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Úvod

Vážení pečující,

máme za sebou další rok naší činnosti, a tak jsme pro vás připravili Zprávu o činnosti Unie 
pečujících v roce 2018.

V našem směřování se toho za rok mnoho nezměnilo, máme sice nové představenstvo, ale 
linie našeho usilování a činnosti je stejná. Stále je naším cílem sebevědomý, znalý a uznávaný 
pečující o blízkého s právně ukotveným postavením a podporou společnosti. Pečující, který 
zná svou cenu a práva a nemusí se bát budoucnosti.

A pokud zůstanu u příměru k řece z minulých let, má naše řeka již pevné místo v krajině péče, 
kterou se snaží rozšiřovat a kultivovat ve prospěch pečujících. I nadále sílíme – členů přibývá, 
rádi přivítáme členy nové, protože čím víc nás bude, tím bude hlas a tok naší řeky mohutnější 
a mocnější.

Máme k uskutečnění našeho cíle ještě dlouhou cestu, stejně jako naše řeka k moři, ale jsem 
stále přesvědčena, že se nám uskutečnit podaří. Děkuji všem, kteří nám pomáhají i těm, kteří 
se pomáhat teprve chystají, všem, kterým není budoucnost pečujících lhostejná, a chápou, že 
může jít o budoucnost kohokoli z nás.

Zdeňka Michálková, předsedkyně
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PRÁVA PEČOVATELE

(Zdroj: Tamara TOŠNEROVÁ, Příručka pečovatele: Starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině 
- a co dál?. Vydala: Ambulance pro poruchy paměti, 2002)

• Pečovatel má právo na dostatečný výcvik v pečovatelských dovednostech spolu s právem 
na přesnou a srozumitelnou informaci o podmínkách a potřebách příjemce péče.

• Pečovatel má právo na příznivé hodnocení a citovou podporu svého rozhodnutí poskytovat 
péči.

• Pečovatel má právo na ochranu svých příjmů a finančního zabezpečení, aniž by to poškodilo 
jeho vztahy k příjemci péče.

• Pečovatel má právo na výpomoc v naléhavých případech, aby mohl pečovat o své zdraví, 
psychiku a vztahy k ostatním lidem.

• Pečovatel má právo očekávat od všech členů rodiny, mužů i žen, že se budou podílet na 
péči o staré příbuzné.

• Pečovatel má právo poskytovat péči doma, dokud je to tělesně, finančně a emočně možné. 
Jakmile to přestane být únosné, má pečovatel povinnost vyzkoušet jiné alternativy, zejména 
vnější zdroje pomoci.

• Pečovatel má právo dočasně pozměnit svůj životní styl ve vztahu k ostatním členům rodiny, 
je -li to zapotřebí k poskytování bezpečného a přijatelného bydlení svého svěřence.

• Pečovatel má právo na dostupné a kulturně vhodné služby, které mu pomohou při péči 
o staré osoby.

• Pečovatel má právo očekávat, že profesionálové v rámci své specializace uznají důležitost 
jeho paliativní péče (podpůrná péče bez léčení) a že uznají starosti a obavy plynoucí ze 
vztahu mezi příjemcem péče a pečovatelem.

• Pečovatel má právo na citlivou a podpůrnou reakci zaměstnavatele v případě  
neočekávaných nebo obtížně uspokojitelných potřeb péče.
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Obecné informace

Unie pečujících, z. s. byla jako samostatný právní subjekt zapsána do spolkového rejstříku 
v červenci roku 2015. Současné představenstvo bylo zvoleno v květnu 2018 z pěti kandidátů. 
Dosavadní místopředsedkyně paní Jana Janderová již znovu nekandidovala.

Děkujeme jí za její čas a energii, kterou Unii pečujících věnovala, zejména za nasazení při 
organizování fotosoutěže, vernisáže a zajištění následných putovních výstav fotografií. Bez 
jejího úsilí a entusiasmu by se konat nemohly.

Současné představenstvo je tříčlenné:

Zdeňka Michálková, předsedkyně

Zdeňka Černá, místopředsedkyně

Marie Čalkovská, členka představenstva

Činnost revizora vykonává Dagmar Šléglová.

