
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016



VÝROČNÍ ZPRÁVA 20163

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266
Číslo účtu: Komerční banka, a. s.  Kyjov

www.fenix-centrum.cz
info@fenix-centrum.cz

Facebook: Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix
Sídlo: 696 63 Žeraviny 21

Provozovna: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov
Datová schránka: 4f35w8

Obecně prospěšná společnost

PROLOG

V roce 2012 byla mému otci diagnostikována Alzheimerova choroba. V té době jsme to vnímali jako většina 
lidí. Nic zvláštního se neděje, «pouze zapomíná». Otec byl aktivní člověk, život pro něj znamenali koně, do-
stihový sport a vše s tím spojené. O to více si tenkrát uvědomoval, že začal zapomínat, těžko nachází slova, 
nebo se neumí vyjádřit. Vždy říkal: «Já všechno vím, ale ta moje hlava». Musel odevzdat řidičský průkaz a 
jeho závislost na okolí se zvětšovala. Do roka a do dne se nemoc začala pomalu a pozvolna prolínat celou 
jeho osobností. Jeho nejbližší zbystřili a začali se více zajímat o tuto diagnózu. Kladli si otázku, co pro něj 
lze udělat a jak pracovat na kvalitě jeho života. Jak otec sám říkal, potřeboval trénovat paměť. 

Kontaktovala jsem denní stacionář v Centru sociálních služeb Kyjov, který poskytuje služby seniorům a do-
spělým osobám se zdravotním postižením z Kyjova, aby mohli žít co nejdéle ve své domácnosti. Sem začal 
docházet třikrát týdně a jedenkrát týdně k němu domů dojížděla pečovatelská služba.

Od přátel jsme dostali informaci, že v Kyjově působí Fénix, sociálně-psychiatrické centrum. Součástí je den-
ní stacionář, který poskytuje služby dospělým lidem s duševním onemocněním. Fénix jsem navštívila již v 
roce 2012, a to v rámci své profesní orientace. Tenkrát jsem netušila, že o dva roky později budeme využívat 
jejich služeb. Otec začal docházet nejprve jedenkrát, pak dvakrát a do konce svého života třikrát týdně. Byl 
zde spokojený. Péče o něj a jeho aktivizace vyžadovaly stále více specifické činnosti, které se mu ve Féni-
xu dostávalo. Profesionalita, odbornost, zájem, klidný a individuální přístup, ochota naslouchat potřebám 
mého otce zde byly naprostou samozřejmostí. Měl zde přátele, v rámci svých schopností cvičil, rád zpíval, 
chodil na vycházky, tvořil a maloval, bavil se a především trénoval paměť. I přes výraznou změnu kogni-
tivních funkcí zůstal velmi galantní, pozorný a rád pomáhal ostatním. Děkuji sociálním službám v Kyjově 
za pomoc při péči.  Jsem velmi vděčná všem přátelům, známým i sousedům, kteří mu vždy ochotně podali 
pomocnou ruku a brali jej jako osobnost s touto diagnózou. Do posledních dnů zůstal doma, na statku, ob-
klopen rodinou, přáteli a jeho celoživotní láskou – koňmi.  

Mgr. Martina Malá
Předsedkyně správní rady      
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PODPORUJÍ NÁS

Za laskavou finanční a věcnou podporu děkujeme společnostem a jednotlivcům

STRUKTURA NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Statutární zástupce
MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel

Správní rada do 19. 9. 2017
Předseda: Ing. Igor Rychlík
Místopředsedkyně: Anna Čarková
Člen: Mgr. Tomáš Galan

Dozorčí rada
Bc. Michaela Zelinková
Mgr. Tomáš Galan
Jana Zpurná

Zakladatelé
MUDr. Jaroslav Kliment
Mgr. Tomáš Galan
Bc. Michaela Zelinková

Zaměstnanci v roce 2016
Bc. Bohuslava Šibalová - adiktolog
Mgr. Galanová Radka - vedoucí denního stacionáře
Mgr. Tomáš Galan - sociální pracovník
Ing. Růžičková Iva, Olivová Hana - denní stacionář
Náhlíková Edita - SPC Fénix
Ing. Houserová Ester - fundraiser - pracovník v sociálních službách

