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Vážení čtenáři, vážení přátelé, vážení klienti 

předkládáme Vám výroční zprávu Farní charity 
Neratovice za rok 2018. Naše organizace zajišťovala 
registrované sociální služby: pečovatelskou služby, osobní 
asistenci, odlehčovací služby, denní stacionáře 
a aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

a tělesním postižením. Kromě sociálních služeb poskytujeme i služby 
domácí zdravotní péče vč. péče paliativní. V roce 2018 jsme požádali 
o rozšíření registrace o hospicovou paliativní péči odbornost 926, která 
v tomto roce vznikla. Tato služba je indikována vždy praktickým 
a paliativním lékařem.  

Rok 2018 byl velmi náročný na zajištění personálního obsazení. Na trhu 
práce je dlouhodobě nedostatek vhodných uchazečů splňujících kritéria pro 
práci v sociálních a zdravotních službách. V těchto službách nemůže 
pracovat každý, proto děkuji všem, kteří tuto službu zajišťují svědomitě, 
poctivě a s láskou.  

Díky dotačním titulům se nám v letošním roce podařilo navýšit mzdy 
pracovníkům přímé péče v sociálních službách. I ve zdravotních službách 
došlo k mírnému navýšení mezd a tím se podařilo stabilizovat tým 
zdravotních sester.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za ochotu, trpělivost, 
vstřícnost, za jejich zodpovědnou práci a také za spolupráci při obhajobě 
procesu certifikace kvality ISO. Dále pak i všem příznivcům, přátelům, 
organizacím, starostům, sociálním odborům, firmám za jejich podporu 
a spolupráci s naší organizací.  

Děkuji všem.  

 

                                                                     Miloslava Machovcová                                              
A                                                     ředitelka  Farní charita Neratovice                                    
C                                                                    
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Název:   Farní charita Neratovice 

Sídlo:   U závor 1458 

   277 11  NERATOVICE  

Zřizovatel:  Arcibiskupství pražské 

   Hradčanské náměstí 16 

   119 02  PRAHA 1  

Právní postavení, registrace:  

   evidovaná právnická osoba 

   Ministerstvo kultury ČR 

   Rejstřík právnických osob 

   dne: 30.10.1996 

   pod č. 8/1-01-715/1996 

Tel.:    315 685 190 

web:   http://www.neratovice.charita.cz 

email:  sekretariat@charita-neratovice.cz 

 

Registrace poskytovatele sociálních služeb: 

 Krajský úřad Středočeského kraje č. j. 147485/2015/SOC/KUL/151 

Registrace nestátního zdravotnického zařízení: 

 Krajský úřad Středočeského kraje, č. j. 079477/2012/KUSK, 

 č. j. 041676/2019/KUSK   

IČ:   47009730 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

  0461434389/0800 

  0461220399/0800 
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Organizace má 16 středisek a zajišťuje komplexní zdravotní a sociální péči. 
Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař, lidé, 
kteří již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti a dále lidé v péči 
rodiny, která se v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže postarat. 
Naším klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, 
zdravotního stavu a sociálního postavení. Při přírodních katastrofách 
charita zajišťuje i humanitární pomoc.                                            

 

Naše pobočky 

Okres Mělník                                                                                                                                            
Kostelec nad Labem                                                                                                                                                  
Kralupy nad Vltavou                                                                                                                                             
Libiš                                                                                                                                                                
Mělník                                                                                                                                                       
Neratovice                                                                                                                                                              
Obříství                                                                                                                                                                
Tišice 
                                                                                                                                                                            
Okres Praha 
východ             
Čelákovice Říčany 
 Klecany   
Odolena Voda                                                                                                                                                  
 
Okres Praha západ          
Černošice        
Rudná        
 
Praha           
Kbely             
Klánovice 
 
Okres Kladno                                                                                                                                                                                                                                                                          
Kladno                                                                                                                                                                                                     
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 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Farní Charita Neratovice poskytuje domácí zdravotní a hospicovou péči už 
více jak 27 let.  Poskytujeme klientům odborné a kvalitní služby, tak aby 
byly zajištěny všechny potřeby klientů a mohli, co nejdéle setrvávat 
v domácím prostředí. Klientem se může stát kdokoliv bez omezení věku, 
trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení. Tato služba je 
určena všem osobám, které mají jakýkoliv zdravotní problém, a potřebují 
ošetření, na které sami nestačí.  Péči poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin 
denně dle indikace praktického či ošetřujícího lékaře z nemocnice. 
Zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Odbornou 
zdravotní péči vykonávají registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka 
a pomaturitní specializací.  Domácí hospicová (paliativní) péče zajišťuje 
odbornou komplexní péči o člověka v konečném stádiu onemocnění. Naším 
cílem je poskytovat péči umírajícímu, tak aby netrpěl bolestí a strachem 
z onemocnění a dalšími negativními vjemy. Péči poskytujeme v jeho 
domácím prostředí a vždy s maximální snahou o zachování jeho lidské 
důstojnosti, součástí je také podpora a pomoc blízkým a to i v čase 
truchlení. Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich 
rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem ohrožující nemocí 
prostřednictvím předcházení a zmírňování utrpení. Paliativní péče je 
specializovaná integrovaná forma zdravotní péče poskytovaná nemocným 
všech indikačních, diagnostických a věkových skupin, u nichž je 
předpokládaná prognóza délky života na základě rozumného lékařského 
posouzení kratší než 6 měsíců. U kterých 
byla ukončena aktivní léčba. Jedná se 
o celkovou péči o nemocného, jehož nemoc 
nereaguje na léčení vlastního závažného 
onemocnění.  
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Nabízené zdravotní služby : 

