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ÚVODNÍ SLOVO 

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že se v rámci úvodního slova k této výroční zprávě za rok 2020 vrátím na 
začátek března, kdy u nás naplno vypukla pandemie onemocnění COVID.  

Každého z nás tato událost zásadním způsobem ovlivnila a měla na nás dopad. Šlo o období, které 
nebylo vůbec snadné, naopak. Čelili jsme, stejně jako mnoho jiných, obavám z nedostatku ochranných 
pomůcek, obavám ze zdravotních komplikací souvisejících s onemocnění samotným, nepřebernému 
množství nařízení Vlády ČR a jiným opatřením, a jejich nejednoznačnému výkladu, restriktivním 
opatřením a nalezení potřebné rovnováhy mezi osobní životem s tím pracovním anebo nejistotě, zda 
druhý den nenastane cokoli, co by naši činnost ovlivnilo natolik, že bychom nebyli schopni dostatečně 
rychle zareagovat, a byli bychom tak nuceni ji pozastavit. 

Jednalo se bez jakékoli nadsázky o zátěžovým test pro celou společnost a samozřejmě i pro naši 
organizaci a všechny, kteří ji zosobňují. Byla to zkouška, jež ze své podstaty musela ukázat, jaká 
VČELKA doopravdy je, a zda stojí na pevných základech – se správnou vizí, hodnotami, posláním a 
stanovenými cíli, které s nimi musí konvenovat. A já mohu s naprosto čistým svědomím říci, že ano, 
stojí. 

Tato doba kromě jiného totiž poodhalila také naše charaktery a povahu, a celkovou sounáležitost nás 
všech s VČELKOU jako organizací. Nás, kteří jsme se dennodenně podíleli a stále podílíme na tom, 
aby VČELKA byla vždy tím skutečně spolehlivým a důvěryhodným partnerem a „pomocnou rukou“ pro 
kohokoli, kdo její služby potřebuje, jak jsme si předsevzali. A pokud je využije, abychom jeho důvěru 
nezklamali. 

A když se podívám zpět, tak jsme to zvládli skvěle. Nejen jednotlivci, ale především jako kolektiv, který 
při sobě ještě o to více stál a navzájem si dával podporu tak, aby mohl být i tehdy oporou druhým, kteří 
nás potřebovali, a mnohdy ještě více než kdy jindy; a už jen za to patří bez sebemenších pochyb celému 
týmu VČELKY hluboké uznání a poděkování. 

Upřímně, ono i kdybych zde napsal jen slovo „děkuji“, obsahovalo by vše, a vlastně by možná i celý rok 
2020 vystihlo nejlépe. Jsem opravdu vděčný. Vděčný, že jsme nejen dokázali naše poslání i v tak 
dynamické době naplňovat, ale že se nám dokonce podařilo posunout se jako celek znovu o kus dál. 

Přes veškeré turbulentní okamžiky, jenž rok 2020 vlivem pandemie přinesl, se nám podařilo skutečně 
mnohé - zapracovat na stabilizaci a uvedení do praxe tolik potřebných procesů, zefektivnit strategická 
rozhodnutí, nastavit systém, abychom byli schopni vydefinovat a zaměřit se na to podstatné, ukotvit 
systém řízení kvality služeb a podpory správného vedení procesu sociální práce, a zároveň nabídnout 
naše služby v nových lokalitách, které jsme vyhodnotili jako nedostatečně saturované, a nabídnou tím 
tak pomoc zase o něco více lidem. Podařilo se nám také navázat spolupráci s dalšími municipalitami, 
aktivně se zapojit do dění tykajícího se koncepce sociálních služeb v regionech naší působnosti a takto 
bych mohl pokračovat dál. 

Rok 2020 vnímám jako rok protikladů – byl pro každého velmi náročný, ale o to více nás stmelil. Byl 
rokem, kdy jsme pod hávem nejistot zjistili nakolik jsme jako tým a organizace silní. Rokem, který nás 
nenechal vydechnout, ale zároveň nám dal prostor, abychom si uvědomili to skutečně důležité, a že 
naše motto: „Jsme tu pro Vás a Vaše blízké!“, není jen prázdnou floskulí. 

 

Všem závěrem znovu moc děkuji. Moc si vážím všeho, co nám společně v roce 2020 podařilo! 

          

 
Mgr. Vojtěch Kubec 

         ředitel  
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ORGANIZACE A JEJÍ ČINNOST 

Naše organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018 jsme se stali součástí sdružení pečujících 
organizací Včelka, která zajišťuje současně domácí zdravotní péči. Jsme rozvíjející organizace,  
která se snaží flexibilně reagovat na potřebnost terénních sociálních služeb po celé ČR. 

