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Úvodní slovo ředitelky
Rok  2017  lze  hodnotit  jako  úspěšný.  Především  došlo  ke  změnám  ve 
financování sociálních služeb ze strany státu, díky čemuž  je dáváno do 
těchto  služeb  více  prostředků.  Kromě  politických  rozhodnutí  k  tomu 
přispívá  i  obecně  příznivá  ekonomická  situace.  Současný  stav  však 
i přes nesmírné zlepšení dosud není ideální. Stále je problémem zaplatit 
zaměstnance  odpovídajícím  způsobem,  zvláště  v  naší  lokalitě,  kde 
výraznou roli na trhu práce hraje automobilový průmysl.

Nemalé úsilí jsme v roce 2017 vynaložili na rozvoj našich zaměstnanců. 
Kromě  povinného  vzdělávání  sociálních  pracovníků  a  pracovníků 
v sociálních službách  jsme se věnovali  i  profesionalizaci managementu 
–    zásluhou  provozního  ředitele  došlo  k  organizaci  vzdělávacího  cyklu 
„Manažer  s  lidskou  tváří“.  Tento  cyklus  mnohým  pomohl  nejen  po 
profesní stránce, ale i k celkovému osobnostnímu růstu.

Do vozového parku přibyly nové automobily. Věříme, že se nám podaří 
rozšiřovat  náš  vozový  park  i  nadále,  a  tím  se  ještě  zvýší  dostupnost 
našich služeb v malých obcích.

Ze  statistik  vyplývá,  že  jsme  jedním  z  mála  poskytovatelů  sociálních 
služeb,  který  zajišťuje  dostupnost  péče  i  ve  večerních  hodinách.  Tato 
péče stále ještě není standardem, byť mnozí poskytovatelé ji avizují.

Připomínám,  že  kromě  zmíněné  časové  dostupnosti  stále  patří  mezi 
naše  hlavní  pilíře  také  dostupnost  péče  i  v  těch  nejmeších  vesničkách 
a  možnost  zůstat  díky  našim  sociálním  službám  v  domácím  prostředí 
i pro lidi upoutané na lůžko, v tzv. 4. stupni závislosti na péči.

Děkuji  všem  zaměstnancům,  kteří  se  kontinuálně  podílejí  na 
 dostupnosti  a  kvalitě  našich  služeb,  zejména  pravidelnou  prací  ve 
večerních,  víkendových  a  svátečních  směnách.  Svou  svědomitou  prací 
a úsilím tak spoluvytváří dobré jméno naší společnosti.

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. 2018): 
Kontaktní místo VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ  
(sídlo vedení společnosti)

Na Návsi 229 (podkroví Domu Ludmila), PSČ 295 01 

Kontaktní osoba: Helena Patřičná

Provozní  doba:  čtvrtek  9:00–16:00  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: Helena Patřičná

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: Petra Skalická

Provozní  doba:  úterý  7:30–15:30,  čtvrtek  8:00–16:00  a  dle  telefonické 
domluvy – tel.: 773 503 087 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo JIČÍN  
Křižíkova 1099, 506 01  Jičín

Kontaktní osoba: Markéta Machová 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)
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Přehled poskytovaných služeb
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.

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  19  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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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.
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V  roce  2017  jsme  pomohli  zůstat  v  domácím prostředí  204  lidem  v  66 
obcích.  Poskytli  jsme  jim  29  471  hodin  a  3  minuty  péče.    Na  cestách 
k nim jsme strávili 5 499 hodin a 12 minut a ujeli u toho 158 795 km.

Statistika poskytnutých sociálních služeb

Bakov nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
BradaRybníček
Bradlec
Čistá
Dobrovice
Dolní Bousov
Dřevěnice
Holín
Horní Bukovina
Hrdlořezy
Hrubá Skála
Chocnějovice
Jenišovice
Jičín
Jinolice
Kacákova Lhota
Karlovice
Klášter Hradiště nad Jizerou

Klokočí
Kněžmost
Kněžnice

Koberovy
Kobyly
Kopidlno
Kosmonosy
Kosořice
Lázně Bělohrad
Libáň
Libuň
Loukovec
Luštěnice
Malá Skála
Markvartice
Mírová pod Kozákovem

Mladá Boleslav
Mladějov
Mnichovo Hradiště
Mohelnice nad Jizerou
Mukařov
Ohrazenice (u Turnova)

Písková Lhota
Plazy
Podhradí

Přepeře
Příšovice
Radim
Rohatsko
Rovensko pod Troskami

Slatiny
Smilovice
Soběslavice
Sukorady
Svijanský Újezd
Svijany
Tatobity
Troskovice
Turnov
Úlibice
Veselá
Vinařice
Všeň
Vyskeř
ZámostíBlata
Žďár
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. 

