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Úvodní slovo

Říká se, že největší změny v našich
životech přicházejí nečekaně, bez
přípravy a bez varování. Jsou lidé, kteří
prostě ze dne na den odejdou, a nikdo
se neptá, zda jste na to připravení, zda
s tím souhlasíte, jestli to náhodou
nechcete úplně jinak… Prostě se to
stane… A jsou lidé, kteří místo toho,
aby odešli, zůstávají a z různých
důvodů se snaží nacpat vás do
škatulky, v které byste podle nich měli
být. S obojím se špatně smiřuje, od
obojího je těžké získat odstup a ustát to
s důstojností. A nezahořknout a přinést
si z toho do dalších dní něco
pozitivního, to už je opravdové umění.
V roce 2017 objem naší péče o rodiny
výrazně narostl. Ruku v ruce s tím šla
potřeba řešit provozní věci – zajistit
vše personálně, vytvořit vhodné
zázemí a prostory nejen pro rodiny, ale
také pro tým Dítěte v srdci. Ne
všechno se podařilo. Spoustu věcí jsme
řešili v běhu. Byl to náročný rok.
Ukázalo se, kdo má kde své limity.
Kdo pracuje a umí zatnout zuby,
tolerovat nedokonalost a podílet se na dalším vývoji.
A byli i tací, kdo jen proletěli, zazářili jako kometa a zmizeli. Ti všichni se nesmazatelným
způsobem podíleli na tom, jak Dítě v srdci vypadá dnes. A patří jim za to veliký dík.
Zcela bez nadsázky totiž mohu napsat, že jsme začínali jako parta idealistů u nás doma
v obýváku, a na konci roku 2017 máme kontaktní místo a tým, který aktivně pracuje na dalším
rozvoji. Máme navázanou spolupráci s několika zdravotnickými zařízeními. Začali jsme
poskytovat konzultace v míře nezanedbatelné, a to tím spíš, že to všechno proběhlo prací
dobrovolnickou, a přitom vysoce odbornou.

V příštím roce nás čeká spousta změn a další práce. A musím říct, že s lidmi, které Dítě v srdci
spojuje, se na to prostě těším. Protože je radost vidět, jak se zhmotňují vaše sny a představy
začínají být skutečností. Navzdory všem bolestem a překážkám.
A děkuju za všechny nečekané změny, za to co mi (i nám) přinesly a co nás naučily.
Bylo by vhodné všem, kdo se na rozvoji Dítěte v srdci letos podíleli, poděkovat – ale obávám
se, že ani to největší díky, které bych chtěla vykřičet, zdaleka nemůže vyjádřit tu hlubokou
vděčnost, kterou uvnitř sebe k vám všem cítím.
Bc. Alena Peremská,
výkonná ředitelka Perinatálního hospice Dítě v srdci, z.s.

O myšlence perinatálního hospice Dítě v srdci
Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. je oficiální název neziskové organizace Dítě v srdci.
Organizace byla založena v roce 2014 po několikaletém formování myšlenky o způsobu péče
o rodiny, kde byla během těhotenství diagnostikována život limitující vada očekávaného dítěte.
Reaguje na rychlý rozvoj diagnostiky plodu a potřebu péče o rodinu, která je vystavena
neúměrnému psychickému tlaku a nutnosti rozhodovat, zda těhotenství ukončí, či v něm bude
pokračovat. Potřeba rodin mít v této situaci zázemí v podobě neutrálního prostoru, dostatku
kvalitních informací a podporu jakéhokoli rozhodnutí je obrovská.
Zakladatelkou idey perinatální hospicové péče v ČR je Bc. Alena Peremská, která díky hluboké
osobní zkušenosti hledala cesty pomoci pro rodiny procházející těžkým rozhodnutím, zda
těhotenství ukončit, nebo v něm pokračovat. Koncept této péče však není zcela nový, ve světě
existuje řada programů a snahou spolku je začlenit tuto myšlenku do českého zdravotnictví a
mentality, s nimiž by měla být v souladu.
Hlavním posláním a cílem organizace je postupné začlenění myšlenky perinatální hospicové
péče jako samozřejmé součásti zdravotnictví v ČR.

