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POHODA
společnost pro normální život 

lidí s postižením, o. s. 

Umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost 

a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

“Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, 
aby byl šťasten tak, jak po tom touží.”

Karel Čapek

Jsme transparentní organizací.

Poskytujeme kvalitní sociální služby.

Klademe důraz na stabilitu a profesionalitu.
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Vážení čtenáři výroční zprávy,
vážení přátelé a sympatizanti POHODY,
POHODA oslavila v roce 2013 patnácté výročí od svého založení. Patnáct let je také příležitostí k novým rozhodnutím. 

POHODA od samého začátku vždy usilovala o to pomáhat lidem s postižením v jejich samostatnosti. Vždy se o „své 

lidi“ starala tak, aby pro ně vytvářela co nejlepší podmínky k jejich samostatnějšímu rozhodování a nezávislejšímu 

životu.

Doufáme a věříme, že jsme se všichni mnohému naučili – my pomáhající i ti, pro něž tu naše organizace je – a že 

se nám v našem společném úsilí dařilo. Byla to a je zásluha všech zúčastněných v kolektivu. Možná, že je poněkud 

nespravedlivé neuvést všechny, ale aspoň vyjmenujeme ty, kteří POHODU vedli. Byla to nejprve Maria Hrabánková, 

zakladatelka POHODY a její první ředitelka. Její nástupkyní se stala v letech 2003 až 2007 paní Ladislava Dolínková, 

od níž ředitelskou funkci převzal v roce 2008 Mgr. Jiří Kučera. Tři poslední roky zastává tuto pozici Mgr. Lucie Mer-

vardová. Jejich zásluhou, a samozřejmě nejen jejich, se POHODA stala v průběhu let respektovanou institucí. Stala se 

organizací, která je mezi poskytovateli sociálních služeb subjektem normotvorným a nepřehlédnutelným. A takovou 

chce i zůstat.

V roce našeho patnáctiletí jsme se rozhodli – v reakci na přijetí nového občanského zákoníku – transformovat naše 

občanské sdružení na obecně prospěšnou společnost a začlenit do této nové struktury i dosavadní činnost Společnos-

ti POHODA - vzdělávací agentura, která byla do té doby samostatnou obecně prospěšnou společností. V této souvis-

losti nám přibudou i nové úkoly ve všech oblastech naší činnosti a typech poskytovaných služeb, včetně sociálního 

podnikání a vzdělávání, jež patří mezi to nejnovější, čím se zabýváme. Chceme nejen využít naše zkušenosti, ale také 

zprostředkovávat zkušenosti jiných. A v tom snad budou naše patnácté narozeniny novým vykročením. 

Věříme, že se bude POHODA dále rozvíjet už i proto, že státní instituce monitorující a podporující tuto oblast mají za 

to, že jsme na správné cestě. K naší činnosti také patří stále jim to připomínat.

Od začátku existence POHODY je před ní stále tatáž výzva – být neustále na úrovni odborné i lidské. K tomu jí my 

všichni musíme pomáhat. Ať se nám to společně daří!

Jménem správní rady 

Ing. Jan Rejšek, předseda 

a PhDr. Blanka Šrámková, místopředsedkyně

Prolog
Uplynulý rok, myslím, můžeme směle považovat pro POHODU za úspěšný. A to hned z několika důvodů. Podařilo se 

nám naplnit několik důležitých strategických cílů, které jsme si v roce 2012 stanovili. 

Naplnili jsme kapacitu všech sociálních služeb, které poskytujeme. 

Udrželi jsme úroveň služeb, se kterou jsme spokojeni nejen my, ale především lidé, kteří je využívají. Jejich spokoje-

nost si pravidelně ověřujeme. Zajímá nás také názor lidí, kteří jim jsou nejbližší. Členů jejich rodin. 

V polovině roku jsme představili nové logo organizace, nové webové stránky a spolu s tím začali používat komplet-

ně nový vizuální styl. Ten lépe vyjadřuje naši činnost a líbí se našim klientům, pracovníkům POHODY, partnerům 

i veřejnosti.

Svou novou podobu jsme všem představili na oslavě 15. výročí založení POHODY. 

Poučili jsme se z prvního roku fungování našeho sociálního podniku Mléčný bar Bílá vrána a zavedli opatření, která 

vedou k jeho lepším, nejen ekonomickým, výsledkům. Pravidelně spolupracujeme v baru a i v rámci cateringu se šesti 

pracovníky s mentálním znevýhodněním. Zákazníci o nás vědí a žádají si nás. Jedna ze zaměstnankyň se osamostat-

nila a našla si práci v jiném podniku. To nás mrzí, ale ještě více těší. 

Na sklonku roku jsme POHODU úspěšně provedli snad největší změnou její existence. Uzavřela prvních patnáct let 

svého působení jako občanské sdružení a do dalších let vstoupila jako obecně prospěšná společnost (od 18. 12. 2013). 

Děkuji všem lidem, kteří se na její činnosti doposud jakkoli podíleli.  Děkuji jejím klientům a dobrodincům za důvěru 

a spolupráci.  A zejména pracovníkům, kteří jsou nositeli podpory uživatelům našich služeb a dobrého jména POHODY.

Mgr. Lucie Mervardová, ředitelka
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Asistence POHODA

Osobní asistence je sociální služba, kterou poskytujeme prostřednictvím programu Asistence POHODA. Mohou ji 

využívat dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 19-80 let. Službu poskytují osobní asistenti, 

kteří se zaměřují mimo jiné na zapojování lidí s postižením do běžného prostředí, do společnosti. 

Před zahájením poskytování služby naši pracovníci zjišťují, co zájemce od osobní asistence očekává. K rozhodování 

může zájemce přizvat svou rodinu nebo přátele.

co poskytujeme v rámci služby osobní asistence klientům: 

▸ podporujeme je v péči o sebe sama

▸ hledáme společně cesty, jak se mohou co nejvíce osamostatnit

▸ otevíráme jim nové možnosti v běžném životě

▸ nabízíme doprovod na různá místa, například do kina, divadla, obchodního centra, 

▸ na sportoviště nebo do ordinace lékaře

Odlehčovací služba pomáhá pečující rodině načerpat nové síly, vyřídit si potřebné záležitosti, navštívit lékaře či 

společenské aktivity. 

