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Úvodní slovo ředitelky
Spokojený domov v roce 2019 oslavil již 15. výročí. Po celou dobu
poskytuje sociální služby postavené na třech pilířích: zajištění péče
i o víkendech, svátcích a večerních hodinách, dostupnost péče i v těch
nejmenších vesničkách a možnost zůstat v domácím prostředí i lidem
upoutaným na lůžko, v tzv. 4. stupni závislosti na péči. Tento rozsah
terénních sociálních služeb stále ještě není celorepublikovým
standardem.
Zároveň postupně dochází i k rozšiřování území, které sociální služby
Spokojeného domova pokrývají. V roce 2019 došlo k rozšíření na
Mělnicko, kde máme nové kontaktní místo v Horních Počaplech.
Podrobnější informace o naší činnosti v roce 2019 se dočtete na
následujících stránkách výroční zprávy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, kteří se
kontinuálně podílejí na dostupnosti a kvalitě našich služeb, zejména
pravidelnou prací ve večerních, víkendových a svátečních směnách, ale
i všem, kteří se podílejí na realizaci služeb v tichu kanceláří jak
administrativní prací a podporou práce v terénu, tak zpracováním
účetních dokladů. Svou svědomitou prací a úsilím tím spoluvytváří dobré
jméno naší společnosti.
Dále bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří podporují naši
organizaci jak v materiálním vybavení, tak finančně. Taktéž bych chtěla
vyjádřit poděkování všem starostům a zastupitelům malých obcí, kteří
s námi čím dál více spolupracují a s jejichž pomocí se naše služby šíří
k potřebným i do těch nejmenších míst…
Jedině spolupráce všech může přinést potřebným pomoc, která jim
umožní důstojný život podle jejich přání ve vlastním sociálním
(domácím) prostředí.
Bc. Kamila Sedláková
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O Spokojeném domově
Posláním Spokojeného domova, o. p. s., je 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) a Horních Počaplech.
• 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

Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2020):
Kontaktní místo VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ
(sídlo vedení společnosti)
Na Návsi 229 (podkroví Domu Ludmila), PSČ 295 01
Kontaktní osoba: Bc. Mária Okruhlicová
Provozní doba: pondělí 9:00–16:00 a dle telefonické domluvy –
tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
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Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV
Palackého 1327, PSČ 293 01
Kontaktní osoba: Bc. Mária Okruhlicová
Provozní doba: úterý 8:00–16:00 a dle telefonické domluvy –
tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo TURNOV
Hluboká 144, 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 projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
Jiráskova 129, 511 01 Turnov
Kontaktní osoba: Bc. Helena Šolcová
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 775 961 457 (pondělí až
pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo JIČÍN
Křižíkova 1099, 506 01 Jičín
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Mrázková
Provozní doba: úterý 7:30–15:30, čtvrtek 8:00–16:00 a dle telefonické
domluvy – tel.: 725 447 327 (pondělí až pátek 8:00–16:00)

Kontaktní místo HORNÍ POČAPLY
Horní Počaply 178, 277 03 Horní Počaply
Kontaktní osoba: Bc. Mária Okruhlicová
Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 725 447 312 (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). 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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Statistika poskytnutých sociálních služeb
V roce 2019 jsme pomohli zůstat v domácím prostředí 246 lidem v 76
obcích. Poskytli jsme jim 35 367 hodin péče. Na cestách ke klientům
jsme strávili 9 759 hodin a ujeli 321 554 km.

Významné události a aktivity v roce 2019
Rozšíření na Mělnicko
Začátek roku 2019 se do historie Spokojeného
domova zapsal dalším významným rozšířením naší
regionální působnosti. Rozšířili jsme pečovatelskou
službu do obcí v okrese Mělník. Zázemí se nachází v
budově domu s pečovatelskou službou v Horních
Počaplech čp. 178. Slavnostní otevření tohoto místa
se konalo 20. března 2019. Vedoucí pobočky se stala
Bc. Mária Okruhlicová.

Nové motto
Spokojený domov se dlouhodobě potýká s tím, že si jej veřejnost plete
s
pobytovým
zařízením.
Napomoci změnit tuto situaci by
mělo nové
motto, které v pěti slovech
vystihuje podstatu Spokojeného domova: Péče, která přijede za vámi.
Za těmito pěti slovy se skrývají téměř dvě stovky lidí v širokém regionu,
kterým se dostává péče přímo u nich doma, ať už ve městech, nebo
v malých osadách. Péče je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně
a Spokojený domov je schopný se postarat doma i o lidi upoutané na
lůžku, aniž by se museli stěhovat do pobytových zařízení sociálních
služeb. Ačkoliv pobytová zařízení jsou rovněž potřebná, není to
rozhodně jediný způsob, kterým mohou lidé se zdrátou soběstačnosti (ať
již z důvodu stáří, či nemoci) řešit svou sociální situaci. Věříme, že nové
motto pomůže dostat tuto skutečnost do povědomí veřejnosti. Motto
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u loga je nové, ale ve skutečnosti Spokojený domov jezdí za potřebnými
domů již 15 let!

