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 Rok 2020 obrátil vzhůru nohama nejen 
život v  sociálních službách, ale zasáhl 
v  zásadě do každého segmentu našeho 
fungování. I proto jsem rád, že můžu konstato-
vat, že Komunitní centrum Petrklíč zvládlo 
tímto covidovým rokem proplout se ctí. Naši 
pracovníci věnovali své práci mnoho úsilí 
a energie nad rámec běžné činnosti, 
aby naše služby nemusely být omezeny. 
Za to jim patří velký dík, protože ne pro každého 
je to samozřejmost.

 Z  prvního covidového roku si odnáším 
zkušenost, že i když situace byla složitá, vždy 
se našel někdo, kdo nám byl ochotný 
pomoci. Sblížili jsme se s lidmi z měst a obcí, 
kde běžně pracujeme. Měli jsme možnost 
navázat nové spolupráce s  dobrovolníky 
nebo místními samosprávami. Projevili o nás 
zájem i podnikatelé ze soukromého sektoru.

SLOVO
PŘEDSEDY

 V  loňském roce jsme poskytnuli více 
hodin našich služeb než v roce předcházejí-
cím, a to i přes všechny komplikace, kterými 
jsme si prošli. Měli jsme možnost rozšířit náš 
vozový park a navýšit mzdy. Podařilo se nám 
navýšit personální zajištění jednotlivých 
poboček. Znovu nám byla navýšena kapaci-
ta v krajských sítích.

 V  roce 2020 jsme si prošli mnoha 
výzvami, ale vzpomínáme na něj veskrze 
pozitivně. Vidíme, že za námi něco zůstalo 
a že jsme naplnili naše poslání. Děkuji všem, 
kdo se do naší činnosti přímo či nepřímo 
zapojili. Vážíme si Vašeho času, ochoty, 
energie a financí, které můžeme nasměrovat 
k těm, kteří to opravdu potřebují.

  
Bc. Jakub Fraj 

       předseda spolku
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 Komunitní centrum Petrklíč aktivně 
působí v České Třebové od roku 2015. Původně 
byly jím poskytované služby podpořeny 
evropskými fondy. Účelem bylo otestovat 
nový model efektivní pečovatelské služby 
a mohu říci, že se tento model vcelku osvěd-
čil. Nyní financování komunitního centra zajiš-
ťuje Pardubický kraj a město Česká Třebová 
se k němu rádo každoročně připojuje.

 Jako starostka našeho města samo-
zřejmě vnímám stále se prohlubující trend 
populačního stárnutí. S klesajícím počtem 
narozených dětí a zvyšujícím se průměrným 
věkem občanů samozřejmě souvisí i vyšší 
poptávka po sociálních službách, a to zejmé-
na takových, které jejich uživatelům umožní 
zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Právě 
takový druh služeb seniorům a osobám 
se zdravotním znevýhodněním Petrklíč nabízí. 
Jejich snaha vycházet maximálně vstříc indi-
viduálním potřebám jednotlivých klientů 
nejen ve všední dny, ale i o víkendech a svát-
cích, vhodně doplňuje mozaiku sociálních 
služeb v našem městě i správním obvodu ORP.

SLOVO STAROSTKY 
ČESKÉ TŘEBOVÉ
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 Ráda bych na tomto místě ze srdce 
poděkovala všem, kteří se na zajištění posky-
tovaných služeb podílejí. Vím, že tato práce 
bývá často společensky i finančně značně 
podhodnocena, a to i přes to, že nikdo z nás 
nemůže s jistotou tvrdit, že se nedostane 
do situace, kdy bude potřebovat tuto službu 
využít.

Mgr. Magdaléna Peterková 
          starostka města Česká Třebová





KDO JSME?

www.petrklice.cz            @petrklice.cz
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Spolek je dobrovolným, 
na politických stranách, 

státní moci a jiných organi-
zacích nezávislým spolkem, 

sdružujícím své členy na 
základě společného zájmu.

