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Úvodní slovo ředitelky

Další rok uplynul a já bych
ho měla bilancovat se vším
všudy. Co se nám povedlo,
kde jsme museli pěkně zabrat a jak to bude vlastně
dál?

Rok 2008 byl plný změn, kdy
jsme si myslím, všichni prošli
velikým tlakem na naše vnitřní
myšlení, kdy jsme si mnozí museli sáhnout až na dno svých sil,
abychom si uvědomili, proč
vlastně pracujeme pro naší organizaci a zda jsme opravdu ti,
kteří chtějí naplňovat její poslání.

Byla to jedna z velikých zlomových zkoušek odolnosti lidské
psychiky a zároveň i loajality
k zařízení. Taková „zkouška naší dospělosti“.
Přišel měsíc únor a my konečně
měli zrekonstruovanou budovu
v Pacově. Pro mě to byly pocity
radosti, že konečně jsme ve
svém. Na druhé straně myšlenky, ze které strany tu kupu
vzniklých problému uchopit a
začít likvidovat.
Zda se věnovat více chaosu, který vznikl tím, že jsme v menších
prostorách a upravovat vnitřek,

aby se nám tady všem líbilo,
nebo se pustit do úpravy okolí
budovy a odklízet zbytky po
stavbě, zprovoznit parkoviště,
dodělat nájezdovou plošinu pro
vozíčkáře, oplotit pozemek.
Či se pustit do opravy neutěšeného až kritického stavu zahradního domečku (který nutně
potřebujeme jako pracovní atelier) a nebo dávat do nějakého
ladu pozemek, který je plný harampádí a stal se za ty roky nevyužívání docela pěkným smetištěm čehokoliv.
S tím vším se mísily pocity beznaděje, otázky kde a jak sehnat
finanční prostředky na co nejrychlejší úpravu prostoru, a
všude okolo, již byly cítit náznaky celosvětové krize.

„Nikdy nebylo, aby to nějak nedopadlo“. To jsou slova, která
dost často slyším a jednoduše to
tak je. A ono to opravdu dopadlo.
Sny jsou od toho, aby se plnily.
No a my si je plníme. To, co bylo
velikou noční můrou, to je dnes
již vzpomínkou, ale zároveň i
velikou výzvou pokračovat dál.

Máme své vysněné zázemí a nyní nás čeká další cesta. Nebude
zase jednoduchá, ale co je?! Bude
to rozšíření našeho centra, zprovoznění chráněného bydlení a
další obtížné úkoly.
Bez koho by to ale nešlo?

Bez koho by sny zůstávaly jen
sněním a ránem by se ztrácely?
Jsou to ti, kteří nám pomáhají
na cestě pomoci postiženým. Lidé, které bolest nenechává lhostejnými. Lidé, kteří dost dobře
vědí o čem je život. Lidé, kteří
vědí, že láska k bližnímu je největší hodnotou života.
Vám, kteří nám na naší cestě
pomáháte, ze srdce děkuji.
S úctou k vám všem
- Jana Moravcová -

Rok 2008 pohledem předsedy

Rok 2008 bych ze své pozice
předsedy OS LADA hodnotil
jako první rok nového cyklu
činnosti našeho sdružení.
Tím, že se nám povedlo uskutečnit pro nás zásadní podmínku, a
to vybudování a zprovoznění
svého sídla, jsme se pevně zakotvili, máme se o co opřít a
můžeme se spoléhat sami na
sebe. Náš další rozvoj je totiž
plně závislý na pevném postavení základů, kterého jsme tímto
dosáhli. Jestliže se rozhlédnete
kolem sebe, uvidíte veliký pokrok ve zlepšování nejen budovy
samotné, ale i jejího okolí, zahradního domku a snad i příští
zahrady.
Již před několika lety jsme si na
jedné valné hromadě odhlasovali postup tímto směrem, to zna-

mená postupné budování po jednotlivých menších krocích. Myslím, že to byla ta nejlepší zvolená cesta, i když také ta nejnáročnější. Zapátrejte v paměti, a
připomeňte si ty všechny projekty, které byly s takovým vypětím vypracovány a sami posuďte, co mělo větší význam.

