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Příspěvková organizace Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, byla zřízena
k 1. 1. 2007 usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 51-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 2006.
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
uběhl rok a opět je zde období, ve kterém předkládáme veřejnosti výroční zprávu o celkových výsledcích
ve všech oblastech činnosti a života Domova seniorů Benešov.
Rok 2013 patřil svým průběhem i podmínkami, za nichž jsme plnili své hlavní poslání – vytvářet pro
naše klienty co nejlepší prostředí a dostát kritériím, které stanovují standardy kvality sociální péče, k těm
nejnáročnějším.
Opět byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí snížena celková dotace, a to na celkových 4,66
mil. Kč. Tento trend se bohužel stává již pravidelným „dárkem“, a to nejen pro náš domov, ale postihuje
celou oblast sociálních služeb. Dalším nepříjemným problémem byl negativní výsledek hospodaření za
uplynulý rok, zapříčiněný více okolnostmi. Po auditu a doporučení odboru finanční kontroly byla přijata
další organizační a úsporná opatření, aby k této situaci již nedošlo.
V personální oblasti bylo nutné se v průběhu roku 2013 připravit na odchod některých klíčových
spolupracovnic do důchodu (vedoucí sestra, mzdová účetní). Pro oblast mzdovou byla v závěru roku na
základě výběrového řízení vybrána externí firma, která zaručuje spolehlivou kontinuitu v této klíčové
věci. Výběr vedoucí sestry se ukázal nakonec jako náročný. Též v oblasti přímé péče u pracovnic
v sociálních službách dochází a bude docházet ke generační obměně, což nás vedlo, a to i z hlediska
navýšení počtu pracovnic k výrazné spolupráci s Úřadem práce. Tato nutnost vyvstává i z toho důvodu,
že do domova seniorů postupně přicházejí klienti ve vyšším věku a s výšší potřebou péče. V průběhu
roku nás opustil k naší velké škodě též kolega, který se velmi intenzivně věnoval rehabilitaci. Získání
nového fyzioterapeuta je úkol téměř nadlidský.
Věnovali jsme též velkou pozornost zvyšování kvalifikace, a to od vedení domova přes sociální
pracovnice, zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách, včetně pracovnic v kuchyni. Současně
byly provedeny v průběhu roku pohovory a hodnocení všech pracovníků. V roce 2013 jsme byli
účastníky vzdělávacího projektu Středočeského kraje, což nám umožnilo ušetřit potřebnou částku
z našeho rozpočtu, protože celý projekt byl financován z EU. Výrazně se zlepšila a rozšířila práce
s našimi dobrovolníky.
V oblasti organizační došlo k několika významným věcem. V průběhu roku jsme na základě doporučení
supervizora změnili několik důležitých věcí – standard č. 1, část upřesnění cílové skupiny a takzvaného
veřejného závazku. Kraj také schválil navýšení kapacity domova na dnešních 101 míst pro seniory.
Přistoupili jsme také, po předchozím schválení krajem, k rozšíření zřizovací listiny v části doplňková
činnost, a to o činnost hostinskou, abychom mohli účtovat stravování pro externí osoby, zvláště
účastníkům vzdělávacího projektu, kterých se u nás v tomto roce vystřídalo kolem sta. Celý rok 2013
jsme též marně nabízeli pronájem naší kavárny, která po ukončení činnosti předešlého nájemce zeje ke
škodě nás i klientů prázdnotou, a to včetně oblíbeného bufetu. Řešení, alespoň provizorní, jsme nalezli
v instalaci dvou zapůjčených nápojových automatů.
V oblasti společenské jsme buď sami, či s využitím externích organizací či jednotlivců, uspořádali
několik desítek akcí – besedy, přednášky, nejrůznější kulturní vystoupení, účast na dvou krajských
výstavách. Náš víceúčelový sál sloužil též jako volební místnost. Tohoto sálu využilo i několik
společenských organizací města Benešov – včelaři, mažoretky, salsa klub, kroužky DDM. V závěru
roku jsme též oslavili spolu s jednou naší klientkou její 100. narozeniny.
Byla provedena kolaudace nového víceúčelového společenského centra, a to včetně nové knihovny.
Byla nově vymalována polovina domova seniorů, opraveno jedno venkovní schodiště.
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V závěru mi dovolte zcela upřímně poděkovat všem našim spolupracovnicím a spolupracovníkům za
velkou, obětavou, náročnou, a stále ne dost dobře honorovanou práci, neboť jejich zásluhou jsme
nakonec rok 2013 zvládli. Je třeba dále poděkovat kromě zřizovatele tedy Středočeského kraje i Městu
Benešov za vstřícnost při poskytnutí dotace z grantového fondu, kterým jsme mohli pomoci těm
několika našim klientům, kteří se ne vlastní vinou ocitli ve velmi těžké sociální situaci.