• aplikace injekcí a infuzí 

• tlumení bolestí 

• příprava a podání léků 

• výplachy a převazy ran 

• ošetřovatelskou rehabilitaci 

• odběry biologického materiálu 

• péče o stomie a drény 

• žaludeční sondy, PEG 

• cévkování, ošetřování permanentního katétru 

• klyzma 

• měření krevního tlaku a pulsu  

• zajištění dietního a léčebného režimu 

• odsávání z dýchacích cest 

• podávání kyslíku 

• podávání parenterální výživy a další ošetřovatelské výkony  

Přístrojové vybavení: 

• Oxygenátory 

• Parenterální a enterální pumpy 

• Lineární dávkovače, přenosné lineární dávkovače 

• Infúzní pumpy 

• Odsávačky 

• Glukometry 

• Pulsní oxymetry 

• EKG 

• Tonometry 

Našim klientům v případě potřeby zapůjčíme kompenzační pomůcky : 

• chodítko 

• invalidní vozík 

• polohovací lůžko 

• antidekubitní matrace 

• WC křeslo 
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  DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČÍSLECH 

 

• naše agentura  poskytla domácí zdravotní péči celkem 2315 klientům 
domácí zdravotní péči vč. 18  klientů, kterým jsme poskytovali 
paliativní péči v domácím prostředí. 

•  42,85 % byli muži a 57,14 % byly ženy 
 

 
 

• průměrný věk klientů zdravotní péče byl 68,42 let 

• v průběhu tohoto období jsme uskutečnili 83 319 návštěv u klientů 
domácí zdravotní péče 

• celkem bylo provedeno 134 návštěv u klientů paliativní péče  

• celkem  bylo provedeno 152 641 výkonů, z nichž 100 % bylo 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

• praktickým lékařem byla u nás domácí zdravotní péče indikována 
52,80 % klientů 

• ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace byla u nás domácí 
zdravotní péče indikována u 47,20% klientů 
 

Poměr ošetřených pacientů

muži

ženy
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KONTAKTNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 

 

Okres MĚLNÍK                                                Okres PRAHA ZÁPAD,                                                                                
Tel.: 315 685 190 , 736 633 672                              Tel.: 251 512 222, 731 619 853                                                               
neratovice@charita-neratovice.cz                            cernosice@charita-neratovice.cz                                                    

zdravotni@charita-neratovice.cz  

PRAHA 8, 9             KLADNO                                                                                                                            
Tel.: 286 853 474, 731 610 562                               Tel.: 731 610 563                                                                

kbely@charita-neratovice.cz                               kladno@charita-neratovice.cz 

Okres PRAHA VÝCHOD                                                                                                                               
Tel.: 326 991 947, 736 633 675                                                                                              

celakovice@charita-neratovice.cz  

 

 

  

Okres PRAHA Okres Okres
Mělník 8,9 Praha Západ Praha Východ

Celkový přehled 
cest dle okresů 

za rok 2018
35 238 17 040 13 020 12 711 5 153

Počet ošetřených 
rodných čísel 
celkem za rok 

2018

727 593 404 480 128

VZP-111 VZP-111 VZP-111 VZP-111 VZP-111
564 423 300 342 79

VOZP-201 VOZP-201 VOZP-201 VOZP-201 VOZP-201
29 46 16 23 3

ČPZP-205 ČPZP-205 ČPZP-205 ČPZP-205 ČPZP-205
13 4 8 28 33

OZP-207 OZP-207 OZP-207 OZP-207 OZP-207
57 80 41 45 4

ZPŠ-209 ZPŠ-209 ZPŠ-209 ZPŠ-209 ZPŠ-209
14 0 0 0 0

ZPMV ČR - 211 ZPMV ČR - 211 ZPMVČR- 211 ZPMVČR - 211ZPMVČR - 211
50 40 39 42 9

2018 Okres Kladno

Počet ošetřených 
rodných čísel za 

rok 2018 dle 
pojišťoven
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Farní charita Neratovice poskytuje sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. 

Naše práce je založena na úctě a respektu vůči každému člověku, jeho lidské 
důstojnosti. Každý člověk, se kterým přicházíme do kontaktu, je pro nás 
jedinečný. 

Posláním organizace je péče o cílovou skupinu, kterou tvoří především 
senioři a osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižení a ocitly 
se v nepříznivé sociální situaci. 

