
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

Charita Starý Knín 

„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mě jste učinili“. (Mt. 25, 34-40) 
 

 

 

Milí přátelé, 

poohlédněme se za uplynulým rokem 2021, který se již před několika měsíci uzavřel. Nejprve 

chci poděkovat všem našim podporovatelům a příznivcům a také především našim klientům a jejich 

rodinám. Děkujeme za úsměv, modlitbu, porozumění a veškerou podporu a také za finanční příspěvky. 

I v podmínkách trvající covidové epidemie jsme pokračovali v poskytování služeb, i když 

v řadě případů i naše kolegyně byly postiženy, naštěstí však většinou bez vážných následků. Naše 

seniorské služby jak ve Středočeském kraji, tak v Praze průběžně rostly. Také jsme zaregistrovali 

novou službu sociální rehabilitace a podařilo se jí umístit do krajské sítě služeb. Dále jsme začali 

pracovat na založení společnosti s ručením omezeným pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Do programu IROP jsme podali tři velké projekty na podporu sociálních služeb v sumární 

výši desítek miliónů korun. 

Ve chvíli, kdy píšu toto poděkování, již víme, že byla přepadena Ukrajina a zuří tam krutá 

válka. Zažili jsme příliv uprchlíků a organizovali pomoc pro ně. Zažíváme zbabělé reakce západních 

státníků, jako bychom byli opět v časech Mnichova. To jistě nepovede k dobrému. Zdá se být jisté, že 

starý svět, jak jsme ho znali, už nikdy nebude zpět. Budeme muset vykročit do neznámé budoucnosti. 

Jedinou naší nadějí může být důvěra v pomoc Boží. 

Děkuji všem našim zaměstnancům za jejich nesmírně obětavou službu ve prospěch potřebných. 

Děkuji za podporu našim duchovním a církevním představeným. Děkuji všem spolupracujícím obcím 

a jejich zastupitelstvům, všem spolupracujícím organizacím a úřadům.  

Nezbývá než vykročit do budoucnosti. Vyjděme tedy s nadějí v Pána v našich srdcích. 

V úctě 

ředitel Dr. Stanislav Žák, CSc. 

 

 

 

 

Charita Starý Knín 
 Nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 

 IČO: 47068531 

 telefon: 724 236 152, 602 668 236, 720 053 420 

 e-mail:  info@socialnipece.cz 

 webové stránky: www.socialnipece.cz 

 číslo účtu: 17638211/0100 

 datová schránka: xzrmysa 

  



 

 

 

 

 

 

 

Střediska služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

                                                        Pečovatelská služba (reg. číslo 6947606) 

                                                        Osobní asistence      (reg. číslo 6798291) 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                        (reg. číslo 5550618) 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi               (reg. číslo 7727959) 

Azylový dům pro rodiny s dětmi                                     (reg. číslo 9453230) 

Stacionář pro děti a mládež s autismem a kombinovaným postižením 

                                                                                         (reg. číslo 7530607) 

Sociální rehabilitace                                                        (reg. číslo 2463656) 
 

 

  



Domácí zdravotní péče  
 

Domácí zdravotní péče zahrnuje dvě střediska: středisko Nový Knín, kde pracují 4 zdravotní sestry 

a středisko Votice, ve kterém pracuje dalších 5 zdravotních sester. Jejich práce spočívá v aplikaci 

injekcí, odběrech krve, sesterské rehabilitaci, masážích u nepohyblivých pacientů a dalších potřebných 

zdravotních úkonech, jako je například hojení chronických ran. Zdravotní sestry se starají také 

o pacienty v tzv. terminálním stádiu života, což je péče o nevyléčitelné nemocné pacienty, kteří touží 

dožít zbytek života ve svém domácím prostředí a v okruhu svých blízkých. Zajištění této péče 

předpokládá velmi úzkou spolupráci s rodinami. Celkem jsme za rok 2021 ošetřili 320 pacientů 

a půjčovnu kompenzačních pomůcek využilo 45 klientů. 

 

Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: 
 

Střediska: Nový Knín, Svaté Pole, Petrovice, Kamýk nad Vltavou, Hořovice, Neveklov, Votice, 

Bratronice, Štěchovice, Velké Popovice, Praha 6. 

 

Terénní pečovatelská služba 
 

Posláním této služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením 

v domácím prostředí (péče o domácnost, stravování, nákupy, hygiena), kteří takovou pomoc potřebují. 

Pečujeme v jejich domácnostech, pomáháme jim zajišťovat základní životní potřeby a současně se 

snažíme zachovat lidskou důstojnost a poskytnout takovou míru podpory, aby lidé mohli být ve svém 

domácím prostředí co nejdéle. 

