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ÚVODNÍ SLOVO
Spokojený senior – KLAS, z.s. (dále jen Spolek) byl založen
v únoru 2014 s účelem přispívat ke zkvalitňování života
seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, podporovat
důstojné a aktivně prožívané stáří, iniciovat budování
veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou
praxi v místě. Myšlenka založení proseniorské organizace
vzešla z Biskupství brněnského a Centra pro rodinu a sociální
péči.
Za svou hlavní činnost Spolek považuje zejména společensko
- motivační činnost, vzdělávací činnost, práci s dobrovolníky,
metodickou činnost, vydávání výukových a metodických
materiálů a pomůcek a mezigenerační a místní spolupráci.
Přestože je Spolek organizací nově založenou, jeho knowhow, metodické zajištění, odbornost a zkušenosti jsou
dlouholeté díky licenčním smlouvám uzavřeným s Centrem
pro rodinu a sociální péči (CRSP) a zkušeným zaměstnancům
dlouhodobě se věnujícím seniorské a mezigenerační
problematice.
Licenční smlouva mezi CRSP a Spolkem ze dne 26. 6.
2014 o souhrnu chráněných práv duševního vlastnictví,
které tvoří kombinovanou národní ochrannou známku
KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® a souvisejícího knowhow se zvláštním zřetelem k podpoře činnosti KLAS v rámci
celonárodní sítě, metodickému vedení animátorů a jejich
ucelenému vzdělávání, byla zaregistrována u Úřadu

průmyslového vlastnictví v Praze dne 10. 7. 2014, značka
spisu: O-487693, číslo zápisu: 329207.
Stejně tak byla dne 26. 6. 2014 uzavřena samostatná
Licenční smlouva na ochrannou známku SPOKOJENÝ
SENIOR®, značku kvality. Licenční smlouva byla
zaregistrována u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze dne
10. 7. 2014, značka spisu: O-505152, číslo zápisu: 335682.
Jako projev důvěry a kvality vnímáme ze strany
Jihomoravského kraje zastoupeného hejtmanem, JUDr.
Michalem Haškem uzavřené Memorandum o spolupráci
při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji ze dne
28. května 2014. Memorandum bylo uzavřeno s organizací
Spokojený senior – KLAS, z.s. a Centrum pro rodinu a sociální
péči.
Cílem memoranda je vyjádření společné vůle při naplňování
celospolečenských potřeb v oblasti péče o rodinu, podpory
aktivního života seniorů a mezigenerační solidarity.
Věříme, že se nám podaří naplňovat naše poslání,
mj. zkvalitňovat život seniorů, podporovat občanskou
angažovanost a mezigenerační solidaritu a být partnerem
obcím, městům a krajům v celé ČR a pomáhat jim naplňovat
jejich společenské poslání v oblasti prorodinné politiky.
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NABÍDKA PROGRAMŮ A VZDĚLÁVÁNÍ
Základní kurzy
• Předseda klubu seniorů
• Vedoucí farního společenství seniorů
Nástavbové kurzy
• Animátor KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
• Seniorské lektorské minimum
Specializované semináře
• Tancování v seniorském věku
• Řešení obtížných situací pro seniory i vedoucí
seniorských klubů
• Hudba a tanec v seniorském věku
• Loutkohra v seniorském i mezigeneračním programu
• Výtvarné techniky v programech pro seniory
• Aranžování
Supervize a konzultace
Distribuce metodických listů ZRNKO
Akce pro seniory a veřejnost
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Mezigenerační aktivity

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® (KLAS) je nízkoprahový
a nízkonákladový program pro seniory, dostupný i pro malé
obce a města za účelem aktivizace seniorů v charakteristické
struktuře setkávání, která tvoří know-how programu.
KLAS je záměrně nízkokapacitní seniorský klub, což je
podmínkou pro správné dodržení pracovních metod. Každý
KLAS sdružuje maximálně 15 seniorů. Jen tak dochází k plné
aktivizaci a přesahu této aktivizace do seniorského okolí.
Důležitým prvkem programu je nejen aktivizace seniora
na programu, ale i aktivizace, kterou nadále šíří do svého
okolí sami členové KLAS.
KLAS je aktivizační aktivita, která napomáhá seniorům déle
setrvat v přirozeném prostředí, pečovat o sebe, vytvářet si
přátelství a nacházet smysl života. Je založen na principu
dobrovolnictví.

