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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
myslím si, že rok 2020 byl pro nás všechny velmi zvláštní,
jaksi neuchopitelný, a lze říci, že dramatický. V lednu jsme
ještě měli mnozí svoje plány – osobní i pracovní. Se samozřejmostí jsme přijímali běžné pracovní dny, během nichž
jsme naší službou pomáhali zvládat zásadní životní potřeby
klientů. Do té „běžnosti“ a samozřejmosti však vstoupila virová epidemie, a to s takovou razancí, že se začala dotýkat
každého z nás – jednotlivců, rodin, států celého světa. Přivedla nás do zcela nových a dosud neznámých situací, ve
kterých bylo naprosto nezbytné přizpůsobit naše chování
a naši práci tak, abychom ochraňovali nejenom svoje zdraví, ale zejména zdraví uživatelů pečovatelské služby.
Byla to pro nás velká výzva – jak v určitém nebezpečí
obstojíme, jak se dokážeme v nepředvídatelných momentech orientovat, a především jak neochvějná bude spolupráce našeho týmu, jak se mezi sebou domluvíme, jak
budeme respektovat potřebná nařízení, jak se budeme
na sebe moci spolehnout. Myslím, že jsme obstáli dobře. Nebylo jednoduché vysvětlovat uživatelům a jejich rodinám naše změněné postupy a ještě intenzivněji s nimi
spolupracovat, nemluvě o zajištění ochranných pomůcek
a jejich náležitém používání.
Děkuji všem zaměstnancům Domova Bystré, o.p.s., za plnění pracovních úkolů a povinností, vstřícnost a vzájemnou podporu a pomoc v roce 2020. Děkuji také všem
klientům a jejich blízkým za projevenou důvěru při poskytování pečovatelské služby.
Mgr. Marie Štouračová
ředitelka, DOMOV Bystré, o.p.s.
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Poslání
pečovatelské
služby
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc lidem
starším 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 na základě individuálních potřeb.
Jedná se o komplex služeb, které zahrnují např. pomoc při
osobní hygieně, pomoc s oblékáním, pomoc při zajištění
chodu domácnosti (úklid, praní prádla), pomoc s přípravou
a příjmem jídla, nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři.
Poskytování pečovatelské služby je zajištěno tak, aby
mohl člověk setrvat ve svém přirozeném prostředí, ve své
vlastní domácnosti. Snažíme se klienty podporovat v jejich
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,
využívání svých zachovaných tělesných a duševních
schopností, apod.).
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Cíle
pečovatelské
služby

Zásady
při poskytování
pečovatelské služby

Pro koho je pečovatelská služba určena

•

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 se ocitli v tzv. nepříznivé sociální situaci a nemohou ji plně řešit jiným způsobem, než je pomoc sociální služby. Častá je kombinace péče s rodinou nebo jinou
sociální službou.

služba je poskytována v domácnosti uživatele v dojezdu 15 km od Bystrého v Pardubickém kraji a v kraji
Vysočina (od roku 2021 se územní působnost služby
mění);
•

rovný přístup ke službám

služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu,
náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou
základních práv a svobod);
•

bezpečnost a odbornost

při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou vykonávány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se zákonem o sociálních
službách;

Pro koho není pečovatelská služba určena
• osobám, které nepatří do cílové skupiny pečovatelské
služby;
• osobám, které nejsou schopny zajistit bezpečné prostředí pro realizaci služby;
• osobám se specifickými požadavky, které není služba
schopna naplnit (speciální diety, asistence na zavolání,
omezení uživatele v pohybu);
• osobám, které vyžadují hospitalizaci;
• osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy o poskytování pečovatelské služby;
• osobám, které mají z důvodu nadměrného požívání
alkoholu či návykových látek nepřizpůsobivé chování,
kvůli kterému není možné naplňovat cíle pečovatelské
služby.

dostupnost

•

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

Kapacita služby
Kapacita služby je uváděna jako
okamžitá kapacita služby; ta vyjadřuje počet klientů, kterým je služba
poskytnuta v jednom okamžiku.

