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SNN v ČR
Centrum denních služeb pro sluchově postižené
Vodova 35, 612 00 Brno

ÚVOD
Centrum denních služeb pro sluchově postižené (CDS), Vodova 35, 612 00 Brno je
organizační složkou SNN v ČR, která poskytuje základní sociální poradenství, tlumočnické a
sociálně aktivizační služby osobám s různým stupněm a druhem sluchového postižení a
různými způsoby komunikace. CDS zaměstnává sociální pracovníky a pracovníky
v sociálních službách (tj. tlumočníky znakového jazyka, znakované češtiny a také tlumočníky
zajišťující artikulační tlumočení), sociálně aktivizační pracovníky a pedagogického
pracovníka. Sociální služby jsou poskytovány ambulantně i terénně a jsou poskytovány všem
zájemcům a uživatelům služeb bez jakýchkoliv forem diskriminace, jako je rozsah a typ
sluchového postižení, věk, pohlaví, barva pleti apod. Zájemce žádá o poskytnutí sociální
služby prostřednictvím osobní návštěvy v poradně CDS, nebo prostřednictvím e mailu, faxu,
telefonu nebo textové zprávy poslané z mobilního telefonu. CDS pravidelně informuje osoby
se sluchovým postižením o aktuálních změnách v sociální i právní oblasti, pořádá osvětové a
kulturní akce - přednášky policie, hasičů a jiné přednášky na návrhy či podněty od uživatelů
služeb, návštěvu ZOO pro rodiče s dětmi, apod. Výuka českého znakového jazyka, znakované
češtiny a odezírání probíhá pro uživatel služeb z řad sluchově postižených. Zajišťování a
organizace společenských, kulturních, sportovních akcí je konáno ve spolupráci s Brněnským
spolkem neslyšících (BSN).
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Zpráva o činnosti tlumočnických služeb v roce 2010
Poslání tlumočnických služeb
Posláním CDS je podpora samostatnosti osob se sluchovým postižením z Brna a okolí při
jejich zapojení do slyšící společnosti prostřednictvím základního sociálního poradenství,
tlumočnických služeb a sociálně aktivizačních služeb a umožnit těmto osobám přístup
k informacím v dostatečné míře, aby měli možnost se na jejich základě informovaně a
samostatně rozhodovat a orientovat ve světě kolem sebe.

Cíl tlumočnických služeb
• Předání
jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob se
sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry.
• Zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování
kultury slyšící společnosti neslyšícím.
• Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících
a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení.

Cílová skupina tlumočnických služeb
Osoby se sluchovým postižením.

Služba obsahuje:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V roce 2010 bylo zprostředkováno celkem:
v ambulantní službě:
1163 kontaktů do 15 minut
147 kontaktů do 30 minut
105 kontaktů do 60 minut
27 kontaktů do 90 minut
19 kontaktů do 120 minut
27 kontaktů nad 120 minut

při terénní práci:
372 kontaktů do 15 minut
73 kontaktů do 30 minut
69 kontaktů do 60 minut
33 kontaktů do 90 minut
9 kontaktů do 120 minut
14 kontaktů nad 120 minut

V rámci tlumočnických služeb v roce 2010 bylo poskytnuto 949 klientům 2058
služeb.
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Personálního zabezpečení tlumočnických služeb:
ředitelka CDS, tlumočník ( 1 osoba HPP)

zástupce ředitelky, tlumočník (1 osoba HPP)

sociální pracovníci (2 osoba, HPP)

pracovníci v soc. službách – tlumočníci ( 2 osoby,
HPP, 1 osoba DPP)