Působnost organizace je celorepubliková. Ve Zlíně a v Brně působí místní pracovní skupiny. 
Naším cílem je fungování místní pracovní skupiny v každém kraji.

Unii pečujících založili a jejími členy jsou sami pečující, kteří cítí potřebu změny. Je to otevřená 
komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Unie pečujících vznikla jako 
odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných pečujících, kteří 
se dlouhodobě a intenzivně starají v domácím prostředí o blízkého člověka ze svého okolí.

Cílem Unie pečujících je propojení pečujících, prosazování a obhajování zájmů a práv pečujících, 
posílení jejich kompetence, zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny.

Cílevědomě jdeme za svou vizí – sebevědomým, znalým a uznávaným pečujícím o blízkého 
s právně ukotveným postavením a podporou společnosti. S pečujícím, který zná svou cenu 
a práva a nemusí se bát budoucnosti.

Naše minimální cíle jsou podrobněji vyjádřeny v Desateru pečujících pro MPSV a MZ ČR na 
našich webových stránkách a hlásíme se k Seznamu práv pečovatele, který si můžete přečíst na 
straně 4 této zprávy. Vzhledem k tomu, že tento seznam práv je více jak 15 let starý, myslíme 
si, že je nejvyšší čas zajistit jeho plnění.

Otevřeli jsme kontaktní a vzdělávací místo v Brně, na tř. kpt. Jaroše 3. Využívat prostory 
budeme na vzdělávací semináře, setkávání pečujících a členů Unie pečujících a pro různá 
jednání. Tyto prostory (a zde pořádané akce) jsou otevřené pro všechny pečující, vybrali jsme 
je s ohledem na mimobrněnské pečující. Jsou ve středu města, dobře přístupné MHD (V těsné 
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blízkosti je zastávka tramvaje.) i automobilem s možností parkování na ulici. Pro komfortnější 
parkování před budovou jsme podali žádost o zřízení veřejného parkovacího místa pro osoby 
s postižením (parkování na znaku vozíčkáře).

Zatím je provoz kontaktního místa omezen tím, že přístup není plně bezbariérový. Tato 
překážka by měla být odstraněna nejpozději do června 2019 pořízením schodišťové plošiny 
(Část položky na její pořízení bude pokryta dotací z Jihomoravského kraje a Městské části 
Brno -střed).
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Činnost v roce 2018

 
Zástupci Unie pečujících se po celý rok pravidelně zúčastňovali celé řady konferencí, seminářů 
a jednání zaměřených na problematiku pečujících. Pořádali jsme půldenní konference na téma 
péče, celodenní konferenci zaměřenou na péči a pečující, odborné semináře a přednášky. 
Pravidelně se také setkávalo představenstvo a Výkonný výbor Unie pečujících.



8

Podrobněji k některým akcím a činnostem:

Jednání na jednotlivých úrovních státní správy a samosprávy
 
– diskuse nad potřebami pečujících a možnostech řešení

• ČR: ministerstva - Zdeňka Michálková

 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

 Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

 Ministerstvo financí (MF)

• kraje:

 JMK - Zdeňka Michálková

 Zlínský - Zdeňka Černá

 Praha- Zdeňka Michálková

• města a obce -Zdeněk Choura

• jednání se senátory – Zdeňka Černá

Zastoupení v pracovních skupinách
 
V pracovních skupinách jsme zastoupeni Zdeňkou Michálkovou, vyjma skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb ve Zlíně, kde nás zastupuje Zdeňka Černá.

Jde například o skupiny:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – pracovní skupina pro deinstitucionalizaci 
(DI). Naše zástupkyně aktivně vystupuje a hájí zájmy pečujících osob jako těch, kterých se 
DI citelně dotkne, bez nichž a bez jejichž podpory nelze očekávat zdárný průběh.

• Fond dalšího vzdělávání při MPSV (výzkum) – pracovní skupina Pečující a účast na 
vybraných setkáních skupiny expertů. Účast na setkáních, cca čtvrtletně, a prezentace 
potřeb pečujících.

• Ministerstvo zdravotnictví – pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně -sociální 
pomezí a Příspěvek na péči a lékařská posudková služba

• Platforma pro implementaci politiky stárnutí MPSV pro JMK. Platforma se pravidelně 
setkává (cca čtvrtletně) a naše zástupkyně prezentuje problematiku pečujících, účastní 
se aktivně i formou přednášek na kulatých stolech pořádaných platformou.