Město Kyjov
Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace AGROFERT
Nadace ČEZ
Město Veselí nad Moravou
Ing. Jarmila Ondroušková
MUDr. Jaroslav Kliment
AXIVA CZ s. r. o., Kyjov
Šroubárna Kyjov, spol. s r.o
Ing. Leona Šebestová, Vinné sklepy Skalák
Krka ČR, s. r. o.
Michelle Malá
Mgr. Miloš Havlík
Mgr. Aneta Pilátová

GARIJA TRADE s. r. o.
Karolina Gut
Stephan Gut
Hubert Giger
Daniel Ruf
Mathias Kamm
Kovocité a. s., Bílovice
GE Volunteers, o. s.
Kyjov WIKY, spol. s r. o.
René Kutálek
Stanislava Karlíková
Um sem um tam
Martin Hudec
Pavla Varkočková
a další.

I díky Vaší pomoci můžeme pomáhat. 
Pomáháte s námi, děkujeme!

Číslo účtu: 
Komerční banka, a. s. Kyjov

107-3045130267/0100

Správní rada od 19. 9. 2017
Předsedkyně: Mgr. Martina Malá
Místopředsedkyně: Martina Brtnická
Člen: Mgr. Radka Galanová
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KDO JSME

Jsme registrovanou zdravotní a sociální institucí, se sídlem v Kyjově, ale s přesahem působnosti široko v re-
gionu. Naším posláním je usilovat o pozitivní změnu života duševně nemocných, kteří se ocitli v nepřízni-
vé životní situaci. Často předcházíme jejich sociálnímu vyloučení a poskytujeme jim podporu a odbornou 
pomoc, při řešení problémů v běžném životě.

Fénix jako takový propojuje služby jak zdravotní, tak sociální a podpůrné. Cílem takového nastavení je 
zkvalitnit a zefektivnit péči, stejně jako zlepšit možnosti sociální integrace nemocných.

NÁŠ PROGRAM:
• Pravidelně seznamujeme širokou veřejnost s problematikou duševně nemocných.
• Připravujeme další odborníky v oboru, dáváme možnost profesní praxe.
• Spolupracujeme s organizacemi z oblasti školství a sociálního odvětví.
• Pořádáme různé společenské akce s cílem propojit duševně nemocné, jejich příbuzné a širokou veřejnost.
• Pořádáme benefiční setkání.

NAŠE DEVÍZA
O svěřené klienty pečujeme tak, jak bychom si přáli, aby bylo pečováno o nás a naše nejbližší.

DENNÍ STACIONÁŘ

POSLÁNÍ: 
«Pomáháme rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v pro-
středí podle své volby, co možná nejspokojeněji a nejsamostatněji». 

CÍLOVÁ SKUPINA:  
Naší cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním. 
V denním stacionáři uživatele rozdělujeme do dvou skupin – skupina pro zapomnětlivé (uživatelé trpící Al-
zheimerovou chorobou) a skupina duševního zdraví (ostatní psychiatrické diagnózy).

CÍLE SLUŽBY:
Orientované na uživatele:

• posílit zdravou stránku a nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života
• navázat sociální kontakty
• mít prostor k posouzení, ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání větší důvěry v sebe sama 

i okolí
• minimalizovat nutnost hospitalizací

Orientované na společnost:
• ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
• spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 
• vedoucí denního stacionáře (úvazek 0,2)
• sociální pracovníci (úvazek 1,3)
• pracovnice základní výchovné nepedagogické činnosti (úvazek 2,0)
• psychiatr (mandátní smlouva)

AKTIVITY DENNÍHO STACIONÁŘE:  
• Naše zařízení je aktivně zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska - pracovní 

skupina Duševně nemocní, do Komunitního plánování sociálních služeb Veselska - pracovní skupi-
na Zdravotně postižení a do Komunitního plánování sociálních služeb Hodonínska.

