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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 63111/2018
spisový znak: KHEJ 58680/2018/kakr/3

datum: 10.05.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 27.04.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje od Vámi zmocněného právního zástupce JUDr. Martina Skalického,
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26.04.2018,
v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) sdělení informace o počtu a názvu subjektů poskytovatelů sociálních služeb (domovů seniorů) v Jihočeském kraji jste
kontrolovali plnění povinností dle Zákona 372/2011 Sb. a to jak u státních, tak i u soukromých subjektů;
2) sdělení informace o počtu a názvu poskytovatelů sociálních služeb, u kterých bylo v rámci shora uvedeného zákona
kontrolováno personální zajištění poskytování zdravotních služeb a s jakým výsledkem;
3) sdělení informace o tom jaké podklady k personálnímu zajištění poskytování zdravotních služeb k tomuto účelu požadoval
KÚ předložit a jaké doklady mu byly v rámci jednotlivých kontrol předloženy, případně jaké doklady požadoval KÚ doplnit od
jednotlivých kontrolovaných subjektů;
4) sdělení informace o výsledku kontrol ohledně personálního zajištění poskytování zdravotních služeb a to u všech
kontrolovaných subjektů včetně domovů seniorů v obci Řasnice a obci Vacov;
5) sdělení informace odborem sociálních věcí - poskytnutí přehledu plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb a to dle
§ 82, odst. 1, týkající se hlášení změn personálního zajištění sociální služby dle § 79, odst. 5, písm. d) bodu 5 zák.
č. 108/2006 Sb. u všech subjektů poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji jak zřizovaných krajem, tak privátních.
Veškeré shora uvedené informace požaduje klient za období 6 měsíců zpětně od podání této žádosti.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví, (dále jen kontrolní orgán) v předcházejících 6 měsících provedl
kontrolu poskytovatelů sociálních služeb - domovů pro seniory (tzn. u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb,
které jsou zařízeními sociálních služeb jako domovy pro seniory) v souladu s § 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů u těchto subjektů
- Marie Sporková - Řasnice 1, 384 43 Strážný,
- SENIOR HAUS VACOV s.r.o., Vlkonice 51, 384 86 Vacov

ad 2)

Personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb bylo kontrolováno u
- Marie Sporková - Řasnice 1, 384 43 Strážný,
- SENIOR HAUS VACOV s.r.o., Vlkonice 51, 384 86 Vacov
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ad 3)

Kontrolní orgán u poskytovatele SENIOR HAUS VACOV s.r.o., požadoval předložit:
Rozpis služeb ošetřovatelského personálu.
U zdravotnických pracovníků, kteří v zařízení poskytují ošetřovatelskou péči, doklady, které prokazují
- odbornou způsobilost
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- pracovněprávní vztah.
Tyto doklady požadoval kontrolní orgán předložit na místě v den fyzické kontroly u poskytovatele. Všechny doklady
nebyly na místě k dispozici, z tohoto důvodu byl dán poskytovateli termín pro jejich předložení.
U poskytovatele Marie Sporková požadoval kontrolní orgán předložit:
Rozpis služeb ošetřovatelského personálu a osobní spis jednoho namátkou vybraného zdravotnického pracovníka, ve
kterém se zaměřil na doklady, které prokazují
- odbornou způsobilost
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- pracovněprávní vztah

ad 4)

Kontrolní zjištění ve věci personálního zabezpečení u jednotlivých poskytovatelů:
Marie Sporková – kontrolní orgán zjistil, že poskytovatel je schopen zajistit nepřetržitou ošetřovatelskou zdravotní péči
SENIOR HAUS VACOV s.r.o. – kontrolní orgán zjistil, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitou ošetřovatelskou
zdravotní péči, uloženo nápravné opatření. Kontrola u tohoto poskytovatele nebyla dosud ukončena.

ad 5)

Dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o sociálních službách) je poskytovatel sociálních služeb povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající
se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle ust. § 79 odst. 5,
s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5
písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. Výše
uvedené se týká tedy i změn personálního zajištění registrovaných sociálních služeb (bod 5 písm. d) odst. 5 ust. § 79
zákona o sociálních službách), o jejichž přehled ve své žádosti o poskytnutí informace žádáte.
Krajský úřad Jihočeského kraje jako registrující orgán k uvedenému sděluje, že nedisponuje žádným „přehledem plnění
povinností poskytovatelů sociálních služeb“ dle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, neboť mu zmiňovaný
zákon o sociálních službách žádnou takovou povinnost neukládá. Registrující orgán předpokládá, že všichni
poskytovatelé sociálních služeb plní povinnost dle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, dokud nezjistí opak.
Opačný stav, tedy neplnění podmínek dle tohoto ustanovení, může registrující orgán zjistit jednak při kontrole
registračních podmínek, nebo pozdním nahlášením změn ze strany poskytovatele dle ust. § 82 odst. 1 zákona
o sociálních službách.
K Vaší žádosti tedy Krajský úřad Jihočeského kraje sděluje, že za uvedené období 6 měsíců zpětně od podání Vaší
žádosti, plní povinnost dle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách všichni poskytovatelé, vyjma níže uvedených,
u kterých registrující orgán kontrolou zjistil v daném období nesrovnalosti v personálním zajištění (jednalo se o 4
subjekty), nebo došlo ze strany poskytovatelů k pozdnímu nahlášení nových nástupů pracovníků v přímé péči nebo
výstupů těchto pracovníků (jedná se o jeden subjekt).

Jedná se o tyto poskytovatele:
MAMBREJ s.r.o., IČ: 03568792
DOMICIL AKTIVNÍCH SENIORŮ z.ú., IČ: 28089081
SENIOR HAUS VACOV s.r.o., IČ: 05890900
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MUDr. Bernotová Ludmila, Jeřábkova 716, 399 01 Milevsko 1
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., IČ: 25158058
U poskytovatelů
ve

třech

sociálních

případech

služeb,

kontrola

kde

doposud

uvedená
ještě

zjištění

ukončena

vyplynula
(MAMBREJ

z kontroly
s.r.o.,

registračních

DOMICIL

podmínek,

AKTIVNÍCH

nebyla

SENIORŮ z.ú

a MUDr. Bernotová Ludmila), v dalším případě byla již uložena nápravná opatření (SENIOR HAUS VACOV s.r.o), a poslední
poskytovatel nenahlásil v zákonné lhůtě nový nástup pracovníka v přímé péči, a tím se dopustil přestupku, za nějž mu byla
uložena pokuta (Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.).

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 79854/2018
spisový znak: KHEJ 58680/2018/kakr/64

datum: 14.06.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 30.05.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje od Vámi zmocněného právního zástupce JUDr. Martina Skalického,
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne
24.05.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) u poskytovatele Senior house Vacov s.r.o. a Marie Sporková seznam konkrétních dokumentů, které kontrolní orgán
požadoval doložit a které dokumenty byly kontrolnímu orgánu k jeho žádosti uvedenými poskytovateli předloženy, zejména
rozpis služeb zdravotnických pracovníků.
2) u poskytovatele Marie Sporková sdělení informace z jakého důvodu kontrolní orgán požadoval předložit osobní spis pouze
jednoho namátkou vybraného zdravotnického pracovníka a z jakého důvodu nepožadoval kontrolní orgán doložit
všechny dokumenty tak, jak požadoval u klienta.
3) kolik zdravotnických pracovníků bylo zaměstnáno v době kontroly u poskytovatele Marie Sporkové.
4) kolik zdravotnických pracovníků bylo zaměstnáno v době kontroly u poskytovatele Senior house Vacov s.r.o.
5) specifikovat pracovněprávní vztah všech zdravotnických pracovníků u poskytovatele Marie Sporková.
6) specifikovat pracovněprávní vztah všech zdravotnických pracovníků u poskytovatele Senior house Vacov s.r.o.
Krajský úřad dále ve svém dopise ze dne 10.5.2018 pod bodem ad 5) sděluje žadateli, že „nedisponuje žádným přehledem
plnění povinnosti poskytovatelů sociálních služeb dle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, neboť mu zmiňovaný
zákon o sociálních službách žádnou takovou povinnost neukládá." V této souvislosti žadatel zmiňuje, že dle ust. § 82a odst. 1
uvedeného zákona registrující orgán kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb,
kterým vydal rozhodnutí o registraci.
S ohledem na shora uvedené žádá žadatel o poskytnutí informace, jakým způsobem kontroloval Krajský úřad u poskytovatelů
sociálních služeb plnění povinností poskytovatelů dle ust. § 82 odst. 1 zák. ě. 108/2006 Sb. v souvislosti s hlášením případných
změn pokud jde o personální zajištění nepřetržité ošetřovatelské zdravotní péče, a to zejména u poskytovatele Senior house
Vacov s.r.o. a Marie Sporková, u níž byl vyžádán při kontrole osobní spis pouze jednoho namátkou vybraného zdravotnického
pracovníka. Dále žádám o sdělení informace, kolik hlášení o změně personálního zajištění obdržel registrující orgán od
okamžiku vydání registrace do dnešního dne, a to u všech subjektů, kterým byla registrace vydána.
Rovněž žádám o zaslání tabulek personálního zajištění služby (přímou péči), které připojily subjekty Senior house Vacov s.r.o.
a Marie Sporková, k žádosti o vydání registrace a dále všech dokumentů ohledně personálního zajištění služeb (přímá péče) od
všech subjektů od roku 2007, kterým byla vydána registrace a které byly přílohou žádosti o vydání registrace.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
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na úvod považujeme za vhodné vysvětlit, že na Krajském úřadě Jihočeského kraje vykonává činnost v přenesené působnosti
mimo jiných nejen odbor zdravotnictví, ale dále i odbor sociálních věcí. Odbor zdravotnictví není příslušný k registraci
poskytovatelů sociálních služeb, ale pouze podle § 107 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon 372/2011 Sb.)
provádí kontrolní činnost u poskytovatelů sociálních služeb, které zaznamenal jako osobu poskytující zdravotní služby do
Národního registru poskytovatelů. U těchto poskytovatelů kontroluje odbor zdravotnictví pouze splnění povinností, které
poskytovateli zdravotních služeb ukládá tento zákon v § 11 odst. 8. Aby mohl příslušný poskytovatel sociálních služeb splnit
povinnost uvedenou v § 45 odst. 1 tohoto zákona, je nutné, aby osoby poskytující zdravotní služby u tohoto poskytovatele byly
zdravotnickými pracovníky s příslušnou způsobilostí. Z tohoto důvodu jsou někdy kontroly u poskytovatelů sociálních služeb,
které provádí odbor zdravotnictví, zaměřeny i na personální zajištění pracovníky, kteří poskytují zdravotní služby.