Jaroslav Duras,
ředitel
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Charakteristika činnosti
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb.
Služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší
možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně
omezujícím prostředí.
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, v platném znění, a registrace vydané Krajským úřadem Středočeského
kraje tyto služby:
1. domovy pro seniory,
2. odlehčovací služby.
Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:
Forma poskytování:

domovy pro seniory
1. 1. 2007
2120360
pobytová

Cílová skupina:
 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením
 senioři
Věková struktura cílové skupiny:
 od 55 let věku
Posláním služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti a zajištění
plnohodnotného života v seniorském věku. Služba je časově neomezena.
Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti klientů
a obnovení nebo alespoň zachování původního životního stylu.
Služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto základní
činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:
Forma poskytování:

odlehčovací služby
1. 6. 2008
2383022
pobytová

Cílová skupina:
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osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková struktura cílové skupiny:
 dospělí (27 – 64 let)
 mladší senioři (65 – 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Posláním služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb v době, kdy péči a podporu nemůže
osobě poskytnout jemu blízká osoba, která tuto péči soustavně běžně poskytuje. Služba je poskytována
nejdéle po dobu 3 měsíců.
Cílem poskytovaných služeb je umožnit fyzickým osobám, které pečují o blízkého člověka, odpočinout
si a po tuto dobu poskytnout klientům odlehčovací služby podporu soběstačnosti.
Služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto 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) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Personální zajištění sociálních služeb
Zaměstnanci Domova seniorů Benešov, p. s. s.
pracovní zařazení
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
provozní pracovníci
administrativní pracovníci
celkem

průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

mzdové náklady v Kč

3,00

883 382,00

16,81

3 213 466,00

9,24

3 119 331,00

17,52

3 416 591,00

3,72

1 580 600,00

50,29

12 213 370,00

Zaměstnanci Domova seniorů Benešov jsou rozděleni do těchto úseků:
1. zdravotní (všeobecné sestry, fyzioterapeut, ošetřovatelka, pracovnice v sociálních
službách a aktivizační pracovnice) - zaměstnanci tohoto úseku poskytují komplexní
ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči o klienty vč. rehabilitace. Vedou předepsanou
dokumentaci, zaznamenávají provedené úkony péče o klienty pomocí čteček čárových
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2.

3.
4.
5.
6.

kódů. Zajišťují bezpečnost klientů, vedou je ke zdravému způsobu života, podílí se na
vyplňování volného času klientů. Doprovázejí, přenášejí a převážejí nemocné a
nepohyblivé klienty, u ležících a špatně pohyblivých klientů provádějí obsluhu při
tělesných potřebách. Poskytují klientům první pomoc dle svých odborných znalostí.
Provádějí jednoduché rehabilitační výkony, polohování, dechová cvičení, péči o udržení
a obnovení soběstačnosti. Zajišťují dezinfekci a uložení nástrojů, pomůcek a
zdravotnického materiálu. Provádějí komplexní hygienickou péči u ležících klientů a
dbají na dodržování čistoty. Provádějí mytí a dezinfekci lůžek, nočních stolků, jídelních
stolů a zdravotních pomůcek. Podávají stravu ležícím klientům, odpovídají za dodržení
diet, za hygienickou manipulaci s jídlem a za kulturu stolování. Sbírají, myjí a dle
potřeby dezinfikují nádobí a uklízejí kuchyňky, Provádějí manipulaci s čistým a
špinavým prádlem, zajišťují shoz špinavého prádla do prádelny. Pomáhají při stlaní
lůžek a při výměně inkontinentních pomůcek. Provádějí práce spojené s přijetím,
přemístěním, propuštěním a úmrtím klienta. Pečují o umírajícího klienta do posledních
chvil jeho života, provádějí základní úpravu těla zemřelého, zajišťují přemístění těla do
márnice.
sociální - sociální pracovnice zabezpečují přijímání a propouštění klientů, vedou osobní
spisy klientů, zabezpečují úschovu a vedení evidence svěřených prostředků. Zajišťují
výplatu zůstatků důchodů klientům, nákupy pro klienty, jednají s rodinami a úřady.
Přihlašují a odhlašují klienty na ČSSZ a Úřad práce. Organizují a zajišťují společenské
a kulturní akce pro klienty.
stravovací (kuchařky, pomocné síly, skladnice) - zaměstnanci tohoto úseku zabezpečují
přípravu stravy normální i dietní pro klienty i pro zaměstnance.
prádelna - pradleny zabezpečují praní, sušení, žehlení a opravy oděvů klientů a
pracovních oděvů zaměstnanců.
provozní (údržbáři, uklízečky, technik BOZP a PO) – tito zaměstnanci zabezpečují
úklid, topení, opravy a údržbu, řízení služebního vozu, agendu BOZP a PO.
ekonomický (ředitel, ekonomka, mzdová účetní, účetní / referent majetkové správy) tito zaměstnanci zabezpečují vedení Domova seniorů Benešov, vedení personální
agendy, zpracování rozpočtu, účetnictví a mezd, evidenci faktur, majetku, zásob
kancelářských potřeb, vedení pokladny, evidenci stravování, styk s bankou a další
činnosti.