Služba je vykonávána v domácnosti klienta, a to na základě individuálních 
potřeb. Nabízíme tyto terénní služby: pečovatelská služba, osobní asistence, 
odlehčovací služby a aktivizační služby. Klientům dále nabízíme pobyt 
v Denním stacionáři v Odolene Vodě a v Obříství. 
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TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA                                                                                                        

Pečovatelská služba je poskytována na území Středočeského kraje, 
v Praze 19 a 21. celkem na těchto dvanácti místech: Neratovice, Libiš, 
Obříství, Odolena Voda, Klecany, Kostelec nad Labem, Klánovice, Kbely, 
Černošice, Čelákovice, Tišice, Rudná. 

Klientům poskytujeme službu v jejich přirozeném prostředí a to na základě 
individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, který pomáhá zajistit 
životní potřeby uživatelů, jako jsou stravování, hygiena, oblékání, zachování 
základních životních návyků, orientace, mobilita, komunikace, péče o zdraví 
a osobní aktivity. 

V roce 2018 měla pečovatelská služba průměrně 390 klientů měsíčně. 

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistence je sociální službou, která významným způsobem zvyšuje 
kvalitu života lidí s postižením. Nezbytnou podmínkou výkonu této služby 
je úcta k důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění smyslu života klienta. Dle 
zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách se služba osobní asistence 
poskytuje bez časového omezení  v přirozeném prostředí klienta, zejména 
formou pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní 
hygieny, zajištění stravy, chodu domácnosti, dále zahrnuje výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředí, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. Pomoc asistenta může mít podobu 

Středisko LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENECSRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC PRŮMĚR

Čelákovice 25 26 30 32 33 31 33 28 26 28 26 24 29

Černošice 29 32 33 29 30 30 32 28 29 30 28 27 30

Kbely 43 39 36 37 42 40 42 43 48 54 52 53 44

Klánovice 21 19 21 22 19 18 16 15 22 25 21 21 20

Klecany 47 50 51 48 47 42 42 43 40 44 41 37 53

Kostelec 29 26 23 25 26 26 26 24 24 24 25 23 25

Libiš 35 34 31 31 30 30 30 31 33 32 29 23 31

Neratovice 46 45 48 47 48 50 53 50 52 47 44 45 48

Obříství 18 18 19 18 20 17 13 14 17 19 19 17 17

Odol.Voda 47 47 4 31 49 48 47 52 52 52 51 52 48

Rudná 25 26 23 26 33 32 17 12 33 32 33 31 27

Tišice 36 34 33 32 24 25 25 15 28 27 25 25 27

401 396 393 378 401 389 376 355 404 414 394 378 390

Počet klientů pečovatelské služby v jednotlivých měsících roku 2018
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částečné dopomoci nebo přímého vykonávání úkonů asistentem, které 
člověk se sníženou soběstačností či nesoběstačností nemůže dělat sám. 

V roce 2018 využilo služby osobní asistence 14 klientů, u těchto klientů 
bylo poskytnuto 7.992 hodin přímé péče. 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY         

Terénní odlehčovací služba nabízí čas na odpočinek a načerpání nových sil 
pro osoby, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou. Cílem služby je 
zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké 
a poskytnout jim čas na zajištění osobních záležitostí a intenzivnější 
prožívání osobního života. Jde o služby s vícehodinovým rozsahem, 
po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí klienta.  

V roce 2018 bylo uskutečněno  2.302 hodin péče u  5 klientů. 

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA            

Sociálně aktivizační služba Farní charity Neratovice pořádá a zajišťuje 
různé akce a aktivity pro své klienty, např. besedy, přednášky, vycházky 
a výlety,  společenská setkávání s hudbou a tancem, setkávání s panem 
farářem a jinými zajímavými lidmi. 

Dne 1. 3. 2018 proběhla v DPS Svatého Jakuba 
v Libiši canisterapie. ,,Pejsci” přinesli  mezi 
klienty dobrou náladu a vykouzlili úsměv na 
rtech. Ruce zabořené do psí srsti  přinesli 
úlevu i  rozbolavělým duším .   

 

 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr

Osobní asistence 16 13 11 11 9 13 11 11 11 13 12 12 12

Odlehčovací služba 1 2 4 4 5 5 6 6 5 5 5 4 4

Celkem 17 15 15 15 14 18 17 17 16 18 17 16

Počet klientů osobní asistence a odlehčovací služby v jednotlivých měsících roku 2018
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26. dubna 2018 se v sokolovně 
v Libiši uskutečnilo jedenácté 
setkání klientů a přátel Farní 
charity Neratovice. Z našich 
středisek se sjelo na 100 klientů, 
zatančily děti ze ZŠ Libiš, 
k poslechu a tanci zahrál 
p. Zahradníček, překvapením bylo 
vystoupení kouzelníka Tomasiana 
známého ze soutěže Česko 
Slovensko má talent 2016.  Jako tradičně byla vyhlášena zdravotní 

sestra a pečovatelka roku.  

