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I. Úvodem
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb předkládá výroční zprávu za rok 2018, která
dokladuje vše, co se nám v daném roce podařilo realizovat.
Zkvalitňování poskytovaných služeb podle nových metod a získaných poznatků je naší
prioritou stejně jako průběžné vylepšování prostředí, ve kterém naši uživatelé tráví většinu
času.
Naše snaha je poskytovat kvalitní služby prostřednictvím kvalifikovaného a kompetentního
personálu. Naší prioritou je podpora společenského života uživatelů formální i neformální.
Podporujeme spolupráci uživatelů s jejich rodinami a přáteli. Zaměstnanci poskytují službu
podle zásad a principů na ochranu práv a důstojnosti uživatelů.
Díky finančním prostředkům, které naše organizace v roce 2018 získala od svého zřizovatele
Středočeského kraje formou příspěvku na provoz a účelové neinvestiční dotace na
poskytování sociální služby, bylo možno dosáhnout několika cílů, které si naše organizace
v dlouhodobém horizontu vytyčila.
Stejně jako v předchozích letech, tak se i v roce 2018 podařilo postupně obměnit další
zastaralý majetek. Byly pořízeny nové noční stolky pro všechny uživatele, značkovací lis na
označování prádla, parní čistič. Pro uživatele byla zakoupena polohovací křesla, mechanické
vozíky, chodítko. Dále bylo vyměněno menší množství starého nábytku a drobná kancelářská
technika. Z investičního fondu posíleného fondem rezervním byla pořízena průmyslová pračka
a mandl.

2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

II. Kontakty

Kontakty

telefon:

e-mail:

Ústředna

318 682 614

Ředitelka

318 682 633

reditelka@domovbreznice.cz

Ekonomka

318 682 614

ekonom@domovbreznice.cz

Účetní

318 682 614

ucetni@domonbreznice.cz

Sociální pracovnice

318 682 614

manazerka@domovbreznice.cz

Zdravotní úsek a úsek sociálních
služeb

318 520 143

sestra@domovbreznice.cz

Podrobnější informace o našem zařízení je možno nalézt na internetové stránce

www.domovbreznice.cz
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III. Zdravotní úsek a úsek socialních slúžeb
Naše zařízení je domovem pro seniory s pobytovou službou. Jsme tu proto, abychom umožnili
lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí
místního společenství.
Cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou
soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných
denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále naši službu využívají
senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.
Kapacita zařízení je 35 lůžek rozmístěných v deseti pokojích, a to v šesti čtyřlůžkových,
v jednom jednolůžkovém, v jednom dvojlůžkovém, v jednom třílůžkovém, v jednom
pětilůžkovém.
Vybavení pokojů je standardní (lůžka s elektrickým polohováním, nové uzamykatelné stolky,
skříně, nové poličky, židle se stolkem, televizor a stropní ventilátor). Každý pokoj má vlastní
WC.
V zařízení je jedna velká společná koupelna, kde se uživatelé koupou jednotlivě. Všechny
prostory jsou bezbariérové, což umožňuje volný pohyb uživatel i za pomoci invalidního vozíku.
Reminiscenční místnost slouží nejen ke vzpomínání, společné četbě knížek, ale také je
využívána k soukromí při rodinných návštěvách a podobně.
K zajištění intimity je na vícelůžkových pokojích vybaven prostor kolem lůžka stahovacími
roletami, čímž je pro všechny uživatele alespoň částečně zajištěno soukromí, neboť stavební
uspořádání celého objektu, který není majetkem Středočeského kraje, neumožňuje žádné
stavební úpravy.
Ubytování rovněž zahrnuje topení, spotřebu teplé a studené vody, spotřebu elektrické
energie, úklid, praní prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení.
V roce 2018 bylo do našeho zařízení nově přijato 14 uživatelů, 13 uživatelů zemřelo.
Průměrný věk uživatelů byl 85,7 let.
Věková struktura uživatel k 31. 12. 2018:
Senioři 66 – 75 let

………. 2

Senioři 76 – 85 let

………. 14

Senioři 86 – 95 let

………. 19

Do našeho pobytového zařízení jsou přijímáni a službu využívají skutečně ti potřební, což
dokladuje i skutečnost, že k 31. 12. 2018 byl 32 uživatelům přiznán příspěvek na péči.
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Domov Březnice poskytoval tyto základní činnosti dle zpracovaných vnitřních pravidel:
✓
✓
✓
✓

ubytování a stravování
nepřetržitá zdravotnicko-ošetřovatelská péče
úkony péče
práce sociální pracovnice (sociální práce, řešení složitějších sociálně
právní a sociálně zdravotní problémy uživatelů v zařízení.

