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Prohlášení

Obecně prospěšná společnost

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.,
zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 111
jako poskytovatel sociálních služeb

předkládá
v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb.,
ve smyslu zásad zákona číslo 108/2006 Sb.
a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí

Výroční zprávu za rok 2012
„Zdravotní postižení mění životní podmínky člověka, ne
však jeho právo na důstojný, hodnotný a samostatný
život.“
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Slovo ředitelky
Konec dobrý, všechno dobré. Tímto rčením by se dal
charakterizovat rok 2012, kdy se denní centrum potýkalo
s finanční nejistotou. Výše přiznané dotace od
ministerstva práce a sociálních věcí zajišťovala provoz
sociálně terapeutických dílen na pouhý půl rok. Návazný
individuální projekt Karlovarského kraje se vinou
legislativních změn zpozdil a dofinancování sociálních
služeb provázely ekonomické i politické problémy. V
červnu se podařilo dennímu centru získat z
ministerského dofinancování chybějící tři milióny a bylo
možno si úlevně vydechnout. V prosinci se pak konečně
podařilo spustit krajem slibovaný návazný individuální
projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a
sociálně terapeutické dílny získaly peníze na dvouletý
provoz.
Ráda konstatuji, že o služby denního centra byl celoroční zájem. Počet uživatelů
sokolovských sociálně terapeutických dílen se prakticky zdvojnásobil. V denním
stacionáři nám pomalu rostla dětské skupina. S růstem počtu uživatelů se také
rozšiřovala škála činností. Na podzim denní centrum otevřelo v sokolovských dílnách
obchod - Obchůdek u Mateřídoušky, kde uživatelé sokolovských i chodovských dílen
prodávají veřejnosti své výrobky. Za poměrně krátkou dobu své existence si Obchůdek
u Mateřídoušky dokázal získat stálé zákazníky. Uživatelé tak získali novou motivaci
pro svou pracovní činnost. Mohou se navíc sami přesvědčit, že o jejich práci je zájem
a veřejnost může nahlédnout do světa lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
O příjemná a nečekaná překvapení nebývá nouze na obou stranách.
Během roku Mateřídouška svázala bohatou kytici akcí, zážitků i zajímavých činností.
Během plesové sezóny jsme si zaplesali na plese Harmonie, který se každoročně
koná v Grandhotelu Pupp. Zazpívali a zatančili jsme si na charitativním koncertě
„Chceme žít s vámi“ v pražské O2 areně. Chodili jsme do divadel, kin a na výstavy.
Těšili jsme se z koňské i psí lásky. Na týden se někteří stali indiány a při „Indiánském
putování“ na Božím Daru se naučili nové, zaručeně indiánské dovednosti. Pro naše
nejbližší jsme připravili dvě krásné besídky. Maminkám jsme k jejich svátku připravili
besídku o vodě a k Vánocům pak dárek v podobě besídky „ptáčci v zimě“. Zazpívali
jsme také před lázeňským hotelem Thermál na festivalu Souznění. Jezdili jsme do
solné jeskyně v Nejdku, na výlety po okolí, v listopadu do termálního bazénu ve
Weiden, chodili jsme na procházky, do knihovny, na něco dobrého do cukrárny a ...
Výčet by byl radostně dlouhý.
Když už jsem tak trochu v tom chlubení, podařilo se nám ve stacionáři také uskutečnit
další etapu montáže stropního zvedacího a přepravního systému ROOMER, který byl
instalován do snoezelenové místnosti, rehabilitační místnosti a do místnosti oční
stimulace. Pomalu, ale jistě se blížíme k vytouženému konci. Příští rok vybavíme další
místnosti a v roce 2014 by mohl být ROOMER v celém stacionáři.
Děkuji všem, kteří Mateřídoušce v roce 2012 pomohli zvládnout nelehkou finanční
situaci. Děkuji uživatelům i jejich rodinám za důvěru a zájem o služby Mateřídoušky,
zaměstnancům za obětavou každodenní práci a sponzorům za štědrost.
Věra Bráborcová, ředitelka obecně prospěšné společnosti
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Poděkování

PODĚKOVÁNÍ
V úvodu této výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem štědrým sponzorům, kteří
v roce 2012 podpořili naši obecně prospěšnou společnost, Městskému úřadu v
Chodově a jeho starostovi panu Ing. Josefu Horovi za trvalou morální i finanční
podporu. Dále pak Evropskému sociálnímu fondu v ČR, Ministerstvu práce a
sociálních věcí ČR, Karlovarskému kraji, městu Sokolov a Karlovy Vary za přidělené
finanční dotace, díky kterým denní centrum mohlo nabídnou uživatelům obou
sociálních služeb prostřednictvím pestré škály činností individuálně zacílenou podporu
a pomoc.
Děkujeme uživatelům i jejich rodinám za projevenou důvěru, všem zaměstnancům
společnosti za obětavou celoroční práci, bez které by Mateřídouška nemohla
poskytovat kvalitní a tolik potřebné sociální služby.
Poděkování též náleží spolupracujícím poskytovatelům sociálních služeb i dalším
institucím a organizacím, které s denním centrem v roce 2012 ochotně spolupracovaly
a pomáhaly tak zvyšovat úroveň poskytovaných služeb.
Děkujeme.

Finančními dotacemi v roce 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. podporovaly:
Provoz sociálně terapeutických dílen byl v roce 2010 financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zapsaná v
rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl
O, vložka 111.
POSLÁNÍ
Posláním Denního centra Mateřídouška, o.p.s. je zajistit služby sociální péče osobám
se zdravotním postižením, a to především osobám s mentálním a kombinovaným
postižením s cílem umožnit těmto osobám důstojný a plnohodnotný život v rámci
přirozené komunity (rodina, obec). Důraz je kladen na individuální rozvoj samostatnosti
a soběstačnosti každého uživatele. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím dvou
ambulantních služeb sociální péče - denního stacionáře a sociálně terapeutických
dílen, které jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb. a standardy kvality.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DENNÍHO CENTRA
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

denní stacionář

sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

Chodov

Sokolov

Denní centrum v roce 2012 provozovalo dvě samostatné sociální služby. Uživatelé
mohli využívat jednu nebo obě služby, které se vzájemně doplňují a vytvářejí nejen
vhodné podmínky pro všestranný individuální osobnostní rozvoj, ale také účinně
podporují důstojnou a plnohodnotnou integraci a inkluzi do běžné společnosti.
Individuálnímu přístupu byla podřízena veškerá činnost denního centra. V péči byly
vždy zohledňovány konkrétní potřeby uživatele vycházející z formy a stupně postižení i
z jeho osobních přání a možností. Služby denního centra byly určeny širokému spektru
uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením. Významným způsobem také
zkvalitňovaly život pečujícím rodinám a nabízely jim šanci žít běžným způsobem
života. Uživatelům z chráněného bydlení poskytovaly sociálně terapeutické dílny
potřebnou míru podpory i pomoci při zvládání samostatného způsobu života a
připravovaly je na pracovní uplatnění na volném případně otevřeném trhu práce.
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základní údaje o společnosti
CÍLE DENNÍHO CENTRA
Cíle denního centra byly naplňovány prostřednictvím cílů jednotlivých sociálních
služeb. Základní cíle ve vztahu k uživatelům lze charakterizovat následujícím
způsobem:









všestranný individuální rozvoj duševních a tělesných schopností
prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti
zvládání péče o vlastní osobu
individuální podpora a pomoc při kompenzaci mentálního, případně
kombinovaného postižení
svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity včetně začlenění
se do vrstevnické skupiny
získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků
rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem
na produktivní složku pracovní činnosti
všestranná podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění

ZMĚNY ZAKLÁDACÍ LISTINY A ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI
V roce 2012 bylo provedeno rozšíření činností zapsaných v zakládací listině obecně
prospěšné společnosti. Do zakládací listiny byla zapsána doplňková činnost - Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Důvodem této
změny bylo otevření obchodu, kde se začaly prodávat výrobky sociálně terapeutických
dílen. Obchod byl zřízen v budově, kde sídlí sokolovské sociálně terapeutické dílny.
Výnosy z obchodní činnosti byly použity na financování obecně prospěšných činností
denního centra.
V orgánech společnosti nebyly provedeny změny a složení správní a dozorčí rady se
nezměnilo. Statutárním zástupcem společnosti byla v roce 2012 ředitelka společnosti
paní Věra Bráborcová.
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Školní 737, 357 35 Chodov
telefon: 352 665 992
mobil:
607 718 345
e-mail:
info@opschodov.cz
web:
www.opschodov.cz
IČ:
279 89 364
Bankovní spojení: KB Praha, a.s.,
č.ú. 43-306700237/0100