O spolku

Předsedkyní spolku byla do září 2017 Bc. Marie Lounková, poté byl post předsedy zrušen
schválením nových stanov a zůstala pouze pozice výkonné ředitelky, kterou zůstává Bc. Alena
Peremská. Členkami rady spolku byly do září 2017 Mgr. Olga Tenková, Ludmila Konvalinková
a Martina Doležalová. Na valné hromadě v září 2017 byla zvolena nová rada spolku. Jejími
členy jsou Ing. Petr Pávek, Kateřina Bémová a Bc. Alena Peremská. Spolek má k 31. 12. 2017
17 členů.
Hlavní kontaktní osoba pro celou ČR / ředitelka: Bc. Alena Peremská + 420 731 188 116
Krizové situace: Mgr. Barbora Oborníková +420 731 031 064
e-mail: info@ditevsrdci.cz

Činnost v roce 2017

Konzultace pro rodiny po ztrátě novorozeného dítěte
V roce 2017 jsme poskytli péči 46 rodinám. Celkový objem času přímé péče byl 14 430 minut.
Za Královéhradecký kraj 9 240 minut (cca 300 půlhodinových konzultací). Činnost v KHK
tvořila 64 % z celkového objemu služby.
Pardubický kraj 103 půlhodinových konzultací.
Olomoucký a ostatní kraje 78 půlhodinových konzultací.
Všechna tato péče byla vykonána zdarma dobrovolníky Dítěte v srdci. Tito dobrovolníci však
mají všichni kvalifikaci, která jim umožňuje tento typ péče dostatečně kvalitně poskytovat a
procházejí velmi důkladným výběrem, než jsou vysláni poskytnout péči rodinám.
Poskytujeme konzultace a péči rodinám v terénu, na vyžádání v nemocnicích, dále pak také
konzultace po telefonu, e-mailu či Facebooku. Konzultace jsou vždy velmi individuální a záleží
na rodině, kolik péče potřebuje. Poskytli jsme mnoho jednorázových konzultací. V rámci
dlouhotrvající péče jsme se starali o dvě rodiny,
jejichž děti byly natolik v pořádku, že odešly
s rodiči po porodu domů a zemřely ve 2. a 4. měsíci
života.
Naše práce zahrnuje nejen starost o rodinu v situaci
ztráty, ale samozřejmostí je i návaznost péče a její
ukončení si stanovuje sama rodina. Konzultace
probíhaly jak jednotlivé, tak skupinové. Několik
rodin bylo odesláno do péče klinické psycholožky,
která s námi spolupracuje.

Memoryboxy
Memorybox je vzpomínková krabice, vlastně takový pletený košík s víkem. Slouží k
uchování maximálního množství vzpomínek a podporuje rodičovské kompetence. Zároveň
také velmi usnadňuje zdravotníkům tyto emočně velice náročné situace a dává jim pocit, že
pro rodinu mohli alespoň něco udělat.
Memoryboxy jsme v roce 2017 dodávali jednak konkrétním rodinám a lékařům, ale začali
jsme je distribuovat také do nemocnic, konkrétně do Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Nemocnice Rychnov na Kněžnou a Nemocnice Šternberk. Rozeslali jsme na 30 memoryboxů.
Pletené koše jsme odebírali z Věznice ve Světlé nad Sázavou, s níž dlouhodobě
spolupracujeme, a od dalších soukromých dodavatelů. Dozdobování košů jsme zajišťovali
vlastními silami v rámci tvořivých dílen za pomoci dobrovolníků a členů spolku.
Vnitřní obsah prošel několika zlepšeními a na konci roku jsme se na základě zpětných vazeb
od mnoha ochotných lidí ustálili na jeho pevném složení. Je zde dečka na zabalení miminka,
čepička, olejíček, žínka a ručník, dvě stejné hračky – jedna pro miminko, jedna pro rodiče,
knížečka s pohádkou, svíčka, sada na otisky nožiček a ručiček. Děkujeme mnoha dárcům,
díky nimž jsme tyto memoryboxy mohli naplnit.