Pečovatelská služba je poskytována denně od 7.00 h. do 21.00 h. včetně svátků a víkendů u klientů 

s předem sjednanými smlouvami. U nových klientů začíná služba, jakmile jsme o to požádáni 

a vyjednáme podmínky služby se zájemcem. Ke každému uživateli je přistupováno s vysokou mírou 

empatie a pochopení pro obtížné životní situace.  

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2021 A PLÁN ROKU 2022 
 

Pro rok 2021 bylo plánováno posloužit nejméně 600 klientům služby, skutečnost byla 646 klientů. Pro 

rok 2022 je plánováno posloužit také nejméně 600 klientům. Z ukončených smluv bylo méně než 5% 

ukončeno z důvodu odchodu z domácí péče do zařízení na žádost vlastní nebo rodiny a méně než 2,5% 

bylo ukončeno z důvodu nespokojenosti se službou. Tím byl naplněn záměr roku 2021, stejný plán 

máme i pro rok 2022. 

 

Terénní osobní asistence 
 

Posláním osobní asistence je pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují 

u sebe doma intenzivní pomoc. Služba je poskytována bez časového omezení podle individuální 

dohody a potřebnosti klientů i více hodin denně. Služba osobní asistence pro klienty znamená zachovat 

nebo obnovit takovou míru soběstačnosti, aby mohli důstojně a bezpečně žít běžný život ve svém 

přirozeném sociálním prostředí a nebyli okolnostmi nuceni své domovy opustit. V rámci osobní 

asistence se spolu se zdravotními sestrami a rodinnými pečovateli staráme také o osoby upoutané na 

lůžko, které potřebují dlouhodobě vysokou míru pomoci a podpory. 

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2021 A PLÁN ROKU 2022 
 

Pro rok 2021 bylo plánováno posloužit nejméně 250 klientům služby, skutečnost byla 248 klientů. Pro 

rok 2022 je plánováno posloužit nejméně 250 klientům. Z ukončených smluv bylo méně než 5% 

ukončeno z důvodu odchodu z domácí péče do zařízení na žádost vlastní nebo rodiny a méně než 2,5 % 

bylo ukončeno z důvodu nespokojenosti se službou. Tím byl naplněn záměr roku 2021, stejný plán 

máme i pro rok 2022.  

 



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Posláním služby je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se sociálním 

znevýhodněním. V praxi to znamená podporovat rodiny zvládat nepříznivou sociální situaci. 

Poradenství poskytujeme telefonicky nebo ambulantně na kontaktních místech v Dobříši, Voticích, 

Sedlčanech a v Kladně a také v novém Aktivizačním domě v Mokrovratech. 

Při terénní formě služby je navštěvujeme v jejich domácnostech s cílem posílit rodičovské kompetence 

a samostatnost rodičů při řešení konkrétních sociálních situací. Také klienty motivujeme k řádné 

výchově dětí a vedení domácnosti. V roce 2021 jsme v důsledku pandemie Covid 19 posílili podporu 

při doučování a individuální práci s dětmi. Rodinám jsme na online výuku zapůjčili notebooky, 

rozváželi jsme materiální a potravinovou pomoc a pomáhali s vyřizováním sociálních dávek. 

Centrální zázemí služby se nachází v Domě nad Vodou v Dobříši na adrese Pražská 271. Nově pro rok 

2022 bude v Dobříši na Mírovém náměstí 103 a v Mokrovratech 115. 

V roce 2021 jsme prostředky ze Sociálního fondu MAS Brdy Vltava ve výši 81 392,- Kč využili jako 

spoluúčast k dotaci na podporu Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi. 

Služba byla financována z projektu ESF. 

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2021 A PLÁN ROKU 2022 
 

Plán počtu uživatelů služby byl na rok 2021 stanoven na 65 dospělých klientů. Dosaženo bylo 62. Dále 

bylo plánováno, že 22 uživatelů služby obdrží nejméně 40 hodin podpory, což bylo dosaženo u 23 

uživatelů služby, kteří navíc využili podporu v mnohem větší míře než je 40 hodin a to především 

z důvodu covidové situace. Pro rok 2022 plánujeme stejné hodnoty. 

 

Sociální rehabilitace Charita Starý Knín 
 

Od 1.7.2021 máme novou službu, která je určená lidem se zdravotním znevýhodněním. Plánovali jsme 

podpořit 10 uživatelů, podpořili jsme jich 14. Někteří z nich využívali především poradenství, jiní 

sociálně terapeutické činnosti. Cílem služeb je zajistit klientům dlouhodobou a pravidelnou podporu 

v samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných pro 

samostatný život nezbytných činností. Pro rok 2022 je plánováno podpořit nejméně 25 uživatelů. 

