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Úvodní slovo ředitelky
Rok  2016  byl  již  dvanáctým  rokem  fungování  Spokojeného  domova.  I  když  za  tu 

dobu došlo k vývoji systému sociálních služeb, základní principy našeho fungování 

zůstávají stejné – poskytujeme takovou péči, kterou si samotní lidé vyžádali v jejich 

domovech.  A  hledáme  všechny  dostupné  finanční  i  legislativní  cesty  k  tomu, 

abychom tak mohli činit bez ohledu na čas a prostor. Vždy  jsem coby zakladatelka 

Spokojeného domova prosazovala dostupnost a provázanost služeb ve smysluplné 

návaznosti,  a  nikoliv  striktně omezené administrativními  či  legislativními  hranicemi. 

Práce s lidmi a pro lidi se nedá dělat pouze podle tabulek a nastavených kritérií, ale 

její  součástí musí být  i  lidský přístup. A k  tomu  jsou potřeba ochotní a angažovaní 

lidé. Nemohu říct, že ve tři zavírám dveře kanceláře a nic víc mě nezajímá. Vím, že 

to přináší spoustu potíží a problémů, ale řešení vždy existuje. A výsledek v podobě 

spokojených  klientů  je  další  odměnou  pro  každého,  kdo  pracuje  v  pomáhajících 

profesích. Měli bychom se povznést i nad rámec svých kompetencí, pokud víme, že 

se  jedná o dobrou věc. Akce, angažovanost, empatie. To  jsou slova, kterými by se 

dala  charakterizovat  činnost  Spokojeného  domova.  Se  změnami,  kterých  je  na 

úseku sociálních služeb stále mnoho, bych si do budoucna přála, aby se mravenčí 

a  neúnavná  práce  pečovatelů,  asistentů  i  sociálních  pracovníků  stala  skutečně 

společensky uznávanou a vysoce hodnocenou činností. 

Kromě  běžné  činnosti,  tedy  poskytování  sociálních  služeb  v  přirozeném  prostředí 

seniorů a handicapovaných,  jsme se  i v  roce 2016 –  tak  jako každý rok – věnovali 

i  doplňkové  činnosti  a  aktivitám  pro  seniory  a  veřejnost,  například  různým 

prezentačním  činnostem  či  organizování  akcí  s  využitím  koníčků  zaměstnanců 

a  klientů. A ani  tato doplňková činnost  (ba možná především  tato) by  se neobešla 

bez  angažovaných  zaměstnanců.  Vkládají  do  ní  vlastní  invenci  a  věnují  se  jí  nad 

rámec  pracovních  povinností,  mnohdy  i  ve  svém  vlastním  volném  čase. A  i  díky 

tomu je Spokojený domov takový, jaký je. Podrobnosti o našich sociálních službách 

i dalších aktivitách najdete na následujících stranách výroční zprávy.

Děkuji všem zaměstnancům Spokojeného domova za jejich odvedenou práci a přeji 

jim mnoho pracovního elánu i do dalších let.

Bc. Kamila Sedláková
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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 dalších služeb pro rodinu a domácnost.

Sociální služby Vám v domácím prostředí zajistí pomoc při péči o vlastní 
osobu  (např.  hygiena,  oblékání),  stravování  (příprava  a  podání  jídla 
a pití), péči o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy apod.), kontaktu se 
společenským  prostředím  (doprovody  k  lékaři,  za  kulturou,  na  úřady 
a další místa).

Oblast poskytování služeb: 
• Služby poskytujeme v okruhu zhruba 15 km od našich kontaktních míst 
v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Turnově a Jičíně (v  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. 2017): 
Kontaktní místo VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ  
(sídlo vedení společnosti)

Na Návsi 44 (podkroví Domu Ludmila), PSČ 295 01 

Kontaktní osoba: Denisa Hynková, DiS.

Provozní  doba:  čtvrtek  9:00–16:00  a  dle  telefonické  domluvy  – 
tel.: 774 341 170 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo MNICHOVO HRADIŠTĚ  
Jaselská 1250, PSČ 295 01 

Kontaktní osoba: Denisa Hynková, DiS.

Provozní  doba:  čtvrtek  7:30–9:00  a  dle  telefonické  domluvy  – 
tel.: 774 341 170 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV  
Palackého 1327, PSČ 293 01

Kontaktní osoba: Denisa Hynková, DiS.

Provozní  doba:  úterý  8:00–16:00  a  dle  telefonické  domluvy  – 
tel.: 774 341 170 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo TURNOV  
Zborovská 519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice), 
PSČ 511 01

Kontaktní osoba: Marie Kočová

Provozní  doba:  úterý  7:30–15:30,  čtvrtek  8:00–16:00  a  dle  telefonické 
domluvy – tel.: 773 565 341 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo JIČÍN  
Křižíkova 1099, 506 01  Jičín

Kontaktní osoba: Markéta Osmíková

Provozní  doba:  úterý  7:30–15:30,  čtvrtek  8:00–16:00  a  dle  telefonické 
domluvy – tel.:  773 503 840 (pondělí až pátek 8:00–16:00)



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

6

Přehled poskytovaných 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,  emailem  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.