Titul zdravotní sestra roku 2018 
získala pí Martina Březinová 
ze střediska Čelákovice a titul 
pečovatelka roku 2018 získala 
pí Ivana Kučerová z osobní asistence.  
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25. června 2018 se v Lysé nad Labem 
konala výstava Senior Handicap. 
FCH Neratovice je stálým účastníkem 
této výstavy. Na stánku jsme 
poskytovali informace o našich 
službách, vystavovali výrobky 
především vyrobené v Denních 
stacionářích v Obříství a v Odolene 
Vodě. Tyto výrobky si účastníci 
výstavy mohli i zakoupit. V rámci této výstavy se 
konala i soutěž Šikovné ruce našich klientů.  

19.7.2018 dobrodruh Michal Příhoda potěšil 
naše klienty Domu Sv. Jakuba v Libiši poutavým 
vyprávěním z cest po Africe.  
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Na závěr léta 19.9.2018 si Farní charita Neratovice pro své klitny připravila 
jednodenní  výlet  do Libereckého kraje. Přáním bylo navštívit Hrubý 
Rohozec, kde jsme si prohlédli reprezentační prostory  včetně barokní kaple 
Nejsvětější Trojice. Všechny prostory jsou bohatě vyzdeny a zařízeny 
původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími cennými předměty, 
které díky hraběti Des Fours Walderode a jeho podrobnému inventáři byly 
dohledány a vráceny zpět na zámek. Po obědě jsme vyrazili směrem 
do nedalekých Dolánek u Turnova. Zde jsme mohli obdivovat Dlaskův 
statek který je jedním z nejlépe dochovaných roubených statků 
pojizerského typu. Na statku na nás dýchala atmosféra dávné doby našich 
předků, prohlédli jsme si  jak se žilo bez vymožeností které nám dopřála 
dnešní, moderní doba. Natáčely se zde záběry do pohádky 
Rumprcimprcampr a exteriéry statku byly  k vidění ve filmu Jára Cimrman 
ležící spící. Každý si kromě vzpomínky na krásně strávený den přivezl i 
různé suvenýry a Svijanský ležák. 
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Součástí aktivit naší organizace je i Velikonoční a Vánoční výstava , která 
se koná v Praze na Krajském úřadu Středočeského kraje. Poskytovatelé 
sociálních služeb tak můžou prezentovat svoji činnost a za symbolické ceny 
nabídnout výrobky svých klientů, které byly vyrobeny v denních 
stacionářích Obříství a Odolena Voda. 

                                           
 

Závěrem roku při atmosféře  nadcházejících svátků se na střediscích FCH 
Neratovice konali Mikulášské a  Vánoční besídky.  
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AMBULANTNÍ SLUŽBY 

Dále klientům nabízíme pobyt v Denním stacionáři v Obříství a v Odolene 
Vodě. Do těchto zařízení klienti docházejí či dojíždějí v případě, že jim chybí 
společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeny všechny jejich základní 
potřeby včetně zachování stávajících sociálních vazeb s možností navázání 
nových kontaktů. Klienti mají zajištěn celodenní program, stravu i různé 
aktivity.  

V denních stacionářích pořádáme různá setkání, besídky, např. oslavy jara, 
pálení čarodejnic, canisterapie. Těchto akcí se zúčastňují i děti z místních 
mateřských a základních škol, které si připraví zajímavá vystoupení. 
K poslechu a tanci hraje živá hudba. Naši klienti se na tato setkání velice 
těší.  

 

 

           

           KONTAKTNÍ ÚDAJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Vedoucí sociálních služeb                                                                                                                               
Tel.: 315 685 190 , 736 670 631                                                                                      

socialni@charita-neratovice.cz                                            

Osobní asistence                                                                                                       
Odlehčovací služba                                                                                                                  
Denní stacionáře                                                                                                                                      
Tel.: 315 685 190 , 736 670 631                                                                                                             
asistence@charita-neratovice.cz 

Pečovatelská služba                                                                                                                                      
Tel.: 315 685 190 , 736 670 631                                                                                      

pecovatelska@charita-neratovice.cz 

  

Denní stacionáře leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr

Obříství 7 7 8 8 7 4 4 4 4 5 5 4 6

Odolená Voda 9 7 8 8 8 8 7 8 7 6 6 5 7

Celkem 16 14 16 16 15 12 11 12 11 11 11 9

Počet klientů v denních stacionářích v jednotlivých měsících roku 2018
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SV. JAKUBA LIBIŠ 

V domě s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši je 15 bytových jednotek. 
Devět bytů je jednolůžkových a  šest 
bytů je dvoulůžkových.  Poskytujeme 
zde registrovanou pečovatelskou 
službu 24 hodin denně dle potřeby  
a přání klienta. Volný čas klientů 
vyplňuje aktivizační pracovnice, která 
s nimi chodí na procházky, procvičuje 
jemnou motoriku, vyrábí různé 
výrobky. Klienti zde mají možnost si 

zahrát společenské hry a tím si i procvičit paměť. Pořádáme přátelská 
posezení, na přání klienta také 
oslavy narozenin. Naším úkolem 
je, aby se klienti v našem 
prostředí cítili co nejlépe, pokud 
možno jako doma a aby byli co 
nejvíce soběstační a spokojení. 