Tímto připomenutím našeho
„materiálního“ budování moje
hodnocení ale zdaleka nekončí.
Centrum LADA o.s. tu totiž není
jaksi samo pro sebe, ale především pro své klienty. Co všechno
pro klienty Centrum znamená a
jak ho oni sami hodnotí, to víme
my všichni zde, i všichni rodiče,
známí a příbuzní. Centrum už
pro klienty neznamená jen místo, kam dojíždí nebo dochází něco dělat, trávit smysluplně svůj

čas, setkávat se s přáteli a pracovat, také se učit a plnit své
záliby, ale stalo se pevnou součástí jejich života. Udržuje společenský a pracovní rytmus během celého roku, naplňuje požadavky na stabilní osobní rozvoj
ve všech směrech, které si sami
klienti přejí. Už to nejsme my,
kdo stále radí a nabízí, ale sami
klienti se velkou měrou podílejí
na vytváření náplně práce, spolurozhodují sami o sobě. Myslím
že tato cesta ná s povede i
v budoucnu správným směrem,
musíme se snažit vytvářet celkový rámec a v něm nechat každému prostor pro sebeurčení.
Zde bych chtěl také připomenout
zásadní stanovisko rady, ve kterém nás i valná hromada podpořila. Centrum Lada o.s. NENÍ
zaměstnavatelem klientů a činnosti a práce, které přímo zde
klienti vykonávají, například na
zahradě, jsou součástí běžné
pracovní terapie a samozřejmě
k nim nikoho nenutíme. Součástí našeho poslání je ale také výuka k práci, nepodporování lenošení a vyhýbání se některým
činnostem. I klienti musí sami
cítit, že uhrabání záhonku,

shrabání listí, či posekané trávy
atd. dělají především sami pro
sebe, pro společnou věc. Brigády,
které měli minulý rok mimo
Centrum Lada o.s. nevylepšili
jen obraz našich klientů v očích
veřejnosti, ale i jejich kapesné.
Tyto dvě skutečnosti je třeba
velmi výrazně odlišit a uvědomit
si jejich zcela odlišný význam.

Veškerá práce a život Centra
Lada o.s. významně záleží na
všech zaměstnancích, kteří se
klientům každodenně věnují.
Dovolte mi tedy jako vždy ocenit
také jejich práci. Velmi si vážím
jejich společného úsilí co nejlépe
plnit potřeby svých klientů.
V letošním roce se pravděpodobně budeme potýkat s nemalými
problémy při základním zajištění provozu Centra Lada o.s.. Finanční situace je všude v okolí
neradostná, ale osobně si myslím, že i za cenu mírného zpomalení aktivit a rozvoje jsme
schopni nadále kvalitně a plně
pokračovat v práci.
- Mgr. Ladislav Mareš -

Pohled sociální pracovnice
sociální politiky a práce, tak
mnoha kurzů a seminářů zaměř e ný c h n a pr ác i s li dm i
s postižením.

Poslední věta článku s názvem Ohlédnutí za rokem
2007 z loňské výroční zprávy
zněla: Všichni se těšíme na
nové výzvy, které změna
pracoviště přinese. Hlavní a
trvalou výzvou bylo zvyšování kvality poskytovaných
služeb.

To se neobejde bez personálu
ochotného se učit a měnit své
zažité přístupy k práci s lidmi
s handicapem, proto si také většina zaměstnanců pracujících
s uživateli zvyšovala své vzdělání. Uskutečňovali to jak prostřednictvím vysokoškolského
studia speciální pedagogiky či

Při aplikaci svých znalostí a dovedností se museli přizpůsobit
podmínkám nových, avšak nevelkých prostor, v nichž je individuální práce s klientem občas
nelehkou skutečností. Přesto
mohu ze svého pohledu říci, že
práci vykonávali velmi svědomitě a v souladu s principy moderních sociálních služeb.

Takto smýšlející sociální služby
nevnímají člověka jako pasivního příjemce výchovné péče, ale
jako individualitu aktivně se
podílející na procesu plánování
služeb a rozhodování se o své
osobě. To v naší praxi znamená,
ž e už iv at e l ům n ec h á vá m e
„volnou ruku“ ve výběru každodenních činností s tím, že i své
někdy obtížně realizovatelné cíle
mají možnost diskutovat se svými klíčovými pracovníky. Pokud
zájem trvá, začnou společně
pracovat na jejich naplnění. Vě-

řím, že zkušeností se člověk naučí nejvíce, i když se mu ne vždy
podaří dokončit to, co začal.