Komerční asistence umožňuje využití tohoto typu služby zájemci, který nespadá do naší cílové skupiny. Komerční 

asistence funguje na stejných principech jako osobní asistence.  Je určená lidem, kteří potřebují podporu v oblastech, 

ve kterých pozbyli samostatnosti. Komerční služba je vhodná například pro občany v seniorském věku, s tělesným 

postižením aj.

Službu poskytují kvalifikovaní osobní asistenti.

Rekapitulace za rok 2013

Osobní asistence a odlehčovací služba se rozrostly o 2 klienty a další klientka navázala po přerušení služby. Osobní 

asistenti pomáhali klientům v jejich domovech nebo s nimi vycestovali do terénu. Společně navštěvovali například 

výstavy, filmy, zájmová společenství, cukrárny nebo kurz malování ústy. Asistenti podporovali klienty při nákupech 

a schůzkách s opatrovníkem.  Klienti se zapojili do oslav 15. výročí společnosti POHODA svou účastí na akci „Piknik 

s POHODOU“ na Náměstí Míru. Ten se uskutečnil 1. října 2013. Někteří klienti využili pozvání na Mikulášskou, jiní 

navštívili vánoční večírek s divadelním představením denního stacionáře. Komerční asistenci začala využívat nová 

klientka z Domova seniorů. 

Příklad dobré praxe

Asistent: 

„Když jsem se s  klientem setkal poprvé, bylo to milé. Jen jsem na jeho straně cítil hodně úzkosti. Ta kontrastovala s kli-

entovou rozložitou postavou zápasníka. Nosí v sobě jeden zážitek, který ho omezuje v pohybu na veřejnosti.  Jedenkrát se 

rozohnil v metru, rozbil sklo, a tak na něj cestující zavolali záchranku. Bojí se proto, aby ho záchranka znovu nesebrala 

a neodvezla, kdyby se choval hlučně a pro druhé nepřijatelně. Když nás míjí sanitka, ptává se: “Není to pro mě?“. Připadá 

mi, že při pobytu venku potřebuje nabýt jistotu a vnitřní klid. Po cestě domů z výletu u něj cítím úlevu, že vše dobře dopadlo. 

Vždy se ujistí, jestli se choval dobře. S naším klientem se dá vyjít, respektuje-li člověk jeho obavy, nechá-li mu čas na vlastní 

rozhodování. Když se „otrká“, je vlastně velmi společenský. I s lidmi, které potkáváme, se dá do řeči a je velmi přátelský. Je-li 

hrubší, je to proto, že ho zmáhají obavy“.

Zaměření týmu

Tým asistentů se ve své práci více zaměřoval na komunikaci s rodiči našich klientů. Ve smyslu rovnocenného part-

nerství a vzájemného respektu. Soustředili se s klienty na provádění a posléze hodnocení kroků z individuálních 

plánů. Na metodických setkáních si osobní asistenti mimo jiné zkoušeli nové metody a nástroje pro práci s klientem.  

Zaměřovali se na co největší podporu klientova samostatného rozhodování. Zároveň reflektovali, kdy je na místě 

uplatnit kontrolu, kdy je to ve prospěch klienta. 

V roce 2013 jsme uspořádali setkání s rodiči a opatrovníky, kde jsme hovořili i o vzájemné spolupráci v posledním 

roce a plánech organizace v nejbližším období. Rodičům klientů osobní asistence a odlehčovací služby jsme poskytli 

ke zhlédnutí dokument, osobní zpověď rodiče, ve kterém vyjadřuje svůj postoj ke včasnému osamostatnění dospíva-

jících dětí s mentálním postižením od stárnoucích rodičů. Chtěli jsme upozornit na citlivou oblast plánování budouc-

nosti těchto lidí. Rodič z dokumentu považuje za nejvhodnější k osamostatňování dobu, kdy jsou rodiče ještě v ak-

tivním věku, mají svou další životní náplň a mohou pozorovat zpovzdálí, jak jejich syn nebo dcera bydlí s potřebnou 

podporou ve vlastním či chráněném bydlení.  Rodiče tak měli možnost vyslechnout názor jednoho z nich. 

tým:

Jana Švajglová manažerka programu Asistence POHODA, lektorka Vzdělávání POHODA

Jan Holiš osobní asistent, zastupuje manažerku programu

irena Zítková osobní asistentka, zastupuje manažerku programu

Aneta Žežulková studentka VOŠ, osobní asistentka

Karolína Pivoňková studentka UJAK, osobní asistentka

Šárka Rychnovská osobní asistentka

Veronika Poláková studentka UK, osobní asistentka

Lenka Fojtová osobní asistentka, asistentka chráněného bydlení

statistika:

Věk klientů: 

▸ cca 50% lidé mladého a středního věku 25 až 39 let

▸ cca 50% lidé staršího, středního věku 40 až 65 let

Poskytnuté služby:

Osobní asistence: 14

Odlehčovací služba: 10

Komerční asistence: 2

Četnost asistencí:

4 klienti 4 hodiny za měsíc

2 klienti cca 16 hodin asistencí za týden

10 klientů 3 až 4 hodiny 2x – 3x týdně

12 klientů 2 až 4 hodiny asistencí 1x týdně

Celkový počet dotovaných asistencí: 24

Celkový počet hodin komerčních asistencí: 2

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2013
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KLub POHODA

Denní stacionář je sociální služba, kterou poskytujeme prostřednictvím programu Klub POHODA. Tato služba 

podporuje všestranný rozvoj lidí s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 19 – 80 let a nabízí jim kontakt se 

společenským prostředím. Provoz denního stacionáře je zajištěn od 8 do 16 hodin.

co poskytuje služba denního stacionáře:

▸ podporu samostatnosti

▸ smysluplné využití dne

▸ získání nových dovedností a znalostí

▸ osobní zkušenost – být součástí týmu a zažít společný úspěch

▸ pobavení se s přáteli

Rekapitulace roku 2013

Denní stacionář se v roce 2013 nesl v duchu velkých personálních změn. Tým asistentů se skoro kompletně vyměnil 

díky nástupu našich asistentek na mateřské dovolené. Uživatelé denního stacionáře měli možnost výběrové řízení 

svým hlasem ovlivnit. Stali se důležitou součástí týmu, který nové kolegy vybíral. Každý ze zájemců o práci asistenta 

přinesl něco zajímavého. Po každém kole pohovorů probíhaly bouřlivé diskuze na téma, proč a o koho máme zájem. 