Osobní  asistenci  v  základní  škole  ve 
Zborovské  ulici  využilo  v  roce  2017  devět 
dětí.  V  rámci  výuky  se  naše  asistentky 
podílely s dětmi i na dalších aktivitách školy.

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
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Zahradnictví Spokojené slunce
Produkty ze zahradnictví  jsme prodávali například na velikonočním  trhu 
v  Kněžmostě  a  koncem  června  se  v  zahradnictví  uskutečnil  mimo  jiné 
večírek pro zaměstnance či akce pro děti z místní mateřské školy, které 
měly možnost sázet fazolky.

Činnost zahradnictví byla k 30. listopadu 2017 ukončena.
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Významné události a aktivity v roce 2017

Vzdělávání zaměstnanců 
Rok  2017  byl  ve  Spokojeném  domově 
bohatý  na  vzdělávání  zaměstnanců. 
Nejvýznamnějším  vzděláváním  pro  vedení 
organizace  byl  dlouhodobý  cyklus 
„Manažer  s  lidskou  tváří“  od  společnosti 
NTI    consulting,  s.r.o.,  který  probíhal  od 
prosince  2016  do  listopadu  2017.  Několik 
školení absolvovali i pracovníci v přímé péči. 15. května proběhlo školení 
od  firmy  NTI    consulting,  s.r.o.,  na  téma  asertivita,  23.  května 

„Poskytování  paliativní  péče  v  podmínkách 
sociální  služby“,  30.  května  „Motivace  versus 
manipulace“  a  13.  června  „Škola  zad“.  Dvě 
pracovnice  byly  na  dvoudenní  konferenci 
„Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ 
a  jedna  na  konferenci  „Standardy  kvality 
v  sociálních 
službách“. 
 Vzdělávali  jsme  se 
i  v  provozních 
tématech – proběhla 

školení bezpečnosti práce a školení  řidičů. 
Dále  proběhla  školení  práce  se 
schodolezem  a  školení  ovládání  vozu 
s plošinou pro přepravu handicapovaných. Díky dalšímu školení si mohli 
naši zaměstnanci pomocí tzv. „gerontoobleku“ na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak se cítí naši klienti, o které pečujeme. A jeden z našich zaměstnanců 
se 25. května zúčastnil odborné konference Firemní informační systémy. 
Netřeba  připomínat,  že  moderní  informační  technologie  dnes  pronikají 
do všech oborů, sociální služby nevyjímaje.
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Změny ve vedení pobočky pro Liberecký kraj 
1. října se novou vedoucí oblasti Libereckého kraje stala Petra Skalická. 
Nahradila  Marii  Kočovou,  která  však  nadále  zůstává  zaměstnakyní 
Spokojeného domova. 

Časopis Spokojený domov 
V roce 2017 vyšlo, tak jako každý rok, 6 čísel našeho zpravodaje. Kromě 
informací  o  naší  činnosti  jsme  v  něm  přinesli  i  řadu  praktických 
informací,  články  na  témata  hisorie  a  kultury,  ankety  se  starosty  obcí, 
seriál  „Bylinky kolem nás“ a v neposlední řadě pravidelné rozhovory. Ty 
nám poskytli  herec Štěpán Tuček,  starostka  obce Tatobity  Lenka Malá, 
genealožka  Helena  Voldánová,  vedoucí  sociálního  odboru  městského 
úřadu  v  Železném  Brodě  Eva  Sasková,  šachový  trenér  David  Ulrich 
a pořadatelka kulturních akcí v Turnově Eva Kordová. 

