ZPRÁVA O ČINNOSTI
příspěvkové organizace za rok 2017

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto,
jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland

Ing Tomáš Havlásek, ředitel
26. února 2018

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel.: 515300512
e-mail: domov@domovtavikovice.cz

Snažíme se lidem s mentálním postižením co nejvíce nahradit rodinné zázemí a omezené možnosti
života ve společnosti způsobené jejich zdravotním postižením.
Hlavním cílem naší práce je udržení soběstačnosti a samostatnosti uživatelů, jejich aktivizace,
která je odvislá především od potřeb jednotlivých klientů. V neposlední řadě je cílem podpora
přátelství, partnerství a podpora rodinných vztahů klientů našeho Domova. Prostředkem jeho
naplnění zůstává individuální, adresný přístup ke klientovi, určení míry zodpovědnosti
jednotlivých zaměstnanců a dosažení co nejvyšší kvality v poskytování sociálních služeb.
I v roce 2017 plnila naše organizace úkoly vyplývající ze zákona o sociálních službách i smluv s
našimi klienty. Z následujícího rozboru vyplývá, že závazné ukazatele jsou v limitu. Bohužel i nás
zasahuje již několik let neustále situace ve financování sociálních služeb, její poddimenzování,
stále se zvyšují nároky administrativní práce na zaměstnance. Jako pozitivní lze hodnotit, že se
v minulém roce výrazně zvýšilo ocenění práce zaměstnanců v sociálních službách. Patří tedy
všem dík za úspěšné zvládnutí období roku 2017, hlavně zaměstnancům našeho zařízení, kteří
denně poskytují sociální službu klientům. Dovoluji si také poděkovat všem opatrovníkům za
spolupráci.

Ing. Tomáš Havlásek, ředitel Domova u lesa Tavíkovice
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POPIS NAŠEHO ZAŘÍZENÍ
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, je zřízena Jihomoravským krajem za účelem
poskytování pobytových sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních
službách.
Příspěvková organizace v roce 2017 poskytovala sociální službu:
Domov pro osoby se zdravotním postižením (dle §48) - poskytování služeb sociální péče
osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci,
kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb
nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet
svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Předmětem činnosti je poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu.
Tato komplexní péče spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, pomoci nebo
podpory při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, péče zahrnující základní sociální
poradenství, zajištění zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a
zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, vše při zachování přirozené vztahové sítě,
respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Při poskytování služby se snažíme co
nejvíce akceptovat individualitu každého uživatele a respektovat rodinné vazby uživatelů.
Cílovou skupinu tvoří muži a ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního postižení, mobilní i
imobilní, s případnými přidruženými smyslovými postiženími v mírném pásmu.

Kapacita zařízení byla po celý rok 2017 v počtu 102 míst.
Stav klientů k 31.12.2017 byl 101, z toho 73 mužů a 28 žen.
Celková roční obložnost byla 98,01 % a průměrný počet klientů je 99,97.
V roce 2017 bylo přijato 6 klientů, 1 klient ukončil pobyt dohodou a 3 klienti zemřeli.
Ke konci roku 2017 nebyly v evidenci žádné neuspokojené žádosti o poskytování naší služby.
Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2017:
bez příspěvku na péči
2 klienti
I. stupeň
lehká závislost
19 klientů
II. stupeň
středně těžká závislost
31 klientů
III. stupeň
těžká závislost
33 klientů
IV. stupeň
úplná závislost
16 klientů
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UBYTOVÁNÍ
Domácnosti 4 a 5 - nová budova I. patro.
Kapacita 36 lůžek, ke konci sledovaného období byl obsazen 36 klienty s vyšší mírou podpory,
převládá zde ošetřovatelská péče. Klienti bydlí v 1-3 lůžkových pokojích ve 2 domácnostech.
Každá domácnost má k dispozici jídelnu, společenskou místnost, 4 koupelny se sprchami a
umyvadly (v jednom případě je k dispozici vana), 4 x komplet. WC (mísy, pisoáry, umývadla) a 2
x WC pro imobilní klienty.
Domácnosti 1, 2, 3 - nová budova II. patro.
Kapacita 49 lůžek, ke konci sledovaného období bylo obsazeno 49 klienty s nižší mírou podpory.
Na každé domácnosti bydlí průměrně 16 klientů v 1-2 lůžkových pokojích se sociálním zařízením
(WC a sprcha). Zde převládá aktivizační péče. Součástí každé domácnosti je kuchyňka,
společenská místnost s jídelnou. Klienti mají na patře k dispozici halu.
Domácnost 6 – byty v budově zámku (asi 300 m od nové budovy), samostatné bydlení.
6 bytů po 2 až 3 obyvatelích. Tato domácnost je určena pro klienty s malou mírou podpory, byty
jsou vybaveny kuchyňským koutem, ložnicí, společnou místností (obývák) a sociálním zařízením
se sprchovým koutem nebo vanou. Klienti domácnosti mají k dispozici společnou kuchyňku, kde
za dohledu PSS samostatně připravují večeře 1x v týdnu.

