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Úvodní slovo ředitelky

Rok 2012 byl pro nás první pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti, která
navázala na činnost občanského sdružení poskytujícího sociální služby již od roku
2005.
Spokojený domov postupně rozšiřoval své sociální služby tak, že nyní pokrývají
většinu okresu Mladá Boleslav a přilehlé části Turnovska a Jičínska. Formou
pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovacích služeb nabízí Spokojený
domov seniorům, postiženým spoluobčanům a osobám pečujícím o rodinného
příslušníka se sníženou soběstačností pomoc při zvládání každodenních činností. To
vše v domácnostech potřebných lidí.
Svou činností Spokojený domov boří některé mýty o pečovatelské službě, které mezi
veřejností převládají. Pečovatelskou službu má totiž řada lidí zafixovanou pouze jako
dovážku obědů. Ve skutečnosti však dovážka obědů sama o sobě pečovatelskou
službou vůbec není. Standardně ji totiž zajišťují restaurační zařízení a jiné komerční
firmy. Pečovatelku, která nechá staré paní mezi dveřmi jídlonosič, tak mezi
pracovníky Spokojeného domova nepotkáte. Oběd dováží pouze těm, kteří zároveň
potřebují pomoc s jeho ohřátím či podáním.
Někteří mají pro změnu pečovatelskou službu zafixovanou pouze jako službu
poskytovanou v domech s pečovatelskou službou, případně jen ve velkých městech.
Že je pečovatelská služba dostupná i na vesnicích, řada lidí vůbec netuší.
Co tedy pečovatelská služba, respektive terénní sociální služby jsou? Terénní
sociální služby Spokojeného domova prakticky nejsou nijak omezeny časem ani
prostorem. Fungují 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Prioritou jsou pro nás potřeby
klientů. Službu jsme schopni v případě potřeby (například návrat z nemocnice) zajistit
i ještě tentýž den, a je jedno, jestli je zrovna pátek odpoledne, neděle nebo vánoční
svátky.
Jezdíme zrovna tak k lidem do města do panelákových bytů, jako do malé osady
o pěti chalupách. Pečovatelky a osobní asistentky jezdí nejen k lidem, kteří se hůře
pohybují a jednou za týden potřebují pomoc s úklidem, ale navštěvují dle potřeby
i několikrát denně lidi trvale upoutané na lůžko. Pomáhají klientům například s úkony
osobní hygieny, přesuny z lůžka na vozík, podáním stravy, úklidem, ale také
doprovody k lékaři, na úřady i za kulturou.
Služby mohou být poskytovány i po přechodnou dobu, například lidem se zlomenou
nohou. Díky těmto službám lidé mohou žít ve svém domácím prostředí a nemusí se
stěhovat do domovů pro seniory či jiných zařízení. Pomoc našich služeb oceňuje
velmi často i pečující rodina, která si díky nám může odpočinout či zařídit vlastní
záležitosti.
Kromě sociálních služeb také s úspěchem pokračovaly naše další aktivity. Začali
jsme poskytovat služby pro rodinu a domácnost, probíhaly kurzy šití pro děti se
závěrečnou módní přehlídkou ušitých modelů, zúčastnili jsme se charitativního
odpoledne Dáda Days na zámku Stránov a výstavy Šikovné ruce našich seniorů
v Lysé nad Labem. Časopis Spokojený senior změnil svůj název na Spokojený
domov, aby tak lépe odpovídal svému obsahu, který zdaleka není zaměřen jen na
seniory.
Bc. Kamila Sedláková
ředitelka
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O Spokojeném domově

Posláním Spokojeného domova, o. p. s., je „snadnější život nejen ve stáří a nemoci“
při poskytování zaregistrovaných sociálních služeb, ale i poskytování dalších služeb
pro rodinu a domácnost.
Sociální služby Vám v domácím prostředí zajistí pomoc při péči o vlastní osobu
(hygiena, oblékání…), stravování (příprava a podání jídla a pití), péči o domácnost
(úklid, praní prádla, nákupy…), kontaktu se společenským prostředím (doprovody
k lékaři, za kulturou, na úřady…).
Oblast poskytování služeb:
•

•

Služby
poskytujeme
v okruhu zhruba 14 km od
našich kontaktních míst
v Mladé Boleslavi, Mnichově
Hradišti,
Turnově
a Jinolicích u Jičína.
Zaměřujeme
se
na
poskytování
služeb
v malých
obcích
těchto
regionů.