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

7

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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Dobrý den,

chtěla  bych  moc  poděkovat  Spokojenému  domovu  za  péči  o  mého 
tatínka,  pana  Ing.  Jaromíra  Mlejnka  z  Milíčevse,  který  30.  12.  2016 
zemřel.

Vždy  jsem  byla  přesvědčena,  že  se  o  rodiče  ve  stáří  postarám  sama, 
stejně  jako  se  oni  postarali  o  ty  své. Asi  byli  silnější.  Tatínek  byl  velmi 
nemocný  a  bylo  pro  mě  náročné  vídat  tak  pracovitého  člověka  jen 
smutně ležet.

Abych  si  odpočinula,  pozvolna  jsem  začala  využívat  vašich  služeb. 
Nakonec  se  pár  vašich  zaměstnanců  objevovalo  3x  denně  a  stali  se 
členy domácnosti. Vzorně se o tatínka i devadesátiletou maminku starali, 
krmili,  umývali,  uklízeli,  a  hlavně potěšili  pěkným slovem. Ani  jednou  si 
na  vás  nepostěžovali,  a  že  to  staříci  někdy  dovedou,  víme.  To  svědčí 
o vaší profesionální práci!

V  záznamech  stojí  mnoho  zpráv  o  bolestech  a  zmatenosti  tatínka,  ale 
také  radostnější  zápisky  psané  od  srdce!  „Pan  Mlejnek  je  v  dobré 
náladě, pan Mlejnek  je v  lepší kondičce, pan Mlejnek  je veselý, zasmáli 
jsme se, super nálada! Více takových pěkných dnů!“

Děkuji  vám, Mirko,  Terezo, Martino,  Zuzko, Romane,  Jardo  a  Kateřiny, 
za  to,  že  jste  mi  pomohli  a  tatínek  dožil  doma.  Také  děkuji  paní 
Osmíkové,  že  se  vždy  snažila  vyjít mi  vstříc  při  nečekaných  rodinných 
situacích a zajistila péči, byloli to možné.

Díky za vaši záslužnou práci!

Miroslava Klosová, dcera

Napsali jste nám: „Děkuji, že jste mi pomohli a 
tatínek dožil doma“
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Studentka Lucie Čepelíková nám napsala 
hodnocení  své  praxe,  kterou  v  naší 
organizaci  v  roce  2016  absolvovala. 
I  když  je  text  poněkud  delší, 
doporučujeme přečíst si ho až do konce.

Před  nástupem  na  praxi  jsem  měla 
poněkud pochyby a na praxi jsem se moc 
netěšila, bála jsem se, co mě čeká. Nikdy 
jsem  totiž  nebyla  v  přímém  kontaktu  se 
seniory  (kromě  mých  prarodičů)  ani  se 
zdravotně  postiženými.  Tato  cílová 
skupina  mě  nikdy  ani  moc  nezajímala 
a  nevyhledávala  jsem  práci  s  ní, 
poněvadž  jsem  si  myslela,  že  na 
práci  s  nimi  nejsem  dostatečně  silná, 
protože tuto práci může dělat opravdu jen 
někdo.

První den praxe: „Divný pocit“ ze mě 
postupně spadl
První den jsem strávila s Janou, se kterou 
jsem  navštěvovala  jednotlivé  uživatele 
sociálních  služeb.  První  návštěva  byla 
u paní, která bydlela se synem. Při vstupu 
do  jejich  obydlí  jsem  se  lehce  zhrozila. 
Byt  nebyl  zcela  udržován.  Jana  začala 
postupně  paní  omývat  a  oblékat.  Toto 
jsem  viděla  poprvé  a  upřímně  se  mi  to 
vůbec  nelíbilo.  Cítila  jsem  se  divně, 
trapně.  Po  skončení  hygieny  jsme  jeli 
k  zdravotně  postiženému  pánovi,  zde  se 
prováděla  opět  hygiena.  Snažila  jsem  se 
nedívat  a  byla  jsem  v  kuchyni,  kde  jsem 
louhovala  čaj.  Nejvíce  času  jsem  strávila 
díváním se z okna a přáním si, aby už byl 
konec  praxe  a  abych  už  sem  nikdy 