Jsme součástí Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém 
přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče 
vychází vždy z individuálních potřeb klientů. Podporujeme jejich samostatnost a neprohlubujeme 
závislost na sociální službě.  

Sociální služby poskytuje lidem, kteří mají nepříznivou sociální situaci.  Lidem se sníženou 
soběstačností, která může být jak z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
a vyžaduje pomoc, podporu a péči druhého člověka. 
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Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je placená terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Věková hranice poskytování sociální služby je od 1 roku věku. 

Specifikace cílové skupiny: 

– senioři (osoby nad 65 let věku), kteří v důsledku svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální 
situace potřebují pomoc a podporu druhé osoby, 

– osoby s chronickým onemocněním (např. osoby po mozkové příhodě, s Parkinsonovou nemocí, 
Roztroušenou sklerózou, Huntingtonovým onemocnění a jiné onemocnění),  

– osoby s tělesným postižením,  
– osoby s kombinovaným postižením, 
– rodiny s dětmi, jejichž situace nutně vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob od 7:00 do 20:00 hodin, každý den 
včetně sobot, nedělí a svátků.  

Pečovatelská služba je zaměřena na péči o klienta, aby měl možnost zůstat co nejdéle ve svém 
prostředí domova. Pečujeme tak, abychom udrželi soběstačnost v činnostech a dovednostech,  
které zvládá sám, ale pečovali tam, kde se neobejde bez péče druhé osoby. Pečovatelská služba je 
zaměřena na péči o klienta. 

Rozsah poskytování sociální služby  

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40. odst. 2  
a poskytuje základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Osobní asistence 

Osobní asistence je placená terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost  
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. 

Služba je poskytována bez věkového omezení. 

Specifikace cílové skupiny: 

– Osoby s chronickým onemocněním 
– Osoby s kombinovaným postižením 
– Osoby s mentální postižením 
– Osoby s tělesným postižením  
– Osoby se zdravotním postižení 
– Senioři (osoby nad 65 let věku) 
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Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osoby a při činnostech, 
které osoba potřebuje.   

Osobní asistence se cíleně zaměřuje na co největší podporu klienta v udržení soběstačnosti,  
či dosavadních dovedností a schopností za podpory aktivizačních činností. Osobní asistenci vnímáme 
jako službu zaměřenou na co největší podporu. 

Rozsah poskytování sociální služby  

Osobní asistence je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 39. odst. 2  
a poskytuje základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně,   
c) pomoc při zajištění stravy,  
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

SAS je terénní služba, která je poskytována zdarma osobám, v důchodovém věku nebo osobám  
se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.  

Služba je poskytována věkové kategorii od 7 let. 

Specifikace cílové skupiny: 

– Osoby s chronickým onemocněním 
– Osoby s kombinovaným postižením 
– Osoby s mentální postižením 
– Osoby s tělesným postižením  
– Osoby se zdravotním postižením 
– Senioři (nad 65 let) 

Služba je poskytována od 8.00 – 16.00 hodin v pracovní dny.   

Rozsah poskytování sociální služby  

 SAS je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 66. odst. 2 a poskytuje 
základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti,  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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BeeTable 

Od samého vzniku Včelky bylo našim cílem zajistit každému, aby mohl setrvat ve svém domácím 
prostředí tak dlouho, jak jen to bude možné. 

Neustále se proto snažíme vnímat potřeby našich klientů a inovovat naše služby. Nechceme být těmi, 
kteří se drží jen zaběhlé praxe, nepřináší vlastní podněty a invenci, a nesnaží se hledat cestu  
pro zlepšení. Pokud jsme přesvědčeni, že určitá změna od zažité praxe může být ku prospěchu klienta, 
je to pro nás impulz a cílevědomě se snažíme tuto změnu tzv. uvést v život. 

To platí i v případě služby, či lépe stolku BeeTable, který našim klientům poskytujeme bezplatně. Jedná 
se o mobilní interaktivní dotykový stůl vyrobený ve spolupráci se společností Linet, který je vybaven 
online službami, jenž pomáhají našim klientům v rámci aktivizačních činností. 

To jsou činnosti, která napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti klientů a umožňuje jim 
v co nejvyšší možné míře zůstat v zapojení do běžného života společnosti. 