Název a sídlo organizace:
Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradiště – Veselá
IČ: 29043913

Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2013):
Kontaktní místo MNICHOVO HRADIŠTĚ
Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska), PSČ 295 01
Vedoucí: Jaroslava Turková
Provozní doba:
Pondělí 8:00–16:00
Úterý 8:00–16:00
Středa 8:00–16:00
Čtvrtek 8:00–16:00
Pátek 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170
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Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV
Palackého 1327, PSČ 295 01
Vedoucí: Jaroslava Turková
Provozní doba:
Úterý 8:00–17:00
Středa 8:00–17:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170

Kontaktní místo KNĚŽMOST
U Střediska 24 (dům s pečovatelskou službou), PSČ 294 02
Vedoucí: Miloslava Šturmová
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 171

Kontaktní místo TURNOV
Zborovská 519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice), PSČ 511 01
Vedoucí: Marie Kočová
Provozní doba:
Úterý 8:00–17:00
Středa 8:00–17:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341

Kontaktní místo JINOLICE
Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01
Vedoucí: Marie Kočová
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341

Zaměstnanci
K 1. 1. 2012 Spokojený domov, o. p. s., převzal poskytování sociálních služeb od
Občanského sdružení Spokojený domov (OSSD), tím vlastně také převzal
zaměstnance se všemi pracovněprávními závazky a povinnostmi. To znamená, že
zaměstnanci OSSD se stali k 1. 1. 2012 zaměstnanci Spokojeného domova, o. p. s.
K 1. 1. 2012 bylo zaměstnáno v organizaci na hlavní pracovní poměr
23 zaměstnanců, z toho 19 žen a 4 muži. 3 zaměstnankyně byly na MD a RD.
V průběhu roku odešly ze společnosti 2 zaměstnankyně, přijali jsme 3 nové
zaměstnankyně.
V průběhu roku jsme zaměstnávali i zaměstnance na dohodu o provedení práce
a dohodu o pracovní činnosti, celkem to bylo 12 zaměstnanců.
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Sociální služby
Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu nebo pomoc při
řešení nepříznivé životní situace, aby se občan lépe orientoval ve své náročné životní
situaci, a pomoci mu nalézt strategii směřující ke zlepšení kvality jeho života.
Odborné sociální poradenství je určeno pro všechny občany všech věkových skupin.
Zájemcům o poradenství poskytujeme základní informace pro akutní řešení jejich
nepříznivé životní situace. V případě dalších potřeb pomoci, které nemůže naše
společnost poskytnout, je odkážeme na další organizace, které jsou kompetentní
jejich problém uspokojivě vyřešit – Úřad práce, obecní úřady, jiné neziskové
organizace, které se na takovou cílovou skupinu zaměřují.
Zájemcům o službu odborné sociální poradenství z oblasti námi primárně
vymezených skupin nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Je zde možná přímá návaznost na registrované
služby Spokojeného domova, o. p. s.
Součástí odborného sociálního poradenství je půjčování kompenzačních pomůcek.
Samozřejmostí je možnost kontaktovat odborného sociálního pracovníka telefonicky,
e-mailem nebo písemně. V případě nutnosti počítáme s možností schůzky i mimo
„návštěvní“ hodiny.
Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

Osobní asistence

Osobní asistence pomáhá osobám
s postižením zvládat každodenní
běžné činnosti v jejich přirozeném
prostředí. Služba obsahuje pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, pomoc při zajištění či
podávání stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti apod. Cílovou
skupinu tvoří osoby od 6 let věku až
po starší seniory (nad 80 let). Též
poskytujeme osobní asistenci dětem
ve škole. Službu poskytujeme dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
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Pečovatelská služba

Pečovatelskou službou je lidem se
ztrátou soběstačnosti umožňován
důstojný život ve vlastním domácím
prostředí v průběhu celého dne a to
po celý týden, dle přání uživatele.
Cílovou skupinu uživatelů tvoří
senioři,
kteří
nemají
dostatek
soběstačnosti, ale rádi by co nejdéle
setrvali v domácím prostředí, na které
jsou zvyklí. Dále osoby vracející se
z LDN nebo jiných typů ústavní péče
do domácího prostředí, a to se
sníženou soběstačností a adaptabilitou na původní domácí prostředí a osoby se
zdravotním postižením. Základní myšlenkou organizace je poskytnout služby
především v menších obcích, kde je jinak tento typ služeb hůře dostupný.
Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin.