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ
1 lůžkový pokoj
s vlastním sociálním zařízením
se sociálním zařízením pro 2 pokoje
se sociálním zařízením ve společných prostorách
2 lůžkový pokoj
s vlastním sociálním zařízením
se sociálním zařízením pro 2 pokoje
se sociálním zařízením ve společných prostorách
3-4 lůžkový pokoj
s vlastním sociálním zařízením
se sociálním zařízením ve společných prostorách
Byty v budově zámku

.. 190 Kč, tj. 5700 Kč/měsíc
.. 185 Kč, tj. 5550 Kč/měsíc
.. 180 Kč, tj. 5400 Kč/měsíc
.. 180 Kč, tj. 5400 Kč/měsíc
.. 175 Kč, tj. 5250 Kč/měsíc
.. 165 Kč, tj. 4950 Kč/měsíc
.. 175 Kč, tj. 5250 Kč/měsíc
.. 160 Kč, tj. 4800 Kč/měsíc
.. 190 Kč, tj. 5700 Kč/měsíc
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STRAVOVÁNÍ
Stravování je zabezpečováno v souladu s platnými normami ve vlastní kuchyni domova.
Strava se podává čtyřikrát denně (snídaně, oběd, svačina a večeře). V průběhu dne jsou
k dispozici nápoje, čaj a šťáva. Klienti se stravují v jídelnách jednotlivých domácností. Při výdeji
a konzumaci jídel pomáhají klientům pracovníci v sociálních službách, kteří je zároveň vedou
klienty k maximální samostatnosti, jak při jídle, tak i při přípravě či porcování. Jídelní lístek
sestavuje na 2 týdny dopředu vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a vedoucí
oddělení zdravotní péče, která dohlíží na racionální výživu a diety. Jednou týdně je možnost
výběru ze dvou jídel.
V bytech v budově zámku je využívána alternativní možnost samostatného vaření klientů
s podporou pracovníků v sociálních službách. Klienti si připravují večeři každé úterý. Přípravu
večeře si mohou vyzkoušet i klienti ostatních domácností.

ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ
Stravovací jednotka potravin je ve výši 75 Kč / den.
Režie je stanovena na základě rozboru nákladů ve výši 80 Kč / den.
Celková denní hodnota stravy normální (+ šetřící) je stanovena na:
155 Kč/den, tj. 4650 Kč/měsíc.
Celková denní hodnota stravy diabetické je stanovena na:
160 Kč/den, tj. 4800 Kč/měsíc.
Strava normální a dietní
Jednotlivá jídla