Činnosti tlumočnických služeb
V lednu 2010 CDS prezentovalo
uživatelům
služeb
přednášku
standardech kvality sociálních služeb.
V únoru 2010 pokračovalo přednáškou
jak si objednat tlumočníka. V březnu
2010 proběhli dvě přednášky na téma
Standard č. 4 a Standard č. 7. V květnu 2010 byli uživatelé služeb informování o Etickém
kodexu poradenských pracovníků a mlčenlivosti.
Za krásného slunečného počasí se v pátek 4.6.2010 ve večerních
hodinách konala Noc snů v Zoo Brno. Tato akce byla určená pro
děti se sluchovým postižením a jejich rodiče a také pro osoby se
sluchovým postižením, kdy Zoo patřila jenom jim. Byl připraven
kulturní program, kde si děti mohly pohladit králíčky, morčata,
kozy, ovce... Potěžkaly si parohy nebo pštrosí vejce, svezly se i na
poníkovi. Na obličej dětem pracovníci Zoo namalovali jejich oblíbené zvířátko. Závěrem lze
říci, že akce se všem líbila a počet účastníků z řady rodičů a dětí byl vysoký. I zde byl
přítomen tlumočník.
V červnu až do září probíhala rekonstrukce budovy CDS - byly vyměněny radiátory, kotle a
provedena oprava kanalizace. Z toho důvodu byla provozní doba CDS omezena.
V září roku 2010 proběhla přednáška Požár, evakuace a bezpečnost
objektu.

V říjnu 2010 otevřelo CDS půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Zdarma zapůjčuje sluchadla, komunikátory a zesilovače pro
osoby se zbytky sluchu.
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Tlumočníci byly přítomní i na akcích BSN, kde tlumočili např. na
výročních členských schůzích, na akcích nebo na soutěžích (karty).

CDS nadále vydávalo časopis Bulletin, ve kterém informovalo o
plánovaných i proběhlých činnostech CDS a BSN. CDS informovalo
o novelách zákonů zejména v sociální oblasti. Uživatelé služeb
obdrželi bulletin zdarma v tištěné podobě, nebo jim byl zasílán emailem.

Tlumočníci ČZJ či jiných komunikačních kódů tlumočili dle objednání uživatelů služeb
nejčastěji u lékařů, na úřadech, či v autoškole. Sociální pracovníci podporovali uživatele
služeb při hledání řešení problémů (v oblasti finanční, bytové), pomáhali jim při hledání
zaměstnání.
Tlumočníci i sociální pracovníci se zúčastnili v roce 2010 seminářů „Tlumočník pro
neslyšící“ konaných v Řevnicích u Prahy a v rámci celoživotního vzdělávání se zúčastňovali
seminářů směřujících ke zlepšení a zkvalitnění jejich práce.

Závěr
Po celé období roku 2010 probíhaly bylo uživatelům služeb poskytováno základní sociální
poradenství, tlumočnické a sociálně aktivizační služby.
Počet uživatelů služeb vrůstá, neboť poradenští pracovníci (tj. sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách – tlumočníci ČZJ a jiných komunikačních kódů) poskytují kvalitní
tlumočnické a poradenské služby, jak bylo sděleno ze strany uživatelů služeb. V roce 2010
CDS poskytlo služby 949 uživatelům služeb.
Poskytování tlumočnických a poradenských služeb probíhalo za vzájemné spolupráce všech
sociálních pracovníků a tlumočníků. Za sociálními pracovníky přicházeli uživatelé služeb,
kteří potřebovali radu a následně pomoc při hledání vhodného zaměstnání. Dále uživatelé
služeb žádali tlumočnické služby u lékařů a na úřadech. Přibývají však uživatelé služeb, kteří
mají finanční a bytové problémy. Tlumočníci tlumočili také z různých dokumentů (překlad
smluv, lékařské zprávy, letáčků, informací z tisku apod.), sms zprávy z mobilu.
Fungování CDS vyžaduje a vyžadovalo velké nasazení všech pracovníků CDS, kteří se
zúčastňují porad, vzdělávacích seminářů a vzájemně se zastupují v případě dovolených a
nemocí. Dále se pracovníci zajišťují pronájmy sálů a ubytovaní osob. Z důvodu snahy o
poskytnutí co nejkvalitnějších služeb jsou pracovníci často přetěžování, proto by bylo
potřebné zvýšit počet pracovníků. Tím by došlo ke snížení pracovní zátěže poradenských
pracovníků a zlepšila by se efektivit práce. CDS také potřebuje více tlumočníků. Tato potřeba
byla uvedena v žádosti o dotaci na MPSV, MMB a Krajský úřad.
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Zpráva o činnosti sociálně aktivizačních služeb
v roce 2010
Poslání sociálně aktivizačních služeb
Posláním CDS je podpora samostatnosti osob se sluchovým postižením z Brna a okolí při
jejich zapojení do slyšící společnosti prostřednictvím základního sociálního poradenství,
tlumočnických služeb a sociálně aktivizačních služeb a umožnit těmto osobám přístup
k informacím v dostatečné míře, aby měli možnost se na jejich základě informovaně a
samostatně rozhodovat a orientovat ve světě kolem sebe.

