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Zá kládní  chárákteristiká zár í zení  
Název zařízení 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, 
Střílky 768 04 

Sídlo zařízení 

Zelené nám. 1292, 686 01 Uherské Hradiště. 

Telefon: 572 564 520 

E-mail: prijmenipracovnika@svphelp.cz svp@svphelp.cz 

Právní forma: Příspěvková organizace. 

IČ:  47 93 57 40 

Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 

Ředitel zařízení: Mgr. Ladislav Huťka 

Vedoucí SVP HELP: Mgr. Jitka Pryglová 
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Č á sti str ediská 

 
SVP HELP, Zelené nám. 1292, Uh. Hradiště 

 

 
Ambulance SVP  

 

 

Denní stacionář  
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Pracoviště Uherský Brod, Budova Regia  

 

Hlávní  c innosti str ediská:  
 
 

Středisko poskytuje služby: 
Poradenské - spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci klientům, 
orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím podílejícím se na práci s 
dítětem a rodinou, zejména školám a školským zařízením, 
Terapeutické, za účelem urychlení integrace původní rodiny, 
Diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta formou pedagogických a psychologických 
činností, na základě nichž vydává doporučení školám a školským zařízením, 
Vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, posuzují se 
specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti přiměřeně jeho věku, individuálním 
předpokladům a možnostem, 
Speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích a v 
chování a směřující k integraci osobnosti klienta a rodiny, 
Výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti klienta, k jeho rodinné situaci a nezbytné 
sociálně-právní ochraně dětí, 
Informační, spočívající ve zprostředkování kontaktů klientovi s jinými subjekty, které se 
podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo za účelem zajištění dalších 
poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu klienta. 
  

Klienty střediska jsou 

Děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů, 

případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 

let, osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci. 
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Formy práce: 

 Individuální činnost s klienty 

 Skupinová činnost s klienty 

 Služby zákonným zástupcům 

 Služby pedagogickým pracovníkům 

 Programy pro třídní kolektivy 

 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 
 

Individuální činnost s klienty zahrnuje zejména: konzultace, reedukace, terapie, 

psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a jinou individuální činnost s klienty, např. 

krizovou intervenci, poradenství po telefonu a e-mailu. 

Skupinová činnost s klienty je preventivně výchovná činnost probíhající ve skupině. 

Usnadňující klientům přijetí korektivních zkušeností a ulehčuje nácvik žádoucích sociálních 

rolí. Skupinové činnosti s klienty probíhají ve stacionáři SVP HELP. Skupinová činnost s klienty 

v oddělení celodenním probíhá především formou vzdělávací a reedukační,  preventivně 

výchovnou, výchovnou a sociálně rehabilitační a také volnočasovou a sportovní. 

 

Služby zákonným zástupcům jsou zejména: individuální konzultace s rodiči, telefonické 

konzultace, předávání informací o klientovi rodičům.  

Služby pedagogům zahrnují: metodické konzultace a poradenství, vedení kurzů, přednášek a 

seminářů pro pedagogy. 

Programy pro třídní kolektivy zahrnují zpracování a realizaci cílených speciálně pedagogických 

programů pro třídní kolektivy při předcházení a řešení negativních jevů. 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, s orgány sociálně-právní ochrany dětí, se 
zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového 
chování dětí a mládeže. 
 

 

Údaje o pracovnících SVP HELP 
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Personální zabezpečení SVP  

Vedoucí střediska, speciální pedagog  1,0 

Speciální pedagog     2,0 

Učitelka, speciální pedagog    1,0 

Vychovatelka, speciální pedagog   1,0 

Psycholog      2,0 

Sociální pracovnice     1,0 

Asistentka pedagoga     1,0 

Uklízečka      0,9 

 

 

 

Počet odborných pracovníků k 30. 9. 2018 

 

Pedagogických Nepedagogických Celkem 

Fyzických  Přepočteno Fyzických Přepočteno Fyzických Přepočteno 

9 9,0 1 0,9 9 9,9 
 

 

Věková struktura odborných pracovníků 

 