Náklady na
potraviny

Provozní
režie

Strava diabetická
Celková
úhrada

Náklady na
potraviny

Provozní
režie

Celková
úhrada

Snídaně

17,- Kč

19,- Kč

36,- Kč

17,- Kč

19,- Kč

36,- Kč

Oběd

29,- Kč

27,- Kč

56,- Kč

29,- Kč

27,- Kč

56,- Kč

Svačina

10,- Kč

12,- Kč

22,- Kč

12,- Kč

12,- Kč

24,- Kč

Večeře

19,- Kč

22,- Kč

41,- Kč

22,- Kč

22,- Kč

44,- Kč

Celkem

75,- Kč

80,- Kč

155,- Kč

80,- Kč

80,- Kč

160,- Kč
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DALŠÍ SLUŽBY PRO KLIENTY
Praní prádla je zabezpečováno ve vlastní prádelně. Klienti mají možnost prát své prádlo
samostatně za podpory pracovníků v sociálních službách v automatické pračce na domácnosti 6.
Pedikérské služby provádíme vlastními zaměstnanci jako fakultativní službu.
Kadeřnické služby jsou k dispozici jednak přímo v Domově u lesa, kde má pronajatou místnost
kadeřnice, která pravidelně dojíždí do Domova. Někteří klienti dle svých finančních možností
využívají tuto službu i mimo Domov.
Klienti mohou využívat i autodopravu a telefony Domova, tyto jsou jim fakturovány dle ceníku
jako fakultativní služby.

ROZDĚLENÍ DOMOVA
Oddělení sociální péče I.NP – domácnosti 4,5 – vyšší míra podpory.
Pod vedením pracovníků v sociálních službách mají klienti možnost rozvíjet se v aktivizačních
činnostech na základě svých individuálních plánů. Tyto zahrnují rozumovou a smyslovou
výchovu, pracovní a výtvarnou výchovu a výchovu tělesnou a hudební. Smyslem práce těchto
domácností je především udržení a prohloubení sebeobslužných návyků a to zejména při
stravování, osobní hygieně a péči o domácnost.
Oddělení sociální péče II.NP – domácnosti 1,2,3 - nižší míra podpory
Aktivizační činnost zde směřuje k naplnění individuálních plánů, které klienti realizují se svými
klíčovými pracovníky. V dopoledních hodinách jsou klientům nabízeny aktivizační činnosti, které
probíhají v dílnách. V těchto aktivizačních činnostech klienti pod vedením pracovníků v
sociálních službách získávají, upevňují a rozvíjejí svoje pracovní schopnosti a dovednosti, mohou
si zde procvičovat jemnou motoriku, ale mohou si prohloubit i hygienické návyky.
Byty v budově zámku – domácnost 6 – samostatné bydlení.
Cílem samostatného bydlení v bytech na zámku je přiblížení života bydlících klientů
k normálnímu způsobu života, zvyšování jejich samostatnosti, rozvoje a zodpovědnosti. Neustále
je však nutné dbát na upevňování jejich doposud získaných dovedností a návyků při péči o
domácnost, jejichž součástí je i sestavení jídelníčku na určitý časový úsek a vlastní příprava
plánovaných jídel. Důraz je kladen i na samostatnost při řešení každodenních běžných problémů a
schopnost samostatné komunikace.

6

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel.: 515300512
e-mail: domov@domovtavikovice.cz

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
V domově jsou nabízeny tyto aktivizační pracovní činnosti:
 stolařská dílna
 šicí dílna
 zahradnictví
 pedig
 chov koní
 drobnochov
 keramická dílna
Všechny výrobky jednotlivých aktivizačních pracovních činností byly prezentovány na
regionálních výstavách a akcích domova. Na těchto akcích se daří i část výrobků prodat
veřejnosti, což umožňuje další rozvoj těchto aktivizací.
Klienti mají možnost účastnit rehabilitace a hiporehabilitace.
V rámci rehabilitace mohou klienti využívat bazén, vířivou či perličkovou vanu, tělocvičnu
s posilovacími přístroji a solárium. Klienti mohou využívat i rekondičních masáží.
Zdravotně léčebná rehabilitace se provádí i u mobilních klientů na lůžku. Činnosti zajišťují
pracovníci v sociálních službách, kteří jsou vyškoleni pro tyto činnosti.
Rehabilitační oddělení je využíváno asi 80% našich klientů. Jsou zpracovány plány, kde je
určeno, jakým způsobem klienti navštěvují rehabilitaci -zajištění dostupnosti pro všechny klienty.
K dispozici je i relaxační místnost, která je ve zvýšené míře využívána především klienty s těžším
mentálním hendikepem. Tuto místnost využívají i ostatní klienti a zaměstnanci. Místnost slouží
nejenom ke zklidnění, ale i k odbourání různých stresových zátěží. V místnosti využíváme jak
světelných a obrazových, tak i zvukových efektů, hmatových pomůcek či aromaterapie.