K moderním sociálním službám
patří bezpochyby i dobrá informovanost jejich uživatelů. I tato
skutečnost byla velkou výzvou
pro většinu pracovníků, proto
při výběru školení nemohli opomenout zejména ta o lidských
právech nebo přístupu
k vztahové a sexuální problematice osob s handicapem.
P o z it i v n í z p ět n o u v a z b o u
k individuálním rozhovorům o
výše zmíněných oblastech je pro
pracovníky to, že někteří uživatelé za nimi sami chodí a chtějí
opakovaně slyšet, zda mají na to
či ono právo. Poukazuje to i na
skutečnost, že nejen oni, ale i
okolní společnost je o právech
lidí s mentálním postižením stále málo informována.
Jak jistě mnozí víte, Centrum
LADA, o. s. poskytuje své služby
dospělým lidem. Pro dospělého
člověka je stěžejní součástí dne
zaměstnání, a tudíž občasné
pracovní příležitosti patřily již
tradičně mezi cíle uživatelů.

V roce 2008 přibyli k jejich dlouhodobým zaměstnav atelům
Městysi Lukavec a Českému
svazu ochránců přírody Pacov
další, a to firma JKTON
z Onšova a Město Pacov. Navázání spolupráce v oblasti zaměstnávání uživatelů s městem,
do kterého jsme se přestěhovali,
bylo již delší dobu naším cílem,
kterého se nám díky ochotě a
aktivnímu přístupu pacovského
zastupitelstva podařilo dosáhnout dokonce ve větší míře, než
jsme očekávali.

Se změnou sídla došlo ke zrušení
pravidelného svozu uživatelů do
centra a odvozu zpět domů, což
způsobilo, že téměř všichni začali dojíždět do města autobusy.
Tímto udělali velký krok v procesu začleňování do místního
společenství. Přála bych jim, aby
se takových kroků podařilo do
budoucna realizovat co nejvíce.

- Mgr. Ivana Švecová -

Pohled vedoucí

R o k 2 00 8 b y l p r o n á s
v Centru LADA o.s. v mnoha
směrech zlomový. Tou nejdůležitější změnou, na kterou jsme se všichni těšili, byl
asi fakt, že jsme se v únoru
konečně přestěhovali do nově zrekonstruované budovy
v Nádražní ulici v Pacově.

Skončil tak vynucený, i když
velmi příjemný, azyl, který nám
ochotně poskytl Městys Lukavec
ve svých prostorách. Spolupráce,
která se rozvinula během našeho pobytu v Lukavci, neskončila,
ale v mnoha směrech pokračuje
dál, a je vítána z obou stran.

Přesto jsme v podstatě začali
znovu. V novotou vonících prostorách, ale značně stísněných,
jsme se všichni učili vzájemné
ohleduplnosti i hledání alespoň
malého soukromého prostoru.
Naštěstí se poměrně brzy oteplilo, a tak jsme mohli vyrazit na
úpravu okolní zahrady a posléze
i na údržbu květinových záhonků na náměstí, a přestali jsme si
tak lézt na nervy a začali si pomalu zvykat na nové působiště.
Další velkou změnou pro většinu
našich klientů je to, že většina
z nich začala pro cesty do Centra
místo svozu používat běžnou

autobusovou dopravu. Pro některé to byla opravdu obrovská
změna, přestože na ně u autobusu čekáme. Dnes už zvládají
dojíždění bez problémů, a občas
vyrazí z nádraží k Centru i pěšky.

Pokud bychom chtěli hodnotit
práci v samotném Centru, tak
by se dalo říci, že se postupně
čím dál více zaměřujeme na individuální činnosti podle přání a
výběru jednotlivých klientů. Je
to samozřejmě mnohem náročnější na práci všech zúčastně-

ných i na koordinaci, ale je to
pro naše klienty přínosnější.

Také se snažíme, aby nás bylo
vidět i na veřejnosti. Kromě již
zmíněných brigád na úpravu
zeleně, chodíme často do města
na nákupy a vyřizovat nejrůznější věci. Také jezdíme na výlety: v loňském roce jsme byli mimo jiné v Praze, na Lhotce u
Černovic, v divadle v Táboře a
také několikr át na kupovat
v tamějších obchodech.

