
 

 

Občanské sdružení    Spokojený domov 
„snadnější život ve stáří a nemoci“ 

 

   
     
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
   

     
 

   
 

 
 

http://www.spokojeny-domov.cz



strana 1 

Obsah: 
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ............................. 2 

O SPOKOJENÉM DOMOVĚ ........................................................................................... 3 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY .......................................................................... 4 

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB .................................................................... 7 

STATISTIKA POSKYTNUTÝCH SLUŽEB................................................................... 8 

ZAM ĚSTNANCI ................................................................................................................. 9 

DALŠÍ AKTIVITY SPOKOJENÉHO DOMOVA .................. ...................................... 10 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ......................................................................................... 12 

PODĚKOVÁNÍ DÁRC ŮM A SPOLUPRACOVNÍK ŮM V ROCE 2011................... 14 

MEDIÁLNÍ PARTNE ŘI .................................................................................................. 16 
 
 

 
Naše provozovna v Mnichově Hradišti. 



strana 2 

Úvodní slovo p ředsedkyn ě občanského sdružení 
Co se vám vybaví, když se řekne pečovatelská služba? Řada lidí má tento pojem spojen 

především s roznáškou obědů. Tento názor bohužel podporují i některé sdělovací 

prostředky a filmy. Málokdo si představí skutečnou práci pečovatelek a pečovatelů. 

Pečovatelka, která předá staré paní mezi dveřmi jídlonosič, patří opravdu jen do filmu. 

Ve skutečnosti je práce pečovatelky časově i fyzicky daleko náročnější a vyžaduje 

odborné vzdělání. Pečovatelky a pečovatelé (potažmo osobní asistenti a osobní 

asistentky) provádí v domácnostech potřebných seniorů a zdravotně postižených řadu 

činností, jako například pomoc s přípravou a  podáním stravy, úkony osobní hygieny, 

přemístění z invalidního vozíku na lůžko nebo doprovody k lékaři. Pracovníci jezdí 

i k lidem upoutaným na lůžku. Terénní sociální služby umožňují lidem se ztrátou 

soběstačnosti zůstat v přirozeném, domácím prostředí. Využívají jich lidé, kteří nechtějí 

být kvůli svému handicapu v ústavních zařízeních. 

 

A právě terénní sociální služby poskytuje Spokojený domov. Nesoustředíme se jen na 

jedno město, služby poskytujeme na poměrně velkém území v regionu 

Mladoboleslavska a Českého ráje. Díky našim službám mají spokojené domovy potřební 

lidé i v těch nejmenších vesnicích. 

 

Kromě sociálních služeb provozujeme i řadu doplňkových činností. Patří mezi ně různé 

kulturní akce a vydávání časopisu Spokojený senior. V roce 2011 jsme také zahájili 

sociální podnikání, a to otevřením opravny obuvi v Mnichově Hradišti. Sociální podnikání 

jsou zjednodušeně řečeno podnikatelské aktivity, které vytvářejí pracovní místa pro 

osoby znevýhodněné na trhu práce (tedy například pro zdravotně postižené) a zároveň 

jejich zisk může sloužit k financování sociálních služeb, které poskytujeme. S tím souvisí 

významná změna v naší organizaci, a to změna právní formy z občanského sdružení na 

obecně prospěšnou společnost, která nám k sociálnímu podnikání otevírá výhodnější 

podmínky. Od 1. ledna 2012 jsou tedy naše sociální služby poskytovány pod hlavičkou 

Spokojeného domova, o.p.s. 

 

Bc. Kamila Sedláková 

 



strana 3 

O Spokojeném domov ě 
Název:  Občanské sdružení Spokojený domov 

Sídlo:  Veselá č.p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště 

IČ: 26676281 

reg. MVČR č.j. VS/1-1/58449/04-R 

telefon (sekretariát):  774 423 414  

 

OD 1. LEDNA 2012 POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY JAKO N OVÁ PRÁVNÍ FORMA: 

Název:  Spokojený domov, o.p.s. 