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní stacionář Mateřídouška
POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
"Všestrannou péčí a podporou k plnohodnotnému životu."
Denní stacionář Mateřídouška poskytuje všestrannou podporu a pomoc osobám se
zdravotním postižením při jejich individuálním rozvoji soběstačnosti a samostatnosti s
důrazem na schopnost se důstojně zapojit do života přirozené komunity. Denní
stacionář nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích i rehabilitačních činností a to
především osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na věk,
formu a stupeň postižení.
CÍLE
Poskytováním služeb sociální péče jsou naplňovány především tyto cíle:
 individuální rozvoj duševních a tělesných schopností
 prohlubování a podpora samostatnosti a soběstačnosti
 individuální podpora a pomoc při kompenzaci mentálního, případně
kombinovaného postižení
 svobodné a důstojné zapojení do života přirozené komunity
 podpora začlenění do vrstevnických skupin
 podpora a odborná pomoc pečujícím rodinám
KOMU JE SLUŽBA URČENA - CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena osobám se zdravotním postižením a to převážně s mentálním a
kombinovaným postižením bez ohledu na věk, formu a stupeň postižení.
Služba není určena pro osoby s psychiatrickým onemocněním, osoby trpící závislostí
(alkohol, drogy apod.), osoby agresivní a neschopné pobytu v kolektivu.
Zájemce o službu může být také odmítnut z důvodu naplnění kapacity zařízení, pak je
veden v pořadníku čekatelů do doby uvolnění místa.
JAK SE LZE STÁT UŽIVATELEM SLUŽBY
Zájemce o službu je do denního stacionáře přijímán na základě žádosti a lékařských
posudků, které dokládají stupeň a formu mentálního, případně i tělesného nebo
smyslového postižení. Je vyžadován odborný posudek praktického či dětského lékaře.
O přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti. Služba sociální péče je uživateli
poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání této péče.
V případě naplněné kapacity zařízení je zájemce o službu zapsán do pořadníku
čekatelů.
KAPACITA DENNÍHO STACIONÁŘE
Kapacita Denního stacionáře Mateřídouška byla v roce 2012 45 uživatelů a tato
kapacita byla plně využita. Služeb denního stacionáře využilo 49 uživatelů a průměrná
denní naplněnost byla 29 uživatelů. V pořadníku čekatelů byli evidováni dva zájemci o
službu.
PROVOZNÍ DOBA
V pracovní dny pondělí - pátek byla provozní doba od 6,00 – 15,30 hod. Délka
provozní doby byla flexibilně upravována podle momentální potřeby uživatelů. V roce
2012 byly na základě individuální potřeby některých uživatelů poskytovány sociální
služby i mimo stanovenou pracovní dobu.
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základní informace o službě, uživatelé
DOSTUPNOST SLUŽBY
Denní stacionář má sídlo ve Školní ulici č.p. 737 (areál 5. MŠ, zadní budova). Sídlo
stacionáře je v centru města Chodova. Zařízení je snadno dostupné jak z hlediska
veřejné autobusové dopravy (autobusové nádraží se nachází ve vzdálenosti cca 250
m), tak i z hlediska individuální dopravy, neboť stacionář má vlastní parkoviště.
V okruhu zhruba 500 m se nacházejí důležité instituce města (městský úřad, knihovna,
kulturní a společenské středisko, pošta), řada obchodů i restaurací.
KONTAKT
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Denní stacionář Mateřídouška
Školní 737, 357 35 Chodov
telefon:

352 665 992

mobil:

607 718 345

e-mail:

info@opschodov.cz

UŽIVATELÉ
Denní stacionář v roce 2012 poskytoval služby sociální péče uživatelům s mentálním a
kombinovaným postižením (kombinace mentálního postižení s postižením tělesným,
smyslovým nebo duševním). Průměrný věk uživatelů byl 19,9 roku.
Typickým uživatelem stacionáře byl dospělý muž se středně těžkým až těžkým
mentálním a tělesným postižením. Uživatelé využívali sociální službu v průměru tři dny
v týdnu a čerpali denně v průměru 5,5 hodiny péče.
Rozdělení uživatelů podle pohlaví
muži

ženy

30

19
Rozdělení uživatelů podle věku

3-7

8-15

16-18

19-26

27 a více

7

7

4

20

11

Struktura uživatelů podle PnP
*PB

I.

II.

III.

IV.

4

3

11

13

18

*PB - bez příspěvku

Struktura uživatelů podle typu postižení
M

MT

MS

MD

24

20

3

2

M - mentální, MT - mentální a tělesné, MS - mentální a smyslové, MD - mentální a duševní

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Denní stacionář Mateřídouška
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Provoz denního stacionáře byl v roce 2012 financován především z veřejných zdrojů.
Největší část finančních prostředků tvořila dotace získaná od ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV), další finanční prostředky pak byly získány z dotačních řízení
Karlovarského kraje a některých obcí regionu (Chodov, Sokolov, Karlovy Vary).
Nemalou část finančních prostředků získala společnost také prodejem poskytovaných
sociálních služeb. Posledním zdrojem financování pak byly sponzorské dary. Finanční
situace společnosti ve vztahu k provozování denního stacionáře byla v roce 2012
dobrá a umožnila rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Další podrobné informace o hospodaření společnosti v roce 2012 jsou uvedeny v
následujících kapitolách této výroční zprávy (viz. Roční účetní závěrka včetně příloh).
Procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů financování služby
tržby za
služby

MPSV

Karlovarský
kraj

město
Chodov

město
Sokolov

město
Karlovy
Vary

sponzorské
dary

24,2 %

59,9 %

2,6 %

5,7 %

1,8 %

1,65 %

4,4 %
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financování - metody a formy sociální práce
METODY A FORMY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Metody sociální práce:
◦

◦
◦
◦

Podrobné zpracovaní diagnostiky uživatele – spolupráce s rodinou, odbornými
lékaři, speciálním pedagogem a uživatelem (lékařské zprávy, psychologické a
psychopedické vyšetření, dotazník, rozhovor).
Zjištění potřeb, možností a přání uživatele.
Mapování potřebné míry podpory a pomoci s využitím systému eQuip.
Tvorba individuálního plánu – plán je sestavován ve spolupráci s uživatelem,
rodinou a odborníky (psycholog, psychoped, logoped apod.). Do tohoto plánu
se promítají přání uživatele, který si sám, v rámci svých schopností, stanovuje
cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Uživatel také sám hodnotí míru zvládnutí
vytčených cílů. Proces individuálního plánování je proces interaktivní, který je
schopen reagovat na aktuální situaci a potřeby uživatele. Důležitou činností
tohoto procesu je pravidelná aktualizace individuálního plánu spojená s
objektivním vyhodnocováním dosaženého.