Cílem spolku je pracovat 
s dětmi, mládeží, rodinami, 
seniory a znevýhodněnými 
či dalšími osobami v rámci 
oblastí péče o domácnost, 

trávení volného času, proro-
dinných, kulturních, sportov-
ních, sociálních a komunit-

ních aktivit.

Za účelem naplňování svého 
cíle spolek poskytuje sociální 
služby a vyvíjí jejich inovace, 

poskytuje vzdělávání 
a supervize, realizuje volno-
časové aktivity a poskytuje 

konferenční servis 
a projektový management.

1. 2   . 3  . 

Naše poslání

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. je spolkem založeným 
v roce 2015 a zapsaným v rejstříku spolků u Krajského 
soudu Hradec Králové pod spisovou značkou L9969.

Sídlo: Nové náměstí 1746, 560 02 Česká Třebová
Kancelář Praha: U Nových vil 943/28, 100 00 Praha 10
IČ: 03776395
Číslo účtu: 2000767171/2010 (Fio banka)
ID datové schránky: 453ynfv
Statutární orgán: Bc. Jakub Fraj, předseda spolku



ROK 2020 V ČÍSLECH

1 107
hodin

průměrně
poskytnutých

služeb za měsíc

9
partnerů z řad krajských

a místních samospráv

13 286
hodin

celkem
poskytnutých

služeb

4
automobily

Roční obrat

8,17
mil. Kč

20 545
ujetých kilometrů

2
terénní

sociální služby

2
 krajské sítě sociálních služeb, 

ve kterých jsme zastoupení

615,- Kč jsou 
náklady na 1 poskytnutou 

hodinu sociální služby



9 členů spolku

4 orgány spolku

1 zasedání členské schůze

6 zasedání správní rady

2 zasedání kontrolní komise spolku

1 zasedání kontrolní
komise projektu Archa pomoci

 Komunitní centrum Petrklíč je zapsaným spolkem 
dle občanského zákoníku. Nejvyšším orgánem spolku je 
členská schůze, která určuje počty členů orgánů spolku, 
volí členy předsednictva, členy správní rady a kontrolní 
komise, schvaluje změny stanov a udílí rámcové pokyny 
vedení spolku.

 Statutárním orgánem je předsednictvo, které tvoří 
předseda a místopředseda. Za spolek může jednat i člen 
správní rady, který k tomu dostane zmocnění, případně 
za určitých okolností správní rada jako celek.

 Mezi zasedáními členské schůze řídí spolek správní 
rada v čele s předsedou spolku. Na činnost spolku dohlíží 
kontrolní komise. Za účelem kontroly fungování projektu 
Archa pomoci byla správní radou zřízena i kontrolní 
komise projektu Archa pomoci.

2015 2017 2019

Samuel Vaněk, BTh. Renata Zahrádková Bc. Jakub Fraj

Kdo vedl Komunitní centrum Petrklíč?

STRUKTURA
ORGANIZACE
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ČLENSKÁ SCHŮZE

SPRÁVNÍ RADA

KANCELÁŘ

ZAMĚSTNANCI

REGIONÁLNÍ POBOČKY

ZAMĚSTNANCI

KONTROLNÍ KOMISE

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE

Mgr. Soňa Sílová – předsedkyně komise
Ing. Stanislav Rusňák
Mgr. Jakub Sotl

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Bc. Jakub Fraj, předseda spolku
Bc. Samuel Dolejš
Jitka Hubálková
Stanislava Sotlová
Petr Zahrádka – do 05/2020
Renata Zahrádková – do 05/2020

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE PROJEKTU ARCHA POMOCI

Bc. Jakub Fraj – předseda komise
Bc. Samuel Dolejš
Ing. Milada Macháňová
Stanislava Sotlová
Mgr. Václav Vondrášek



Pro Petrklíč je důležité, že je aktivní součástí místních komunit v oblastech, kde působí. To zaručuje 
možnost všestranného dialogu o konkrétních potřebách klientů, nás jako poskytovatele a místních 
samospráv jako zadavatele a podporovatele. V místech, kde je realizováno komunitní plánování, 
přicházíme do styku i s dalšími službami, se kterými můžeme plánovat efektivní využívání kapacit.