BeeTable slouží jako společník pro dlouhé chvíle, které tráví klienti často sami doma, ale také jako 
nástroj pro aktivizační činnosti za přítomnosti našich kolegů. Díky nim je například možné: 

Â mít informace z dění ve společnosti a ve světě (přečíst si domácí i zahraniční zprávy), 
Â trénovat kognitivní funkce (například paměť, pozornost a jiné), 
Â podporovat orientaci, 
Â mít přehled o poskytovaní péče, o kontaktech a informacích o naší organizaci 
Â číst oblíbené knihy, články, prohlížet si fotky (například v rámci reminiscenční terapie), 
Â trénovat a procvičovat jemnou motoriku, 
Â procvičit si psaní (například napsat nákup, který je třeba zajistit) a mnoho dalšího. 

Do budoucna předpokládáme i zapojení zdravotní oblasti, která bude umožňovat distančně dohlížet  
na braní léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků. 

Celý BeeTable se tak stane efektivním nástrojem podpory jak v rámci poskytování sociální péče,  
tak v budoucnu péče zdravotní (ošetřovatelské), čímž podpoříme snahu o skutečnou dlouhodobou 
domácí péči, založenou na zdravotně-sociálních službách. 
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Zásady poskytování služeb: 

Â Flexibilita – přizpůsobení se aktuálním potřebám klienta. 
Â Úcta k člověku – dodržování etických a morálních zásad. 
Â Respektování práva volby – respektování přání, potřeb, individuality a svobodné vůle 

klientů. 
Â Individuální přístup – služba je poskytována dle individuálních potřeb klientů. 
Â Rovnoprávnost – služba je poskytována všem za stejných podmínek. 
Â Etika – v souladu s Etickým kodexem pracovníků organizace VČELKA sociální služby 

o.p.s. a Listinou základní lidských práv a svobod. 
Â Profesionalita – služba je poskytována na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou 

odbornost zvyšují dalším průběžným vzděláváním. 
Â Nezávislost – podpora klienta, v co největší možné samostatnosti. Není podporována  

a prohlubována závislost na sociální službě a pečujících osobách.  

Jsme členy ASPIDOP 

Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.ú.  (také jako "ASPIDOP") je 
profesním sdružením zastupujícím poskytovatele v segmentech zaměřených na péči poskytovanou  
v domácím prostředí. A to jak v segmentu domácí zdravotní péče, tak v segmentu terénních sociálních 
služeb. 

Základním cílem ASPIDOP je hájit zájmy svých členů a zastupovat je při jednáních se zdravotními 
pojišťovnami, dotčenými orgány státní správy, orgány územní samosprávy či jinými zainteresovanými 
institucemi, a dále pak najít a implementovat systémové řešení zajišťující efektivní zajištění  
a využitelnost pečujících služeb v domácím prostředí. 

ASPIDOP je neziskovou organizací sdružující organizace bez ohledu na jejich velikost a lokalitu 
působnosti. Důležité je jen, že poskytují své služby osobám v jejich domácím prostředí, splňují kritéria 
dle stanov asociace, a kromě toho vnímají i potřebu segment domácí péče dále rozvíjet (inovovat)  
a participovat při jednáních mající vliv na jeho budoucnost. 

Nejde přitom pouze o systém úhrad jako takový, ale o nalezení optimálního systémového řešení, které 
z dlouhodobého hlediska zajistí, aby se domácí péče (zdravotní i sociální) mohly dále rozvíjet, mohly 
svým uživatelů nabídnout péči v maximálním možném rozsahu a kvalitě, a to vše při akcentu  
k možnostem systému, ze kterých jsou tyto druhy služeb hrazeny. Ideálně pak oba segmenty v rámci 
zmíněných systémových změn co nejvíce propojit. Komplexní domácí péče zákonitě představuje 
multidisciplinárnost, minimálně pak v rovině zdravotně-sociální, a to je třeba v přístupu k nastavení 
jakékoli nové koncepce reflektovat. 
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ROK 2020 VE VČELCE 

Charitativní koncert 

Byli jsme vybráni jako jeden ze čtyř příjemců z řad veřejně prospěšných společností, kterým byl určen 
výtěžek z Charitativního novoročního koncertu.  

Koncert pořádaný Zlínský krajem a Statutárním městem Zlín se konal 10. ledna 2020 ve velkém sále 
Kongresového centra Zlín. 

V průběhu večera nám byl oficiálně předán šek na částku 170 000 Kč, která byla vybrána pořadateli  
od jednotlivých dárců z řad soukromých společností, a my bychom jim i touto cestou ještě jednou rádi 
poděkovali. 

Skutečně moc si jejich podpory vážíme, a vnímáme ji také jako náš závazek. Ve své podstatě nejde 
totiž jen o to, jak velkorysá byla, ale vůbec o samotný projev jejich solidarity s druhými, a také za důvěru, 
kterou v nás vložili.  