Pobočce). Každý SNOP vede vedoucí SNOPu, tedy oblastní
koordinátor. Zpravidla se jedná o aktivního seniora animátora, mnohdy na této úrovni i zaměstnance některé
další organizace v kraji, jako jsou například Centra pro
rodinu, která mají ve své náplni práce proseniorské aktivity.
S vedoucími SNOPů se schází a koordinuje jejich činnost
vedoucí a součastně metodik.
Každý KLAS spadá pod zastřešující organizaci v místě. Jedná
se převážně o obecní úřady, úřady městských částí a měst,
farní úřady a o rodinná centra nebo domovy pro seniory či
domy s pečovatelskou službou. Tato zastřešující organizace
na sebe přebírá náklady, které souvisí se základním provozem
KLAS a taktéž se vzděláváním animátorů. Není totiž běžné,
aby KLAS měl svoji právní subjektivitu.

Pro lepší pochopení vnímáme jako důležité popsat strukturu
celostátního programu KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
a vymezit jeho pojmy:
Členskou základnou jsou samotní senioři, maximálně však
do 15 seniorů na jeden program pro seniory v místě, tedy
na jeden KLAS (zkratka KLub Aktivních Seniorů).
Tyto jednotlivé KLAS, které působí v obcích, farnostech či
městských částech se sdružují podle výskytu v nejbližších
oblastech do tzv. SNOPů (zkratka Spolupráce Na Oblastní
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KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
Přehled KLAS v České republice v roce 2014
Jihomoravský kraj

3. SNOP Modřice

1. SNOP Brno

KLAS Kobylnice, obec

KLAS Brno - Josefská, CRSP Brno (KLAS
i pro seniory ze Senior Pointu Mendlovo
náměstí, Brno – ti zde mají možnost
uplatnit slevu na Seniorpas)

KLAS Telnice, obec

4. SNOP Blansko

KLAS Zbraslav, farnost

KLAS Brno - Řečkovice 1. , 2. , 3.,
městská část

KLAS Sloup, farnost

KLAS Rosice, farnost

KLAS Brno - Řečkovice – farnost

KLAS Horákov, farnost

KLAS Blansko 2× (1. při Senior Pointu
a farnosti, 2. při Městském úřadu
Blansko)

KLAS Brno - pečovatelský dům Naděje,
Ptašinského (prvky KLASu)

KLAS Olešnice na Moravě - farnost
(prvky KLASu)

KLAS Brno - Kníničky, městská část

KLAS Černá Hora - Domov pro seniory
(prvky KLASu)

KLAS Brno - Líšeň – rodinné centrum
Pastelka

5. SNOP Hustopeče

KLAS Vyškov (při Senior Pointu a Centru
pro rodinu Vyškov)
6. SNOP Rosice
KLAS Vysoké Popovice, farnost

Kraj Vysočina
SNOP Vysočina
KLAS Žďár nad Sázavou 2× (1. při
Sdružení křesťanských seniorů, 2. při
farnosti)
KLAS Moravec, Domov pro seniory
(prvky KLASu)

2. SNOP Slavkov

KLAS Šitbořice, obec

KLAS Jihlava (při Centru pro rodinu
a sociální péči Jihlava)

KLAS Němčany, farnost

KLAS Břeclav (při Senior Pointu)

Moravskoslezský kraj

KLAS Hodonín (při Senior Pointu
a Centru pro rodinu a sociální péči
Hodonín)

KLAS Ostrava - Opava

KLAS Velešovice, obec
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KLAS Slavkov, děkanství

KLAS Rybí – Rybí

Zlínský kraj

Liberecký kraj

KLAS Kyjov

KLAS Liberec

KLAS Veselí nad Moravou
KLAS Vizovice
KLAS Valašské Klobouky

KLAS Jablonec nad Nisou

Jihočeský kraj
KLAS České Budějovice (využítí
prvků KLASu ve farnostech)

