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Představení společnosti a pracoviště 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (JCZPS o.p.s.) 

se věnuje sociálnímu poradenství již od svého prvopočátku, jsme oporou 

osobám se zdravotním postižením a seniorům při zvládání složitých životních 

situací již téměř 15 let.  

Prvním krokem sociálního působení byla Střediska pro poradenství a sociální 

rehabilitaci při Sdružení zdravotně postižených v České republice, která 

pracovala ve všech okresních městech Jihočeského kraje.  

Po osmi letech působení středisek došlo ke změně názvu 

na Centrum pro zdravotně postižené a dalším důležitým krokem byla 

transformace, kterou vzniklo občanské sdružení Centrum pro zdravotně 

postižené Jihočeského kraje.  

Poslední změna pro tuto společnost nastala koncem roku 2013, kdy se stala 

obecně prospěšnou společností s názvem Jihočeské centrum 

pro zdravotně postižené a seniory. Sedm pracovišť působících na území 

Jihočeského kraje tvoří specifický profil této společnosti.  

Pracoviště v Jindřichově Hradci poskytuje odborné sociální poradenství, 

tj. registrovanou sociální službu, provozuje další doplňkové činnosti a služby, 

kterými jsou půjčovna kompenzačních pomůcek, drobný prodej příslušenství 

k naslouchadlům, informační akce.  

Veškerá naše činnost směřuje k usnadnění života osobám se zdravotním 

postižením. Pomáháme zmírnit dopady zdravotního stavu na život jedince, 

snažíme se o větší informování veřejnosti ohledně potřeb handicapovaných.  
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Statutární orgány společnosti 

Správní rada 

• předseda: Jiří Vencl 

• členové: Hana Rabenhauptová, Mgr. Michal Dvořák 

Dozorčí rada 

• předseda: Mgr. Pavel Hříbek 

• členové: Ing. Jaroslava Pupíková, DiS., Ing. Helena Mádlová 

Statutární orgán – ředitelka 

• Mgr. Hana Vlasáková, DiS. 

 

 

 

Kontaktní údaje a personální zajištění pracoviště  

Jindřichův Hradec v r. 2016 

 

 

IČ:     26594463  

Adresa pracoviště:   Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

    (budova ÚP ČR, bezbariérový vchod k výtahu)  

E-mail:    jindrichuvhradec@jczps.cz  

Telefon:    384 361 723, 702 281 484 

Webové stránky:   www.jczps.cz  

Bankovní spojení:   2900504086 /2010 Fio banka  

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz pracoviště zajišťovala:   

Bc. Miroslava Ferdanová 

 

 



5 

 

Činnost pracoviště 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Jindřichův Hradec poskytovalo v roce 2016 opět celoročně odborné sociální 

poradenství. Provozovalo půjčovnu kompenzačních pomůcek, drobný prodej 

pomůcek k naslouchadlům, distribuovalo euroklíče a pořádalo několik akcí 

spadajících do informační činnosti pro laickou i odbornou veřejnost včetně 

uživatelů naší sociální služby.   

 Odborné sociální poradenství je spolufinancováno městem 

Jindřichův Hradec. Další spolupráce se rozvíjela v rámci 

aktualizace plánu sociálních služeb a při spolupořádání 

informační akce.  

Úspěšně jsme spolupracovali i s obcí Kunžak, kde probíhalo 

terénní poradenství v DPS a další doprovodné akce.  
Jako zaměstnavatel osob se zdravotním postižením a jako organizace hájící 

práva osob se zdravotním postižením spolupracovalo jindřichohradecké 

pracoviště s ÚP ČR. Vedoucí pracoviště Jindřichův Hradec je členem 

Poradního sboru při kontaktním pracovišti Jindřichův Hradec a odborné 

pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci tamtéž.  

