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Úvodní slovo
Vážení a milí příznivci Domova sv. Alžběty,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva, v níž se chceme ohlédnout za uplynulým rokem
a jakoby „vydat účty“ z toho, do jaké míry jsme dostáli svým předsevzetím a poslaní, které
náš Domov deklaruje.
Naší snahou je poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu křesťanské lásky všem,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby.
Chceme si znovu zrekapitulovat, do jaké míry se nám dařilo naplnit naši vizi, aby klienti,
o které se staráme, u nás prožili svůj čas v důstojnosti a smysluplnosti, aby pocítili ovzduší
důvěry, radosti a pokoje….
V minulých letech jsme nasadili poměrně vysokou laťku v oblasti odborné zdravotní péče
i v oblasti každodenní základní přímé obslužné péče. Velmi nás těší dobrá zpětná vazba od
příbuzných našich klientů, kteří vnímají, že jejich nejbližší jsou ošetřováni s náležitou péčí.
Nicméně nechceme zůstat jen u kvalitní profesionality v rovině fyzické, nechceme zůstat jen
u zajištění tělesného a hmotného komfortu našich klientů. Je pro nás zásadní, aby nemocný
prožíval své dny intenzivně, v láskyplné blízkosti pečujících i v blízkosti své rodiny, a aby
směl zakusit radost i ze zdánlivých maličkostí. Usilujeme o to, aby bylo postaráno i o jeho
psychosociální pohodlí a mnohdy i o zaléčení jeho vnitřní bolesti (prázdnoty) skrze duchovní
zázemí a doprovázení.
Pokaždé mě dojímá člověk, který, coby nově příchozí do našeho Domova, nese obrovské
břímě na svých bedrech v podobě stáří a nemoci, často též s velkou dávkou strachu, je sevřen
starostmi, obavami a někdy smutkem. Vždyť neví, co ho v příštích dnech či měsících čeká.
Takto vysílený člověk si zaslouží, aby ve svých těžkých dnech pocítil jistotu
a otevřené přijetí. Přejeme si, aby se u nás takový člověk cítil po lidské stránce bezpečně. To
je náš cíl, a to už u prvních dveří.
Mám radost, že našim zaměstnancům nechybí plné nasazení pro tento cíl, že jim nechybí
úsměvy a lidskost k prospěchu našich nemocných klientů. Mám radost z pevných pout rodin,
když se daří vyřešit všechny rodinné neshody a nepochopení, když dochází k odpuštění….
Mám radost z těch, kteří pochopili, že člověk nejvíc dostává, když dává.
Sestra Maxmiliána
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1. Domov sv. Alžběty - představení
Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alžběty, zřízeného Kongregací Milosrdných
sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, je poskytnout odbornou
sociální a ošetřovatelskou péči v duchu křesťanské lásky a respektování náboženské svobody
všem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby naši klienti mohli svůj život prožít důstojně
a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje, aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nebyli
izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních chvílích života mohli vnímat blízkost
pečujících, rodiny a duchovní doprovázení. Domov sv. Alžběty byl zřízen podle zákona
o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1










Zásady poskytované sociální služby
Respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky,
vlastní názory a životní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, postižen nebo
dezorientován.
Aktivně informovat klienty i zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek,
způsobu poskytování služeb a jejich ceně.
Napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí.
Udržovat a rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu estetického prostředí.
Udržet co nejdéle a co možná nejvyšší dosaženou úroveň kvality života klientů.
Zachovat život klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“.
Umožnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity.
Poskytnout každému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech.
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Přispět smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity
klientů (výtvarné, hudební, kulturně – vzdělávací, duchovní ….).
Podporovat kontakt klientů s rodinou, přáteli a okolním světem.
Pomáhat našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí.
Nabídnout naději a usmíření se s Bohem a lidmi.
Být na blízku těm, kteří trpí, cítí se opuštěni, nešťastní, vnímat jejich bolest
a doprovázet je v jejich posledních hodinách pozemského života.

1.2

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alžběty

Sídlo:

Žernůvka 12, Nelepeč–Žernůvka, 666 01 Tišnov

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

e-mail:
web stránky:

domov@dosa.cz
www.dosa.cz
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8/3-18-001/2006-6520

Identifikační údaje zřizovatele

Název:

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté
Rodiny v Brně

Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

1.4

Správní orgány

Zřizovatel Domova sv. Alžběty jmenoval s účinností od 1.1.2014 Správní radu v tomto
složení:
Správní rada:

S.M. Edita - Ing. Marta Troppová
S.M. Alžběta - Terézia Smolárová
S.M. Bogdana - RNDr. Ing. Marie Zezulková
Správní rada zasedala během roku 2017 1x.

Ředitelka Domova:

PhDr. Jana Hutařová v období od 1. 1. 2017 – do 31. 7. 2017
Ing. Marta Troppová v období od 1. 8. 2017 – do 31. 12. 2017
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Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alžběty registrován jako sociální služba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.

1.6

Cíle pro rok 2017









Zakoupení pasivního vakového zvedáku MAXI 500, od firmy ARJO
Finalizace oprav / výměny netěsnících oken
Zakoupení třetího oxygenátoru
Dokončení rekonstrukce koupelny ve IV. patře
Zakoupení třech perličkových souprav do van
Zakoupení dvou polohovacích křesel Gavota
Zakoupení nového výdejního pultu do kuchyně
Zakoupení dvanácti antidekubitních matrací Duoplot

2. Přehled činnosti Domova sv. Alžběty v roce 2017
Náš Domov poskytuje pobytové služby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se
v důsledku svého věku ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a možnost duchovního zázemí.
V roce 2017 u nás našlo domov 55 klientů. Z toho k 31. 12. 2017 bylo 9 mužů a 36 žen, 1
klient byl ve věku do 65-ti let, 23 klientů bylo v rozmezí 66-ti až 85-ti let a 19 klientů mělo
nad 86 let, nad 96 let 2 klienti. Věkový průměr činil 84,9 roku. Celkem 44 klientů bylo
imobilních nebo mobilních za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 17 mělo
zvýšené nároky na složení stravy. Dva klienti přijímali stravu PEGem.