KLAS Zlín
KLAS Fryšták
KLAS Kašava

Kraj Olomoucký
SNOP Olomouc
KLAS Olomouc - Centrum pro rodinný
život
Pardubický kraj - SNOP Pardubice
KLAS Chotovice
KLAS Nové Hrady

Ukázka tance v sedě, Den pro seniory 2014
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Rozvoj programu KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
a proseniorských aktivit celostátního charakteru v roce 2014
Cíle:
• aktivizovat seniory a pilotně odzkoušet nové metody
a aktivity
• aktivizovat starší seniory v rámci nového KLAS
• zajistit stálou metodickou podporu KLAS na celostátní
úrovni
• zvýšit povědomí o know-how KLAS
• podpořit sdílení a výměnu dobré praxe
Aktivity:
1. Podpora a rozvoj ukázkového pracoviště KLAS
• podpora a pilotní odzkoušení nových metod
na ukázkovém pracovišti KLAS v Brně na Josefské 1
2. Supervize KLAS
• metodická podpora animátorů a vedoucích KLAS
a udržení jednotného know-how v rámci celé sítě
3. Realizace oblastních setkání seniorů
• osvěta a šíření know-how KLAS prostřednictvím
realizace oblastních setkání seniorů
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• v období Mezinárodního dne seniorů byla ve čtyřech
krajích realizována setkání seniorů, animátorů
a zástupců místních zastřešujících organizací seniorů

4. Realizace celostátního setkání seniorů Den pro seniory
• realizace celostátního setkání seniorů - akce proběhla
v sobotu 13. 12. 2014 před třetí adventní nedělí, která
se nazývá radostná
• celodenní program zahrnoval přednášky (na
témata pohledu na stáří a mezigenerační dialog),
workshopy (na témata jak zařadit různé kreativní bloky
do programu seniorského setkání) a společenskozábavný program (představení činnosti KLAS)
5. Příklady dobré praxe – dobrovolnictvím k udržitelnému
rozvoji
• podpora osvěty a šíření dobré praxe KLAS, jehož přínos
má celospolečenský dopad
V roce 2014 probíhala spolupráce Spolku se Společně
o.p.s. v oblasti metodické podpory KLAS v Blansku, Břeclavi,
Hodoníně a Vyškově.

PROJEKTY: SPOLEK JAKO REALIZÁTOR
KLAS, aktivní život seniorů v městě Brně
Realizace projektu: duben–listopad 2014
Cíl projektu: podpora seniorů, jejich aktivního stárnutí, tedy
podpora zdravého životního stylu ve stáří
Účelem projektu: udržení seniorů v co největší míře
soběstačnosti a samostatnosti v přirozeném prostředí

pomůcky pro svoji práci se seniory, které
byly zakoupeny díky podpoře Nadace
Veronica.
Tento projekt byl podpořen z veřejné
sbírky obchodů Nadace Veronica.

Tato podpora naplňuje smysluplnost seniorského života,
odstraňuje pocity osamění a vede také k zúročení bývalého
profesního a zájmového rozhledu seniorů pro rozvoj obce
a občanů.
Koncepce programu pro seniory KLAS (KLub Aktivních
Seniorů) vychází z pětileté zkušenosti, kterou realizovala
organizace Centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen
CRSP).
Senioři se tak skrze KLAS stávají partnerem obce, farnosti
či města a mohou svými zkušenostmi a tzv. „živou pamětí”
napomáhat například navazování současnosti na historické
místní tradice, nebo vytvářet podmínky k mezigeneračním
aktivitám v obci a díky nim tak podporovat prorodinné klima
v obci.
V rámci tohoto projektu se uskutečnil odborný kurz A KLAS –
animátor Klubů aktivních seniorů, jehož účastníci získali vedle
osvědčení a manuálu s vypracovanými tématy i aktivizační

A KLAS Brno, srpen 2014
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PROJEKTY: SPOLEK JAKO REALIZÁTOR
Klub aktivních seniorů, partner samosprávy obcí
a městských částí v JMK
Realizace projektu: 1. 3.–31. 12. 2014
Cíle projektu:

podpora naplňuje smysluplnost seniorského života, odstraňuje
pocity osamění a vede také k zúročení bývalého profesního
a zájmového rozhledu seniorů pro rozvoj obce a občanů.