 Zástupci všech pracovišť se zúčastnili prestižní akce udělování cen MOSTY 

za rok 2015, kterou každoročně pořádá Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR. Pravidelné udělování cen MOSTY výrazným 

způsobem přispívá ke zlepšení postavení osob 

se zdravotním postižením. Akce proběhla 24. března 

2016 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích 

a moderoval ji pan Aleš Cibulka.  
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Sociální služba 

V souladu s registrací sociální služby bylo v uplynulém roce 2016 odborné 

sociální poradenství poskytováno pro dvě cílové skupiny, kterými jsou senioři 

a osoby se zdravotním postižením včetně osob blízkých a osob pečujících.  

Odborné sociální poradenství doplňujeme základním sociálním 

poradenstvím a dalšími aktivitami, které velmi úzce souvisí s naší 

registrovanou sociální službou. Poradenskou činnost poskytujeme v souladu 

se Standardy kvality JCZPS o.p.s. a s důrazem na osobnost, požadavky 

a potřeby uživatele.  

Odborné sociální poradenství je službou bezplatnou, profesionální 

a s individuálním přístupem k uživateli. Pokud si přeje osoba zůstat anonymní 

a je-li to možné vzhledem k požadovanému poradenskému úkonu, sociální 

pracovník tomuto přání vyhoví. V ostatních případech podepisuje uživatel 

souhlas se zpracováním osobních údajů.  

V rámci jindřichohradeckého pracoviště bylo prováděno ambulantní 

poradenství v Poradně pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

ve stanovených hodinách pro veřejnost. Osobní forma konzultace byla 

limitována jednou hodinou a pokud uživatele potřeboval, mohl si s námi 

sjednat další schůzku k dořešení svého problému. 

Řešili jsme sociální situace zaviněné dlouhodobým onemocněním nebo náhlou 

či progresivní invaliditou a také stářím. V oblasti mobility jsme 

zaměřili poradenství na možnosti získání, výběru, vyzkoušení kompenzační 

pomůcky a získání příspěvku na pomůcku. Pomoc a podpora byla nabízena 

formou odborné rady, dílčí informace, potřebného kontaktu v oblasti 

navazujících sociálních a zdravotních služeb. Usnadňovali jsme orientaci 

v získávání a využívání sociálních dávek nebo při sepisování opravných 

prostředků. Ve své činnosti jsme se zaměřili i na oblast lidských práv, 

důstojnosti a celoživotního vzdělávání našich cílových skupin. 

V uplynulém roce probíhala také terénní forma sociálního poradenství 

na kontaktním místě v Kunžaku a domácnostech uživatelů naší sociální služby. 

Jednalo se o několik desítek hodin za rok. Po vzájemné dohodě bylo možné 

domluvit i jiný termín schůzky vyhovující oběma stranám.  
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Sociální pracovnice zajišťovala nejvíce terénní poradenské činnosti v Domě 

s pečovatelskou službou v Kunžaku. Nejčastěji se řešily jednotlivé dotazy 

obyvatelů DPS Kunžak a občanů z blízkého okolí.  

Poskytováno bylo i skupinové poradenství, které se většinou vztahovalo 

k určitému problému, který zajímal obyvatele domu s pečovatelskou službou. 

Jednalo se například o poradenství ohledně získávání kompenzačních 

pomůcek a možnostech koupě pomůcek pro sebeobsluhu. V prostorách domu 

s pečovatelskou službou se uskutečnili tři skupinová poradenství, ze kterých 

vyplynula další individuální poradenství.  

Cílem odborného sociálního poradenství je poskytnout odbornou radu, 

pomoc a podporu, tak aby uživatel byl informován o svých právech 

a povinnostech a orientoval se ve své tíživé situaci, aktivizoval se k jejímu řešení 

a zvládnul ji řešit, ať už sám či s podporou (Standardy kvality JCZPC o.p.s.). 

V uplynulém roce využilo sociálního poradenství celkem 476 osob.  

Posláním odborného sociálního poradenství je podle platných 

Standardů kvality JCZPS o.p.s. poskytnout radu, informaci, podporu a pomoc 

osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací 

ohroženi. Poradenství pomáhá uživatelům lépe se orientovat ve svých právech 

a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní situace, kterou nejsou 

schopni svými silami ani za pomoci blízkého okolí zvládnout. Poradenství 

přispívá ke zlepšení kvality života uživatelů sociální služby. 