- Ing. Anička Bílková -

Pohled zaměstnanců

Začátkem roku 2008 proběhlo stě h o v án í d o n o v ý ch
prostor do Pacova. Pracovníci a klienti museli svou
činnost přizpůsobit novým
podmínkám, protože prostory pacovského centra jsou
poněkud omezené.
Přesto jsme se snažili, aby činnosti vycházely z potřeb a přání
jednotlivých klientů, tedy aby
zůstaly co nejvíce individuální.
Někteří klienti využili např.
práci na zahradě nebo brigády

zprostředkované sociální pracovnicí. V průběhu roku jsme
podnikali i různé akce a výlety.
První rok v Centru LADA, o. s.
v Pacově jsme zakončili již tradiční vánoční besídkou, která
proběhla v klidném a pohodovém duchu.

- Šárka Svitáková -

Úsměv, pohlazení, objetí našich
klientů, jejich šťastné oči, to je
ta největší odměna na téhle
cestě pokory k životu.
- Jana Moravcová -

Nikdy bychom neměli zapomínat na to, že člověk s postižením má
stejná práva jako kdokoli jiný. Potřebuje jen při jejich naplňování
větší pomoc.
- Mgr. Ivana Švecová -

Děláme všechno pro to, aby
se u nás našim klientům
líbilo a chodili domů
s novými zážitky a
s pocitem, že setkání s nimi
může být ostatním ku prospěchu.
- Ing. Anička Bílková -

Snažíme se, aby činnosti vycházely z potřeb a přání jednotlivých klientů,
a i ve stísněných prostorách zůstaly co nejvíce individuální.
- Šárka Svitáková -

Samostatná činorodá, byť zdánlivě drobná práce, přináší nezapomenutelné okamžiky a radost.
- PhDr. Josef Kamenský -

Pohled z pracovní dílny
středky využili klienti na společné výlety a exkurse do zajímavých míst. Velmi zajímavé
jsou výlety např. do Baumaxu v
Táboře kdy nakupujeme materiál a nástroje pro práci.

Uplynul již další rok práce a
činnosti sdružení Centrum
Lada, o.s. (CL). Jsme bohatší
o zkušenosti a zážitky ze
společné práce klientů a s
klienty.
Součástí přímé práce s klienty
jsou pracovní činnosti v dílně, na
zahradě na pracovních činnostech mimo CL apod.. V rámci
možností jsme společně pracovali na brigádách v sázení stromků, úprav parku v Lukavci, pečovali jsme o záhony před radnicí v Pacově atd. Získané pro-

Samozřejmě, že je nutno pochlubit se činnostmi přímo v Centru.
Práce přibylo. Máme velkou zahradu a tak je nutno sekat trávu, připravovat dříví na zimu,
sklízet ovoce atd. Na podzim
jsme část jablek prodali do sběrny padaných jablek, část jsme
nechali zpracovat a pak jsme se
společně osvěžovali dobrým
moštem.
Velkou, ohromnou radost pracovníkům a hlavně klientům
dělají úspěchy práce. Je příjemné a velmi překvapivé, jak klienti dokážou udělat svými pracovními výsledky činností radost
a potěšení sobě, jak dokážou
překvapit pracovníky šikovností, snahou a ochotou.
V dílně se podle svých schopností klienti občas rozvrství na

„mistry a učně“ podle zkušeností
a schopností. Mistři jsou rádi
samostatní, rádi radí „učňům“
co a jak. Při práci si rádi povídáme, zazpíváme, zahubujeme i
„podrbeme“ si o všem.
V mnoha případech se klienti
setkávají s nástroji a pracemi,
které dosud nikdy z různých
důvodů nedělali.
Mnohdy se k nim doma nedostali, protože rodiče z obavy o bezpečnost, k činnostem své dospělé
děti ani nepustili.

Ohromné radosti a překvapení
společně zažíváme, když klienti
pracují s velkou chutí samostatně s různými stroji a nástroji,
s bruskou, vrtačkou, když se jim
daří pracovníky příjemně překvapit svými schopnostmi.
Někteří klienti dnes umí samostatně opravit kliku u dveří, připravit materiál na krmítka pro
ptáky, připravit materiál na police, připravit dříví do krbu aj. V
Technických službách
v sousedství jsme našli a opravili dvě terénní kola a těšíme se na
jízdy po zahradě.

Byli jsme se podívat u truhláře,
čalouníka, byli jsme i v městské
knihovně.

Okolo budovy Centra vysadíme
ovocné stromy, upravíme a
opravíme letní dílnu. Nařežeme
dříví na zimu atd.