• aktivizace seniorů a jejich zapojení do činnosti obce
• posílení smysluplného prožívání stáří
• posílení občanských kompetencí v seniorském věku
• podpora mezigenerační spolupráce a solidarity
• metodická podpora v práci se seniory
• realizace aktivit projektu v souladu koncepcí rodinné
politiky JMK a akčním plánem prorodinné politiky JMK
v roce 2014
Aktivity projektu:
• Základní kurz Předseda klubu seniorů
• Nástavbový kurz A KLAS – animátor Klubů aktivních
seniorů
• Pokračovací kurz Tancování se seniory
Smyslem projektu byla podpora seniorů, jejich aktivního
stárnutí, podpora zdravého životního stylu ve stáří, a to
za účelem udržení seniorů v jejich přirozeném prostředí
v co největší míře soběstačnosti a samostatnosti. Tato
12

Předseda klubu seniorů, srpen 2014

PROJEKTY: SPOLEK JAKO REALIZÁTOR
Pilotní realizace programu na podporu mezigeneračního
dialogu v JMK
Realizace projektu: 1. 9. 2014–31. 8. 2015
Projekt reaguje na podkladovou studii pro Národní akční
plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017
(zveřejněný v dokumentech Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR), která jako jednu z klíčových oblastí zmiňuje přípravu
mladé generace na stárnutí.
Cílem projektu je začít mezigeneračním dialogem
na školách prostřednictvím srozumitelných výukových
programů, které mohou posloužit jako základ pro tvorbu
potřebných dokumentů, protože součástí projektu je také
výzkumné dotazníkové šetření mezi žáky I. a II. stupně
základních škol a mezi studenty středních škol.

rodinných příslušníků v provázanosti s dalšími tématy
jako finanční gramotnost z hlediska sociálního,
média a reklama, rizika zneužívání sociálních sítí atd.
Prostřednictvím zavedení etických principů ve výchově
usilovat o zvýšení celospolečenského respektu
a odpovědnému prosociálnímu chování
3. Dotazníkové šetření, vyhodnocení dat a návrh opatření
Zjistit současné názory a informovanost dětí na ZŠ a SŠ
o proseniorské problematice, jejich vztah k seniorům
a zkušenosti s nimi

Aktivity projektu:
1. Pilotní realizace kurzu „Mám rád babičku a dědečka”
Posílení postavení seniorů ve vnímání dětí v kontextu
rodiny, rozšíření povědomí o potřebách seniorů
v současnosti vedoucí ke zvýšení celospolečenského
respektu seniorů a zavedení etických principů ve výchově
2. Kurz „Sociální odpovědnost” – pro druhý stupeň ZŠ, Kurz
„Sociální odpovědnost” – pro střední školy
Aktivní podpora přístupu mladé generace k seniorům
s odkazem na vzájemnou společenskou odpovědnost

Kurz „Mám rád babičku a dědečka”
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PROJEKTY: SPOLEK JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT
Dialogem k aktivnímu občanství seniorů, reg. č. 3630007