2.1

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje požadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních služeb. Provoz Domova sv. Alžběty byl
zahájen 1. listopadu 2002 po kompletní rekonstrukci původní budovy z roku 1930.
Budova je čtyřpodlažní, bezbariérová, je vybavena evakuačním lůžkovým výtahem. Klientům
a jejich návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navržen jako odpočinková a relaxační
plocha. V suterénu objektu je umístěna jídelna pro klienty se vstupem do zahrady, dále
kuchyně a zázemí pro stravovací provoz, prádelna, šatny personálu a další technické zázemí.
Celková kapacita je 45 klientů. Klienti jsou ubytovaní v 7 jednolůžkových pokojích, 7
dvoulůžkových pokojích, 8 třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní koupelnu
(umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými
postelemi a novým nábytkem. V každém pokoji je zapojen telefon a velmi kvalitní
signalizační systém „pacient x sestra“. Dále se v Domově nachází kromě kanceláří tři
společenské místnosti - dvě z nich současně slouží i jako knihovny, trvale přístupná kaple,
ordinace lékaře, místnost pro rehabilitaci, zázemí pro dobrovolníky.
Domov se průběžně udržuje, opravuje a vybavuje. V polovině roku byla dokončena
rekonstrukce koupelny ve IV. patře a vany ve všech třech koupelnách byly dovybaveny
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perličkovými soupravami. V kuchyni došlo k výměně provozně opotřebovaného výdejního
pultu, za nový.
V rámci zkvalitňování přímé obslužné a zdravotní péče o klienty, byl zakoupen pasivní vakový
zvedák MAXI 500 od firmy ARJO, třetí oxygenátor a dvanáct antidekubitních matrací Duoplot.

Cena za ubytování byla stejná jako v roce 2013.

Cena za ubytování v roce 2017

2.2

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůžkový

200,-

dvojlůžkový

180,-

třílůžkový

160,-

Ošetřovatelská a obslužná péče

Domov zajišťuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči dle potřeb klientů, kterou vykonávají
registrované všeobecné sestry. Zdravotní výkony vykazujeme k úhradě VZP, ZP MV, ČP ZP
a VoZP. K odborným vyšetřením se klienti
přepravují do zdravotnických zařízení
v Tišnově nebo v Brně.
Zdravotní péči zajišťuje lékařka MUDr. Jana
Hlaváčová jedenkrát týdně v ambulanci
Domova nebo konzultuje dle potřeby na
telefonu. Frekvence návštěv lékaře je v
průměru 1 x měsíčně u každého klienta. Dle
preventivního programu probíhá očkování
klientů i zaměstnanců. Každodenní osobní
péči a dopomoc klientům zajišťují
pracovníci v přímé obslužné péči.
Přístup ke každému klientovi je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání a
zájmy s ohledem na jeho možnosti pohybu, možnost vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčoví pracovníci vypracovávají u každého „svého“ klienta individuální plán
a podle něho pak postupuje celý team pečujících v úkonech daných zákonem o sociálních
službách.
Při poskytování služeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při obslužných činnostech, při
poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při
prosazování oprávněných práv a zájmů.
Za důležité považujeme období přechodu klienta z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důležité pomáhat novému klientovi s aklimatizací a vytvářením nových vztahů, ale
také trvale podporovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
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Rehabilitační péče a aktivizace

V roce 2017 byla poskytována našim
klientům také rehabilitační péče ve
formách, směřujících k obnovení nebo
zlepšení ztracených funkcí, k udržení
dosavadních
funkcí
nebo
ke
zpomalení
progrese.
Cílem
rehabilitace je dosáhnout maximální
možné soběstačnosti a zároveň tak
dosáhnout co nejvyšší kvality života.
Významně přispívá k zamezení
imobilizace, vzniku komplikací a
sekundárních změn u seniorů.
Personál Domova, zvláště školená
pracovnice přímé obslužné péče určená pro rehabilitaci, uplatňuje fyzioterapii, která zahrnuje
pohybovou léčbu, tj. aktivní tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení, pohybové hry,
vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení a speciální metodiky na podkladě
nejčastěji senzomotorické stimulace. Součástí je též fyzikální terapie – elektroléčba,
magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáže a léčba teplem a světlem. Také
ostatní pracovnice přímé obslužné péče a aktivizátorka se podílejí na rehabilitačním programu
Domova – podporují klienty při chůzi po chodbě Domova, při procházkách v bezbariérovém
areálu zahrady, uplatňují principy Bazální stimulace.
V rámci aktivizace jsou realizovány pravidelné volnočasové aktivity, přičemž každý z klientů
má právo se sám rozhodnout, zda se zúčastní aktivity individuální či společné. Každý den
v týdnu má své pravidelné zaměření. V pondělí je to „Filmový klub“ nebo „Paměťové
cvičení“. V úterý „Čtení na pokračování". Ve středu k nám dochází na „Canisterapii“ paní
Ivana Rybičková ze Železného se svojí fenkou Shery. Každý čtvrtek dopoledne se klienti
scházejí v jídelně k „Posezení nad Božím slovem“, které vede Mgr. Pavel Komínek. V pátek
probíhá společné „Rehabilitační cvičení“ s rehabilitační pracovnicí. Všechny tyto aktivity
probíhají i individuálně u klientů, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit ve skupině. Někteří
dávají přednost individuálnímu rozhovoru s duchovním. Pokud počasí dovolí, tak se snažíme,
aby i naši imobilní klienti mohli pobývat v areálu zahrady, kam je v letních měsících
dopravujeme na vozíku i v lůžku. Velmi oblíbené jsou výjižďky do přírody v doprovodu
aktivizátorky i za „hranice“ našeho Domova směrem do lesa k Nelepči. Nenahraditelná je
přítomnost dobrovolníků, kteří přináší
nejen nové tváře, ale také dokážou
vyplnit každodenní jednotvárnost našich
seniorů. Velkým přínosem se stala
spolupráce se ZŠ Deblín, jejíž žáci
k nám dochází 1x za 3 měsíce. V rámci
společně stráveného času spolu s klienty
hrají např. společenské hry, zpívají,
provádějí paměťová cvičení nebo
vzpomínají na zvyky z jejich mládí.
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Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další služby