terénní forma péče

Pečovatelská služba je vždy poskytována podle
konkrétní situace člověka, který ji využívá. Její rozsah se mění podle potřeby, například podle jeho
zdravotního stavu, momentální situace rodiny
apod. Při terénní formě docházejí pracovníci do
domácnosti klienta, při ambulantní formě poskytujeme péči v našich prostorách (jedná se především o osobní hygienu v bezbariérové koupelně
a praní a žehlení prádla).

okamžitá kapacita
6 uživatelů (7:00–15:30 hod.)
1 uživatel (15:30–20:00 hod.)

ambulantní forma péče
okamžitá kapacita
2 uživatelé

terénní forma péče

pracovní dny 7:00–20:00 hod.
víkendy a svátky 7:00–19:00 hod.

ambulantní forma péče

pracovní dny 8:00–10:00 hod.
a 13:00–15:00 hod.

V roce 2020
jsme poskytovali naše služby
v těchto obcích:
Pardubický kraj
Bohuňov, Bystré, Hartmanice, Jedlová,
Korouhev, Nedvězí, Rohozná,
Svojanov, Trpín, Vítějeves
Kraj Vysočina
Nyklovice, Sulkovec, Ubušínek
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Personální zajištění

Správní rada

dbá na zachování účelu,
pro který byla společnost založena,
a na řádné hospodaření s majetkem;
má šest členů.
Členové správní rady:
Ing. Miloslav Sejkora (předseda)
Vladimír Žídek
Mgr. Iva Leinweberová
PhDr. Jaroslava Filipová
Ing. František Burša
Jindřich Javůrek

DOMOV Bystré, o.p.s.
Organizační schéma
k 31. 12. 2020
Správní rada v čele s předsedou

Dozorčí rada

		
Ředitelka (0,375 úvazku)

Vedoucí pečovatelské služby (0,5 úvazku)

Účetní (0,5 úvazku)

Ředitel

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

Dozorčí rada

je kontrolní orgán společnosti;
má tři členy.

Pracovníci v přímé péči
• pečovatelky (7,375 úvazku)
8 osob

Sociální pracovník (1,0 úvazku)
2 osoby

• pečovatelka (DPP, podle potřeby)
• uklízečka, pradlena (0,725 úvazku)
1 osoba
• uklízečka, pradlena (DPP, podle potřeby)

Členové dozorčí rady:
Miloslav Tocháček (předseda)
Dana Pušová
Věra Andrlíková
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Covid-19
a pečovatelská
služba

Projekt
Pomoc je možná,
jen se k vám dostat II

Covid-19 ovlivnil celý rok 2020. Naším cílem bylo zabránit
onemocnění našich klientů a zaměstnanců tak, aby byl zachován co nejširší rozsah potřebné péče. Covid-19 nás naučil řešit nové situace a my jsme mimo jiné:

Díky projektu se nám podařilo zakoupit nové auto Dacia
Sandero. Auto slouží k dopravě pracovníků a přepravě
klientů. Koupi auta finančně podpořil Pardubický kraj
a soukromí dárci.

• zajistili dostatečné množství ochranných pracovních
pomůcek pro zaměstnance (částečně i pro klienty);
• naučili se s pomůckami pracovat tak, aby bylo zajištěno
bezpečí klientů i pracovníků;
• rozváželi roušky ušité dobrovolníky z Bystrého (těm patří
velký dík);
• pravidelně se testovali antigenními testy (v ordinaci
MUDr. Emila Kozy);
• podávali dostatečné a srozumitelné informace našim
klientům a jejich blízkým o prevenci covid-19, o možnostech a způsobech práce pečovatelské služby, o potřebě oznámit příznaky respiračního onemocnění atd.;
• prováděli bezkontaktní dovoz nákupů a obědů pro obyvatele v karanténě a v případě jejich onemocnění;
• poskytovali službu bezkontaktně tam, kde to bylo
možné;
• rozdělili pracovní tým na dvě skupiny, což bylo spojeno
s nutností zajistit další pečovatelku;
• rozšířili zázemí pro zaměstnance;
• vypracovali krizový plán pro případ onemocnění zaměstnanců služby;
• sledovali měnící se metodické pokyny Ministerstva
zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a na jejich základě postupovali;
• v některých případech omezovali péči pouze na základní
potřeby.
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Statistika poskytnuté péče v roce 2020
Název úkonu
Základní činnost (ambulantní i terénní forma společně)
běžný úklid domácnosti / hodiny
donáška nákupů, pochůzky / hodiny
doprovod k lékaři, na úřady / hodiny
pomoc při oblékání / hodiny
pomoc při přípravě a podávání jídla / hodiny
pomoc při použití WC / hodiny
pomoc při prostorové orientaci / hodiny
dodržování denního režimu / hodiny
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík / hodiny
pomoc při úkonech osobní hygieny / hodiny
poskytnutí podmínek pro osobí hygienu / hodiny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty / hodiny
velký úklid domácnosti / hodiny
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / hodiny
praní a žehlení prádla v prádelně služby / hodiny
Celkem