Sociální péče
Sociální práci zajišťuje vedoucí sociální pracovnice a 2 sociální pracovnice.
Sociální úsek má na starost především:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání
osobních záležitostí – komunikaci s rodinou, blízkými osobami klientů, pomoc při
zprostředkování kontaktu s kadeřníkem, pedikérkou, fotografem, asistenčním autem,
úřady (pomoc při vyřizování důchodu, změně trvalého pobytu, osobních dokladů,
příspěvku na péči, průkazů atd.).
 sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství – možnost využití dalších
sociálních služeb, informace o příspěvku na péči, důchodech. Jsou schopny poskytnout
kontakty na nejrůznější instituce, lékaře, firmy, obchody a popřípadě pomoc
zprostředkovat klientovi setkání a doprovod. Dále vedou sociální dokumentaci o
klientech. Sepisují s klienty smlouvy a vyhotovují k nim dodatky. Vyhotovují a
předávají klientům podklad pro výpočet úhrady a měsíční vyúčtování služeb.
Výroční zpráva za rok 2013

Stránka 7

 Součástí nabídky Domova seniorů Benešov je založení tzv. „depozitního účtu klienta“.
Klient má možnost si uložit do trezoru Domova své finanční prostředky a je mu veden
depozitní účet, na kterém je zaznamenáván veškerý pohyb peněz. Z tohoto účtu má
klient možnost si své peníze kdykoliv vybírat a ukládat, platit z něj léky, nákupy,
regulační poplatky, poplatky za pobyt v nemocnici, faktury aj. Záleží na rozhodnutí
klienta, zda si do trezoru uloží veškeré finanční prostředky nebo jen jejich část.
Domov seniorů Benešov spolupracuje s rodinami a blízkými osobami klientů, lékaři,
praktikanty škol, dobrovolníky, různými institucemi a dalšími poskytovateli zdravotních a
sociálních služeb.
Sociální pracovnice společně se zdravotním personálem, pracovnicemi v sociálních službách
(klíčovými pracovníky) a s klientem vytvářejí individuální plány péče, pravidelně je kontrolují
a aktualizují.
Obsáhlou částí sociální práce je organizace aktivizační činnosti, jejímž hlavním cílem je:
 vyplnění volného času klientů a udržení nebo obnovení zájmové činnosti,
 udržování nebo obnovení psychických, pohybových a sociálních dovedností.
Na aktivizační činnosti se společně podílí sociální pracovnice, dobrovolníci, aktivizační
pracovnice a ostatní pracovnice v sociálních službách.
V roce 2013 připravil sociální úsek pro klienty tyto aktivity:
o zábavný pořad „Možná přijde i kouzelník“,
o sportovní odpoledne,
o mezigenerační setkávání našich klientů a žáků ze ZŠ Karlov,
o taneční zábavy s kapelou,
o muzikoterapii,
o program zaměřený na trénování paměti,
o koncerty a vystoupení pořádané Charitou Benešov,
o vystoupení benešovských mažoretek,
o vystoupení žáků ZUŠ Josefa Suka,
o přednášku o gorilách s cestovatelem a fotografem Martinem Procházkou,
o vypouštění hrdliček a přednášku od Záchranné stanice Vlašim,
o přednášku o jižní Americe,
o oslavu mezinárodního dne seniorů,
o ukázku výcviku psů,
o koncert s Tibetskými mísami,
o vánoční vystoupení Střední zdravotnické školy Benešov,
o Mikulášskou se žáky ze ZŠ Karlov.
K pravidelným aktivitám patřilo pečení štrůdlů, koláčů a perníčků, reminiscenční terapie,
canisterapie, paměťové hry, cvičení, bohoslužby.