Věkové rozmezí Počet pracovníků 

Do 30 let 1 

Od 30 do 39 let 1 

Od 40 do 49 let 4 

Od 50 do vzniku nároku na SD 3 

Důchodci 0 
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Údaje o práci Střediska výchovné péče 

ve školním roce 2020/2021 
  

 
Ambulance  

 
Zahrnuje pracoviště v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě. Ve školním roce 

2020/2021 poskytovala své služby formou konzultací, terapeutických a poradenských schůzek 
a to individuálním klientům, rodinám i individuálně jen rodičům. Celkem jsme evidovali 210 
klientů, z toho 63 v Uherském Brodě  .  

 
Ve školním roce 2020/2021 byly z důvodu pandemie Covid 19 velkou část roku 

uzavřeny školy. Poptávka po práci s třídními kolektivy se díky tomu značně snížila. Celkem jsme 
realizovali 33 programů pro třídní kolektivy, které běžně navazují na Balintovské skupiny –  
setkání několika pedagogů. V uplynulém školním roce se většina konzultací s pedagogy 
odehrála individuálně.   

 
Značnou část naší práce dlouhodobě tvoří metodická činnost – jak spojená 

s intervenčními programy v problémových třídních kolektivech, tak i odborné poradenství 
zaměřené na konkrétní klienty mimo práci se třídami. Uskutečnili jsme celkem 282 
metodických konzultací (z toho 130 na pracovišti v Uherském Brodě a 5 v terénu). 

 

Statistika klientů ve školním roce 2020/2021 

Ve školním roce 2020/2021 se kvůli pandemii Covid 19 snížil počet evidovaných 
klientů na 210, to je asi o třetinu méně než je v našem SVP dlouhodobý průměr. Evidovaným 
klientem je pro nás pouze dítě/žák. Neevidujeme rodiče ani pedagogy. 
S klienty pracujeme nejčastěji opakovaně, ale uskutečňují se také jednorázové poradenské 
konzultace. V roce 2020/2021 se ve středisku realizovalo 1354 konzultací s klienty a jejich 
rodiči v ambulanci (z toho 573 v Uherském Brodě) a 201 konzultací v rámci celodenního 
oddělení.  

Věnovali jsme se také psychologickým vyšetřením a diagnostice, vypracovávali jsme 
odborné zprávy – pro školy a školská zařízení, orgány sociálně právní ochrany dětí, závěrečné 
zprávy klientům, zprávy pro soudy, policii ČR nebo zdravotnická zařízení. 
 
 
Klienti SVP HELP v roce 2020/2021 podle typu školy, kterou navštěvují: 
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Hlavní důvody příchodu klienta do SVP 
 

Nejčastějším důvodem příchodu klienta do SVP byly školní problémy (82 klientů).  
Kromě obvyklých  školních problémů se objevily nové potíže, které žáci a jejich rodiče museli řešit 
v průběhu distanční výuky. Byla to zejména neúčast na on-line výuce, neplnění úkolů v rámci 
distanční výuky, nevhodné chování při on-line výuce – narušování výuky nevhodnými videi, 
zvuky, vkládání vulgárních videí pro sdílení celou třídou apod. Problematické projevy v online 
prostředí byly velmi různorodé. 

Z důvodu řešení rodinné problematiky vyhledalo naše služby 73 klientů. Tato 
problematika zahrnuje nejčastěji problémy v komunikaci v rámci rodiny, nejednotnost 
pravidel a jejich nedodržování, nerespektování rodičovské autority, toulání, neplnění si 
povinností a nerespektování v nově založených partnerství s dětmi z předchozích vztahů. 
Nově se díky pandemii objevovaly vyhrocené vztahy v rodinách z důvodu nadměrného trávení 
společného času, komunikační potíže spojené s nedostatečnou možností zažívat interakce 
v jiném prostředí než doma. Prohloubily se též potíže spojené s agresivitou v rodinách.   
U klientů s osobnostními problémy (54) mezi nejčastější potíže patří nezvládání náročných 
životních situací, vývojové krize, obtíže v komunikaci s vrstevníky, rodiči a autoritami. Více se 
objevovaly úzkosti, depresivní ladění, pocity izolovanosti a nedostatečných kontaktů 
s druhými lidmi, vrstevníky.  