Výběr byl ukončen vhozením hlasu do volební urny. Při výběru nových asistentů jsme měli veliké štěstí. Rychle do ko-

lektivu ve stacionáři zapadli a vnesli k nám něco osobitého. Jedna asistentka je neuvěřitelnou studnicí nápadů, a tím 

si okamžitě uživatele naší služby získala. Klienti měli možnost využít jejích znalosti hlavně v kurzu práv a povinností. 

I když vznikl na konci roku 2012, během roku 2013 dostal novou tvář a náplň. Změnil se ve velice praktický a přínos-

ný kurz. Uživatelé Klubu POHODA si v něm mohli vyzkoušet modelové situace ze života. A tak se u nás například volil 

prezident ČR atd.

Druhý asistent pro změnu do stacionáře přináší hudbu a počítačovou zdatnost. Uživatelé s ním pracovali na piktogra-

movém zpěvníku. Natrénovali pásmo jarmarečních písní, které zazpívali lidem např. na Slunečním náměstí během 

Svatováclavského jarmarku, v ulicích Prahy nebo na vánoční oslavě.

Denní program vycházel ze zájmu uživatelů. Každý mohl navrhnout kurz podle svého přání. Všechny uživatele služby 

bavil nácvik „aktivit denního života = ADL“. Rádi jsme pekli nebo vařili, dělali praktické činnosti pro život. V pra-

covních postupech se každý uživatel rozvíjel podle svých schopností. Ergoterapii jsme zahrnuli  do kurzů i aktivit. 

Uživatelé se příjemnou formou učili nebo zdokonalovali v praktických činnostech, které jim mohou pomoci k větší 

samostatnosti v životě nebo bydlení, vedou k nárůstu sebevědomí z nabytých dovedností.

Sociální dovednosti uživatelé procvičovali na procházkách Prahou, ale i mimo ni. Výlety sami vyhledávali na počítači. 

Učili se vyhledávat spojení a ceny vstupenek. Takto jsme například dojeli do Lysé nad Labem, Benátek nad Jizerou, 

nebo do divadla v Hradci Králové. Populární byla také návštěva ZOO. Pokud chcete vidět naše zážitky, podívejte se na 

námi psané webové stránky www.klubpohoda.org. Najdete v nich jak fotografie a články, tak i kopii kroniky Klubu.

Herci hráli dále

V roce 2013 jsme se vrhli na nácvik dalšího divadelního představení „Malý princ“. Diváci je mohli několikrát zhléd-

nout na „Momentální scéně“ v Mléčném baru Bílá vrána i na vánočním večírku POHODY. Herci ukázali, jaký pokrok 

v komunikaci a projevu udělali. 

Dílnička

Snaha v naší terapeutické dílničce nevyšla na prázdno a sklidila pozitivní ohlas. Naše koupelové výrobky se líbily. 

Možná právě proto jsme získali na sklonku roku velkou zakázku na výrobu vánočních dárků pro Městskou část Pra-

ha 2. Snad jsme udělali svou prací všem obdarovaným radost. Za vydělané peníze jsme mohli do denního stacionáře 

koupit nové rádio a nutné vybavení do naší terapeutické kuchyně. 

Koncem roku jsme se opět zapojili do projektu Voda pro Afriku. Opět, již potřetí, jsme se věnovali expedici skleně-

ných karaf Nadačního fondu Veolia. Rádi se tohoto projektu účastníme. Koupí karaf se může každý zapojit do podpory 

stavění studní v Africe. Pokud jste si v rámci tohoto projektu koupili karafu na vodu, tak právě my jsme Vám ji zkont-

rolovali, zabalili a poslali poštou přímo k Vám domů. 

tým: 

Mgr. Šárka Petrášová manažerka služby, ergoterapeut

Mgr. Kateřina Mošťková osobní asistentka, speciální pedagog

Mgr. Johana svobodová osobní asistentka (do I/2013)

Mgr. Šramotová Jana osobní asistentka, sociální pedagog (od I/2013)

Mgr. Zuzana Fabian osobní asistentka (do IV/2013)

bc. Jiří Červený osobní asistent (od IV/2013)

MgA. irena Feith divadelní dílna

Petra nováková muziko dílna (do VI/2013)

Matteo Maienza muziko dílna (od XI/2013)

statistika: 

Podaných žádostí o službu: 9

Přijatých klientů: 7, 2 zůstávají jako 

 aktivní žadatelé o DES

Klienti, kterým byla poskytnuta služba: 16

Uživatelé z CHB: 9

Uživatelé docházející z domova: 7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2013
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byDLení POHODA

chráněné bydlení je pobytová sociální služba, kterou poskytujeme prostřednictvím programu Bydlení POHODA. 

Tato služba umožňuje lidem s postižením žít běžný život, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. Naše 

služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let.

POHODA má v Praze čtyři byty:

chráněný byt sokolská

▸ funguje od roku 1998

▸ 2 jednolůžkové a 2 dvojlůžkové pokoje

▸ 6 obyvatel (2 muži a 4 ženy)

▸ jedná se o byt, kde žijí převážně starší uživatelé, kteří potřebují větší podporu asistentů

▸  asistenti zde jsou v odpoledních a nočních hodinách od 15:30 do 7:30, protože část uživatelů chodí do práce a dru-

há polovina chodí do denního stacionáře POHODA

▸ víkendy a svátky je služba nepřetržitě

chráněný byt Kodymova I

▸ prostorný mezonetový byt pro 8 lidí

▸ 4 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje

▸ v současnosti zde žijí 4 muži a 4 ženy

▸ obyvatelé bytu jsou samostatnější, komunikativní, aktivní a rádi se baví 

▸ většina uživatelů chodí do zaměstnání

▸ asistence je zajištěna od 15:00 do rána druhého dne

▸ víkendy a svátky je služba nepřetržitě

chráněný byt Kodymova ii

▸ mezonetový byt pro 5 lidí

▸ 1 jednolůžkový a 2 dvoulůžkové pokoje

▸ v současnosti zde žijí 2 muži a 3 ženy

▸ uživatelé potřebují minimální míru podpory

•	 podporu	zajišťuje	v případě	potřeby	asistent	z bytu	Kodymova	I (na	patře)	v době	od	15.00	do	7:30	hodin	