Honzíkovy lodičky
Kromě memoryboxů jsme v roce 2017 začali zdravotnickým
zařízením nabízet tzv. Honzíkovy lodičky. Honzíkova lodička slouží
zdravotníkům k důstojnému uložení dítěte a manipulaci s ním za
přítomnosti rodičů. Byly navrženy a vyrobeny po zkušenosti jedné
s našich maminek pro děti, které se dostaly na svět před 22. týdnem
těhotenství. Děti v tomto stadiu života jsou často tak malé, že není
možné je obléknout. Lodičky vyrábíme v různých barvách a
velikostech od 10 cm po novorozenecké velikosti. Na zdokonalení
lodiček stále pracujeme. Těší nás, že v nemocnicích mají velkou
oblibu. Další využití má lodička pro zaměstnance pohřebních
služeb. Po novelizaci zákona ze září 2017 rodina může vyžádat
k pohřbení dítě narozené v jakémkoliv stadiu těhotenství. Dosud se
však nedělají rakve ve velikosti přiměřené tělíčku dítěte. Dítě je
možné uložit do lodičky, která vypadá jako měkká „postýlka“ a
vyplní prostor v rakvi příliš velké pro tělíčko dítěte. Tento postup je
možné využít zvlášť v případě, kdy si rodina přeje dítě před
pohřbením ještě vidět.

První ples Dítě v srdci
Náš první reprezentační ples se konal 1. dubna v restauraci U Krtka v Čermné nad Orlicí. Na
jeho organizaci se velmi významným způsobem podílela paní Marcela Matušková, které
děkujeme. K tanci zahrála vyhlášená kapela KOPLAHO BAND. Bylo velmi milé potkat se za
účelem zábavy a celému týmu to prospělo.

Koncerty Musica (K)lasica pro Dítě v srdci
V roce 2017 se konaly tři koncerty na podporu Perinatálního hospice Dítě v srdci.
Koncerty pořádá rodinné uskupení Musica (K)lasica kolem manželů Bc. Petry Kolčavové
a MUDr. Šimona Kolčavy, kteří se s námi zkontaktovali po porodu svého mrtvorozeného syna
Eliáška ve 35. týdnu těhotenství. Cílem jejich koncertů je šířit povědomí o perinatální paliativní
péči a zprostředkovat konkrétní osobní příběh, na kterém si člověk, který o tomto typu péče
nikdy neslyšel, může představit, jak perinatální péče vypadá. Na koncertě je možné Dítě v srdci
podpořit také finančně. Tyto koncerty se těší velké oblibě a mají nemalý ohlas a slouží také ke
zprostředkování řady nových kontaktů a setkání.
Členy hudebního uskupení jsou: Dominik, Anna, Johanka, František, Petra, Šimon, Kristýna,
Kryštof, Alžběta, Apolenka a Dorotka Kolčavovi + Jája Pavlusiková, Jan Kožnar, Karel Mařík,
Hana Suchá, Zuzana Slavíčková
První koncert proběhl 25. března v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Na
koncertě podala osobní svědectví Ing. Aneta Maclová, zástupkyně primátora Města Hradec
Králové, a duchovní slovo pronesl doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD., ThD. Promluvu za Dítě
v srdci měla Bc. Alena Peremská.

Druhý koncert se konal 22. října 2017 v kostele sv. Barbory v Zábřehu na Moravě. Úvod ke
koncertu pronesla Ing. Marie Kolčavová, babička čtyř zemřelých vnoučátek. O Dítěti v srdci
a svém osobním příběhu promluvila Bc. Alena Peremská. V Zábřehu na Moravě se posléze
konala z podnětu účastníků koncertu i Křížová cesta rodičů, kteří přišli o dítě.

Třetí koncert byl uspořádán v rámci Poutě rodičů, kteří přišli o dítě, v kostele Nanebevzetí
Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách. Hosty tohoto koncertu byli profesionální
muzikanti Pavel Nikl (viola) a Pavla Marková (klavír). Promluvu pronesla Bc. Alena Peremská.

Světový den respektu k porodu
Bylo nám ctí zúčastnit se za náš spolek již podruhé Světového dne respektu k porodu
v Pardubicích. O perinatální hospicové péči přednášela Bc. Alena Peremská. Workshop
u stánku s propagačními materiály na téma „Vhodné a nevhodné věty používané v komunikaci
s rodinou po ztrátě dítěte“ vedla Mgr. Olga Tenková.