• Komunitní plánování sociálních služeb Zlín
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Vzdělávání
 
Probíhalo opakovaně vzdělávání pečujících (ve spolupráci s organizací Meridiem a nadací Pro 
dětský smích), kde za Unii pečujících přednášela Zdeňka Michálková. Tématy byla zdravotní 
péče, sociální a sociálně -právní problematika a okrajově oblast školství.

Proběhlo přednáškové odpoledne pro studenty VoŠ sociálně právní, Evangelická akademie 
Brno, s tematikou neformální péče, přednášela Zdeňka Michálková.

Uskutečnily se odborné přednášky o péči o člověka s nějakou formou demence, přednášel 
Zdeněk Choura.
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Konference
 
Zástupci Unie pečujících se zúčastnili setkání s pečujícími, konferencí a odborných seminářů. 
Účastnili se buď aktivně (přednesli příspěvek, přednášku) či pasivně, v těchto případech se 
většinou aktivně zapojili do diskuse.

Minikonference 

Zajišťoval Zdeněk Choura 

V roce 2018 jsme pořádali 
minikonferenci, tedy polodenní 
konference, v různých městech 
republiky. Tyto konference 
pořádáme od roku 2016, a to 
pod názvem „Úskalí pečujících“. 
Tématem byla péče v rodině a 
vše, co s ní souvisí. Ke spolupráci 
a aktivní účasti byli vyzváni vždy 
zástupci daného kraje či města  a 
místní sociální služby.

Přednášeli Dagmar Šléglová (Péče 
o pozůstalé), Zdeňka Michálková (Pečující a jejich potřeby), Lukáš Karnet (Postavení člověka 
s postižením v rodině), Zdeňka Černá (Finance) a  Zdeněk Choura (Péče o člověka s demencí) a 
dále jednotliví účastníci z místních poskytovatelů sociálních služeb. Na zajištění přednášejících 
s námi spolupracovala organizace Klára pomáhá z. s. a proběhly v Třeboni, Strážnici, Tanvaldu, 
Chotěboři, Bystřici n/P a Břeclavi. V roce 2019 budeme v pořádání těchto minikonferencí 
pokračovat. 

Konference Zlín

Zajišťovala Zdeňka Černá

Konference proběhla 5. 9. 2018 pod záštitou Zlínského kraje (konkrétně radní Michaely 
Blahové) a nazvali jsme ji „Běh na dlouhou trať“. 

Konferenci zahájila Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, 
předsedkyně Unie pečujících z. s. a radní Michaela 
Blahová s prvním příspěvkem, ve kterém spolu s Mgr. 
Helenou Miklovou, vedoucí sociálního odboru ZK 
poukázaly na nutnost pomoci pečujícím a na služby 
podporované krajem. Zdůraznily, že péče doma je 
náročná. Dále vystoupila Dagmar Šléglová, předsedkyně 
organizace Klára pomáhá z. s. Zdůraznila společnou 
myšlenku pomoci pečujícím a zmínila se i o kampani 
jejímž cílem je změnit náladu ve společnosti ve vztahu 
k pečujícím. Další přednášející byla PhDr. Hana Geissler, 

Minikonference Třeboň
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zástupce Fondu dalšího vzdělávání (FDV). V příspěvku „Podpora pečujících osob v projektech 
FDV: Návrhy na úpravu legislativy“ zdůraznila nekonzistentnost současné legislativy v oblasti 

péče o potřebné v rodinách (laická péče). Navrhla 
možnosti, jak řešit tuto problematiku komplexněji. 
Po krátké přestávce vystoupil prof. Mgr. PaedDr. Jan 
Michalík, Ph.D. z Ústavu speciálně pedagogických 
studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci s příspěvkem „Vztahy pečujících 
a tzv. profesionálů – spolupráce nebo protiklad?“ 
Otevřel nové téma, o kterém se zatím moc nemluví, 
i když právě pečující jsou velmi často v nevýhodném 
postavení vůči institucím a hlavně jejich jednotlivým 
zaměstnancům. Nízké sebevědomí pečujících 
a nedůvěra v systém jsou příčinou neřešení situací, 
které by se v práci s pečovanými neměly vůbec 
vyskytnout. Příspěvek Mgr. Jany Hanzlíkové, 
náměstkyně MPSV pro věci sociální a správní, byl na 