Klienti se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována
racionální a diabetická. Klientům jsou také dle jejich zdravotního stavu připravovány různé
diety – např. dieta s omezením tuků, šetřící, bezbílkovinová apod. Celodenní stravu tvoří
snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny. Klienti si mohou zvolit, že si nepřejí svačiny (ponížena
celodenní strava o 15,- Kč). Diabetikům se podává ještě II. večeře. Veškerá strava je
připravována v naší kuchyni. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni formou
jídelních lístků, které se střídají po osmi týdnech. Při přípravě stravy se využívá aktuálních
sezónních potravin.

Cena neponíženého stravného v roce 2017
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

160,-

diabetická

160,-

Prádlo klientů i personálu se pere a žehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se každý den
uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíždí za klienty Domova, je zároveň i závodní lékařkou, provádí
preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíží na dodržování hygienických a zdravotních
norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý stravovací
provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Dále klientům zajišťujeme nákupy (běžné potraviny, oděvy, drogerie, obuv, apod.), služby
(kadeřnice, pedikúra, fotografování) a fakultativní služby (telefonní hovory, doprava autem
či doprovod, donáška obědů na pokoj, revize elektrospotřebičů na pokoji (televize, apod.),
kulturní a společenské akce. Klienti jsou s kulturním programem seznámeni vždy včas, a to
písemnou formou ve zprávách, které jsou součástí jídelního lístku, na nástěnkách
v jednotlivých patrech a těsně před akcí rozhlasem.
Domov zprostředkuje a zajišťuje jednání klientů s úřady a pomáhá při prosazování
oprávněných práv a zájmů:
 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha;
 Městský úřad obce s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí, matrika (nahlášení
změny pobytu, ukončení pobytu, apod.);
 Úřad práce (žádost o příspěvky na péči, příspěvky na mobilitu, zvláštní příjemci,
doprovod při sociálním šetření v Domově);
 Obecní úřad (při zařizování trvalého pobytu, během voleb);
 Zdravotní pojišťovny (vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné, při úmrtí vracíme
Evropský průkaz zdravotního pojištění klienta);
 Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty klientů, dosílání a výběr složenek);
 Notář, nemocnice.
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Duchovní péče, kultura a společenské akce

Domov sv. Alžběty je církevním zařízením. Dle zájmu jednotlivců je příležitost 1 x denně
navštívit bohoslužbu v kapli. Bohoslužby jsou přenášeny místní TV sítí a rozhlasem. Imobilní
klienti mají možnost je takto sdílet. V TV mají klienti možnost sledovat křesťanský program
NOE a dalších dvanáct programů. V průběhu roku proběhlo šest setkání vedení Domova
s klienty, na kterých je prostor k předávání informací oběma směry.
Klientům, kteří slaví své narozeniny, je od zaměstnanců Domova předán drobný dárek
a kytička. Gratulace je doprovázena zpěvem písně.