Valná hromada
Valná hromada spolku proběhla 24. září 2017. Bylo přijato 6 nových členů spolku a tři členové
ze spolku vystoupili. Novými členy rady byli zvoleni Kateřina Bémová, Ing. Petr Pávek a Bc.
Alena Peremská. Ředitelkou spolku zůstává Bc. Alena Peremská. Na valné hromadě byl
změněn název spolku z Perinatální hospic, z. s. na Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. Byla
schválena nová úprava stanov.

Školení perinatální paliativní péče

Školení perinatální hospicové péče pro mobilní hospic Kleofáš

Ve dnech 9. a 10. října 2017 proběhlo Školení perinatální hospicové péče pro mobilní hospic
Kleofáš v Třeboni. Cílovou skupinou školení byly porodní asistentky, duly a další zájemci.
Lektorkou školení byla Bc. Alena Peremská. Za spolek se školení zúčastnila Kateřina
Moravcová. Toto školení položilo základ pro vznik pobočky Jihočeské Dítě v srdci, z.s.

Výstavy
V roce 2017 proběhly dvě výstavy, na kterých jsme prezentovali svoji práci.
V termínu od 9. října do 15. listopadu jsme byli pozváni k účasti na výstavě domácí hospicové
péče „Být spolu“, která probíhala ve vestibulu sídelní budovy Královéhradeckého kraje na
Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Vernisáže
výstavy jsme se zúčastnili s naším hostem, zakladatelkou
perinatální paliativní péče v Americe, Amy Kuebelbeck.
Za náš hospic na vernisáži promluvila Mgr. Olga
Tenková.
V termínu od 28. listopadu do 22. prosince probíhala
Výstava o perinatální hospicové péči v kulturním centru
Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Byla otevřena pro velký
ohlas výše uvedené výstavy v Hradci Králové. Za podporu
děkujeme Ing. Martě Klimešové, ředitelce SK Rabštejna.

Návštěva Amy Kuebelbeck
Na podzim nás poctila svojí návštěvou paní Amy Kuebelbeck, zakladatelka a ambasadorka
Perinatální paliativní péče v USA, nezávislá novinářka a autorka dvou knih na téma perinatální
péče. Setkala se se členy týmu a přednášela na několika níže uvedených setkáních. O sjednání
přednášek se starala Bc. Marie Lounková.
První přednášeka proběhla na Vysoké škole zdravotnické v Praze. O přednášku se podělily paní
Amy Kuebelbeck za perinatální péči v USA a Bc. Alena Peremská za perinatální paliativní péči
v České republice. Druhá přednáška byla uskutečněna ve spolupráci s Centrem paliativní péče.
S názvem „Vážit si každé
chvíle: úvod do perinatální
paliativní péče“ proběhla na
3. lékařské fakultě Karlovy
univerzity
v Praze.
Přednášku doplnila Alena
Peremská informacemi o
rozvoji perinatální péče
v České republice. Třetí
přednáška
se
stejným
scénářem
proběhla
na
Fakultě sociálních studií
Masarykovy
univerzity
v Brně. Všechny přednášky
měly
velký
ohlas
i
návštěvnost.

Nová kancelář
V roce 2017 jsme získali do pronájmu kancelář v budově fary v Kostelci nad Orlicí. Do nového
roku jsme již vstoupili s důstojným kontaktním místem. Obrovský kus práce na tom odvedli
Ing. Petr Pávek a Ludmila Konvalinková, kterým patří velký dík.

Svépomocné skupiny v Hradci Králové
V průběhu roku 2017 Mgr. Olga Tenková započala svépomocné skupiny v Hradci Králové,
kterých proběhlo 6. Skupiny byly uspořádány v prostorách Mateřského centra Sedmikráska
a Diecézního teologického institutu Biskupství Královéhradeckého. Vyráběly se materiály na
prodej na adventních trzích a k využití pro činnost PH Dítě v srdci, například sešitky a fotoalba
japonskou vazbou, ozdobné karty na otisky nožiček apod.