téma „Co se připravuje“. Mgr. Hanzlíková osobně vyjádřila podporu pečujícím, jako skupině 
ve společnosti opomíjené a velmi důležité. Rozsáhlý a podnětný příspěvek na závěr přednesla 
Mgr. Olga Hubíková, výzkumná pracovnice VÚPSV na téma „Možnosti sociální práce v pomoci 
a podpoře pečujících“. I ona poukázala na chybějící legislativu, která by umožnila pomoc 
pečujícím legalizovat a lépe zacílit.

Výstupem z konference je dokument, 
formulovaný pořadatelem – Unií pečujících z. 
s.(viz níže).

Změna nálady ve společnosti, nastavení 
přátelštější legislativy pro pečující, cílená 
pomoc pečujícím, to všechno jsou cíle, na nichž 
pracujeme a které měla konference podpořit. 
Víme, že je to „Běh na dlouhou trať“. Nebojíme 
se práce, ke které je potřeba notná dávka 
trpělivosti. V našich životech je trpělivosti 
potřeba velmi mnoho. Vždyť jsme pečující.

Prohlášení účastníků konference Zlín 2018

Účastníci konference se shodli na následujících závěrech a doporučeních:

A)

1. Doporučení pro MPSV a parlament

Účastníci konference zdůrazňují naléhavost legislativních opatření ve věci rodinné (neformální) 
péče o osoby blízké zvláště:

• Zařadit pečující osoby jako plnohodnotnou skupinu do zákona 108/2006 o sociálních 
službách - definovat tuto skupinu – „pečující osoba“ je osoba, která pečuje o osobu blízkou 
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(ve smyslu OZ), která se bez této péče neobejde z důvodu postižení či dlouhodobé nemoci, 
v domácím přirozeném prostředí – tedy rovnocenný partner formální péče

• Uznání této péče jako PRÁCE se všemi právy, oprávněními i povinnostmi

 - finanční ohodnocení

 - možnost pečovat o své zdraví

 - možnost čerpat supervizi a psychologickou podporu

 - zvýšená péče po ukončení péče

 - placená dovolená, při níž vznikne nárok na pomoc se zajištěním náhradní péče  
  (bezplatné čerpání respitní péče v určitém objemu za rok)

 - důstojné zabezpečení ve stáří či invaliditě (fiktivní výdělek pro výpočet výše důchodu – 
   průměrná mzda v NH, pro období, kdy není finanční ohodnocení pro pečující osobu)

• Podpora zaměstnavatelů vstřícných k pečujícím osobám (práce na dálku, zkrácené úvazky – 
např. slevy na daních pro zaměstnavatele, dotace na mzdu…)

2. Pro MPSV a Vládní výbor pro zdravotně postižené, kraje, NRZP

Systémovými a promyšlenými opatřeními zvýšit povědomí společnosti o pečujících rodinách 
i jednotlivcích včetně problematiky péče.

Podpora organizací věnujících se primárně pečujícím osobám

B)

Oceňujeme účast zástupců správy a samosprávy.

C)

Na konferenci byla odstartována osvětová kampaň „ Fandíme pečujícím“ na zviditelnění 
pečujících osob a promítnut úvodní šot.
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Putovní výstavy fotografií
 
Zajišťovala Marie Čalkovská

V roce 2017 se uskutečnil třetí ročník fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme! Tímto 
ročníkem jsme fotosoutěž ukončili, ale fotografie ze všech třech ročníků putovaly nadále 
i v roce 2018 a naplňovaly tak smysl fotosoutěže.

Smyslem fotosoutěže bylo zviditelnit problematiku pečujících, jejich každodenní život při 
péči, ale i jejich soukromý život, koníčky, trávení volného času a přiblížit tak laické veřejnosti 
všechny podoby péče o lidi s postižením, nemocné a seniory.

Výstavy fotografií opět putovaly po různých místech Brna a jeho okolí (školy, úřady, cukrárna, 
kavárny…), ale i celé ČR (Zlín, Praha). O fotografie je mezi veřejností i institucemi velký zájem, 
patrně proto, že téma domácí péče je v současnosti vnímáno jako velmi citlivé.