bazén

masáže
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Hiporehabilitaci provádíme v našem zařízení již od roku 1991. K hiporehabilitaci se používá
speciálně vycvičený kůň. Cílem hiporehabilitace je podpora sebevědomí a sebedůvěry, snižování
agresivity, seberealizace a aktivizace klientů, zlepšení zdravotního stavu, zlepšení rovnováhy,
koordinace pohybů a jiné. Celkově je zapojeno do hiporehabilitačního cvičení zhruba polovina
klientů (2x týdně po zhruba 15 klientech). 6 klientů reprezentuje naše zařízení na různých
jezdeckých akcích v paravoltiži a vozatajství.

hiporehabilitace

Ve spolupráci ze ZŠ, MŠ a PŠ Znojmo někteří klienti docházeli i do školní třídy, která pracovala
s osnovami pomocné školy a zvláštní školy. Docházka byla s koncem školního roku 2017
ukončena. V dalším školním roce již nepokračujeme z důvodu nesplnění nových podmínek
školského zákona. Jednalo se o kurz na doplnění základního vzdělání a kurz na doplnění základů
vzdělání, oba kurzy pracovaly podle programů pomocné a zvláštní školy.
V rámci alternativní formy komunikace s klienty (AAK) si Domov postupně doplňuje
pomůcky pro klienty, kteří mají ztíženou orientaci. Klienti s komunikačními problémy se za
asistence klíčových pracovníků učí využívat pomůcky AAK.
Věřící klienty pravidelně navštěvuje římskokatolický kněz. Duchovní otec poskytuje služby
jedenkrát do měsíce. Kněz nabízí přijetí svátostí, duchovní rozhovor či podporu. Klienti mají
rovněž možnost účastnit se bohoslužeb ve zdejším kostele.
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PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2017
LEDEN
lázeňský pobyt v Ostrožské Nové Vsi
divadelní vystoupení na plese ve Střelicích
výlet do kina (Ivančice)
ÚNOR
valentýnská diskotéka
DUBEN
vozatajské závody ve Vlasaticích (za účasti našich klientů)
jarní diskotéka
pálení čarodejnic
KVĚTEN
výlet do Podyjí
týdenní rekreace ve Chvalaticích
týdenní rekreace v Praze
výlet do kina (Ivančice)
ČERVEN
týdenní rekreace ve Svratouchu (Naděje)
cyklistický výlet do Mikulovic
jezdecký den v Moravském Krumlově
týdenní rekreace na Vranově (Penzion M)
turistický pochod do Rouchovan
výlet do Mikulova
výlet do Znojma (turistický vláček)
sportovní den v Tavíkovicích
Den otevřených dveří
jezdecký den v Tavíkovicích
ČERVENEC
letní kino ve Višňové
akce „Markéta, hodila srp do žita“ – přenocování venku
cyklistický výlet
SRPEN
sportovní odpoledne na zámeckém hřišti
letní kino pod pergolou
soustředění kapely Roman Radkovič Collective v Kokovicích u Prahy
sportovní den v Klentnici
výlet do Humpolce, akce Zlatá podkova (závody jedno-čtyřspřeží)
koupání v Únanově a Trstěnicích
cyklistický výlet
ZÁŘÍ
výlet do Biskoupek
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výlet do Znojma
výlet do Miroslavi
chovatelský den v Třebíči (vozatajské závody za účasti našich klientů)
ples „Tančíme pro radost“ – Loucký klášter, Znojmo
výlet do Vranova nad Dyjí (ocenění klienta ve výtvarné soutěži), prohlídka hradu Bítov
pěší výlet na koupaliště v Tavíkovicích (opékání špekáčků)
vinobraní ve Znojmě
vozatajské závody v Oleksovicích (za účasti našich klientů)
ŘÍJEN
výlet do Telče
návštěva denního centra Barevný svět v Jaroměřicích nad Rokytnou
vystoupení kapely Roman Radkovič Collective na festivalu 4+4 dny v pohybu v Praze
výlet do Židlochovic
výlet do Znojma
LISTOPAD
návštěvy hřbitovů
nákupy na vánoce
výlet do kina (Brno – Olympia centrum)
turnaj ve stolním tenise, Břežany
PROSINEC
mikulášská veselice – diskotéka
adventní koncert v Městském divadle ve Znojmě
výlet do kina (Ivančice)
adventní koncert v Louckém klášteře, Znojmo
vánoční posezení s klienty
Každý měsíc jezdí klient se svými klíčovými pracovníky na výlety do přilehlých měst (Moravský
Krumlov, Znojmo, Brno, Ivančice, Třebíč) na nákupy, navštěvují příbuzné, místa, kde žili,
hřbitovy.