Sídlo:  Veselá č.p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště 

IČ: 29043913  

telefon (sekretariát):  774 423 414  

 

OBLAST NAŠÍ P ŮSOBNOSTI 

Středočeský kraj: 
• Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kněžmost, Dolní Bousov a okolí 

těchto obcí 
 

Liberecký kraj: 
•  Příšovice, Turnov, Rovensko pod Troskami a okolí těchto obcí 
 

Královéhradecký kraj: 
• Sobotka, Libuň, Jinolice, Železnice a okolí těchto obcí 

 
Zaměřujeme se na poskytování služeb v malých obcích těchto regionů. 
 
KONTAKTNÍ MÍSTA 
 

Středočeský a Liberecký kraj  
 
Adresa:  
  Jana Švermy 378, 295 01 Mnichovo 
Hradiště 
  Palackého 1327, 293 01 Ml. Boleslav 
   (pobočka otevřena každé pondělí a středu 
   od 8 do 15 hodin) 
Telefon  (informace o sociálních službách): 
  773 565 341, 774 341 170 
E-mail:  
  sekretariat@spokojeny-domov.cz  

 

Královéhradecký kraj  
 
Adresa:  
  Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01 
Telefon   (informace o sociálních službách): 
  773 565 341 
E-mail:  
  kocova@spokojeny-domov.cz 
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Poskytované sociální služby  

Pečovatelská služba  
„Pe čovatelskou službou umož ňujeme lidem se ztrátou sob ěstačnosti d ůstojný život ve 
vlastním, domácím prost ředí v pr ůběhu celého dne, a to po celý týden, dle p řání 
uživatele.“ 
 

Pečovatelská služba je zde pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří 
potřebují pomoc při sebeobsluze a v domácnosti. Cílem je pomoci těmto lidem co 
nejdéle setrvat v domácím prostředí a žít život způsobem, jak byli doposud zvyklí. 
Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, zpravidla od 6 do  22 hodin , po dohodě je možné 
sjednat i jiný čas.  
 

Základní činnosti p ři poskytování pe čovatelské služby se zajiš ťují v rozsahu 
těchto úkon ů:   

1A) pomoc p ři zvládání b ěžných úkon ů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;   

1B) pomoc p ři osobní hygien ě nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC; 
 

1C) poskytnutí stravy nebo pomoc p ři zajišt ění stravy: 
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám  
    dietního stravování, 
2. dovoz nebo donáška jídla, 
3. pomoc při přípravě jídla a pití, 
4. příprava a podání jídla a pití; 
 

1D) pomoc p ři zajišt ění chodu domácnosti: 
1. běžný úklid a údržba domácnosti, 
2. údržba domácích spotřebičů, 
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu,  
    úklidu po malování, 
4. donáška vody, 
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných   
    zařízení, 
6. běžné nákupy a pochůzky, 
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného  
    vybavení domácnosti, 
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; 
 
 

1E) zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím: 
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,  
    a orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení  
    zpět. 
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Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí dle vyhlášky 505/2006 
Sb. 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů. Naše úhrady se řídí sazebníkem, který z této vyhlášky vychází. Pokud 
poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonů netrvá celou hodinu, výše 
úhrady se poměrně krátí.  
 
Osobní asistence  
„Osobní asistencí pomáháme osobám s postižením zvlá dat každodenní b ěžné činnosti 
v jejich p řirozeném prost ředí.“ 
 
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 všem zájemcům o ni, tj. od dětí (mladšího předškolního 
věku 3 let) až po starší seniory (nad 80 let). Tato terénní sociální služba je poskytována 
pracovníky (osobními asistenty) v místě pobytu uživatele v době, kterou si přeje a je 
zaznamenána ve smlouvě s uživatelem. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin 
denně. 
 
Základní činnosti p ři poskytování osobní asisten ční služby se zajiš ťují v rozsahu 
těchto úkon ů: 
 
2A) pomoc p ři zvládání b ěžných úkon ů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším  
    prostoru, 
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; 
 
2B) pomoc p ři osobní hygien ě: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při použití WC; 
 
2C) pomoc p ři zajišt ění stravy: 
1. pomoc při přípravě jídla a pití; 
 
2D) pomoc p ři zajišt ění chodu domácnosti: 
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 
2. nákupy a běžné pochůzky; 
 
2E) výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti: 
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora  
    při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních  
    schopností a dovedností; 
 
2F) zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím: 
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby 
a doprovázení zpět; 
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2G) pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 
 
Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence dle vyhlášky 505/2006 Sb. činí 
120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. 
Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou 
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 
Odlehčovací služby  
„Odleh čovacími službami zastupujeme pe čující o osoby se ztrátou sob ěstačnosti 
v přirozeném prost ředí, dle jejich pot řeb.“ 
 
Odlehčovací 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. 
 
Základní činnosti p ři poskytování odleh čovací služby se zajiš ťují v rozsahu t ěchto 
úkon ů: 
3A) pomoc p ři zvládání b ěžných úkon ů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 
 
3B) pomoc p ři osobní hygien ě nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC; 
 
3C) poskytnutí stravy nebo pomoc p ři zajišt ění stravy: 
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,  
    zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby; 
 
3D) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby: 
1. ubytování, 
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení; 
 
3E) zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím: 
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na 
    zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce  
    poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení  
    zpět, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora  
    při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob; 
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3F) sociáln ě terapeutické činnosti: 
socio-terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob; 
 
3G) pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí; 
 
3H) výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti: 
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
2. podpora při zajištění chodu domácnosti. 
 
Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovací služby dle vyhlášky 505/2006 Sb. 
činí 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá 
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Principy poskytovaných služeb 

Při poskytování terénních sociálních služeb se všichni pracovníci naší organizace řídí 
hodnotami shrnutými do následujících principů, a které zároveň považují za svůj závazek vůči 
veřejnosti: 

1. Zachování lidské d ůstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, v e které se 
nachází.  Při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich 
schopnosti uplatňovat etické zásady organizace. 

2. Zachování ml čenlivosti  - svěřené údaje chráníme p řed jejich zneužitím!  
3. Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí . Snížená soběstačnost 

a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolat obavy z omezování vlastních práv 
uživatele. Veškeré vnitřní předpisy jsou vytvořeny tak, aby k porušování práv 
nedocházelo. 

4. Respektování názoru uživatele i p řesvědčení a uplatn ění vlastní v ůle, partnerský 
přístup.  Při poskytování služeb je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu 
s uživatelem. Uživatel je podporován k aktivní spoluúčasti na formulování svých přání 
a potřeb. 

5. Individuální p řístup k pot řebám uživatele služeb , protože každý člověk je jedinečný 
ve svých potřebách. Při vyjednávání o poskytování terénních sociálních služeb máme 
vždy na zřeteli priority uživatele. 

6. Podpora nezávislosti uživatele a p řevzetí odpov ědnosti za vlastní život.  Služby 
uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti. Volíme takový přístup, 
který nevytváří závislost člověka na službě, ale naopak ho podporuje v odpovědném 
postoji k řešení jeho situace. 

7. Pružné reagování na aktuální pot řeby uživatele.  Průběžně sledujeme veškeré změny 
u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby. Jeho žádosti 
o změny v poskytované službě neprodleně řešíme. 

8. Zachování nestrannosti k rodinným vztah ům uživatele.  Pracovníci vystupují 
v  kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy 
apod. 
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Statistika poskytnutých služeb 
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Zaměstnanci 
Na počátku roku pracovalo v OSSD 25 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (z toho 3 na MD 

a RD), 8 brigádníků. V organizaci jsme zaměstnávali 5 mužů. 

 

Na konci roku pracovalo v OSSD 24 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (z toho 3 na MD 

a RD), 6 brigádníků. V organizaci jsme zaměstnávali 4 muže. 

 

Organizace umožňuje zaměstnancům pracovat na zkrácený pracovní úvazek bez uvedení 

důvodu, toho v roce 2011 využilo 14 zaměstnanců. I v poskytování sociálních služeb jako 

pracovníci v sociálních službách pracují muži.  

 

Z uvedených údajů je patrné, že v organizaci nedochází k výrazné fluktuaci zaměstnanců. 

 

Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách (pečovatelé a osobní asistenti) se dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účastní povinného vzdělávání v délce 24 hodin 

ročně, tak aby si prohloubili a zvýšili kvalifikaci. Kromě tohoto vzdělávání absolvují dle možností 

i další kurzy, školení a semináře, které jim přináší nové poznatky do pracovní činnosti. I ostatní 

pracovníci se účastní kurzů a školení, aby si prohloubili své pracovní znalosti.  
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Další aktivity Spokojeného domova 

OPRAVNA OBUVI 

3. ledna 2011 se opět otevřela jediná OPRAVNA OBUVI v Mnichově Hradišti. Celkové vybavení 
dílny, kterou občanské sdružení odkoupilo od jejího posledního majitele, jenž odešel do 
důchodu, nově obsluhuje pan Marián Matik.  Dílna zůstává ve svých dosavadních prostorech 
pronajatých od Města Mnichovo Hradiště, tj. v prvním patře zadního traktu domu č.1142 na 
Masarykově náměstí (zadní část obchodního domu COOP). Od ledna 2012 opravna rozšiřuje 
své služby například o broušení nožů a nůžek, seker, zahradnického nářadí, řetězů do 
motorových pil, dále prodej obuvi a prodej patentovaných biomechanických aktivních stélek 
firmy J HANÁK R. 
 

ČASOPIS SPOKOJENÝ SENIOR 

Měsíčník nejen pro seniory z Českého ráje 

• Adresa redakce:  Jana Švermy 378, 295 01 Mnichovo Hradiště 
• Šéfredaktor:  Petr Novák, DiS., tel.: 773 635 633, e-mail: novak@spokojeny-domov.cz 
• Webové stránky (jednotlivá čísla ke stažení):  http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

Výzva pro firmy: Chcete podpořit vydávání tohoto časopisu nebo kteroukoliv jinou aktivitu 
Spokojeného domova? Nabízíme možnost poskytnutí prostoru pro Vaši firmu v našem 
časopise. Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lucii Lustigovou, tel.: 775 244 141, e-mail: 
lustigova@spokojeny-domov.cz 
 
AKCE A VÝZNAMÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 

20. ledna 2011  – V mnichovohradišťské Cukrárně Za rohem proběhlo setkání na podporu 
veřejné sbírky Babičce a dědečkovi s láskou (dětská módní přehlídka Hadrové školy Hany 
Rejzkové, astrologická přednáška Marie Dlaskové). 
 
4. dubna 2011  – V Mladé Boleslavi došlo k slavnostnímu 
předání symbolického šeku na 60 tisíc korun, které darovala 
politická strana Věci veřejné Občanskému sdružení Spokojený 
domov. Dar předala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Kateřina Klasnová a poslanec Radim Vysloužil. Věci Veřejné tak 
plní svůj slib a nevyužité poslanecké náhrady dávají na 
charitativní účely. Peníze budou využity na financování 
služebního automobilu, kterým budou pečovatelé a pečovatelky 
mladoboleslavské pobočky Spokojeného domova dojíždět za 
svými klienty.  
 
14. května 2011 – Zúčastnili jsme se charitativního odpoledne Dáda days na Ptýrově. 
 
16.-19. června 2011  – Zúčastnili jsme se výstavy Senior – Handicap: aktivní život a soutěže 
Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení v Lysé 
nad Labem. Této soutěže se tradičně zúčastnili i senioři spjati 
s Občanským sdružením Spokojený domov. Dvě naše 
účastnice si odvezly ocenění: Štěpánka Vatrtová za digitální 
fotografie a Libuše Vonásková za obrázky tvořené technikou 
zvanou „enkaustika“, což je malířská technika helénisticko-
egyptského původu užívající jako pojidla vosku. Dalšími 
účastníky soutěže vystavujícími pod hlavičkou Spokojeného 
domova byli Svatoslava Platošová, která vystavovala tkané 



strana 11 

obrazy a tapisérie, Marta Páralová s fotografiemi svých vnoučat a Miroslav Frydrych, jenž se na 
výstavě chlubil svými výrobky z kovu a ozdobenými plastovými lahvemi. 
 
18. června 2011  – Spolu se Sborem dobrovolných hasičů Mohelnice nad Jizerou jsme pořádali 
v Mohelnici 2. ročník Posezení při dechovce s kapelou Plechařinka. 
 
 
 
 
7.-8. října 2011  – V Kině Mnichovo Hradiště se konal 
filmový festival Moudrost stá ří na plátn ě, který byl naší 
nejvýznamnější akcí roku 2011. Představilo se na něm osm 
filmů, které se nějakým způsobem týkají stáří. Byl mezi nimi 
zastoupen film pro pamětníky, projekce pro děti a studenty, 
dokumenty, milostné drama i komedie. Kromě filmů byl 
připraven také doprovodný program, který návštěvníky 
pobavil, poučil i donutil k zamyšlení. Ač program probíhal už 
od pátečního rána, slavnostní zahájení se konalo v pátek 
v podvečer. Na jeho začátku promluvili zástupci 
Spokojeného domova Kamila Sedláková a Jakub Lustig 
a starosta Mnichova Hradiště Arnošt Vajzr. Poté byl dán 
prostor několika hostům, kteří se realizují v sociální či 
kulturní oblasti, někteří i přes svůj vlastní handicap. Diváky 
pobavil například čtyřiaosmdesátiletý mnichovohradišťský 
občan Miroslav Frydrych, jenž si zahrál v krátkém filmu, 
který měl na festivalu premiéru. Poté představila Tamara 
Tošnerová svou knihu „Jak si vychutnat seniorská léta“ a její 
manžel, psycholog Jiří Tošner, řekl pár slov o Národním dobrovolnickém centru Hestia, jehož je 
předsedou. Obdiv si jistě zaslouží Kateřina Maxová, která trpí dětskou mozkovou obrnou 
a organizuje pobyty pro lidi se stejným onemocněním. Prostor na slavnostním večeru dostala 
i Nadace Divoké husy. S tou Spokojený domov dlouhodobě spolupracuje. Výtěžek festivalu 
zdvojnásobený touto nadací poputuje na podporu sociálních služeb pro seniory a zdravotně 
postižené. Po dokumentu o nadaci zatancovala Mariana Šelemberková z mladoboleslavské 
neziskové organizace Medvídek Dáda, která prostřednictvím tance spojuje světy zdravých 
a postižených dětí. Téměř na závěr vystoupil herec Václav Knop, který dojatý atmosférou 
vyjádřil obdiv všem, kteří se podíleli na přípravě festivalu a především těm, kteří zasvětili život 
pomoci těm, kteří ji potřebují. Zdůraznil pozitivní význam takovéto akce oproti honosným 
večírkům plným celebrit. Svým projevem naladil diváky na vážnější notu, aby byli připraveni 
zhlédnout finále slavnostního zahájení – představení Casus Belli, které připravilo Divadélko 
Človíček z Kněžmostu. V sobotu jste mohli po celý den potkat v kině a jeho okolí Popelku, 
Červenou Karkulku, Karla Hynka Máchu, Švejka s paní Müllerovou, Romea a Julii a řadu 
dalších postav z filmů a pohádek. Po celé dva dny byl před kinem skákací hrad, pro děti byla 
připravena také výtvarná dílna a malování na obličej.  
 
Podzim 2011 –  Ve spolupráci s Gymnáziem Mnichovo Hradiště jsme uspořádali sérii Setkání 
nad knihou. 
 
3. prosince 2011  – V předvánoční atmosféře jsme se setkali v Kněžmostě a zavzpomínali na 
podzimní filmový festival. 
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Zpráva o hospoda ření 
Občanské sdružení Spokojený domov je samostatnou právnickou osobou založenou jako 
obecně prospěšné sdružení, jehož  cílem je poskytování sociálních služeb.  
 
Účetnictví v ob čanském sdružení 
Občanské sdružení Spokojený domov je účetní jednotkou, vede účetnictví podle zákona 
o účetnictví v aktuálně platném znění. V souladu se zákonem o účetnictví (§ 9 odst. 3) vede 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, složky účetní závěrky – rozvahu, výkaz zisku a ztráty 
a přílohu sestavuje rovněž ve zjednodušeném rozsahu. Účetní závěrka nepodléhá povinnému 
ověření nezávislým auditorem. 
 
Statutární činnosti vyplývají z poslání občanského sdružení a jsou vymezeny ve stanovách. 
Jsou to činnosti nevýdělečné, u nichž výnosy běžně nedosahují výše vynaložených nákladů. 
Výnosy z těchto činností jsou předmětem daně z příjmů jen tehdy, když přesahují výši nákladů 
vynaložených na jednotlivé činnosti. Přijaté dotace od MPSV a z veřejných rozpočtů 
nepodléhají zdanění. 
 
Vyhodnocení finan čního hospoda ření organizace 
V roce 2011 Občanské sdružení hospodařilo s finančními prostředky:   

− s neinvestiční dotací MPSV přidělené prostřednictvím Středočeského, 
Královéhradeckého a Libereckého kraje na jednotlivé sociální služby, 

− účelové neinvestiční dotace z rozpočtu  Královéhradeckého kraje na poskytování 
registrovaných sociálních služeb, 

− s příspěvky obcí Bakov nad Jizerou, Turnov, Horní Rokytá, Obruby, Vinec, Ptýrov, 
Žerčice na zajištění sociálních služeb, 

− s nadačními příspěvky a finančními dary, tj. s účelovými finančními prostředky 
poskytnutými Nadací Divoké husy, Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci, firmou 
Škoda Auto a.s. a dalšími dárci, 

− s  výnosy z realizace sociálních služeb. 
 
Financování Občanského sdružení Spokojený domov bylo realizováno na základě schváleného 
rozpočtu, v roce 2011 bylo zajištěno vyrovnané hospodaření s úhradou ztráty 131 tis. Kč 
z hospodářského výsledku z předchozího  účetního období.  
 
Čerpání rozhodujících položek náklad ů a výnos ů, hospodá řský výsledek 
Skutečné  náklady realizované na zjištění činnosti občanského sdružení roce 2011 činí: 
Náklady celkem...........................................................7 946 tis.  Kč    
Výnosy celkem............................................................7 815 tis. Kč 
Hospodářský výsledek ................................................- 131 tis. Kč 
Úhrada ztráty z HV z roku 2010 ..................................131 tis. Kč   
 
Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným rozpočtem, ztráta 
byla pokryta ze zisku z roku 2010. K rozhodujícím nákladovým položkám patří náklady na 
zajištění sociálních služeb (mzdové náklady 4 332 tis. Kč, zákonné sociální pojištění 1 502 tis. 
Kč, služby 1 094 tis. Kč a spotřeba materiálu 222 tis. Kč).  
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Financování 
 

Tabulka náklad ů a výnos ů 
 
Výnosy 2011 
 
Dotace MPSV                     5 569 000,00 
Dotace Liberecký kraj                                   0,00 
Dotace Královéhradecký kraj                          50 000,00 
Příspěvky od obcí                          51 210,00  
Granty,dary od fyz. a právnických osob                        621 691,00 
Úhrady od uživatelů – příspěvek na péči                     1 387 077,00    
Tržby za prodané zboží                          21 000,00 
Úroky z běžného účtu                               137,02 
Ostatní výnosy                         115 455,20 
Výnosy  celkem                      7 815 570,22 
  
  

  

Náklady 2011  
 
Spotřeba materiálu                           501                        222 479,40 
Spotřeba energie                              502                             7 045,42 
Opravy a udržování                         511                          85 284,00  
Cestovné                                          512                        420 615,00  
Náklady na reprezentaci                  513                            4 230,00                         
Ostatní služby                                  518                      1 094 105,94 
Mzdové náklady                              521                      4 332 898,00  
Zákonné sociální pojištění               524                      1 502 425,00 
Zákonné sociální náklady                527                           19 747,00  
Ostatní daně a poplatky                   538                            44 911,00 
Jiné ostatní náklady                         548, 549                          212 658,00 
Náklady celkem                       7 946 398,76  
 
 
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výsledků hospodaření bude k dispozici v druhém pololetí 
roku 2012. Poskytneme vám ji na vyžádání. 
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Poděkování dárc ům a spolupracovník ům v roce 2011 
Subjekt Forma podpory 

 
Nadace Taťány Kuchařové – 
Krása pomoci  finanční prostředky na pečovatelskou službu 

 Nadace Dětský mozek 
finanční prostředky na osobní asistenci pro autistického žáka 
ZŠ 

 Nadace Divoké husy finanční prostředky na pečovatelskou službu v malých obcích 

 Nadace Umění pro zdraví finanční prostředky na akci Posezení při dechovce 

 Přikryl, s. r. o. finanční prostředky na sociální služby 

 Božena Sedláková – Bospor finanční prostředky na sociální služby 

 Škoda auto, a. s. finanční prostředky na sociální služby 

 
JUDr. Feistauerová finanční prostředky na sociální služby 

 NeonLak finanční prostředky na sociální služby 

 Sociální odbor MěÚ Turnov 
finanční prostředky na osobní asistenci pro autistického žáka 
ZŠ 

 TTD Dobrovice  finanční prostředky na sociální služby 

 
Nadační fond J&T mechanický vozík 

 Nadace Konto Bariéry finanční prostředky na zvedák do auta 

 Úřad práce Projekt Vzdělávejte se! 

 
B2B  schránka na klíče 

 
AVmedia  projektor 

 Autostyl 12% sleva na opravu auta 

 
Alcon Trade páka na volant 

 R+R Planeo, MB 
vysavač pro účely úklidu domácností klientů v okolí Mladé 
Boleslavi 

 
Elektra Kalina, MH  

vysavač pro účely úklidu domácností klientů v okolí Mnichova 
Hradiště 
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Milan Hercík, prodej 
průmyslového zboží, Dolní 
Bousov 

dvoje nástěnné hodiny do kanceláří v Mnichově Hradišti 
a v Mladé Boleslavi, rychlovarná konvice do kanceláře 
v Jinolicích 

 
Jiří Pavlíček, Lamad finanční prostředky na vybavení obuvnické dílny 

 Centr PCO finanční prostředky na akci Posezení při dechovce 

 
Deltalift manipulační vozík do prádelny 

 ČSOB PS MB propagace na festivalu 

 město Mnichovo Hradiště příspěvek na pronájem kina 

 
Natur Comfort 5 párů zdravotní obuvi 

 Total Protect s. r. o. 5 párů zdravotní obuvi 

 Divadýlko na dlani vstupenky na představení do soutěže 

 Prima drogérie Jasmín balíček do soutěže 

 
Lékárna U soudu dárkový balíček do soutěže 

 
Věci veřejné finanční prostředky na auto + náklady na vozový park 

 
Výtěžek veřejné sbírky Babi čce a dědečkovi s láskou: 4977,- 

 
Zvláštní pod ěkování: Cukrárna „Za rohem“ Mnichovo Hradišt ě 

 
Za spolupráci d ěkujeme: 
Malyra, Fokus Mladá Boleslav, SDH Mohelnice nad Jizerou, Jezdecký oddíl Kněžmost, DMO 