Stejně tak jako v denních 
stacionářích i v domě s 
pečovatelskou službou Sv. Jakuba 
pořádáme různá setkání, např. oslavy jara, pálení čarodějnic, vánoční 
besídky a jiné. Těchto akcí se zúčastňují děti s místní mateřské a základní 
školy, které si pro klienty připravují zajímavá vystoupení. K poslechu 
a tanci hraje živá či reprodukovaná hudba. Naši klienti se na tato setkání 
velice těší.  

DPS Sv. Jakuba                                              

Budovatelů 654                                                                                                                                                 

277 11 Neratovice-Libiš                       

                                                                                                                                                                                           
Tel.: 315 681 324, 731 490 889                                                                                                          
dps.libis@charita-neratovice.cz         
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých 
městech a obcích potkat na čtyřicet tisíc charitních 
koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti 
na starou lidovou tradici chodí od domu k domu 
nebo koledují na ulicích. Z výtěžku sbírky poté 
Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, 
kdo si sami pomoct nedokážou.  

PŘEHLED VÝTĚŽKU  KASIČEK Z JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 

ČAKOVIČKY 1 750,00    
 

Kč 
 

    ČELÁKOVICE 10 870,00    Kč 
    ČERNOŠICE 496,00    Kč 
    KBELY 3 393,00    Kč 
    KLECANY 13 856,00    Kč 
    KOJETICE 5 658,00    Kč 
    KOSTELEC NAD LABEM 6 207,00    Kč 
    LÍBEZNICE 2 625,00    Kč 
    LIBIŠ 6 866,00    Kč 
    LOBKOVICE 2 173,00    Kč 
    MĚLNÍK 2 139,00    Kč 
    MLÉKOJEDY 1 827,00    Kč 
    NERATOVICE 13 630,00    Kč 
    NOVÁ VES 1 671,00    Kč 
    OBŘÍSTVÍ 3 305,00    Kč 
    ODOLENA VODA 14 094,00    Kč 
    PŘEDBOJ 2 007,00    Kč 
    RUDNÁ 1 857,00    Kč 
    TIŠICE 6 003,00    Kč 
    TUHAŇ 13 239,00    Kč 
    ZDIBY,ŘEŽ 1 658,00    Kč 
      115 324,00    Kč 
     

Výtěžek z Tříkrálové sbírky ve prospěch Farní charity Neratovice 
v roce 2018 činil 115.324,-- Kč. Za tyto finanční prostředky byly nakoupeny 
kompenzační pomůcky, které nehradí zdravotní firmy. 
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          ATLAS AUDIT s.r.o. 
          K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 

 
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

        za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 
 
 
Zakladateli organizace Charita Neratovice  
Sídlo: U Závor 1458, Neratovice 277 11 
IČO: 470 09 730 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Charita Neratovice (dále také 
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1) Obecné informace o účetní jednotce 
přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
organizace Charita Neratovice k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě  

Ostatními informacemi je Výroční zpráva. Za ostatní informace odpovídá ředitel Organizace. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. 
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Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní 
informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, 
k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních 
informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost ředitele za účetní závěrku 

Ředitel odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je ředitel povinen posoudit, zda je Organizace schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 
se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení 
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá ředitel. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, 
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou 
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být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol. 
 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem 
na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 
 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní 
závěrky.  
 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky vedením, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme 
k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností 
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní 
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 
 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

 

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora 

ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 
Číslo auditorského oprávnění 300 
 
Ing. Tomáš Bartoš            
Číslo auditorského oprávnění 1122         
 
V Čelákovicích, dne 10. 07. 2019  
 
 
 
Rozdělovník:   Charita Neratovice  Výtisk č. 1 – elektronická verze 

ATLAS AUDIT s.r.o.   Výtisk č. 1 – elektronická verze 
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EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 
Financování Farní charity Neratovice je vícezdrojové. Domácí zdravotní 
péče a domácí hospicová péče je ze 100 % hrazena zdravotními 
pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Výnosy za 
sociální služby tvoří: příjmy od klientů za poskytnuté služby, dotace od 
MPSV prostřednictvím Středočeského kraje a hl. m. Prahy, dotace a 
příspěvky od měst a obcí a ostatní příjmy (dary, příjmy z prodaného 
dlouhodobého majetku, výnosy ze sbírek, a jiné). 
 