Z výše popsaného důvodu jsme rozdělili naši odpověď v bodech č. 1), 4), 5), 6) na dva samostatné oddíly – za a) kontroly
provedené odborem zdravotnictví a za b) kontroly provedené odborem sociálních věcí.

ad 1)
a) Kontroly provedené odborem zdravotnictví
SENIOR HAUS VACOV s.r.o.
Kontrolní orgán požadoval od všech zdravotnických pracovníků, kteří poskytují zdravotní služby:
•

doklad o odborné způsobilosti,

obdržel:

1x osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu,
1x vysvědčení o maturitní zkoušce + osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu,
1x vysvědčení o maturitní zkoušce,

•

doklad o bezúhonnosti,

obdržel:
•

doklad o zdravotní způsobilosti,

obdržel:
•

3x výpis z rejstříku trestů,

2x lékařský posudek k výkonu povolání,

doklad o pracovněprávním vztahu,

obdržel

3x dohoda o provedení práce.

Kontrolní orgán dále požadoval rozpis služeb na prosinec 2017, který obdržel.

Marie Sporková
Kontrolní orgán dále požadoval od jednoho vybraného pracovníka, který poskytuje zdravotní služby:
•

doklad o odborné způsobilosti,

obdržel:
•

doklad o bezúhonnosti,

obdržel:
•

1x osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu,

1x výpis z rejstříku trestů,

doklad o zdravotní způsobilosti,

obdržel:

1x lékařský posudek k práci.

Kontrolní orgán dále požadoval rozpis služeb na listopad 2017, který obdržel.

ad 1)
b) Kontroly provedené odborem sociálních věcí
Odbor sociálních věcí provedl v letošním roce mimořádnou kontrolu plnění podmínek stanovených pro registraci dle § 82a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u poskytovatele sociálních služeb Senior Haus Vacov s.r.o. Kontrola byla
provedena na základě oznámení odboru zdravotnictví KÚ JčK, kdy tento zjistil, že poskytovatel není schopen zajistit
nepřetržitou ošetřovatelskou zdravotní péči. Kontrolní orgán uložil nápravná opatření. U poskytovatele sociálních služeb
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Marie Sporková neprováděl odbor sociálních věcí KÚ JčK od doby registrace žádnou kontrolu registračních podmínek, proto
kontrolní orgán může poskytnout informace pouze na dotazy vztahující se k provedené kontrole u poskytovatele sociálních
služeb Senior Haus Vacov s.r.o.
Seznam konkrétních dokumentů, které kontrolní orgán požadoval doložit, a které byly kontrolnímu orgánu předloženy:
−