Formy sociální práce:
◦
◦

◦

◦

◦

◦
◦

Individuální výchovně vzdělávací činnost, která tvoří základní rámec
poskytované péče a vychází ze zpracovaného individuálního plánu.
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který vede individuální
výchovně vzdělávací činnost a o výsledcích této činnosti informuje rodinu nebo
opatrovníka uživatele. Dospělí uživatelé mohou využívat programy
celoživotního vzdělávání.
Individuální rehabilitační péče – forma a četnost je volena podle individuálních
potřeb uživatele; uživatelé mohou využívat následující druhy rehabilitace:
- služby fyzioterapeuta - reflexní masáže, uvolňovací a úlevové masáže,
komplexní vodní rehabilitace, rehabilitační přístroj MOTOmed, léčebná
tělesná výchova (cvičení na gymnabalech, overbalech) a speciální
rehabilitačně masážní křeslo
- canisterapii
- hipoterapii
- aromaterapii
- akupresurní cvičení
- bazální a orofaciální stimulaci
- snoezelen
Skupinové aktivity – společné ranní komunity, nácvik na veřejné prezentace
kulturních pásem, taneční a pohybová terapie, muzikoterapie, výtvarné a
rukodělné aktivity.
Společenské akce podporující schopnost uživatelů zapojit se do života
společnosti: návštěvy filmových a divadelní představení, výstav, plesů, a
koncertů.
Společné aktivity podporující rozvoj všeobecných znalostí a samostatnosti:
poznávací výlety a zájezdy, rekondiční pobyty.
Vydávání časopisu Porozumění, který je sestavován z příspěvků uživatelů,
jejich rodičů a pracovníků denního centra.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
K naplňování cílů služby jsou využívány tyto dílčí kroky:
- úzká spolupráce s rodinou nebo zákonným zástupcem uživatele
- spolupráce s odbornými lékaři – určení výchozího stavu (diagnózy) a
komplexní sledování změn zdravotního i duševního stavu v průběhu
poskytování služby
- vytvoření vhodných podmínek (výchovně vzdělávací metody, učební a
výchovné pomůcky, vhodné kompenzační prostředky) pro všestranný
osobnostní rozvoj uživatele
- plnohodnotný kontakt s přirozeným prostředím – podpora v samostatném
jednání s úřady, návštěvy kulturních institucí, nakupování, návštěvy
restauračních zařízení, výlety, rekreační pobyty apod.
Poskytování služeb sociální péče vychází z těchto hlavních zásad:
- dodržování a respektování práv a lidské důstojnosti uživatele
- respektování svobodné vůle uživatele
- poskytování služeb sociální péče v duchu standardů kvality
- individuální přístup
- komplexnost poskytované služby (vyvážený rozvoj duševní i tělesné složky
osobnosti uživatele)
PŘEHLED VYUŽÍVANÝCH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH METOD
Při individuální nebo skupinové práci s uživatelem jsou především využívány tyto
výchovně vzdělávací a sociálně rehabilitační metody:
◦ celoživotní vzdělávání
◦ alternativní a augmentativní komunikace
◦ snoezelen
◦ portage
◦ informační a komunikační technologie (ICT)
◦ arteterapie
◦ muzikoterapie
◦ taneční a pohybová zaměstnání
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principy poskytování služby - vybrané výchovně vzdělávací metody
Celoživotní vzdělávání
Různé formy celoživotního vzdělávání podporují upevňování získaných vědomostí a
dovedností. Pro uživatele s mentálním postižením je velmi důležité, aby proces
získávání a upevňování nových poznatků byl cílený a dlouhodobý. Vždy je nutné
propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi. Proces celoživotního
vzdělávání umožňuje rozvoj individuálních kompetencí uživatelů. Cílem celoživotního
vzdělávání je nabídnout každému uživateli pro něj vhodné penzum dlouhodobě
udržitelných poznatků, které dokáže samostatně využívat v osobním životě.
V rámci celoživotního vzdělávání se uživatelé věnují:
◦ upevňování vědomostí získaných školní docházkou
◦ rozvoji nových aktuálních poznatků - práce na počítači, elektronická
komunikace apod.
◦ orientaci v přirozeném prostředí - úřady, obchody, veřejná doprava, kulturní a
společenské instituce apod.
◦ finanční gramotnosti
◦ významným společenským a kulturní událostem

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Snoezelen
Snoezelen je terapeutická metoda, která využívá speciálně vytvořeného prostředí
(snoezelenovou místnost) k podpoře a rozvoji smyslového vnímání především u osob
s těžkým až hlubokým mentálním, případně kombinovaným postižením. Snoezelen
slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci
smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace,
socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání
impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a
zkušenosti.
Denní stacionář má speciálně vybavenou snoezelenovou místnost, která je určena
především pro uživatele s těžkým až hlubokým mentálním, případně kombinovaným
postižením. Hlavním cílem činnosti, která zde probíhá je stimulace a rozvoj
smyslových receptorů skrze vlastní prožitky a zkušenosti uživatele.
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vybrané výchovně vzdělávací metody

Informační a komunikační technologie
Moderní informační a komunikační technologie (ICT), kterou disponuje denní
stacionář, nabízí širokou škálu využití především v rámci výchovně vzdělávacích
činností. Díky ICT se osvojování nových vědomostí stává spíše zábavnou hrou, která
uživatele pozitivně motivuje k aktivitě. Uživatelé stacionáře mohou využívat řadu
vzdělávacích multimediálních programů, které napomáhají k rozvoji jejich rozumových
a logických schopností a podporují například i rozvoj kreativity. ICT také otevírá další,
dobře využitelný komunikační prostor. Snahou pracovníků stacionáře je vést uživatele
k tomu, aby se v tomto novém komunikačním prostoru dokázali bezpečně a s jistotou
pohybovat.
Přehled základního vybavení:
◦
osobní počítače a notebooky s připojením na internet, tablety
◦
inkoustové a laserové tiskárny
◦
interaktivní tabule Smart Board
◦
elektronické komunikátory

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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REHABILITAČNÍ PÉČE
Rehabilitační péče tvořila jeden ze základních pilířů celkové péče o uživatele. Za tímto
účelem denní centrum zaměstnává zkušenou fyzioterapeutku. Tělesná a duševní
pohoda motivuje k pohybové aktivitě a podporuje rozvoj poznávacích i rozumových
schopností uživatele. Nezanedbatelný je také léčebný efekt rehabilitace při obnově a
udržování motorických funkcí pohybového ústrojí. Uživatel při rehabilitaci intenzivněji
vnímá své tělo a učí se jej ovládat a pociťovat. Zásadní význam má tento proces pro
uživatele s těžkým kombinovaným postiženým.
Denní stacionář je vybaven širokou škálou rehabilitačních pomůcek a přístrojů:
◦ MOTOmed - speciální rehabilitační přístroj na procvičování horních i dolních
končetin
◦ profesionální anatomická automatická vana používaná v lázeňství pro vodní
rehabilitaci
◦ vodní lůžko s plynule regulovatelnou teplotou a výkonnou vibrační podložkou
◦ profesionální polohovací masážní stůl
◦ profesionální masážní a relaxační křeslo
◦ ruční elektrické masážní přístroje
◦ masážní podložky, válečky, koule a gymnabally
◦ individuální ortézy pro leh a sed
◦ různé drobné masážní pomůcky
◦ biolampa
◦ aromalampy
PŘEHLED VYUŽÍVANÝCH REHABILITAČNÍCH TECHNIK
V rehabilitační praxi denního centra se využívá celá řada rehabilitačních technik a
postupů:
◦ canisterapie
◦ hipoterapie
◦ klasická a vodní rehabilitace
◦ bazální stimulace
◦ uvolňovací a reflexní masáže
◦ akupresurní techniky
◦ míčkování
◦ cvičení na gymnaballech
◦ polohování
◦ rehabilitace pomocí biolampy
◦ orofaciální stimulace
◦ aromaterapie
◦ oční stimulace a rehabilitace
◦ logopedická rehabilitace
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rehabilitační péče - vybrané rehabilitační metody
Canisterapie
Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz
především na řešení problémů psychologických, citových a komunikačních.
Canisterapie se velmi dobře uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při
navazování kontaktu s uživateli, kteří obtížně komunikují, při výchovné činnosti s lidmi
s mentálním i kombinovaným postižením.
Fyzický kontakt se psem napomáhá procvičování některých částí těla a motivuje
uživatele k pohybové aktivitě (hlazení, mazlení, lezení apod.). Důležitou součástí
fyzického kontaktu je polohování, kdy uživatel určitou částí svého těla vnímá dotek
psa, který je schopen zvýšit svou tělesnou teplotu, a významně tak napomáhá k
celkovému zklidnění a uvolnění uživatele.
Canisterapii v denním stacionáři zajišťují psi, kteří prošli canisterapeutickým výcvikem
a mají k této činnosti vystavený platný certifikát. Canisterapie probíhala pravidelně po
celý rok 2012 ve dvou až tří týdenních intervalech.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Hipoterapie
Hiporehabilitace je moderní rehabilitační metoda s komplexním bio-psycho-sociálním
působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo
dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Přejímání motorického pohybu
ovlivňuje svalový tonus a zdokonaluje pohyb člověka v prostoru.
Při správném vedení zvyšuje jízda na koni sebehodnocení, podporuje rozvoj
komunikačních dovedností v rámci interakce: uživatel - terapeut - kůň. Uživatel se učí
samostatnosti, obratnosti a odvaze. Hiporehabilitace také vyžaduje určitou míru kázně
a sebeovládání, což napomáhá tlumit projevy hyperaktivity a zmírňuje sklony k
agresivnímu chování.
Hipoterapii pro denní centrum v roce 2012 zajišťovalo Hipocentrum PáJa ve
Stanovicích u Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že hipocentrum disponuje krytou
jezdeckou halou, mohla probíhat hiporehabilitace po celý rok 2012 ve čtrnáctidenních
intervalech a jednoho bloku jízd se v průměru zúčastnilo 7 uživatelů. Doprava byla
zajišťována smluvně u přepravní firmy pomocí mikrobusu.
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rehabilitační péče - vybrané rehabilitační metody
Klasická a vodní rehabilitace
Techniky klasické rehabilitace jsou využívány především pro uživatele s
kombinovaným postižením. Rehabilitaci v denním stacionáři zajišťuje fyzioterapeutka s
dlouholetou praxí, která má k tomuto účelu plně vybavenou rehabilitační místnost.
Klasická rehabilitace je prováděna na moderním polohovatelném masážním stole. Pro
cílenou rehabilitaci dolních i horních končetin je využíván přístroj MOTOMed a pro
celkové uvolnění svalových skupin masážní křeslo, které nabízí širokou škálu
masážních programů. Pro vodní rehabilitaci je využívána špičková automatická
lázeňská vana, která je vybavena programovatelným systémem vzduchových trysek.
Vodní rehabilitace má příznivý vliv na celkové tělesné i duševní uvolnění a mezi
uživateli je velmi oblíbená. Pro vodní rehabilitaci rukou nebo nohou jsou také
využívány menší přístroje určené pro perličkové koupele.