nemusela.  Bylo  mi  divně.  Po  vykonání 
hygieny  Jana  pánovi  připravila  snídani, 
pán  byl  milý  a  začal  si  se  mnou  povídat 
o  škole.  V  tu  chvíli  ze  mě  spadl  trochu 
stres  a  ten  „divný  pocit“.  Poté  jsme  jeli 
k další uživatelce, před vstupem do  jejího 
obydlí  mě  Jana  vybídla  k  tomu,  zda  si 
vezmu  rukavice  a  pomohu  jí  paní 
přidržovat.  Zděsila  jsem  se.  Když  jsem 
však  viděla  paní  ležící  na  posteli, 
najednou  mi  už  nic  nevadilo.  Pomohla 
jsem  Janě  paní  přidržovat  a  cítila  jsem 
takový  lehký  pocit  uspokojení.  Na  jednu 
stranu  se mi  to  líbilo,  že  paní  pomáhám, 
když  to  již  sama  nezvládne.  Dívala  jsem 
se  na  fotky,  které  měla  paní  vystavené, 
a uvědomila  jsem si, že stáří není pěkné, 
ale  je  to  bohužel  nevyhnutelná  součást 
života.  Další  návštěva  byla  u  pána,  který 
byl  soběstačný,  neprováděla  se  hygiena 
a  byl  hrozně milý.  Tam  se mi  to  opravdu 
líbilo,  měl  krásný  barák,  byl  upovídaný. 
Co  mě  zaskočilo,  bylo  obědování  s  ním. 
Seděl  vedle  mě  a  jedl,  bohužel  se  mu 
klepala moc ruka a občas se netrefil např. 
napíchnout okurku na vidličku. Bylo mi ho 
líto.  Poté  jsme  seděli  v  obývacím  pokoji, 
kde  jsme  si  povídali.  Byla  jsem  šťastná, 
že tam jsme s pánem a není tam sám. Po 
příjezdu  domů  jsem  měla  radost,  nikoli 
pocit  smutku,  strachu,  nechutnosti  apod. 
Z toho dnu jsem totiž opravdu něco vzala, 
viděla jsem to, co bych jinak nikdy nejspíš 
neviděla.

„Dojala mě milá práce pečovatelů,“ hodnotí 
studentka praxi ve Spokojeném domově 
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Další dny: Dojala mě milá práce 
pečovatelů
Další  den,  který  si  velice  dobře  pamatuji 
a  ze  kterého  jsem  si  něco  odnesla,  byl 
den  s  Tomášem.  Jeli  jsme  k  uživatelce, 
Tomáš  šel  k  ní  a  úplně  nádherně  ji 
vzbudil,  hladil  ji  po  tváři.  Bylo  to  krásné, 
až mě  to  skoro  dojalo.  Paní  snídala  a  já 
na  ni  dávala  chvíli  pozor,  kupodivu  mně 
ani  nevadilo,  jak  paní  jí  a  že  jí  to  vše 
padá.  Asi  jsem  si  na  to  nějak  zvykla. 
A  uvědomila  si,  že  holt  již  ne  každý  se 
dokáže  najíst,  ne  každý  se  dokáže 
vykoupat apod. Poté jsme s paní hráli hru, 
kterou  si  Tomáš  přivezl.  Myslím  si,  že 
paní  byla  šťastná,  vesele  poznávala 
obrázky, hádala barvu a různé souvislosti. 
Na  to, že  jí bylo devadesát, byla opravdu 
velmi šikovná a chytrá. V tu chvíli  jsem si 
opět uvědomila, že každý člověk  je přece 
jenom  individuální,  každý má  jiné  názory, 
problémy,  pochyby,  každý  stárne  jinak. 
Někdo  je  nemohoucí  již  třeba 
v sedmdesáti letech, někdo třeba nikdy. 

Den  s  Blankou  byl  také  fajn. Mohla  jsem 
zhodnotit a porovnat, jak se chová Blanka 
k  seniorům. A  utvrdila  jsem  se  v  tom,  že 
také  krásně.  Také  paní  krásně  budila, 
česala ji. Bylo vidět, že se „neštítí“, ale že 
ji  tato  práce  opravdu  baví  a  uspokojuje. 
To samé samozřejmě mohu  říct  i  o Janě, 
u  které  jsem  sice  neviděla  přímo  ranní 
buzení  a  celodenní  asistenci,  ale  i  tak 
mohu  říci,  že  je  milá,  komunikativní 
a příjemná.