Také jsme se zúčastnili dvou výstav výrobků našich klientů pořádaných krajským úřadem
Středočeského kraje. Na tyto výstavy naše pracovnice spolu s klienty vyráběly výrobky
průběžně po celý rok.
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V průběhu roku připravila naše dobrovolnice Mgr. Kristýna Bredlerová pro klienty několik
přednášek a vzdělávacích akcí (např. na téma „Jak si udržet pevné zdraví aneb prevence
nemocí“, „Senior a média“).
V roce 2013 byly pro klienty otevřeny nové prostory pro aktivizaci. Nacházejí se v 1. patře
Domova seniorů. Jde o zrekonstruované prostory bývalé knihovny a dílny. V současné době je
zde vytvořena víceúčelová místnost s kuchyňským koutem, která je propojena s novou
knihovnou. V knihovně mají klienti k dispozici i počítač s připojením na internet.
Víceúčelová aktivizační místnost je určena zejména pro přednáškové akce, pouštění filmů,
různé zábavné pořady, terapii pomocí vzpomínek, hry, vystoupení, pečení, vaření a oslavy
nejrůznějších svátků a narozenin.
Pracovnice sociálního úseku také během roku připravovaly zásadní koncepční změnu a s ní
spojené nové metodické postupy. Tato změna spočívala především ve větším důrazu a prostoru
pro vykonávání sociální práce a aktivizace. V listopadu 2013 jsme přijali novou pracovnici
v sociálních službách, která se věnuje aktivizační činnosti. Zároveň plánujeme v příštím roce
posílit tým pracovnic v sociálních službách o další dvě aktivizační pracovnice. Sociální
pracovnice budou moci výrazně omezit aktivizační činnosti, aby se mohly věnovat
kvalifikované práci. Součástí těchto příprav byla i rozsáhlá změna v individuálním plánování,
kdy od 1. 1. 2014 budou individuální plány v kompetenci sociálních pracovnic.
Sociální úsek také začal pracovat na projektu dobrovolnictví, díky kterému se zvýšil počet
dobrovolníků a práce s nimi se stala více profesionální a systematiky organizovaná.
Zdravotní péče
Ošetřovatelskou péči poskytovali všeobecné sestry a fyzioterapeut. Přímou obslužnou péči
vykonávaly pracovnice v sociálních službách a ošetřovatelka.
V ordinaci Domova seniorů je klientům poskytována:
1. zdravotní péče společností MediConsult s. r. o. MUDr. Lucie Kalinové – 2x týdně, a to
v pondělí a ve čtvrtek dopoledne, ordinuje MUDr. Eva Drábková,
2. psychiatrická péče společností Clinterap, s. r. o. – 1x měsíčně, a to ve středu dopoledne,
ordinuje MUDr. Yvona Hendrychová.
Léky předepsané ošetřujícími lékaři byly vyzvedávány v nemocniční lékárně Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Byly provedeny pracovnělékařské prohlídky u pracovníků v přímé péči.
Pracovníci v přímé péči absolvovali tato školení:
- základy komunikace s klientem,
- základní informace z alternativní a augmentativní komunikace,
- Standard č. 5 - Individuální plánování,
- individuální plány péče,
- vedení dokumentace v sociálních službách,
- novinky v KPR - neodkladná resuscitace,
- onemocnění pohybového aparátu u seniorů a zdravotně postižených,
- smrt jako poslední etapa života člověka,
Výroční zpráva za rok 2013
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-

úvod do supervize v sociálních službách,
rehabilitační ošetřování,
odborná stáž v Domově Pod Kavčí skálou.