Stropní zvedací a přepravní systém ROOMER
V průběhu roku 2012 se podařilo uskutečnit další etapu montáže stropního zvedacího
a přepravního systému ROOMER. Systém byl instalován do snoezelenové místnosti,
rehabilitační místnosti a do místnosti oční stimulace. Systém ROOMER je moderní
kolejnicový systém se zvedací kazetou, který řeší problematiku pomoci uživatelům s
přidruženým tělesným postižením při jejich přemisťování. ROOMER však není jen
nástroj pro manipulaci s nepohyblivým uživatelem, ale při použití jako odlehčovací,
stabilizační a záchranné zařízení se stává i aktivním nástrojem rehabilitace. Všechny
manipulace probíhají diskrétně, šetrně, pohodlně a důstojně pro uživatele a to bez
námahy pro zaměstnance. Další etapa montáže sytému ROOMER bude pokračovat v
roce 2013. Naším cílem je vybavit tímto systémem celý stacionář.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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POSLÁNÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
"Všestrannou podporou samostatnosti a pracovních dovedností ke
spokojenému životu."
Sociálně terapeutické dílny poskytují všestrannou podporu a pomoc osobám se
zdravotním postižením v oblasti individuálního rozvoje pracovních dovedností a
návyků s důrazem na možné pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu
práce. Sociálně terapeutické dílny denního centra nabízejí dospělým osobám a
mladistvým především s mentálním a kombinovaným postižením širokou škálu činností
zaměřených na rozvoj pracovních dovedností, samostatnosti a soběstačnosti s
ohledem na jejich individuální potřeby, přání i schopnost žít důstojným způsobem v
přirozené komunitě.
CÍLE
Přehled základních cílů sociální služby:
 získávání, rozvoj a udržování pracovních návyků
 rozvoj a posílení schopnosti zvládnout opakovaný pracovní výkon s důrazem
na produktivní složku pracovní činnosti
 všestranná podpora snahy o samostatné pracovní uplatnění
 prohlubování samostatnosti a soběstačnosti
 samostatné zvládání péče o vlastní osobu
 plnohodnotné a důstojné zapojení se do života přirozené komunity
KOMU JE SLUŽBA URČENA - CÍLOVÁ SKUPINA
Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány mladistvým a dospělým
osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a to zejména
s postižením mentálním a kombinovaným, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce.
Služba nemůže přijímat zájemce, kteří vyžadují speciální ošetřovatelskou nebo
zdravotní péči (vyživování sondami apod.). Dále pak zájemce se závažným
psychiatrickým onemocněním, osoby agresivní, případně osoby neschopné pobytu
v kolektivu.
JAK SE LZE STÁT UŽIVATELEM SLUŽBY
Zájemce je do sociálně terapeutických dílen přijímán na základě písemné žádosti a
lékařských posudků, které dokládají stupeň a formu mentálního, případně i tělesného
nebo smyslového postižení. Je vyžadován odborný posudek praktického lékaře. O
přijetí do služby rozhoduje ředitelka společnosti. Služba sociální péče je uživateli
poskytována na základě písemné smlouvy, která stanoví podmínky čerpání této péče.
V případě naplněné kapacity zařízení je žadatel o službu zapsán do pořadníku
čekatelů.
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základní informace o službě
KAPACITA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN
Celková kapacita sociálně terapeutických dílen byla v roce 2012 60 uživatelů. Kapacita
pracoviště Sociálně terapeutických dílen Chodov je 30 uživatelů a kapacita pracoviště
Sociálně terapeutických dílen Sokolov je 30 uživatelů.
PROVOZNÍ DOBA
V pracovní dny pondělí - pátek byla provozní doba od 7,00 – 15,30 hod. Délka
provozní doby byla flexibilně upravována podle momentální potřeby uživatelů. V roce
2012 byly na základě individuální potřeby některých uživatelů poskytovány sociální
služby i mimo stanovenou pracovní dobu.
DOSTUPNOST SLUŽBY
Sociálně terapeutické dílny Chodov se nacházejí ve středu města Chodova v těsné
blízkosti autobusového nádraží (cca 150 m). Dílny jsou tedy dobře dostupné
autobusovou dopravou. Součástí areálu dílen je prostorné parkoviště, které nabízí
vhodné podmínky pro individuální automobilovou dopravu.
Sociálně terapeutické dílny Sokolov se nacházejí ve středu města Sokolova poblíž
hlavní pošty, nedaleko od autobusového i vlakového nádraží (cca 400 m). Pro
individuální automobilovou dopravu mohou uživatelé využít parkoviště, které se
nachází v areálu dílen.
KONTAKT
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Sociálně terapeutické dílny Chodov
Tovární ulice č.p. 223, 357 35 Chodov
telefon: 352 678 140
e-mail: info@opschodov.cz

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
Sociálně terapeutické dílny Sokolov
K.H. Borovského 1267, 356 01, Sokolov
telefon: 352 668 385
e-mail: info@opschodov.cz

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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UŽIVATELÉ
Služeb sociálně terapeutických dílen v roce 2012 využilo celkem 77 uživatelů a
průměrná denní naplněnost byla 35 uživatelů. Průměrný věk uživatelů byl necelých 31
let (30,5). Typickým uživatelem dílen byl muž s lehce až středně těžkým mentálním
postižením, který služby dílen využíval v průměru čtyři dny v týdnu po dobu 5,5 hodiny.
Vzhledem k tomu, že o služby dílen byl trvalý zájem, bude v lednu 2013 navýšena
celková kapacita dílen z 60 na 75 uživatelů.
Rozdělení uživatelů podle pohlaví
muži

ženy

42

35

Rozdělení uživatelů podle věku
16 - 18

19 - 26

nad 26

4

30

43
Struktura uživatelů podle PnP

*PB

I.

II.

III.

IV.