Poznala jsem osobní asistenci 
u handicapovaných dětí ve škole
Další dny  jsem strávila s Petrou ve škole. 
Kupodivu  jsem  se  ani  nebála  práce  se 
zdravotně  postiženými  dětmi,  i  když  jsem 

vlastně  nikdy  v  přímém  kontaktu  se 
zdravotně  postiženým  dítětem  nebyla,  ale 
těšila  jsem  se.  Ve  škole  to  bylo  opravdu 
fajn, strašně se mi to tam líbilo. Nějak jsem 
si  asi  ani  neuvědomovala,  že  jsou  ty  děti 
zdravotně  postižené,  prostě  jsem  je  brala 
takové,  jaké  jsou, a hledala  jsem v nich  to 
dobré.  Petra  jakožto  osobní  asistentka  je 
prostě  na  tuto  práci  jak  stvořená,  je 
ohromně  milá,  stále  usměvavá,  ty  děti  ji 
mají podle mého pozorování opravdu rády. 
Chlapec,  o  kterého  se  „stará“,  si  jí  podle 
mě  velice  váží  a  hlavně  ji  poslouchá.  Má 
v ní autoritu, kterou,  jak se dá povšimnout, 
lze vytvořit  i bez násilí, výhružek apod.,  jak 
si  někteří  rodiče  při  své  výchově  nemyslí. 
Petru velice obdivuji, tato práce není lehká, 
nemůže ji dle mého názoru dělat každý. Je 
podle  mě  velmi  vyčerpávající  a  psychicky 
náročná.  Ve  škole  se  mi  líbila  všeobecně 
práce s dětmi, mají jiný systém než intaktní 
děti  na  základní  škole.  Vše  sice  trvá  déle, 
ale  i  tak  jsou  vidět  podle  mého  názoru 
pokroky.  Všímala  jsem  si  toho,  co  některé 
děti  zvládnou.  Jsou  tací,  kteří  toho  kvůli 
svému  zdravotnímu  postižení  nezvládnou 
mnoho,  ale  jsou  i  tací,  kteří  naopak  se 
svým  handicapem  dokáží  hodně  a  hlavně 
se  snaží.  Jedna  dívenka,  která  za  mnou 
hned  přišla,  představovala  se  a  říkala,  že 
mě  má  ráda,  byla  dle  mého  názoru  velmi 
nadaná  na  své možnosti.  Věděla  něco,  co 
jsem  nevěděla  ani  já.  Dalším  žákem  byl 
chlapec,  který  sice  bohužel  nemluvil,  ale 
byl  též  velmi  chytrý.  Bylo  to  poznat  z  jeho 
chování,  z  toho,  jak  byl  všímavý  a  přesně 
věděl,  o  čem  se  mluví,  a  skoro  vždy  znal 
správnou odpověď na otázku učitelky.

Vše, co jsem viděla, si budu ještě 
dlouho pamatovat
Nezmínila  jsem  sice  každý  den,  ale  chci 
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potvrzení smlouvy, jen abych už sem znovu 
nemusela.  Byly  to  však  velmi  unáhlené 
myšlenky  a  ohromná  chyba  a  jsem  velice 
ráda,  že  jsem  tyto  myšlenky  během  další 
návštěvy u uživatele vymanila z mé hlavy. 

Bohužel,  nebo  spíše  bohudík  nemám 
žádné negativní pocity z této praxe, mne se 
zde  opravdu  vše  líbilo,  líbila  se  mi  práce, 
chování,  atmosféra.  Všichni  pracovníci, 
které  jsem  měla  tu  možnost  poznat,  ke 
mně  byli  opravdu  milí.  Bavili  se  se  mnou, 
vše  mi  ukazovali,  vysvětlovali,  na  mé 
otázky  odpovídali.  Ne  každému  je  třeba 
příjemné mít  s  sebou  praktikantku  a  vše  jí 
ukazovat,  říkat  apod.  a  hlavně  trpět  to,  že 
ho  někdo  pozoruje  při  jeho  práci,  jim  to 
však  dle  mého  názoru  nevadilo.  A  za  to 
jsem opravdu vděčná.

Praxe ve Spokojeném domově byla jiná 
než jinde
Možná  to  zní  vše moc  „přeslazeně“,  ale  já 
jsem  upřímný  člověk  a  věřte,  že  kdyby  se 
mi  tu  něco  nelíbilo,  tak  to  sem  napíši. 
Všechny  dosavadní  praxe,  které  jsem 
navštívila,  byly  krátké,  byla  jsem  tam  cca 
4  hodiny,  ve  finále  mě  nikdo  moc  nic 
neukázal,  spíš  mě  brali  za  obtíž  a  chtěli, 
abych  už  odešla.  Na  jednu  stranu  mi  to 
vyhovovalo,  protože  jsem  mohla  být  brzo 
doma, na druhou jsem se pořádně nic moc 
nedozvěděla. 

Zde to však bylo jiné, sice jsem tu byla více 
hodin, ale byla  jsem  tu  ráda,  ráda  jsem se 
něco  dozvěděla,  poněvadž  u  státnic mohu 
říct něco z praxe, co jsem viděla a zažila. 

Prostě  jedním  slovem  bych  Vám  chtěla 
poděkovat  za  tu  možnost  zde  praxi 
vykonat, za vřelé přijetí a ochotu. Děkuji. 