Z důvodu  prekriminálního a kriminálního chování  a zneužívání návykových látek 
přicházeli klienti nejméně často. Většina klientů, u kterých dochází ke zneužívání návykových 
látek, experimentuje s alkoholem a THC. Na tuto problematiku se velmi často nabalí potíže 
v rodině a ve škole. V uplynulém školním roce jsme evidovali 1 klienta s touto problematikou.   
    
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 Ambulance Z toho v 
celodenním 

oddělení 

z mateřských škol 16 0 

ze základních škol – 1. stupeň 65 3 

ze základních škol – 2. stupeň 98 12 

ze středních škol 29 0 

z VOŠ a VŠ 2 0 

Z rodin – školsky nezařazení 0 0 

Celkem 210 15 

Školní problémy 82 

Rodinné problémy 73 

Osobnostní problémy 54 

Prekriminální a kriminální problémy 0 

Zneužívání návykových látek 1 

Jiné důvody  0 

Celkem  210 
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Iniciátor příchodu do střediska 
 
Nejčastějším iniciátorem příchodu klienta do střediska byla rodina klienta (86). U těchto 
klientů se setkáváme většinou s největší motivací ke změně.  
Oddělení sociálně právní ochrany dětí je dalším častým iniciátorem spolupráce (48). Klademe 
velký důraz zejména na spolupráci s kurátory v regionu.    
Dalším důležitým iniciátorem je škola. A to zejména u žáků, u kterých se problémové chování 
stává ve třídě velmi těžko zvladatelným. Zde se projevilo výrazné snížení počtu klientů, které 
k nám doporučují pedagogové ze škol (43). 
Spolupráci s námi iniciují i zdravotnická zařízení – nejčastěji pediatři a pedopsychiatři. Dále 
k nám přicházejí klienti z vlastní iniciativy (většinou starší  klienti – středoškoláci a starší žáci 
základních škol), kteří jsou sami motivovaní k práci na sobě. Dále spolupráci iniciují sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a poradenská zařízení (zejména pedagogicko 
psychologická poradna) a také soudy a probační a mediační služba. 

 

 

 

 

 

 

Práce v terénu 

Jedná se především o práci ve školách - konzultace s učiteli klientů, kteří jsou aktuálně u nás 
ve stacionáři, ale také účast na případových konferencích či schůzkách odborníků svolaných 
např. pracovníky sociálně právní ochrany dětí. V uplynulém školním roce proběhlo pouze 5 
konzultací v terénu. Vzhledem k pandemii se velmi výrazně snížil počet takto realizovaných 
aktivit - ve srovnání s předchozími lety, kdy jsme v terénu běžně realizovali 60-80 konzultací.  

 

Spolupráce se školami 

 
SVP HELP nabízí spolupráci a pomoc školám se skupinami žáků a studentů. Jedná se zejména 
o práci s třídními kolektivy, kde jsou narušené vztahy mezi žáky či studenty, kde se vyskytují 
potíže s kázní, nerespektováním autorit nebo podobné potíže. Součástí naší práce je také 
poradenská a metodická činnost pro pedagogy v této oblasti. 
 
Školám jsou nabízeny zejména tyto služby: 

 

Rodina  86 

Škola 43 

OSPOD  48 

Klient sám  10 

Školské poradenské zařízení  8 

Jiný iniciátor (SASRD)  12 

Zdravotnické zařízení 2 

Soudy, PMS ČR 1 
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 Konzultační činnost pro pedagogy  - konzultujeme možnosti, vhodná opatření a 
doporučení. Konzultace navazují na práci se třídou, na pobyt žáka ve stacionáři, jsou 
součástí ambulantní péče, ale zaměřujeme se i na samostatné poradenství pro 
pedagogy. Nejčastěji jednáme s třídními učiteli, řediteli škol, školními psychology, 
metodiky prevence, výchovnými poradci, ale také 

     se školními speciálními pedagogy, vychovateli a dalšími pedagogickými    
     pracovníky škol a školských zařízení.  