12

13

33

16

3

Struktura uživatelů podle typu postižení
M

MT

MS

MD

62

9

3

3

M - mentální, MT - mentální a tělesné, MS - mentální a smyslové, MD - mentální a duševní

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Provoz sociálně terapeutických dílen byl v lednu, únoru a v prosinci financován z
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Individuálního projektu Karlovarského
kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 (IPKK).
V únoru bylo ukončeno financování z individuálního projektu pro období 2008 - 2012 a
v prosinci bylo zahájeno financování z navazujícího individuálního projektu pro období
2012 - 2014. V období březen - listopad 2012 byl provoz sociálně terapeutických dílen
financován především z dotace ministerstva práce a sociálních věcí. Dále pak z dotace
kraje a z dotace poskytnuté městem Sokolov. Společnost získala část finanční
prostředků také z doplňkové činnosti a sponzorských darů.
Další podrobné informace o hospodaření společnosti v roce 2012 jsou uvedeny
následujících kapitolách této výroční zprávy (viz. Roční účetní závěrka včetně příloh).
Procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů financování služby
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IPKK

MPSV

Karlovarský
kraj

město
Sokolov

doplňková
činnost

sponzorské
dary

21,2 %

69,9 %

2,7 %

3,2 %

1,4 %

1,6 %
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uživatelé - financování - principy poskytování služby
PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
K naplňování cílů služby jsou využívány tyto dílčí kroky:
- vytvoření vhodných a motivujících podmínek nejen pro všestranný rozvoj
pracovních dovedností a návyků, ale i pro rozvoj samostatnosti a
soběstačnosti
- zmapování individuálních potřeb a přání uživatele
- zmapování potřebné míry podpory
- ve spolupráci s uživatelem, jeho rodinou, případně s opatrovníkem vytvoření
individuálního plánu jako základního nástroje pro optimální nastavení potřebné
míry komplexní podpory
- plnohodnotný kontakt s přirozeným prostředím – podpora v samostatném
jednání s úřady, návštěvy kulturních institucí, nakupování, návštěvy
restauračních zařízení apod.
trvalá a úzká spolupráce s rodinou nebo opatrovníkem uživatele
Poskytování služeb sociální péče vychází z těchto hlavních zásad:
- dodržování a respektování práv a lidské důstojnosti uživatele
- respektování svobodné vůle uživatele
- poskytování služeb sociální péče v duchu standardů kvality
- individuální přístup
- komplexnost poskytované služby (vyvážený rozvoj duševní i tělesné složky
osobnosti uživatele)

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Sociálně terapeutické dílny
METODY A FORMY SOCIÁLNÍ PRÁCE
Metody sociální práce
◦

◦
◦

◦

Podrobné zpracování diagnostiky ve spolupráci s rodinou, odbornými lékaři,
speciálním pedagogem a uživatelem. Podkladem jsou lékařské zprávy,
psychologické a psychopedické vyšetření, dotazník a pohovor.
Zjištění potřeb a přání uživatele.
Tvorba individuálního plánu, který je sestavován ve spolupráci s uživatelem,
rodinou, opatrovníkem a psychopedem. Do tohoto plánu se promítají přání
uživatele, který si sám v rámci svých schopností stanovuje cíle, kterých by
chtěl dosáhnout. Uživatel také sám posléze hodnotí, zda-li se mu podařilo
vytyčené cíle naplnit a zvládnout. Individuální plán je základním nástrojem pro
definování míry potřebné podpory.
Míra potřebné podpory je stanovována v sedmi základních oblastech, a to z
hlediska frekvence, délky a typu podpory:
- činnost v domácnosti
- činnost spojená s životem v obci
- činnosti celoživotního učení
- činnost v zaměstnání
- činnosti spojené se zdravím a bezpečností
- společenské činnosti
- činnosti spojené s ochranou a obhajováním

Sociálně terapeutické dílny zajišťují tyto základní činnosti:
a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Uživatelům služby, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně, je k dispozici
pracovník zařízení, který v případě potřeby zajišťuje dohled a podporu při
dodržování hygienických návyků, případně uživateli pomáhá při osobní hygieně.
b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Denní centrum zajišťuje uživatelům oběd. Uživatelé mají možnost si připravit ke
konzumaci vlastní donesené jídlo. Pracovníci dílen v případě potřeby poskytují
uživatelům podporu a pomoc, jak s případnou přípravou jídla, tak s jeho konzumací.
c) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění
Každý uživatel služby, který potřebuje pomoc a podporu při péči o vlastní osobu má
k dispozici pracovníka dílen. Velký důraz je kladen na rozvoj samostatnosti a
soběstačnosti, kdy probíhá cílený nácvik sebeobslužných činností nezbytných pro
samostatný život: vedení domácnosti, vaření, úklid, praní, nakupování, nakládání s
finančními prostředky, samostatné cestování, posilování běžných návyků v péči o
vlastní osobu apod.
d) Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností
Činnosti pracovní terapie a rehabilitace jsou zaměřeny na získávání praktických
dovedností a zkušeností. Cíleně je stimulován rozvoj jemné motoriky, schopnost
pracovní koncentrace a výdrže. Rozvíjena je schopnost pracovní variability, kdy
uživatelé zvládají a chápou různé technologické postupy výroby.
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metody a formy sociální práce
Dále je vytvářen dostateční prostor pro kreativitu i nápaditost. Hlavním cílem je
vytvoření základních předpokladů pro možné budoucí pracovní uplatnění (chráněné
pracovní místo, otevřený trh práce).
Formy sociální práce
Uživatelé dílen se mohou na základě svých schopností a zájmu zapojit do pracovní
terapie a rehabilitace v následujících dílnách a pracovištích:
Dílna dřevo – kov - keramika
V této dílně je kladen důraz na rozvoj zručnosti a nápaditosti při zhotovování
konkrétních výrobků. Uživatel má možnost si vybrat, co by chtěl vyrobit a za podpory
pracovníka v přímé péči si zvolí vhodný materiál a vypracuje jednoduchý technologický
postup výroby, který zapíše či namaluje. Důraz je kladen na samostatnost zpracování
a vlastní invenci uživatele. V dílně pracují uživatelé se dřevem, kovem, keramikou,
papírem a dalšími vhodnými materiály. V průběhu pracovní činnosti se uživatelé
seznamují s používáním jednoduchých pracovních nástrojů – pilník, ruční pilka,
šroubovák, kleště apod. Jsou podporováni v samostatném zvládání nejjednodušších
pracovních úkonů. Keramika se vyrábí v obou dílnách (Chodov, Sokolov), ale
keramická vypalovací pec je v současnosti pouze v sokolovských dílnách. Keramika
z Chodova se vozí vypalovat do Sokolova.
Dílna arteterapie
Na tomto pracovišti jsou rozvíjeny výtvarné, manuální a kreativní dovednosti uživatelů.
Učí se různým aranžérským postupům (aranžování sušených květin a přírodnin,
koláže, drátkování, malba na sklo, dekorativní smaltovaní apod.). Uživatelé mají
prostor pro vlastní výtvarné vyjádření, které vychází z jejich fantazie a momentální
nálady. Tato činnost má i pozitivní terapeutický dopad. Uživatelé si sami tříbí estetické
cítění a vnímání.
Textilní a šicí dílna
Práce v této dílně jsou zaměřeny na ruční i strojové šití , vyšívání, pletení, ruční tkaní,
výrobu textilních doplňků, drobné úpravy oděvů apod. Uživatelé si zde osvojují
základní pracovní postupy a dovednosti při práci s textilními materiály. V rámci této
dílny se uživatelé učí také správnému praní a žehlení. Seznamují se s péčí o ošacení i
s módními trendy.
Zácvičná kuchyňka
V zácvičné kuchyni se uživatelé seznamují se základy studené i teplé kuchyně. Učí se
bezpečně zacházet s kuchyňskými nástroji a správné manipulaci s elektrickými
kuchyňskými přístroji (varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický sporák, myčka
apod.). Pozornost je také věnována základům stolování. Uživatelé za podpory
pracovníka dílen sami nakupují potraviny, které jsou potřebné k přípravě jídel.
Pracoviště výpočetní techniky a digitální fotografie
Pracoviště je vybaveno počítači, dvěma tiskárnami, skenerem a připojením na internet.
Uživatelé zde mohou hledat nápady a náměty pro svou pracovní činnost. Snahou je,
aby se využívání výpočetní techniky stalo běžnou součástí každodenní praxe.
Uživatelé mohou také využívat digitální fotoaparát, kterým zachycují život ve svém
okolí. Získané snímky pak zpracovávají, ve spolupráci s vychovatelem na počítači,
vytisknou a zarámují. Tato činnost slouží k rozvoji estetického cítění a prohlubuje
schopnost pracovat s výpočetní technikou.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Denní centrum získalo 31.10. 2012 živnostenské oprávnění s předmětem podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V
říjnu 2012 otevřelo obchod s názvem Obchůdek u Mateřídoušky, kde uživatelé pod
vedení pracovníků dílen začali prodávat výrobky sociálně terapeutických dílen.
Obchod je umístěn v budově Domova mládeže Střední školy živnostenské Sokolov,
kde také sídlí sokolovské sociálně terapeutické dílny. Hlavním cílem této činnosti je
seznámit uživatele s prodeje zboží a nabídnout jim možnost kontaktu s veřejností
(zákazníky). Tato činnost uživatele pozitivně motivuje v pracovním úsilí, neboť
výsledek jejich práce má smysluplné uplatnění. V obchodě prodávají nejen uživatelé
sokolovských dílen, ale do obchodu jezdí pravidelně prodávat i uživatelé z
chodovských dílen.
Obchod také pomáhá propagovat činnost sociálně terapeutických dílen a nabízí
veřejnosti zajímavý pohled do světa lidí s postižením. Názorně dokládá, že i lidé s
mentálním a kombinovaným postižením mohou vykonávat produktivní práci, jejímž
výsledkem je prodejné zboží.
Finanční prostředky získané z doplňkové činnosti jsou použity ve prospěch uživatelů
dílen na financování obecně prospěšných činností.
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doplňková činnost v roce 2012
PŘEHLED VÝROBKŮ DÍLEN
◦