• Výstava «Nikdy neztrácej naději!»- benefiční výstava obrazů tří našich uživatelů v Radniční galerii v 
Kyjově.

• Tenisový turnaj čtyřher pro duševně zdravé a nemocné.
• Dveře dokořán – prezentovali jsme naši činnost a hodnotili tři roky naší činnosti. 
• Pro studenty Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy Kyjov jsme zorganizovali čtyři růz-

né přednášky.
• Studenti vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby u nás vykonáva-

li odbornou praxi a dobrovolnické stáže. 

Považujete naši práci za potřebnou? 
Podpořte nás!

Komerční banka, a. s. Kyjov
107-3045130267/0100
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• Zúčastnili jsme se 1. české mezinárodní konference o recovery v Plzni a 34. Konference sociální psy-
chiatrie v Táboře. 

• Zapojili jsme se do 12. ročníku literární soutěže pacientů a zaměstnanců psychiatrických zařízení v 
České a Slovenské republice «Kouzelný klíč». 

• Zapojili jsme se do kampaně «Dávám židli do kruhu», která usiluje o to, aby se o duševním zdraví 
mluvilo a smýšlelo bez předsudků. 

• S uživateli jsme podnikli jednodenní výlety na Pálavu, Živou vodu v Modré, na Velehrad, do Buch-
lovic a na Smraďavku, projeli jsme se na koních na statku v Moravanech a také jsme navštívili vánoč-
ní trhy v Brně.

• Naším partnerem se stalo nakladatelství Portál.

SHRNUTÍ 
V roce 2016 začalo službu navštěvovat 8 nových uživatelů, celkový počet uživatelů aktivně využívajících 
službu byl 54, počet osobohodin za rok 2922. V průběhu roku se šest uživatelů DS SPC Fénix zaměstnalo na 
otevřeném trhu práce (v souladu s jejich cíli a individuálními plány), dvě uživatelky byli krátkodobě hospi-
talizované v Psychiatrické nemocnici (Kroměříž a Černovice). Z garantované nabídky základních činností 
byli nejčastěji využívány výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nejvyužívanější byla skupinová for-
ma spolupráce. 

Vzhledem k různým potřebám a cílům uživatelů ze skupiny lidí trpících demencí a lidí s jinou psychiatric-
kou diagnózou, byl rok 2016 věnovaný přípravě vzniku nové služby – sociální rehabilitace. Potřebnost této 
služby jsme zaregistrovali již v roce 2014 a konkrétní kroky začali realizovat v roce 2015. K tomuto rozhod-
nutí jsme dospěli na zákla-
dě pozorování, rozhovorů 
s klienty a jejich rodinný-
mi příslušníky, na základě 
konzultace s metodikem a 
mnoha diskusí v multidis-
ciplinárním týmu SPC Fé-
nix. Uživatelé verbalizo-
vali potřebnost využívat 
službu častěji, ambulant-
ní i terénní formou. Pro 
mnohé klienty ze skupiny 
2 – lidé s jiným duševním 
onemocněním, byla služ-
ba denní stacionář finanč-
ně nedostupná.

V srpnu 2016 byla v DS pro-
vedena Inspekce poskyto-
vání sociálních služeb. Na 
základě kontrolních zjiště-
ní inspektorů a jimi ulože-
ných opatření, jsme revi-
dovali a doplnili Operační 
manuál týmu denního sta-
cionáře a revidovali znění 
poslání, cílů, zásad a okru-
hu osob, kterým je služba 
denního stacionáře nabí-
zena od 1. 1. 2017.

Dveře dokořán Vernisáž «Nikdy neztrácej naději» Kampaň «Dávám židli do kruhu»

Tenisový turnaj pro 
duševně zdravé i nemocné
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CÍLE DS PRO ROK 2017

Konkrétní cíle orientované na uživatele:
1. Zapojit alespoň 50 % uživatelů do tvorby biografické knížky «Můj osobní příběh», ve které se opírá-

me o klíčová období uživatele. 
2. Motivovat uživatele k pohybovým aktivitám. Cílem je, aby se minimálně 80 % uživatelů alespoň 3x 

týdně účastnilo aktivizace pohybového aparátu v denním stacionáři a procházek na různá místa v 
okolí, dle jejich zájmu (městský park, dětské hřiště, stadion, venkovní posilovna, trhy, kavárna, cuk-
rárna, galerie, vlastivědné muzeum atd.)