Oslava 15. výročí
Spokojený domov oslavil v roce 2019 již
15. výročí své existence. Oslavu
spojenou se křtem knihy, která se konala
v pátek 27. září na zahradě Domu
Ludmila ve Veselé, moderoval herec
Václav
Knop,
který
je
zároveň
dlouhodobým
oficiálním
patronem
Spokojeného domova. Před samotným
křtěním knihy zazpíval handicapovaný Jakub Kazda, který se svým
tatínkem Miroslavem patří již mezi tradiční hudební hosty na akcích
Spokojeného domova. Knihu pokřtil herec
Václav
Knop,
autor
Petr
Novák
a zakladatelka Spokojeného domova
Kamila Sedláková. Odpoledne zpestřil
rovněž taneční soubor Kominíček pod
vedením Moniky Čapkové. Na oslavu
dorazil i starosta Mnichova Hradiště
Ondřej Lochman, který předal Spokojenému domovu jménem města
čestné uznání. Nechyběli ani hosté ze zahraničí – partnerská organizace
Spokojeného domova „Seniorka“, která poskytuje stejné sociální služby
na Slovensku. Jedním z dalších významných hostů byla také Kateřina
Maxová, která i přes své onemocnění dětskou mozkovou obrnou pořádá
pobyty pro ostatní lidi s touto diagnózou. Je předsedkyní spolku DMO
Pobyty. A samozřejmě nemohl chybět vozíčkář Jiří Flekna, zakládající
člen Spokojeného domova a autor kresleného humoru. Jelikož
narozeniny neslavil jen Spokojený domov, ale i jeho zmíněný patron
Václav Knop, přišla řada i na gratulaci jemu. Od Spokojeného domova
dostal dort s připomenutím jeho filmových a televizních rolí a od Jiřího
Flekny – jak jinak – kreslený vtip.
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Kniha „Péče stále hřeje u srdce“
Kniha vydaná v září 2019 při příležitosti našeho
15. výročí navazuje na naši publikaci z roku 2014.
Jejím autorem opět Petr Novák, v současnosti ředitel
Domova
Modrý
kámen,
ale
dlouholetý
spolupracovník Spokojeného domova. Kromě
kapitoly věnované dění ve Spokojeném domově
v letech 2014–2019 jsou v knize obsaženy rozhovory
s Klárou Issovou, Miroslavem Táborským, Otou
Jirákem, Jolanou Voldánovou a dalšími osobnostmi,
které Spokojený domov přinesl v těchto letech ve svém zpravodaji. Dále
se můžete začíst do lexikonu osobností Spokojeného domova
a vzpomínek na klienty, kteří již nejsou mezi námi, ale hlouběji se zapsali
do našich srdcí. Publikace je za 190 Kč k zakoupení na kontaktních
místech Spokojeného domova, na telefonu 774 423 414 lze případně
domluvit individuálně možnost zaslání poštou či jiné formy předání.

Projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením Libereckém kraji
V Libereckém kraji jsme pokračovali v projektu „Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením Libereckém kraji“,
registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/
0003862,
financovaném
z Evropského sociálního
a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zapojení do Měsíce sociálních služeb na
Mnichovohradišťsku
V termínu 7. – 13. října 2019 proběhl celostátní akce „Týden sociálních
služeb“. Na něj navázali někteří místní poskytovatelé sociálních služeb
dalšími aktivitami, zejména ve spojení se svými vlastními výročími. A tak

10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
v Mnichově Hradišti z iniciativy komise rady
města pro rodinu a sociální záležitosti vznikl
nápad všechno spojit a naplánovat pod
záštitou města v období od konce září do
konce října Měsíc sociálních služeb
Mnichovohradišťska, do kterého se zapojilo
několik zdejších organizací, které pomáhají
potřebným, formou dnů otevřených dveří,
případně dalšími doprovodnými akcemi. Na
akce
jednotlivých
organizací
zavítali
i handicapovaní umělci i známé osobnosti.
Spokojený domov se zapojil zmíněnou
oslavou výročí. Měsíc sociálních služeb
ukázal, že osud seniorů, handicapovaných a dalších potřebných není
společnosti lhostejný, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb spolu
dokáží spolupracovat a i samotní handicapovaní se realizují v široké
škále aktivit. Samozřejmě nelze jednoduše přiblížit veřejnosti
každodenní práci pečovatelek a dalších, kteří lidem pomáhají.