Pardubický
kraj

Kraj
Vysočina

Celkem

998
439
262
576
915
272
144
1 200
108
802
35
497
30
49
60
6 387

1
6
66
15
0
3
0
3
3
21
0
10
0
33
0
161

999
445
328
591
915
275
144
1 203
111
823
35
507
30
82
60
6 548

dovoz oběda, donáška oběda do Domu s pečovatelskou službou / počet

5 412

1 117

6 529

Fakultativní činnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek / dny
telefon v zájmu uživatele / hovory
dohled nad dospělou osobou / hodiny
doprava vozidlem pečovatelské služby / km

712
124
105
3 188

11
2
3
863

723
126
108
4 051

(všechny údaje zaokrouhleny na celá čísla)
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Příjmy podle úkonů
Úkon

Kč

dovoz oběda autem
běžný úklid domácnosti

94 664

pomoc při úkonech osobní hygieny

66 546

donáška nákupů, pochůzky

43 485

doprava vozidlem pečovatelské služby
pomoc při prostorové orientaci
a dodržování denního režimu

32 408
111 236

příprava a podávání jídla

86 808

pomoc při oblékání, obouvání

49 333

doprovod k lékaři, na úřady

34 440

pomoc při použití WC

23 815

Rozsah přímé péče
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Počet hodin
996
3 438
6 084
7 029
7 221
6 548

Věkové rozpětí klientů
Věková
skupina
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89
90–94
95 a více

Za rok 2020 měla
pečovatelská služba
78 klientů
(28 mužů a 50 žen).

120 863

Počet klientů
1
1
5
9
13
12
14
10
1

2015 2016 2017

2018

2019 2020

Od roku 2015 pravidelně docházelo ke zvyšování počtu
hodin přímé péče (ale i fakultativní činnosti), a tím k nárůstu najetých kilometrů. To neplatí pro rok 2020, protože pracovní tým musel v souladu s vládními opatřeními
omezovat poskytovanou péči (rozdělení na dvě skupiny,
poskytování pouze nezbytně nutné péče aj.). Cílem bylo
omezit šíření onemocnění covid-19.

Příjmy od klientů podle krajů
Kraj
Pardubický kraj
kraj Vysočina

Příjem v Kč
805 454
45 551

Průměrný věk klientů služby
Kraj

Průměrný věk

Pardubický kraj

80 let

kraj Vysočina

80 let
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Rozvaha

Aktiva
A.
A. I.
4.
A. II.
4.
7.
A. IV.
4.
7.
10.
B.
B. II.
1.
4.
5.
B. III.
1.
3.
Celkem
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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 samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých 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.)
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
krátkodobý finanční majetek celkem (souč. B.III.1. až B.III.8.)
peněžní prostředky v pokladně
peněžní prostředky na účtech

1. 1. 2020
599 878
0
0
1 280 905
1 280 905
0
-681 027
0
-681 027

31. 12. 2020
727 126
0
0
1 488 305
1 488 305
0
-761 179
0
-761 179

685 009
99 391
0
40 000
59 391
585 618
35 711
549 907
1 284 887

1 191 615
144 029
29 140
40 000
74 889
1 047 586
52 738
994 848
1 918 741

Pasiva
A.
A. I.
1.
A. II.
1.
2.
3.
B.
B. III.
1.
4.
5.
7.
8.
9.
17.
22.
Celkem

vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)
jmění celkem (souč. A.I.1. až A.I.3.)
vlastní jmění
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.)
krátkodobé závazky celkem (souč. B.III.1. až B.III.23.)
dodavatelé
ostatní závazky
zaměstnanci
závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
daň z příjmů
ostatní přímé daně
jiné závazky
dohadné účty pasivní

1. 1. 2020
874 816
1 808 779
1 808 779
-933 963
–
-308
-933 655
410 071

31. 12. 2020
1 085 848
2 020 187
2 020 187
-934 339
-377
–
-933 962
832 893

410 071
2 475
5 820
226 046
121 495

832 893
4 541
6 409
440 214
261 288

0
18 235
0
36 000
1 284 887

0
80 442
0
39 999
1 918 741
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Účetní závěrka
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020
Náklady
A. I.