Cíl sociálně aktivizačních služeb
•
•
•

Udržení nebo posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením a
podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti
Podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a
neslyšících a tím vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti a důvěry.
Zprostředkování informací, které pomáhají osobám se sluchovým postižením v
orientaci v okolním prostředí.

Cílová skupina tlumočnických služeb
Osoby se sluchovým postižením.
Základní sociální poradenství a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů poskytovali
sociální pracovníci. Sociálně terapeutické činnosti a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím poskytovali pracovníci pro základní výchovnou nepedagogickou
činnost, pedagogičtí pracovníci či pracovníci pod dohledem sociálního pracovníka.
Poskytované služby
a) sociálně terapeutické činnosti (kroužek vaření/ručních prací)
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (přednášky - osvětové,
zdravotní, kurzy AJ, PC, ČZJ, ZČ a odezírání)
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V roce 2010 bylo zprostředkováno celkem:
v ambulantní službě:
362 kontakty do 15 minut
80 kontaktů do 30 minut
273 kontaktů do 60 minut
125 kontaktů do 90 minut
41 kontaktů do 120 minut

při terénní práci
29 kontaktů do 15 minut
3 kontaktů do 30 minut
3 kontaktů do 60 minut
0 kontaktů do 90 minut
0 kontaktů do 120 minut
1 kontaktů nad 120 minut

7

V rámci sociálně aktivizačních služeb v roce 2010 bylo poskytnuto 986
klientům 946 služeb.
Personální zabezpečení sociálně aktivizačních služeb
1 pracovník pro zákl. výchovnou nepedagogickou činnost
kurzy znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání (DPP)

1 pracovník pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost
kurz práce na počítači (DPP)

1 sociální pracovník a pracovník pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost (HPP)
kroužek vaření/ručních prací
1 pedagogický pracovník
- kurz Anglického jazyka (OSVČ)

Činnosti sociálně aktivizačních služeb
Kroužek ručních prací
Skupinový kroužek ručních prací byl poskytován v místnosti malého
nebo velkého sálu. Probíhal 1x měsíčně a doba
trvání kroužku byla dle zájmu a unavitelnosti
aktuálního zdravotního stavu uživatelů služeb. Do
skupinového kroužku ručních
prací měli možnost minimálně
týden před konáním kroužku
přispět uživatelé služeb svými
nápady či podněty, které
zkonzultovali
s pracovníkem.
V ostatních
případech
pracovník vybral téma kroužku
sám. Nákup potřeb pro kroužek ručních prací (např. výrobky se většinou vztahují k
danému ročnímu období - např. velikonoční košíčky, květiny z barevného papíru, otisky
nabarvených listů na papír, adventní věnce aj.) zajišťoval pracovník pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost. Po přivítání uživatelů služeb je výchovný pracovník
seznámil s plánem a cílem kroužku. Zhotovené výrobky slouží k výzdobě nástěnek CDS
nebo si je uživatelé služeb mohou odnést domů. Pro všechny, kteří měli zájem, byl
pracovní postup otištěn v Bulletinu CDS a zveřejněn na webových stránkách CDS.
Skupinového kroužku ručních prací se v roce 2010 měsíčně účastnilo cca 15 uživatelů
služeb.