Rozpis nákladů a výnosů (v tis. Kč) 

Účet Název Náklady Výnosy 

501-502 Spotřeba materiálu, energie, ostatních neskladových dodávek 2 893 
 511 Opravy a udržování 499 
 513 Cestovné 2 716 
 514 Náklady na reprezentaci 52 
 518 Ostatní služby  6 311 
 521 Mzdové náklady 30 832 
 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 10 243 
 527 Zákonné sociální náklady 699 
 528 Ostatní sociální náklady 32 
 531 Daně a poplatky 119 
 538 Ostatní náklady (úroky, penále, pokuty) 8 
 544 Úroky 21 
 549 Jiné ostatní náklady 410 
 551 Odpisy dlouhodobého majetku 952 
 591 Daň z příjmů 0 
 691 Provozní dotace (MPSV - kraje, města, obce) 

 
14 960 

682 Dary (Tříkrálová Sbírka, ostatní dárci) 
 

374 

602 Tržby pečovatelská služba 
 

3 550 

602 Tržby zdravotní pojišťovny 
 

27 979 

602 Tržby kompenzační pomůcky 
 

168 

602 Ostatní tržby  
 

5 881 

641 Smluvní pokuty a penále 
 

0 

644 Výnosové úroky 
 

0 

649 Jiné ostatní výnosy 
 

92 

652 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
 

212 

654 Tržby z prodeje materiálu 
 

0 

  CELKEM 55 787 53 216 

  Ztráta 

 

2 571 
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V rámci pravidelných výdajů jsou hrazeny nájmy, spotřeba energií, pohonné 
hmoty, pojištění služebních vozidel, poplatky za telefony a internet,  svozy 
odpadů, cestovné zaměstnanců, poplatky za pracovně lékařské služby.    
Do dalších významných výdajů zahrnujeme nákup zdravotního materiálu, 
kancelářských potřeb, ochranných pomůcek a pracovních oděvů, 
hygienických prostředků, drobného hmotného majetku, vzdělávání 
zaměstnanců. Největší položkou naší organizace jsou mzdové náklady 
a s tím spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění. 
V roce 2018 byl zrealizován nákup průmyslové pračky a sušičky a čističek 
vzduchu do Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši.  
Pro službu osobní asistence jsme zakoupili nový služební vůz Škoda Fabia 
combi, dále jsme zakoupili služební vůz Škoda Karoq. 
  
  

Struktura výnosů

Provozní dotace (MPSV - kraje,
města, obce)

Dary (Tříkrálová Sbírka, ostatní
dárci)

Tržby pečovatelská služba

Tržby zdravotní pojišťovny

Tržby kompenzační pomůcky

Ostatní tržby

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku
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Rozvaha k 31. 12. 2018  
(v tis. Kč) 
 
  AKTIVA      PASIVA   

A. Dlouhodobý majetek Celkem 2 739 A. Vlastní zdroje celkem 4 620 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 607 A. I. Jmění celkem 5 679 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 6 566 1. Vlastní jmění  3 646 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 2. Fondy 2 032 

A. IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -3 868 A. II. Výsledek hospodaření celkem -1 059 

7. 

Oprávky k samostatným hmotným 
movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí -3 827 2. 

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení -2 571 

10. 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku -41 3. 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 1 512 

B. Krátkodobý majetek 6 676 B. Cizí zdroje celkem 4 795 

B. II. Pohledávky celkem 3 152 B. II. Dlouhodobé závazky celkem 702 

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 652 

1. Odběratelé 1 347 7. Ostatní dlouhodobé závazky 50 

4. Poskytnuté provozní zálohy 640 B. III. Krátkodobé závazky celkem 3 884 

5. ostatní pohledávky 210 1. Dodavatelé  304 

8. Daň z příjmů 392 4. Ostatní závazky 31 

11. Ostatní daně a poplatky  0 5. Zaměstnanci 1 989 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 60 

17. Jiné pohledávky 13 7. 

Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 1 068 

18. Dohadné účty aktivní 550 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 150 9. Ostatní přímé daně  52 

1. Peněžní prostředky v pokladně 527 11. Ostatní daně a poplatky 112 

2. Ceniny 31 17. Jiné závazky 33 

3. Peněžní prostředky na účtech 2 592 22. Dohadné účty pasivní 235 

B. IV. Jiná aktiva celkem 374 B. IV. Jiná pasiva celkem 209 

1. Náklady příštích období 374 1. Výdaje příštích období 209 

  AKTIVA CELKEM (A.+ B.) 9 415   PASIVA CELKEM (A.+ B.) 9 415 
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V rámci projektu "Sociální 
automobil" společnosti 
Kompakt, s. r. o. Poděbrady  
jsme v roce 2018 získali nový 
vůz značky Dacia Dokker.  
Tento projekt je založen 
na podpoře podnikatelů, kteří 
si zakoupí pronájem reklamní 
plochy na sociálním 
automobilu, a tím získá zviditelnění své společnosti v regionu, do kterého 
byl automobil poskytnut. Vůz převzala dne 9.4. 2018 v Klecanech paní 
ředitelka Miloslava Machovcová. Tento vůz slouží pečovatelské službě při 
návštěvách u klientů a k rozvozu obědů.  Předání se zúčastnili zástupci obcí, 
měst a většina z podnikatelů, která se do projektu sociální automobil pro 
pečovatelskou službu Farní charity Neratovice zapojila. Automobilu 
požehnal rektor kostela v Klecanech u Prahy P. Mgr. Pavel Kuneš. 
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XI. PLES FARNÍ CHARITY NERATOVICE 6. 4. 2018 