3. Zvýšit počet uživatelů služby, alespoň na 6 denně.

Konkrétní cíle orientované na službu:
4. Vytvořit Operační manuál týmu denního stacionáře pro rok 2017.
5. Koupit dvě polohovatelná relaxační křesla pro uživatele.
6. Dokoupit rehabilitační, aktivizační a kognitivní pomůcky pro uživatele.
7. Upravit venkovní posezení.
8. Zabezpečit svoz uživatelů, kteří nemají možnost dopravit se do denního stacionáře samostatně.
9. Zabezpečit metodické vedení.

Konkrétní cíle orientované na veřejnost:
Posílit informovanost o službě DS a to jak u laické tak i odborné veřejnosti, tím rozšířit povědomí o služ-
bě mezi potencionálními klienty. Zvýšit informovanost mezi lékaři a to nejen směrem k psychiatrům, ale 
i ostatním lékařským profesím. Zvýšit a zkvalitnit informovanost a spolupráci s dalšími subjekty sociální 
politiky v okrese Hodonín.

1. Alespoň 2x za rok osobně kontaktovat psychiatrické a neurologické ambulance, ordinace praktic-
kých lékařů, městské a obecní úřady, knihovny a informační centra.    

2. Alespoň 1x za rok prezentovat službu v PN Kroměříž.
3. Pravidelně zveřejňovat aktuální informace v měsíčníku «Kam v Kyjově».  
4. Vytvořit nové letáčky DS SPC Fénix.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE (PA)

Psychiatrická ambulance i v roce 2016 tvořila páteřní zdravotní službu Centra duševního zdraví Sociálně-
psychiatrického centra - Fénix a to ve spolupráci s Centrem psychiatrie a psychoterapie MUDr. Jaroslav Kli-
ment s.r.o., protože se stále nepodařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Ve spolupráci s ostatními ambulancemi a sociálními službami poskytujeme nadále své služby klientům re-
gionu Hodonínska, Kyjovska a Veselska. Pro nedostatek kvalitní regionální psychiatrické péče přebíráme i 
klienty okresů Břeclav a Uherské Hradiště.

Základním posláním PA zůstává poskytování komplexní a návazné odborné psychiatrické péče pro cílo-
vou skupinu duševně nemocných (tzn. diagnostika, léčba, krizová intervence, psychoterapie, rehabilitace, 
preventivně osvětová činnost a práce s příbuznými a pečovateli) a to ve spolupráci se všemi regionálními 
zdravotnickými a sociálními institucemi.

V roce 2016 evidovala a léčila PA celkem 349 klientů (205 žen a 144 mužů).  >>
Děkujeme městu Kyjov, Jihomoravskému 

kraji a všem dárcům za podporu.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, ředitel Národní ústav duševního zdraví
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PŘEHLED DLE DIAGNÓZ A VĚKU ZA ROK 2016Přehled statistických údajů dle diagnóz, pohlaví a pojišťoven viz. Statistika PA 2016.

Provedeno bylo celkem 1215 vyšetření.

Od července 2016 převzala PA i klienty adiktologické ambulance, která je dosud neobsazená.

Kromě základní činnost prováděla PA odborný dohled a podporu činnosti Denního stacionáře.

Koncem roku jsme organizovali edukační seminář pro příbuzné a pečovatele klientů trpících demencemi.
V nemocnici TGM Hodonín jsme poskytovali pravidelnou konziliární službu dle potřeb jednotlivých od-
dělení. Dále jsme v rámci interního vzdělávání nemocnice provedli seminář na téma Akutní psychiatric-
ké stavy.