Lucie Čepelíková

říct, že vše, co jsem zde za těch čtrnáct dní 
viděla,  si  budu  ještě  dlouho  pamatovat. 
Viděla  jsem  přímou  práci  se  seniory, 
hygienu, krmení, oblékání ale i jen povídání 
si  s  nimi.  Viděla  jsem  práci  osobní 
asistentky  ve  škole  a  také  práci  sociální 
pracovnice  v  nedalekém 
domě  s  pečovatelskou  službou  při 
vytváření standardů. Uvědomila jsem si, že 
tato  práce  osobní  asistentky,  pečovatele 
není  jednoduchá,  je  velmi  jak  fyzicky,  tak 
hlavně  psychicky  náročná,  a  ne  každý 
člověk  ji  může  vykonávat.  Jsou  lidé,  kteří 
tuto práci sice dělají, ale nemají z ní radost, 
k uživatelům se nechovají hezky apod. Zde 
však  mohu  říct,  že  pracovníci,  které  jsem 
měla  tu možnost pozorovat při  jejich práci, 
jsou  na  pravém  místě,  jsou  to  lidé,  kteří 
jsou  ohromně  milí,  empatičtí,  hodní, 
spolehliví,  stále  usměvaví.  Dříve  jsem  si 
říkala,  že  bych  nikdy  nedala  mámu  do 
domova pro seniory, ani bych nechtěla, aby 
se o ni starala nějaká pečovatelka. Po této 
zkušenosti  jsem  svůj  názor  změnila 
a  klidně  bych  své  příbuzné  do  takovéto 
péče  svěřila,  a  to  konkrétně  hlavně 
Tomášovi,  Blance  a  Janě.  Při  jednom 
rozhovoru s Tomášem jsem ho chválila, jak 
se mi moc líbilo, jak se choval k té paní, on 
mi  odpověděl,  že  se  k  uživatelům  chová 
tak,  jak  by  chtěl,  aby  se  jednou  choval 
někdo k němu!

Důležité je nedat na první dojem – po 
prvních dvou návštěvách jsem chtěla 
skončit
Celkově mohu  říct,  že  je důležité nedat na 
první  dojem.  Po  prvních  dvou  návštěvách 
jsem  chtěla  skončit,  přála  jsem  si  sem  už 
nikdy  nejít  a  nic  podobného  nezažít.  Již 
jsem  přemýšlela,  jak  bych  z  praxe  odešla, 
snad  i  zaplatila  za  to,  abyste  mi  vyplnili 
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V  roce  2016  jsme  strávili  33  tisíc  hodin  péče  u  201  seniorů 
a  handicapovaných.  Ujeli  jsme  143  tisíc  kilometrů  a  navštěvovali  lidi 
doma v celkem 63 obcích (viz seznam) na území tří krajů.

Statistika poskytnutých sociálních služeb

• Bakov nad Jizerou

• Bělá pod Bezdězem

• Bílá

• Bradlec

• Březina

• Čistá

• Dobrovice

• Dolní Bousov

• Dřevěnice

• Holín

• Horní Bukovina

• Hrdlořezy

• Chotětov

• Chudíř

• Jičín

• Jinolice

• Kacákova Lhota

• Karlovice

• Katusice

• Klášter Hradiště nad 

Jizerou

• Klokočí

• Kněžmost

• Kněžnice

• Koberovy

• Kobyly

• Kosmonosy

• Kosořice

• Krásná Ves

• Lázně Bělohrad

• Libuň

• Loukovec

• Luštěnice

• Malá Skála

• Markvartice

• Mírová pod Kozákovem

• Mladá Boleslav

• Mnichovo Hradiště

• Mukařov

• Ohrazenice

• Ostroměř

• Písková Lhota

• Přepeře

• Příšovice

• Radim

• Rohatsko

• Rovensko pod 

Troskami

• Řitonice

• Slatiny

• Smilovice

• Soběslavice

• Strašnov

• Sukorady

• Svijanský Újezd

• Tatobity

• Turnov

• Veselá

• Veselice

• ZámostíBlata

• Žďár

• Žďárek

• Železnice

• Železný Brod

• Žerčice 
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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. 

V  roce  2016  jsme  poskytli  osobní  asistenci  v  turnovské  základní  škole 
celkem 9 dětem. V rámci výuky se naše asistentky podílely s dětmi i na 
dalších aktivitách školy,  jako byly například čarodějnický  rej, vystoupení 
hasičů, zapojení do projektu EKOŠKOLA a příprava na Vánoce.