 Nabízíme Balintovské skupiny pro pedagogy – skupinová práce pod vedením 
odborníka, kdy se pedagogové mohou zaměřit na konkrétní problémy ve třídě a 
společně hledat řešení nebo si předat zkušenosti z praxe. 

 Práce s problémovými třídními kolektivy - intervence do třídních kolektivů a řešení 
konkrétního problému – programy indikované a selektivní prevence.  

 Nabízíme účast na rodičovských schůzkách ve třídách, se kterými pracujeme. 

 Se souhlasem zákonných zástupců probíhají konzultace s učiteli o žácích, kteří jsou v 
individuální péči SVP. 

 Spolupracujeme s pedagogy, z jejichž tříd přicházejí žáci do stacionáře SVP HELP. 
Probíhají konzultace přímo ve školách, náslechy ve vyučování i doprovod klienta do 
školy s možnou celodenní přítomností našeho pracovníka ve výuce a následným 
poradenstvím či výměnou zkušeností. 

 
 

Statistika práce s třídními kolektivy ve školním roce 2020/2021 
 
Ve školním roce 2020/2021 v SVP proběhlo celkem 33 programů pro třídní kolektivy. Jednalo 
se o opakovaná intervenční setkání, ale také jednorázové programy. Opět je patrný výrazný 
pokles realizovaných aktivit – dlouhodobý průměr SVP je okolo 120 programů pro školní 
kolektivy ročně. 
 
 

 
Statistika metodické a konzultační činnosti ve školním roce 2020/2021 

 
Ve školním roce 2020/2021 proběhlo v SVP celkem 282 metodických konzultací. Tyto 

konzultace se uskutečňují v rámci intervence do tříd, ale také mimo práci se třídou. Jedná se 
o odborné poradenství pro školy a školská zařízení při řešení problémových situací 
individuálních klientů v péči SVP HELP a o konzultace s pedagogy a spolupracujícími odborníky 
v jiných, např. pobytových zařízeních, do kterých odesíláme své klienty. 
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Celodenní péče 
V celodenní péči - denním stacionáři poskytujeme služby pro jednu výchovnou skupinu 

(6-8 dětí). Denní stacionář je v provozu ve dnech školního vyučování od pondělí do čtvrtku od 
7:30 do 16:30 hod, v pátek je program zkrácen do 16.00, což vítají zejména dojíždějící klienti. 
Celodenní program je organizován formou uzavřené skupiny s pevným termínem zahájení a 
ukončení platným pro všechny zařazené klienty. Během školního roku běžně realizujeme 
celkem 6 skupin celodenního programu.  

Program je koncipován na 6 týdnů, 30 školních dnů (prázdniny nejsou v těchto dnech 
zahrnuty). V dopoledních hodinách probíhá výuka, odpoledne výchovná činnost. Výuka  všech 
klientů probíhá od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 12:00 hod. Žáci jsou vyučováni podle 
vzdělávacích plánů zpracovávaných učiteli kmenových škol na období pobytu. Výuku zajišťuje 
speciální pedagog – učitel spolu s asistentem. V době od 12 do 16.30 mají žáci oběd, relaxační 
čas, skupinovou činnost, sportovní aktivity, přípravu do školy, doučování, společenské hry a 
další, pod vedením speciálního pedagoga - vychovatele. 

 
Provoz stacionáře byl ve školním roce 2020/2021 výrazně poznamenán pandemií Covid 

19. Realizovali jsme pouze 3 z obvyklých 6 běhů stacionáře  a prošlo jím 15 dětí.  
V rámci stacionáře probíhaly konzultace s klienty, psychologická diagnostika, 

skupinová činnost s klienty – celkem 201 aktivit. Probíhaly také již zmiňované metodické 
konzultace na školách klientů. Mnohé z konzultací  s pedagogy se realizovaly telefonicky. 
Z důvodu pandemie jsme také upustili od návštěv klientů v kmenové škole, které se 
uskutečňují u každého klienta asi třikrát během pobytu u nás.  