Do prací se zapojují všichni klienti i klientky bez rozdílů postižení, vždy podle jejich možností
a schopností a podle jejich momentální chuti. Každý den je pro
nás všechny překvapivý a radostný. A vůbec si ani mnohdy
neuvědomíme nějaké postižení
klienty.
Jsme parta, která umí zabrat za
práci, radovat se, dělat radost
sobě i druhým.

- PhDr. Josef Kamenský -

Pohled členky rady
Každým rokem se bilancuje,
shrnují se na jednu stranu
výhry, na druhou stranu se
dává to, co se nepovedlo a
plánují se další kroky. Každý
hodnotitel i když se sebevíc
snaží o objektivitu, dává do
svého pohledu to, co cítí,
vkládá své pocity a dojmy, i
když třeba mluví suchou řečí čísel.

Chtěla bych několika slovy shrnout, jak jsem viděla rok v Ladě
já.

Nejsem zaměstnancem Centra
Lada a tak se o činnosti dozvídám jen zprostředkovaně. Nejvíc
informací získávám na
schůzkách Rady Centra LADA
o. s., kde se projednávají problémy, které je třeba řešit a plánuje
se, co dál.
V letošním roce se Centrum přestěhovalo do nových prostor.
Každý, kdo měl kdy co do činění
se stavbou, ať už jako přímý
účastník stavby nebo jen jako
soused či divák, tak každý ví, že

stavět je složité. Jen než se dají
dohromady papíry, seženou peníze na stavbu, než se vymyslí,
jak vůbec má stavba vypadat,
než se určí, co kde a jak.. Stavět
je těžké, ale všichni mi určitě
dají za pravdu, že se také člověk
těší. Těší se, jak bude v novém,
jak se všechny problémy vyřeší
tím, že se přestěhuje
z provizoria do svého. Nejinak to
bylo i v Centru. Všichni se těšili
do nového zařízení, které je jen a
jen naše a po přestěhování jsme
byli v novém, ve svém. Sebou
jsme si však přinesli i své sny.
Sny o tom, jak bude jednoduché
provázat či nn ost v Ce ntru
s činností venku, jak bude krásné, až…
Rok v nových prostorách ukázal,
že jsme sice ve svém, ale že se
objevují další a další nároky na
prostor a že je nám náš domeček
malý. Zase se kreslilo na papír,
zase se přemýšlelo, co, kdy a jak.
Mne velmi těší, že myšlenka
„stacionáře“, tedy našeho Centra LADA, získává další násle-

dovníky a že je o naše zařízení,
zájem i v Pelhřimově. Pevně věřím, že po vychytání problémů
se podaří otevřít pobočku Centra
i tam. Dle mého soudu by to bylo
veliké ocenění práce, která se od
počátku v Centru Lada o.s. udělala, je to výzva i pro jiné - hleďte, jak je možné podávat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

Rovněž cítím, že další záměr
chráněné bydlení je vrcholem
snahy o zkvalitnění života našich klientů. Moc bych si přála,
aby se chráněné bydlení podařilo v tom rozsahu, jak byla původní myšlenka- aby měli klienti
a jejich rodiče jistotu, že budou
moci prožít svůj život ve svém
prostředí.
Žádná činnost není bez problémů. I v rodině mezi nejbližšími
občas vzniknou nepříjemnosti a
někdy i dohady. Stejně tak je to i
v jakémkoli zaměstnání. Být
zaměstnancem Centra denních
služeb pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením není
práce od do. Je to zaměstnání,
které vás buď úplně pohltí a
snažíte se i na úkor svého volna

a své rodiny pracovat pro klienty
a vymýšlíte nové a nové aktivity
nebo zjistíte, že s přístupem
běžného „chozením do práce“
tady nemůžete zůstat. Můj hluboký obdiv mají všichni, kteří
jakýmkoli způsobem umožňují
klientům žít svůj život smysluplně a co nejvíc je zapojit do
běžného života.
Podělila jsem se o svůj pohled
zvenku, je to jen jedna jediná
ploška diamantu zvaného Centrum Lada.