 
 

 

   

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

28 

         XI. SETKÁNÍ KLIENTŮ A PŘÁTEL FCH NERATOVICE 26.4.2018 
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NAPSALI O NÁS 

Neratovické listy                                                                                                                                                 
Kbelák                                                                                                                                                           
Zpravodaj města Kostelec nad Labem                                                                                              
Libišský zpravodaj                                                                                                                                 
Klecanský zpravodaj                                                                                                                             

Mělnický deník   31.1.2018 :                                                                                                                                  

Ředitelka Farní Charity: Pomáháme všem, věřícím i ateistům 
31.1.2018 
Neratovice /ROZHOVOR/ - Tříkrálová sbírka je pouze malý zlomek aktivit Farní charity Neratovice 
pod vedením ředitelky Miloslavy Machovcové, která je mimo jiné držitelkou ocenění Ceny kvality 
v sociální péči – osobnost roku 2007. 

    
Ředitelka Farní charity Neratovice Miloslava 
Machovcová. | Foto: Archiv FCH Neratovice 

Už pětadvacet let poskytuje Farní charita Neratovice profesionální zdravotnické 
a sociální služby v domech s pečovatelskou službou, denních stacionářích a přímo 
v domácnostech klientů. Jací lidé a z jakých lokalit se na charitu nejčastěji obracejí? Kdo jsou 
vaši klienti?  
Jedná se o seniory, o lidi s nejrůznějšími typy zdravotního postižení, se sníženou pohyblivostí, 
pomáháme také vážně nemocným. Pobočky máme v 17 obcích Středočeského kraje a v Praze, péči 
zajišťuje 39 registrovaných zdravotních sester s praxí u lůžka a 42 pečovatelek. Snažíme se 
o provázanost zdravotnické a sociální služby. Zdravotní péči poskytujeme sedm dní v týdnu 24 hodin 
denně přímo doma u pacienta podle indikace ošetřujícího lékaře. Může jít o komplexní péči 
o dlouhodobě ležící, aplikaci injekcí, odběry krve, převazy apod. Pracujeme zejména přímo v rodinách 
klientů. Jde nám přitom o to, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta a on mohl co nejdéle setrvávat 
v domácím prostředí. Klientem se může stát doslova kdokoliv. Někdy se setkáváme s trošku 
úsměvným dotazem, zda klient farní charity musí být věřící. Ne, ne opravdu to neprověřujeme.                                                                                                                              
Kolika potřebným nyní pomáháte? 
Měsíčně poskytujeme zdravotní péči o klienty zhruba osmi stovkám klientů, kterou zajišťují 
kvalifikované zdravotní sestry. Zajišťujeme i sociální péči a to jsou nákupy, úklidy, hygiena, zajištění 
stravy 480 až 500 klientů měsíčně. 
Osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky právě skončil. Kolik se letos vybralo? 
Celkem jsme letos vybrali 115 324 korun, a tyto prostředky využijeme k zakoupení edukačních a 
terapeutických pomůcek jako jsou například pomůcky k rozvoji paměti, myšlení a pozornosti či 
pomůcky k procvičení jemné motoriky pro denní stacionáře v Odolena Vodě a Obříství a pro domy 
s pečovatelskou službou, ve kterých FCH Neratovice provozuje pečovatelskou službu. Je to například 
Dům sv. Jakuba v Libiši nebo DPS v Klecanech.   
Jak štědří byli dárci tříkrálové sbírky loni a jak byly vybrané prostředky použity?  
Od začátku vyhlášení tříkrálové sbírky se naše Farní charita Neratovice zapojila a každý rok nám 
pomáhají zaměstnanci, studenti z Gymnázia Neratovice, děti ze škol v Libiši, Kostelci nad Labem a 
samozřejmě naši rodinní příslušníci. Šedesát procent výdělku se vrací zpět na organizaci a je použit 
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pro těžce nemocné na nákup kompenzačních pomůcek, které nehradí pojišťovna a také na dovybavení 
středisek, nebo DPS v Libiši.  
Zúčastnila jste se charitní stáží v Indii, Ugandě a v Bulharsku. Jaký je standard zdravotní a 
sociální péče v těchto zemích? 
V Ugandě byla Arcidiecézní charitou Praha postavena nemocnice, kde pomáhají čeští a slovenští lékaři 
a zdravotní sestry. Při naší návštěvě jsme je podpořili humanitární pomocí ve formě zdravotnického 
materiálu. V Indii jsme navštívili střediska adopce na dálku, kde jsem se chtěla přesvědčit o tom, zda 
finanční pomoc jde opravdu dětem. Peníze nedostanou rodiny, ale jdou na vzdělávání dětí – studium, 
pomůcky, oblečení. Tyto děti jsou velmi vděčné za takovou pomoc a jsou rády, že se mohou vzdělávat. 
Návštěva ve mně zanechala velkou lítost, že děti z chudých rodin nemohou studovat. Navštívili jsme 
i zdravotní školu a nemocnici. Vybavení mi připomínalo můj začátek po maturitě před 45 lety. Sociální 
péči tam vůbec nemají a zdravotní péče je na velmi nízké úrovni. 
Na konci listopadu 2017 byla Farní charita Neratovice oceněna prestižní Národní cenou kvality 
České republiky v programu START PLUS titulem "úspěšná organizace". Jaká kritéria jste pro to 
museli splnit? 
Národní cena kvality je prestižní cena, je to zásluha všech zaměstnanců, kteří spolupracovali a podíleli 
se na dotazníkovém šetření, plnili veškeré podmínky, které jsou dané vypracováním podkladové 
zprávy, podle které je organizace externě hodnocena. Posuzovanými faktory bylo vedení organizace, 
strategie organizace, pracovníci, partnerství, služby a klienti-výsledky (stručný popis - přístup, 
hodnocení, zlepšování a důkazy plnění - veškerá dokumentace organizace). Pro naše klienty je důležitá 
spokojenost a kvalita péče a zodpovědnost našich pečovatelek a zdravotních sestřiček. 
Plánuje farní charita v dohledné době nějaké společenské akce pro veřejnost?  
V letošním roce máme naplánovaný jedenáctý Charitní ples, který připravují všichni zaměstnanci a 
o tento ples je vždy velký zájem, také díky bohaté tombole od sponzorů. Další tradiční akcí je setkání 
klientů a přátel Farní charity Neratovice, opět jedenáctý ročník. Zde se sejdou naši klienti ze všech 
středisek a hosté ze spřátelených měst a obcí. Při dobrém občerstvení a kulturním pořadu si naši 
klienti popovídají, zatančí a odnesou si malý dárek. Na této akci se tradičně vyhlašuje sestřička a 
pečovatelka roku. Dalšími akcemi jsou výlety, setkání, besídky v pečovatelských domech a 
stacionářích.                                                                                                                                                                                     
Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?  
Řečeno jednou větou – že FCH Neratovice je i po 26 letech stabilní organizací!                                                             
Jaké budou vaše další cíle? Co byste chtěla ve farní charitě ještě dokázat? 
Chtěla bych, aby se charita připravila do dalšího kola na ocenění Národní ceny kvality – zlaté ocenění – 
Exelence , ale to záleží na všech zaměstnancích. Přeji si, aby do budoucna Farní charita Neratovice 
měla dobré jméno, stabilní tým, dostatek finančních prostředků a hlavně abychom pomáhali klientům 
v jejich těžkých chvílích a mohli se s důvěrou obracet na naše zaměstnance. 
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/reditelka-farni-charity-pomahame-vsem-
vericim-i-ateistum-20180130.html 
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SPONZOŘI A DÁRCI 