rekreace Vranov

sportovní den v Klentnici
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ZDRAVOTNÍ PÉČE
Ošetřovatelská péče je zajišťována denně nepřetržitě středním zdravotnickým personálem.
Vzhledem k vyššímu průměrnému věku klientů i závažnosti jejich postižení je nepřetržitá
přítomnost zdravotnického personálu nutná. Ošetřovatelskou péči zajišťuje vedoucí oddělení
zdravotní péče (vrchní sestra) a 7 zdravotních sester.
Dvakrát týdně, a to v pondělí dle potřeby a ve čtvrtek od 10:30 do 13:00 hodin, dochází do
Domova u lesa praktický obvodní lékař. Provádí vyšetření klientů, předepisuje léky, poukazy na
různé pomůcky, doporučuje odborná vyšetření nebo hospitalizaci na základě aktuálního
zdravotního stavu klientů.
Jedenkrát za dva týdny dojíždí (a to ve středu od 8:00 do 12.00 hodin) odborný lékař psychiatr,
provádí vyšetření klientů, předepisuje léky a je-li potřeba, provádí změny v lékové skladbě na
základě aktuálního zdravotního stavu klientů.
Odborné ambulance jsou navštěvovány na doporučení lékaře ve spádovém území polikliniky
Moravský Krumlov, případně Nemocnice Znojmo.
V roce 2017 jsme využili 9x zdravotnickou záchrannou službu v případech ohrožení života u 5
našich klientů. Ve sledovaném období bylo hospitalizováno mimo Domov celkem 12 klientů
s dobou léčby celkem 110 dnů.
V roce 2017 jsme zaevidovali 0 restriktivních opatření.
Prevence dekubitů je důležitou složkou péče o naše klienty. Důsledným prováděním všech
činností se snažíme omezit výskyt dekubitů a tím i zamezit rozvoji pozdějších závažných
komplikací zdravotního stavu klienta. Pravidelně provádíme hygienickou péči spojenou
s ošetřováním predilekčních partií u klientů, kteří mají vyšší riziko vzniku dekubitů. U těchto
klientů je součástí prevence i polohování. Naše zařízení má k dispozici 2 lůžka vybavená
aktivními antidekubitními matracemi, dále několik polohovacích lůžek a množství drobných
pomůcek vhodných k prevenci dekubitů. Ve sledovaném období se u nás i přes veškerá
provedená preventivní opatření vyskytly dekubity u 1 klienta.
Vzhledem k dobudování nové budovy zařízení v roce 2001 byla respektována bezbariérovost
zařízení pro všechny klienty. Mezi jednotlivými podlažími jsou k dispozici výtahy s možností
přesunu i pro imobilní klienty. V roce 2005 byla dobudována rampa pro bezbariérové opuštění
I.NP – domácnosti 4 a 5, kde se nachází imobilní klienti. Domov je vybaven základními
pomůckami pro přemísťování imobilních klientů, k dispozici jsou invalidní vozíky, zvedáky pro
manipulaci s klienty, a přepravní popruhy do vířivé vany.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Statutární zástupce = ředitel
Sociální úsek
Úsek sociální a zdravotní péče
o Oddělení zdravotní péče (zdravotní péče, úklid)
o Oddělení sociální péče (přímá péče, aktivizační činnosti)
Ekonomicko – provozní úsek
o Ekonomické oddělení
o Provozní oddělení (údržba, prádelna, oddělení stravování)