Vozový park 
V roce 2017 do našeho vozového parku 
přibyly  dva  nové  automobily  Dacia 
Sandero,  z  nichž  jeden  slouží  pro  péči 
o  uživatele  našich  služeb  na  území 
Středočeského  kraje,  druhý  na  území 
kraje Královéhradeckého.

Vzácné návštěvy a spolupráce 
s partnery 
24. listopadu k nám zavítali vzácní hosté 
ze  Středočeského  kraje  –  radní  pro 
oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová 

a radní pro oblast 
kultury 
a  památkové 
péče  Karel 
Horčička. 
Pokračovala 
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spolupráce  s  našimi  spřízněnými 
organizacemi  i  jednotlivci.  Za 
všechny  jmenujme  například 
slovenskou  organizaci  Seniorka, 
n.  o.,  herce  Václava  Knopa  či 
vozíčkáře  Jiřího  Fleknu,  který  tvoří 
kreslený humor. A 14.  listopadu nás 
navštívila  Kateřina  Maxová,  která 
i přes svůj handicap prostřednictvím 
spolku  DMO  POBYTY  pomáhá  druhým  a  se  kterou  nás  také  pojí 
dlouholetá spolupráce.

Víceúčelová místnost ve Veselé 
V roce 2017 se mimo jiné začaly rozvíjet aktivity v naší nové víceúčelové 
místnosti  v  Domě  Ludmila  ve  Veselé.  Začaly  zde  probíhat  pravidelné 
schůzky neformálního spolku genealogů.
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1. dubna 2017:

Bál Spokojeného domova v Nové Vsi 

u Bakova (1. ročník)  

8. června 2017:

Beseda s Václavem Knopem a Ivem 

Šmoldasem ve Vlastibořicích 

26. září 2017:

Účast na Sousedské slavnosti v Mnichově 

Hradišti  

4. listopadu 2017:

Šachový turnaj v Dolním Bousově

8. prosince 2017:

Vánoční besídka Spokojeného domova 

v Žereticích na Jičínsku  

Další aktivity v roce 2017
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Zaměstnanci v roce 2017
K  1.  lednu  2017    pracovalo  ve  společnosti  Spokojený  domov,  o.  p.  s., 
55 zaměstnanců, z toho 49 žen a 6 mužů. 37 zaměstnanců pracovalo na 
hlavní  pracvovní  poměr  (HPP)  a  18  na  dohody  mimo  pracovní  poměr 
(DPP a DPČ).

K  31.  prosinci  2017  u  nás  pracovalo  celkem  60  zaměstnanců,  z  toho 
55 žen a 5 mužů. 41 osob pracovalo na hlavní pracovní poměr a 19 na 
dohody mimo pracovní poměr.

Ke  konci  roku  byly  z  celkového  počtu  zaměstnanců  2  ženy  na 
rodičovské dovolené.

V  průběhu  roku  ukončilo  pracovní  poměr  70  lidí  –  z  toho  26  na  DPP, 
11  DPČ,  28  HPP.  Nastoupilo  75  lidí  –  z  toho  30  na  DPP,  12  na  DPČ 
a 29 na HPP.
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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.
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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 odděleně a samostatně.

Vyhodnocení finančního hospodaření organizace 
V  roce  2017  Spokojený  domov,  o.  p.  s.,  hospodařil  s  finančními 
prostředky získanými  z  více zdrojů,  tj.  byl  naplněn základní předpoklad 
vícezdrojového  financování  jeho  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. 

Skutečně tak bylo poskytnuto a čerpáno: 
 dle Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby na 
rok 2017 pro poskytovatele sociálních služeb ve Středočeském kraji č. S
0277/SOC/2017  a  Dodatku  č.  1  a  2  ze  Středočeského  kraje  celkem 
6  734  300 Kč,  tj.  celkem o  12,3 %  vyšší  čerpání  ve  srovnání  s  rokem 
2016. Z uvedené dotace bylo čerpáno na  

  dle  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  na  poskytování  služeb  v  obecném 
hospodářském  zájmu  z  rozpočtu  Libereckého  kraje,  z  finančních 
prostředků  MPSV  č.  OLP/484/2017  a    z  finančních  prostředků 
Libereckého kraje v Libereckém kraji  celkem   2 372 095 Kč,  tj.  celkem 
o  22,3 %  vyšší  čerpání  ve  srovnání  s  rokem  2016.  Z  uvedené  dotace 
bylo čerpáno 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  2017  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  12  201  –  mzdy,  zákonné  sociální 
pojištění a ostatní osobní náklady), ostatní nakupované služby 1 725 tis. 
Kč a spotřeba materiálu a energie 1 038 tis. Kč). 

  Dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje 
č. SR 17 1715626 a SR 17 3921078   celkem 2 434 940 Kč,  tj. celkem 
o 44,1% vyšší čerpání ve srovnání s  rokem 2016. Z  toho bylo čerpáno 
na 

Čerpání  finančních  prostředků  Spokojeného  domova,  o.  p.  s.,  bylo 
realizováno na základě schváleného rozpočtu a jednotlivých schválených 
rozpočtových změn. V roce 2017 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 2017 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 129 994,00

Tržby z prodeje služeb 3 501 911,00

Tržby za zboží 116 535,00
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00

Úroky 604,92

Ostatní provozní výnosy 188 554,15

Přijaté příspěvky 402 820,51

Provozní dotace 12 545 056,00

Výnosy celkem 16 885 475,58

Ostatní sociální náklady 43 448,00

Ostatní daně a poplatky 12 836,00

Ostatní pokuty a penále 7 379,00

Úroky 18 194,79

Jiné ostatní náklady 142 204,49
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 334 036,00

Poskytnuté členské příspěvky 8 530,00

Daň z příjmů 32 571,00

Náklady celkem 16 681 098,47

Opravy a udržování 361 670,98

Cestovné 645 729,00

Náklady na reprezentaci 50 312,00

Ostatní služby 1 724 711,43

Mzdové náklady 8 999 929,00

Odměny členům orgánů 30 000,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 863 304,00

Zákonné sociální náklady 264 264,00

Spotřeba materiálu 1 013 995,42

Spotřeba energie 24 261,36

Prodané zboží 103 722,00
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům 
Firmy: 
• Centr PCO, v.o.s.
• Přikryl s.r.o.
• PRESS HAMMER s.r.o.
• HBPO Czech, s.r.o.
• Auto Kout Centrum s.r.o.
• Agro Rubín a.s. 
• FARID COMERCIA s.r.o.
• Kofola Československo
• Cukrárna U Pavoučka
• Inzert Reality

Nadace a nadační fondy:  
• Výbor dobré vůle  Nadace Olgy Havlové
• Nadace Jedličkova ústavu
• Nadace Agrofert
• Citibank Europe plc, organizační složka (zaměstnanecký charitativní fond)
• Nadační fond Lasvit
• Nadace Dětský mozek
• Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
• Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
• Nadace EURONISA

Kraje: 
Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj

Města a obce: 
Bakov  nad  Jizerou,  Dobrovice,  Jičín,  Jinolice,  Kněžmost,  Kosmonosy, 
Libuň,  Malá  Skála,  Mladá  Boleslav,  Mnichovo  Hradiště,  Ohrazenice 
(u Turnova), Rovensko pod Troskami, Svijanský Újezd, Turnov, Žďár

Fyzické osoby: 
Božena Sedláková, Pavel Velda, Jana Kořínková, Milena Kučerová
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Mediální partneři: 
Boleslavský  deník,  Jičínský  deník,  Mnichovohradišťské  noviny  Echo, 
Zpravodaj obce Kněžmost, Turnovsko v akci, Kamelot: zpravodaj města 
Mnichovo Hradiště

Za spolupráci v roce 2017 děkujeme: 
Herci  Václavu  Knopovi,  naší  dlouhodobé  mediální  tváři,  Heleně 
Šádkové, Kateřině Maxové,  Martinu Weissovi, Daniele Sedlákové, Janu 
Harcubovi,  Ladislavu  Jarešovi,  Jiřímu  Novákovi,  Martinu  Šilarovi,  Ivě 
Benešové,  nestátnímu  zdravotnickému  zařízení MALYRA,  občanskému 
sdružení  DMO  Pobyty,  Domovu  Modrý  kámen,  p.  s.  s.,  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 229

Mladá Boleslav, Palackého 1327
Turnov, Zborovská 519
Jičín, Křižíkova 1099

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