V  případě hlavního města Prahy spolupracujeme s městskými částmi Praha 3, Praha 4, Praha 5, 
Praha 6 a Praha 10. V Pardubickém kraji zase spolupracujeme s městy Pardubice a Česká Třebová. 
Dále působíme i v menších obcích v okolí České Třebové.

Tím, že jsme v obou krajích součástí krajské sítě, samozřejmě spolupracujeme s Hlavním městem 
Prahou a Pardubickým krajem. Podporuje nás i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

SPOLUPRÁCE 
NA MÍSTNÍ ÚROVNI
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Pro Petrklíč jakožto neziskovou organizaci jsou velmi důležití partneři, o které je možné se opřít 
nebo se s  nimi poradit. Jsme rádi, že je okolo nás množství organizací, které nám jsou oporou 
pro různé oblasti našeho fungování.

Aktuálně jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace nestátních nezisko-
vých organizací ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, České asociace pečovatelské 
služby, ale i Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy. Jde o tzv. zastřešující organizace, které nám 
umožňují čerpat jak metodickou či právní podporu, ale také možnost sdílet kontakt na další organi-
zace podobného typu jako jsme my.

NAŠI PARTNEŘI
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Důležitými partnery jsou pro nás 
organizace ADRA a Nadace 
ADRA, se kterými rádi spolupra-
cujeme. Již několik let máme 
uzavřenou smlouvu o spolupráci 
a jsme průběžně v  kontaktu. 
Nadace ADRA nám dokonce 
poskytla finanční podporu na boj 
proti covidu.

Úzkou spolupráci jsme navázali 
s  Archou pomoci Praha, která 
poskytuje poradenství a organizu-
je dobrovolnickou pomoc. Naše 
služby na sebe vhodně navazují.

Mezi organizace, které nás dlou-
hodobě podporují, řadíme České 
sdružení CASD a Sbor CASD Praha 
Smíchov. Je pro nás radostí spolu-
pracovat na společných projek-
tech s cílem poskytovat podporu 
lidem v našem okolí.

Mezi další podporovatele patří Nadace Karel Komárek Family Foundation, Fórum dárců, Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové a firmy Country Life a Veto. Moc jim děkujeme za podporu, bez které by nebylo možné 
dále růst a poskytovat podporu těm, kteří jí potřebují.
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OSOBNÍ ASISTENCE
V PRAZE
V Praze poskytujeme osobní asistenci od 1. 1. 2017. Služba byla od roku 2020 zařazena do krajské 
sítě poskytovatelů sociálních služeb s výkonem 4 800 hodin s tím, že pro rok 2021 byla tato kapacita 
navýšena na 6 500 hodin. Náš reálný výkon je zpravidla vyšší než je kapacita financovaná státem, 
a proto pravidelně žádáme o navyšování. I přes naší chuť kapacitu průběžně navyšovat se setkává-
me s nutností odmítat některé zájemce z důvodu nedostatečné kapacity. Služba je poskytována 
jako terénní – tedy přímo v domácnostech klientů.

6 791
hodin

osobní
asistence

1
automobil

41
klientů

5 903
ujetých kilometrů

2 429
 jednotlivých

návštěv

2,68 hodin
 na jednu průměrnou

návštěvu klienta

159 hodin 
na jednoho 

průměrného klienta
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Přehled odasistovaných hodin v roce 2020

PRACOVNÍCI POBOČKY
Bc. Jakub Fraj - výkonný ředitel
Bc. Veronika Dolejšová - regionální koordinátorka pro Prahu
Nikola Puková, DiS., Bc. Zuzana Sekaninová, DiS., Mgr. Jana Bláhová, DiS. - sociální pracovnice pro Prahu
Bc. Samuel Dolejš - administrativní pracovník pro Prahu
Stanislava Sotlová - účetní