Příjemce: Asociace center pro rodinu, IČO: 265 36 234,
Průchodní 2, Brno, 602 00
Spolupracující subjekt: Spokojený senior – KLAS z.s.
Priorita: Lidská práva / Posilování občanské společnosti,
mechanismů demokracie a transparentnosti
Doba realizace: 1. 8. 2014–30. 4. 2016
Cílová skupina: senior - občan a zaměstnanci samosprávy
(městská čtvrť, město, obec, kraj)
Cíle projektu:
Globálním cílem projektu je nastavení mechanismu dialogu
mezi zaměstnanci samosprávy a seniory ve prospěch rozvoje
aktivního života v seniorském věku s dopadem na rozvoj
daného regionu a zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti
a zacílené pomoci občanům místní samosprávy.
Dílčím cílem je napomoci aktivním seniorům zapojit se
do činnosti obce či dané samosprávy vytvořením mechanismu
dialogu mezi zaměstnanci samosprávy a seniory a současně
podpořit zaměstnance pracující v oblasti proseniorské
či prorodinné politiky při rozvoji aktivit směřujících
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ke starším občanům. Pracovníci samosprávy by měli reagovat
na potřeby svých občanů a prostřednictvím aktivit samosprávy
je naplňovat a rozvíjet, což povede k naplňování strategických
cílů samosprávy.
Přínos projektu:
• naplňování potřeb občanů prostřednictvím zavedení
mechanismu dialogu
• zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti samosprávy
ve vztahu k občanům a občanské společnosti
• pomoc při naplňování stanovených prorodinných
a proseniorských cílů institucí samosprávy
• aktivizace seniorů a jejich zapojení do činnosti obce/
místa, kde žijí
• posílení občanské angažovanosti a rozvoj
dobrovolnictví seniorů
• snížení marginalizace seniorů v komunitě
Aktivity projektu a jeho výstupy:
• Pilotní realizace kurzu pro zaměstnance samosprávných
celků, vytvoření a ověření metodiky kurzu,
zprostředkování metodické podpory při vyhledávání
aktivních seniorů ve svém regionu.

• Pilotní realizace kurzu pro seniory – aktivní občany,
vytvoření a ověření metodiky kurzu.
• Uskutečnění setkání u kulatých stolů, na kterých
proběhne diskuze mezi oběma CS projektu. Výstupem
bude brožura dobré praxe a video s ukázkami realizace
aktivizačních aktivit.
• Odborná konference představující vytvořený a ověřený
mechanismus dialogu mezi samosprávou a občanem/
seniorem a představení výstupů projektu (metodiky,
brožura s DVD).
Role spolku v projektu Dialogem k aktivnímu
občanství seniorů
Spolek, který je do projektu zapojen bez finanční spoluúčasti,
metodicky dohlíží při tvorbě koncepce kurzů, na strategii
udržitelnosti šíření vyvinutého mechanismu dialogu
a prostřednictvím své sítě kontaktů napomáhá k osvětě
a šíření know-how projektu.

Fotografie
z kurzu
„Koordinátor
aktivního
stárnutí”

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů.
Více informací naleznete na www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz.
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PROJEKTY: SPOLEK JAKO SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT
Spokojený senior, projekt aktivní senior 21. století
Realizace projektu: 1. 1.–31. 12. 2014
Realizátor projektu: Asociace center pro rodinu
Projekt navazuje na projekt Spokojený senior z roku 2013,
opírá se o závěry a poznatky, které se v praxi ukázaly jako
prioritní při nabízeném vzdělání pro seniory. Reaguje tedy
s inovací na hlavní cílové skupiny seniorů, jejichž potřeby
v oblasti vzdělávání reflektuje.
Cílem projektu je šířit osvětu dobrovolnictví a občanské
angažovanosti, podporovat aktivní seniory, kteří mají zájem
pro společnost dobrovolnicky pracovat a vzdělávat aktivní
seniory tak, aby samostatně vytvářeli a řídili svépomocné
skupiny v daném regionu či v místě svého bydliště.
V rámci projektu bylo podpořeno 290 seniorů.
Aktivity:
1. Vzdělávání seniorů dobrovolníků pro aktivní život
v komunitě
• Senior dobrovolník/dobrovolnice
• Předseda seniorského klubu
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• Pokračovací semináře
»» Kreativní tvorba
»» Obtížné situace
»» První pomoc

2. Mobilní počítačová učebna
6 na sebe navazujících setkáních v přirozeném prostředí
seniorů pomůže rozšířit počítačovou gramotnost seniorů,
informovanost a komunikaci s rodinou a přáteli
3. Metodické listy ZRNKO
• metodická podpora absolventů kurzů z minulých let
od roku 2009 až po absolventy v roce 2014 formou
čtvrtletníku ZRNKO (Záliba/zábava; Radost, Nadšení,
Komunikace/kontakty; Odpočinek/oživení)
• kromě metodické podpory v práci seniora dobrovolníka
čtvrtletník slouží také jako komunikační a informační
kanál
Role spolku v projektu Spokojený senior, projekt
aktivní senior 21. století
Spolek napomáhal při přípravě obsahu, koncepci a distribuci
metodického čtvrtletníku ZRNKO, propagaci aktivit projektu
a poskytoval odborné konzultace.