▸ všichni uživatelé bytu jsou zaměstnáni

chráněný byt nuselská

▸ nově otevřený byt (garsoniéra - 1+kuchyň)

▸ pro jednoho uživatele

▸ nyní zde bydlí paní, která postupně prošla všemi byty od největší míry podpory až po tu minimální 

▸  asistence je poskytována 2x měsíčně 5 hodin, kdykoliv může klient cokoliv konzultovat po telefonu s asistentem 

v bytě Sokolská

ReKAPituLAce ZA ROK 2013

Uživatelé služby se za přiměřené podpory asistentů osamostatňují a v rámci individuálního plánování se zaměřují na 

různé oblasti, které jim pomáhají v jejich nezávislosti.

V průběhu roku se všichni uživatelé bytu podíleli na povinnostech spojených s udržováním domácnosti. Přes týden 

mají rozdělené služby - jako např. službu na nádobí, úklid kuchyně, úklid koupelny, vysávání. Kdo může, jde na nákup, 

jiný vaří večeři. Některé činnosti provádí uživatelé ve spolupráci s asistentem.

V rámci těchto aktivit jsme u některých uživatelů bydlení zaznamenali zlepšení a posun k větší samostatnosti.

Práci s uživateli zhodnocujeme podle naplňování individuálních plánů, které s uživateli vytváří klíčový asistent. 

V individuálním plánování se zaměřujeme na oblasti, které si klient přeje zlepšit, ve kterých potřebuje pomoc a co se 

chce naučit - jako např.: hygienické návyky a péče o sebe, hospodaření s penězi, samostatné nakupování a příprava 

jídla, aktivní trávení volného času, podpora v rozhodování, orientace v okolí bydliště a v Praze. Plány se z velké části 

daří naplňovat. 

Na druhé straně se nám podařilo u některých uživatelů zachovat dosavadní míru schopnosti a nedochází k ústupu 

získaných dovedností. 

Podařilo se nám otevřít nový chráněný byt v Nuslích. Žije tam paní, která nejprve potřebovala intenzivnější asistenci 

a nyní ji využívá co nejméně, tj. jen několik hodin týdně.

Kromě rozvíjení schopností a dovedností potřebných pro život si uživatelé služby spolu s asistenty našli čas i na 

zábavu. Zúčastnili jsme se zahraniční dovolené v Itálii - Giulianova Lido, kde jsme si užili spoustu zábavy, ale zároveň 

jsme poznali mnoho krásných míst. 

V teplých měsících jsme byli na různých výletech, a to v Hradec Králové, Karlových Varech, Mariánských Lázních. 

Dále jsme se chodili koupat a grilovat do Šáreckého údolí. 

V zimním období jsme byli na karnevalu na Barče a chodili jsme na různá divadelní představení.

V říjnu, v rámci oslav 15 let POHODY na náměstí Míru, jsme otevřeli jeden z chráněných bytů v blízkosti I. P. Pavlova 

veřejnosti. Spolu s jeho obyvateli jsme ukázali prostory bytu a popovídali si o životě v něm.

tým:

Mgr. Jana Miškuvová manažerka služby (od XI/2013), 

bc. barbora Mádlová osobní asistentka, zástupkyně manažerky (od XI/2013), 

Lenka Fojtová osobní asistentka

Mgr. Petra Harnúšková osobní asistentka

Jaroslava Hrabáková osobní asistentka

Jiřina Jáchimová osobní asistentka

Mgr. Petra Kuncová osobní asistentka (do XII / 2013)

tamara tamchynová osobní asistentka

Rostislav Matějka osobní asistent (od VI/ 2013)

sunčica novakovic osobní asistentka (od XI/2013 do I/2014)

statistika:

Podaných žádostí o službu chráněného bydlení: 13

Přijatých klientů: 6

Klienti, kterým byla poskytnuta služba: 20

Ukončených pobytů: 4

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2013
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DObROVOLníK POHODA

Dobrovolně v Pohodě 2013 je dobrovolnický program akreditovaný MVČR. Cílem programu je spojovat lidi, kteří jsou 

ochotní nabídnout svou podporu, své znalosti, schopnosti a kvality lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Cílo-

vou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením, případně s organickým poškozením mozku. 

ReKAPituLAce ZA ROK 2013

Pod vedením kvalifikovaných pracovníků se v roce 2013 zapojilo 11 dobrovolníků do dvou základních oblastí činnosti:

▸  Přímá práce s klienty – individuální nebo skupinovou formou. Zahrnuje pestrou škálu možností spolupráce s kli-

enty POHODY. Jde o pomoc v rozvoji potenciálu jednotlivých klientů a jejich plnohodnotného zapojení do běžného 

života společnosti. 

  Dobrovolníci přispívali k rozšiřování sociálního pole klientů, nabízeli jim kontakt s běžným společenským pro-

středím. Navštěvovali kulturní události, společně absolvovali sportovní, vzdělávací a další aktivity. 

▸  Řešení aktuálních potřeb organizace – dobrovolníci se angažovali při přípravě a realizaci propagačních akcí 

organizace a zabývali se administrativní prací. Například prováděli analýzy potřebné pro plánování dalšího za-

měření sociálního podniku, vyhledávali potřebné údaje pro Public Relations aj. 

  Pomoc dobrovolníků jsme ocenili na mnoha trzích pro neziskové organizace, kde se prezentujeme s výrobky z Díl-

ničky nebo s divadelní dílnou denního stacionáře – Klub Pohoda.

Projekt Dobrovolně v Pohodě 2013 umožnil našim dobrovolníkům nahlédnout do života lidí s mentálním postižením. 

Byl přínosem pro samotné klienty a velkou pomocí pro zaměstnance. 