Osobní asistence u handicapovaných dětí ve 
škole
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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



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

15

Zahradnictví Spokojené slunce
I v roce 2016 pokračovala činnost našeho 
Zahradnictví  Spokojené  slunce  v  Dolním 
Bousově.  Produkty  z  něj  jsme  prodávali 
například  na  velikonočním  a  vánočním 
jarmarku v budově MPSV v Praze nebo na 
vánočních  trzích  v  Mnichově  Hradišti. 
Podařilo se nám pořídit další dva skleníky 
za  velmi  přijatelnou  cenu,  zázemí  zahradnictví  se  podařilo  zateplit 
včetně výměny oken.

Zahradnictví  slouží  zároveň  i  jako  místo 
volnočasových  aktivit  pro  naše  klienty 
i  zaměstnance.  V  červnu  2016  jsme  zde 
pořádali  například  letní  „vánoční“  večírek 
jako  zpestření  pro  naše  zaměstnance. 
„Práce  v  sociálních  službách  je  náročná 
a  jsem  ráda,  že  nám  Spokojený  domov 

umožnil  takovéto  zpestření  a  odpočinek  při  neformální  akci,“  hodnotí 
večírek jedna z pečovatelek Spokojeného domova. 

Kontakt:

Zahradnictví Spokojené slunce

V Lipkách (naproti hřbitovu),

294 04 Dolní Bousov

Tel.: 774 423 414

Vedoucí zahradnictví: Miluše Pavlíková

Web: www.zahradnictvibousov.cz

Facebook: 
www.facebook.com/zahradnictvi.bousov

Email: zahradnictvi@spokojenydomov.cz
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Významné události a aktivity v roce 2016

Spolupráce s obcí Vlastibořice 
Na základě smlouvy s obcí Vlastibořice péči jsme převzali péči o občany 
v  tamním  domě  s  pečovatelskou  službou  i  ve  vlastních  domácnostech 
na území obce.

Změny ve vedení středočeské pobočky 
Hned  dvakrát  došlo  v  roce  2016  ke  změně  vedoucí  oblasti 
Středočeského kraje. Nejprve Helena Šolcová vystřídala na tomto místě 
Jaroslavu  Turkovou,  která  odešla  do  důchodu,  vzápětí  však  Helena 
Šolcová  odešla  na  rodičovskou  dovolenou  a  na  její  místo  nastoupila 
Denisa Hynková.  Všechny  jmenované  si  zaslouží  velké  poděkování  za 
svědomitou práci.

Nové sídlo vedení organizace 
Významnou  událostí  bylo 
otevření  nového  zázemí 
pro  vedení  Spokojeného 
domova  a  zároveň 
kontaktního  místa 
v  podkroví  Domu  Ludmila 
ve  Veselé  u  Mnichova 
Hradiště.  Spokojený 
domov se tak po 12 letech 
dočkal  dostatečných  prostor  pro  sídlo  svého  vedení,  aby  pracovníci 
managementu nemuseli být „roztroušení“ po různých pracovištích.

Nová pobočka v Jičíně 
Změny  se  dočkala  i  pobočka  na  Jičínsku,  kde  dosud  sloužila  jako 
zázemí  našich  terénních  sociálních  služeb  kancelář  v  Jinolicích.  Nyní 
nás  mohou  zájemci  naše  služby  či  jejich  rodinní  příslušníci  navštívit 
přímo v Jičíně, a to na adrese Křižíkova 1099.
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Navázání mezinárodní spolupráce 
Rok 2016 znamenal pro nás také navázání 
mezinárodní  spolupráce,  konkrétně  se 
slovenskou  organizací  Seniorka,  n.  o., 
která poskytuje obdobné služby jako my na 
území  celého 
Slovenska. 
V  září  zástupci 

Seniorky  navštívili  nás,  v  listopadu  jsme  jim 
pak  návštěvu  oplatili.  Spolupráce  bude 
pokračovat i v následujících letech.

Rozvoj péče o zaměstnance 
V  roce  2016  se  rovněž  významně  rozvíjela  péče 
o  zaměstnance.  Proběhl  koučink  manažerského 
týmu a nespočet vzdělávacích akcí pro pracovníky 
v sociálních službách.

Účast na kongresech a konferencích 
Na  kongresu  poskytovatelů  sociálních  služeb 
v  Táboře  nám  byl  předán  certifikát  ZNAČKA 
KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Aktivně 
jsme  se  zúčastnili  konference  Zdravé  stárnutí 
v  Turnově,  pasivně  pak  několika  dalších 
odborných konferencí.