- Z. Posekaná -

Ekonomické výsledky
V roce 2008 účtovalo občanské sdružení Centrum Lada, o. s. v soustavě podvojného účetnictví dle účtové osnovy a předpisů pro nevýdělečné organizace
ROZVAHA ke 31. 12. 2008 (zpracovala Ing. Helena Vlková)

Tímto srdečně děkujeme všem, kteří
nás podporují
Vážení přátelé, každoročně na tomto místě nacházíte naše
poděkování za vaši nezištnou pomoc Centru Lada, o. s. Je to
pro nás pro všechny obrovská morální podpora, která nám
dává sílu pokračovat na cestě pomoci lidem s postižením.
Vaše důvěra je pro nás velikým závazkem a my vám za ní ze
srdce děkujeme. Nebýt vás, nebyli bychom ani my
Ze srdce děkujeme
MĚSTU

Pacov, Červená Řečice, Kamenice nad Lipou
MĚSTYSU

Čechtice, Lukavec, Nová Cerekev
OBCÍM

Arneštovice, Bořetice, Buřenice, Čáslavsko, Důl, Hojovice, Horní
Ves, Hořepník, Chýstovice, Chyšná, Jiřice, Kojčice, Košetice, Křelovice, Křešín, Lesná, Leskovice, Mezná, Pošná, Rynárec, Salačova
Lhota, Obrataň, Onšov, Samšín, Senožaty, Útěchovičky, Vyskytná,
Želiv, Věžná, Kámen u Pacova, Putimov, Velká Chyška, Dehtáře,
Rovná
FIRMÁM A INSTITUCÍM

MPSV ČR, Krajský úřad kraje Vysočina, SROP 3. 2. KÚ Vysočina,
ČSOB a. s, Agropodnik Košetice, Agrospol Starý Pelhřimov, Annonce k. s., Římsko – katolická farnost Čechtice, Autocentrum BUPI, Bluetech s. r. o., ZO ČSOP Pacov, Dřevotvar Chýnov, Dře-

vozpracující družstvo Lukavec, Duropack Bupak papírna s. r. o.,
E+J CZECH, Fremis a. s. Čechtice, Hranipex a. s., Kott F. – Truhlářství, Lesotech Pacov, Lesy ČR s. p., LIWA CZ s. r. o., MICROCOMP Plus s. r. o., Nadace České spořitelny, OVB Allfinanz – paní
Lucie Tíkalová, pan Havel, Porsche Immobilien CZ s. r. o., Rhode&Schwarz, Sapeli, Spojené kartáčovány a. s. Pelhřimov, Střechy
Dvořák, Zámečnictví Petr Moravec, Zdeněk Rendl, Havlovo zahradnictví-Senožaty, Kamenictví Severa, Linde Material Handling ČR,
fa. JO+JO Elektro Kalina Lukavec, J. Hradecký, VOD-Jetřichovec,
Pila Pasák, ISTAR Praha, Iromez s. r. o., ČSOP Pacov, Sinfo spol. s.
r. o., ZŠ Pelhřimov, ZŠ Pacov, údržba Lukavec, Kamenolom Těchobuz, Strabag Pelhřimov, p. Chatrný Inted s. r. o.
FYZICKÝM OSOBÁM

p. Bílek, p. Florian, p. Čermák Zdeněk, p. Dostálek František, p.
Flíček, p. Kačer Miroslav, p. Koten Jaroslav, p. Mainer Petr, Ing.
Jana Hrušková, p. MVDr. Peroutka, pí Besťáková, MUDr. Joselová,
MUDr. Svobodová, p. Vošická Eva, rodina Jandova Pacov, p. Veselý
V. Chyška, p. M. Šmilauer, p. Macháček, p. Šlechta, p. Jirsík, p.
Moravec P. ml., p. Čmucha, JUDr. J. Tichý
Poděkování patří i všem zaměstnancům Centra LADA, kteří se
každodenním úsilím snaží nejen zpestřit život našim klientům, ale
podporovat je na jejich cestě životem.
Děkujeme i všem těm, kteří nám pomáhají a nějakým nedopatřením jsme na ně pozapomněli.
S úctou k Vám

Jana Moravcová

CENTRUM LADA, o.s.
Občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a
kombinovaným postižením
IČ: 265 18 252
Sídlo sdružení: Bratřice 64, 395 01 Pacov
Pracoviště: Nádražní 362, 39501 Pacov
tel:

+420 564 57 13 65
+420 776 73 30 08
lada@centrumlada. cz
http://www. centrumlada. cz
http://poradna. cenrumlada. cz
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