Přítomnost zdravotnického personálu v den kontroly (rozpis služeb v den kontroly)

−

Měsíční rozpisy služeb pracovníků, kteří přímo poskytují sociální službu (okruh pracovníků dle § 115 odst. 1 zákon
o sociálních službách) za období červenec 2017 až leden 2018

−

Dokumenty prokazující pracovněprávní vztah uvedeného okruhu pracovníků

−

Dokumenty prokazující bezúhonnosti uvedeného okruhu pracovníků

−

Dokumenty prokazující odbornou způsobilost uvedeného okruhu pracovníků

−

Dokumenty prokazující pracovněprávní vztah, bezúhonnost a odbornou způsobilost pracovníků, kteří patřili do uvedeného
okruhu pracovníků v průběhu kontrolovaného období

−

Záznamy o výkonu činnosti sociálního pracovníka

−

Výkazy práce pracovníků přímé péče a zdravotnických pracovníků za kontrolované období

−

Výkazy práce sociálních pracovníků za kontrolované období

ad 2) Kontrola provedená odborem zdravotnictví
Zákon 372/2011 Sb., podle kterého kontroluje poskytovatele sociálních služeb odbor zdravotnictví, nestanovuje, že musí být od
kontrolované osoby kontrolním orgánem (odborem zdravotnictví) požadováno předložení dokladů od všech zaměstnanců, kteří
u kontrolované osoby poskytují zdravotní služby. Vzhledem k tomu, že u poskytovatele sociálních služeb Marie Sporkové neměl
kontrolní orgán (odbor zdravotnictví) v průběhu kontroly po předložení rozpisu služeb důvodné podezření, že by zdravotní
služby nebyly zajištěny příslušným zdravotnickým pracovníkem, vybral namátkou jednoho pracovníka uvedeného v rozpisu
služeb a požadoval předložit jeho doklady. Naopak u poskytovatelů sociálních služeb, u kterých má kontrolní orgán (odbor
zdravotnictví) v průběhu kontroly podezření, že není poskytovatel personálně vybaven příslušnými zdravotnickým pracovníky
tak, aby byl předpoklad, že je schopen splnit povinnost danou mu § 45 odst. 1 zákona 372/2011 Sb. je obvyklé, že požaduje od
kontrolované osoby předložení dokladů od všech pracovníků, kteří u kontrolované osoby zdravotní služby poskytují.

ad 3) Kontrola provedená odborem zdravotnictví
V době kontroly bylo zaměstnáno u poskytovatele Marie Sporkové 7 zdravotnických pracovníků, kteří poskytovali zdravotní
služby.

ad 4)
a) Kontrola provedená odborem zdravotnictví
V době kontroly byli zaměstnáni u poskytovatele SENIOR HAUS VACOV s.r.o. 3 zdravotničtí pracovníci, kteří poskytovali
zdravotní služby.
b) Kontrola provedená odborem sociálních věcí
V době kontroly byli zaměstnáni u poskytovatele Senior Haus Vacov s.r.o. následující zdravotničtí pracovníci:
−

2 všeobecné sestry

−

1 zdravotnický asistent

ad 5)
a) Kontrola provedená odborem zdravotnictví
Doklad o pracovněprávním vztahu jednoho pracovníka u poskytovatele Marie Sporkové nebyl kontrolním orgánem dožadován.
b) Kontrola provedená odborem sociálních věcí
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Specifikace pracovněprávních vztahů všech zdravotnických pracovníků u poskytovatele Marie Sporková (dle posledního
personálního hlášení do registračního spisu, tj. ke dni 27. 11. 2017):
−

7 všeobecných sester (3x HPP, 4x DPČ v poskytovatelem celkově vyčísleném úvazku 4,5)

ad 6)
a) Kontrola provedená odborem zdravotnictví
U všech třech zdravotnických pracovníků u poskytovatele SENIOR HAUS VACOV s.r.o. byla doložena jako doklad
o pracovněprávním vztahu dohoda o provedení práce.
b) Kontrola provedená odborem sociálních věcí
Specifikace pracovněprávních vztahů všech zdravotnických pracovníků u poskytovatele Senior Haus Vacov s.r.o. (dle
posledního hlášení personálních změn do registračního spisu, tj. ke dni 1. 6. 2018):
−