V roce 2020 jsme všichni zažili velmi složité období. Od jara jsme si museli zvykat na nová 
rizika, opatření a režimy. Strachovali jsme se o naše nejbližší, ale i o klienty, kteří patřili mezi 
nejohroženější skupinu obyvatel. Všichni naši asistenti se ze všech sil snažili dodržovat platná 
opatření, abychom zabránili šíření viru mezi seniory, u kterých asistujeme. Chtěla bych podě-
kovat všem našim zaměstnancům za jejich odvahu a nasazení při práci s klienty, toto složité 
období zvládli výborně. Pevně věřím, že i v dalších letech  budeme mít tak skvělý tým asis-
tentů jako máme nyní. 

Bc. Veronika Dolejšová 
regionální koordinátorka pro Prahu  

Leden 
472 h

Únor 
427 h

Březen 
540 h

Duben 
419 h

Květen 
332 h

Červen 
424 h

Červenec
534 h

Srpen
628 h

Září
701 h

Říjen
659 h

Listopad
713 h

Prosinec
941 h

VÝKON SLUŽBY
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Provozní dotace
Přijaté dary
Tržby 873 424,00 Kč

111 926,00 Kč
2 557 742,00 Kč

Ostatní výnosy 8 660,00 Kč

Osobní náklady
Služby
Spotřeba 337 288,00 Kč

603 086,00 Kč
2 559 770,00 Kč

Ostatní náklady 51 608,00 Kč

Výnosy celkem 3 551 752,00 Kč

Výnosy

Přehled výnosů a nákladů
HOSPODAŘENÍ OSOBNÍ ASISTENCE

Náklady celkem 3 551 752,00 Kč

Náklady
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V PARDUBICKÉM KRAJI
V Pardubickém kraji poskytujeme pečovatelskou službu již od 16. 4. 2015. Tato služba je již několik 
let zařazena do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb s  aktuální kapacitou 7  500 hodin. 
S ohledem na potřebnost naší služby v regionu předpokládáme, že tato kapacita bude postupně 
růst. Služba je poskytována jako terénní – tedy přímo v domácnostech klientů.

6 495
hodin
pečovatelské

služby

3
automobily

49
klientů

14 642
ujetých kilometrů

8 774
 jednotlivých

návštěv

0,74 hodin
 na jednu průměrnou

návštěvu klienta

133 hodin 
na jednoho 

průměrného klienta
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Přehled odpečovaných hodin v roce 2020

PRACOVNÍCI POBOČKY
Bc. Jakub Fraj – výkonný ředitel
Renata Zahrádková - výkonná ředitelka pro Pardubický kraj do 03/2020
Petr Zahrádka, Veronika Pinkavová, DiS., Markéta Voleská - regionální koordinátoři pro Pardubický kraj
Veronika Pinkavová, DiS. - sociální pracovnice pro Pardubický kraj
Jitka Hubálková - administrativní pracovnice pro Pardubický kraj
Stanislava Sotlová - účetní

Chtěla bych vyjádřit obrovské poděkování celému kolektivu Petrklíče v České Třebové 
i Pardubicích:   pečovatelkám, brigádníkům i pracovníkům v kanceláři za jejich obětavou 
práci v covidovém roce 2020. Za lásku, péči, podporu, kterou po celý rok nosili do domác-
ností našich klientů, kde v mnohých případech byli jedinou osobou, se kterou mohl být klient 
v kontaktu. Děkuji všem za jejich obětavost a věřím, že další rok budeme rozdávat tolik 
potřebné péče, radosti a lásky, kolik jen bude pro naše klienty třeba.
 