Děkujeme za zodpovědný přístup a respekt k práci s každým jednotlivým člověkem.

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu vnitra České republiky.

tým:

Gabriela Puflerová simona Šnajdrová

Ljuba Kameneva Miloš Fiala

Helena Lecová tereza suchá

Michaela Pacáková Michala brožová

Vlastimil tetour Alena schutová

Jitka Al-Khatibová

statistika:

Služby a programy,  Počet odpracovaných

ve kterých dobrovolníci působili hodin

Chráněné bydlení 42,0

Klub Pohoda 97,5

Mléčný bar Bílá vrána 168,0

Administrativní pomoc 27,0

SPOLU 334,5

MLéČný bAR bíLá VRánA

Mléčný bar Bílá vrána je sociálně prospěšný podnik, jehož hlavním cílem je zaměstnávat lidi s mentálním postižením 

a jeho prostřednictvím informovat veřejnost o této skupině obyvatel. 

Jde o nekuřácký prostor, který nabízí občerstvení, originální domácí recepty, catering a vyžití ve volném čase pro 

širokou veřejnost.

Mléčný bar oslavil v říjnu 2013 druhý rok svého fungování. Vytvořili jsme sympatický prostor, kam si našly cestu 

nejen maminky s dětmi z blízkého okolí kvůli dětskému koutku, bezbariérovému prostředí či nabídce čerstvého jídla 

a nápojů – mléčných koktejlů a kvalitní kávy. 

V průběhu roku jsme připravili několik dětských narozeninových oslav na klíč a business snídaní. Pracovníci baru se 

také účastnili stánkového prodeje na akcích pořádaných Městskou částí Praha 13, neziskovými organizacemi a sub-

jekty ziskové sféry.

Školní bufet 

Letos jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s Fakultní základní školou Mezi školami, v níž jsme převzali provoz škol-

ního bufetu. Nabízeli jsme žákům především domácí čerstvé výrobky, jako například plněné bagetky, domácí koláče 

a dorty.

cateringové zakázky 

Zrealizovali jsme více než dvě desítky cateringových zakázek až pro 170 osob.

Mezi naše zákazníky patří: AVPO ČR, INEX SDA, Dílny tvořivosti, Mateřská centra, MPSV, MČ Praha 13, P3 – People 

Planet Profit, Telefonica O2, AVAST, Veolia, ČSOB, Neziskovky.cz, SKOK atd.

Momentální scéna

V září 2013 jsme nastartovali projekt s názvem Momentální scéna aneb Prosazuj se, jehož hlavním cílem je lidem se zne-

výhodněním poskytnout prostor k tomu, aby se mohli umělecky vyjádřit prostřednictvím některé z uměleckých forem.

Projekt jsme otevřeli vernisáží karikatur zaměstnanců a klientů POHODA o. s. pod názvem „Ukaž své druhé já“. Vý-

stava pokračovala v prostorách MČ a trvala 4 měsíce.

Organizovali jsme několik výstav, divadelních představení, promítali filmy, hráli a zpívali. Bar se stal místem, které žije. 

tým:

Zoran Dukić fundraiser od IV/2013 (předchůdce Lucie Poláchová)

Jan Viertel provozní od V/2014 (předchůdce Petr Kiele)

Kateřina Kučerová DiS – obsluha, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním

Jana sobotková obsluha, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním

Radka Pleskačová obsluha, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním

Hanka crkvová obsluha, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním 

Pět pracovníků s mentálním znevýhodněním

Růžena Králová, Kateřina Marková, Zdeňka Miková, Martin Krčmář, Martina strachotová

PROGRAMY A ČINNOSTI V ROCE 2013
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Od dubna 2013 vystřídal Lucii Poláchovou na pozici fundraisera Zoran Dukić, který má zároveň na starosti po ob-

chodní stránce i Mléčný bar Bílá vrána. 

Klub dárců

Klub je společenství jednotlivých lidí, kterým je činnost o. s. POHODA sympatická a rozhodli se ji pravidelně podporovat. 

V roce 2013 jsme i nadále spolupracovali s jednotlivými členy a získávali nové. O naší činnosti pravidelně informuje-

me prostřednictvím newsletteru. 

Prostřednictvím Klubu dárců získala POHODA, o. s. finanční prostředky v hodnotě téměř 53.000,- Kč.

nefinanční dary

V průběhu roku 2013 jsme získali celou řadu darů nefinančního charakteru – tisk vizitek a letáků ve stovkách kusů 

zdarma, zhotovení reklamních předmětů a samolepících etiket, volné vstupenky do divadel, dárkové vánoční balíčky 

pro zaměstnance i uživatele našich služeb, hudební nástroje, čokolády, vybavení pro Mléčný bar Bílá vrána, nebo také 

slevu na nákup podlahové krytiny do chráněného bydlení a kanceláří.

Pro Mléčný bar Bílá vrána jsme zdarma získali myčku, prezentaci v rámci komerčního projektu Lavičky.cz, v časopi-

sech na Praze 2, Praze 4 a Praze 13.

Pro projekt Momentální scéna aneb Prosazuj se jsme od internetového obchodu Kytary.cz získali slevu na nákup 

hudebních nástrojů.

Významní firemní a nadační dárci

▸ V roce 2013 získala POHODA, o. s. prostředky v rámci projektu OPPA na financování mzdy fundraisera.

▸ Nadace AVAST podpořila Mléčný bar Bílá vrána částkou 130.000,- Kč.

▸  Hlavními partnery našeho projektu Momentální scéna se staly Konto Bariery a společnost PRE. Podpořili nás 

částkou 50.900,- Kč.

▸  Spolupráci jsme dále rozvíjeli také s organizátory charitativního projektu “Sbírej toner”. Díky tomu jsme získali 

finanční prostředky na podporu našich sociálních služeb od firmy KMP Bürotechnik, s.r.o. ve výši 38.090,- Kč.

▸  Mezi významné dárce v roce 2013 patřilo také Angelato Café, které finančně podpořilo naši klientku, paní Marii, 

částkou 48.250,- Kč.

Děkujeme všem dárcům, členům klubu a dalším sympatizantům za podporu a spolupráci.