Odlehčovací služby

Odlehčovacími službami jsou zastupovány pečující osoby
se ztrátou soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich
potřeb. Služby jsou nabízeny osobám starším 27 let se
sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního
postižení a osobám, které samy pečují o osobu blízkou.
Služba je poskytována všem potřebným s maximálním
ohledem na jejich osobní přání a individuální potřeby.
Odlehčovací služby poskytujeme v časovém rozmezí dle domluvy.

Statistika sociálních služeb poskytnutých v roce 2012 dle obcí
Osobní asistence
Obec
Bakov nad Jizerou
Jičín
Koberovy
Libuň
Lomnice nad Popelkou
Mladá Boleslav
Příšovice
Rokytá
Turnov
Celkem

Počet uživatelů v obci
(včetně místních částí)
v roce 2012

2
1
1
1
1
6
1
1
3
17
5
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Pečovatelská služba
Obec
Doubrava
Holín
Horní Bukovina
Jinolice
Katusice
Kněžmost
Kosmonosy
Libuň
Loukov
Loukovec
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Modřišice
Obruby
Pětikozly
Přepeře (okres Ml.
Boleslav)
Přepeře (okres Semily)
Ptýrov
Rokytá
Rovensko pod Troskami
Turnov
Žďár
Celkem

Počet uživatelů v obci
(včetně místních částí)
v roce 2012

2
1
1
1
1
9
2
2
1
1
11
12
1
1
1
1
1
1
2
1
5
1
59

Odlehčovací služby
Obec
Dolní Bousov
Jivina
Koberovy
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Nová Ves nad Popelkou
Turnov
Celkem

Počet uživatelů v obci
(včetně místních částí)
v roce 2012

1
1
1
5
3
1
3
15

Celkem uživatelů v roce 2012
6
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Příběhy uživatelů našich služeb
Mladý vozíčkář: asistenti se starají o vše, co
potřebuji
Dvaatřicetiletý vozíčkář bydlí sám v panelákovém bytě. Osobní asistenti a asistentky
Spokojeného domova k němu dojíždějí třikrát denně včetně víkendů a svátků.
Jak dlouho už využíváte služby Spokojeného domova?
Už jsou to 3 roky, co jsem se dověděl o organizaci Spokojeny domov a začal
využívat jejich služby.
V čem vám osobní asistenti a asistentky pomáhají?
Prakticky ve všem, co člověk potřebuje. Od rána až do večera se starají, abych měl
zabezpečeno všechno, co potřebuju. Ráno umýt a obléknout, připravit snídani, léky,
v poledne připravit oběd a vše, co je potřeba, večer večeři, hygienu, uložení z vozíku
na lůžko a polohování. Samozřejmě nejde jen o hygienu a jídlo, ale taky se mi starají
i o domácnost, úklid, nákupy, prostě vše, co běžně člověk potřebuje.
V čem je pro vás služba důležitá?
Je těžké vyjmenovat nebo vypovědět, v čem všem je důležité to, co pro mě dělají
všechny ty asistentky a asistenti, ale jedno musím říct – určitě bez nich bych nepřežil,
jejich služby jsou pro mě důležité jako vzduch na dýchání. Služby Spokojeného
domova jsou k nezaplacení a budu je doporučovat všem, kteří stejnou pomoc
potřebují. Doufám, že spolupráce s touto organizací nikdy neskončí.