 

 

Doplňková činnost 

Půjčovna kompenzačních pomůcek patří již řadu let k našim službám. 

Půjčování pomůcek velmi úzce souvisí s naší sociální službou a v některých 

případech ji můžeme označit přímo za navazující službu.  V loňském roce jsme 

zaznamenali v půjčovně 106 kontaktů. 

Cílem půjčovny bylo zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek pro jedince, 

kteří se rozhodli vzniklou situaci řešit touto cestou.  

Pomůcky se půjčovaly na různě dlouhé období zapříčiněné úrazem, nemocí, 

zhoršením zdravotního stavu a po operaci, opravou vlastní pomůcky, čekáním 

na získání pomůcky na poukaz a v dalších obdobných sociálních situacích.  
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Usnadňovali jsme pečujícím osobám zajistit péči s nejmenší námahou 

a podporovali jsme mobilitu osob, které v nemoci, po úrazu, či důsledkem 

vysokého věku potřebovaly ke styku se svým sociálním prostředím speciální 

kompenzační pomůcku. 

Jindřichohradecká půjčovna v loňském roce nabízela mechanické vozíky, 

chodítka různých typů, hrazdy a stolky k lůžku, toaletní a sprchovací židle, 

schodolez a polohovací lůžka. Pokud zájem o půjčení pomůcek převyšoval naše 

možnosti, předávali jsme kontakty na ostatní pracoviště Jihočeského centra 

pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. a další půjčovny pomůcek. Půjčování 

kompenzačních pomůcek bylo zpoplatněno dle platného ceníku na dané 

období.  

 

Drobný prodej pomůcek k naslouchadlům patří mezi jednu 

z nejstarších činností, je žádanou a využívanou službou jindřichohradeckého 

pracoviště JCZPS o.p.s. Nejvíce se prodalo značkových baterií Panasonic, které 

jsou vhodné do všech typů naslouchadel. Na základě potřeb klientů jsme 

rozšířili prodej baterií i o další pomůcky důležité pro řádnou péči 

o naslouchadlo, tj. filtry, magnety pro snadnou manipulaci s baterií, vysoušecí 

tablety, čistící tablety, štětečky, čističe ventu, hadičky, olivky. V loňském roce 

jsme začali také s prodejem baterií do glukometrů. 

 V roce 2016 tuto službu využilo 626 osob. I tato doplňková činnost je často 

spojena s poradenstvím ohledně speciálních pomůcek, specializovaných 

pracovišť a služeb, příspěvků na pomůcky pro osoby nedoslýchavé a neslyšící. 
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Informační a aktivizační akce byly krokem k seznámení veřejnosti 

s pomůckami důležitými pro samostatnost, sebeobslužnost a včleňování 

handicapovaných osob do společnosti, informovaly o pacientských právech 

a povinnostech. Velmi často byly prvním kontaktem našich uživatelů 

s navazující službou. Akce byly pořádány ve spolupráci s městskými úřady 

Jindřichův Hradec a Strmilov, obecním úřadem Kunžak, Kanceláří 

Ombudsmana pro zdraví a za účasti firem DMA kompenzační pomůcky 

a Ortoservis. 

Veškerá naše činnost je určena především osobám se zdravotním postižením 

a seniorům, informační akce jsou určeny rovným dílem pro naše cílové skupiny 

i pro laickou a odbornou veřejnost. Akce v roce 2016 byly z větší části zaměřeny 

na potřeby a pomůcky osob s tělesným handicapem. 

Nejrůznější zdroje nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením 

kompenzační a zdravotní pomůcky, pomůcky pro sebeobsluhu při hygieně, 

stravování a dalších běžných činnostech. Není jistě jednoduché se orientovat 

a správně si vybrat, aby byla pomůcka opravdu každodenním pomocníkem 

a oporou. Přiblížit tyto pomůcky občanům obcí i malých měst bylo náplní tří 

aktivit, které jindřichohradecké pracoviště uskutečnilo ve spolupráci s firmou 

DMA – kompenzační pomůcky v uplynulém období. 