keramika - aromalampy, květináče, dekorativní keramika

◦

šperky - náušnice, náhrdelníky, prsteny, oděvní ozdoby, ozdoby na mobilní
telefony

◦

svíčky mnoha tvarů a barev

◦

mýdla s přísadou esenciálních olejů

◦

textilní zboží - textilní doplňky, pletené tašky, malované polštáře, textilní
ozdoby

◦

dřevěné vyřezávané figurky

◦

výrobky z pedigu a proutí

◦

ozdobné předměty vyráběné drátkováním

◦

ozdobná přání a papírové krabičky

◦

zakázková výroba

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ INTEGRACI
Denní centrum nabízí uživatelům obou sociálních služeb další činnosti, které jdou nad
rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních službách. Cílem těchto
činností je vytvořit pestrou škálu pozitivně motivujících aktivit, které podporují
všestranný osobnostní rozvoj uživatelů a usnadňují jejich začlenění do společnosti. Do
některých činností se mohou také zapojit rodiny nebo přátelé uživatelů.
Přehled doplňkové činnosti:

návštěvy veřejných, kulturních a společenských akcí

vystoupení uživatelů určená pro veřejnost

výlety

poznávací zájezdy

rekondiční pobyty

rodinná setkání

odborné přednášky a poradenská činnost pro pečující rodiny

NÁVŠTĚVY KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
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pravidelné návštěvy divadelních představení, která po celý rok pořádalo
Kulturní a společenské středisko Chodov
cyklus tematických přednášek, které pro denní centrum připravila Městská
knihovna v Chodově
divadelní představení “Princezny jsou na draka“ - Městské divadlo Cheb
divadelní představení „Obušku z pytle ven“ - Městské divadlo Karlovy Vary
19. ročník plesu Harmonie - Grandhotel Pupp Karlovy Vary
návštěva výstavy obrazů v Městské galerii Chodov
17. ročník charitativního koncertu „Chceme žít s vámi“ - O2 Aréna Praha
výchovný a Mikulášský koncert ZUŠ Chodov
návštěvy cukráren a restauračních zařízení
přednášky a besedy na zajímavá témata
pravidelné návštěvy filmových představení
Výroční zpráva 2012

činnosti podporující integraci v roce 2012
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
◦

hudební pásma pro děti a žáky z mateřských, základních a středních škol

◦

pásmo písní a tanců pro chodovské seniory

◦

hudebně recitační pásmo „Voda“ pro rodiče a hosty věnované maminkám k
jejich květnovému svátku

◦

pěvecké vystoupení v rámci prezentace sociálních služeb města Chodova „Den pro sociální služby“

◦

pěvecké vystoupení na 13. ročníku hudebního festivalu Souznění Karlovy Vary

◦

prezentace činnosti denního centra v rámci „Odpoledne pro sociální služby“
pořádané Městským úřadem v Sokolově

◦

vánoční besídka pro rodiče a hosty „Ptáčci v zimě“

◦

posezení s rodiči pod vánočním stromkem

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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VÝLETY, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, REKONDIČNÍ POBYTY

30

◦

výlet do Chebu do městského divadla a na Ameriku u Františkových Lázní

◦

zájezd na charitativní koncert Chceme žít s vámi do pražské O2 areny

◦

„Indiánské putování“ - týdenní rekondiční pobyt na Božím Daru na horské
boudě

◦

výlet pro vozíčkáře do Františkových Lázní

◦

návštěva archivu a mauzolea v Jindřichovicích

◦

výlet na Kamenný Dvůr u Chebu

◦

zájezd do termálního bazénu ve Weiden

◦

pravidelné návštěvy solné jeskyně v Nejdku

◦

výlety na hvězdárnu v Karlových Varech

◦

výlety po zajímavostech Karlovarského kraje

◦

pravidelné pěší vycházky do okolí města Chodova

Výroční zpráva 2012

činnosti podporující integraci v roce 2012
ČASOPIS POROZUMĚNÍ
Denní centrum v roce 2012 vydalo další dvě čísla časopisu Porozumění, který vychází
od roku 1998 a je sestavován z příspěvků uživatelů, zaměstnanců a rodičů. Na
stránkách tohoto časopisu jsou především zachyceny zážitky a postřehy uživatelů,
které sami nebo s pomocí a podporou vychovatelů sestavují. Časopis se stal
neformální kronikou života v Mateřídoušce i okolo ní. Časopis je distribuován zdarma a
jeho elektronická verze je umístěna na webových stránkách společnosti.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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PRACOVNÍCI DENNÍHO CENTRA V ROCE 2012
Věra Bráborcová
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s.
Ing. Pavel Bráborec
projektový manažer, sociální pracovník - denní centrum
Miloslava Vopičková, DiS.
sociální pracovník, vychovatelka - denní centrum, denní stacionář
Miroslava Staňková
administrativní pracovník - denní centrum
Libuše Růžičková
vedoucí provozu, vychovatelka - denní stacionář
Alena Herinková
vychovatelka - denní stacionář
Nikol Hladíková, DiS.
vychovatelka - denní stacionář
Lenka Davídková, DiS.
vychovatelka - denní stacionář
Ing. Pavlína Bréttová
pracovník v sociálních službách - denní stacionář
Barbora Křimská, DiS.
vychovatelka - denní stacionář
Irena Náglová
fyzioterapeutka - denní stacionář
Alena Arnoštová
pracovník v sociálních službách
Barbora Gašpárová
pracovník v sociálních službách
Helena Vujčíková
uklízečka - denní stacionář
Klára Dvorská
pomocná uklízečka - denní stacionář
Soňa Paduchová
pomocná uklízečka - denní stacionář
Zdeněk Kormančík
vedoucí provozu, vychovatel - sociálně terapeutické dílny Chodov
Helena Paznohtová
vychovatelka - sociálně terapeutické dílny Chodov
Gabriela Belfínová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Chodov
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pracovníci denního centra v roce 2012
Slavomíra Bilíková
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Chodov
Iveta Chmelařová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Chodov
Bc. Martina Plaubová
vedoucí provozu, vychovatelka - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Miriam Kalinová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Bc. Veronika Hoffmannová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Michal Tutter
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Monika Miskolcziová
vychovatelka - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Helena Kuchtová
pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Marta Ihnácíková
uklízečka, pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutické dílny Sokolov
Tomáš Vlasák
údržbář, keramik - sociálně terapeutické dílny Sokolov

