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Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, milí přátelé,

Touto výroční zprávou bychom Vám chtěli představit náš uplynulý rok.
V tomto roce jsme realizovali několik zajímavých projektů, které se
zaměřovaly na různé cílové skupiny.
Zaměstnanci organizace využili nabídky metodické podpory pod vedením
Mgr. Heleny Kožíškové, která se nám plně věnovala po celý rok 2017. Během
této spolupráce se nám podařilo nastavit garantovanou nabídku služeb a
vypilovat formuláře potřebné pro naši práci.

OVOLS ÍNDOVÚ

Ohlédneme-li se za naší uplynulou prací a za naší činností, najdeme v ní
spoustu mravenčí práce. Neustále pracujeme na tom, abychom se dále
rozvíjeli, sebevzdělávali, stali se většími odborníky v naší sociální práci a
pomáhali lidem v nepříjemné sociální situaci. Všechny získané zkušenosti
předáváme našim klientům i sami mezi sebou.
.
Chtěla bych poděkovat všem malým i velkým klientům, těm minulým i
současným, všem našim dárcům, lidem z veřejnosti, organizacím a státním
institucím, které nás podporovali a podporují.

Moc si toho vážíme!

Božena Danihelová
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ZAČÍT SPOLU Z.S.
Našim posláním je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi,
snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní
a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Realizace
volnočasových aktivit, poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor
mladým lidem z Broumova a okolí, kteří tráví svůj volný čas
neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.

SÁN O
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KOMUNITNÍ CENTRUM
Poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD)a Komunitní centrum
poskytuje sociální služby podle Zákona č. 108/2006 o soc. službách

Cílová skupina:
Program je určen pro rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílová skupina
jsou rodiče s dětmi případně prarodiče vychovávající děti/dítě do 18 let, osoby
žijící v sociálně vyloučených lokalitách a etnické menšiny. Služba je poskytována v
regionu Broumovsko.

SAS - MURTNEC ÍNTINUMOK

Posláním Komunitního centra, které poskytuje sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi je podpora rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé
sociální situace řešit krizové, tíživé a náročné situace ve svém životě. Podpora je
směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních potřeb a
možností.

Kapacita:
Počet klientů 110 (Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby
celkem pro max. 110 klientů - členů rodin).

Otevírací doba klubu – ambulantní forma poskytování:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

12:00 - 17:00 hodin (ambulantní)
12:00 - 17:00 hodin (ambulantní)
12:00 - 17:00 hodin (ambulantní)
12:00 - 17:00 hodin (ambulantní)

Otevírací doba terénní formy poskytování
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

09:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy
09:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy
09:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy
09:00 - 17:00 - dle předchozí domluvy
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Garantovaná nabídka sociální služby Komunitního centra
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi:

2. pracovně výchovná činnost s dospělými (70% musí být terénní formou):
- vedení k hygienickým návykům
- vedení k správnému hospodaření s penězi v domácnosti
- finanční poradenství (exekuční řízení, splátkový kalendář…)
- podpora při vyhledávání zaměstnání (sepsání žádosti motivačního dopisu,
náležitosti pracovní smlouvy, kontaktování zaměstnavatele…)
- pomoc v oblasti bydlení (žádost, nabídky, ověření náležitosti nájemní smlouvy,
doprovod u předání a převzetí bytu, kontaktování vlastníku bytu….)
- pravidelná zdravotní péče o sebe a děti
- společná činnost rodičů a dětí – motivace rodičů a dětí k smysluplnému trávení
volného času
- podpora a nácvik dovedností a schopností při jednání na úřadech a školách
- nácvik rodičů při přípravě dětí do školy
- konzultace o porušování sociálních norem (z hlediska školy a z hlediska celé
společnosti), jako je úmyslné zameškávání školní docházky, nebo klasické
záškoláctví.

SAS - MURTNEC ÍNTINUMOK

- rozvoj rozumových schopností a pracovních dovedností dítěte
- smysluplné trávení volného času
- pohybové aktivity
- vedení dětí k plnění školních povinností, k dodržování hygienických návyků
- osvěta péče o zdraví
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností dítěte -motivace k přípravě do školy, podpora zapojení do domácích
prací
- zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí vedení rodičů k vytváření zázemí pro vzdělávání, podpora při výběru školy,
podpora při zajišťování vyhlášených dotací na žáka, podpora při zajišťování
přípravy do školy

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností dětí:
- rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů
- zásady slušného chování
- navazování vztahů mezi dětmi
- společenské zkušenosti
- rozvoj osobnosti pomocí herních aktivit
- nácvik pravidelné přípravy na vyučování
- rozvoj kreativity dětí (výtvarné, hudební, divadelní, sportovní činnosti)
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4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí:
- vedení k pravidelné školní docházce dětí
- vedení k podpůrnému a tvůrčímu prostředí pro přípravu do školy v rodině
- vedení rodičů k vytváření pravidelných denních návyků/režimu dětí
- zařazení dětí do včasné péče
5.zajištění podmínek pro volnočasové aktivity
- motivace rodičů k zapojení dětí do kroužků
- doprovod do kroužků
- podpora vlastních aktivit
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, na úřady, soudy k lékaři, na
zájmové aktivity a doprovázení zpět:,

c) sociálně terapeutické činnosti:
1.socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob:
práce se skupinou, individuální rozhovor

SAS - MURTNEC ÍNTINUMOK

- akce mimo klub (sportovní akce, výjezd, pobyt)
- akce konané v klubu za účasti okolí (spolupráce s jinými subjekty nabízející
zájmové kroužky např: Skauti, DDM Ulita, ZUŠ…)

- podpora funkce integrační – týká se osob, které potřebují odbornou pomoc, které
se nacházejí v krizových situacích a jsou v psychickém, sociálním či
psychosociálním ohrožením a stávají se pro okolí překážkou
- podpora funkce rozvoje- zajištění rozvoje osobnosti ve směru správného
životního stylu
- komunitní práce- problémy v oblasti v soc. služby, zdravotní péče, etnického
napětí, vzdělávání, sousedských vztahů, životního prostředí…
sociální služby určené pro rodinu - terénní sociální služby jako osobní asistence
zajištění chráněného bydlení, podporované bydlení, chráněné dílny, noclehárny,
nízkoprahová denní centra, nizkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy na půl
cesty a drogová centra
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1.pomoc při vyřizování běžných záležitostí:
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- jednání s institucemi ve prospěch klienta, poskytování informací,
zprostředkování kontaktu na návazné služby, základní administrativní úkony
2.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob:
- práce s osobami blízkými, doprovod
Základní poradenství
- zdolávání překážek vývoje, rozvíjení jejich schopnosti, řešení aktuálních
problémů a plánování budoucího života

základní administrativní úkony- vyplňování příslušných formulářů a žádostí
SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMOU.
Ambulantní forma – sociální služba je poskytnuta prostorách Komunitního
centra
Terénní forma – sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí
klienta, v rámci této formy služby je poskytován i doprovod do různých
institucí.

SAS - MURTNEC ÍNTINUMOK

a) preventivní proces- vytváření podmínek pro osobní růst
b) nápravný proces- odstranění zábran osobního rozvoje
c) poskytování informací o nárocích, službách a možnostech, které mohou
vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka
d) poskytování přímé pomoci lidem při řešení jejich sociálních problému,
zejména problémy manželské, mezigenerační soužití, péče o děti, starší a
zdravotně postižené osoby, osoby propuštěné z výkonu trestu
e) poskytování dalších druhů poradenství( sociální,sociálněprávní,komunitní,pedagogické,speciální a zdravotní,technické poradenství(
zajištění pomůcek pro postižené lidi,úprava domácího prostředí)
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Řešené kauzy
Pohledávky
Klienti přestanou řádně platit předepsané splátky půjček, měsíční zálohy za
služby spojené s užíváním bytu nebo správní poplatky. Klientovi hrozí soudní
stání, případně i exekuce. Je nutné se soudem nebo exekučním úřadem
vstoupit do jednání. V některých případech tyto instituce nevyjdou klientovi
vstříc, případ a uvedené argumenty více neprozkoumají a případ uzavřou,
přesto, že se klient řádně a v termínu odvolal.
Bydlení

Vzdělanost dětí
Prvního září nabyla v účinnosti novela školského zákona (zákon č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání). Novela zaručuje v zájmu žáka společné vzdělávání v hlavním
vzdělávacím proudu a garantuje žákům se znevýhodněním a naopak i s
mimořádným nadáním podporu.Tuto potřebují k tomu, aby se mohli co
nejlépe vzdělávat, rozvíjet a naplňovat tak svůj individuální potenciál.

SAS - MURTNEC ÍNTINUMOK

Nedostatečná nabídka volných bytů od Města Broumova i od soukromých
vlastníků. Lidé ze sociálně vyloučených lokalit nemají šanci uzavřít nájemní
smlouvu na vhodný byt. Město Broumov (odbor Správy majetku města)
žádosti o přidělení bytu vydává a opět přijímá, ale sociálně slabšímu občanovi
žádný nenabídne. Soukromý vlastník přislíbí občanovi bydlení, ale
v neposlední řadě žádný nedostane a důvody se již většinou nedozví.
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DOPROVÁZENÍ RODIN
Začit spolu z. s. disponuje pověřením podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), ve znění pozdějších
předpisů k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu §47b zákona
č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo
pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do
pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1, písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona
č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;

Posláním Začít spolu, z. s. je podporovat a doprovázet děti v rodinách, zároveň
tyto rodiny podporovat a doprovázet děti v náhradní rodinné péči. Posláním
organizace je podpora a doprovázení celé rodiny – a to jak nezletilých dětí, tak
i dospělých členů, které vede k vytvoření bezpečného prostředí pro zdravý
vývoj a rozvoj dítěte.

Cíl:
Cílem je poskytování kvalitních služeb v souladu s nejlepším zájmem dítěte a
v souladu s potřebami rodičů. Jedná se o podporu pěstounů při péči svěřeného
dítěte, takovým způsobem, aby při poskytování této péče neselhávali a bylo tak
zajištěno stabilní a bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do
pěstounské péče.

NIDOR ÍNEZÁVORPOD

Poslání:
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O POHÁR 17. LISTOPADU

Jsme rádi, že jsme mohli tuto krásnou akci podpořit a na závěr
viděli kamarádskost malých fotbalistů.

Cílem:
- setkávání žáků škol našeho regionu
- podpora setkávání žáků jednotlivých ZŠ
- rozvíjení tělesné zdatnosti, pohybové výkonnosti a obratnosti
- podpora dětí v zájmové činnosti
- předcházení patologickým jevům, které se začínají objevovat a rozšiřovat na
základních školách

UDAPOTSIL,71 RÁHOP O ÉNAPOKINIM V JANRUT - TKEJORP

Jako každoročně i letos se uskutečnil již po 12 fotbalový turnaj „ O POHÁR
17. LISTOPADU“ pod záštitou Začít spolu z.s. Broumov. Fotbalového zápolení
se zúčastnili mladší žáci základních škol z Broumova a okolí. Celé sportovní
dopoledne proběhlo ve sportovní hale v Broumově. Pro malé fotbalisty a
jejich doprovod bylo zajištěno občerstvení i ceny pro vítěze. Součástí
odměny pro vítězný fotbalový tým bylo kromě darů pro první tři fotbalová
družstva také putovní pohár, který si vítězné družstvo odneslo na svoji školu.
Celé dopoledne se neslo v duchu fair play. Účastnící fotbalového turnaje
sportovali skutečně s velkým nasazením a zájmem o hru. Děti si akci moc
užily, byla na nich vidět snaha, radost, nadšení.
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KLUB NEJSME SAMI
Doba realizace projektu: od 1. 9. 2016 do 31. 08. 2017

Projektem jsme klientům (rodiče samoživitelé, děti vyrůstající s jedním rodičem
a děti v náhradní rodinné péči) nabídli odlehčovací, terénní asistenční odbornou
a poradenskou službu.
V klubu jsme vytvořili rodinné a bezpečné prostředí. Klub byl realizován 3x do
týdne v dopoledních hodinách pro 10 až 12 rodičů a 10-12 dětí celkem.

Cíl:

Odlehčovací služba:
Rodičům odlehčovací služba pomohla především psychicky. Rodiče s dětmi tráví
24 hodin denně a následně dochází k nezvládnutelnému napětí mezi rodiči a
dětmi. Jakmile děti začínají rodičům vzdorovat a jsou s nimi sami doma, cítí se
utrápeně, nešťastně a nervózně. Jakmile děti docházely do klubu, rodiče se na
děti těšili, byli šťastnější a měli pocit, že jsou lepšími rodiči. Často se rodičům stává,
že ztrácí motivaci ke vzdělání, rozšíření obzorů, komunikaci a řešení běžných
záležitostí.

IMAS EMSJEN BULK - TKEJORP

Pomoc klientům (rodiče samoživitelé, dítě vyrůstající s jedním rodičem, děti v
náhradní rodinné péči), kteří jsou ve stresu spojeném s určitou negativní životní
situací, cítí osamělost a pociťují vlastní selhání. Klientům pomocí vzdělávacích
seminářů se zvýší kvalita rodičovských dovedností, finanční gramotnost,
zlepšení jejich situace, zlepšení informativnosti atd.. Rodiče by také
neměli zapomínat, že zastávají i jiné životní role jako je kamarádka/ kamarád,
žena/ muž atd.

Terénní a poradenské služby:
Terénní program patří mezi nejčastější poskytovatelnou službu pro klienty
(rodiče samoživitelé, děti vyrůstající s jedním rodičem), která probíhá v
domácnosti klienta.
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IMAS EMSJEN BULK - TKEJORP
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STOP PŘEDSUDKŮM
Realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Projekt STOP PŘEDSUDKŮM, nabídla majoritě a minoritě vědomost o
historii Romů, jelikož vědomost a interpretace vlastní historie představuje
velmi podstatný komponent identity a sebedefinici člověka. Majoritě
historie Romů přinesla odpovědi na tolik kladených otázek, např: proč jsou
Romové hluční, jaké mají zvyky, jak hovoří, proč mají spoustu dětí, jaké
mají hodnoty atd. Projekt pomocí přednášek, workshopu a fotogalerie
seznamoval majoritu s romským jazykem, kulturou a tradicí.

MŮKDUSDEŘP POTS - TKEJORP

Zjistili jsme, že přednášky, workshopy a galerie nebyli přínosné pouze pro
majoritu, ale i pro minoritu, jelikož dobré romské tradice pomalu upadají do
zapomnění a Romové ztrácejí svou identitu. Většina mladší generace Romů
nehovoří správným romským jazykem a neznají dokonale svou historii. Každá
národnost by měla znát svoji historii, aby neměla tendenci se vracet k tomu,
co se už jednou stalo a ponaučit se z kruté minulosti.
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TANEČNÍ SOUBOR ZAČÍT SPOLU
Doba realizace projektu od 1. 11. 2016 do 31. 10.2017

Základním cílem programu bylo zlepšení emočního života a udržení romských
tradic, které nejsou již ani v samotné komunitě dodržovány. Domníváme se, že je
důležité, aby každá národnost znala a vážila si svých tradic, které obohacují
člověka, předávají mu odkaz z minulosti a mnohdy mají poselství identity.

Cílová skupina :

Kde se taneční soubor prezentoval:
Taneční soubor začít spolu se prezentoval na Broumovské pouti,
festivalu v Mladé Boleslavi, festivalu Národnostních menšin v Liberci,
festivaul Jiráskův Hronov a taneční soutěži Miri Giĺi – Má Píseň 3.
ročník 2017 Praha, kde se taneční soubor Začít spolu umístil na 1.
místě (taneční soubor roku 2017).

ULOPS TÍČAZ ROBUOS ÍNČENAT - TKEJORP

Děti, mládež a jejich rodiče z romské komunity a majority.
U dětí a mládeže má tanec velký podíl na konstruktivnosti a na celkovém
formování jejich charakteristiky.