V roce 2013 o sobě dávala POHODA o. s. vědět v průběhu celého roku.

Nejdůležitějšími událostmi byly:

▸ změna loga organizace a celého vizuálu grafiky

▸ spuštění nové podoby webu

▸ oslavy 15. výročí společnosti 

▸ transformace společnosti z občanského sdružení na občansko prospěšná společnost

Mimo to POHODA prezentovala jak své služby, tak aktivity klientů na různých prodejních a volnočasových akcích.  

Největší událostí byla právě zábavná oslava kulatého výročí, nazvaná „PIKNIK S POHODOU“, která se uskutečnila 

1. října na náměstí Míru v Praze.  Oslavy proběhly pod záštitou Městské části Praha 2 a oslavenci přišla popřát i sta-

rostka, paní Mgr. Jana Černochová. 

V rámci oslav proběhla také výstava na úřadu Městské části Praha 2, kde jsme mimo jiné návštěvníkům představili 

historii naší organizace.

Nelze nezmínit ani projekt MOMENTÁLNÍ SCÉNA, jehož domovským prostorem je Mléčný bar Bílá vrána a svoji 

činnost zahájil v září roku 2013. Projekt umožňuje představit uměleckou tvorbu lidí s postižením prostřednictvím 

výstav, koncertů, divadelních představení atd.

Během roku vycházely články a informace v různých periodikách. Pravidelné informace s nabídkou programu a slu-

žeb Mléčného baru Bílá vrána byly zveřejňovány v novinách městské části P-13 STOP. Mezi další tištěná média, ve 

kterých se mohli čtenáři něco dozvědět o POHODĚ, byly Pražský deník, Prague City line, noviny Praha 2 a další.

 Organizace, její služby a akce, byly dvakrát odprezentovány formou reportáží v pořadu Bez bariér rádia ČRo Regina 

a v rozhovoru s ředitelkou Mgr. Lucii Mervardovou v pořadu Marie Retkové Je jaká je na ČRo Dvojka. Na jaře oslovila 

paní ředitelka posluchače na rádiu Applaus.

Povědomí o společnosti rozšířil i image spot odvysílaný na rádiu Impuls. 

Zajímavý pohled na dění v POHODĚ lze nalézt i na webu www.klubpohoda.org, na který přispívají sami klienti. 

FUNDRAISING KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
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ROZVAHA ( v tis. Kč) 

AKtiVA  1. 1. 31. 12.

A. stálá aktiva 83 28

 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

 2. Oprávky k dl.nehmot.majetku 0 0

 3. Dlouhodobý hmotný majetek 2.042 1.708

  - Stavby 0 0

  - samost. movité věci 629 629

  - drobný dl. hmot. majetek 1.413 1.079

  - poskytnuté zálohy 0 0

 4. Oprávky k dl. hmot. majetku - 1.959 - 1.680

 5. Dlouhodobý finanční majetek 0 0

b. Oběžná aktiva 6.888 7.182

 1. Zásoby 6 8

 2. Pohledávky 1.047 1.087

  - z obchodního styku 721 707

  - daně 0 0

  - ostatní 326 380

 3. Finanční majetek  5.650 5.993

  - pokladna 185 175

  - ceniny 51 25

  - bankovní účty 5.414 5.793

 4. Přechodné účty pasivní 185 94

  - náklady příštích období 162 94

  - příjmy příštích období 0 0

  - dohadné účty aktivní 23 0

Úhrn aktiv celkem 6.971 7 210 

PAsiVA  1. 1. 31. 12.

A. Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv 5.211 5.280

 1. Jmění 4.883 5.211

  - vlastní jmění 275 275

  - fondy organizace 4.608 4.936

 2. Hospodářský výsledek 328 69

b. cizí zdroje 1.760 1.930

 1. Zákonné rezervy 0 0

 2. Dlouhodobé závazky 5 0

 3. Krátkodobé závazky 600 678

  - z obchodního styku 26 24

  - k zaměstnancům 324 367

  - sociál. a zdrav. pojišť. 181 195

  - ostatní přímé daně 11 7

  - závazky ve vztahu k OPPA 0 2

  - jiné závazky 58 83

 4. Bank. výpomoci a půjčky 0 0

 5. Přechodné účty pasivní 1.155 1.252

  - výdaje příštích období 282 281

  - výnosy příštích období 184 247

  - dohadné účty pasivní 689 724

Úhrn pasiv celkem 6.971 7.210

HOSPODAŘENÍ
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stRuKtuRA VýnOsŮ A náKLADŮ HLAVní ČinnOsti

(v tisících Kč)

náKLADy:

1. spotřeba materiálu 782 7,63 %

2. spotřeba energie 522 5,09 %

3. opravy a udržování 205 2,00 %

4. cestovné 6 0,06 %

5. náklady na reprezentaci 2 0,02 %

6. ostatní služby 1 621 15,81 %

7. mzdové náklady 5 269 51,39 %

8. zákonné sociální pojištění 1 606 15,66 %

9. ostatní sociální pojištění 19 0,19 %

10. zákonné sociální náklady 85 0,83 %

11. ostatní sociální náklady 7 0,07 % 

12. daně a poplatky 4 0,04 %

13. ostatní náklady 66 0,64 %

14. odpisy dlouhodobého majetku 55 0,54 %

15. poskytnuté členské příspěvky 3 0,03 %

náKLADy ceLKeM 10 252 100,00 %

nákladový graf
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VýKAZ ZisKŮ A ZtRát ( v tis. Kč)

VýnOsy hlavní činnost vedlejší činnost

Tržby za vlastní výrobky 0 677

Tržby z prodeje služeb 2 851 285

Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR 5 735 0 

Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků 1 518 0

Příspěvky z rozpočtu Městských částí 127 0

Úroky 6 0

Finanční a nefinanční dary fyzických osob 12 0

Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů 0 0

Granty nadac 211 0

Refundace nákladů 12 0

Tržby z prodeje majetku 1 0

Výnosy celkem 10 473 962

náKLADy

Spotřeba materiálu 782 482

Spotřeba energií 522 80

Prodané zboží 0 2

Opravy a údržba 205 9

Cestovné 6 0

Náklady na reprezentaci 2 0

Náklady na služby 1 621 189

Mzdové náklady 5 269 29

Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady 1 717 53

Daně a poplatky 4 4

Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek 55 0

Ostatní náklady 66 4

Poskytnuté členské příspěvky 3 0

náklady celkem 10 252 1 114

Hospodářský výsledek před zdaněním 221 - 152

Daň z příjmů 0 0

Hospodářský výsledek po zdanění 221 - 152

VýnOsy:

1. příjmy od uživatelů služeb 2 851 27,22 %

2. úroky z bankovních účtů 6 0,06 %

3. ostatní výnosy 12 0,12 %

4. tržby z prodeje majetku 1 0,01 %

5. sponzorské dary od fyzických osob 12 0,12 %

6. nadační příspěvky 211 2,01 %

7. provozní dotace z MPSV 5 708 54,50 %

8. dotace z MV ČR 27 0,26 %

9. provozní dotace od hlavního města Prahy 1 439 13,74 %

10. dotace z projektu OPPA 79 0,75 %

11. granty od městských částí Prahy 127 1,21 %

VýnOsy ceLKeM 10 473 100,00 %

HOSPODAŘENÍ

Výnosový graf
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Ředitel společnosti Mgr. Lucie Mervardová

Administrativní pracovnice Ivana Židoňová, BBus (Hons)

Správní rada společnosti:

▸ Ing. Jan Rejšek

▸ PhDr. Blanka Šrámková

▸ Mgr. Anna Kačabová

Dozorčí rada společnosti:

▸ Ing. Irena Brabcová

▸ Mgr. Jiří Kučera

▸ Bc. Barbora Hrdličková

 

Kontakt

Mgr. Lucie Mervardová – ředitelka společnosti POHODA 

– společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 

(od 18. 12. 2013)

GSM: : (+420) 777 913 456

e-mail: lucie.mervardová@pohoda-help.cz

Ivana Židoňová, BBus (Hons)  – administrativní pracovnice

GSM: : (+420) 777 913 483

e-mail: ivana.zidonova@pohoda-help.cz

HOSPODAŘENÍ
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PROLOG

Společnost POHODA, o.p.s. v roce 2013 navázala na započatou intenzivní spolupráci s občanským sdružením PO-

HODA, které stálo u jejího vzniku v roce 2009. Tato spolupráce vyústila ve vytvoření zcela nového a společného 

korporátního designu obou společností. Nové logo, webová prezentace a inzerce opět podpořila rozvoj a kvalitu naší 

společnosti. 

V roce 2013 společnost připravila také čtyři zcela nové zajímavé vzdělávací kurzy, zaměřené tentokráte na osobní 

rozvoj a podporu zaměstnanců v sociálních službách.

Konec roku pak byl ve znamení připravované transformace organizace. Společnost POHODA, o.p.s. se rozhodla 

nadále své služby poskytovat společně s občanským sdružením Pohoda, které se v prosinci 2013 transformovalo na 

obecně prospěšnou společnost. 

Naším cílem pro rok 2014 je tedy i nadále poskytovat kvalitní vzdělávací kurzy a poradenství, ale také zajistit profesi-

onální rozvoj všech zaměstnanců POHODY.

Jana Bartošová, DiS.

Ředitelka Společnosti POHODA, o.p.s.

Společnost POHODA, o.p.s. je vzdělávací agentura, která vznikla pro podporu a rozvoj sociálních a dalších služeb pro 

lidi s mentálním postižením. K 31. 12. 2013 své vzdělávací služby nabídla již téměř 2.500 účastníků kurzů a desítkám 

organizací působících v oblasti sociálních služeb po celé ČR.

Agentura nabízí kvalitní a akreditované kurzy, při jejichž tvorbě vychází z téměř 15leté zkušenosti v oblasti poskyto-

vání sociálních služeb lidem s mentálním či kombinovaným postižením občanského sdružení Pohoda.

Hodnoty společnosti:

▸  Praxe a zkušenost – vycházíme z praxe a vlastních zkušeností a to hlavně v oblasti sociálních služeb pro lidi 

s mentálním postižením

▸ Jasné výstupy – výsledkem kurzů jsou jasné a konkrétní výstupy

▸ Použitelnost – výstupy jsou použitelné ihned v praxi

 

Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Akreditační číslo POHODY o. s. jako vzdělávacího subjektu: č. 2013/0593- I

Akreditované a jiné kurzy:

V roce 2013 Společnost POHODA, o.p.s. nabízela tyto kurzy:

▸ Role a hranice pracovníka v sociálních službách a prevence syndromu vyhoření

▸ Klíčový pracovník

▸ Empowerment

▸ Osobní asistence – specifika a poskytování  služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením

▸ Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 a 2

▸ Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních službách

▸ Chráněné bydlení aneb Jak je to v praxi

▸ Chráněné bydlení II – užší pojetí služby, vzájemný vztah uživatele služby a pracovníka

▸ Komunikace s lidmi s mentálním postižením

▸  Dejte šanci kolegům či podřízeným, aby vám porozuměli – trénink dovedností – komunikace, obrana faulům, 

asertivita, vedení porady a diskuse

▸ Výcvik základních dovedností pro poskytování sociálních služeb

▸ Demence u lidí s mentálním postižením 

▸ Vytváření snadno srozumitelných textů pro lidi s potížemi s porozuměním (bude akreditováno v roce 2013)       

▸ Práce se stresem v pomáhajících profesích

▸ Sebepoznáním k větší efektivitě

▸ Uvolnění napětí a využití relaxačních technik při práci s klientem

▸ Já jako „pracovní“ nástroj

▸ Metodická a supervizní setkání

Celkem proběhlo téměř 50 otevřených kurzů a kurzů na klíč pro organizace z celé ČR. V rámci těchto kurzů bylo 

proškoleno 420 účastníků, tj o 20% více než v roce 2012.

Potvrzením kvality naší práce jsou nejen akreditace kurzů u MPSV, ale také mnohočetné reference účastníků a spo-

lupráce s významnými poskytovateli sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Nadále také aktivně spolu-

pracujeme s organizací NESsT, která nás v oblasti sociálního podnikání v roce 2013 podpořila nejen finančně, ale 

zejména odbornými konzultacemi a poradenstvím.