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V ROCE 2012
Odbornost a profesionalita patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria každého
zaměstnance denního centra pracujícího v přímé péči. Všichni zaměstnanci centra
mají potřebnou kvalifikaci pro výkon funkce, na kterou byli zařazeni. Velká pozornost je
věnována dalšímu zvyšování a rozšiřování již získané kvalifikace, neboť škála
individuálních potřeb a požadavků uživatelů je velmi široká. Je nutné neustále hledat
nové výchovné metody i postupy a hlouběji se seznamovat se specifickými požadavky
jednotlivých forem postižení.
Odborně zdatný a plně kvalifikovaný pracovník je také schopen v každodenní praxi
účinně prosazovat a naplňovat standardy kvality poskytování sociálních služeb.
V roce 2012 se zaměstnanci denního centra zúčastnili těchto školení:
◦ nástavbový kurz bazální stimulace
◦ kurz logopedické prevence
◦ kurz základů znakové řeči
◦ kurz taneční a pohybové terapie
◦ školení zaměřené na standardy kvality - individuální plánování, práva
uživatelů, restriktivní opatření, uzavírání smluv s uživateli apod.
◦ školení eQuip mini - systém pro stanovení potřebné míry podpory
◦ školení bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci
◦ školení zaměřená na muzikoterapii
◦ kurzy výtvarných a pracovních technik
◦ kurz relaxačních technik
◦ skupinová a individuální supervize
◦ keramický kurz - práce na hrnčířském kruhu
◦ manažerská školení pro vedoucí pracovníky
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DENNÍ CENTRUM V ROCE 2012 SPOLUPRACOVALO
Zárukou kvalitní odborné péče byla spolupráce denního centra s řadou odborných
pracovišť, a to jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. Dále pak s veřejnými
institucemi, školskými zařízeními a neziskovými organizacemi:
◦ Dolmen, o.p.s.
◦ Občanské sdružení Rytmus
◦ DOZP Sokolík Sokolov
◦ Centrum rané péče Plzeň
◦ Centrum augmentativní a alternativní komunikace v Praze
◦ Hipocentrum PáJa Stanovice
◦ Canisterapie - PáJa Stanovice
◦ Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov
◦ Chráněné bydlení Sokolov
◦ klinická psycholožka PhDr. Alena Benáková
◦ klinická logopedka Mgr. Jaroslava Uhlíková
◦ Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR
◦ Svaz zdravotně postižených Karlovarského kraje
◦ Praktické a speciální školy v Chodově
◦ Speciální centrum Irchenrieth SRN
◦ Speciální škola Karlovy Vary - Svahová ulice
◦ Speciálně pedagogické centrum v Karlových Varech a v Sokolově
◦ Speciálně pedagogické centrum pro neslyšící v Plzni
◦ Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola v Karlových
Varech
◦ Střední škola živnostenská Sokolov
◦ Klub seniorů Chodov
◦ Základní umělecká škola Chodov
◦ Mateřské školy v Chodově
◦ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická fakulta
◦ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta
◦ Městský úřad Chodov, Sokolov a magistrát Karlovy Vary
◦ Krajský úřad Karlovarského kraje
◦ poslanecká kancelář pana poslance Rudolfa Chlada
◦ Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
◦ Městská galerie, knihovna a infocentrum Chodov
◦ Gymnázium Sokolov
◦ Farní charita Karlovy Vary
◦ Občanské sdružení Aragonit
◦ Občanské sdružení Dětská radost
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
za období 1.1.2012 – 31.12.2012

Právní úprava
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších novel
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 České účetní standardy č. 401 - 414 pro účetní jednotky, které účtují podle

vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 Zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších

novel
Vykazované informace se v účetní jednotce uvádějí v peněžních jednotkách české
měny.
Podle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vzniká Dennímu centru Mateřídouška o. p. s., jako příjemci
dotací, povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem. Vyjádření auditora je součástí výroční zprávy.
Účetní závěrku tvoří:
I.
II.
III.
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Věra Bráborcová
ředitelka společnosti

13.6. 2013

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012
ve znění § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
1.

Popis účetní jednotky

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Den zápisu:
Registrace:

1.1.

Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.
Chodov, Školní 737, PSČ 357 35
Obecně prospěšná společnost
27989364
CZ27989364
8. 9. 2007
Krajský úřad Karlovarského kraje, č. j. 1560/SZ/07 dne 18. 10.
2007 Rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Krajským
soudem v Plzni, oddíl O, vložka 111

Zakladatel společnosti

Ing. Pavel Bráborec, Mírová 134, 357 35 Chodov u Karlových Var
Vklad zakladatele ve výši Kč 3 000,-- splacen 8. 9. 2007.
1.2.

Řídící orgány společnosti

1.2.1. Ředitel společnosti:
Věra Bráborcová
Chodov, Mírová 134, PSČ 357 35
1.2.2. Správní rada:
Předseda:
Členové:

1.2.3. Dozorčí rada:
Předseda:
Členové:
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Mgr. Eva Hrušková
Karlovy Vary, Konečná 897/9, PSČ 360 05
Eva Kindlová
Kraslice, Hradební1821, PSČ 358 01
Jan Zindera
Stříbrná 122, PSČ 357 21

Stanislav Pochman
Chodov, Husova 986, PSČ 357 35
Mgr. Miloš Volek
Chodov, Dukelských hrdinů 837, PSČ 357 35
Eva Marková
Chodov, ČSO 926, PSČ 357 35
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1.3.

Stručný přehled hlavních a vedlejších činností

Hlavní činnosti společnosti:
Obecně prospěšné služby v sociální oblasti:




Provoz Denního stacionáře Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé
s mentálním a kombinovaným postižením v souladu s § 46 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
Provoz sociálně terapeutických dílen v souladu s § 67 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

Doplňkové (vedlejší) činnosti organizace


Prodej zboží vyrobeného uživateli sociálně terapeutických dílen.

2.

Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad

Předkládaná účetní závěrka je zpracovaná na základě zákona o účetnictví (zákon č.
563/1991 Sb. v platném znění), Vyhlášky 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
na základě Českých účetních standardů č. 401 – 414 pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetní období:

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Rozvahový den:

31. 12. 2012

2.1.

Zpracování účetnictví:

Dodavatelským způsobem na základě uzavřené mandátní smlouvy s obchodní
společností KV KONTO, s.r.o., 360 01 Karlovy Vary, Poštovní 1719/1a, DIČ:
CZ25202481, s využitím účetního programu MRP Slušovice.
2.2.

Způsob oceňování, odpisování, účtování

Dlouhodobý hmotný majetek:
a) darovaný
oceněný pořizovací cenou dárce
pokračováno v odepisování podle zákona o daních
z příjmu
b) nově pořízený

oceněný pořizovací cenou
daňově odepisován podle § 28-32 zákona 586/92 Sb. v
platném změní
účetní a daňové odpisy jsou shodné

Drobný hmotný majetek:

oceněný pořizovací cenou
s dobou použitelnosti delší
než 1 rok a pořizovací cenou nepřevyšující Kč 40 000,-není považován za dlouhodobý majetek a je účtován
přímo do spotřeby, způsob B evidován v knize drobného
hmotného majetku

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Drobný nehmotný majetek: oceněný pořizovací cenou
s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou
menší než Kč 60 000,-není považován za dlouhodobý majetek a je účtován
přímo do nákladů
evidován v knize drobného nehmotného majetku
Zásoby:

oceněné pořizovací cenou
účtování způsobem B

Finanční majetek:

oceněný jmenovitými hodnotami
peněžní prostředky na BÚ a v pokladně v CZK

2.3.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách

Účtování v cizí měně se nevyskytuje.
2.4.

Změny způsobu oceňování

Změny způsobu oceňování, odpisování a postupů účtování v daném účetním období
nenastaly.
3.
3.1.

Doplňující informace k danému účetnímu období
Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a
příspěvku na st. politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění,
evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Společnost k 31.12.2012 evidovala závazky vůči OSSZ ve výši Kč 153.657,--, vůči
zdravotním pojišťovnám ve výši Kč 65.861,-- Jednalo se o závazky z vyúčtování
mzdových nákladů za období 12/2012, které byly splatné v lednu 2013 a v tomto
termínu byly uhrazeny.
Závazek vůči finančnímu úřadu (ostatní přímé daně) představuje daň ze závislé
činnosti ve výši Kč 43.256,-- z mezd za období 12/2012.
3.2.

Výsledek hospodaření za rok 2012
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Výnosy celkem
Náklady celkem
HV před zdaněním
Daň z příjmů
HV po zdanění - zisk

12.146.296 Kč
11.569.672 Kč
576.624 Kč
0 Kč
576.624 Kč
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3.3.

Způsob zjištění základu daně

Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ je uveden
v Příloze č. 1 II. Oddílu daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok
2012.
3.4.

Údaje o zaměstnancích

V průběhu roku 2012 zaměstnávala společnost:
 28 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (včetně ředitelky společnosti)


6 zaměstnanců na základě dohod o pracovní činnosti

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:
Výše osobních nákladů:
Výše odměn členům správní a dozorčí rady:
Výše úvěrů a záloh poskytnutých členům správní a dozorčí rady:

22
7.779 tis. Kč
nebyly vyplaceny
nebyly poskytnuty

4.