Časopis Spokojený domov
V roce 2019 oslavil náš zpravodaj již
10. výročí. Jako tradičně vyšlo během roku
6 čísel. Kromě informací o naší činnosti jsme
v něm přinesli i řadu praktických informací,
články na témata historie a kultury, ankety se
starosty obcí a v neposlední řadě pravidelné
rozhovory. Ty nám v roce 2019 poskytli farář
Martin Brousil, psycholožka Darja Kocábová,
výtvarnice Alena Šedinová, předseda správní
rady Spokojeného domova a právník Jan
Harcuba
a
dlouholetá
zaměstnankyně
Spokojeného domova Hana Rejzková.
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Další aktivity v roce 2019

3. února 2019:
Blahopřání paní Marii Kieslové ke
102. narozeninám
23. března 2019:
Bál Spokojeného domova v Nové Vsi
u Bakova (3. ročník)
10. dubna 2019:
Velikonoční setkání v Horních Počaplech
20. června 2019:
Grilovačka v Horních Počaplech
25. června 2019:
Účast na Dni sociálních služeb
v mladoboleslavském Bondy Centru
14. září 2019:
Účast na Sousedské slavnosti
v Mnichově Hradišti
12. října 2019:
Šachový turnaj v Dolním Bousově
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Zaměstnanci v roce 2019
K 31. prosinci 2019 pracovalo ve společnosti Spokojený domov, o. p. s.,
71 zaměstnanců, z toho 5 mužů a 66 žen. 51 zaměstnanců pracovalo na
pracovní smlouvu a 20 zaměstnanců na dohody (DPP a DPČ).
Během roku 2019 nastoupilo 69 zaměstnanců (32 na pracovní smlouvu
a 37 na dohody), ale zároveň 46 zaměstnanců ukončilo zaměstnání
(29 na pracovní smlouvu a 17 dohod).
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Zpráva o hospodaření
Spokojený domov, o. p. s., je samostatnou právnickou osobou založenou
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. Společnost je
zapsána v rejstříku obecné prospěšných společností vedených
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou O 717.
Předmětem obecně prospěšných služeb společnosti jsou:
• spolupráce s krajskou a místní samosprávou v oblasti podpory lidí
v sociálně nepříznivé situaci a realizace projektů vedoucích k jejímu
řešení
• pořádání benefičních akcí a veřejných sbírek
• zřizování a provoz chráněných dílen vedoucích k sociálnímu
začleňování zaměstnávaných osob
• rozvíjení zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci
projektů sociální ekonomiky
• sociální služby registrované dle zákona 108/2006 Sb.
V roce 2019 nebyla realizována žádná hospodářská činnost.
Spokojený domov, o. p. s., je neziskovou organizací, jejíž hospodářský
výsledek je vždy použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro
které byla založena. 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

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
z transformovaného občanského sdružení. Společnost účtuje dle
vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Spokojený domov, o. p. s., je příjemcem účelových dotací k zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu na poskytování sociálních
služeb, tj. souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení ve spádovém území Středočeského, Libereckého
a Královehradeckého kraje v rozsahu základních činností služby a vždy
v souladu se „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb“
příslušného kraje.
Účelová dotace je poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy
a Spokojený domov, o. p. s., vede přidělené dotace v účetnictví odděleně
za každou sociální službu zvlášť. Současně jako příjemce dotace čerpá
dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů vymezených pro kalendářní
rok 2019. Ve stanoveném termínu poskytovatele účelové dotace je
zpracováno finanční vypořádání s položkovým čerpáním neinvestiční
dotace na sociální službu a přehledem nákladů a výnosů služby. Z titulu
veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové dotace je Spokojený
domov, o. p. s., povinen nechat ověřit čerpání dotace auditorem, a to
v případě přidělené dotace ve výši 3 mil. Kč a více. 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 ve
výkonech odděleně a samostatně.
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Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
V roce 2019 Spokojený domov, o. p. s., hospodařil s finančními
prostředky získanými z více zdrojů, tj. byl naplněn základní předpoklad
vícezdrojového financování činnosti. Společnost se ucházela o veřejné
dotace, granty, příspěvky obcí, nadační příspěvky a finanční dary, jejichž
výčet je uveden v následujícím přehledu zdrojů financování:

v Kč

Zdroje financování v 2019:
Účelové dotace prostřednictvím Středočeského, Libereckého
a Královehradeckého kraje z prostředků MPSV
Účelové dotace z rozpočtu Středočeského, Libereckého
a Královehradeckého kraje z vlastních prostředků kraje
Příspěvky, dotace od obcí