I v roce 2016 pokračovala intenzivní činnost v rámci plánování psychiatrické reformy a spolupráce s regio-
ny Hodonínska, Kyjovska a Veselska v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Pravidelně jsme se 
účastnili schůzek pracovních a koordinačních skupin.

Dále jsme intenzivně připravovali podklady pro vznik plánovaného regionálního centra duševního zdra-
ví v rámci psychiatrické reformy České republiky a účastnili jsme se několika konferencí na téma sociál-
ní psychiatrie. Také jsme se v SPC Fénix setkali s odborníky, kteří v rámci pracovní skupiny ministerstva 
zdravotnictví připravovali směrnice reformace psychiatrické péče (Dr. Hollý, Prof. Höschl), kterým jsme náš 
koncept představili. Od obou nám byla atestována vysoká míra připravenosti k realizaci Centra duševní-
ho zdraví.

Naše skvělá mecenáška Karolina Gut a MUDr. Martin Hollý
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

ODSTRANĚNÍ BARIÉRY DOSTUPNOSTI SLUŽBY - SOCIÁLNÍ TAXI

I v roce 2016 pokračovalo čerpání dotace od NADACE ČEZ. na službu Sociální taxi.

Nápad svážet klienty vzešel z potřeby pomoci zájemcům o sociální služby Fénixu bez možnosti dopravy. 
Jedná se totiž často o osoby neschopné samostatně cestovat, případně jsou jejich nejbližší omezeni časově a 
nemohou tak dopravovat v pravidelných intervalech své blízké do stacionáře.

Projekt sociální taxi podpořila i Nadace ČEZ stotisícovou částkou a pomohla tím odstranit bariéru dostup-
nosti této služby. Její podporou v jihomoravském regionu můžeme zabránit sociální izolaci klientů a vy-
loučení ze společnosti. Jejich pravidelné setkávání umožní smysluplné využití volného času. Sociální tera-
pie navíc pomůže k znovuobnovení pracovních návyků, k posílení sociálních vztahů, udržení kognitiv-
ních funkcí a prohloubení schopnosti sebepéče, která často u takto nemocných osob není na nejlepší úrovni.

Protože projekt pomáhá především klientům s duševním onemocněním či poruchami, a to jak ve fázi akut-
ní, tak i chronické či invalidizované formě, naplňuje poslání Střednědobého komunitního plánování v re-
gionu, kde až do nedávna byly v péči o tento typ osob velké mezery. Fénix tak pomáhá rozvíjet a posilo-
vat schopnosti a dovednosti dospělých, kteří by se jinak jen velmi těžce začleňovali bez pomoci do běžné-
ho života. 

Tato podpora skončila 31. 5. 2016. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

V tomto roce jsme využili opět dotace z Úřadu práce. Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracov-
ní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Jejich cílem je umožnit uchazečům o 
zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci.

V rámci projektu bylo podpořeno 5 pracovních míst na VPP.  Dvě pracovní místa byla zaměřena na úklid a 
údržbu centra. Další pracovní místa byla zaměřena na pomocné práce v denním stacionáři. Tito pracovní-
ci provádí pomocné práce při vytváření pracovních návyků uživatelů a rozvíjení manuální zručnosti. Dále 
pomáhají při prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků. Napomáhají 
při provádění volnočasových aktivit, které jsou zaměřeny na rozvíjení osobnosti uživatelů, zájmů, znalostí 
a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy. Pomáhají též při zájmové a kultur-
ní činnosti a provádí pomocné práce při osobní asistenci.

Tento projekt pokračuje i v roce 2017.

Na výletě na ranči

Pracovnice na tenisovém turnaji
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FUNDRAISING

I v tomto roce byl součástí organizace fundraiser, který měl za úkol posílit financování a další možnosti na-
šeho centra. Snažíme se přesvědčit širokou veřejnost, že naše aktivity mají smysl.

Dárcovský portál Darujme.cz, přes který můžete snadno, rychle a pohodlně přispět a podpořit myšlenku 
Fénixu funguje dobře.

Těch, kteří už s námi v současné době pomáhají, si velmi vážíme, ať jsou to dárci z řad jedinců či firem.