Kulturní tým 
Tým  pracovníků  Spokojeného  domova  posílila  nová  pracovnice  Šárka 
Knesplová,  která  se  zapojila  aktivně  do  činnosti  organizace 
a  spolu  s  Denisou  Hynkovou  a  Petrem  Novákem  vytvořili  tzv.  kulturní 
tým, ve kterém se nad rámec svých pracovních povinností věnují kultuře 
a propagaci Spokojeného domova.
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Časopis Spokojený domov 
I v roce 2016 vyšlo 6 čísel časopisu, ve kterých  jsme 
přinesli  mimo  jiné  rozhovory  s  psychologem  Jiřím 
Tošnerem,  historičkou  Lenkou  Procházkovou, 
starostkou  obce  Libuň  Helenou  Červovou, 
pečovatelkou  Spokojeného  domova  Terezou 
Mrázkovou,  pamětnicí  Františkou  Čokovou  (matkou 
zpěváka  Viléma  Čoka)  a  jáhnem  Janem  Hrubým 
z Újezdu pod Troskami. 

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  2016  do  našeho 

vozového  parku  přibyly  celkem  tři  nové  automobily,  z  toho  jeden  díky 
přispění  firem  skrze  agenturu Kompakt.  Všechny  automobily  slouží  pro 
péči o uživatele našich služeb na území Středočeského kraje.
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17. března 2016:

Účast na velikonočním jarmarku v budově 

MPSV v Praze  

19. března 2016:

Prezentace na výstavě chovatelů ve Vysokém 

Veselí na Jičínsku

25. června 2016:

Účast  na dětském  dnu v Nemyčevsi

17. září 2016:

Účast na Sousedské slavnosti v Mnichově 

Hradišti  

12. listopadu 2016:

Šachový turnaj v Dolním Bousově

22. listopadu 2016:

Účast na vánočním jarmarku v budově MPSV 

v Praze  

30. listopadu 2016:

Křest kalendáře kresleného humoru vozíčkáře 

Jiřího Flekny

Další aktivity v roce 2016
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Zaměstnanci v roce 2016
Na  začátku  roku  pracovalo  ve 
společnosti  Spokojený  domov, 
o.  p.  s.,  44  zaměstnanců,  z  toho 
33  na  pracovní  smlouvu  a  11  na 
dohodu  mimo  pracovní  poměr. 
Z  celkového  počtu  zaměstnanců 
byli 3 muži.

Ke  konci  roku  bylo  u  nás 
62  zaměstnanců,  z  toho  38  na 

pracovní  smlouvu  a  24  na  dohodu mimo  pracovní  poměr.  Z  celkového 
počtu bylo 5 mužů.

Ke konci roku byly 2 zaměstnankyně na rodičovské dovolené.

V  průběhu  roku  2016  u  nás  pracovalo  76  zaměstnanců  v  různých 
pracovních  poměrech.  Z  toho  bylo  9  mužů  a  67  žen.  Na  pracovní 
smlouvu  bylo  zaměstnáno  46  lidí,  na  dohody  mimo  pracovní  poměr 
30 lidí.
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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 více zdrojového 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.
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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 ve 
výkonech samostatně.

Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 
V roce 2016 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, jejichž 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  tis. Kč. 

Skutečně tak bylo poskytnuto a čerpáno: 
 dle Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby na 
rok 2016 pro poskytovatele sociálních služeb ve Středočeském kraji č. S
8479/SOC/2016  a Dodatku  č.  1  ze Středočeského  kraje  celkem  5  995 
200 Kč, z toho na 

  dle  Smlouvy  o_poskytnutí  dotace  na  poskytování  služeb  v_obecném 
hospodářském  zájmu  z_rozpočtu  Libereckého  kraje,  z_finančních 
prostředků  MPSV  č.  OLP/697/2016  a  Smlouvy  č._OLP/3706/2015 
z_finančních  prostředků  Libereckého  kraje  v_Libereckém  kraji  celkem 
       1 938  000 Kč, z_toho na 

Odborné sociální poradenství 228 500 Kč

Odlehčovací služby  553 000 Kč

Pečovatelskou službu 2 353 700 Kč

Osobní asistenci   2 860 000 Kč
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Výsledek hospodaření  za  rok 2016  je uveden v_částce před  zdaněním. 
Čerpání  finančních  prostředků  bylo  realizováno  v_souladu  se 
stanoveným  rozpočtem,  dosažený  hospodářský  výsledek  po  zdanění 
bude  použit  na  zajištění  poskytovaných  obecně  prospěšných  sociálních 
služeb. K_rozhodujícím nákladovým položkám patří náklady na zajištění 
sociálních  služeb  (osobní  náklady  10  361  –  mzdy,  zákonné  sociální 
pojištění  a  ostatní  osobní  náklady),  ostatní  nakupované  služby 
1 532 tis. Kč a spotřeba materiálu a energie 1 458 tis. Kč). 

 Dle Smlouvy o_poskytnutí dotace z_rozpočtu Královehradeckého kraje 
č. SR 16 1715626 a SR 16 3921078  celkem 1 690 000 Kč, z_toho na 

Čerpání  finančních  prostředků  Spokojeného  domova  o.p.s.  bylo 
realizováno  na  základě  schváleného  rozpočtu,  v_roce  2016  bylo 
zajištěno  vyrovnané  hospodaření,  veškeré  poskytnuté  dotace 
a příspěvky byly řádně vyúčtovány. 