Mezi další pravidelné úkony sociální pracovnice patří:
✓ jednání se zájemcem o službu
✓ uzavírání smluv o poskytnutí služby sociální péče
✓ pomoc při jednání s orgány a institucemi
✓ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
✓ sociálně terapeutické činnosti
✓ aktivizační činnosti vedoucí ke zvýšení soběstačnosti
✓ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
✓ tvorba a naplňování standardů kvality
✓ průběžné nákupy pro uživatele, společenské, kulturní a sportovní akce
✓ aktivity s prvky ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie
✓ vycházky a výlety
✓ přednášky a besedy s odborníky, bohoslužby
Tento výčet není konečný, dle potřeb a požadavků uživatel služeb jsou prováděny i další úkony
v rámci možností organizace a platných právních předpisů. Na všech aktivitách, které pro
uživatele pořádáme a přispíváme k jejich realizaci, se velkou měrou podílí tým pracovníků
v sociálních službách a všeobecných sester.
S ohledem na umístění našeho pobytového zařízení v jedné budově s Městským
zdravotnickým zařízením je zajištěna prakticky stálá lékařská péče včetně odborníků (kožní,
interna, chirurgie, ortopedie, gynekologie, rehabilitace apod.), takže odpadá náročný
transport zejména imobilních uživatel sanitními vozy do zdravotnických zařízení. Praktický
lékař je přítomen denně, 1x týdně provádí vizitu u všech uživatel. Psychiatr dochází do zařízení
1x měsíčně.
Trvalá přítomnost registrovaných rehabilitačních pracovníků v jedné budově, kteří metodicky
vedou všeobecné sestry, nám umožnila nezaměstnávat fyzioterapeuta, ale kvalitně provádět
nácviky chůze, kondiční cvičení, dechová cvičení apod.
V budově je stanoviště zdravotnické záchranné služby, takže lékař je přítomen trvale, což je
pro naše uživatele služby velká výhoda.
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IV. Ceník slúžeb
Úhrada za pobyt v roce 2018:
Úhrada za pobyt je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách s přihlédnutím ke
stavebnímu uspořádání zařízení a k finančním možnostem našich uživatel.
1) poplatek za ubytování, který zahrnuje: ubytování, včetně provozních nákladů
souvisejících s poskytnutím ubytování (topení, spotřeba vody a elektřiny, úklid, praní
ložního a osobního prádla, žehlení, drobné opravy prádla).
k 31. 12. 2018
a) jednolůžkový pokoj :

190,--Kč denně

b) dvoulůžkový pokoj :

180,--Kč denně

c) třílůžkový pokoj :

170,--Kč denně

d) čtyřlůžkový pokoj :

160,--Kč denně

e) pětilůžkový pokoj :

160,--Kč denně

2) poplatek za stravování zahrnuje částku za pořizovací cenu surovin a provozní náklady
související s přípravou stravy:
k 31. 12. 2018
Celkem za stravu:

152,-- denně

Poplatek za normální stravu zahrnuje 3 hlavní a 2 vedlejší jídla.
Celkem za stravu DIA:

170,-- denně

Poplatek za stravu diabetickou zahrnuje 3 hlavní jídla a 3 vedlejší jídla.
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, podle vnitřních pravidel
Domova Březnice, poskytovatele sociálních služeb. Zajišťujeme stravu racionální, diabetickou,
žlučníkovou, neslanou, s omezením tuků, nebo kombinaci několika diet, a to na základě
doporučení praktického lékaře a souhlasu uživatele služby. V případě potřeby uživatel
podáváme stravu sondou.
Domov Březnice poskytoval v roce 2018 také obědy vlastním zaměstnancům a v rámci
doplňkové činnosti i dalším strávníkům dle jejich zájmu.
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Fakultativní služby, které měli uživatelé možnost využít:

Poplatek za velkou lednici na pokoji
Poplatek za malou lednici na pokoji
Doprava osoby event. jejích věcí do nebo z místa,
které označí (k příbuzným, k fotografovi, apod.)
Nožní koupel
za použití vířivky (20 minut)
Pedikúra + ošetření nohou
Pořádání kulturních akcí a pořadů (výstavy,
pásma realizována uměleckými agenturami,..)
Doplatky za léky
Stříhání vlasů, kadeřník
Přinesení osobních nákupu z města
Mimořádný úklid na pokoji při porušování
hygienických zásad a pravidel Domova Březnice
Telefonování

100,--Kč měsíčně
50,--Kč měsíčně
6,--Kč za 1 km
30,--Kč za úkon
dle ceníku pedikéra
vstupné dle organizátora akce
dle ceníku lékárenské služby
dle ceníku kadeřníka
15,--Kč za úkon
50,--Kč za úkon
dle ceníku operátora

V. Rožbory hospodarení
I. Hospodaření organizace:
Příspěvková organizace má rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahující zejména
plánované výdaje a příjmy na zajištění služeb. Zároveň má stanovené závazné ukazatele
zřizovatelem Středočeským krajem, pro příslušný kalendářní rok.
Závazné ukazatele
Limit mzdových prostředků
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Odpisový plán

11 700 000,-3 441 800,-110 083,--

Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace za rok 2018:
Závazné ukazatele:
Mzdové prostředky
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Odpisový plán

11 660 027,-3 441 800,-110 083,--
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Rozbor hlavních nákladů organizace:
Mzdové náklady za rok 2018
Platy zaměstnanců (vč. DPN)
Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce)

8 360 705,-296 632,--

Zákonné sociální pojištění za rok 2018
Pojištění na SZ
Pojištění na VZP

2 084 906,-750 570,--

Provozní ukazatele za rok 2018 – hlavní činnost
Spotřeba materiálu (všeobecný, potraviny, čistící, prádlo,
oděvy, knihy, časopisy, DDHM, kancelářské potřeby,
zdravotnické potřeby pro výkony VZP)

1 958 608,03

Elektrická energie, dodávka tepla a TUV

260 336,20

Dodávka tepla a TUV

417 485,88

Vodné, stočné

160 881,80

Opravy a udržování

206 776,07

Ekologická likvidace zdr. odpadu

101 730,03

Nájem (budova + garáž)

305 896,50

Telekomunikační služby + výkony spojů
Odpisy DHM

49 463,05
110 083,00

Přehled hlavních režijních nákladů na jednoho uživatele:
Elektrická energie

7 438,18

Vodné, stočné

4 596,62

Opravy a udržování

5 907,89

Ekologická likvidace zdr. odpadu

2 906,57

Dodávka tepla a TUV

11 928,17

Nájem (budova + garáž)

8 739,90

Odpisy DHM

3 145,23
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Rozbor výnosů organizace:
Příspěvek na provoz od zřizovatele

3 441 800,--

Dotace na poskytování soc. služeb (Středočeský kraj)

4 853 900,--

Úhrada za pobyt uživatelů vč. PNP

7 290 881,--

Stravování zaměstnanců

104 904,--

Úroky

2 163,52

Zdravotní pojišťovny – za výkony

679 932,66

Náklady a výnosy z doplňkové činnosti:
Organizace na základě živnostenského oprávnění provozovala doplňkovou činnost, a to
činnost hostinskou – obědy, večeře a knedlíky pro cizí strávníky.
Náklady na doplňkovou činnost činily 490 959,-- a výnosy z doplňkové činnosti činily
246,--.