Pobyty, Help Centrum Mladá Boleslav, Kiefer, Enkidu, s.r.o., DTP Studio Karel Zeman, ČSOB 

Mladá Boleslav, Tiskárna Květoslav Zaplatílek, Eurosafe, Activa, Juwital, Jindřich Trčka, Klub 

Mnichovo Hradiště, s. r. o.,  Barrandov Studios, Era, Mlada, Cukrárna Za rohem, XYZ 

nakladatelství, Jaromír Jermář, Dagmar Mocová, Martina Bachová, Ivana Cenefelsová, Radka 

Nováková, Jiřina Vacková, Eva Zajícová, Hana Rejzková st., Adam Rejzek, Jiří Novák, Jan 

Kurka, Martin Weiss, Tamara Tošnerová, Jiří Tošner, Václav Knop, Kateřina Maxová, Helena 

Šádková, Mariana Šelemberková, Petra Hubková, Josef Flanderka, Hana Tvrdá, Miloslav 

Martinec, Jaroslav Špírek, Michal Václavek, Josef Zikán, Lucie Horníková, Rudolf Koldovský, 

Věra Krátká, Irena Rejchrtová, Lída Paříková, Miroslav Frydrych, Štěpánka Vatrtová, Kristýna 

Vrabcová, Barbora Trehšlová, kostýmovaní dobrovolníci na filmovém festivalu. 
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Státní správa a samospráva:   
 

 

   

 

 

 
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  Středočeský kraj  město Bakov nad 

Jizerou  město Turnov 

Znak obce nemáme 
k dispozici  Znak obce nemáme 

k dispozici  
Znak obce nemáme 

k dispozici 
 

 Znak obce nemáme 
k dispozici 

obec Horní Rokytá  obec Obruby  obec Vinec  obec Ptýrov 

 

 

 

 Znak obce nemáme 
k dispozici   

obec Žerčice  
obec Boseň 

(finanční příspěvek na 
vydávání časopisu) 

 
obec Chocnějovice 

(finanční příspěvek na 
vydávání časopisu) 

  

 

Mediální partne ři 

  

 

 

 

 
 

Zpravodaj obce 
Kněžmost  ZPRAVODAJ 

Mnichovohradišťska  Mnichovohradišťské 
noviny Echo  MBnoviny 

 

 

 

 

 

 
 

rádio Jizera  Boleslavský deník  První Boleslavská  Senior plus 

 

 

 

 

 

  

Rengl  Filmexport Home Video  iLUXURY life  Sociální služby 

 
 

 
 

 

  

Peceoseniory.cz  Filmstage  Zrnko naděje  Cinema 

 



 

 
 
 

 
Moc děkuji Spokojenému domovu za služby 
osobní asistence mému manželovi Petru 
Bernatovi, což mu významně prodloužilo 
život a zachovalo naši rodinu, protože bez 
pomoci bychom nemohli starat se o těžce 
postiženého manžela, chodit do práce či 
školy. 
 

Helena Bernatová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty platné od 1. ledna 2012: 
 

 
 

Sídlo: Veselá č. p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 29043913, 
DIČ: CZ29043913 
Kontaktní místa:  

Jana Švermy 378, 295 01 Mnichovo Hradiště  
Palackého 1327, 293 01 Mladá Boleslav 

Jinolice 39, 506 01 Jinolice 
e-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz, www.spokoje ny-domov.cz 

mobil: 774 423 414 