Děkujeme všem soukromým dárcům a firmám za finanční podporu naší organizace 

                              

 

           

                                                         Města a obce 

                           
c   Neratovice             Praha Kbely                   Libiš                    Odolena Voda             Klecany             Praha Klánovice     

                  

                    Černošice               Čelákovice        Kostelec nad Labem            Tišice                          Obříství 

                                                                   

                                                                        Praha Satalice               Rudná u Prahy Tuhaň 
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Farní charita Neratovice                                                                                                     

Adresa sídla : U  Závor 1458, 277 11 Neratovice                                                                                           

Telefon: 315 685 190                                                                                                                                                                                              

e-mail : sekretariat@charita-neratovice.cz                                                                                                        

www.neratovice.charita.cz 

                                                                                                                  

Pobočky:                                                                                                                              

DPS, 17.listopadu 246, 276 01 Mělník                                                                                                                      

DPS Sv.Jakuba, Budovatelů 654, 277 11 Neratovice-Libiš                                                                               

DPS Sv.Jana Křtitele č.260, 277 42 Obříství                                                                                                     

DPS, T.G.Masaryka 880, 277 13 Kostelec nad Labem                                                                     

Vrchlického 636/13, 278 01 Kralupy nad Vltavou                                                                                                        

DPS, Mladoboleslavská 20, 197 00 Praha 97-Kbely                                                                                 

DPS,Dolní kasárna 969, 250 67 Klecany                                                                                                     

Náměstí  5.května 2 , 250 88 Čelákovice                                                                                                 

Bezručova 31/410, 251 01 Říčany                                                                                                                       

Pod tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda                                                                                                    

Dr.Janského 1639, 252 28 Černošice                                                                                                  

Havlíčkovo náměstí  1439, 252 19 Rudná u Prahy                                                                                

Unhošťská 2533, 272 01 Kladno-Kročehlavy                                                                                    

OÚ, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice                                                                                                 

Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 - Klánovice                                                                                           

        

                                                                                                                             

Konto zdravotní služba : 0461 434 389/ 0800                                                                                                                    

Konto sociální služba : 0461 220 399/ 0800                                                                                                                                             

Text : Mgr. Lenka Urbanová, Lea Landová                                                                                                                  

Fotografie : archiv FCH Neratovice, licenční fotografie                                                                      

Náklad : 50 ks 
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