 
V době uzavření škol jsme realizovali individuální vzdělávací konzultace pro žáky, 

kteří zvládali distanční výuku s obtížemi nebo ji nezvládali vůbec.  V těchto konzultacích  jsme 
se zaměřili na plnění úkolů z distanční výuky a dopomoc žákům s nezvládnutým učivem. 
Individuální konzultace probíhaly vždy v čase od 8 do 12 hodin, kdy jeden pedagogický 
pracovník pracoval vždy s jedním klientem/žákem za dodržení všech platných hygienických 
nařízení. Pracovali jsme celkem s 12 klienty a realizovalo se 124 individuálních vzdělávacích 
konzultací.  

 

Detašované pracoviště Uh. Brod 
Stejně jako v ambulanci v Uherském Hradišti  se zde zaměřujeme na poradenství, 

konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. 

Poskytujeme odborné poradenství rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, 

rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže apod.  

Stabilní činností jsou intervenční programy pro třídní kolektivy, jako pomoc  při řešení 

vztahových potížích.  Na tyto programy navazuje intenzivní práce a metodická podpora pro 

třídní učitele i ostatní pedagogy škol.  Metodické konzultace pro pedagogy nabízíme nejen 

v souvislosti s intervencí ve třídních kolektivech, ale i jako komplexní pomoc při řešení 

výchovných potíží ve školách. Vzhledem k tomu, že vnímáme nutnost intenzivně pracovat 
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s pedagogickými pracovníky, pokračujeme v nabídce Balintovských skupin. Odbornou péči v 

SVP HELP na detašovaném pracovišti v Uherském Brodě zajišťuje psycholog a speciální 

pedagog formou psychologického poradenství, individuálních terapií, rodinné terapie a 

intervence ve školních kolektivech.  

Také na pracovišti v Uherském Brodě byl počet klientů a aktivit ovlivněn pandemií Covid 19 a 

zaznamenali jsme jich asi o třetinu méně (celkem 63) než je běžný průměr za rok. Práce se 

třídami se na pracovišti v Uherském Brodě nerealizovala ani jednou, ale probíhaly konzultace 

s pedagogy a pracovníky OSPOD, většinou telefonicky. 

  

Vzdělávání pracovníků  SVP HELP 

Všichni pracovníci SVP HELP splňují kvalifikační předpoklady.  
Čtyři z pěti pedagogických pracovníků ambulance již mají dokončený dlouhodobý 
psychoterapeutický výcvik, což je důležité zejména při práci s individuálními klienty a rodinami 
v ambulanci, ale také pro práci se skupinami/třídami. Jedna z pracovnic je navíc absolventkou 
supervizního výcviku a registrovanou supervizorkou ve školství. 
  
Svoji kvalifikace si i nadále prohlubujeme dalším vzděláváním. V uplynulém školním roce se 
naši pracovníci vzdělávali v následujících vzdělávacích programech a akcích: 
 

Dlouhodobé vzdělávání: 
- Bakalářský studijní program speciální pedagogiky, 3. ročník – 1 pracovník 
- Kurz Feursteinova instrumentálního obohacování – pokračování vzdělávání - 1 pracovník 
- Dokončení dlouhodobého výcviku v terapii SFBT – 1 pracovník 

 
Kurzy, semináře, webináře, online kurzy: 

- Praktický kurz rodinného  mediátora (48 hodin, on-line) – 1 pracovník 
- Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence (24 hodin, on line) – 1 pracovník  
- Slovní sebeobrana (8 hodin) – 1 pracovník 
- Pravidla a normy chování v pracovním kolektivu (8 hodin) – 1 pracovník 
- Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb (8 hodin) – 1 pracovník 
- Problematika PAS – 1 pracovník  
- Intuitivní pedagogik a pedagogická diagnostika v základním vzdělávání – 1 pracovník 
- Krátké intervence při práci s nemotivovanými klienty sociálních služeb (8 hodin) – 1 pracovník 
- Základy krizové intervence (8 hodin) – 1 pracovník 
- Práce s emocemi v sociálních službách (8 hodin) – 1 pracovník 
- Bezpečné chování na internetu – 1 pracovník 
- Celoroční kurz anglického jazyka – 1 pracovník, probíhal prezenčně, později online 