505

II. Porovnání s rozpočtem a meziroční srovnání
Naše organizace obdržela ze strany Středočeského kraje v roce 2018 dostatek finančních
prostředků prostřednictvím dotace na poskytování sociální služby a příspěvku na provoz.
Tradičně nejvyšší nákladovou položku rozpočtu nepočítaje náklady osobní tvoří teplo a TUV a
spotřeba elektrické energie. Spotřeba tepla a TUV zaznamenala díky mírnější zimě mírný
pokles. Náklady na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu, vodné a stočné vykázaly jen
minimální meziroční odchylku. Díky dostatečným finančním prostředkům byly renovovány
podlahy, vymalovány pokoje uživatelů. Dále došlo k obměně drobného dlouhodobého
majetku – nábytek, výpočetní technika. Z investičního fondu, který byl naplněn z investičního
příspěvku zřizovatele – Středočeského kraje byla koupena průmyslová pračka a mandl.
Organizace hospodařila se ziskem v hlavní činnosti necelých 86 tis. Kč, který bude sloužit jako
rezerva do dalších let.
III. Fondy organizace
Stav na fondech
FKSP

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

152 911,50

189 245,50

63 338,--

63 338,--

Fond rezervní (413)

310 103,62

464 038,66

Fond rezervní (414)

59 479,27

59 479,27

151 699,43

258 682,43

Fond odměn

Fond investic
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Čerpání FKSP:
Na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

45 600,--

UNIŠEK+ FKSP

21 000,--

Závodní stravování

58 280,--

Dary při jubileích

6 000,--

IV. Hospodářský výsledek
Naše příspěvková organizace v roce 2018 hospodařila v rámci své hlavní činnosti se ziskem
85 694,95.
V rámci své hospodářské činnosti hospodařila naše organizace s hospodářským výsledkem –
ziskem 14 287,--.

VI. Personalní žajistení slúžby
Složení pracovního týmu a počty pracovníků vycházejí z potřeby zajistit ve smyslu platných
právních předpisů a reálných potřeb uživatel služeb základní a odborné činnosti organizace,
z kvalitního poskytování služby sociální péče k počtu uživatelů, jejich zdravotnímu stavu, míře
soběstačnosti a se zohledněním nepřetržitého poskytování služby, tj. 24 hodin denně.
Rok 2018

Evidenční počet k 31. 12.

Přepočtený počet

Celkem

24

21,64

Pracovníci v sociálních
službách

6

5,99

Všeobecné sestry

6

3,65

THP

4

4

Odborný sociální pracovník

1

1

Manuální pracovníci

7

7

Z celkového počtu zaměstnanců 24 bylo k 31. 12. 2018 - 23 žen a 1 muž.

Vzdělávání zaměstnanců
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Dle zpracovaného Plánu dalšího vzdělávání došlo v roce 2018 k zvyšování kvalifikace našich
zaměstnanců formou kvalifikačních kurzů, seminářů, konferencí a stáží.
Pracovnice v sociálních službách se pravidelně zúčastňují odborných stáží v jiných zařízeních
poskytujících sociální služby.
Zaměstnanci ekonomického, stravovacího a provozního úseku se dle potřeby zúčastňovali
odborných seminářů tak, aby byl profesně zajištěn chod těchto úseků.

VII. Stravovací úsek
Uživatelům je zajištěna celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování. Strava je poskytována v rozsahu třech hlavních a dvou
vedlejších jídel, u stravy diabetické v rozsahu třech hlavních a tří vedlejších jídel. Celodenní
strava je uživatelům připravována ve vlastní kuchyni a je vydávána dle zpracovaných vnitřních
pravidel, které každý uživatel při nástupu obdrží.
Veškerá strava je připravována podle zásad správné výživy a dle systému HACCP, který snižuje
riziko poškození zdraví strávníka. Kontrolou Krajské hygienické stanice, která byla v roce 2018
provedena, nebyly zjištěny žádné závady.
V roce 2018 byl v našem zařízení proveden audit stravovacích návyků zahrnující zhodnocení
jídelníčků, vyhodnocení kalorického příjmu jednotlivých pokrmů a porovnání s příjmem
doporučeným. Byla provedena kontrola plnění správných výživových návyků seniorů. V rámci
auditu byla navržena vhodná úprava jídelníčků a navrženy změny.
Pro zpracování evidence potravin a nutričních hodnot jídel je využíván počítačový program
firmy PREUS SOTWARE.