Kroužek vaření
Skupinový/individuální kroužek vaření byl poskytován v kuchyni
CDS,
která je vybavená sporáky a potřebným
kuchyňským nádobím. Suroviny pro kroužek
vaření zajišťoval pracovník pro
výchovnou
nepedagogickou
činnost. Skupinový kroužek vaření
probíhal 1x měsíčně a doba trvání
kroužku byla dle zájmu a unavitelnosti aktuálního zdravotního stavu uživatelů služeb. Do
skupinového/individuálního kroužku vaření měli uživatelé služeb možnost minimálně týden
před konáním kroužku přispět svými oblíbenými recepty, které zkonzultovali s pracovníkem.
V ostatních případech pracovník vybral recept sám (např. pomazánky, jednohubky, ovocné
saláty, zapečené pokrmy, vitamínové nápoje apod.). Po přivítání uživatelů služeb je výchovný
pracovník seznámil s plánem a cílem kroužku. Součástí skupinového kroužku vaření byla
vzájemná diskuze o potravinách a zdravém životním stylu. Pro všechny, kteří měli zájem, byl
pracovní postup otištěn v Bulletinu CDS a zveřejněn na webových stránkách CDS. Kroužek
vaření probíhal 1x měsíčně a v roce 2010 se ho měsíčně účastnilo cca 12 uživatelů služeb.
Individuální kroužek vaření se konal na žádost uživatele služby, jehož cílem byl nácvik vaření
a tím osamostatnění se. Individuální kroužek vaření se poskytoval také uživatelům se
specifickým komunikačním kódem – vlastními znaky, pomocí obrázků se šipkami.
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Kurz práce na počítači
Kurz práce na počítači byl určena pro začátečníky i pokročilé. Kurz
probíhal individuální formou, neboť uživatelé služeb měli rozdílné
požadavky na téma výuky a používali odlišný komunikační kód.
Pracovník přizpůsoboval výuku tempu uživatelům služeb. Kurz byl
poskytován v počítačové místnosti vybavené stolními počítači a
další příslušnou technikou. U uživatelů služeb, kteří měli doma
nainstalován potřebný počítačový program a nemohli se např. ze
zdravotních důvodů zúčastnit výuky v CDS, mohla po domluvě s pracovníkem výuka
probíhat v jejich domácím prostředí. Uživatel služeb měl možnost požádat o výuku těch
témat, které se potřeboval naučit či procvičit. Doba a délka výuky závisela na dohodě mezi
uživatelem služby a pracovníkem, který komunikoval v komunikačním kódu uživatele služeb
(český znakový jazyk, znakovaná čestina, artikulace a odezírání). Kurzu práce na počítači se
v roce 2010 měsíčně účastnilo cca 8 uživatelů služeb.

Kurz anglického jazyka
Kurz anglického jazyka byl určen pro začátečníky i pokročilé.
Výuka probíhala v malých skupinkách maximálně po pěti
osobách. Pedagogický pracovník ovládal komunikační kód
uživatelů služeb (znakový jazyk a artikulaci) a jejich tempu
přizpůsoboval i výuku. Kurz byl poskytován v místnosti malého
nebo velkého sálu, popřípadě jiné vhodné místnosti po domluvě
s uživateli služby. Výuka anglického jazyka probíhala 1x týdně.
Kurzu anglického jazyka se v roce 2010 měsíčně účastnili cca 4 uživatelé služeb.

Výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání
Výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání byla zaměřena na
začátečníky i pokročilé. Výuka probíhala individuálně, neboť uživatelé služeb měli rozdílné
požadavky na téma výuky. Uživatel služby se dohodl s pracovníkem pro výchovnou
nepedagogickou činnost na komunikačního kódu (český znakový jazyk, znakovaná čestina,
artikulace a odezírání), který budou používat, na podmínkách a cílech výuky. Po shledání
vzájemné shody, pracovník s uživatelem služby naplánovali termín a čas výuky. Kurz byl
poskytován v místnosti malého nebo velkého sálu, popřípadě jiné vhodné místnosti po
domluvě s uživateli služby. Výuka českého znakového jazyka, znakované češtiny a odezírání
se v roce 2010 měsíčně účastnili cca 2 uživatelé služeb.