III. konference dětské paliativní péče

Je pro nás velkou ctí, že jsme se mohli zúčastnit III. konference dětské paliativní péče. Za naši
organizaci zde přednášela Bc. Alena Peremská. Konference se konala v termínu 30. listopadu
až 1. prosince v klášteře Hradisko v Olomouci. Cílem konference bylo pokračovat v diskuzi
o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Cílovou
skupinou byli nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní
péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních
organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Vánoční akce
V roce 2017 jsme se zúčastnili celkem tří vánočních událostí, z nichž jednu jsme sami pořádali.
Na pozvání Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí jsme se 26. listopadu zúčastnili
s naším informačním stánkem tradiční akce Vánoce
pro ulici. Prezentovali a prodávali jsme zde své
výtvory ze svépomocných skupin a výrobky z ženské
věznice ve Světlé nad Sázavou. Naše účast zde je již
tradiční.
Vánoční trhy v Bastionu IV, kterých jsme se také
zúčastnili, se konaly 16. prosince v Umělecké kolonii
Bastion IV v Josefově. Za nadšení a spoustu
věnovaného času stánkovému prodeji děkujeme paní
Marcele Matuškové. Celá akce také sloužila
k propagaci naší činnosti. Zde jsme také přijali milý
finanční dar od novomanželů Honkových, kteří
požádali své svatební hosty, aby jim místo květin
darovali finanční příspěvek na činnost nšeho hospice.
Na Štědrý den jsme pozvali všechny naše příznivce
na farní dvůr v Kostelci nad Orlicí, kde se nachází
naše nové kontaktní místo, ke „Zpívání u jesliček“.
Podávala se rybí polévka, zelňačka, svařák, perníčky
apod. Společně jsme si zazpívali a užívali si vánoční
pohodu. Velký dík za organizaci patří Petru Pávkovi
a Ludmile Konvalinkové.

Benefiční koncert pro Dítě v srdci v Praze
V neděli 3. prosince se konal Koncert pro Dítě v srdci v kostele sv. Václava na Zderaze v Praze.
Vystoupila zde zpěvačka Dana Dubová a na varhany ji doprovázel Drahoš Gric. Bohatý
hudební program doplnila promluvou o svém osobním příběhu a činnosti Perinatálního hospice
Dítě v srdci Bc. Petra Kolčavová. Výtěžek z koncertu byl věnován na činnost hospice.

Pouť rodičů, kteří přišli o dítě
Pouť rodičů, kteří přišli o dítě proběhla v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách, významném
poutním místě na pomezí Čech a Moravy, v sobotu 9. prosince, v předvečer Světového dne
památky zesnulých dětí. Pouť pro Dítě v srdci pořádali Petra a Šimon Kolčavovi ve spolupráci
s Pastoračním centrem Biskupství Královéhradeckého a klášterem v Králíkách. Zúčastnilo se jí
na 60 osob, převážně rodičů, kteří přišli o dítě, ale také prarodičů, tet, strýčků a dalších
rodinných příslušníků, kteří prožili ztrátu dítěte v rodině. Pouť byla zahájena křížovou cestou
za děti, které zemřely před porodem, při nebo po porodu, v ambitech kláštera. Následoval
koncert, viz výše, odpoledne bylo věnované sdílení příběhů a tvorbě memoryboxů, účastníci
využili nádherné okolí k procházce a přítomnost kněze P. Karla Moravce a řeholní sestry
Růženy Maříkové k duchovním rozhovorům. Pouť měla být zakončena Mší svatou za rodiče,
kteří přišli o dítě. Pro velký ohlas však byla prodloužena do druhého dne a zakončena obědem.
Po nadšených reakcích zúčastněných jsme se rozhodli pro pořádání druhého ročníku v září 2018

.