VIII. Provožní úsek
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Tento úsek spravuje majetek, zajišťuje jeho opravy a údržbu, zajišťuje úklid celého objektu,
provoz prádelny a strojový park organizace. Zodpovídá též za odpadové hospodářství,
spotřebu jednotlivých energií a sleduje dodržování BOZP a PO.
Opravy a údržba
Opravy byly prováděny dle potřeby, opomíjena nebyla ani běžná údržba zařízení.
Byly provedeny prohlídky a revize elektrických zásuvek, vypínačů a stav nouzových světel.
V rámci BOZP a PO bylo provedeno školení zaměstnanců a provedeny všechny potřebné
revize.
Jak již bylo zmíněno, byla provedena renovace podlah společných prostor celého druhého
nadzemního podlaží, renovace schodiště, vymalovány všechny pokoje uživatelů.
Odpadové hospodářství
V roce 2018 bylo vyprodukováno celkem 5,4 t směsného komunálního odpadu kat. č. 200301,
0,120 t jedlého oleje a tuku kat. č. 200125, 22 kg ostrých předmětů kat. č. 180101 a 9,857 t
zvláštního odpadu s prevencí infekce, kat. č. 180103.
Každý týden je firmou Rumpold na základě smlouvy s Městem Březnice odvážen komunální
odpad, nebezpečný odpad firmou Wastech Praha k likvidaci jedlý olej a tuk firmou Viking
group s.r.o.
Zacházení s odpady včetně shromažďování se děje podle platných právních předpisů a norem.

IX. Spolúprace
Nadále se v naší organizaci rozbíhá projekt dobrovolnictví. Koordinátorkou dobrovolníků v naší
organizaci je jedna ze všeobecných sester.
Všem čtyřem dobrovolníkům, kteří věnovali našemu zařízení svůj čas, patří naše vřelé
poděkování, neboť si jejich práce velice vážíme a oceňujeme ji.

X. Kúltúrní a spolecenske akce
Pro uživatele služeb jsme připravili rozmanité akce:
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-

LEDEN
Promítání filmu (pro pamětníky – Škola základ života, Studentská máma, Slečna matinka)
Mše CČSH
Kuchařské tvoření – palačinky, dýňová polévka
Společná četba časopisu Napsáno životem
Muzikoterapie – zpívání a poslech lidových písniček
Cvičení na hale, výroba lojových koulí pro ptáčky
Bylinkář - bylinkový čaj
Společenské hry na hale – Člověče, nezlob se, pexeso, karty
Společná oslava narozenin uživatelek

-

ÚNOR
Sledování zimních olympijských her
Bylinkář - bylinkový čaj, téma nachlazení
Ergoterapie – práce s keramickou hlínou, velikonoční osení
Pravidelné bohoslužby – ŘKC
Kuchařské tvoření – kynuté pletýnky
Společná četba denního tisku a časopisu Napsáno životem
Promítání filmu (pro pamětníky – Sextánka)
Muzikoterapie – zpívání a poslech lidových písniček

-

BŘEZEN
Oslava MDŽ – společné posezení u kávy a zákusku
Vystoupení dětí ze ZŠ Březnice - divadlo
Bohoslužby – ŘKC, CČSH
Promítání filmu (pro pamětníky – Robinsonka)
Kuchařské tvoření – slané tyčinky, výroba a pečení štrůdlu, šneci z listového těsta
Návštěva z Českého rozhlasu region
Vystoupení dudácké kapely Hruška v rámci společné oslavy narozenin uživatelů
Promítání fotografií
Ergoterapie – velikonoční tvoření, jarní výzdoba
Promítání filmu

-

DUBEN
Ergoterapie - zdobení kraslic
Bohoslužby – ŘKC, CČSH
Individuální aktivizace – rozhovory na volné téma, rozhovory na téma rodina
Výlet do města se zmrzlinou
Bylinkář – povídání o smetánce lékařské a jejím využití, výroba pampeliškového medu
Kuchařské tvoření – boží milosti, piškotová buchta
Společná oslava narozenin uživatelů
Oslava svátku - Jiří

-

KVĚTEN
Opékání špekáčků
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-

Hudební vystoupení Radost Milín
Oslava svátku matek a společná oslava narozenin
Bohoslužby – ŘKC, CČSH, Evangelíci Dobříš
Zmrzlinová párty
Květinový den – beseda na téma boj proti rakovině
Společenské hry – Člověče, nezlob se
Bylinkář – příprava a sušení meduňky a hluchavky
Kuchařské tvoření – rajčatové chlebíčky
Výlety do okolí