Kulturní a společenské akce v roce 2017
1. l. Při mši svaté zazněly v podání Scholy z Dolních Louček skladby od Eduarda Marhula
z České mše vánoční.
9. 1. – 28. 2. Mariana Há/Horská - Od grafiky k představám - výstava obrazů.
8. 1. Mši svatou doprovodil Tišnovský chrámový sbor.
21. 2. Dolomity - beseda s promítáním fotografií
Pan Ing. Alexandr Kolovratník z Brna v našem Domově vystavoval velkoformátové
fotografie koncem roku 2016. Nyní se přišel s našimi klienty podělit o své zážitky ze svých
častých pobytů v horách. Klienti měli možnost se sejít po dlouhé době (zákaz návštěv)
ke společné akci tohoto typu. Poutavé vyprávění a krásné snímky je přenesly až na vrcholky
hor, obklopených buď ranní mlhou, nebo např. kouzelným západem slunce. Časté dotazy
svědčily o tom, že vzdálené krajiny jsou vděčným tématem.
28. 2. Masopustní veselí
Klienti i někteří rodinní příslušníci se sešli v jídelně. Dobrovolník, pan Mašek z Křoví, hrál
na harmoniku a spolu s dcerou zpívali lidové písně. Klienti v maskách i bez nich neodolali
a při pěkné hudbě si zatančili. Ti z nich, kteří byli na vozíčku, tančili s aktivizátorkou
Martinou a rehabilitační sestrou Pavlou a také s dobrovolníky. O přestávce se podávala
naložená vařená kolena s křenem a chlebem. Nechyběla káva a koblihy. Masopustní veselí
provázela opravdu veselá nálada a spokojenost klientů.
6. 3. – 30. 4. Vysočina objektivem Miloše Neči - výstava fotografií
8. 3. Oslava Mezinárodního dne žen
Stejně jako v loňském roce, tak i letos naši klienti - muži nezapomněli na tento opomíjený
svátek. Během dopoledne se rozešli, někteří také rozjeli, navštívit své spoluobyvatelky. Opět
jim popřáli a obdarovali je krásně barevnými petrklíči. Naše klientky byly příjemně
potěšeny. Některé z nich se neubránily slzám a dojetí. S těmito květinami přišlo mezi naše
klienty zase jaro a všechna očekávání, která s ním souvisí.
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10. 3. Loutkové divadlo Babiččiny bylinky
Společně s loutkou babičky a její vnučky a kufru plného koření si naši
senioři zavzpomínali na svá oblíbená jídla. Navštívili je studenti
a absolventi Katedry Sociální pedagogiky a volného času
při Masarykově univerzitě v Brně. Jejich metoda propojuje loutky,
reminiscenci a práci s pozitivním myšlením seniorů. Babička si jedno
poledne chtěla uvařit své oblíbené jídlo – zjistila však, že má
popletené štítky s názvy na svých dózičkách s kořením a bylinkami.
Vnučka rozdala klientům koření a kuchyňské náčiní a ti postupně rozeznávali co je co. Vůně
si spojovali s určitými oblíbenými pokrmy. Kuchyňské náčiní jim iniciovalo přípravu těchto
pokrmů. Loutky zprostředkovaly lepší vzájemný kontakt herců a seniorů. Setkání bylo veselé,
interaktivní - klientům se velmi líbilo.
11. 3. Výtvarné odpoledne s dobrovolníky z katolického hnutí Comunione e liberazione
(Společenství a osvobození), působícího v České republice.
Společně s dobrovolníky z katolického hnutí Comunione e liberazione z Brna klienti vyráběli
jarní závěsy - na vlnu navlékali korálky, barevné čtverečky a mezi ně nalepovali ptáčky. Tyto
ozdobné závěsy nám připomínali jarní období na schodištích.
Canisterapie
Již pátým rokem dochází paní Ivana Rybičková z Železného do
našeho Domova se svými pejsky. Každou středu dopoledne se naši
klienti těší na své zvířecí kamarády labradorské retrívry - fenky
Shery a Aimee. Společně tráví čas při skupinové i individuální
canisterapii, kterou vede chovatelka paní Rybičková pod záštitou
Cantes Brno. Většina našich klientů byla zvyklá chovat zvířata
buď hospodářská nebo pejska, či kočičku. Každá návštěva paní
Rybičkové s pejsky v nich nejen obnovuje vzpomínky na své bývalé
miláčky, ale také je povzbudí, pobaví a vykouzlí úsměv na tváři.
Děkujeme paní Ivaně Rybičkové za čas, který věnuje našim
klientům i svým svěřencům.
28. 3. Beseda o Izraeli
Mezi naše klienty opět zavítal se svými zážitky z cest po vzdálených zemích pan Petr Suza
z Lomnice.
29. 3. Výroba přáníček pro dobrovolníky
Jeden z našich klientů - výtvarníků, pan Chvátal, připravil pomocí přístroje BIG-SHOTU
vzorovaná přáníčka z papíru. Na ně pak ostatní klienti lepili vytištěné ozdoby z papíru,
korálků a dalších zajímavých materiálů. Hotová přáníčka bude sociální pracovnice Lenka
zasílat dobrovolníkům k narozeninám, jako poděkování za jejich dobrovolnickou činnost
v našem Domově.
4. - 5. 4. Pečení velikonočních beránků
Klienti spolu s aktivizátorkou Martinou připravili těsto, vymazali formy
a čekání na upečení v troubě si krátili povídáním a zpěvem lidových
písní. Dohromady upekli 6 piškotových beránků, kteří byli nejen
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součástí velikonoční výzdoby a atmosféry, ale také byli na Hod Boží velikonoční požehnány
při mši svaté.
8. 4. Výtvarné odpoledne
Za pomoci sociální pracovnice Lenky a dobrovolníků z katolického hnutí Comunione e
liberazione z Brna klienti zdobili plastová vajíčka vodními nálepkami a také pomocí
mramorovacích barev. Na rukavice si nanesli barvy a vajíčko "pováleli v dlani". Hotové
výrobky spolu s jarními rostlinami vytvořily velikonoční výzdobu u hlavního vchodu
do našeho Domova.
23. 4. Koncert hudební skupiny Musica Regina
27. 4. Čarodějnické setkání
Studenti SOŠ Fortika z Lomnice spolu s vychovatelkou Renatou
Janečkovou připravili našim klientům zábavné odpoledne plné
krásných zážitků. Mezi ně bezesporu patřilo jejich taneční
vystoupení a barmanská schow. Pak následovalo občerstvení
v podobě grilovaných klobás s chlebem a hořčicí a nealkoholických
nápojů, které studenti namíchali z předem připravených surovin.
Příjemné posezení probíhalo za vzájemné konverzace a v dobré
náladě.
5. 5. – 30. 6. Výstava fotografií Ota Blažek - Doteky krajiny
9. 5. Výtvarný den
Klienti sešli ke společnému tvoření spolu s dobrovolníky - zaměstnanci z firmy Tyco
Elektronics Czech s.r.o. Kuřim. Vyráběli jarní květy z papíru, spojovali je do řetězů, které
ozdobily prostory schodiště. Jarní počasí, radost z vykonané práce i obyčejné popovídání
s lidmi, kteří věnovali svůj čas, jistě přispělo k příjemným okamžikům dne.
16. 5. Výtvarný den
Klienti spolu s další skupinou dobrovolníků - zaměstnanců z firmy Tyco Elektronics Czech
s.r.o. Kuřim navlékali korálky na paměťový drát a kombinací různých tvarů a barev vznikaly
krásné náramky a náušnice.
20. 5. Koncert studentů a kolegů naší klientky, paní Mgr. Sylvie Kodetové, bývalé sólistky
Národního divadla v Praze a v Brně, se konal za hojné účasti klientů a rodinných příslušníků.
Zazněly známé melodie z oper, operet a muzikálů. Celou akci provázela příjemná atmosféra
a veselá nálada účinkujících i posluchačů.
21. 5. Slavnostní žehnání nových varhan v kapli
Díky nadačnímu fondu Magnificat byly v kapli našeho Domova instalovány nové varhany.
Na začátku mše svaté byly požehnány P. Mgr. Miroslavem Dibelkou. Bohoslužbu doprovodil
Komorní pěvecký sbor Magnificat z Brna. Poté následoval koncert s prezentací nových
varhan pod vedením Mgr. Petra Kolaře.
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22. 5. Bramborákové posezení
O příjemnou vůni smažených bramboráků, která se linula našim Domovem, se
přičinili naši klienti - labužníci. V dopoledních hodinách si spolu s ativizátorkou Martinou
a rehabilitační pracovníci Pavlou připravili bramborákovou směs. Ve 14 hodin začalo
smažení a společné posezení, které se protáhlo až do pozdního odpoledne.
23. 5. Vystoupení dětí z MŠ Žďárec
Děti z Mateřské školy Žďárec navštívily naše klienty s pásmem básní a písní ke Dni matek.
27. 5. Misijní klubko Tišnov
Děti z Misijního klubka z Tišnova navštívily klienty na pokojích a zazpívaly jim lidové
písničky.
14. 6. Beseda o Izraeli
Další pokračování besedy o Izraeli s panem Petrem Suzou.
24. 6. Irské tance
Členové tanečního souboru při Katolické vzdělávací jednotě Tišnov zatančili klientům Irské
tance.
10. 6. Společné grilování s klienty z Chráněného bydlení Skryje
Klienti strávili příjemné odpoledne ve společnosti přátel z Chráněného
bydlení ve Skryjích. Za doprovodu kytary si společně zazpívali a poté
následovalo občerstvení v podobě grilovaných klobásek, kávy
a sladkého pečiva, které vlastnoručně upekli a přinesli naši hosté.
1.7. - 31. 8. Pavel Komínek -"...co jsem viděl, o tom budu vyprávět"
- výstava fotografií
Součástí byla autorova beseda s klienty, která se uskutečnila v pondělí 3. července dopoledne.
Pan Komínek představil svůj fotoaparát a krátký průřez svou tvorbou. Přítomní se dozvěděli
něco o lokalitách, ve kterých fotografie vznikaly a co vše musel mnohdy vynaložit, aby
dosáhl výsledku, který vidíme v prostorách prvního patra našeho Domova.
17. 7. Lamoterapie
Opět po roce k nám zavítaly lamy z Ústupu se svými chovateli, manžely Vokáčovými a
dvěma vycvičenými terapeutickými psy. V zahradě se sešli nejen klienti
a dobrovolníci, ale také několik dětí našich zaměstnanců. Klienti měli
připraveno pohoštění - suchý chléb a piškoty. Lamy i pejsci
se nechali pohladit a nakrmit. Tato majestátná a klidná zvířata
se vyznačují poslušností a zdrženlivostí, takže se vždy každý rok těšíme
na jejich návštěvu. Děkujeme za milé setkání i za krásné počasí, které je
provázelo.