Podařilo se nám získat opět finanční dar od firmy Šroubárna Kyjov, spol. s r. o. ve výši 10.000,- Kč na nákup 
zdravotního relaxačního křesla. 

Od paní Leony Šebestové z Vinných sklepů Skalák jsme dostali zdarma občerstvení při pořádání našich 
akcí. 

Pan René Kutálek nám daroval Mikrověž a město Bzenec nám darovalo peněžitý dar 3.000,- Kč, za který 
jsme pořídili do denního stacionáře relaxační pomůcky. 

Dále jsme dostali dotaci na sportovní akci Tenisový turnaj a Sociální taxi od města Kyjov.

DĚKUJEME!

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

I v  tomto roce jsme nacházeli podporu u občanů Kyjovska, kteří nám pomáhali, bez nároku na jakouko-
li odměnu. V Denním stacionáři pro duševně nemocné nám vypomáhalo 9 dobrovolníků. Pravidelně pro-
bíhaly společné sedánky a supervizní pohovory o jejich práci s klienty. V dalším roce bychom chtěli zajis-
tit dobrovolníkům lepší zázemí. 

Zaregistrovali jsme se v portále Umsemumtam. Jde o web, který propojuje profesionály s neziskovým sek-
torem. Nejčastěji v oblasti poradenství týkající se nových médií, marketingu, designu apod. Tohle je příle-
žitost pro každého. Tento portál jsme využili pro grafický návrh placek a s grafickým návrhem letáků. Dě-
kujeme dobrovolníkům, kteří se těchto úkolů ujmuli a zdárně je dokončili. Jmenovitě Michelle Malá, Mar-
tin Hudec a Pavla Varkočková. 

Možnosti uplatnění dobrovolníků u nás jsou různorodé:
• volnočasové aktivity
• pomoc s přípravou projektových žádostí
• psaní článků, reportáží, podpora PR
• administrativní výpomoc
• pořádání workshopů
• marketing
• správa IT
• fundraising - mapování vhodných dárců
• grafické návrhy apod.

Také touto cestou bychom chtěli všem našim dobrovolníkům moc poděkovat za jejich ochotu, trpělivost a 
čas, který vynakládají na tak záslužnou činnost. Děkujeme Vám! Bez Vás by to nešlo!

Vedoucí DS s dobrovolnicí
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KLUB PŘÁTEL DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH

Pro naše příznivce a podporovatele jsme založili Klub přátel duševně nemocných. Sdružuje všechny, kteří 
chtějí efektivně pomáhat. 

Členem klubu se může stát každý, kdo nás chce a může pravidelně podporovat. Dary jsou použity pouze 
na potřeby centra. 

Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních křesel pro uživatele stacionáře. 

Přihlášku do klubu naleznete na našich webových stránkách nebo si o ni napište na email: 
info@fenix-centrum.cz.  

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ROZVAHA K 31. 12. 2016

AKTIVA PASIVA

Krátkodobý majetek Vlastní zdroje

Pohledávky           17 881 Kč Vlastní jmění         442 492 Kč 
Krátkodobý finanční majetek        267 697 Kč Účet výsledku hospodaření           85 290 Kč 
 Neuhrazená ztráta min. let - 853 835 Kč 

  Cizí zdroje

Náklady příštích období                846 Kč Krátkodobé závazky         467 699 Kč 
Příjmy příštích období           27 872 Kč Výnosy příštích období         172 650 Kč 

AKTIVA CELKEM                                               314 296 Kč PASIVA CELKEM                                               314 296 Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží 273 433 Kč Spotřebované nákupy 282 811 Kč
  Náklady na cestovné 16 814 Kč
Přijaté příspěvky 52 560 Kč Služby 234 835 Kč
Provozní dotace 1 669 363 Kč Osobní náklady 1 364 796 Kč
Jiné ostatní výnosy 2 101 Kč Ostatní náklady 12 912 Kč

VÝNOSY CELKEM 1 997 457 Kč NÁKLADY CELKEM 1 912 167 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016 85 290 Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2016
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