4 všeobecné sestry na HPP

−

5 všeobecných sester na DPP
(9 zdravotnických pracovníků celkově v 4,56 úvazku)

Váš dotaz „jakým způsobem kontroloval Krajský úřad u poskytovatelů sociálních služeb plnění povinností poskytovatelů dle ust.
§ 82 odst. 1 zák. č.. 108/2006 Sb. v souvislosti s hlášením případných změn pokud jde o personální zajištění nepřetržité
ošetřovatelské zdravotní péče, a to zejména u poskytovatele Senior house Vacov s.r.o. a Marie Sporková, u níž byl vyžádán při
kontrole osobní spis pouze jednoho namátkou vybraného zdravotnického pracovníka.“
Odpověď: Provedením kontroly v místě poskytování sociální služby.

Dalším dotazem bylo „kolik hlášení o změně personálního zajištění obdržel registrující orgán od okamžiku vydání registrace do
dnešního dne, a to u všech subjektů, kterým byla registrace vydána.“
Registrující orgán obdržel 6198 hlášení personálního zajištění.

A Vaším posledním požadavkem bylo „zaslání tabulek personálního zajištění služby (přímou péči), které připojily subjekty
Senior house Vacov s.r.o. a Marie Sporková, k žádosti o vydání registrace a dále všech dokumentů ohledně personálního
zajištění služeb (přímá péče) od všech subjektů od roku 2007, kterým byla vydána registrace a které byly přílohou žádosti
o vydání registrace.
Povinný subjekt v této souvislosti Vaši žádost přezkoumal, a dospěl k závěru, že požadované informace jsou informací vzniklou
bez použití veřejných prostředků, která byla podána povinnému subjektu osobou, jíž zákon takovou povinnost neukládá.
Samotná osoba, která podnět podala, má v rámci poskytování informací postavení dotčené osoby, která se může k žádosti
vyjádřit, a má právo sdělit, zda s poskytnutím požadované informace souhlasí, anebo nikoli.
Z uvedeného důvodu povinný subjekt dotčenou osobu kontaktoval s žádostí o vyjádření se. Souhlas s poskytnutím
požadovaných informací udělili následující poskytovatelé sociálních služeb:
Centrum sociální pomoci Vodňany – příloha č. 1, 2, 3
Domov pro seniory Blatná – příloha č. 4, 5
I MY, o.p.s. – příloha č. 6
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s. – příloha č. 7
Město Horní Planá – příloha č. 8
Město Jindřichův Hradec – příloha č. 9, 10
Město Sezimovo Ústí – příloha č. 11
Město Suchdol nad Lužnicí – příloha č. 12
Obec Brloh – příloha č. 13
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice – příloha č. 14
Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice – příloha č. 15
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Dokumenty ohledně personálního zajištění služeb (přímá péče), které byly přílohou jejich žádosti o vydání registrace, Vám
zasíláme v přílohách tohoto sdělení.

Ostatní dotčené osoby buďto vyslovily nesouhlas s poskytnutím požadovaných informací nebo se k výzvě povinného subjektu
vůbec nevyjádřily a jejich výslovný souhlas z tohoto důvodu chybí. A proto je na tuto část žádosti o informace vystaveno
samostatné Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti čj. KUJCK 80366/2018.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -

15x příloha:

příloha č.1-Centrum soc. pomoci Vodňany - Odlehčovací pobyty.pdf
příloha č.2-Centrum soc. pomoci Vodňany - Pečovatelská služba.pdf
příloha č.3-Centrum soc. pomoci Vodňany-Domov pro seniory.pdf
příloha č.4-Domov pro seniory Blatná - Domov pro seniory.pdf
příloha č.5-Domov pro seniory Blatná- Pečovatelská služba.pdf
příloha č.6-I MY, o.p.s. - Raná péče.pdf
příloha č.7-KoCeRo - Terénní programy a Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež.pdf
příloha č.8-Město Horní Planá - Pečovatelská služba.pdf
příloha č.9-Město JH - Domov pro matky s dětmi - Azylové domy.pdf
příloha č.10-Město JH - Odborné sociální poradenství.pdf
příloha č.11-Město Sezimovo Ústí - pečovatelská služba.pdf
příloha č.12-Město Suchdol nad Lužnicí - Pečovatelská služba.pdf
příloha č.13-Obec Brloh - Pečovatelská služba.pdf
příloha č.14-Selesiánské středisko mládeže - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.pdf
příloha č.15-Středisko rané péče SPRP - Raná péče.pdf
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