 

V Domě s pečovatelskou službou v Kunžaku proběhla první z plánovaných 

informačních akcí. Beseda s názvem Aby byla pomůcka opravdovým 

pomocníkem se uskutečnila 23. února.  Ergoterapeutka Mgr. Kryski 

zastupující společnost s dlouholetou tradicí v distribuci kompenzačních 

pomůcek a zdravotnických potřeb seznámila všechny přítomné s jednotlivými 

typy pomůcek. Objasnila, jak získat pomůcku na základě poukazu 

od praktického lékaře nebo odborného lékaře přes zdravotní pojišťovnu. 

Senioři si mohli pomůcky prohlédnout, vyzkoušet a domluvit si vyzkoušení 

pomůcky zdarma přímo u sebe v bytě s odborníkem společnosti DMA – 

kompenzační pomůcky České Budějovice.  Každý přítomný obdržel propagační 

materiál, ve kterém byla uvedena úhrada pomůcky zdravotní pojišťovnou 

a jednotlivé ceny a kódy pomůcek.  
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Mnozí senioři byli překvapeni, jak jednoduché je získat pomůcku 

v koupelnovém a toaletním programu na základě poukazu 

od praktického lékaře. 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou akci, kterou jsme pořádali ve spolupráci s firmou DMA 12. dubna byl 

seminář s názvem Pomůcky pro sebeobsluhu, kompenzační 

a rehabilitační pomůcky. V příjemných prostorách kavárny FotoCafé 

seznámila Mgr. Marcela Kryski přítomné s jednotlivými skupinami pomůcek, 

s jejich správným používáním a využitím i s možnostmi pořízení. Představeny 

byly pomůcky pro zajištění mobily /chodítko a mechanický vozík/, pomůcky 

z toaletního programu /nástavce na WC, sedačky do vany a do sprchy/ včetně 

pomůcek zajišťujících hygienu pro těžce tělesně postižené osoby. Velký zájem 

byl o pomůcky sebeobsluhy pro osoby s menším rozsahem pohybu rukou, jako 

např. mycí houba a hřeben s dlouhým držátkem, kartáč na nohy s přísavkami, 

pomůcky pro osoby po mozkové příhodě, půlič prášků aj.  

Velkou část pomůcek pro sebeobsluhu někteří 

přítomní neznali a netušili, že existují.  

Vyzkoušení a bližší seznámení 

s pomůckami lákalo všechny přítomné.  

Proto i tato část přednášky všechny velmi 

zaujala a kladně byla hodnocena i studenty 

Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec. 
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Třetí setkání s firmou DMA se uskutečnilo 24. října v Domě s pečovatelskou 

službou ve Strmilově. Beseda s názvem Pomůcky pro sebeobsluhu, 

kompenzační a rehabilitační pomůcky měla shodné téma jako 

předchozí seminář v J. Hradci.  I tato prezentace pomohla překlenout 

předsudky o pomůckách a objasnit, co je vlastně vhodná pomůcka 

a jaké možnosti má osoba, která v důsledku těžké nemoci 

pohybuje pouze jednou rukou. Zdravý jedinec často netuší, 

jak velkou oporou pro osoby s tělesným postižením je 

vlastnit pomůcku, se kterou zvládne běžné denní činnosti 

zcela sám. Existuje množství jednoduchých úkonů, které 

činí osobu nesamostatnou, ale s pomůckami, které byly 

k vidění i vyzkoušení na této akci, může být život tohoto 

jedince o dost jednodušší a příjemnější.  

 

 

 

Zcela odlišnou tématiku měl seminář 13. září s názvem Znát a využívat svá 

práva ve zdravotnictví je legální. Akci jsme pořádali za značné 

spolupráce Města Jindřichův Hradec v krásném prostředí refektáře Muzea 

fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Úvodem 

promluvila místostarostka Města Jindřichův Hradec Ing. Petra Blížilová.  