Přednášky, besedy a jiné akce
Přednáškovou a osvětovou činnost nebo-li akce CDS zahrnovalo informování uživatelů
služeb např. o sociálních službách CDS, novelách sociálního zákona, zdravém způsobu
života, akcích policie apod. Témata akcí vybíral sociální pracovník, nebo pracovník pro
základní výchovnou nepedagogickou činnost podle aktuální situace, nebo je dle zájmu
navrhovali uživatelé služeb. Akce probíhali ve velkém sále CDS, většinou 1x až 2x měsíčně.
Akce organizoval pracovník pro základní výchovnou nepedagogickou činnost ve spolupráci
s dalšími pracovníky CDS.
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V lednu 2010 se v prostorách CDS uskutečnil dětský karneval Pro dětí
se pouštěl film pro děti, pro děti byly připraveny různé soutěže,
tancování atd. Podle tváří dětí bylo vidět, že byly spokojené a řádily jako
doma. Karnevalové kostýmy byly moc krásné.
V únoru 2010 CDS uspořádalo pro rodiče s dětmi a seniory akci Masopust pro
děti. Vystřihovali jsem masky různých zvířátek a děti si je podle své fantazie
vymalovali. Poté už zbývalo na masky připevnit šňůrku, nasadit si je na hlavu
a společně si hrát. Také jsme hráli různé hry, soutěžili a hádali hádanky. Děti
byly moc šikovné a všem se masopustní odpoledne moc líbilo.
V dubnu CDS pořádalo na zahradě Čarodějnický slet a vítaní jara. Pro
děti byl připraven kulturní program, hry, soutěže a nakonec sladký
dárek. Pro všechny účastníky sletu čarodějnic bylo nachystáno
občerstvení.
V červnu 2010 nás navštívil kreslíř, pan Jan Honza Lušovský, který uživatelům
služeb zpestřil program hádáním dle vlastnoručně namalovaných obrázků měst ČR.
Hádání z obrázků bylo velmi zajímavé a poučné.

Za krásného slunečného počasí se v červnu 2010 ve večerních
hodinách konala Noc snů v Zoo Brno. Tato akce byla určená pro děti
se sluchovým postižením a jejich rodiče a také pro osoby se
sluchovým postižením, kdy Zoo patřila jenom jim. Byl připraven
kulturní program, kde si děti mohly pohladit králíčky, morčata, kozy,
ovce... Potěžkaly si parohy nebo pštrosí vejce, svezly se i na poníkovi. Na obličej dětem
pracovníci Zoo namalovali jejich oblíbené zvířátko. Závěrem lze říci, že akce se všem líbila a
všem návštěvníkům děkujeme, že se zúčastnili.
Od 15.9.2010 do 18.9.2010 se konal Mezinárodní den
neslyšících v rámci výročí oslav 85 let Domova. Pro
malé i velké návštěvníky přichystán program plný her,
soutěží a malování. Vyzkoušeli si uhodnout obrázky z
optických klamů, vyřešit hlavolamy, spojovačky či
osmisměrky. Zahráli si míčové hry a hry na udržení
rovnováhy a pozornosti.
V listopadu 2010 CDS opět navštívil, kreslíř Jan Honza Lušovský,
který pro děti a dospělé přichystal program plný her a soutěží. Podle
obrázků hádaly názvy měst. Pan Lušovský také kreslil na sklo obrázky
zvířátek a děti i dospělí hádali, co kreslí. Soutěžili děti proti dospělým,
přičemž děti díky své představivosti zvítězily. Dále pan Lušovský jako
posel nebe a pekla a společně s dětmi zavolal Mikuláše a poté i čerta. Protože všechny děti
byly hodné, za odměnu dostaly krásné omalovánky.
V prosince roku 2010 pro uživatele služeb se
pracovníci CDS převlékli za Mikuláše, čerty a
anděle. Důvodem jejich návštěvy bylo
pořádání zábavného odpoledne pro děti a
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jejich rodiče, které uspořádali BSN ve spolupráci s CDS. Děti přednesly vánoční básničky a
písničky, za které byly odměněny sladkým dárkem. Přestože všechny děti byly hodné,
Mikuláš, čerti a andělé a slíbili, že příští rok zase přijdou na návštěvu.