Hlavní činnost

spotřebované nákupy
a nakupované služby
celkem (souč. A.I.1. až A.I.6.)

841 715

1.

spotřeba materiálu, energie

438 483

3.

opravy a údržba

4.

náklady na cestovné

6.

ostatní služby

A. II.

změna stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace
(souč. A.II.7. až A.II.9.)

0

A. III.

osobní náklady celkem
(souč. A.III.10. až A.III.14.)

4 791 842

10.

mzdové náklady

3 691 891

11.

zákonné sociální pojištění

1 071 014

13.

zákonné sociální náklady

28 937

A. IV.

daně a poplatky

A. V.

ostatní náklady celkem
(souč. A.V.16. až A.V.22.)

22.

jiné ostatní náklady

A. VI.

odpisy, prodaný majetek,
tvorba a použití rezerv
a opravných položek
(souč. A.VI.23. až A.VI.27.)

23.

odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Celkem

12

92 459

Výnosy

Hlavní činnost

B. I.

provozní dotace

4 702 973

1.

provozní dotace

4 702 973

B. II.

přijaté příspěvky celkem
(souč. B.II.2. až B.II.4.)

4 500

3.

přijaté příspěvky (dary)

1 228

B. III.

tržby za vlastní výkony

948 803

309 545

B. IV.

ostatní výnosy
(souč. B.IV.5. až B.IV.10.)

101 591

7.

výnosové úroky

10.

jiné ostatní výnosy

B. V.

tržby z prodeje majetku
(souč. B.V.11. až B.V.15.)

Celkem

12 035
112 652

112 652

5 758 244

176
101 415
0

5 757 867

C.

výsledek hospodaření
před zdaněním

-377

D.

výsledek hospodaření
po zdanění

-377

0
12 035

4 500

Hospodářskou činnost neprovozujeme.

Účetní závěrka sestavena
k rozvahovému dni: 31. 12. 2020
Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Činnosti účetní jednotky: hlavní: poskytování pečovatelských služeb
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 10,77
Osobní náklady: 4 791 842

nebyl kladný výsledek hospodaření. HV minulého roku byl
převeden na účet 932 HV minulých let.

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.

Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno podle údajů
uvedených ve výkazech účetní závěrky a dále podle údajů
uvedených v příloze účetní závěrky. Tato příloha obsahuje
další podrobné informace a je spolu s účetními výkazy uložena v sídle společnosti.

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.

Významné události, které se staly mezi rozvahovým
dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Žádné

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. 2020, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace.

Přijaté a poskytnuté dary: Účetní jednotka přijala dary
v celkové výši 236 500 Kč, z toho 4 500 Kč na provoz,
232 000 Kč na investiční majetek. Žádné dary neposkytla.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DOMOV Bystré, o.p.s., k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020
v souladu s českými účetními předpisy.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: V minulém účetním období

Ing. Ludmila Talířová
osvědčení Komory auditorů ČR číslo 1316
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Aktivity v roce 2020

Zhodnocení účetní závěrky
Výnosy v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
Pardubický kraj
kraj Vysočina
účelová dotace Covid
města a obce
Úřad práce
příspěvky a dary
tržby z prodeje služeb
jiné ostatní výnosy
Celkem

3 317
279
665
442
0
4
949
102
5 758

Náklady v druhovém členění (v tis. Kč)
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné ostatní náklady
odpisy
Celkem

