cestovné
6 724
6.
ostatní služby
256 704
A. II. změna stavu zásob vlastní
0
činnosti a aktivace
(souč. A.II.7. až A.II.9.)
A. III. osobní náklady celkem
4 055 259
(souč. A.III.10. až A.III.14.)
10.
mzdové náklady
3 025 454
11.
zákonné sociální pojištění
992 230
12.
zákonné sociální náklady
37 575
A. IV. daně a poplatky
0
A. V. ostatní náklady celkem
11 949
(souč. A.V.16. až A.V.22.)
22.
jiné ostatní náklady
11 949
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvor75 600
ba a použití rezerv a opravných
položek
(souč. A.VI.23. až A.VI.27.)
25.
odpisy dlouhodobého nehmotné75 600
ho a hmotného majetku
Náklady celkem
4 850 851
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Výnosy
B. I.
provozní dotace
1.
provozní dotace
B. II. přijaté příspěvky celkem
(souč. B.II.2. až B.II.4.)
3.
přijaté příspěvky (dary)
B. III. tržby za vlastní výkony
B. IV. ostatní výnosy
(souč. B.IV.5. až B.IV.10.)
7.
výnosové úroky
10.
jiné ostatní výnosy
B. V. tržby z prodeje majetku
(souč. B.V.11. až B.V.15.)
Výnosy celkem
C.
D.

výsledek hospodaření
před zdaněním
výsledek hospodaření
po zdanění

Hospodářskou činnost neprovozujeme.

Hlavní čin.
3 662 178
3 662 178
26 500
26 500
1 096 249
65 616
127
65 489
0
4 850 543
-308
-308

Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni:
31. 12. 2019
Účetní období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Činnosti účetní jednotky:
hlavní: poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 8,5
Osobní náklady: 3 376 750
Použité obecné účetní zásady: Účetní jednotka účtuje
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb.
a Českými účetními standardy.
Použité účetní metody: Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetnictví je vedeno prostřednictvím SW ACE Design, účetní záznamy jsou archivovány v sídle společnosti.
Způsob oceňování a odepisování: Majetek a závazky
jsou oceňovány k okamžiku uskutečnění účetního případu a dále v souladu se zákonem o účetnictví. Odepisování majetku je prováděno na základě vnitřní směrnice.
Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti: Po lhůtě
splatnosti nebyly žádné pohledávky ani závazky.
Přijaté a poskytnuté dary: Účetní jednotka přijala dary
v celkové výši 30 700 Kč. Žádné dary neposkytla.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: V minulém účetním období
nebyl kladný výsledek hospodaření. HV minulého roku
byl převeden na účet 932 HV minulých let.
Významné události, které se staly mezi rozv. dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky: Žádné
Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno dle údajů
uvedených ve výkazech účetní závěrky a dále dle údajů
uvedených v příloze účetní závěrky. Tato příloha obsahuje
další podrobné informace a je spolu s účetními výkazy
uložena v sídle společnosti.

Zhodnocení
Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis.)
Pardubický kraj
2 915
Kraj Vysočina
267
města a obce
480
Úřad práce
0
příspěvky a dary
26
tržby z prodeje služeb
1 097
jiné ostatní výnosy
66
výnosy celkem
4 851
Náklady v druhovém členění (v tis.)
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné ostatní náklady
odpisy
náklady celkem

327
40
77
7
257
3 025
992
38
12
76
4 851
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Výrok auditora

Firma ttaudit provedla audit účetní závěrky a ověřila
soulad výroční zprávy zprávy DOMOVA Bystré, o.p.s.,
s touto účetní uzávěrkou.
Ze zprávy nezávislého auditora ze dne 26. 3. 2020
citujeme:
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky DOMOV
Bystré, o.p.s., sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DOMOV
Bystré, o.p.s., k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2019 v souladu s účetními předpisy.

14

Zhodnocení plánů
služby pro rok 2019

Plány pro rok 2020

1. Jsme zapojeni v projektu Příležitost pro život doma,

1. Zajištění dalšího nového auta místo auta stávajícího

jejímž hlavním motem je „žít doma“. Snažíme se
o proces transformace, který je možné označit
„od obědů k péči“.

2. Chtěli jsme vyměnit dvě auta za nová. S ohledem na
finanční náročnost se podařilo vyměnit pouze jedno
auto.

3. Provozní doba byla rozšířena v pracovní dny
od 7.00 do 20.00.

4. Podařilo se zajistit dostatečné personální zajištění

služby, byl přijat nový pracovník v sociálních službách
na 1,0 úv.

starého, které je ekonomicky nevýhodné kvůli opravám.

2. Realizací širšího rozsahu školení zaměstnanců

v oblasti problematiky polohování, prevence dekubitů,
práce s klientem s demencí, rehabilitační péče.

3. Úprava prostor pro pracovníky v sociálních službách.
Vybudování prostoru pro práci s PC.

4. Pokračování v projektu Žít doma.
5. Vytvoření nových letáků s informacemi o pečovatelské
službě a označení aut.

5. Rozšířili jsme propagaci služby. Byly zprovozněny

nové webové stránky, byla vytvořena grafická podoba
označení aut, vyšlo více článků v tisku, na veřejných
místech jsou k dispozici letáky o možnostech pečovatelské služby.

6. Z finančních důvodů se nepodařilo zajistit

elektrický zvedák a zvedací židli, zvedák je zajištěn
v případě potřeby pro ambulantní formu péče
dohodou s MěÚ Bystré.
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Poděkování
Dotace a granty
Pardubický kraj – dotace		
Pardubický kraj – grant		
Kraj Vysočina – dotace		
Kraj Vysočina – grant		
Pardubický kraj – investiční dotace
město Bystré
obec Rohozná
obec Trpín
obec Hartmanice
obec Nyklovice
městys Svojanov
obec Nedvězí
obec Vítějeves
obec Sulkovec
obec Bohuňov
obec Korouhev
obec Jedlová
obec Ubušínek

2 736 000 Kč
179 000 Kč
241 000 Kč
26 000 Kč
96 000 Kč
192 000 Kč
89 000 Kč
26 000 Kč
25 000 Kč
32 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
37 000 Kč
5 000 Kč

Dárci a sponzoři
paní PharmDr. Marie Nemcová
pan MUDr. Emil Koza
BROOME, s.r.o.
paní Hanusová
pan Ladislav Báča
pan Horníček
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
VHOS, a.s.
TPR, s.r.o.
KUDOS POTRUBÍ DÍLY, s.r.o.
AB PLAST, s.r.o.
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6 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
17 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
7 000 Kč

Kontaktní údaje

www.domovbystre.cz