13

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2017

13. 8. Tančící pejsci
Na tanečním vystoupení své pohybové dovednosti předvedly dvě psí slečny. Doprovázela je
jejich majitelka a cvičitelka Tereza Slováková z Předklášteří. Nejdříve za doprovodu hudby
zatančila border kolie, poté předvedla své taneční i další dovednosti americká kolie. V naší
republice žije jen 6 pejsků této rasy. Všichni přítomní byli potěšeni tímto nevšedním
zážitkem.
10. 8. Grilování v zahradě
Klienti se sešli společně s dobrovolníky, sociálními pracovníky a rehabilitační sestrou
v zahradě u jezírka. Bylo pro ně přichystáno příjemné posezení pod stany a slunečníky.
Modrá obloha, sluníčko a lehký vánek - to vše dokreslovalo dobrou náladu, která provázela
celou akci. Přijeli také klienti z Chráněného bydlení Skryje. K poslechu i tanci zahrál
a zazpíval pan Josef Mašek z Křoví a jeho dcera. Také občerstvení, v podobě grilované
klobásy a dalších dobrot, mělo velký úspěch.
10. 9. – 27. 10. Výstava obrazů Stanislava Sedláčka
17. 9. Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří
Na tuto již tradiční podzimní akci se těší nejen naši klienti, ale i poutníci, kteří každoročně
využívají možnost navštívit náš Domov a prožít zde duchovní i kulturní program. Letošní
deštivá neděle ani objížďka na silnici směrem do Deblína poutníky neodradila. Od 14:30
hodin probíhala poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl náš dlouholetý
dobrovolník P. Mgr. Jakub Vavrečka, který působí v ostravsko-opavské diecézi. Bohoslužbu
doprovázela Deblínská schola TO PUDE. Pro nepřízeň počasí byla odvolána cimbálová
muzika KYNIČAN a celý další program probíhal v 1. patře a v suterénu Domova. Zde bylo
připraveno občerstvení a prezentace ručních výrobků našich klientů. Zájemci se mohli
zúčastnit komentované prohlídky Domova nebo zhlédnout výstavu obrazů Stanislava
Sedláčka.
4. 10. Příprava smažených hub
I přesto, že se babí léto letos nekonalo, tak deštivý podzim potěšil hlavně milovníky hub.
Také naši klienti měli možnost se radovat z darů lesa. Pan údržbář nasbíral bedle a klienti si
spolu s rehabilitační pracovnicí udělali příjemné odpoledne. Nejdříve houby očistili, poté
obalili v trojobalu a usmažili. Všichni přítomní si nejen pochutnali, ale také si společně
poseděli, popovídali a zavzpomínali na své houbařské úlovky.
10. 10. Výtvarný den s žáky ZŠ Deblín
Žáci a klienti společně tvořili závěsný kalendář na rok 2018. Děti měly
připravené šablony na měsíce a dny a naši klienti každý měsíc
dozdobovali různými výtvarnými technikami tématicky k danému
kalendářnímu měsíci. Například k lednu vystřihovali a nalepovali
sněhové vločky, k měsíci listopadu zase vylisované listy. Hotový
kalendář bude po celý rok vyvěšen ve společenské místnosti, kde
se klienti scházejí k posezení a dalším aktivitám. Při práci si povídali,
zpívali a příjemné dopoledne proběhlo ve vzájemném sdílení a obdarování.