V roce 2018 naše fotografie byly například nainstalovány na těchto místech:

• Úřad městské části Líšeň – galerie

• Divadlo Barka, Královo pole

• Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií (FSS)

• Poliklinika Lesná, Brno

• Středisko volného času Lužánky

• Střední škola F. D. Roosevelta, Brno

• Cukrárna a kavárna Klokánek, Černá pole

• Kavárna Práh ve Vaňkovce, Brno střed

• Zlín, Baťův mrakodrap



14

Střední škola F. D. Roosevelta, Brno (výše)

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
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Divadlo Barka - Brno Královo pole(výše)

Poliklinika Lesná, Brno
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Odpoledne pro pečující
 
Zajišťoval tým Unie pečujících

V roce j 2018 jsme poprvé zorganizovali odpoledne 
pro pečující – „I pečující se baví“. Kde se pečující 
mohli pobavit a odreagovat se při bohatém 
programu, nechybělo ani občerstvení. Využili jsme 
osvědčené a skvěle připravené prostory v Café 
Práh v Brně. Akce se mohla konat i díky podpoře 
Jihomoravského kraje a města Brna.

K příjemné atmosféře přispělo nezapomenutelné 
vystoupení zpěvačky Hanky Ulrychové s jejím 
doprovodem, které mnohým vehnalo slzy do očí.

Atmosféru dokreslovalo vystoupení skupiny Stromy, 
která nejen, že vystoupila v programu, ale i po 
skončení programu nás dále provázela svou hudbou 
po celý večer.

Dechberoucí bylo vystoupení tanečníků skupiny 
Proty boty a úsměvy na tvářích diváků vykouzlilo 
líbezné vystoupení dětské taneční skupiny Ilony 
Brunové.

Večerem provázel osvědčený Lukáš Karnet.
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Další akce a činnost
 
Proběhly přednášky na konferencích, kulatých stolech: Senát, Jihomoravský kraj, MPSV – 
oblast stárnutí pro JMK…

Přednášela Zdeňka Michálková

V ČRo 2 v živém vysílání mluvila o pečujících a jejich situaci v ČR Zdeňka Michálková

Probíhaly prezentace činnosti Unie pečujících a osvěta

Činnost pracovních skupin
 
Probíhala setkání pečujících v Brně, vedená Marií Čalkovskou a setkání pracovní skupiny 
ve Zlíně, vedená Zdeňkou Černou. Obě pracovní skupiny budou ve své činnosti pokračovat 
i v dalším roce.

Zlín

Pracovní skupina se schází pravidelně, pečující diskutují nad problémy, sdělují si, co se jim 
podařilo, osvědčilo, poskytují si vzájemnou podporu.

Brno

Činnost místní pracovní skupiny a zejména její setkání pro pečující je jako záchranný maják 
v bouři domácí péče. I když se setkání konají jen jednou za měsíc, o to více se pečující na 
neformální setkání těší. Je to patrné ze stále se zvyšující účasti pečujících. Na tato setkání 
přijíždějí pečující i z okolních vesnic a malých měst, kde jim podobná setkání chybí. Také díky 
těmto setkáním se Unie pečujících rozrůstá o další členy.
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Webové stránky, facebook, diskuzní skupina Pečující 
a přátelé

Zajišťovali David Kozina a Marie Čalkovská

Unie pečujících spravuje webové stránky: www.uniepecujicich.cz, kde informuje své členy 
i veřejnost o činnosti Unie pečujících, uveřejňuje aktuální informace týkající se problematiky 
pečujících. Zde najdete i další informace o Unii pečujících.

Pokud se chcete podělit o svůj příběh, pošlete nám ho a my ho rádi na stránkách zveřejníme – 
uveřejnění může být anonymní, pokud si budete přát.

 

Na facebookové stránce Unie pečujících jsou uveřejňovány nejaktuálnější zprávy týkající se 
péče a pečujících. Zde se mohou lidé také aktivně vyjadřovat k tématu péče.