Přednášejícím a průvodcem celé besedy byla ředitelka Kanceláře Ombudsmana 

pro zdraví MgA. Kateřina Havelková, která průběžně odpovídala na nejrůznější 

dotazy. Informovala kam se obrátit, s kým jednat a jak dosáhnout svých práv 
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pacientů i zdravotníků. Objasnila, že oslovit kancelář mohou i zástupci 

zdravotnických zařízení při řešení sporu s pacientem, pro poskytnutí 

poradenství v oblasti vztahů se zdravotními pojišťovnami apod. 

Všichni přítomní si mohli ověřit své znalosti a poznatky z besedy v závěrečném 

testu. Akce se zúčastnili také studenti Střední zdravotnické školy v Jindřichově 

Hradci, sociální pracovnice Úřadu práce ČR a zástupce pobočky Všeobecné 

zdravotní pojišťovny v J. Hradci. Z velmi pěkné účasti 

se těšili zástupci Kanceláře Ombudsmana 

pro zdraví i organizátoři akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden sociálních služeb je tradičně plný akcí pro uživatele různých sociálních 

služeb a veřejnost, která se tímto způsobem s nejrůznějšími sociálními 

službami může seznámit.  

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pořádá každoročně 

v tomto týdnu na všech svých pracovištích dny otevřených dveří včetně různých 

doprovodných programů. V pondělí 3. října od 9:00 hodin začal 

Den otevřených dveří na jindřichohradeckém pracovišti. Příchozí měli 

k dispozici propagační materiály týkající se celé naší činnosti a výroční zprávu 

za minulý rok, mohli nahlédnout do Standardů kvality pro odborného sociální 

poradenství našeho pracoviště a katalogu kompenzačních pomůcek půjčovny.  
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Účastníkům jsme nabízeli i další aktivity. V dopoledních hodinách byly 

přítomné dvě žákyně Střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec, které 

zájemcům měřily hladinu cukru v krvi. Což všichni přítomní rádi využili a práci 

budoucích sestřiček velmi kladně hodnotili. Obě dívky byly velice vstřícné, milé 

a s úsměvem se každému věnovaly. 

Celý den si příchozí mohli prohlédnout a vyzkoušet různé druhy pomůcek. 

Jednalo se o malé pomůcky pro každodenní pomoc /hřebeny, houby a kartáče 

s prodlouženou rukojetí, podavače předmětů/, o pomůcky toaletního 

a koupelnového programu /nástavce na WC, toaletní a sprchovací 

vozíky/, antidekubitní sedačky a o speciální pomůcky pro ležící pacienty, jako 

například polohovací vozík a elektrické polohovací lůžko. Se všemi pomůckami 

se mohli příchozí seznámit z pohledu osoby se zdravotním postižením, pečující 

osoby nebo laika jako zástupce široké veřejnosti. Odborný dohled, instruktáž 

a informace o pomůckách zajišťoval pan Pavel Raušer z firmy Ortoservis, která 

nám umožnila tuto ukázku kompenzačních pomůcek. Po celý den bylo zajištěno 

malé občerstvení. 
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Výčet našich činností uzavírá distribuce euroklíčů. Realizátorem projektu 

Euroklíč v Jihočeském kraji a zároveň centrálním distributorem euroklíče 

je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Projekt je pod záštitou 

Ministerstva dopravy ČR a finančně podporovaný Jihočeským krajem 

a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V okresech Jindřichův Hradec, Třeboň 

a Dačice provádí distribuci euroklíče jindřichohradecké pracoviště JCZPS 

o.p.s., zde mohou tento speciální klíč získat osoby se zdravotním postižením.  

Euroklíč je klíč, na který mají nárok držitelé průkazů TP, 

ZPT, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé 

trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi. 

Na bezplatné zapůjčení euroklíče mají nárok rodiče dětí 

do tří let, ale tuto distribuci provádí mateřská centra.  

 

Aktivitou důležitou pro výkon náročného povolání sociální pracovnice je další 

vzdělávání, které ukládá zákon o sociálních službách. Naše společnost 

zajišťuje pro sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách pravidelně 

skupinové a případně individuální supervize, organizuje sebepoznávací 

workshopy a podporuje vzdělávání zaměstnanců.  