Markéta Voleská
regionální koordinátorka pro Pardubický kraj

VÝKON SLUŽBY
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601 h

Únor 
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Březen 
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Duben 
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Květen 
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Říjen
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554 h
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HOSPODAŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Přehled výnosů a nákladů

Provozní dotace
Přijaté dary
Tržby 779 599,00 Kč

354 907,00 Kč
3 186 053,00 Kč

Ostatní výnosy 7 340,00 Kč

Výnosy celkem 4 327 899,00 Kč

Výnosy

Osobní náklady
Služby
Spotřeba 469 277,00 Kč

908 370,00 Kč
2 884 576,00 Kč

Ostatní náklady 6 5676,00 Kč

Náklady celkem 4 327 899,00 Kč

Náklady
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
Účetní uzávěrka za rok 2020 byla přijata dne 7. 4. 2021 správní radou. Její plné 
znění včetně příloh je k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku nebo na webu 
www.petrklice.cz

ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (V TIS. KČ)

Ostatní náklady

Osobní náklady

Spotřebované nákupy 
a nakupované služby

2 320

5 444

117

Náklady celkem 7 881

NÁKLADY

Tržby za vlastní výkony a zboží

Přijaté příspěvky

Provozní dotace 5 767

734

1 653

Ostatní výnosy 16

Výnosy celkem 8 170

VÝNOSY

Výsledek hospodaření  289



ROZVAHA           (v tis. Kč) k 31. 12. 2020

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkemA. 285 

Dlouhodobý hmotný majetek celkemII. 524

Hmotné movité věci a jejich soubory4. 524

Oprávky k dlouhodobému majetku celkemIV. -239

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí

7. -239

Krátkodobý majetek celkemB. 708

Pohledávky celkemII. 364

Odběratelé

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního období

1. 206

Poskytnuté provozní zálohy4. 98

Ostatní přímé daně9. 0

Jiné pohledávky17. 60

Krátkodobý finanční majetek celkemIII. 344

Peněžní prostředky v pokladně1. 27

Peněžní prostředky na účtech3. 317

Aktiva celkem 993

0

207

207

-207

-207

442

237

142

90

5

0

205

180

25

442

22



PASIVA
Vlastní zdroje celkemA. -234

Jmění celkemI. 218

Vlastní jmění1.

2.

141

Fondy 77

Výsledek hospodaření celkem -452

Účet výsledku hospodaření

B.

289

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

II.

x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1.

-741

Cizí zdroje celkem

2.

1 227

Krátkodobé závazky celkem

3.

1 227

Dodavatelé 1. 52

Zaměstnanci

III.

381

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

7.

5.

182

Ostatní přímé daně9. 47

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu12. 44

Jiné závazky17. 12

Dohadné účty pasivní 22. 54

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23. 455

Pasiva celkem 993

-741

0

0

0

-741

X

-5

-736

1 183

1 183

6

0

61

0

0

216

60

840

442

23

Stav k poslednímu dni
účetního období

Stav k prvnímu dni
účetního období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY      (v tis. kč) k 31. 12. 2020

NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované službyI. 2 320

Opravy a udržování3. 124

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 1. 807

Náklady na cestovné4. 106

Náklady na reprezentaci5. 7

Ostatní služby6. 1 276

Osobní nákladyIII. 5 444

Mzdové náklady10. 4 507

Zákonné sociální pojištění11. 918

Zákonné sociální náklady13. 19

Daně a poplatkyIV. 4

Ostatní nákladyV. 72

Daně a poplatky15. 4

Nákladové úroky18. 33

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekVI. 32

Odpisy dlouhodobého majetku23. 32

Poskytnuté příspěvkyVII. 9
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organ. složkami28. 9

Jiné ostatní náklady22. 39

Náklady celkem 7 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 320

124

807

106

7

1 276

5 444

4 507

918

19

4

72

4

33

32

32

9

9

39

7 881

Celkem

Stav k rozvahovému dni

Hospodářská
činnost

Hlavní
činnost
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Provozní dotace 5 767

Provozní dotaceI. 5 767

Přijaté příspěvky

1.

3.

734

Přijaté příspěvky (dary) 734

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 653

Ostatní výnosy

C.

D.

16

Zúčtování fondů

III.

II.

IV.

16

Výnosy celkem 8 170

Výsledek hospodaření před zdaněním

9.