STATISTIKA - ÚČASTNÍCI PROGRAMŮ A AKCÍ SPOLKU
Datum

Akce

Místo

Účastníci

3. – 7. 2.

Kurz Vedoucí farních společenství seniorů 1. část

Brno

18

4. – 7. 2.

Kurz Předseda klubů seniorů

Brno

18

23., 24.–25. 2.

Kurz Animátor klubů aktivních seniorů a kurz Vedoucí farních
společenství seniorů 2. část

Brno

18

13. 5.–17. 6.

kurz Vedoucí farního společenství seniorů

Arcibiskupství
Olomouc

13

19.–23. 5.

Kurz Vedoucí farního společenství seniorů, 1. část

Brno

5. 6.

Supervize

Olomouc

24.–25. 6.

Kurz Vedoucí farního společenství seniorů, 2. část

Brno

12. 9.

Seminář Hudba a tanec v seniorském věku, kreativní techniky

Ostrava

12

20.–24. 10.

Základní kurz Vedoucí farních společenství seniorů

Blansko

5

21.–24. 10.

Kurz Předseda klubů seniorů

Blansko

5

7., 11.–12. 11.

Nástavbový kurz Animátor klubů aktivních seniorů (pro farnosti
i obce)

Blansko

10

13.–15. 11.

Základní kurz Tancování pro seniory

Brno

7

13. 12.

III. ročník celostátního setkání Den pro seniory

Brno

200

7
12
7
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HOSPODAŘENÍ 2014
Náklady v tis. Kč

Výnosy v tis. Kč
Příjmy od klientů

88

Dotace
z toho:

Dary

161
30

JMK Podpora
mezigeneračního
dialogu

131

Úroky, kurzové zisky

0

Výnosy celkem:

z toho:

14

Drobný hmotný majetek
Materiál

85
6

Jiné

36

Drobný nehmotný majetek

JMK Podpora služ.
pro rod. poskyt.
NNO

Příspěvky od nadací
Členské příspěvky

Materiál celkem

12
0
352

Potraviny, občerstvení

7

Kancelářské potřeby

3

Knihy, tiskoviny

2

IP Nákup výp.techniky

0

IP Nákup jiného zařízení

0

IP Spotřební zboží a provozní
materiál

0

IP Přímá podpora – jiné
náklady

0

Služby celkem
z toho:

95

Poštovné

1

Telefony

4

Právní a ekonomické služby

18

0
10

24

Kopírování, tisk, grafické
služby

8

Ubytování, stravné

0

Nájemné

27

Ostatní náklady

Ostatní služby, úklid

31

z toho:

Energie

8

Přednášky, realizace kurzů

0

Opravy

0

Školení a kurzy (pro zam.)

0

Cestovné

1

IP Telefon, fax, poštovné

0

Reprezentace

0

IP Jiné náklady

0

Bankovní poplatky

4

IP Vedení účetnictví

0

Správní poplatky, kolky

5

IP Vzdělávání pracovníků

0

Pojištění zaměstnanců

0

Nedaňová služba

0

Pojištění odpovědnosti
podnikatele

0

Poskytnuté členské příspěvky

3

Mzdové náklady
z toho:

21

180

Hrubé mzdy zam.HPP

56

Hrubé mzdy DPČ

46

Hrubé mzdy DPP

47

Odvody SP – zam.

11

Odvody ZP – zam.

4

Sociální pojištění (náhrada
za nemoc)

0

Odvody soc. – DPČ
Odvody zdravotní – DPČ

Náklady celkem:

Hospodářský výsledek po zdanění:

332

20

12
4
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PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍM SUBJEKTŮM

Za veškeré ekonomické služby a pečlivé vedení účetnictví
děkujeme firmě Ing. Marie Kozlové.
Za právnické úkony a právní poradenství děkujeme
JUDr. Ireně Spitzové.
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Spokojený senior – KLAS z. s.
Josefská 1, 602 00 Brno
tel.: +420 730 805 857
e-mail: info@spokojenysenior-klas.cz
www.spokojenysenior-klas.cz