392
46
92
1
310
3 692
1 071
29
12
113
5 758

14

1. Účastnili jsme se projektu Příležitost pro život doma,
jehož hlavním motem je „žít doma“. Snažíme se naše
pojetí postupně změnit ve smyslu „od obědů k péči“.
V projektu jsme se zapojili do různých vzdělávacích aktivit; díky projektu jsme si ujasnili způsob a možnosti
snižování počtu dovozu obědů, projekt nám pomohl
i metodicky.
2. Zakoupili jsme nové auto (Dacia Sandero) určené především pro dopravu pracovníků k uživatelům.
3. Zajistili jsme službu personálně i za okolností rozdělení
týmu na dvě samostatné skupiny, které se nemohly
vzájemně potkávat.
4. Umožnili jsme administrativním zaměstnancům pracovat z domu, zajistili jsme jim technické vybavení.
5. Služba byla dostatečně a včas vybavena potřebnými
ochrannými pomůckami pro poskytování péče o uživatele s covid-19 nebo uživatele v karanténě.
6. Během nouzového stavu jsme po celou dobu nabízeli
možnost bezkontaktního dovozu obědů, nákupů a léků
pro seniory, kteří se ocitli v karanténě nebo onemocněli.
7. Na jaře 2020 jsme zajistili dostatek látkových roušek
pro seniory. Za pomoci dobrovolníků především z Bystrého jsme roušky zdarma rozváželi potřebným občanům.
8. Zapojili jsme se do přípravy Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na území MAS Poličsko z.s.

Cíle pro rok 2021

1. Rozšíření činnosti do obcí Lavičné, Banín, Bělá nad
Svitavou, Dalečín a Rovečné, což znamená potřebu většího materiálního a personálního zabezpečení služby.
2. Personální posílení celkem o 1,125 úvazku pracovníka
v sociálních službách.
3. Zajištění dalšího nového auta, které bude vhodné pro
náročné terénní podmínky Vysočiny.
4. Pořízení dalšího technické vybavení (dvou notebooků)
pro pracovníky v sociálních službách.
5. Školení zaměstnanců v oblasti problematiky polohování, prevence dekubitů, služeb klientům s demencí,
rehabilitační péče. Školení proběhne online formou.
6. Úprava prostor pro pracovníky v sociálních službách –
vybudování šaten a tzv. klidového koutku pro práci
s dokumentací. Bude třeba zajistit zázemí pro nové
zaměstnance (psací stůl, telefon, ochranné pracovní
pomůcky aj.).
7. Pokračování v projektu Příležitost pro život doma.
V roce 2021 chceme opět snížit počet smluv na dovoz
obědů a rozšířit poskytování přímé péče.

11. Zlepšení propagace aktualizací internetových strá		nek.

9. Změna ceníku za poskytované služby.

12. Provozní chod organizace bude i v roce 2021 ovlivněn
epidemiologickou situací. Vyjde z konkrétních opatření MZ ČR a MPSV ČR, ale také z individuální situace v naší službě.

10. Vytvoření nových letáků s informacemi o pečovatelské
službě v souvislosti se změnou působnosti.

13. Další práce na Střednědobém plánu rozvoje sociál		 ních služeb na území MAS Poličsko z.s.

8. Aktualizace standardů sociálních služeb.
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Poděkování

Dotace a granty
Pardubický kraj – dotace
Pardubický kraj – grant
kraj Vysočina – dotace
kraj Vysočina – grant
Pardubický kraj – investiční dotace
účelové dotace Program Covid I, II, III
město Bystré
obec Rohozná
obec Trpín
obec Hartmanice
obec Nyklovice
městys Svojanov
obec Nedvězí
obec Vítějeves
obec Sulkovec
obec Bohuňov
obec Korouhev
obec Jedlová

Poděkování za bezplatné šití roušek
3 138 000 Kč
179 000 Kč
254 000 Kč
25 000 Kč
120 000 Kč
665 000 Kč
21 000 Kč
110 000 Kč
7 000 Kč
27 000 Kč
12 500 Kč
6 500 Kč
11 000 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč

Dárci a sponzoři
PharmDr. Marie Nemcová
MUDr. Emil Koza
pan Petr Horníček
Honební společenstvo Rohozná
Czech Hydro s.r.o.
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12 000 Kč
10 000 Kč
4 500 Kč
20 000 Kč
70 000 Kč

Děkujeme paní Janě Báčové, paní Tereze Uherkové, paní
Renatě Petrové a všem dalším, jejichž jména ani neznáme. Jejich výrobky na nás mnohdy „čekaly“ na klice dveří
domu s pečovatelskou službou. Potěšily nás i roušky ušité
týmem studentek z Olomouce.
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