Na závěr samozřejmě patří ohlédnutí za celým rokem. Při tom nelze nevidět to velké množství
lidí, kteří nás podpořili. Finančně, materiálně, svou prací, emočně a mnoha modlitbami. Díky
tomu všemu dnes jsme tam, kde jsme. Naše práce nemívá šťastné konce. Nemůžeme odejmout
obrovskou bolest ze ztráty dítěte. Co ale můžeme, je zasadit se, aby tato bolest nebyla drásána
neopatrným jednáním a přístupem a aby se nezvětšovala o zbytečně druhotně vytvořená
traumata. Aby se každá rodina, která nosí své dítě v srdci , se mohla s miminkem důstojně
rozloučit a začít se pomalu nadechovat do dalších nových dnů.
Nosím své dítě v srdci
a i když jsem to nechtěla,
ač jeho tělo zebe hlína
já dostala jsem anděla

Nosím své dítě v srdci
je čisté teplé, útulné
Snad se mu u mě líbí,
když duše má ho objímá

Nosím své dítě v srdci
a říkám Čekej na mámu
Až přijde moje pravá chvíle,
zase se k tobě dostanu….

S vírou, že smrtí život nekončí...pro všechny rodiče, prarodiče a sourozence malých andílků…
Alena Peremská

Rozvaha za období
Perinatální hospic, z.s.

IČ: 03503747

Účet Název účtu

Počáteční stav

účetní rok 2017
Obrat

Koncový stav

Aktiva
112
112
11x
1xx
211
21x
221
22x
2xx
311
315
31x
3xx
xxx

Materiál na skladě
Evidenční drobný majetek

Pokladna
Peněžní prostředky na účtech

Pohledávky z obchodních vztahů
Ostatní pohledávky

4 671,00
2 690,00
7 361,00
7 361,00
6 173,00
6 173,00
14 835,43
14 835,43
21 008,43
0,00
600,00
600,00
600,00
28 969,43

0,00
0,00
0,00
0,00
11 845,00
11 845,00
108 706,49
108 706,49
120 551,49
8 300,00
0,00
8 300,00
8 300,00
128 851,49

Součet aktiv od začátku roku
Pasiva
321
32x
368
36x
3xx
901
90x
930
932
93x
9xx
xxx

Dluhy z obchodních vztahů
Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti

Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk/ ztráta z minulých let

Součet pasiv od začátku roku
Hospodářský výsledek od začátku roku

4 671,00
2 690,00
7 361,00
7 361,00
18 018,00
18 018,00
123 541,92
123 541,92
141 559,92
8 300,00
600,00
8 900,00
8 900,00
157 820,92

157 820,92
726,00
726,00
0,00
0,00
726,00
1 100,01
1 100,01
27 143,42
0,00
27 143,42
28 243,43
28 969,43

1 041,00
1 041,00
0,00
0,00
1 041,00
0,00
0,00
- 27 143,42
27 143,42
0,00
0,00
1 041,00

1 767,00
1 767,00
0,00
0,00
1 767,00
1 100,01
1 100,01
0,00
27 143,42
27 143,42
28 243,43
30 010,43

30 010,43
127 810,49

Výsledovka za období
Perinatální hospic, z.s.

IČ: 03503747

Účet

Počáteční stav

Název účtu

účetní rok 2017
Obrat

Koncový stav

Náklady
501
501
50x
512
513
518
518
518
51x
549
54x
5xx
xxx

Spotřeba materiálu
Vybavení do memoryboxů
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Propagace
školení
Jiné ost.náklady

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24 690,50
14 337,00
39 027,50
2 707,00
2 431,00
6 164,00
10 921,00
23 240,00
45 463,00
101,00
101,00
84 591,50
84 591,50

24 690,50
14 337,00
39 027,50
2 707,00
2 431,00
6 164,00
10 921,00
23 240,00
45 463,00
101,00
101,00
84 591,50
84 591,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 527,00
24 800,00
32 327,00
2,99
2,99
151 555,00
26 817,00
1 700,00
180 072,00
212 401,99
212 401,99

7 527,00
24 800,00
32 327,00
2,99
2,99
151 555,00
26 817,00
1 700,00
180 072,00
212 401,99
212 401,99

Výnosy
602
602
60x
644
64x
682
682
684
68x
6xx
xxx

Tržby z prodeje služeb
školení
Výnosové úroky
Dary
Benefice - vstupné dobrovolné
Přijaté členské příspěvky

Hospodářský výsledek (počáteční stav):
Hospodářský výsledek:
Hospodářský výsledek (koncový stav):

0,00
127 810,49
127 810,49