14

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2017

12. 10. Vzpomínkové dopoledne
Klienti se sešli ke společnému promítání fotografií z aktivit a dalších akcí, které proběhly v
uplynulých letech. Nad fotografiemi si zavzpomínali na vše, co společně prožili a také
na dobrovolníky, bývalé pracovníky i klienty, kteří již zemřeli.
29. 10. Výtvarné odpoledne
Klienti se sešli ve velké společenské místnosti, kde spolu
s aktivizátorkou Martinou a dobrovolníky vytvářeli podzimní výzdobu.
Barevnými listy omotávali polystyrenové věnečky, ozdobili je
sušenými plody - šípky, jeřabinami, kaštany. Hotové výrobky byly
zavěšeny na schodišti a také zdobí společné prostory na jednotlivých
odděleních. Barevný podzim přišel do našeho Domova.
2. 11. Vzpomínka na zemřelé klienty
Při společné modlitbě za zemřelé měli možnost zavzpomínat a zapálit svíčku za své blízké
a také za klienty, kteří již nejsou mezi námi. V 10:30 následovala mše svatá, kterou sloužil
P. Mgr. Miroslav Dibelka.
4. 11. – 8. 1. 2018 LiV. Libuše Vyskočilová – Krajina duše – výstava obrazů
6. 11. Výtvarné dopoledne se žáky ze ZŠ Deblín
Za vzájemné spolupráce probíhala výroba vánočních ozdob z domácí samotvrdnoucí hmoty.
Děti odměřily suroviny - sodu, maizenu a vodu, klienti mícháním spojili v hladkou směs,
kterou děti uvařily a vyválely. Poté klienti vypichovali vánoční tvary hvězdy, zvonečky,
sněhuláky atd. Poté následovalo sušení a pak následné dozdobování. Ozdoby jsme využili
na vánoční výzdobu Domova.
25. 11. Den s dobrovolníky z katolického hnutí Comunione e liberazione (Společenství a
osvobození), působícího v České republice.
Dobrovolníci z katolického hnutí Comunione e liberazione z Brna se v rámci svých aktivit,
věnovali klientům na pokojích - čtení, společenské hry, rozhovory. Individuální setkání
dobrovolníků s klienty byla přínosem pro obě strany.
26. 11. Odpoledne s písničkou s hudební skupinou Musica Regina.
Klienti si společně s účinkujícími zazpívali nejen písně lidové a koledy, ale také si v jejich
podání poslechli písně, které znají z televize a z rozhlasu, a to ze současnosti i z minulosti.
28. 11. Tvořivé dopoledne
Advent je za dveřmi a naši klienti se sešli ke společné výrobě adventních věnečků.
Za pomoci aktivizátorky Martiny a dobrovolníků omotávali polystyrenové věnečky krajkou
a jutou, dle vlastního výběru. Potom umístili 4 adventní svíčky a ozdoby. Hotové výrobky
vyzdobily jednotlivá podlaží našeho Domova a všem připomněli, že Vánoce se blíží.
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5. 12. Mikulášská nadílka
Svatý Mikuláš se svým doprovodem zavítal do našeho Domova společně s pěti anděly a jedním hodným čertíkem navštívil klienty
na pokojích. Přítomní byli obdarováni nejen balíčky, ale také jim
andělé zazpívali píseň "Byla cesta, byla ušlapaná" za doprovodu
zobcové flétny a elektronických kláves.
6. – 7. 12. Pečení vánočního cukroví
Jedná se o oblíbenou každoroční aktivizační činnost. Ve středu dopoledne klienti společně
s aktivizátorkou Martinou připravili těsta. Ve čtvrtek pak plnili formičky různých tvarů medvědí tlapky a ořechy. Měli k sobě pomocníky - 7 žáků ze Základní školy z Deblína.
Přítomní strávili příjemné dopoledne v dobré náladě za poslechu koled a vzájemného
povídání a sdílení s dětmi. Celým domem se linula vůně vánočního cukroví.
17. 12. Vánoční koncert Evy Henychové
Za přítomnosti velkého počtu návštěvníků i klientů zazněly duchovní písně za doprovodu
kytary. Silný umělecký a hudební zážitek se zapsal do srdcí všech přítomných.
19. 12. Vánoční besídka žáků ZŠ a SŠ Tišnov
Klienti se sešli v jídelně Domova k poslechu předvánočního zpívání žáků ze ZŠ a SŠ Tišnov.
Polštářky z patchworku
Díky iniciativě paní Alexandry Chlubné obdrželi naši klienti v předvánočním čase krásné
polštářky, které vytvořily do "Zvířetnické aukce" šikovné dobrovolnice.
22. 12. Ježíškova vnoučata - vánoční nadílka pro klienty
Ve společenské místnosti, kde na ně čekal vánoční stromeček, dárky a malé pohoštění.
Společně poseděli, zavzpomínali, ochutnali cukroví, které napekli. Poté nastalo rozdělování
dárků. V rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata byli naši klienti obdarováni
většinou dárky pro společné chvíle, ale také individuálně. Někteří dárci přinesli
během Adventu dárky osobně. Také žáci ZŠ Deblín věnovali klientům ovoce a ovocné pyré.
Štědrý den v Domově sv. Alžběty
Většina našich klientů zůstává i na Štědrý den v Domově, proto se jim snažíme co nejvíce
navodit rodinnou atmosféru. Tak tomu bylo i letos.
Celý den se nesl v rozechvělém očekávání. Klienti se sešli v 16:00 hodin v jídelně Domova
ke slavnostní večeři. Nejdříve P. Mgr. Miroslav Dibelka přečetl úryvek z Bible, poté pronesl
krátké duchovní slovo a večeři zahájil společnou modlitbou. Po slavnostním přípitku
se podával smažený kapr, filé nebo sýr, a to - dle přání klientů. Ve 20:00 hodin následovala
půlnoční slavná mše.
26. 12. Slavnostní mši svatou doprovodil Chrámový sbor z Kuřimi.
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27. 12. Vánoční koncert studentů Mgr. Sylvie Kodetové
V prostorách jídelny se sešli nejen klienti, ale i rodinní příslušníci a někteří zaměstnanci.
Účinkovali Hana Pavelková, Jan Fojt, Pavla Chalupová a Marie Burešová, která kromě zpěvu
doprovázela i na klavír. V jejich podání zazněly koledy i vánoční písně v českém i německém
jazyku. Koncert byl na vysoké umělecké úrovni a vánoční melodie, ze kterých se tajil dech,
se linuly celým Domovem.
31. 12. Silvestrovské posezení
Klienti se sešli spolu s aktivizátorkou Martinou a re habilitační
pracovnicí Pavlou ve společenské místnosti k silvestrovskému
posezení.
31. 12. Při poslední mši svaté v roce zazpívala Schola z Lomnice