15

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

7102 KOR AZ AVÁRPZ ÍNČNANIF
16

Pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí v tomto
rozsahu
Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se
sociálně-právní ochrana zaměřuje § 6Místo výkonu: Komunitní centrum,
Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území Broumova a
Královéhradeckého kraje. Pracovnice pracují aktivně, vykonávají terénní
práci v domácím prostředí klienta. Práce se skupinou a individuální
rozhovor s klientem a dítětem, zajištění okamžité pomoci dítěti. Další forma
vyhledávání je přes spolupracující organizace např: školy, odbor sociálních
věcí.

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu:
Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území
Broumovska a Královéhradeckého kraje. V organizaci proběhly přednášky s
worshopy, specializované na výchovu dítěte, komunikace s dítětem,
pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a současně
bezpečného pro rozvoj dítěte.
Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství, při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16,
500 01 Broumov a dále území Broumovska a Královéhradeckého kraje.
Pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s
dospělými, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovednosti dětí, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro
přiměřené vzdělávání dětí, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

UNOKÝV K ÍNEŘĚVOP

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu:
Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území
Broumovska a Královéhradeckého kraje. Přímá a nepřímá výchovná práce,
zajištění podmínek pro volnočasové aktivity, motivace rodičů k zapojení
dětí do kroužku, doprovod do kroužku, podpora vlastních aktivit, sociální
analýza – problémy a životní situace, v niž se rodina nachází, odborná
poradenská konzultace v rozsahu sociální práce s rodinou, pravidelné
intervence v rodině/v organizaci.
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Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu
pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba
pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a
poradenskou péči poskytnout. Místo výkonu: Komunitní centrum,
Soukenická 16, 500 01 Broumov a Královéhradeckého kraje.Po uzavření
dohody o výkonu pěstounské péče je každé rodině přidělen klíčový
pracovník. S klíčovým pracovníkem se členové rodiny setkávají při
individuálních nebo rodinných konzultacích, nejméně jednou za dva měsíce,
v případě potřeby i častěji. Návštěvy probíhají obvykle v přirozeném
prostřední rodiny (domácnosti). Komunikace s rodinou probíhá i
prostřednictvím telefonu a e-mailu. Výchovná a poradenské péče je
poskytována na základě vzájemné domluvy.

Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§43 zákona
č. 359/1999 Sb.) Místo výkonu: území celé ČR. V roce 2016 se neuskutečnil
žádný rekreační tábor. Pořádali jsme jednodenní výlety.

UNOKÝV K ÍNEŘĚVOP

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení
jejich vzniku [§ 31 a 32]. Místo výkonu: Komunitní centrum, Soukenická 16,
500 01 Broumov a dále území Broumovska. V Komunitním centru se konaly
besedy, zaměřené na preventivní aktivity týkající se například: zneužití
návykových látek, záškoláctví, hygienické návyky, volný čas atd…. V
průběhu celého roku probíhají v Komunitním centru preventivní
volnočasové programy. V oblasti volnočasových aktivit zprostředkováváme
klientům nabídku dalších organizací, které nabízejí zájmové kroužky jako je
Junák, DDM Ulita, ZUŠ a další.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Místo výkonu:
Komunitní centrum, Soukenická 16, 500 01 Broumov a dále území
Broumovska a Královéhradeckého kraje. Dle zákona č. 359/1999 Sb. osoby
pečující a osoby v evidenci musí mít uzavřenou dohodu o výkonu
pěstounské péči s pověřenou osobou. Naše organizace toto pověření
získala v roce 2016. Rozsah služeb, podmínky spolupráce a zodpovědnost
všech zúčastněných stran stanovuje samotný obsah dokumentu (Dohoda o
výkonu pěstounské péče).
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Mgr.Lenka Kurová

Božena Danihelová
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sociální pracovnice

Mgr.Božena Trejtnarová

prac. v soc. službě

prac. v soc. službě

Monika Kubíková

Lenka Mižigarová

prac. v soc. službě

Ivana Šmídová
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Začít spolu z.s.
Soukenická 16, 550 01 Broumov,
www.zacit-spolu.cz, info@zacit-spolu.cz
IČO: 68208944, 608 784 332

Děkujeme všem, kteří podporovali naši činnost. Především pak podporujícím
institucím, zaměstnancům a členům organizace, kteří nám v roce 2017
pomáhali naplňovat cíle naší práce.

IŘOTÁNOD
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