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

4.1.

Výkaz zisku a ztráty

Náklady a výnosy společnosti v druhovém členění jsou sledovány v účetnictví
prostřednictvím analytických účtů a nákladových středisek podle jednotlivých
poskytovatelů dotací, podle účelu (služby sociální péče, terapeutické činnosti) a podle
místa vzniku (terapeutická dílna Sokolov, terapeutická dílna Chodov). Zvlášť jsou
evidovány náklady a výnosy obchůdku v Sokolově, který je z hlediska zákona o daních
z příjmů považován za vedlejší činnost společnosti.
4.1.1. Výnosy společnosti:
a) tržby za poskytnuté služby
z toho sociální služby

1.618.183 Kč

13,33%

1.214.004 Kč

stravné

319.217 Kč

škola v přírodě

32.420 Kč

prodej - obchod

52.542 Kč

b) úroky
c) ostatní výnosy

291 Kč
1.545 Kč

0,01%

d) dary
e) provozní dotace

301.104 Kč

2,48%

10.225.173 Kč

84,18%

Výnosy celkem

12.146.296 Kč

100%

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přehled přijatých darů:

Tylinger s. r. o.

50 000 Kč

Lincoln CZ s. r. o.

14 000 Kč

Tima spol. s r. o.

10 000 Kč

Milan Beran

2 000 Kč

Apera s. r. o.

70 000 Kč

SRPŠ při ZUŠ Chodov

1 243 Kč

Momentive Specialty Chemicals a. s.

20 000 Kč

Sedlecký kaolin a. s.

10 000 Kč

Vodohospodářské služby a. s.

1 000 Kč

Česká pojišťovna a. s.

10 000 Kč

Petra Fischerová

4 250 Kč

Zdeněk Pochman

10 000 Kč

Ing. Pavel Bráborec

8 000 Kč

Mgr. Petra Maříková

500 Kč

Martin Rota

1 350 Kč

Den otevřených dveří - drobní dárci

9 000 Kč

Yvona Němcová

4 300 Kč

Mgr. Dagmar Heriánová

1 000 Kč

KV KONTO s. r. o.

15 000 Kč

Pavlína Bucharová

4 000 Kč

KH – Cetto s. r. o.

7 500 Kč

AD Technik, s. r. o.

20 000 Kč

Petr Soukup

2 000 Kč

Jitka Červenková

4 100 Kč

Daniel Kupec

1 000 Kč

Bc. Žaneta Kupcová, J. Kupcová

2 000 Kč

Mgr. Marcela Kokešová

5 861 Kč

Mgr. Marcela Kotoušová

3 000 Kč

Oldřich Prohl – officiální asociace Beachsoccer
Peněžní dary celkem
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Přehled přijatých dotací:

Dotace MPSV

8 009 000 Kč

Dotace Karlovarský kraj

317 600 Kč

Dotace Město Chodov

325 000 Kč

Dotace Město Sokolov

300 000 Kč

Dotace Město Karlovy Vary

95 000 Kč

Dotace z Evropských sociálních fondů v ČR

1 178 573 Kč

Dotace celkem
4.2.

10 225 173 Kč

Rozvaha

4.2.1. Majetek společnosti
Dlouhodobý hmotný majetek
Datum pořízení

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Léčebný pohyb. přístroj (dar)

31.12.2007

137 423,50 Kč

82 745,00 Kč

69 954,50 Kč

Vodní lůžko (dar)

31.12.2007

49 089,50 Kč

38 220,00 Kč

16 329,50 Kč

Vario-Line (dar)

31.12.2007

129 150,00 Kč

87 308,00 Kč

56 194,00 Kč

Anat. tvarovaná vana (dar)

16.7.2008

249 397,45 Kč

249 397,45 Kč

49 255,45 Kč

TZ na pronajaté nemovitosti

31.12.2009

286 646,30 Kč

33 252,00 Kč

263 140,30 Kč

Altán

31.12.2010

106 552,00 Kč

13 267,00 Kč

98 773,00 Kč

Rommer

31.12.2010

272 057,00 Kč

72 096,00 Kč

228 527,00 Kč

Rommer 2011

2.8.2011

421 350,05 Kč

67 417,00 Kč

398 175,05 Kč

Rommer 2012

20.6.2012

340 832,00 Kč

18 746,00 Kč

322 086,00 Kč

1 992 497,80 Kč

662 448,45 Kč

1 502 434,80 Kč

Celkem

Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze
Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze ve výši 3.485.128,38 Kč je
evidován v knize drobného majetku.
Stav drobného hmotného a nehmotného majetku celkem je 5.128.794,96 Kč.
Finanční majetek
Stav hotovosti k 31.12.2012:

Pokladna Denní centrum Mateřídouška



Pokladna sociálně terapeutické dílny
Pokladna obchod

Stav finančních prostředků na běžném účtu:

3.098 Kč
11.446 Kč
30.318 Kč
1.277.906,35 Kč

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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4.2.2. Pohledávky společnosti
K 31.12. 2011eviduje společnost pohledávky ve výši 509.683 Kč. Z toho:
Poskytnuté zálohy na služby
Pohledávky za klienty Denního centra

382.364 Kč
127.319 Kč

4.2.3. Závazky společnosti
K 31.12.2012 eviduje společnost závazky ve výši 969.540 Kč. Z toho:
závazky vůči dodavatelům

37.761 Kč

závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené mzdy za 12/2011)
závazky vůči statutárnímu orgánu (nevyplacené mzdy za 12/2011)
závazky vůči OSSZ

382.447 Kč
4.450 Kč
153.657 Kč

závazky vůči zdravotním pojišťovnám

65.861 Kč

závazky vůči FU (daň ze závislé činnosti)

43.256 Kč

jiné závazky (Kooperativa a.s.)

6.542 Kč

zúčtování (vratka) dotace

73.500 Kč

dohadné účty pasivní (nevyfakturované práce a služby)

202.066 Kč

Společnost plní veškeré své závazky řádně a včas. Uvedené závazky byly uhrazeny v termínu
splatnosti v roce 2013.
4.2.4. Jmění společnosti

5.

rezervní fond

1.058.121 Kč

vlastní jmění

2.116.101 Kč

Jmění celkem

3.174.222 Kč

Vypořádání HV minulých let

Hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 380.698,86 Kč byl převeden do rezervního fondu.
Účetní ztráta z let 2008 a 2009 ve výši 1.570.917,02 Kč bude po schválení správní radou
uhrazena z rezervního fondu/vlastního jmění společnosti.
6.

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní uzávěrky

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky
nenastaly.
7.

Odpovědnost za účetní závěrku

Osobou odpovědnou za účetní závěrku je ředitelka společnosti paní Věra Bráborcová.
Prohlašuji, že uvedené údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.
V Karlových Varech dne 12.6. 2013
Věra Bráborcová
ředitelka o.p.s.
Sestavil:
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P Ř Í L O H Y VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přehled příloh:
Příloha č.1 - Zpráva auditora o ověření
účetní závěrky za rok 2012
Příloha č.2 - Zpráva auditora o ověření
výroční zprávy za rok 2012
Příloha č.3 - Rozhodnutí o registraci sociálních služeb
(denní stacionář, sociálně terapeutické dílny)

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Výroční zpráva 2012

zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přílohy výroční zprávy
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Výroční zpráva 2012

ověření výroční zprávy - rozhodnutí o registraci služeb

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
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Přílohy výroční zprávy
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Výroční zpráva 2012

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. sponzorskými
dary v roce 2012 významně podpořily firmy:
KV KONTO s.r.o.
Karlovy Vary

Sedlecký kaolin, a .s.
Božičany

Apera s.r.o.
Cheb

LINCOLN CZ, s.r.o.
Chodov

KH-Cetto, s.r.o.
Chodov

AD TECHNIK, s.r.o.
Praha

Česká pojišťovna, a.s.
Karlovy Vary

TIMA spol. s r.o.
Karlovy Vary

TYLINGER, s.r.o.
Sokolov

DĚKUJEME

Momentive Specialty Chemicals, a.s.
Sokolov

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY - DENNÍ STACIONÁŘ