2.6

Příjem a ukončení pobytu

Zájemce o ubytování si může domluvit osobní návštěvu, prohlédnout si spolu se svými
blízkými Domov a seznámit se s nabídkou a zajištěním jednotlivých služeb. Sociální
pracovnice mu poskytne všechny potřebné informace a zodpoví případné dotazy.
Prvním krokem pro přijetí je vyplnění základního dokumentu – Žádost o ubytování v
Domově sv. Alžběty. Jeho součástí je formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický
lékař nebo lékař zařízení, ve kterém se žadatel nachází. Oba tyto formuláře jsou k dispozici u
sociální pracovnice Domova nebo na webových stránkách www.dosa.cz /PRO ZÁJEMCE/
ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ/. Vyplněnou žádost je možné doručit osobně nebo zaslat na adresu:
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, Nelepeč-Žernůvka, 666 01 Tišnov.
Přijatá žádost je posuzována ze zdravotního a sociálního hlediska za účelem zjištění, zda
žadatel odpovídá cílové skupině Domova. Pokud ano, je žadateli oznámeno písemně, že byl
zařazen do Registru čekatelů.
V případě, kdy žádost ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůžeme zaregistrovat, je
žadatel také vyrozuměn písemně s odůvodněním a nabídkou jiných specializovaných
zařízení.
počet

Za rok 2017
Přijato celkem

11

z toho ženy

7

muži

4

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

10
1

zemřelo

9

přemístěno do jiného soc. zařízení

0
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3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bližnímu. Především obětavostí a
láskou obslužného personálu si naše zařízení
získalo dobrou pověst.
Při výběru pracovníků klademe důraz na
zkušenost a odbornost ze sféry sociálních
nebo zdravotních služeb. Ve vybraném
personálu, který je v přímém kontaktu
s klienty a na provádění služeb se přímo
podílí, je řada pracovníků s dlouholetou
zkušeností v této oblasti.
Průměrný evidenční
přepočtený počet
zaměstnanců činil pro rok 2017 - 33,15. Domov zaměstnával ředitelku 0,58, ekonomku,
sociální pracovníky 1,23, provozní referentku, vedoucí přímé péče, všeobecné sestry 3,61,
pracovníky/ce v přímé obslužné péči 14,63, údržbáře, kuchařky 3,63, uklízečky, 1,98,
pradleny, 1,49, rehabilitační a aktivizační pracovnici.
Během roku se na poskytování služeb podílelo 71 dobrovolníků. Náplní jejich činnosti bylo
doprovázení klientů na procházku, komunikace s klienty a aktivní naslouchání, pomoc při
ergoterapii (kreativní, ruční a výtvarné práce), zpříjemňování volných chvil klientů (zpěv
s kytarou, společná četba, stolní hry, apod.). Dobrovolníci věnovali našim klientům celkem
1274 hodin.
Domov je také otevřen vysokoškolským či středoškolským studentům, kteří zde mohou
působit v rámci konání své zdravotní nebo sociální praxe.
Pracovnice přímé obslužné péče absolvovaly během roku akreditovaný kurz Jak se zachovat
při zraňující komunikaci, Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních
služeb, a tři pracovnice si doplnily kvalifikaci absolvováním Kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách. Aktivizační a rehabilitační pracovnice absolvovaly
zdokonalovací kurzy Aktivizace seniorů, Rehabilitační ošetřovatelství a kinestetická
mobilizace a Rehabilitační péče o klienty s poruchami v kontextu sociálních služeb.
V několika individuálních případech jsme se zúčastnili různých konferencí např. IX.
Celostátní konference paliativní medicíny nebo Konference ředitelů a ekonomů.
Během roku v Domově rovněž proběhla povinná školení bezpečnosti práce a požární ochrany.