17 981 038,00
891 000,00

599 100,00
8 000,00
Příspěvky od Úřadu práce
Nadace, nadační fondy
119 424,00
Dary od fyzických osob
38 700,00
Dary od právnických osob
44 758,00
Finanční prostředky ze zdrojů Evropského sociálního fondu „ESF“
858 304,74
Vlastní tržby za sociální služby (úhrada klienta)
4 573 703,00
Ostatní tržby
237 106,43
Celkem zdroje financování v roce 2019
25 335 134,17

Čerpání finančních prostředků Spokojeného domova, o. p. s., bylo
realizováno na základě schváleného rozpočtu a jednotlivých
schválených rozpočtových změn. V roce 2019 bylo zajištěno vyrovnané
hospodaření, veškeré poskytnuté dotace a příspěvky byly řádně
vyúčtovány.
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Základní ekonomické ukazatele za účetní období 01/2019 – 12/2019
Hospodaření společnosti Spokojený domov, o. p. s., za účetní období
kalendářního roku 2019, se stavem k 31. 12. 2019, skončilo ztrátou ve
výši 73 tis. Kč při dosažených výnosech ve výši 25 335 tis. Kč
a nákladech 25 408 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou výnosů jsou přijaté
účelové neinvestiční dotace od krajů na zajištění základního souboru
sociálních služeb. Dominantním poskytovatelem účelové dotace byl
Středočeský, Liberecký a Královehradecký kraj.

Výnosy celkem

25 335 tis. Kč

Náklady celkem

25 408 tis. Kč
73 tis. Kč

Hospodářský výsledek

Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se
stanoveným rozpočtem, dosažený hospodářský výsledek po zdanění
bude použit na zajištění poskytovaných obecně prospěšných sociálních
služeb.
V rámci finančního hospodaření společnosti v roce 2019 byly
realizovány nezbytné finanční náklady na zajištění poskytovaných
sociálních služeb ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém
kraji.
Účetní závěrka společnosti Spokojený domov, o. p. s., byla sestavena
v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to
v rozsahu výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty pro neziskové
organizace a Přílohy k účetní závěrce.

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Struktura tržeb a výnosů v Kč
hlavní činnost

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Úroky

Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

hospodářská
činnost

10 580,00
4 563 123,00
659,40
224 447,03
12 000,00
202 882,00
20 321 442,74
25 335 134,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Struktura nákladů v Kč
hlavní činnost

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku
Zůst. cena prodaného dl. neh. a hm. majetku

Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
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1 410 911,87
113 216,99
416 765,05
681 937,60
49 695,00
2 318 630,86
14 540 210,00
4 728 950,00
545 207,00
43 290,00
18 198,32
340 321,49
207 022,00
2 080,00
11 882,00
25 408 315,18
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům
Firmy a fyzické osoby:
Stavebniny Kvapil, Ing. Jana Kořínková, Tereos TTD, a. s., Polymontas,
s. r. o., a Centr PCO, v. o. s., Comfeel, Benzina, Baol, s.r.o., Jiří Koštejn,
Lada Charvátová, SPS servis a programování strojů, s. r. o., a Auto Kout
Centrum, s. r. o., Jan Harcuba, Stavebniny Řezáč, Cukrárna U
Pavoučka, Cukrárna Za rohem, Cukrárna a Kavárna Na Míráku, Flora
Bakov nad Jizerou, Restaurace Na Zastávce Bakov nad Jizerou,
Květinářství Fantazie a Miloslava Lásková

Nadace a nadační fondy:
Nadace Dětský mozek, Nadace Jedličkova ústavu, Nadace DSA Prague
(Fond manželek diplomatů Praha), Nadační fond LASVIT, Nadace
B. Jana Horáčka Českému Ráji, Nadační fond Tesco

Kraje:
Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj

Města a obce:
Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Jičín, Koberovy,
Kosmonosy, Malá Skála, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Rovensko
pod Troskami, Svijany, Turnov, Železný Brod
Za spolupráci v roce 2019 děkujeme:
Herci Václavu Knopovi, naší dlouhodobé mediální tváři, Heleně Šádkové,
Kateřině Maxové, Daniele Sedlákové, Janu Harcubovi, Ladislavu Jarešovi,
Martinu Šilarovi, nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA, spolku
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. Děkujeme i všem
obecním úřadům, které se s námi podílely na řešení různorodých problémů
a situací souvisejících s životy našich klientů.
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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, Hluboká 144
Jičín, Křižíkova 1099
Horní Počaply 178, 277 03 Horní Počaply
sekretariat@spokojenydomov.cz, www.spokojenydomov.cz
tel.: 774 423 414