 

Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech 
 

Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytovat dočasné ubytování pro rodiny v nepříznivé 

sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení. Kapacita domu je 27 lůžek v 6 bytech. Staráme se převážně 

o neúplné rodiny, které mají nezaopatřené děti. Klienti zde mohou využívat náhradní bydlení 

individuálně po dobu vyřešení jejich nepříznivé situace. Pomůžeme jim pak s hledáním dalšího 

stabilnějšího bydlení, vyřízením potřebných dávek, dokladů a především se zajištěním péče o děti. 

Pro aktivizační činnosti ubytovaných rodin se využívá Aktivizační dům naproti přes ulici, kde se klienti 

věnují kurzům vaření, vedení domácností, rukodělným činnostem a využívají se svými dětmi prostory 

zahrady pro hry a zahradničení. Dostanou zde i podporu pro doučování dětí a možnosti pro další 

volnočasové aktivity. V domě č. 115 je také terapeutická místnost a Dluhová poradna. Aktivizační dům 

slouží i jako zázemí pro pracovníky a klienty osobní asistence při jejich aktivizačních činnostech a pro 

vedení charity k pracovním poradám a školení pracovníků služeb. 

V roce 2021 jsme využili prostředky ze Sociálního fondu MAS Brdy Vltava ve výši 136 825,- Kč jako 

spoluúčast k dotaci na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech. 

Služba byla financována z projektu ESF. 

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2021 A PLÁN ROKU 2022 
 

Plán počtu uživatelů služby byl na rok 2021 stanoven na 18 dospělých uživatelů služby. Dosaženo bylo 

20, to je i s dětmi 12 rodin. Pro rok 2021 je plánováno 18 dospělých uživatelů služby.  Do jiného, než 

azylového bydlení odešly 3 rodiny. V průběhu pobytu byly klientům poskytovány pravidelné 

konzultace. 



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích navštěvují děti a mládež ohrožená rozličnými 

nepříznivými životními situacemi. Vzhledem k epidemiologické situaci naše služba fungovala nejen 

ambulantně, ale i v terénu a on-line prostoru. Docházka klientů nebyla pravidelná, jako v předchozích 

letech, což souvisí i s nařízeným vládním opatřením. Na tuto situaci jsme reagovali a maximálně 

přizpůsobili chod služby tak, aby byl zabezpečen prostor pro práci s klienty. V rámci své činnosti 

zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pro přiměřené vzdělávání; 

nabízíme nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností, pracovně 

výchovnou činnost s dětmi a mladistvými, nabízíme také aktivity umožňující lepší orientaci ve 

vztazích, odehrávajících se ve společenském prostředí; nabízíme prostor pro sociálně-terapeutické 

činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 

a dovedností, podporujících sociální začleňování. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí a samozřejmě bez ohledu na cílovou skupinu také základní 

sociální poradenství a krizovou intervenci. Každý týden probíhají výtvarné, vzdělávací, kulturní 

a socializační aktivity. 

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2021 A PLÁN ROKU 2022 
 

Plán počtu uživatelů služby byl na rok 2021 stanoven na 30 uživatelů služby. Dosaženo bylo 33. Pro 

rok 2022 je plánováno 33 uživatelů služby. Hlavním cílem pro uplynulý rok bylo naplnit kritéria kvality 

České asociace streetwork a úspěšně absolvovat audit. Tento cíl byl splněn. Nadále jsme chtěli 

poskytovat pracovní terapii v rámci metodiky „Vyjít ven“ jako nácvik pracovních dovedností 

a začlenění do života. Alespoň jednou týdně realizovat aktivity spojené s pracovní terapií nebo 

s kulturou či duchovním zážitkem. Realizovat alespoň 4 přednášky nebo řízené diskuse na téma 

prevence kriminality. Téma přednášek byly: Dluhová problematika a prevence, Sexuální chování, 

Drogová problematika, On-line prostor, kyberšikana a zneužívání. Všechny zadané cíle jsme splnili. 

Pro rok 2022 chceme pokračovat v individuálním i kolektivním sociálním poradenství a vzdělávacích 

činnostech a naplňovat strategický plán služby. Plánujeme nadále poskytovat pracovní terapii v rámci 

metodiky „Vyjít ven“ jako nácvik pracovních dovedností a začlenění do života. Vzhledem ke zlepšení 

epidemiologické situace chceme znovu obnovit taneční kroužek Hip-hop, o který byl vždy v minulých 

letech velký zájem. Znovu začlenit skupinovou sociální práci v rámci etopedické péče. 