289

Výsledek hospodaření po zdanění 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 767

5 767

734

734

1 653

16

16

8 170

289

289

VÝNOSY
Celkem

Stav k rozvahovému dni

Hospodářská
činnost

Hlavní
činnost
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KONTROLA HOSPODAŘENÍ

Audit účetní uzávěrky
,, Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky orga-
nizace Komunitní centrum Petrklíč, z.s. sestavené 
na základě českých účetních předpisů, která 
se skládá z rozvahy k  31. 12. 2020, výkazu zisku 
a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny 
v úvodním bodě přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace 
Komunitní centrum Petrklíč, z.s. k 31. 12. 2020 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaře-
ní za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými 
účetními předpisy.“
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Výrok kontrolní komise
Kontrolní komisi byly předloženy kompletní účetní 
výkazy za rok 2020, tj. rozvaha v plném rozsahu 
a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu. Z předlože-
ných účetních výkazů vyplývá, že v roce 2020 
došlo ke zvýšení vlastních zdrojů ze záporné 
hodnoty -741 tis. Kč na zápornou hodnotu -234 tis. 
Kč a ke zvýšení krátkodobého finančního majetku 
z 205 tis. Kč na 344 tis. Kč oproti roku 2019. Účet-
ním výsledkem hospodaření za rok 2020 je zisk ve 
výši 289 tis. Kč.

Kontrolní komisi byla předložena Zpráva nezávislé-
ho auditora o ověření účetní závěrky sestavené 
k 31. 12. 2020 v organizaci Komunitní centrum 
Petrklíč, z. s. ze dne 8. dubna 2021. Podle názoru 
auditora (výrok auditora) účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace 
Komunitní centrum Petrklíč, z. s. k 31. 12. 2020 
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými 
účetními předpisy.
 
Závěr kontrolního zjištění:
Na základě výše uvedených skutečností a vlastních 
zjištění doporučuje kontrolní komise schválit účetní 
závěrku zapsaného spolku za rok 2020.

Za Kontrolní komisi KCP dne 18. 5. 2021
Mgr. Soňa Sílová, předsedkyně
Ing. Stanislav Rusňák, člen
Mgr. Jakub Sotl, člen



VIZE DO BUDOUCNA
V Petrklíči se snažíme hledět vpřed a vytyčo-
vat si cíle, které nás posunou dál. Pro rok 2021 
plánujeme další navýšení kapacity našich 
služeb tak, abychom tu mohli být pro více 
klientů než doposud. Chtěli bychom plno-
hodnotně rozjet naší pobočku v Pardubicích, 
díky které bude moci rozdělit práci v Pardu-
bickém kraji na více míst. Stejně tak bychom 
chtěli posílit stávající pobočky v  Praze 
a v  České Třebové. Navýšený výkon bychom 
pak chtěli zohlednit v rámci kapacity v kraj-
ských sítích financovaných státem. Abychom 
toho dosáhli, chceme se věnovat i personální-
mu posilování poboček.

Důležitá je pro nás i nepřímá podpora růstu. 
Základem naší terénní práce zejména v hůře 
dostupných oblastech je kvalitní vozový park. 
Ten chceme postupně obnovovat a rozšiřovat, 
aby bylo možné být k dispozici opravdu kaž-
dému, kdo nás potřebuje. Pokud se nám 
podaří nalézt strategického partnera, rádi 
bychom další růst vozového parku směřovali 
směrem k hybridním nebo elektrickým auto-
mobilům. Je pro nás důležitá nejen finanční 
úspora na provozu, ale i ekologický rozměr, 
kterým můžeme být příkladem našemu okolí.

Novinkou v příštím roce bude realizace pro-
jektu Archa pomoci, který převezmeme od 
Sboru CASD Praha Smíchov. Jeho součástí 
je dobrovolnické centrum či poradna 
a bude provozován v  režimu návazných 
služeb.

V  roce 2021 rozhodně nechceme stát 
na místě a chceme ještě jednou poděkovat 
všem, kdo nás podporují v  naší snaze být 
prospěšní pro okolí. Vážíme si toho a těšíme 
se na další spolupráci.

Bc. Jakub Fraj
předseda spolku
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