 

Rozšířili jsme působnost o detašovaná pracoviště ve Valašské 
Polance a Ostravě      

        
  

  

Působnost organizace 
Praha 

Okres Beroun 
Okres Praha Západ 
Okres Česká Lípa 

Okres Chrudim 
Okres Jihlava 
Okres Kladno 
Okres Kolín 

Okres Ostrava 
Okres Pardubice 
Okres Pelhřimov 

Okres Přerov 
Okres Uherské Hradiště 

Okres Zlín 
Okres Vsetín 
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Přání pro radost 

Naše středisko ve Starém Městě se zapojilo do projektu Přání pro radost. Prostřednictvím něj se 
podařilo od dětí a mládeže z Uherského Ostrohu a okolí a také od dětí z folklorního souboru Špačci z 
Hroznové Lhoty shromáždit ručně vyráběná velikonoční přáníčka. Ty pak byly darovány našim klientům.  

Velikonoční přáníčka vykouzlila našim klientům úsměv na tváři a pomohla jim alespoň na chvíli 
zapomenout na tuto nelehkou dobu a nasát sváteční atmosféru Velikonoc. 

Tímto srdečně děkujeme paní Romaně Vaňkové Těthalové za zrealizování projektu a všem,  
kteří se do projektu zapojili a udělali tak tímto hezkým skutkem seniorům radost 

 

Děti vyrobily dárky pro naše klienty 

Obdrželi jsme dárky, které vyrobily děti z 1. Základní školy Hořovice pro naše klienty.  
Děkujeme za předání a iniciativu školní speciální pedagožce Zuzaně Slabové. Obdarovaní klienti měli 
z dárků velikou radost. Vážíme si toho, že na nás a naše klienty myslíte! Děkujeme. 
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Včelky na vodě 

Společně s vedoucími pracovníky jsme vyrazili na vodu! 

Měli jsme skvělý program, hráli jsme volejbal, grilovali a večer poseděli a popovídali u táboráku. 
Proběhlo také "pasování" kapitána a členů naší posádky, kteří zodpovídali každý za svoji flotilu.  
Naším společným cílem bylo sjíždění řeky na lodi. 

Proč jsme se vydali na řeku? Všichni vedeme své týmy k cíli podobně jako bychom byli na lodi, v čele 
se zkušeným kapitánem, který loď řídí, udává směr a je naší velkou oporou. Sjezd Berounky bylo  
pro větší část z nás velké dobrodružství, jelikož jsme řeku sjížděli poprvé. Líbilo se nám sjíždění splavů 
a soulodění, při kterém jsme se mohli kochat krásnou krajinou. 

Prožili jsme krásný společný víkend, který nás ještě více sblížil a upevnil naše vzájemné vztahy.  
Na vodě si každý uvědomí svoji roli, a jak je důležité mít jasný, a hlavně společný cíl spolupráce.  
K cíli totiž není možné doplout, pokud bychom se nemohli na sebe vzájemně spolehnout.  

Mgr. Alena Mazurová, regionální ředitelka pro Moravu 

 

Ježíškova vnoučata 

Stejně jako v předchozích letech i letos jsme se se sestřičkami z Domácí péče Včelka zapojili do projektu 
Ježíškova vnoučata. Posláním charitativního projektu rádia Český rozhlas je udělat radost osamoceným 
seniorům.  
Díky projektu a štědrým dárcům se podařilo nadělit krásné dárky. Všechny obdarované zahřálo u srdce, 
že se i v dnešním uspěchaném světe plném starostí najdou hodné duše, které chtějí obdarovat, a potěšit 
nejen své blízké. 
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Klienti 

Osobní asistence využilo 189 klientů v rozsahu 36 193 hodin přímé péče.  

Pečovatelskou službu jsme poskytli celkem 737 klientům v rozsahu 62 826 hodin přímé péče. Bezplatně 
byla pečovatelská služba poskytnuta v rozsahu 164 hodin přímé péče. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením využilo 32 klientů v rozsahu 
387 hodin přímé péče. 

Zaměstnanci 

V průběhu roku 2020 měla organizace celkem 218 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 106  
zaměstnanců na dohodu o provedení práce. 

Nový benefit 

Zaměstnanci mají možnost využívat Multisport kartu, díky které si mohou ve svém volném čase aktivně 
odpočinout. 