Čerpání rozhodujících položek nákladů a výnosů, 
hospodářský výsledek 
Skutečné náklady realizované na zjištění činnosti Spokojeného domova 
o.p.s. v_ roce 2016 činí :

Osobní asistenci 1 309 000 Kč

Odlehčovací služby 221 000 Kč

Pečovatelskou službu 408 000 Kč

Pečovatelskou službu 278 000 Kč

Osobní asistenci 1 412 000 Kč

Náklady celkem 14 819 tis. Kč

Výnosy celkem 15 229 tis. Kč

Výsledek hospodaření 2016 410 tis. Kč
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Přehled výnosů v Kč

Přehled nákladů v Kč

Tržby za vlastní výrobky 157 545,70

Tržby z prodeje služeb 3 368 888,50

Tržby za zboží 140 746,00

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 909,71

Ostatní provozní výnosy 144 733,10

Úroky 0,00

Přijaté příspěvky 478 176,00

Provozní dotace 10 938 350,00

Výnosy celkem 15 229 349,01

Spotřeba materiálu 1 422 987,73
Spotřeba energie  34 739,00
Prodané zboží 103 201,00
Opravy a udržování 247 161,24
Cestovné                651 215,00
Náklady na reprezentaci 62 372,26
Ostatní služby 1 532 258,42
Osobní náklady 10 312 076,00
Ostatní sociální náklady 49 236,11
Ostatní daně a poplatky 15 675,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 497,50
Ostatní pokuty a penále 1 343,44
Ostatní provozní náklady 90 192,34
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku                270 487,00

Úroky 0,00

Ostatní finanční náklady 0,00
Poskytnuté členské příspěvky 8 630,00
Náklady celkem 14 819 072,04



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

25

Poděkování dárcům a spolupracovníkům 
Firmy: 
• Centr PCO, v.o.s.: 8.000, na poskytování sociálních služeb
• Přikryl s.r.o.: 7.000, na poskytování sociálních služeb
• Lesy ČR:  30.000, pro Zahradnictví Spokojené slunce

Nadace a nadační fondy:  
• Nadace Agrofert: 200.000, na poskytování sociálních služeb
• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové:  25.000, na nákup 
ošetřovatelských pomůcek pro terénní péči
• Nadace Jedličkova ústavu:  15.000, na osobní asistenci ve škole pro 
děti s postižením
• Nadace Dětský mozek:  12.000, na osobní asistenci ve škole pro děti 
s autismem
• Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji: 25.000, na pečovatelskou 
službu pro seniory a handicapované osoby
• Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci:  20.000, na 
poskytování terénní pečovatelské služby
• Nadace EURONISA: 50.000, na osobní asistenci ve škole pro děti 
s autismem a jiným zdravotním znevýhodněním
• Nadace PRECIOSA: 50.000, na poskytování pečovatelské služby pro 
seniory a zdravotně handicapované osoby v jejich domácím prostředí 
žijící v regionu Turnovska.

Kraje: 
Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj

Města a obce: 
Bakov  nad  Jizerou,  Jičín,  Jinolice,  Karlovice,  Kosmonosy,  Libuň,  Malá 
Skála,  Mladá  Boleslav,  Mnichovo  Hradiště,  Přepeře  (u  Turnova), 
Příšovice, Rovensko pod Troskami, Turnov, Vlastibořice, Železný Brod

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

Za spolupráci v roce 2016 děkujeme: 
Herci  Václavu  Knopovi,  naší  dlouhodobé  mediální  tváři,  Taťáně 
Kuchařové,  Janu  Füšimu,  Heleně  Šádkové,  Kateřině  Maxové,  Marianě 
Šelemberkové,  Martinu  Weissovi,  Daniele  Sedlákové,  Janu  Harcubovi, 
Ladislavu  Jarešovi,  Jiřímu  Novákovi,  Martinu  Šilarovi,  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, 
naší  slovenské  partnerské  organizaci  Seniorka,  n.  o.,  a  dalším  za 
pomoc,  podporu  a  spolupráci  při  naší  činnosti  i  při  přípravě  a  realizaci 
našich doplňkových akcí.





Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Na Návsi 44,
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913

Kontaktní místa:
Mnichovo Hradiště – Veselá, Na Návsi 44

Mnichovo Hradiště, Jaselská 1250
Mladá Boleslav, Palackého 1327

Turnov, Zborovská 519
Jičín, Křižíkova 1099

sekretariat@spokojenydomov.cz, www.spokojenydomov.cz
tel.: 774 423 414