Maminka žáka speciální školy: Jakub díky asistenci
chodí do školy rád
Naši osobní asistenci využívá také Jakub, žák speciální školy v Turnově. Na otázky
odpovídala jeho maminka.
V čem je pro vás osobní asistence u vašeho syna ve škole nepostradatelná?
Vzhledem ke zdravotnímu stavu našeho syna Jakuba je osobní asistence pro něj
nezbytně důležitá a hlavně byla podmínkou pro jeho nástup do 1. třídy speciální
školy.
Přinesla vašemu synovi asistence zlepšení jeho stavu? Pokud ano, v čem?
Za pomocí osobního asistenta Jakub nyní chodí do druhé třídy speciální školy. Díky
obětavému přístupu osobní asistentky Hany Noskové a později i Martiny Langové
dosáhl Jakub ve škole velikého zlepšení a pokroku v oblasti sociální, v oblasti
vzdělávání, sebeobsluhy… Bez osobní asistence by nedokázal to, co se doposud
naučil. A hlavně díky asistenci chodí do školy rád.
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Spokojený domov se podílí i na 24hodinové péči
Uživatelka našich služeb z Turnova prodělala těžký případ pásového oparu, který byl
příčinou zhoršení zdravotního stavu. Potřebuje 24hodinovou péči, přesto může žít
v domácím prostředí. Služby Spokojeného domova jsou doplněny soukromou
pracovnicí a rodinou.
Proč jste si vybrala zrovna služby Spokojeného domova?
Jinou možnost jsem neměla, zařizovala to rodina a ani nevím, jak se o vás dozvěděli
(rodina se o nás dozvěděla od jiného uživatele – pozn. redakce).
Při jakých úkonech vám pečovatelky pomáhají?
Pomáhají mi při úkonech osobní hygieny, zajišťují pochůzky, donášejí mi obědy
vedle z hotelu, kde jsou zajištěny rodinou, apod.
V čem je pro vás služba důležitá?
Bez pomoci bych nemohla být doma. Chodím špatně i s oporou, pečovatelky mi
pomáhají při vstávání a ulehání na lůžko. Po návratu z nemocnice se díky službám
Spokojeného domova a ostatních pečujících můj stav zlepšil.

Vozíčkář po úraze: Díky službám Spokojeného
domova pracuji a žiji normální život!
Otázky jsme položili i našemu klientovi z malé obce, který je po úrazu upoután na
invalidní vozík.
Jak dlouho už využíváte služby Spokojeného domova?
Asi 5 let.
Při jakých úkonech vám osobní asistentky pomáhají?
Při všech běžných denních činnostech a při dopravě do práce a na rehabilitace.
V čem je pro vás služba důležitá?
V tom, že můžu žít doma a ne někde v ústavu. A v tom, že i přes mé těžké zdravotní
postižení jsem schopen pracovat a žít relativně normální život. I díky této službě jsem
schopen intenzivně rehabilitovat a tím se můj zdravotní stav neustále zlepšuje.
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Dcera naší klientky: Možnost zůstat doma umožňuje
mamince žít si podle svého
K uživatelce našich služeb do menší obce na Jičínsku jezdí pečovatelky
Spokojeného domova dvakrát denně. Na naše otázky odpovídala její dcera.
Proč jste si vybrali zrovna služby Spokojeného domova?
Služby Spokojeného domova jsme vybrali hlavně z důvodu dostupnosti (pobočka
v Jinolicích), navíc je podporován Obecním úřadem Libuň, kde jsme se právě na
možnost pečovatelské služby informovali.
V čem je pro vás péče o vaši maminku nepostradatelná?
Nepostradatelnost spočívá především v osobním (individuálním) přístupu
pečovatelek.
Přinesla vaší mamince naše péče zlepšení jeho stavu? Pokud ano, v čem?
Odpověď na tuto otázku navazuje na předchozí. Pokud bychom vaši pečovatelskou
službu nemohli využívat, museli bychom maminku vzít buď k nám domů do
Rychnova nad Kněžnou, nebo umístit do některého pobytového zařízení pro seniory.
Už by nestačil ani dům s pečovatelskou službou. Velký problém však vidíme v tom,
že maminka nikam nechce, chce zůstat doma. Nikdy nikam nejezdila, na návštěvy
k dětem pouze na den a hned domů, vždy se chovala jako host. U nás v Rychnově
nad Kněžnou byla jednou na týden, ale byla celá nesvá, stále jen seděla... Možnost
zůstat doma jí zajišťuje spokojené stáří, žije si podle svého, nikdo jí nevnucuje
stanovený režim apod. (I když by to, hlavně co se hygieny týče, bylo často dobré).
Asi by byl velký problém s orientací v novém prostředí, a domnívám se, že by si už
nikde nezvykla. Nerada si na někoho dalšího zvyká, máme asi trochu i problém, když
se pečovatelky musejí vystřídat. Zvykla si na jednu, které asi více důvěřuje, chová se
k ní přívětivě a nechá se od ní téměř bez problémů „opečovávat“. Možná to pramení
i z toho, že se znala s její maminkou... Myslím na tuto záležitost snad několikrát
denně, zda odejít z práce a starat se o ni – vzít si ji tedy do Rychnova nad Kněžnou.
Současný stav je hlavně pro maminku nejvýhodnější, tak bychom byli rádi, kdyby to
tak mohlo byt co nejdéle!
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Služby pro rodinu a domácnost
Opravna obuvi:
Opravna obuvi se nachází v prvním patře zadního traktu domu č. 1142 na
Masarykově náměstí (zadní část budovy samoobsluhy) v Mnichově Hradišti. Na Vaši
návštěvu se těší obuvník Marian Matik.

Opravna obuvi
Masarykovo náměstí 1142,
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 773 274 414
Provozní doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

11:00–17:00
zavřeno
11:00–17:00
zavřeno
7:00–15:00

Prádelna:
− Praní běžného prádla, ložního prádla, ubrusů, utěrek, záclon, osobního,
spodního a jemného,
− praní speciálního oblečení – plesové a společenské šaty, obleky, karnevalové
masky, jemné tkaniny – šálky, šátky, halenky apod.,
− žehlení ložního prádla, běžného prádla, záclon, utěrek, prostěradel, ubrusů
a speciálního prádla.
10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Krejčovská dílna:
− Výměna zipů u bundy, výměna zipu u kalhot a sukní, zkracování a úpravy
oblečení (rukávy, nohavice, apod.), drobné zašívání, záplatování, údržba
oblečení, knoflíky, šití záclon, speciální úpravy oblečení pro vozíčkáře, šití na
zakázku.

Služby pro domácnost a zahradu:
− ZAHRADNICKÉ A ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE (sekání trávy, rytí a pletí, údržba
zeleně, drobné stříhání dřevin, štípání a úklid dřeva, úklid uhlí, úklid sněhu,
natírání plotů, zábradlí, parapetů, natírání oken, včetně tmelení skla),
− ÚKLID DOMÁCNOSTI (mytí, vysávání podlah, utírání prachu, čištění koberců,
úklid koupelny, sociálního zařízení, kuchyně, úklid po malířích, generální úklid,
praní a žehlení prádla v domácnosti, mytí oken včetně rámu).

Ostatní služby:
− Odvoz k lékaři, na úřad apod.,
− hlídání dětí (nad 3 roky věku),
− redakční práce, korektury textů,
− vydavatelská činnost (pomoc s přípravou letáků a publikací),
− černobílé i barevné kopírování.
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Další aktivity v roce 2012
•
•
•
•

6 čísel časopisu Spokojený domov
Účast na charitativním odpoledni Dáda Days na zámku Stránov
Účast na výstavě Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem
Kurzy šití pro děti se závěrečnou módní přehlídkou ušitých modelů
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Zpráva o hospodaření

Spokojený domov, o. p. s., je samostatnou právnickou osobou založenou primárně
za účelem poskytování obecně prospěšných sociálních služeb. Společnost byla
založena v souladu se zákonem č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech. Obecně je neziskovou organizací, jejíž
hospodářský výsledek musí být vždy použit na poskytování obecně prospěšných
služeb, pro které byla založena. Základním předpokladem pro financování činnosti se
stala vícezdrojovost finančních prostředků.
Účetnictví obecně prospěšné společnosti Spokojený domov
Spokojený domov, o. p. s., je účetní jednotkou, vede účetnictví podle zákona
o účetnictví v aktuálně platném znění. Účtový rozvrh je sestaven s využitím směrné
účtové osnovy s ponecháním analytického členění z transformovaného občanského
sdružení. Společnost účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Řádná účetní závěrka podléhá ověření auditorem z důvodu příjmu dotací ze státního
rozpočtu ve výši přesahující částku 3 mil. Kč. Výroční zpráva je vydána ve lhůtě do
šesti měsíců po skončení účetního období.
Účetnictví je vedeno jako jednookruhové, to znamená, že členění nákladů a výnosů
podle jednotlivých činností je uskutečněno ve vnitroorganizačním účetnictví.
Vnitroorganizační účetnictví je organizováno formou analytických účtů k jednotlivým
syntetickým účtům nákladů a výnosů finančního účetnictví.
Celá činnost společnosti je rozčleněna do středisek, která jsou volena jako nejmenší
samostatně hospodařící útvary tak, že středisko provozuje jednotlivé hlavní činnosti.
Doplňkové činnosti jsou sledovány samostatně.
Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
V roce 2012 Spokojený domov, o. p. s., hospodařil s finančními prostředky získanými
z více zdrojů, tj. byl naplněn základní předpoklad vícezdrojového financování své
činnosti. Společnost se ucházela o veřejné dotace, příspěvky obcí, nadační
příspěvky a finanční dary, jejíž výčet je uveden v následující části výroční zprávy.
Významným zdrojem finančních prostředků je neinvestiční dotace MPSV přidělená
prostřednictvím Středočeského, Královehradeckého a Libereckého kraje na
jednotlivé sociální služby v celkové výši 5 626 tis. Kč.
Financování Spokojeného domova, o. p. s., bylo realizováno na základě schváleného
rozpočtu, v roce 2012 bylo zajištěno vyrovnané hospodaření

Čerpání rozhodujících položek nákladů a výnosů, hospodářský výsledek
Skutečné náklady realizované na zjištění činnosti Spokojeného domova, o. p. s.,
v roce 2012 činí:
Náklady celkem ................................................................................ 7 292 tis. Kč
Výnosy celkem ..................................................................................7 522 tis. Kč
HV 2012............................................................................................... 230 tis. Kč
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Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným rozpočtem,
dosažený hospodářský výsledek bude použit na zajištění poskytovaných obecně
prospěšných sociálních služeb. K rozhodujícím nákladovým položkám patří náklady
na zajištění sociálních služeb (osobní náklady 4 841 – mzdy a zákonné sociální
pojištění), služby 1 382 tis. Kč a spotřeba materiálu 335 tis. Kč).
Přehled výnosů
Dotace MPSV
Granty, nadační příspěvky, dary od fyz.
a právnických osob
Příspěvky od obcí
Úhrady od uživatelů sociálních služeb
Tržby sociální ekonomika
Úroky z běžného účtu
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

v Kč
5 616 000,00

Přehled nákladů
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Sociální náklady
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem

v Kč
335 128,00
35 217,00
68 224,00
456 061,00
12 530,00
1 382 198,00
4 841 456,00
68 547,00
92 201,00
7 291 562,00

244 335,00
57 200,00
1 333 895,00
260 933,00
237,00
9 455,00
7 522 055,00
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům v roce 2012
Nadace a nadační fondy:
Nadace Taťány Kuchařové –
Krása pomoci
Účelem Nadace je zajištění
finanční, materiální,
humanitární, právní, odborné,
personální nebo vzdělávací
podpory a pomoci zdravotně,
sociálně či ekonomicky
znevýhodněným jedincům či
skupinám na území České
republiky i v zahraničí.
Nadační Fond AVAST
Zaměřuje se na společensky
a sociálně zněvýhodněné
a zdravotně postižené.
Podporuje též lidská práva,
seniory, rozvoj kultury
a vzdělávání.

FINANČNÍ DAR
107.000,na poskytování
terénních sociálních
služeb

FINANČNÍ DAR
100.000,na poskytování
terénních sociálních
služeb

Siemens Fond pomoci
Pomáhá slabším a potřebným,
kteří se ne vlastní vinou
FINANČNÍ DAR
dostali do obtížné situace a
51.500,nemohou si pomoci sami.
na
vybavení
Podporuje instituce, které
obuvnické
a šicí dílny
pomáhají dětem a lidem se
zdravotním postižením či
sociálními problémy.

Nadace Divoké Husy
Podporuje odvážné lidi a
smělé projekty v sociální a
zdravotní oblasti.
Nadace Dětský mozek
Všestranná podpora dětí
i dospělých s postižením
centrální nervové soustavy.
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ZDVONÁSOBENÍ
VÝTĚŽKU
FILMOVÉHO
FESTIVALU
35.000,FINANČNÍ DAR
24.000,na nákup 5 ks snímací
jednotky BOX (Mobilní
asistenční služby pro
větší bezpečnost
a jistotu seniora)
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Nadace EURONISA
Posláním Nadace EURONISA
FINANČNÍ DAR
je pomáhat lidem žít
10.000,plnohodnotný život nezávisle
na projekt „I pro
na jejich věku, sociálním
autistické dítě je škola
přínosem –
postavení a zdravotním stavu.
pokračujeme ve
Nadace podporuje projekty
3. třídě“
a činnosti jednotlivých
organizací v sociální, kulturní
a vzdělávací oblasti.

Firmy:
Partners Financial Services, a.s.
Finanční poradenství jinak.

Škoda AUTO a.s.
Firma se zabývá výrobou
automobilů Škoda.

FINANČNÍ
DAR
21.000,na poskytování
sociálních
služeb
FINANČNÍ
DAR
20.000,na vydávání
časopisu
Spokojený
domov a na
nákup
materiálu pro
šicí
a obuvnickou
dílnu

ČSOB
Nabízí bankovní služby.
FINANČNÍ
DAR
20.000,na poskytování
sociálních
služeb

NeonLak, s.r.o.
Firma se zabývá povrchovou
úpravou plastů a kovů, a to
nanášením nátěrových hmot
mokrou cestou.
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FINANČNÍ
DAR
20.000,na poskytování
sociálních
služeb
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Ford Bospor Božena
Sedláková
Firma prodává automobily značky
Ford.

FINANČNÍ
DAR
10.000,na poskytování
sociálních
služeb

Centr PCO, v.o.s.
Firma zajišťuje projekce, montáž,
FINANČNÍ
revize a servis elektronických
DAR
zabezpečovacích zařízení
5.000,elektronických požárních
na poskytování
signalizací, kamerových
sociálních
a televizních systémů, provoz PCO
služeb
- pultu centrální ochrany. Poskytuje
služby sledování a střežení vozidel.
Přikryl s.r.o.
Firma nabízí vedení účetnictví
a daňové evidence, ekonomické
a daňové poradenství.

SOFTCOM Group, spol. s r.o.
Ryze česká společnost zaměřená
na trh s výpočetní technikou
a elektronikou.

FINANČNÍ
DAR
3.000,na poskytování
sociálních
služeb

VĚCNÝ DAR
kotoučová
řezačka

Paseka Co. Ltd s.r.o.
E-shop i Velkoobchod
s autodoplňky na všechny tipy
automobilů. Nabízí velký výběr
autodoplňků, autopřislušenství,
VĚCNÝ DAR
tuning, autorádia, Xenony, žárovky, uzamykatelná
Led, Denní svícení, autodíly,
páka na volant
příslušenství, samolepky, alarmy,
stěrače, centrály, reproduktory, auto
koberce, náhradní díly a tuningovou
výbavu vozů.
ServerControl s.r.o.
Cílem společnosti je umožnit
převážně malým a středním
podnikům, aby se mohli plně
soustředit na vlatní podnikatelskou
činnost. O výpočetní techniku se
postarají zkušení technici.
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VĚCNÝ DAR
laminátor
a laminovací
fólie
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XERTEC a. s.
Už od roku 1991 dodává firmám
a institucím podnikajícím na českém
trhu kompletní kancelářskou
techniku a stroje, bez kterých si
dnes lze kancelářskou práci a s ní
spojenou agendu jen těžko
představit.

Karel Zeman - DTP Studio
Potisk tašek, sáčku, textilu,
tamponový tisk, výroba šerp
a stužek a další služby.

Kovyst spol. s r. o.

Kovyst spol. s r. o.
Firma s mnohaletými zkušenostmi
v oblasti výroby, distribuce
a prodeje obuvi se zvýšeným
zdravotním účinkem značky
MEDISTYLE.

VĚCNÝ DAR
řezačka na
papír

VĚCNÝ
DAR
500 ks
igelitových
tašek

VĚCNÝ DAR
zdravotní obuv

Státní správa a samospráva:
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
DOTACE
na poskytování sociálních
služeb

Úřad práce ČR
Vzdělávací aktivita
zaměstnanců „Vzdělávejte se
pro růst ve Středočeském
kraji“
Město Turnov
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
8.000,na poskytování sociálních
služeb

Obec Ptýrov
Obec Ptýrov

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb
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Obec Libuň
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Rokytá

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Přepeře
(okres Mladá
Boleslav)

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Rokytá

Obec Přepeře

Obec Přepeře
(okres Semily)
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Příšovice
Obec Příšovice

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Bakov nad
Jizerou
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Obruby
Obec Obruby

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
na poskytování sociálních
služeb

Obec Kněžmost
SLEVA NA NÁJMU

Obec Chocnějovice

FINANČNÍ DAR
1.000,na vydávání časopisu
Spokojený domov

Obec Chocnějovice

19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Mediální partneři
MBnoviny

Boleslavský deník

Mnichovohradišťské noviny Echo

Zpravodaj obce Kněžmost

rádio Jizera
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Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159,
205 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913
Kontaktní místa:
Mnichovo Hradiště, Jana Švermy 378
Mladá Boleslav, Palackého 1327
Kněžmost, U Střediska 24
Turnov, Zborovská 519
Jinolice 39
sekretariat@spokojeny-domov.cz, www.spokojeny-domov.cz
tel.: 774 423 414