Vzdělávání 

Vzdělávání považujeme jako důležitou součást naší práce a vnímáme ji nejen jako zákonnou povinnost, 
ale jako proces, díky kterému je možno rozvíjet potenciál našich zaměstnanců a současně tak zvyšovat 
kvalitu poskytované podpory, pomoci a péče u klientů. V tomto roce proběhlo vzdělávání pracovníků jak 
formu prezenční, tak i formou online kurzů. Zaměstnanci aktivně využili interního vzdělávání, které se 
zaměřuje na stabilizaci a jednotnost procesů v rámci organizace a také možnost supervize, kterou 
zajišťují externí odborníci.  
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STRUKTURA ORGANIZACE 

Název VČELKA sociální služby o.p.s. 

Sídlo: Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun 

IČ 24732915 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Druh služeb Terénní 

 

ZAKLADATEL 

MyBee & Innovative Home Care a.s.,  
IČO: 05417694, Dubečská 3131/67, 100 00 Praha - Strašnice 

 

SPRÁVNÍ RADA 

Předseda  MUDr. Rostislav Kubec 

Členové  Bc. Tereza Kubcová 

 Mgr. Klára Kubcová 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl. O, vložka 748. 
V roce 2020 došlo k následujícím změnám: 

- vymazán název společnosti VČELKA senior care o.p.s. 

- zapsán nový název společnosti VČELKA sociální služby o.p.s. 

DOZORČÍ RADA 

Předseda  Mgr. Jana Kuchyňková 

Členové  Bc. Pavla Melounová 

 Mgr. Dana Součková 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

Financování společnosti je vícezdrojové, výnosy společnosti se skládají z několika součástí.  

V roce 2020 se jednalo o: 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) 

Dotace MPSV 62 121 

Dotace MPSV – mimořádné COVID 19 17 992 

Dotace KÚ 1 250 

Příjmy od měst a obcí 1 718 

Ostatní příjmy 118 

Nadační příspěvky 105 

Ostatní příjmy od FO a PO 366 

Tržby za poskytnuté služby 13 710  

 

Náklady organizace tvoří provozní a personální náklady.  

– provozní náklady bez ON 26 214 tis. Kč 

– personální náklady  60 580 tis. Kč 

Správní rada vykonávala svou funkci bez odměny.  

 

Informace o stavu a struktuře majetku a závazků k rozvahovému dni jsou uvedeny v rozvaze 
společnosti, která je k této výroční zprávě přiložena. 

 

Informace o celkovém objemu nákladů v členění na hlavní a doplňkovou činnost jsou uvedeny ve výkaze 
zisku a ztráty, který je k této výroční zprávě přiložen. 

 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události. 
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PARTNERTVÍ 

 

Â Společnosti ve sdružení pečujících organizací Včelka: 

– Domácí péče Včelka Praha s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Praha Západ s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Pardubicko s.r.o., 

– Domácí péče Včelka Vysočina s.r.o.,  

– Domácí péče Včelka Kladno s.r.o.  

– Domácí péče Včelka Ostrava s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Kolín s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Kutná Hora s.r.o. 

– Domácí péče Včelka Sokolov s.r.o. 

– VČELKA neurologie s.r.o. 

Â Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Â Krajský úřad Středočeského kraje, město Beroun, město Černošice, město Králův Dvůr,  

město Hořovice, město Hudlice, Město Hostivice, obec Chyňava, obec Jivina, obec Loděnice,  
obec Olešná, obec Tetín, město Unhošť, obec Zaječov, město Zdice a obec Žebrák,  

Â Krajský úřad Kraje Vysočina, Statutární město Jihlava, město Humpolec, město Polná,  
město Pelhřimov, město Havlíčkův Brod, obec Puklice 

Â Krajský úřad Pardubického kraje, město Pardubice, město Slatiňany, město Přelouč,  
Město Chvaletice, obec Přelovice, obec Voleč, obec Rybitví, obec Bítovany 

Â Magistrát Hlavního města Prahy, MČ Praha 4, MČ Praha 6, MČ Praha 10 
Â Krajský úřad Zlínského kraje, Statutární město Zlín, město Otrokovice, město Uherské Hradiště, 

město Staré Město, město Kunovice, obec Lutopecny, obec Ostrožská Nová Ves 
Â Krajský úřad Olomouckého kraje, město Kojetín, město Přerov, obec Malotice 
Â Město Nový Bor 
Â Město Ostrava 
Â Nadační fond pro Pelhřimovsko 
Â Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
Â Nadace Karel Komárek Family Foundation 
Â Nadace Preciosa 
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Vážíme si důvěry partnerů, se kterými spolupracujeme, a dále navazujeme spolupráci i s dalšími,  
u kterých vnímáme jejich přínos pro naše klienty a jejich blízké. 

 

 

 