Tržby za poskytnutou péči od zdravotní pojišťovny v roce 2013 činily 1 941 211,80 Kč.
Hospodaření v roce 2013

Organizace za rok 2013 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 055 488,54 Kč.
Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 (v tis. Kč)
závazný ukazatel

příspěvek na provoz od zřizovatele

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost k
31. 12. 2013

plnění v
%

959,00

2 537,49

2 537,48

100,0

dotace od MPSV

4 663,00

4 663,00

4 663,00

100,0

mzdové náklady

12 000,00

12 213,37

12213,37

100,0

1 482,00

1 483,05

1 483,05

100,0

odpisový plán

Vyhodnocení plnění ostatních ukazatelů rozpočtu na rok 2013 (v tis. Kč)
ostatní ukazatele

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost k
31. 12. 2013

plnění v
%

náklady celkem

25 375,00

26 607,66

25 603,67

96,2

výnosy celkem

25 375,00

26 607,66

26 659,16

100,2

48,62

50,29

průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Čerpání prostředků na platy

V roce 2013 byl limit mzdových nákladů schválen ve výši 12 213 370,00 Kč.
Mzdové náklady byly v roce 2013 kryty:
1) ze státní dotace ve výši
2) z příspěvku od ÚP na SÚPM
3) z příspěvku na projekt vzdělávání
4) z vlastních prostředků ve výši

3 501 427,00 Kč,
188 411,00 Kč,
20 100,00 Kč,
8 503 432,00 Kč.

Průměrný plat v roce 2013 činil 20 239,00 Kč.
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Náklady na hlavní činnost (v tis. Kč)
text

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost k
31. 12. 2013

plnění v
%

501 - Spotřeba materiálu

3 456,00

3 839,22

3 463,35

90,2

502 - Spotřeba energie

2 557,00

2 719,73

2 320,63

85,3

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných
dodávek

407,00

432,60

432,38

99,9

511 - Opravy a udržování

150,00

178,00

169,42

95,2

4,00

15,05

9,49

63,1

818,00

1 008,92

853,31

84,6

12 000,00

12 213,37

12 213,37

100,0

4 080,00

4 110,03

4 110,02

100,0

50,00

54,00

53,02

98,2

145,00

131,86

126,85

96,2

1,00

2,95

2,17

73,6

75,00

81,21

61,86

76,2

1 482,00

1 483,05

1 483,05

100,0

150,00

151,85

118,92

78,3

0,00

185,82

185,82

100,0

25 375,00

26 607,66

25 603,67

96,2

512 - Cestovné
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
538 - Jiné daně a poplatky
549 - Ostatní náklady z činnosti
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
558 - Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
591 - Daň z příjmů
Náklady celkem

Výnosy z hlavní činnosti (v tis. Kč)
text
602 - Výnosy z prodeje služeb
644 – Výnosy z prodeje materiálu
648 - Čerpání fondů
649 - Ostatní výnosy z činnosti
662 - Úroky
672 - Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů
Výnosy celkem
Výroční zpráva za rok 2013

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost k
31. 12. 2013

plnění

18 538,50

19 046,40

19 097,94

100,3

0,00

0,24

0,24

100,0

1 090,00

66,38

66,38

100,0

1,00

32,47

32,44

99,9

25,50

13,31

13,30

100,0

5 720,00

7 448,86

7 448,85

100,0

25 375,00

26 607,66

26 659,16

100,2
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Čerpání fondů
V roce 2013 byly použity prostředky z:
1. rezervního fondu z darů na kulturní akce pro klienty ve výši
2. rezervního fondu z daru od Nadace ČEZ pro klienty ve výši
3. fondu odměn na odměny zaměstnanců ve výši

31 519,77 Kč,
30 000,00 Kč,
4 859,00 Kč.

Čerpání prostředků ze státní dotace za rok 2013
Schválená dotace od MPSV pro rok 2013 činí 4 663 000 Kč.
Ze státní dotace byly vyčerpány prostředky ve výši
v tom: platy zaměstnanců
zdravotní pojištění
sociální pojištění

4 663 000,00 Kč
3 501 427,00 Kč
307 474,00 Kč
854 099,00 Kč

Hodnocení doplňkové činnosti
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, má ve zřizovací listině schválenou doplňkovou
činnost: hostinská činnost.
Náklady na tuto činnost činily za rok 2013
28 643,58 Kč
Výnosy z této činnosti činily za rok 2013
43 701,50 Kč

Zpracoval/a/:
1. část Slovo ředitele – Jaroslav Duras, ředitel,
2. část Sociální péče – Bc. Ilona Šíchová, vedoucí sociální pracovnice,
3. ostatní části – Ing. Blanka Suchá, ekonomka.

Výroční zpráva za rok 2013

Stránka 12