-

ČERVEN
Posezení v pergole – zmrzlinová párty
Canisterapie, papoušek
Bohoslužby - ŘKC
Kuchařské tvoření – trhání bezu a výroba bezové šťávy, výroba zmrzlinového poháru, šneci a
tyčinky z listového těsta
Výlet – Zámek Blatná – posezení v parku a cukrárně
Výlet na Svatou Horu Příbram
Společná oslava narozenin
Bylinkář – příprava bylin na sušení
Promítání filmu – Vratné láhve, Noc na Karlštejně, Císařův pekař a Pekařův císař
Promítání fotografií z akcí Domova
Den otevřených dveří – „Otevřený domov“

-

ČERVENEC
Muzikoterapie – zpívání a poslech lidových písniček
Cvičení s tvarovací hmotou
Bohoslužby – ŘKC, CČSH
Zmrzlinová párty
Promítání filmu - Sissi

-

SRPEN
Vycházky do okolí, návštěva cukrárny
Zmrzlinová párty
Bohoslužby CČSH
Bylinkář – příprava bylin na sušení – meduňka a oregáno
Muzikoterapie – zpívání a poslech lidových písní
Informační schůzka – dotazník spokojenosti uživatelů
Promítání filmu – ECCE HOMO HOMOLKA, Smějeme se s Vladimírem Menšíkem (TV)
Společná oslava narozenin uživatelek
ZÁŘÍ
Kuchařské tvoření – cuketový perník, výroba hruškového kompotu, nepečený jablečný dort
Společná oslava narozenin uživatelek
Bohoslužby - ŘKC
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-

ŘÍJEN
Kuchařské tvoření – výroba ozdob na hnětýnky, pečení palačinek
Informační schůzka – spokojenost uživatelů se stravou
Olympiáda pro seniory pořádaná žáky parlamentu ZŠ Březnice
Bylinkář – bylinkový čaj
Muzikoterapie – zpívání a poslech lidových písní
Bohoslužby

-

LISTOPAD
Oslava významného životního jubilea uživatelky – 80 let
Vystoupení dudácké kapely Hruška
Návštěva Českého rozhlasu region
Bylinkář – bylinkové čaje

-

PROSINEC
Mikulášská nadílka
Vystoupení dětí z 5. ZŠ Příbram
Reminiscence na vánoční téma
Canisterapie
Kuchařské tvoření – vánoční cukroví, utopenci
Canisterapie
Projekt Ježíškova vnoučata
Hudební vystoupení Patronky
Společné vánoční posezení s paní ředitelkou na hale, předání dárků
Rozloučení s rokem 2018

Mimo výše uvedené akce jsou pro uživatele služeb denně připravovány různé činnosti,
kterých se dle zájmů zúčastňují. Jedná se především:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

posezení s přáteli při kávě, kde se diskutuje o pro uživatele důležitých věcech
seznámení se s městem individuální vycházkou,
návštěva zdejšího zámku,
1 x za 2 týdny bohoslužby,
různé hry,
sledování televizních programů s diskusí o probíhajícím pořadu,
výroba drobných dárkových předmětů,
pečení a příprava drobného pohoštění pro jubilanty,
individuální akce dle zájmu uživatel služeb.
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XI. Podekovaní žrižovateli
Dovolujeme si touto formou jménem všech uživatel služeb a jménem všech zaměstnanců
Domova Březnice, poskytovatele sociálních služeb poděkovat všem příslušným orgánům
a zaměstnancům Krajského úřadu Středočeského kraje za příkladnou spolupráci, podporu,
pomoc a pochopení při realizaci našich cílů, neboť bez toho bychom nebyli schopni dosáhnout
výsledků, které doposud máme.

XII. Zaver
Tato výroční zpráva je veřejně dostupná na vývěsce Domova Březnice, poskytovatele
sociálních služeb a na webových stránkách www.domovbreznice.cz.

V Březnici dne 10. 4. 2019
Bc. Dagmar Němcová, ředitelka
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