Sociální pracovnice jindřichohradeckého pracoviště se zúčastnila v uplynulém 

ročním období tří akreditovaných vzdělávacích akcí, tří školení, jednoho 

workshopu, tří skupinových supervizí i každoročně 

konaného Kongresu poskytovatelů sociálních 

služeb v Táboře.  
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Sociální službu, ostatní akce a činnosti zajišťovalo naše pracoviště nejen 

pro osoby se zdravotním postižením a seniory, ale nabízelo zajímavé informace 

o zdravotním handicapu v současné společnosti všem, kteří chtěli vědět víc 

o této problematice. 

Sociální služba byla a je zaměřena na omezení vyčleňování osob se zdravotním 

postižením a seniorů z většinové společnosti a stejně i na podporu při jejich 

začleňování. Proto bylo naší snahou přiblížit zdravotní postižení i veřejnosti 

a spolu s informacemi o kompenzačních pomůckách, které pomáhají 

při každodenní činnosti a sebeobsluze osobám se zdravotním postižením, 

překlenout zbytečné nejistoty a chybné informace o zdravotním handicapu 

samotném. Všechny akce, které jsme pořádali, představovaly nenásilný 

a nevšední pohled do světa našich cílových skupin.  Často navazovaly 

na sociální poradenství a dohromady s ním pomáhaly našim uživatelům 

s orientací v dané problematice a pro veřejnost byly nezbytnou osvětou.  

 

 

Statistické údaje 

Služba 
Počet 
osob 

Odborné sociální poradenství 326 

Základní sociální poradenství 150 

Půjčování kompenzačních pomůcek  
/počet smluv vč. prodloužení doby půjčení/ 

114 

Ostatní činnost- drobný prodej přísl. ke sluch., informační akce  803 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Odborné sociální poradenství

Základní sociální poradenství

Půjčování kompenzačních pomůcek
/počet smluv vč. prodloužení doby půjčení/

Ostatní činnost- drobný prodej přísl. ke sluch., informační akce
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Náklady a příjmy na sociální službu 
 

 

  

Účetní položka Kč 

náklady 350 038 

příjmy 327 600 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  

Náklady Kč 

spotřeba materiálu a ost.drobná režie 31 494 

energie 17 433 

služby 39 181 

mzdové náklady vč. DPČ a DPP  
a zákonné pojištění 260 516 

pojištění majetku 1 414 

Celkem 350 038 

  

Příjmy Kč 

finanční dary 4 000 

dotace 323 600 

Celkem 327 600 
 

 

 

 

náklady příjmy



17 

 

Poděkování 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 

Jindřichův Hradec velice děkuje za podporu ve formě dotací, příspěvků, 

sponzorských finančních i věcných darů. Díky institucím, městům, obcím 

i jednotlivcům jsme se mohli plně věnovat své činnosti i v uplynulém roce 2016.  

Odborné sociální poradenství bylo v loňském roce opět spolufinancována 

městem Jindřichův Hradec. Podpory naší činnosti se dostalo i od dalších měst, 

obcí a několika sponzorů. 

Naši činnost v loňském roce podpořili: 

o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

o Město Jindřichův Hradec  

o Město Nová Bystřice 

o Městys Chlum u Třeboně 

o Obec Člunek 

o Obec Dešná 

o Obec Kunžak 

o Obec Novosedly nad Nežárkou 

o Marta Emrová 

o MUDr. Ludmila Leitgebová 

o Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 

 

 

Velmi rádi jsme spolupracovali s firmou Ortoservis, DMA kompenzační 

pomůcky, s jindřichohradeckým pracovištěm Všeobecné zdravotní pojišťovny 

a Střední zdravotnickou školou Jindřichův Hradec. Spolu s městem Jindřichův 

Hradec se jednalo o partnery při pořádání informačních akcí. 

Velké poděkování patří samozřejmě všem 

spolupracujícím organizacím, hostům a účastníkům 

našich aktivit. Každé spolupráce si vážíme a je pro nás 

motivujícím faktorem do další práce.  