 

Stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením 
 

Posláním denního stacionáře je poskytovat služby dětem a mládeži ve věku 6-26 let s kombinovaným 

postižením, zejména s poruchami autistického spektra. Klientům umožňujeme individuální využití 

volného času dle jejich možností a schopností, snažíme se rozvíjet a upevňovat jejich schopnosti 

a dovednosti. Služba je otevřena každý pracovní den od 12.00 do 17.00 hodin. 

Zaměstnanci stacionáře napomáhají pečujícím osobám a rodičům s integrací uživatelů do přirozené 

sociální skupiny a zprostředkovávají jim kontakty se společenským prostředím. Podporují uživatele 

v uplatňování jejich práv a zájmů, napomáhají v rozvoji pracovních návyků a rozvoji maximální sebe 

obslužnosti a samostatnosti. 

Stacionář nabízí poradenství rodinám uživatelů v oblasti péče o handicapované, ve výchově a právní 

ochraně jejich potřeb a zájmů. V minulém roce 2021 bylo podpořeno 17 osob. Služba úspěšně 

pokračuje a je finančně podporována po celou dobu působnosti z nadačního fondu  AVAST. 

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2021 A PLÁN ROKU 2022 
 

Pracovníci služby se zaměřují na udržení nejvyšší míry samostatnosti uživatelů. Umožnují rozvíjet 

prosazování vlastní vůle uživatelů (být zodpovědný za svá rozhodnutí a zájmové činnosti). Cíle 

stacionáře se vypracovávají na předpokládanou dobu platnosti zpravidla 2 x na rok.  

Pracovníci se snaží integrovat uživatele do společnosti, zlepšovat komunikaci mezi generacemi 

a komunitou. Zde je aktivní spolupráce s Centrem pro komunitní práci středních Čech. Pravidelné 

setkávání pečujících mezi sebou upevňuje zvládat náročné životní situace v rodině. Podpora pečující 



rodiny je nedílnou součástí tohoto projektu. Pracovníci denního stacionáře plánují pro rok 2022 

pracovat na stejných hodnotách jako pro rok 2021. 

 

PROJEKTY 
 

Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji 
CZ.03.1.48/0.0./0.0./15_010/0000014. 

Realizace 1.4.2020 - 31.3.2021 

 

Projekt na vytvoření společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Podpořeny Úřadem práce 

byly 2 osoby. Společensky účelné místo se nachází v Domě nad Vodou v Dobříši na adrese Pražská 

271, kde provozujeme šicí dílnu RUKAMA NOHAMA. Projekt byl úspěšně ukončen 

 

Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II 
CZ.03.1.48/0.0./0.0./15_010/0000013 

Realizace 1.4.2020 – 28.2.2021 

 

Projekt na vytvoření společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Podpořeny Úřadem práce 

byly 2 osoby. Společensky účelné místo se nachází v Domě nad Vodou v Dobříši na adrese Pražská 

271, kde provozujeme šicí dílnu RUKAMA NOHAMA. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

Návrat na trhu práce – Sedlčansko II. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001576  

Realizace 1.6.2020 - 31.5.2022 

Dotace: 1 996 810 Kč 

 

Projekt je určen pro osoby pečující o malé děti, pro osoby s kumulací handicapů na trhu práce či osoby 

jinak sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené z celého území MAS Sedlčany. V rámci tohoto 

projektu se snažíme zájemcům pomoci s překonáváním překážek, které jim brání v úspěšnosti na trhu 

práce, ať již formou individuálního poradenství či práce ve skupině, tak i prostřednictvím odborných 

expertů. Zájemci mohou dále využít dotaci na rozšíření, doplnění a kvalifikaci odborným vzděláním 

pro zvýšení šance na získání pracovního místa. Zde se povedlo podpořit 5 klientů, kteří získali vzdělání, 

čímž uspěli na trhu práce. Projekt umožnil využití podpory formou dotované mzdy, kde zájemci měli 

zvýhodnění u nového zaměstnavatele. Mzda zaměstnanců byla včetně odvodů hrazená po určitém 

období z projektu. Nový zaměstnavatel získal dostatek prostoru pro adaptaci zaměstnance bez vlastní 

finanční zátěže. Zde bylo rovněž podpořeno 5 klientů. Všech úspěšných účastníků projektu bylo 17. 