V prosinci roku 2010 pracovníci CDS připravili
pro uživatele služeb povídání o Vánocích,
vánočních tradicích a zvycích. Uživatelé služeb
vzpomínali na své dětství a tradice, které o
Vánocích dodržují a zajímavě popisovali své
vánoční zvyky. Na závěr vánočního posezení
každý uživatel služeb obdržel vánoční přání

Závěr
V roce 2010 probíhaly sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým
postižením dle plánu. Sociálně terapeutické činnosti (kroužek vaření/ručních prací) pro
seniory a osoby se sluchovým postižením napomáhaly ke zlepšování a udržování jemné
motoriky, poznání osob se stejným nebo podobným sluchovým postižením a k začlenění
uživatelů služeb do majoritní společnosti.
Kurz práce na počítači a anglického jazyka umožnila osobám se sluchovým postižením
rozšířit své vzdělání a napomáhala tak ke zvýšení sebevědomí a tím i lepší možnosti uplatnit
se na trhu práce a ve společnosti. Nácvik odezírání jim umožnil lépe komunikovat a
porozumět slyšící společnosti, výuka znakového jazyka vedla k rozšíření zásoby znaků a tím
k lepší komunikaci s osobami se sluchovým postižením používající jako komunikační
prostředek znakový jazyk, znakovanou češtinu a odezírání.
Poskytování sociálně aktivizačních služeb probíhalo za vzájemné spolupráce všech
pracovníků kroužků a kurzů a tlumočníků ČZJ či jiných komunikačních kódů, kteří v případě
potřeby tlumočili do vhodných komunikačních kódů dle požadavků uživatelů služeb. Pokud
pracovníci ovládali ČZJ či jiný vhodný komunikační kód, komunikovali s uživateli služeb
sami.
Fungování CDS vyžaduje a vyžadovalo velké nasazení všech pracovníků, kteří se účastnili
seminářů a porad a vzájemně se zastupovali v případě dovolených či nemocí. Pracovníci dále
zajišťovali pronájem sálů a ubytované osob. Z důvodu snahy o poskytnutí co nejkvalitnějších
služeb jsou pracovníci často přetíženi, by bylo potřebné zvýšit počet pracovníků. Tato potřeba
byla uvedena v žádosti o dotaci na MPSV, MMB a na Krajský úřad.
Velké poděkování patří pracovníkům CDS – tlumočníkům ČZJ a jiných komunikačních
kódů, sociálním pracovníkům, výchovným nepedagogickým pracovníkům a pedagogickému
pracovníkovi za jejich nelehkou a odpovědnou práci, za vynaložené úsilí i ochotu pracovat
nad rámec povinností, s cílem umožnit uživatelům služeb vést plnohodnotný život.
Poděkování patří i pracovníkům zajišťující úklid a údržbu CDS, kteří se starali o to, aby
prostředí CDS bylo vždy čisté a bezpečné.
CDS by chtělo poděkovat MPSV, JMK za poskytnutí dotace na tlumočnické a sociálně
aktivizační služby. CDS dále děkuje Brněnskému spolku neslyšících za spolupráci při
pořádání akcí pro osoby se sluchovým postižením a studentům na praxi za pomoc při akcích i
zvládání administrativní zátěže. DĚKUJEME!
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SNN v ČR
Centrum denních služeb pro sluchově postižené
Vodova 35, 612 00 Brno

FINANČNÍ ZPRÁVA
Tlumočnické
a
sociálně aktivizační
služby
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Tlumočnická služba
ROZVAHA 2010
NÁKLADY
materiálové náklady
nemateriálové náklady
ostatní provozní náklady
Celkem provozní náklady 603075

DPP
mzdové náklady
zákonné pojištění
Celkem mzdy+ pojištění
Celkem náklady

310 781,6
292 293,4
18 404
621 479

70 372
859 552
294 597
1 154 149
1 846 000

VÝNOSY
dotace projekt:
dotace MPSV
dotace MMB
dotace JMK
ÚP
vlastní příjmy ze služeb:
Celkem výnosy
Rozdíl

1 572 000
250 000
24 000
0
0
1 846 000
0
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Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se sluchovým
postižením
ROZVAHA 2010
NÁKLADY
materiálové náklady
nemateriálové náklady
ostatní provozní náklady
Celkem provozní náklady

26 678
85 847
0
112 525

DPP
mzdové náklady
zákonné pojištění + ost. osobní náklady
Celkem mzdy+ pojištění
Celkem náklady

46 380
145 900
57 195
203 095
362 000

VÝNOSY
dotace projekt:
dotace MPSV
dotace MMB
dotace JMK
sponzorský dar
vlastní příjmy
Celkem výnosy
Rozdíl

340 000
0
22 000
20 000
0
362 000
0
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