 
Konference: 

- Konference Psychologická diagnostika Brno 2021 pořádaná Fakultou sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně (20 hodin, online) – 3 pracovníci 

- Krajská konference PPRCH na téma: „Škola spolupracující v systému prevence.“ pořádanou 
Poradenským centrem PPP v Brně (8 hodin, online) – 3 pracovníci 
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- Konferenci Asociace manželských a rodinných poradců: „Mezilidské vztahy 2, důležité 
momenty.“ (24 hodin, on-line) – 1 pracovník 

 

 

Závěr 
 
Uplynulý školní rok byl celý poznamenán pandemií Covid 19. Evidovali jsme celkem 210 

klientů, což je vzhledem k dlouhodobému průměru asi o jednu třetinu méně. Realizovali jsme 
1483 aktivit zaměřených na klienty (komplexní a indikovaná vyšetření, konzultace s klienty, 
konzultace s rodiči, poradenské, reedukační, terapeutické a preventivní aktivity, individuální 
vzdělávací konzultace).  

Proběhlo celkem 33 programů pro třídní kolektivy. V této oblasti byl pokles 
nejmarkantnější. Dlouhodobý průměr za školní rok je asi 120 programů.  Konzultací s pedagogy 
ať už v návaznosti na program pro třídu nebo v souvislosti s řešením konkrétního klienta 
ambulantního nebo celodenního oddělení proběhlo celkem 282.  

Mnoho konzultací ať už s klienty (resp. s rodiči) nebo s pedagogy proběhlo telefonicky 
nebo online (prostřednictvím Skype, WhatsApp, Messenger, MSTeams).  

Služby Denního stacionáře využilo 15 klientů. V době uzavření škol probíhaly s celkem 12 
klienty individuální vzdělávací konzultace. Těchto konzultací se realizovalo celkem 124, 
přičemž se jednalo vždy o několikahodinovou schůzku, kdy se vždy jeden pedagog věnoval 
individuálně jednomu žákovi a učivu zadanému školou. Tuto službu hodnotíme jako velmi 
prospěšnou, protože se jednalo o žáky, kteří během distanční výuky významně nebo zcela 
selhávali, nedokázali se do online výuky adekvátně zapojit.  Mnohé rodiny se potýkaly 
s existenčními problémy a  nedokázaly zajistit dohled a podporu dítěte při distanční výuce. 

Pozitivně jsme v této době hodnotili přístup mnoha pedagogů základních škol, kteří 
vynaložili nemalé úsilí na to, aby zapojili do výuky všechny žáky. Vnímali jsme však také velké 
rozdíly, kdy někteří učitelé v rámci distanční výuky zadávali úkoly bez ohledu na to, zda jim žáci 
rozumí a jsou schopni na nich pracovat. Také málo dbali na zpětnou vazbu ze strany rodičů i 
žáků samotných. Mnozí žáci tak byli dlouhodobě frustrováni a nedokázali prakticky po celý 
školní rok udržet motivaci ke vzdělávání a k překonávání překážek, které přinesla distanční 
výuka. Zaznamenali jsme i několik případů, kdy žák byl nucen z důvodu neúčasti na výuce a 
neplnění úkolů opakovat ročník. 
 Nadále provozujeme a aktualizujeme webové stránky svphelp.cz  a facebookovou stránku 
střediska. Průběžně je aktualizujeme a jejich prostřednictvím informujeme veřejnost o našich 
aktivitách a v průběhu pandemie a zpřísněných opatření též o podmínkách provozu střediska.  
 
 Děkujeme městům Uherské Hradiště za finanční podporu sportovních aktivit klientů ve 
stacionáři a městu Uherský Brod za finanční podporu provozování detašovaného pracoviště. 

 
 Děkuji všem pracovníkům SVP HELP za jejich dobrou práci v uplynulém školním roce. 
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci dne 10. 10. 2021. 
 

Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová, vedoucí SVP HELP 