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském 

kraji III 
03.2.60/0.0/0.0/15_ 005/0014160 

Realizace 1.1.2020 - 31.12.2021 

Dotace: 9 480 600 Kč 

 

Projekt představuje finanční zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zajištění provozu 

azylového domu sv. Ludmily v průběhu roku 2020 a 2021. 

 

Dluhová poradna Charity Starý Knín 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00016098 

Realizace 1.4.2020 - 31.12.2022 

Dotace: 1 225 187,5 Kč 



Dluhová poradna nadále pokračovala v aktivitách vedoucích k posilování finanční gramotnosti osob, 

mapování a snižování dluhů, v zastavování nezákonných exekucí, pracovníci pomáhali zpracovávat 

návrhy na insolvenci nebo podávat námitky na promlčení dluhů a doprovázeli osoby ohrožené dluhy 

na jednání s věřiteli. V minulém roce byl zaznamenán vyšší zájem o tento druh podpory, zejména 

podávání návrhů na insolvence. Jednalo se o pomoc osobám, které jsou lehce ovlivněné a zneužitelné.  

V rámci prevence bylo poskytováno poradenství pro finanční gramotnost v oblasti rodinného rozpočtu. 

Také jsme pomáhali řešit dostupnější bydlení a podávání žádostí na sociální bydlení, pomáhali jsme 

se žádostmi pro získání finančních prostředků na dlužné nájemné a vyšší energie.  

Dluhoví poradci se aktivně zapojili při pomoci využití projektu „Milostivé léto“.  

Za rok 2021 bylo podpořeno 47 osob. V současné době Dluhová poradna sídlí v nových prostorách na 

adrese Mírové náměstí č. p. 103, Dobříš a stále v Mokrovratech 115. Projekt úspěšně pokračuje. 

 

Farní charita Starý Knín pomáhá s uplatněním na trhu práce 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010779 

Realizace 1.3.2019 - 31.10.2021 

Dotace: 2 994 425 Kč 

 

Projekt je realizován v Aktivizačním domě v Mokrovratech 115. Je zacílen na osoby ze sociálně 

znevýhodněného prostředí z Dobříšska a Novoknínska, ale i na klienty z azylového domu. Cílem 

projektu je zlepšení postavení na trhu práce osob sociálně znevýhodněných. Mezi aktivity projektu 

patří posílení motivace k práci s počítačem, posílení finanční gramotnosti a vytvoření podporovaných 

pracovních míst. V roce 2021 jsme takto podpořili 19 osob a pracovní příležitost získalo 7 osob. 

Všichni pracovali na částečné úvazky. Vzhledem ke covidovému období se nedařilo všechny aktivity 

projektu zrealizovat podle stanoveného harmonogramu, proto jsme projekt prodloužili o dalších 6 

měsíců a úspěšně dokončili. 

 

„S Farní charitou Starý Knín vždy in“! 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009428 

Realizace: 1.1.2019 - 31.12.2021 

Dotace: 2 470 535 Kč 

 

Projekt „S Farní charitou vždy in“ byl zahájen v lednu 2019. Projekt cílí na osoby sociálně vyloučené 

nebo osoby takovým vyloučením ohrožené. Snažíme se takové lidi oslovovat, motivovat ke změně 

tíživé situace, posílit jejich osobní kompetence vzděláváním včetně finanční gramotnosti. Neméně 

důležitou součástí projektu je i individuální přístup a to včetně poradenství psychologa a speciálního 

pedagoga tak, abychom účastníkům pomohli, jak s partnerskými vztahy, tak s výchovným vedením 

dětí. V průběhu roku 2021 bylo podpořeno 106 osob. Těší nás, že z projektu dostalo 10 lidí patřičné 

resocializační vzdělání. Projekt byl úspěšně ukončen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zdroje financování v roce 2021 Částka 

Kraj Středočeský 46 009 638,- 

Kraj Praha 7 186 000,- 

Praha Grant 3 248 000,- 

Obce 1 895 400,- 

Městská část Prahy 6 208 900,- 

Sociální fond MAS Brdy Vltava 218 217,- 

Avast 477 911,- 

ESF OPZ 7 567 444,- 

Tržby od uživatelů služeb 13 559 239,- 

Tříkrálová sbírka 45 533,- 

Zdravotní pojišťovny 7 112 096,- 

Úřad práce  112 088,- 

Dary  

Fyzické osoby 131 802,- 

Právnické osoby 313 700,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.6.2022 byl ukončen audit účetní uzávěrky Charity Starý Knín za rok 2021. 

 

Auditní výrok: Vedení účetnictví organizace a účetní závěrka za rok 2021 je v souladu s českými 

účetními předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


