Občanské sdružení

Spokojený domov

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2008

Občanské sdružení

Spokojený domov

výroční zpráva 2008

Obsah:
Úvod.................................................................................................................................................. 1
O Občanském sdružení Spokojený domov ...................................................................................... 2
Struktura organizace ........................................................................................................................ 3
Poskytované sociální služby ............................................................................................................. 4
Uživatelé služeb v roce 2008............................................................................................................ 5
Akce realizované v roce 2008...........................................................................................................6
Zpráva o hospodaření roce 2008 ................................................................................................... 10
FINANCOVÁNÍ .......................................................................................................................... 10
ZPRÁVA AUDITORA...................................................................................................................11
Poděkování sponzorům a dárcům v roce 2008 ............................................................................. 12

Občanské sdružení

Spokojený domov

výroční zpráva 2008

Úvod
Máme za sebou rok 2008, čtvrtý rok fungování Občanského sdružení Spokojený
domov. Jednou z velkých událostí tohoto roku bylo pro nás rozšíření naší
působnosti z oblasti Mnichova Hradiště a Mladoboleslavska také na Jičínsko.
Důvodem byly přímé žádosti místních občanů, kteří mají o služby poskytované
Spokojeným domovem zájem. Projevený zájem byl zároveň důležitým zjištěním
nedostatku tohoto typu sociální služby na Jičínsku, projekt tudíž vyplnil výraznou
trhlinu

v oblasti

poskytování

sociálních

služeb

seniorům

a

zdravotně

handicapovaným. Kancelář pro tuto oblast byla zřízena v Jinolicích č.p. 39
(budova obecního úřadu) 506 01 Jičín, tel.: 773 633 411.
Naším úspěšným počinem roku 2008 se stal také nákup souboru pomůcek na
zajištění hygienické péče v terénu a aktivizace, na který jsme získali prostředky
z projektu u společnosti Siemens (Siemens Fond pomoci).
Úspěchem Spokojeného domova je také zahájení počítačových kurzů pro seniory
v rámci našich sociálně aktivizačních služeb. Kurzy probíhají v prostorách naší
pobočky v DPS Kněžmost, shledaly se s velkým úspěchem a i do roku 2009 je o ně
velký zájem. Do budoucna bychom chtěli počítačové kurzy realizovat i v dalších
městech a obcích regionu naší působnosti.
Kromě rozšíření počítačových kurzů plánujeme v roce 2009 rozvoj dalších
aktivizací. Naším cílem je najít zejména v Mnichově Hradišti stálé místo, kde by se
daly akce pro seniory realizovat. Plánujeme také zlepšit informovanost o našich
službách. Rádi bychom také do činnosti našeho sdružení zapojili dobrovolníky,
kteří by zejména docházeli do domácností osamělých seniorů a naplňovali jejich
volný čas.
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O Občanském sdružení Spokojený domov
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Název:

Občanské sdružení Spokojený domov

Právní forma:

občanské sdružení

Sídlo:

Veselá č. p. 159, Mnichovo Hradiště 295 01

IČ:

26676281

Registrace:

MVČR pod číslem VS/1-1/5844904, MPSV č. 5240232

POSLÁNÍ
Posláním Občanského sdružení Spokojený domov je umožnit osobám se ztrátou
soběstačnosti důstojný život ve vlastním, nejlépe domácím prostředí za podpory
poskytovaných služeb.

CÍLE
podporovat rozvoj pečovatelské služby a osobní asistence v malých či obtížně
dostupných obcích
pomáhat malým obcím prostřednictvím obecních úřadů rozvíjet aktivity pro seniory
a handicapované, spolupracovat při tvorbě sociální politiky
pomáhat překonávat společenské bariéry a ovlivňovat majoritní společnost ve
smyslu vyšší tolerance k handicapu
respektovat individuální potřeby každého jednotlivce a chránit jeho intimní
prostředí
napomáhat k zapojení osob se ztrátou soběstačnosti do běžného života
citlivě a s přihlédnutí k možnostem motivovat nejenom jedince o kterého se pečuje,
ale i jeho rodinu a bezprostřední okolí
zajistit pro své klienty důstojné prostředí a zacházení

KONTAKTY:

Mnichovo Hradiště
Jana Švermy 378, PSČ
295 01
Tel.: 774 423 414

Kněžmost
U Střediska 24 (budova
DPS), PSČ 294 02
Tel.: 774 341 171
http://www.spokojeny-domov.cz
sekretariat@spokojeny-domov.cz
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Jinolice
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Struktura organizace