Reference:

„Děkuji za velmi smysluplný kurz, který je 100% využitelný a potřebný do praxe!“ - účastník kurzu Jak respektovat práva 

lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi  (16. 10. 2013)

„Díky moc, skoro se mi v poslední době nestává, že se můžu něco nového od někoho dozvědět a naučit, u Vás to tak bylo“ - . 

účastník kurzu sexualita a vztahy lidí s postižením  (14. 11. 2013)

„Mám jen superlativy a velice děkuji za kurzy již absolvované. Těším se na další.“ - účastník kurzu empowerment. 

(12. 12. 2013)

„Vše proběhlo v klidu, pohodě, příjemné prostředí a atmosféra. Ráda budu doporučovat ostatním“ - účastnice kurzu Vytvá-

ření snadno srozumitelných textů  (12. 9. 2013)

„Děkuji za nové rozhlédnutí“ -  účastnice Metodického a supervizního setkání pracovníků chráněného bydlení. 

(9. 8. 2013)

„Moc bych chtěla poděkovat za vlídnost, příjemné prostředí, informace, praktické ukázky, okopírované materiály, celý kurz 

byl pro mě velkým přínosem. Děkuji“ - účastnice kurzu uvolnění napětí a využití relaxačních technik při práci s kli-

entem.  (20. 9. 2013)

SPOLEČNOST POHODA, O.P.S

Lektorský tým:

Petr eisner, Dis.

Mgr. iva Fryšová

Mgr. Jiří Kučera

Mgr. Lucie Mervardová

bc. Zuzana siváková

Mgr. eva sládková

Mgr. Dana Horáková

Mgr. Anna beránková

Jana Švajglová

Mgr. Lenka Papáčová
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stRuKtuRA náKLADŮ A VýnOsŮ stav k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

náKLADy

i. Obecně prospěšné služby 590

 1. Náklady na materiál 43

 2. Náklady na energie 4

 3. Opravy a údržba 31

 4. Ostatní služby 61

 5. Náklady na telefony a spoje 4

 6. Odměny externím lektorům 68

 7. Náklady na služby k nájmu 15

 8. Osobní náklady ředitele 181

 9. Osobní náklady lektorů 144

 10. Osobní náklady na administrativní personál 8

 11. Daně a poplatky 8

 12. Ostatní náklady 3

ii. Prodej pomůcek 1

 1. Náklady na poštovné e-shopu 1

Úhrn nákladů celkem 591 

VýnOsy

i. Obecně prospěšné služby 65 

 1. Pořádání seminářů 430

 2. Grant od Nadace NESsT 135

ii. Prodej pomůcek 38

 1. Prodej pomůcek 29

 2. Poštovné e-shopu 2

 3. Refundace nákladů 7

Úhrn výnosů celkem 603

Hospodářský výsledek 12

ROZVAHA k 31.12.2013 ( v tis. Kč) 

AKtiVA  1. 1. 31. 12.

A. Dlouhodobý majetek celkem  0 0
 1. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0
 2. Oprávky k dl.nehmot.majetku  0 0
 3. Dlouhodobý hmotný majetek  0 0
  Stavby  0 0
  samost. movité věci  0 0
 4. Oprávky k dl. hmot. majetku  0 0
 5. Dlouhodobý finanční majetek  0 0
b. Krátkodobý majetek celkem  252 142
 1. Pohledávky  12 37
  z obchodního styku  12 37
  daně  0 0
 2. Finanční majetek  239 105
  pokladna  13 21
  ceniny  6 1
  bankovní účty  220 3
 3. Přechodné účty pasivní  1 0
  dohadné účty aktivní  1 0

Úhrn aktiv celkem  252 142 

PAsiVA   1. 1. 31. 12.

A. Vlastní zdroje celkem  - 217 - 205
 1. Jmění  4 4
  vlastní jmění  4 4
  fondy organizace  0 0
 2. Hospodářský výsledek  - 221 - 209
  účet výsledku hospodaření  X 12
  výsledek hospodaření  31 X
  neuhrazená ztráta minulých let  - 252 - 221
b. cizí zdroje celkem  469 347
 1. Zákonné rezervy  0 0
 2. Dlouhodobé závazky  300 300
 3. Krátkodobé závazky  32 47
  z obchodního styku  0 28
  k zaměstnancům  24 14
  sociál. a zdrav. pojišť.  5 5
  ostatní přímé daně  3 0
 4. Bank. výpomoci a půjčky  0 0
 5. Přechodné účty pasivní  137 0
  výnosy příštích období  85 0
  dohadné účty pasivní  52 0

Úhrn pasiv celkem  252 142

HOSPODAŘENÍ
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Ředitel společnosti Jana Bartošová, DiS.

Administrativní pracovnice Ivana Židoňová, BBus (Hons)

Správní rada společnosti:

▸ Ing. Jan Rejšek

▸ PhDr. Blanka Šrámková

▸ Mgr. Anna Kačabová

Dozorčí rada společnosti:

▸ Ing. Irena Brabcová

▸ Mgr. Jiří Kučera

▸ Ing. Jana Raška Moutelíková

Kontakt

Jana Bartošová, DiS. – ředitelka Společnosti POHODA, o.p.s. (od 12. 3. 2012)

GSM: : (+420) 777 913 533

e-mail: jana.bartosova@pohoda-help.cz

Ivana Židoňová, BBus (Hons)  – administrativní pracovnice

GSM: : (+420) 777 913 483

e-mail: ivana.zidonova@pohoda-help.cz

Kontakty

POHODA – společnost pro normální život lidí 

s postižením, o.p.s. (od 18. 12. 2013)

Dlouhá 705/16

110 00 Praha 1

IČO: 68380216

č.ú.: 132 107 344/0300

Kontaktní informace a korespondenční adresa:

Roškotova 6

140 00 Praha 4 – Braník

Tel: (+420) 296 202 022

GSM: (+420) 777 913 483

pohoda@pohoda-help.cz

www.pohoda-help.cz

SPOLEČNOST POHODA, O.P.S



www.pohoda-help.cz

Naši partneři:


