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Úvodní slovo ředitelky
Spokojený domov vstoupil do druhého desetiletí své činnosti. Za celou tu dobu plní
své poslání prostřednictvím registrovaných sociálních služeb (pečovatelské služby,
osobní asistence, odlehčovacích služeb a odborného sociálního poradenství). Mezi
silné stránky dlouhodobě patří časová a místní dostupnost služeb a péče i o lidi
upoutané na lůžku (3. a 4. stupeň závislosti na péči). Nejinak tomu bylo i v roce 2015.
Bohužel i za ta léta činnosti o Spokojeném domově převládá řada mýtů, a to dost
často i mezi odbornou veřejností. Mnozí mají například sklony považovat Spokojený
domov za pobytové zařízení. Tak tomu není. Staráme se o seniory a handicapované
ve vlastních domácnostech. Spokojený domov tak má díky nám každý z našich
více než 100 klientů doma, v přirozeném prostředí, na který je zvyklý.
Nejvýznamnější změnou v roce 2015 bylo územní rozšíření působnosti našich
služeb, a to na celý obvod obce s rozšířenou působností Jičín. O podrobnostech se
dočtete na straně 10.
V roce 2015 došlo také ke změně oficiálního sídla organizace, a to na adresu
Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá. Jedná se však pouze
o administrativní změnu, adresy kontaktních míst (viz str. 3) zůstávají v platnosti.

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 15 km od
našich kontaktních míst
v Mladé
Boleslavi,
Mnichově Hradišti, Turnově
a Jinolicích u Jičína.

•

Od
března
2015
poskytujeme služby v celém
obvodu obce s rozšířenou
působností Jičín.

•

Služby poskytujeme nejen
ve městech, ale i v malých
obcích těchto regionů.

Název a sídlo organizace:
Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště – Veselá
IČ: 29043913
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Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2016):
Kontaktní místo MNICHOVO HRADIŠTĚ
Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska), PSČ 295 01
Vedoucí: Bc. Helena Šolcová
Provozní doba:
Pondělí 13:00–16:00
Čtvrtek 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170
Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV
Palackého 1327, PSČ 295 01
Vedoucí: Bc. Helena Šolcová
Provozní doba:
Úterý 8:00–16:00
Středa 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170
Kontaktní místo KNĚŽMOST
U Střediska 24 (dům s pečovatelskou službou), PSČ 294 02
Vedoucí: Bc. Helena Šolcová
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170
Kontaktní místo TURNOV
Zborovská 519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice), PSČ 511 01
Vedoucí: Marie Kočová
Provozní doba:
Úterý 8:00–16:00
Středa 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341
Kontaktní místo JINOLICE
Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01
Vedoucí: Markéta Osmíková
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 773 503 840
Zahradnictví Spokojené slunce DOLNÍ BOUSOV
V Lipkách (naproti hřbitovu), PSČ 294 04
Tel.: 776 123 363
Vedoucí zahradnictví: Miluše Pavlíková
Web: www.zahradnictvi-bousov.cz
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Přehled poskytovaných sociálních služeb
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.
Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství jsou osoby s jiným zdravotním
postižením a senioři. 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.
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 osoby pečující o své blízké 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.
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Statistika poskytnutých sociálních služeb v roce 2015
V roce 2015 jsme poskytli sociální služby celkem 141 klientům, u kterých jsme strávili
22 781 hodin a 12 minut. Cestou ke klientům jsme ujeli 109 786 km do 44 obcí (viz
seznam) na území 3 krajů. Cesty ke klientům nám trvaly celkem 4 188 hodin
a 29 minut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakov nad Jizerou
Bílá
Bradlec
Butoves
Dolní Stakory
Holenice
Horní Bukovina
Hrdlořezy
Hrubá Skála
Chocnějovice
Jičín
Karlovice
Kbelnice
Kněžmost
Kněžnice
Koberovy
Kosmonosy
Kosořice
Kyje
Lázně Bělohrad
Lažany
Libuň

6

Luštěnice
Mladá Boleslav
Mlázovice
Mnichovo Hradiště
Modřišice
Nová Telib
Ohrazenice
Písková Lhota
Příšovice
Ptýrov
Radim
Rovensko pod Troskami
Řepov
Řitonice
Slatiny
Sukorady
Tatobity
Turnov
Veselá
Žďár
Žďárek
Železný Brod
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Osobní asistence u handicapovaných dětí ve škole
Osobní asistence je služba poskytovaná v přirozeném prostředí, tj. nejen ve vlastních
domácnostech, ale i například ve škole. Spokojený domov ji poskytuje již od roku
2009 handicapovaným dětem v turnovské základní škole ve Zborovské ulici. Od
školního roku 2015/2016 takto pomáhá již osmi dětem, které by bez asistentek
nemohly školu navštěvovat.
Projekt by se neobešel bez pomoci dárců, jejichž výčet je uveden na konci této
výroční zprávy. Děkujeme za podporu!
Rodičů handicapovaných dětí, kterým pomáhají asistentky Spokojeného domova ve
škole, jsme se ptali na jejich každodenní starosti a radosti.

Rodiče osmiletého Vojtíška: Oceňujeme individuální přístup ke
každému dítěti
V čem pomáhá Vojtíškovi osobní
asistentka Spokojeného domova?
Pomáhá mu porozumět, co má udělat a
jak pracovat o hodině. Nejlépe Vojta
zvládá pracovat, pokud je dohled.
Máte s Vojtíškem nějaký zajímavý či
humorný zážitek?
Jeden z nejsilnějších zážitků: Nasazení
sluchadel poprvé do uší, následná cesta
do školy – stále se otáčel za zvuky, které
předtím neslyšel ☺
Děkuji za velkou podporu ohledně
sluchadel a ostatních potřeb pro Vojtíška
☺

Jak se projevuje Vojtíškův handicap?
Nedoslýchavost, ADHD, bolesti kostí,
špatná
výslovnost
(komunikace
s ostatními).
Co vám nejvíce pomáhá tento
handicap zvládat?
Neustálé opakování všech denních
činností, denně trénovat – režim dne,
cvičení Vojtovy metody, logopedická
cvičení.
Co vám naopak ve škole dosud chybí?
Zatím
jsme
spokojeni
s přístupem
(individuálním)
ke
každému
dítěti,
vyhovuje nám absolutně učební plán pro
Vojtu dle jeho schopností a potřeb.

Maminka osmileté Lucky: Plyšák nám pomáhá zvládat návštěvu
lékaře ☺
Jak se projevuje Lucčin handicap
v běžném, rodinném životě, a jak ve
škole?
Neustálý dohled, výkyvy nálad. Pomoc při
běžných úkonech, jako je hygiena,
oblékání, stravování, dohled při pobytu
venku, ve městě atd. Malá výdrž
soustředění ve škole, při domácích
úkolech.
Co vám nejvíce pomáhá tento
handicap zvládat?
Rodinné zázemí, pomoc paní asistentky i
paní učitelky ve škole.
Co vám naopak ve škole dosud chybí?
Uvítala bych alespoň 1x týdně nějaký
kroužek.

Samozřejmě s ohledem na handicap
dítěte.
V čem
pomáhá
Lucce
osobní
asistentka Spokojeného domova?
Při zvládání osobní hygieny ve škole, při
práci v hodině ve škole. Dohled při
přesunu do divadla, výletu atd.
Máte s Luckou nějaký zajímavý či
humorný zážitek?
Doma má oblíbeného plyšáka – myšku a
díky této veliké oblibě je myš jako náš
další člen rodiny. Podniká s námi výlety,
při obědě sedí u stolu, pomáhá nám
zvládat návštěvu lékaře ☺
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Služby pro rodinu a domácnost
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

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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Zahradnictví Spokojené slunce
Otevření Zahradnictví Spokojené slunce
V roce 2014 jsme otevřeli zahradnictví v Dolním Bousově. Oživili
jsme tak starý objekt, kde už kdysi zahradnictví bylo, ale poslední
dvě desítky let objekt chátral. Příjmy ze zahradnictví jsou použity na
podporu terénních sociálních služeb Spokojeného domova. Do
budoucna je v zahradnictví v plánu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a další rozšíření aktivit.

Kontakt:
Zahradnictví Spokojené slunce
V Lipkách (naproti hřbitovu), 294 04 Dolní Bousov
Tel.: 774 423 414
Vedoucí zahradnictví: Miluše Pavlíková
Web: www.zahradnictvi-bousov.cz
Facebook: www.facebook.com/zahradnictvi.bousov
E-mail: zahradnictvi@spokojeny-domov.cz
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Významné události a aktivity v roce 2015
Rozšíření služeb na Jičínsku
Beze sporu nejvýznamnější událostí bylo rozšíření služeb Spokojeného domova na Jičínsku.
Od března 2015 poskytujeme péči o handicapované všech věkových kategorií v celém obvodu
obce s rozšířenou působností Jičín. Mezi větší obce tohoto regionu patří kromě samotného
Jičína například Dětenice, Jičíněves, Jinolice, Holín, Kněžnice, Konecchlumí, Kopidlno, Lázně
Bělohrad, Libáň, Libošovice, Libuň, Lužany, Mladějov, Mlázovice, Podhradí, Slatiny, Sobotka,
Třtěnice, Údrnice, Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, Vysoké Veselí či Železnice.
Spokojený domov vznikl před deseti lety původně v Mnichově Hradišti a své služby postupně
rozšiřoval i do okolních regionů. Ani na Jičínsku není žádným nováčkem. V okolí Jinolic
poskytuje služby již od roku 2008.
Občané Jičínska, kteří by měli zájem o podrobnější informace o sociálních službách
Spokojeného domova, mohou po předchozí telefonické domluvě navštívit jeho kancelář
v budově obecního úřadu v Jinolicích čp. 39. Využít mohou telefonního čísla 773 503 840. Ti,
kteří nemohou navštívit kancelář osobně, si mohou domluvit schůzku přímo ve svých
domácnostech. Pracovnice Spokojeného domova za nimi přijede a nezávazně s nimi probere
možnosti pomoci.

Navázání spolupráce s o. p. s. Apropo Jičín
Spokojený domov zahájil v souvislosti s rozšířením své
činnosti na Jičínsku spolupráci s obecně prospěšnou
společností Apropo Jičín, která provozuje denní
stacionář, osobní asistenci a sociální rehabilitaci pro děti
a mladé lidi do 30 let. Spolupráce bude spočívat nejen
ve vzájemném doplnění péče o některé klienty, ale také
v účasti na společných akcích a v dalších aktivitách.
Dnes zástupci Spokojeného domova předali do Apropa
věcný dar v podobě plen. Na snímku z března 2015 je
nová koordinátorka Spokojeného domova pro Královéhradecký kraj Markéta Osmíková
a ředitelka Apropa Jitka Králová.

Změna administrativního sídla
V roce 2015 došlo u Spokojeného domova, o. p. s., ke změně sídla. Pro korespondenci
a fakturační údaje prosím nyní používejte novou adresu: Spokojený domov, o. p. s., Na Návsi
44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá. Jedná se pouze o administrativní změnu.
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Vzácné návštěvy
Václav Upír Krejčí
26. srpna pořádal Spokojený domov ve
Volnočasovém centru v Mnichově
Hradišti besedu s Václavem Knopem
a Václavem Upírem Krejčím. Jelikož
Václava Knopa již lidé v našem regionu
znají coby oficiální tvář Spokojeného
domova, největší prostor na besedě
patřil Václavu Upíru Krejčímu. Ten
dokázal publikum bavit zcela spontánně
a nezapřel v sobě svůj komediální talent.
Dokonce i moderátor Martin Weiss se
dostal ke slovu minimálně, což ale vůbec
nenarušovalo atmosféru besedy. Upír
Krejčí se rozpovídal o svých humorných
historkách s hereckými kolegy, potěšil
diváky několika desítkami vtipů ze své
sbírky, představil své knihy, a dokonce
i zazpíval. Besedy se zúčastnil i mladý
herec, 16letý Štěpán Tuček z Kláštera
Hradiště nad Jizerou, student pražské
Mezinárodní konzervatoře, kde jsou
Václav Knop i Václav Upír Krejčí jeho
učiteli.
Ivo Šmoldas
2. října 2015 jsme pořádali besedu
s Václavem Knopem a Ivem Šmoldasem.
Ačkoliv se tito pánové dosud osobně
neznali, během besedy se ukázalo, že
jsou naladěni na podobnou notu.
Nechybělo ani překvapení v podobě
dortu pro Václava Knopa k jeho
66. narozeninám, které oslavil 6. října.
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Časopis Spokojený domov
I v roce 2015 vyšlo 6 čísel časopisu, ve kterých jsme přinesli mimo jiné rozhovory
s handicapovaným zpěvákem Jakubem Kazdou, nejstarší klientkou Spokojeného domova Marií
Waldsteinovou (která bohužel nedlouho poté, v říjnu 2015 ve věku nedožitých 95 let zemřela),
herečkou Klárou Issovou, jednatelkou společnosti Help Centrum Helenou Šádkovou, bavičem
Ivem Šmoldasem a zakladatelkou společnosti BOSPOR auto s. r. o. Boženou Sedlákovou.
V květnu 2015, kdy časopis oslavil své šesté narozeniny, došlo k příjemné změně – zvýšení
nákladu na 1 200 výtisků, a to díky vstřícnosti tiskárně EUROTISK z Uherského Brodu, se
kterou spolupracujeme právě od roku 2012. Jako dlouhodobému partnerovi
nám poskytla zvýšení nákladu o 200 ks zdarma. Mnohokrát děkujeme za
podporu.

Vozový park
Spokojený domov se zabývá především péčí o seniory a handicapované ve vlastních
domácnostech a automobily jsou pro něj nezbytné k přepravě pečovatelek za klienty (jeho péče
se zaměřuje na malé obce) i k přepravě klientů například k lékařům, na úřady či za kulturou.
V roce 2015 se náš vozový park rozšířil o Dacii Dokker.
Dacia Dokker
V úterý 23. června se v budově hotelové
školy ve Zborovské ulici v Turnově
uskutečnilo slavnostní předání nového
automobilu
Dacia
Dokker,
který
Spokojenému
domovu
zakoupila
agentura Kompakt z příspěvků sponzorů.
Program slavnostního předání zpestřily
kulturním vystoupením handicapované
děti ze základní školy v Turnově, kterým
Spokojený domov poskytuje osobní
asistenci při výuce.
Nová Dacia Dokker slouží pro sociální
služby Spokojeného domova v Turnově
a okolí.
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Nové zvedáky pro přesun klientů díky Nadačnímu fondu Avast
Spokojený domov má od listopadu 2015 k dispozici tři nové
elektrické zvedáky pro přesun obtížně pohyblivých klientů
mezi lůžkem, vozíkem či vanou. Lze je použít i pro zvedání
osob ze země v případě pádu. Dají se jednoduše rozložit
a převézt, takže není problém v jejich zapůjčení a použití
v domácnosti
kteréhokoliv z našich
klientů. Zvedáky jsme
zakoupili díky podpoře Nadačního fondu Avast, který nám
dal 64 500 korun. My jsme se na nákupu podíleli částkou
zhruba 10 %. Na základě výběrového řízení jsme vybrali
firmu Meyra, která nám dodala zvedáky včetně plachet
a jako dárek přidala ještě mechanický vozík.
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Další aktivity v roce 2015

12. března 2015:
Návštěva náměstka mladoboleslavského
primátora Michala Kopala

8. dubna 2015:
Prezentace Spokojeného domova
v domě s pečovatelskou službou
v Sobotce

10. června 2015:
Účast na charitativní akci „Chodíme pro
Davídka“ v Mladé Boleslavi (pořádal
spolek Péče pro tebe)

12. září 2015:
Účast na festivalu Play Fair v Hradci
Králové (pořádala Nadace Taťány
Kuchařové – Krása pomoci)

19. září 2015:
Účast na Sousedské slavnosti
v Mnichově Hradišti

7. října 2015:
Účast na Veletrhu sociálních služeb
Libereckého kraje
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26. listopadu 2015:
Účast na vánočním jarmarku v budově
MPSV v Praze

28. listopadu 2015:
Šachový turnaj v Dolním Bousově

12. prosince 2015:
Účast na vánočním jarmarku v Mnichově
Hradišti
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Zaměstnanci v roce 2015
K 1. 1. 2015 jsme měli 40 zaměstnanců (vč. 1 zaměstnankyně na rodičovské dovolené). Z toho
15 na DPP a 25 na pracovní smlouvu. Zároveň z toho je 36 žen a 4 muži.
K 31. 12. 2015 jsme měli 58 zaměstnanců (vč. 1 zaměstnankyně na rodičovské dovolené).
Z toho na DPP nebo DPČ 25 zaměstnanců a na pracovní smlouvu 33 zaměstnanců. Zároveň
z toho 53 žen a 5 mužů.
Během roku 2015 u nás pracovalo 46 zaměstnanců na DPP nebo DPČ.
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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. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v přechodných ustanoveních § 3050
obecně prodlužuje fungování stávajících obecně prospěšných společností podle původních
předpisů. Spokojený domov, o. p. s., je neziskovou organizací, jejíž hospodářský výsledek musí být
vždy použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena. Společnost má
kromě hlavní činnosti i doplňkovou činnost, kterou je dosaženo účinnějšího využití prostředků
společnosti, přičemž zároveň není omezen rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
Základním předpokladem pro financování činnosti společnosti se stala zásada vícezdrojového
čerpání 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 vnitropodnikovém účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví je
organizováno formou analytických účtů k jednotlivým syntetickým účtům nákladů a výnosů
finančního účetnictví. Účetní období je shodné s kalendářním rokem.
Celá činnost společnosti je rozčleněna do středisek, která jsou volena jako nejmenší samostatně
hospodařící útvary tak, že středisko provozuje jednotlivé výkony hlavní činnosti. Doplňkové činnosti
jsou sledovány samostatně.
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Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
V roce 2015 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, granty, 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
rozpočtů Středočeského, Královehradeckého a Libereckého kraje na poskytování jednotlivých
sociálních služeb v celkové výši 6 402 tis. Kč.
Skutečně tak bylo poskytnuto a čerpáno:
- dle Smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb č. S4136/SOC/2015 a Dodatku č. 1 ze Středočeského kraje celkem 4 512 tis. Kč, z toho na
o Odborné sociální poradenství
118 600 Kč
o Odlehčovací služby
261 800 Kč
o Pečovatelskou službu
3 067 800 Kč
o Osobní asistenci
1 063 800 Kč
-

dle Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecně prospěšném
hospodářském zájmu č. OLP/625/2015 v Libereckém kraji celkem 1 066 tis. Kč, z toho na
o Osobní asistenci
833 000 Kč
o Odlehčovací služby
233 000 Kč

-

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje č. SR 15 52 45237
a SR 15 7263873 a dodatku č. 1 smlouvy celkem 824 tis. Kč, z toho na
o Pečovatelskou službu
121 000 Kč
o Osobní asistenci
703 000 Kč

Čerpání finančních prostředků Spokojeného domova, o. p. s., bylo realizováno na základě
schváleného rozpočtu, v roce 2015 bylo zajištěno vyrovnané hospodaření, veškeré poskytnuté
dotace a příspěvky byly řádně vyúčtovány.
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Čerpání rozhodujících položek nákladů a výnosů, hospodářský výsledek
Skutečné náklady realizované na zjištění činnosti Spokojeného domova, o. p. s., v roce 2015 činí:
Náklady........................................................................................ 11 387 tis. Kč
Výnosy celkem............................................................................. 11 541 tis. Kč
Výsledek hospodaření 2015 .............................................................154 tis. Kč
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 8 233 tis. Kč – mzdy a zákonné sociální pojištění), ostatní služby 787 tis. Kč a spotřeba
materiálu a energie 1 077 tis. Kč).

Přehled výnosů

v Kč

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za zboží
Tržby z prodeje majetku
Provozní výnosy ostatní
Úroky z běžného účtu
Přijaté příspěvky
Výnosy celkem

246 055,00
2 658 330,00
6 476,00
11 000,00
8 419 335,61
298,29
200 000,00
11 541 494,90

Přehled nákladů

v Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní provozní náklady
Odpisy dl. nehmotného a hmotného
majetku
Úroky
Ostatní finanční náklady
Náklady celkem

758 590,45
318 437,35
69 584,00
99 953,75
694 168,00
29 361,00
786 638,67
8 233 374,25
32 500,00
16 291,00
83 633,21
251 816,00
675,85
9 101,00
11 386 824,53
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům v roce 2015
Nadace a nadační fondy:
Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové
Posláním Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV)
je podpora nestátních
neziskových organizací v
oblasti zdravotní, sociální,
humanitární a vzdělávací,
pokud směřují k důstojnému
začlenění lidí se zdravotním
postižením, opuštěných dětí,
nemocných a starších občanů.
Nadace Jedličkova ústavu
Posláním Nadace Jedličkova
ústavu je shromažďování
finančních prostředků a jiných
hodnot za účelem zlepšení
komplexní rehabilitační péče
o děti a mladé lidi s tělesným
handicapem ve všech jejích
aspektech – výchovně
vzdělávacích, rehabilitačních
a odborně terapeutických
a dále všestranná pomoc
v integraci mladých lidí
s handicapem do společnosti
s cílem zamezit sociální
a společenské izolaci.
Grantový program ŠKODA
dětem
Pomoc dětem je jednou ze
základních priorit ŠKODA
AUTO v oblasti společenské
odpovědnosti. Zaměřena je
především na děti sociálně
znevýhodněné, které mají
ztížené podmínky k prosazení
se ve společnosti a rozvoji
svých dovedností.
WEIL, GOTSHAL – nadační
fond
WEIL, GOTSHAL – nadační
fond uskutečňuje zejména
činnost směřující k podpoře
lidí, kteří jsou ve společnosti
znevýhodněni pro svůj
zdravotní a/nebo sociální stav
a/nebo etnický původ, rozvoji
vzdělanosti a podpoře
talentovaných mladých lidí,
podpoře tělesného rozvoje
a sportovního vyžití, podpoře
rozvoje zdravotnických
zařízení, zejména jejich
materiální vybavenosti,
podpoře umění, zlepšování
kvality životního prostředí a
podpoře ekologických projektů
a podpoře obecně
prospěšných a potřebných
aktivit
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Nadace EURONISA
Posláním Nadace EURONISA
je pomáhat lidem žít
plnohodnotný život nezávisle
na jejich věku, sociálním
postavení a zdravotním stavu.
Nadace podporuje projekty
a činnosti jednotlivých
organizací v sociální, kulturní
a vzdělávací oblasti.
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 znevýhodněné
a zdravotně postižené.
Podporuje též lidská práva,
seniory, rozvoj kultury
a vzdělávání.

Nadační fond Tesco
Zaměřuje se především na
podporu výchovy a
vzdělávání, pěstounské péče,
životního prostředí, zdraví
a zdravého životního stylu,
pomoci při živelných
katastrofách.

Firmy:
Česká pošta, s. p.

Citibank Europe plc,
organizační
složka
Poskytuje
fyzickým osobám, firmám, vládám
a institucím širokou řadu
finančních produktů a služeb
včetně osobního bankovnictví a
úvěrových produktů, firemního a
investičního bankovnictví,
obchodování s cennými papíry,
transakčních služeb a služeb
wealth managementu.
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NeonLak, s.r.o.
Firma se zabývá povrchovou
úpravou plastů a kovů, a to
nanášením nátěrových hmot
mokrou cestou.

Centr PCO, v.o.s.
Firma zajišťuje projekce,
montáž, revize a servis
elektronických
zabezpečovacích zařízení
elektronických požárních
signalizací, kamerových
a televizních systémů, provoz
PCO - pultu centrální ochrany.
Poskytuje služby sledování
a střežení vozidel.
Přikryl s.r.o.
Firma nabízí vedení účetnictví
a daňové evidence,
ekonomické a daňové
poradenství.
ICV – Šárka,
o.p.s.
Osvětová, informační
a vzdělávací činnost
v neziskovém sektoru.

Inzert Reality
Komplexní služby v oblasti
realit.

Advokátní kancelář Motl
s.r.o.

Firmy, které přispěly na nový automobil Dacia Dokker, jenž od loňského roku slouží Spokojenému domovu
při poskytování terénních sociálních služeb na Turnovsku:
Pneu Polák, Barvy Landyšová, Oční optika Bíma, Pivovar Rohozec, Ontex, FAS Rakousy, Hydroenergo, Agba, STK, Formplast,
Znak Malá Skála, Pohřební služba Křelina, Coors Tek, SPS Bakov n. J., Kamax, Final Příšovice, Moštovna Lažany, Obalplast
Smrčí, Profimix, Juta, KV Final Čtveřín, Seaberg Příšovice, Grupo Antolin, Batlička, Vyva Plast, Stavební práce Novák, Pamico,
Vodatop, Preisler - jeřábnické práce, Stavebniny Kvapil, Višňovský Loukov, Unipress, Elkovo Čepelík, Autosklo, Bipo Příšovice,
ZLS Příšovice, obec Koberovy, Topení, voda, plyn Kořínek, Sempra, Hotel Paradis, Kontakt – služby motoristům, Zea Roudný,
Zemní
práce
Kůtek,
Cidlinský,
Mixánek,
Nábytek
Jamall,
Truhlářství
Bartoň.
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Kraje:

Města a obce:
Bakov nad Jizerou, Bílá, Chocnějovice, Jinolice, Kosmonosy, Lažany, Lázně Bělohrad, Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Modřišice, Ohrazenice, Příšovice, Ptýrov, Sukorady, Turnov (příspěvek
na osobní asistenci handicapovaným dětem ve škole), Žďár, Železný Brod

Fyzické osoby:
Ing. Božena Sedláková, Ing. Pavel Velda, Ing. Jindřich Lechovský

Mediální partneři:
Boleslavský deník, Jičínský deník, Týdeník 5plus2, Mnichovohradišťské noviny Echo, Zpravodaj obce
Kněžmost, Turnovsko v akci, Kamelot: zpravodaj města Mnichovo Hradiště

Za spolupráci v roce 2015 děkujeme:
Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tváři, Taťáně Kuchařové, Václavu Upíru Krejčímu, Ivu
Šmoldasovi, Janu Füšimu, Heleně Šádkové, Kateřině Maxové, Marianě Šelemberkové, Martinu Weissovi,
Daniele Sedlákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi, Jiřímu Novákovi, nestátnímu zdravotnickému
zařízení MALYRA, občanskému sdružení DMO Pobyty, Domovu Modrý kámen, p. s. s., občanskému
sdružení Veselá Vesnice, Help Centru Mladá Boleslav, Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední
odborné škole, Turnov, Základní škole Turnov, Zborovská 519, a dalším za pomoc, podporu a spolupráci při
naší činnosti i při přípravě a realizaci našich doplňkových akcí.
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Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Na Návsi 44,
295 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