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
1) statutární zástupce – ředitel
2) sociální úsek – vedoucí sociální pracovnice
- sociální pracovnice, metodik
- sociální pracovnice
- účetní sociálního oddělení
3) úsek sociální a zdravotní péče
- vedoucí oddělení sociální péče
- koordinátor
- pracovník v sociálních službách (přímá péče)
- pracovník v sociálních službách (aktivizační)
- vedoucí oddělení zdravotní péče
- všeobecná sestra
- uklízečky
4) ekonomicko – provozní úsek
- vedoucí ekonomického oddělení
- mzdová účetní
- skladová účetní
- vedoucí provozního oddělení
- vedoucí údržby
- údržbář
- pradlena
- vedoucí oddělení stravování
- kuchař

1
1
1
0,5
1
1
1
30
7,5
1
6
5,5
1
1
1
1
1
2
2,5
1
6

Počet pracovníků k 31.12.2017 – 73 pracovníků.
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Pro rok 2017 byl vypracován a schválen plán vzdělávání pracovníků přímé péče. V rámci těchto
plánovaných vzdělávacích aktivit se zaměstnanci účastnili řady vzdělávání i mimo zařízení.
K 31.12.2017 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice měli potvrzenou účast
minimálně 24 i více hodin vzdělávání v rámci zákonné povinnosti. Vzdělávání probíhalo
v souladu s potřebami zařízení. Jednalo se o akreditované kurzy, vzdělávací akce a stáže
v zařízeních sociálních služeb našeho kraje. Provozní zaměstnanci se účastní školení podle
konkrétní nabídky, která je projednávána vedením Domova.

BEZPEČNOST PRÁCE
Dodržováním bezpečnosti práce a úrazovosti je pověřena dodavatelsky odborná firma. Nedošlo
k závažným porušením bezpečnosti práce, byl zaznamenán jeden pracovní úraz.

PROVOZNÍ ČINNOSTI
Všechny provozní činnosti (stravování, praní prádla, údržba, úklid, skladové zásoby) jsou
zajišťovány vlastními zaměstnanci. Z rozborů hospodaření i vzhledem ke specifice práce
v pobytové sociální službě jsme přesvědčení, že toto nastavení je vhodnější i přímější vzhledem
ke klientům, než zajišťování těchto činností dodavatelsky.
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EKONOMICKÉ UKAZATELE
NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2017 (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu
(- z toho potraviny)
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Služby, cestovné
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
CELKOVÉ NÁKLADY

3.996
2.969
1.852
1.660
783
29.323
258
1.906
39.778

Úhrady klientů
Tržby zdravotních pojišťoven
Ostatní tržby
- z toho vedlejší činnost
Jiné ostatní výnosy
Dary
Zúčtování fondy
Dotace SR provozní
Dotaze SR účelové
Dotace zřizovatele JMK
CELKOVÉ VÝNOSY

17.071
640
571
195
22
53
11
14.241
4.686
2.490
39.784

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

+6

V roce 2017 byly realizovány tyto stavební a investiční akce, dále bylo zakoupeno:
- Rekonstrukce kuchyňského výtahu.
- Oprava koupelen na II. podlaží (domácnost 3).
- Oprava veřejného osvětlení v parku.
- Rekonstrukce přístřešku konírny.
- Propojení hlavní budovy a budovy zámku – optický kabel.
- Počítačový sever.
- Nákup gastronádob.
- Nákup koně pro hiporehabilitaci.
- Některé z další nákupů na domácnosti: 2 ks lůžek elektrických repasovaných, 2 ks televizoru,
5ks lednic, 1 ks mrazničky, cyklotrenažér a běžecký pás na rehabilitační oddělení, 1 ks
podlahového mycího stroje.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PŘÁTELŮM ZA JEJICH SPONZORSKÉ AKTIVITY
V ROCE 2017.
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