Bc. Kamila Sedláková

Jiří Flekna
Jiří Růta
Mgr. Miroslav Sýkora

Mgr. M. Sýkora
- předseda sdružení
Bc. Kamila Sedláková

Mgr. Pavlína Filipová
Mgr.Martina Michalcová
Miluše
- Sociální pracovník – metodik
- Projektový manager
Hamouzová
Petr Novák, DiS.
Mgr.Lenka
Trejbalová
Vedoucí
- sociálně aktivizační služby
Fundraisor
kanceláře
Jaroslava Turková
Marie Kočová
- Koordinátorky pracovníků přímé
péče
Bc. Jakub Lustig
Ladislava Murdychová
- Asistenti koordinátorek přímé
JUDr. František Čančík
péče
- právní poradce
Mgr. Petra Černá - Rynešová
- psycholog, supervizor
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Poskytované sociální služby
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Občanské sdružení Spokojený domov bezplatně poskytuje občanům poradenství
a konzultace ze zdravotní a sociální oblasti. Tyto informace se týkají sociálních
služeb, sociálních dávek, pomoc při prosazování práv a zájmů potřebných občanů.
Občané si mohou objednat schůzku v domácnosti nebo v kanceláři OS Spokojený
domov na telefonu 774 423 414. Pořádáme také informační schůzky v obcích
o pečovatelské službě a ostatních službách sdružení.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je zde pro seniory a osoby, které již nemají dostatek
soběstačnosti, ale chtějí co nejdéle setrvat v domácím prostředí a žít život, na který
jsou zvyklí. Do této služby patří například hygienická péče, zajištění nákupů,
dovážka obědů, pomoc při podávání jídla, výpomoc v domácnosti, doprovod
k lékaři, na úřady, na nákup, za kulturou. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu,
zpravidla od 6 do 22 hodin, po dohodě je možné sjednat i jiný čas.

OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence umožňuje osobám se zdravotním postižením žít plnohodnotný
nezávislý život ve vlastním přirozeném prostředí, který se co nejvíce blíží jejich
běžnému standardu. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Tyto služby poskytujeme osobám, které doma pečují o seniory nebo nemocné či
handicapované blízké. Umožňují pečujícím osobám odpočinek od každodenního
stereotypu péče. Služba nabízí poskytnutí péče o

Vašeho blízkého v době Vaší

nepřítomnosti, a to v přirozeném prostředí, na které je Váš blízký zvyklý, tedy ve
Vaší vlastní domácnosti.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Mají za úkol pomoci seniorům a zdravotně postiženým začlenit se do společnosti.
Patří sem například kulturní a vzdělávací aktivity, počítačové kurzy, zdravotní
přednášky.
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Uživatelé služeb v roce 2008
TERÉNNÍ SLUŽBY:
Pečovatelská služba

53

Muži

25

Osobní asistence

9

Ženy

50

Odlehčovací služby

13

Celkem

75

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:
Počet osob, které využili této služby: 73

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM:
Počet osob navštěvujících počítačové kurzy: 8
Počet osob, které se zúčastnily našich jednorázových akcí: 97
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Akce realizované v roce 2008
BESEDA O HISTORII KNĚŽMOSTA

Dne 30. 1. 2008 se konala v DPS Kněžmost beseda o historii Kněžmosta a okolí.
K panu Theodoru Honickému se slovem připojil pan Josef Dneboský, aktivní
a uznávaný odborník na vědy archeologické pracující pro českolipské muzeum.
Atmosféra dynamické přednášky s živou diskusí přítomných obohatila jednotlivce
dalšími poznatky z naší minulosti a byla velmi dobře přijata jak seniory, tak
i mladšími posluchači. Zjevná byla neuvěřitelná hrdost a vlastenectví obyvatel
Kněžmosta a okolí.

OSLAVA MDŽ
Středečního

dne

5. 3. 2008

za

zběsilého řádění počasí, kdy se
nám střídaly sněhové přeháňky
s krásným zářivým sluncem, se
konala v DPS Kněžmost oslava
dne MDŽ. Krásné básně nám
přijel zarecitovat sám autor básní
vážený pan Josef Brož, který ve
svých požehnaných 87 letech stále
řídí automobil a čte bez brýlí!!!
Jeho básně nám recitovala také
vážená paní Oldřiška Hrabáková, jeho věrná ctitelka, posluchačka a majitelka jeho
básnické sbírky. Většina básní byla věnována nastupujícímu jaru, a proto každé
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posluchačce vykouzlila úsměv na tváři. Ještě jednou tedy velké díky panu Brožovi
a paní Hrabákové za recitál.

MEZINÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
V týdnu od 10. do 16. 3. 2008 probíhal
mezinárodní týden trénování paměti. A to
11. 3. 2008 v Mnichově Hradišti, 12. 3. 2008
v Bosni

a

v DPS

Kněžmost,

14. 3. 2008

v DPS Mnichově Hradišti, 15. 3. 2008 na
Ouči a v Chocnějovicích. Trénování vedla
lektorka

paní

Hana

Rejzková

s jejím

komentářem: „Lidičky se skvěle bavili
a mně se dobře trénovalo!“

ÚČAST NA VÝSTAVĚ SENIOR – HANDICAP V LYSÉ NAD LABEM
Ve dnech 24. až 27. dubna se
konala
výstava

v Lysé

nad

Labem

Senior - Handicap:

aktivní život a Narcis 2008.
Naše organizace se na této
výstavě

prezentovala

poprvé

a doufáme, že úspěšně! Paní
Hana

Rejzková

zde

opět

představila trénování paměti,
a to s velkým zájmem. Zároveň
probíhala i výstava „Šikovné
ruce

našich

seniorů“,

které

jsme se také zúčastnili a měli díky ohodnoceným pracím paní Mařasové úspěch!!!
Děkujeme za účast!!! Další poděkování patří panu Jiřímu Fleknovi za zapůjčení
svých báječných vtipů.

SPOKOJENÉ POSEZENÍ PŘI DECHOVCE
Akce s názvem Spokojené posezení při dechovce se konala prvního májového dne
v libuňské sokolovně. Za podpory místního obecního úřadu, tedy především paní
starostky H. Červové, se mohlo v místních prostorách uskutečnit toto příjemné
setkání nejenom pro seniory. Součástí akce bylo představení O. s. Spokojený
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domov v Libuni a následná debata o potřebě pečovatelské služby v této lokalitě,
H. Rejzková přispěla přednáškou o trénování paměti a poté už hrál k poslechu
i tanci očekávaný dechový orchestr Turnovanka. Této skutečně vydařené akce se
zúčastnilo 60 občanů, převážně seniorů.

PIKNIK V KNĚŽMOSTĚ
Dne 30. 5. 2008 jsme ke dnu dětí uspořádali
piknik

v DPS

Kněžmost,

který

aktivně

podpořili senioři a samotní občané DPS.
Senioři

obstarávali

jednotlivé

kontroly,

stanoviště, kde děti plnily úkoly. Propojení
generací bylo velmi příjemné pro všechny
a mimo

jiné

podpořilo

pocit

potřebnosti

u starších, mnohdy již osaměle žijících osob.
Počasí nám také přálo a nanuky dětem velmi
zpříjemnily horké počasí.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
V předvánočním čase dne 7. 12. 2008 jsme
v Sokolovně v Mnichově Hradišti pořádali
„Předvánoční posezení pro seniory“ a to
v rámci

týdne

Spokojený

otevřených

domov

a

dveří

Týdne

O. s.

sociálních

služeb Středočeského kraje. K tanci a
poslechu

nám

přijela

zahrát

dechová

kapela Plechařinka. Účast sice nebyla
vysoká, ale i tak panovala dobrá nálada.
Krátce a výstižně představil naši organizaci kolega a koordinátor pan Bc. Jakub
Lustig, dále děkujeme za spolupráci panu Petru Novákovi a paní Haně Rejzkové.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ POBOČKY V KNĚŽMOSTĚ
Ve čtvrtek 11. 12. 2008 byl pořádán „Den otevřených dveří“ naší pobočky v DPS
Kněžmost. Proběhla zde přednáška o počítačích, internetu a jeho možnostech,
informace o průběhu počítačových kurzů pro seniory, které pořádá naše
organizace, a také o dalším nově otevíraném počítačovém kurzu v roce 2009
v podání pana Petra Nováka. Dále následovala ukázka „Trénování paměti“
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v podání paní Hany Rejzkové a také
ukázka pomůcek pro ulehčení péče.
Návštěvníci

mohli

vidět

například

nafukovací vanu nebo schodolez, který
slouží

k přepravě

osob

s omezenou

pohyblivostí po schodech.
Prezentace našich služeb připadla na
koordinátora pana Bc. Jakuba Lustiga.
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Zpráva o hospodaření roce 2008
FINANCOVÁNÍ
Výnosy v tis. Kč
Dotace MPSV
Dotace Město Mladá Boleslav
Příspěvek Obec Libuň
Příspěvek fi. Siemens
Dotace úřad práce
Dotace Obslužná společnost ESF
Úhrady od uživatelů – příspěvek na péči
Tržby za prodané zboží
Úroky z běžného účtu
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

3 854
50
25
80
12
134
697
15
5
143
5 015

Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Nákl. na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

501
502
511
512
513
518
521
524
527
538
548,549

363
6
26
73
4
640
2541
821
13
3
4
4494

Výsledek hospodaření před zdaněním v tis. Kč:

529

Zisk, který jsme dosáhli v roce 2008 (úhrady od uživatelů), jsme použili v prvním
čtvrtletí roku 2009 na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců a povinných
odvodů.
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Poděkování sponzorům a dárcům v roce 2008
•

Ministerstvo práce a sociálních věcí

•

Středočeský kraj

•

Královéhradecký kraj

•

Obec Libuň

•

Statutární město Mladá Boleslav

•

SIEMENS
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