4. Finanční zpráva
4.1

Zhodnocení základních údajů.

Účetní jednotka vznikla od 1. 6. 2001 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny vydané
Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen Zřizovatel). Jde o nestátní neziskový subjekt, církevní
právnickou osobu. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alžběty (dále Domov) delegovaná Zřizovatelem a
vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboženské víry a
postavení církví a náboženských společností v pozdějším znění (z. č. 3/2002 Sb.).
18

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2017

Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má přidělené IČ,
otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Tišnov. V právních vztazích vystupuje
svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a Statutem.
Od 5. 5. 2006 je Domov evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku evidovaných
právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. K tomuto
datu bylo Domovu přiděleno identifikační číslo.
Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální
služby – domov pro seniory.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
Domov nevlastní žádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od Zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity účetní metody pro nevýdělečné organizace.
Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního programu
Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov. Účtování pořízení a úbytku zásob je provedeno podle
způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova v souladu se
zákonem o archivnictví.
Za uplynulé období jsme neměli žádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme
neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2017 je část z darů, určených na provoz Domova ve výši 103 025,- Kč dále ponechána
na účtě 325 – Ostatní závazky.
Žádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky jsou krátkodobého charakteru,
vyrovnané v lednu 2017.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají
žádné odměny a funkční požitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty. Tomuto členění odpovídá
účtování veškerých nákladových položek.
Výsledek hospodaření z r. 2016 (zisk ve výši Kč 360,08) byl zaúčtován na účet 911000 Fondy.
Jako veřejně prospěšní poplatníci jsme uplatněné snížení daňového základu vykázali
převedením částky ve výši Kč 7 030,- na 911100 – Fond daňového zisku a na účet 649000 –
Jiné výnosy.

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
Zdroj příjmů – projekty

částka (tis. Kč)

dotace JMK § 105

887

dotace JMK § 101a

2 918

dotace Tišnov

64

dotace Tišnov 2. kolo

826

dotace Kuřim

53

ÚP, dary

600

příjmy od klientů+zdravotní pojišťovny

12 400

ostatní (úroky, náhrada škody, jiné výnosy)

114
celkem:

17 862
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Přehled nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

spotřebované nákupy a nakupované služby

5 050

osobní náklady (mzdy, zákonné poj., zákonné
náklady).

12 516

daně a poplatky, ostatní náklady

78

Odpisy

218
celkem:

17 862

Vývoj a konečný stav fondů
počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

vlastní jmění

727

0

0

727

fondy

669

0

37

632

Fond

Stav a pohyb majetku
Druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

samostatné movité
věci

3 338

63

207

3 194

drobný dlouhodobý
majetek

577

5

572

majetek v operativní
evidenci

3 915

212

3 766

63
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5. Závěr
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní život ve stáří pro naše klienty.

Provoz Domova sv. Alžběty v roce 2017 podpořili:





































Tyco Electronics Czech s.r.o.
Radek Otruba, Lysice
Vladimír Zavadil, Brno
Mgr. Bc. Martina Koubová, Jedovnice
Erding a.s., Brno
MUDr. Tomáš Kepák, Brno
Ludmila Dudáková, Kroměříž
Ing. Kateřina Malinková, Brno
Pavel Jakeš, Malhostovice
Oldřich Merta, Mertastav s.r.o., Předklášteří
Ing. Alexander Harvan, Lomnice
Vlastislav Filipi, Brno
Zahradnictví u Kopřivů s.r.o., Šebrov
Pavel Vala, Běleč
Jan Neklapil, Brno
Petr Havránek, Řepka
Bohuslava Nedomová, Brusná
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov
Ing. Miroslav Šmíd, Tišnov
AGROAD s. r. o., Kuřim
KOVO Kašparec s.r.o. Tišnov
MVDr. Viktor Dvořák, Braníškov
Lenka Vonesová
MUDr. Klára Drábová, Tišnov
Ing. František Knotek, Praha
bika-velkoobchod s papírem, Tišnov
Ing. Hana Lipovská, Blansko
Ing. Yvona Lacinová, Tišnov
Pavel Fráňa, Brno
Jiří Heger, Drásov
Ludmila Nebeská, Brno
Jaroslava Nebeská, Brno
Josef Kohoutek, Letovice
MUDr. Jitka Gregušová, Dolní Loučky
MUDr. Bronislava Karasová, Brno
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HARTMANN - RICO s.r.o.
Zdeňka Katolická, Lažánky
Nadační fond Magnificat, Čebín
Žáci ZŠ Deblín
TPL, s. r. o. Brno
Jana Počuchová, Skalička
ZOKO, spol. s r.o., Lomnička
Ing. Tomáš Holík, Svěřenecký fond Radost
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Brno
Neznámí dárci
Dárci, kteří si nepřejí být jmenováni
Dobrovolníci, kteří nezištně darují svůj čas

Srdečné díky!
Díky i za nezištnost všem dobrovolníkům!
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6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31. 12. 2017

2

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017

3

Příloha k účetní závěrce

10
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