Diskuzní facebooková skupina Pečující a přátelé je místem, kde mezi sebou lidé živě diskutují 
na společné téma péče a pečujících. Předávají si zkušenosti, rady a informace.
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Poděkování dárcům a sponzorům

Velice si vážíme podpory Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje, města Třeboně, 
Bystřice n/P, Strážnice a Zlín, stejně tak organizace Rezident 2000. Děkujeme za pravidelnou 
podporu paní Císařové Martině a paní Olze Hubíkové, za příspěvek paní Školoudové a Lacinové. 
Za finanční dar zaměstnancům Fondu dalšího vzdělávání při MPSV a všem dalším.

Děkujeme, pomáháte nám pomáhat pečujícím.
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Finanční správa – hospodaření

Výkaz zisku a ztráty a rozvaha
Zpracovala externí ekonomka Dagmar Štěpánová
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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´31.12.2018 (v celych tisících Kc)´ ˇ

04157575

Unie pecujících z.s. ˇ

Klecandova 723

Brno 13

61300

spolek - neziskova organizace´

neziskova organizace´

17.3.2019

Zdenka Michalkova´ ´

Zdenka Michalkova´ ´

774733035

Oznaceníˇ
A.  I.
A.III.

Oznac.ˇ
B. I.
B. II.
B.III.

C.
D.

NAKLADY´

Spotreb. nakupy a nakupovane sluzby (A.I.1. az A.I.6.)ˇ ´ ´ ˇ ˇ
Osobní naklady (A.III.10. az A.III.14.)´ ˇ
NAKL. CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)´

VYNOSY´

Provozní dotace (B.I.1.)
Prijate príspevky (B.II.2. az B.II.4.)ˇ ´ ˇ ˇ ˇ
Trzby za vlastní vykony a za zbozíˇ ´ ˇ
VYNOSY CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)´

Vysledek hospodarení pred zdanením ´ ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení po zdanení´ ˇ ˇ

Hlavní cin.ˇ
     82
    114
    196

Hlavní cin.ˇ
    172
     22
     10
    204

      8
      8

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0

Hosp. cin.ˇ
      0
      0
      0
      0

      0
      0

Celk. cin.ˇ
     82
    114
    196

Celk. cin.ˇ
    172
     22
     10
    204

      8
      8

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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ve zjednodusenem rozsahuˇ ´
31.12.2018 (v celych tisících Kc)´ ˇ

04157575

Unie pecujících z.s. ˇ

Klecandova 723

Brno 13

61300

spolek

neziskova organizace´

17.3.2019

Dagmar Stepanovaˇ ˇ ´ ´

Zdenka Michalkovaˇ ´ ´

Oznac.ˇ
B.
B.III.

Oznac.ˇ
A.
A. I.
A. II.
B.
B.III.
B. IV.

AKTIVA
Kratkodoby majetek celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)´ ´
Kratkodoby financní majetek celkem (souc. B.III.1. az B.III.7.)´ ´ ˇ ˇ ˇ
AKTIVA CELKEM (A. + B.)

PASIVA
Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.)
Jmení celkem (souc. A.I.1. az A.I.3.)ˇ ˇ ˇ
Vysledek hospodarení celkem (souc. A.II.1. az A.II.3.)´ ˇ ˇ ˇ
Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.+B.VI.)
Kratkodobe zavazky celkem (souc. B.III.1. az B.III.23.)´ ´ ´ ˇ ˇ
Jina pasiva celkem (souc. B.IV.1. az B.IV.2.)´ ˇ ˇ
PASIVA (A. + B.)

Zacatek obd.ˇ´
      8
      8
      8

Zacatek obd.ˇ´
      0
      5
     -5
      8
      8
      0
      8

Konec obd.
    251
    251
    251

Konec obd.
     13
      5
      8
    238
      8
    230
    251

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Zpráva revizorky
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Tiráž

Název organizace: Unie pečujících z. s.

Sídlo: Brno 613 00, Klecandova 24

Kontaktní a vzdělávací místo: Brno, tř. kpt. Jaroše 3

E -mail: info@uniepecujicich.cz

Webové stránky: www.uniepecujicich.cz

IČ: 04157575

Registrace ve spolkovém rejstříku: oddíl L, vložka č. 20620

Číslo transparentního účtu: 2900840557/2010

Závěrečná zpráva o činnosti za rok 2018
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