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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

O SPOKOJENÉM DOMOVĚ

Posláním organizace Spokojený domov, o. p. s., je pomoci lidem se sníženou soběstačností

zůstat co nejdéle doma - ve vlastním prostředí.

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).

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 v okrese Mělník (kontaktní místo v Horních Počaplech).

Stanovit ostré hranice naší působnosti je obtížné. Jezdíme zkrátka do těch obcí,

kde nás klienti potřebují.

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

KDO JSME A PROČ TO DĚLÁME

OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
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Na jaře, konkrétně 26. března 2021, nás zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel pan Jiří

Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden ze zakladatelů, inspirátorů a dlouholetých klientů

Spokojeného domova, který byl známý také tvorbou kresleného humoru. Jak se můžete

dočíst na následujících stránkách této výroční zprávy, podařilo se nám jeho památku

trvale zachovat v podobě knihy jeho celoživotní tvorby.

Naše terénní služby od roku 2004 musely překonávat mnohé překážky a nezastavil je ani

covid. Od začátku jsou naše služby založeny 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. Filozofie této péče je neměnná a snažíme se ji stále rozvíjet a reagovat

na proměny společnosti tak, abychom stále byli pevným opěrným bodem jak pro naše

klienty, tak pro pečující rodiny.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
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I rok 2021 byl ve znamení především onemocnění

covid-19. Náročný byl zejména začátek roku,

kdy celorepublikově vrcholila nepříznivá situace

v sociálních službách zejména kvůli onemocnění

covid. Používali jsme ochranné pomůcky

a dodržovali veškerá opatření, ani tak jsme

se nevyhnuli nákaze mezi klienty i zaměstnanci.

Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem našim

zaměstnancům, kteří toto náročné a dlouhé období

dokázali zvládnout a poskytovat péči všem

klientům, kteří naše služby potřebovali.

Do služeb se leckdy zapojoval každý, kdo mohl,

a to bez ohledu na jeho pracovní pozici.

Zaměstnanci ale i přes náročnost péče odváděli

svou práci na jedničku.

Moje poděkování patří i našim klientům, že spolu

s námi strpěli veškerá omezení, která situace

přinesla. Za spolupráci samozřejmě děkujeme i

jejich rodinám.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Děkujeme také všem, kdo nás v době s covidem i bez covidu jakkoliv podpořili, ať již

finančně, materiálně, či alespoň symbolicky.

Na závěr bych chtěla popřát všem zaměstnancům, klientům, jejich rodinám, našim

partnerům, a všem dalším hlavně pevné zdraví, klid na duši a zklidnění celkově vypjaté

situace. Proto přeji všem, aby se po zdravotní, organizační i finanční stránce společnost

co nejdříve vrátila do normálních kolejí!

Kamila Sedláková
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KONTAKTY

Mnichovo Hradiště – Veselá, Na Návsi 229 (centrála)
Mladá Boleslav, Palackého 1327
Horní Počaply 178

Turnov, Hluboká 144

Jičín, Křižíkova 1099

Sídlo organizace:
Na Návsi 44, Mnichovo Hradiště – Veselá

Kontaktní místa:
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Vedoucí oblasti Středočeský kraj
tel.: 725 447 312
koordinator.sk@spokojeny-domov.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Vedoucí oblasti Liberecký kraj
tel.: 773 503 087
koordinator.lk@spokojeny-domov.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Vedoucí oblasti Královéhradecký kraj
tel.: 725 447 327
koordinator.khk@spokojeny-domov.cz

KDE NÁS NAJDETE
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

IČ: 29043913

NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE

Ředitelka a zakladatelka organizace
Bc. Kamila Sedláková

Členové správní rady
Mgr. Jan Harcuba (předseda)

Mgr. Ladislav Jareš

Miloslava Šturmová

Členové dozorčí rady
Ing. Lucie Lustigová (předseda)

Bc. Jakub Lustig

Bc. Daniela Dutková
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY

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 3 let věku až po starší seniory
(nad 80 let). Službu poskytujeme dle potřeb uživatele 7 dní v
týdnu až 24 hodin denně.

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 oddělení následné péče nebo jiných typů pobytových zařízení
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.

OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ  PORADENSTVÍ

8



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

POSKYTOVANÉ 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.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
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SHRNUTÍ  ROKU 2021

V roce 2021 mělo díky nám spokojené domovy 288 lidí v 87 obcích. Poskytli jsme jim 46
213 hodin péče. Na cestách ke klientům jsme strávili 11 767 hodin a ujeli 383 146 km.
Společenské dění bylo stejně jako v roce 2020 výrazně omezeno covidem. Náročný byl
zejména začátek roku, kdy celorepublikově vrcholila nepříznivá situace v sociálních
službách. Používali jsme ochranné pomůcky a dodržovali veškerá opatření, ani tak jsme
se nevyhnuli nákaze mezi klienty i zaměstnanci.

Pomohla nám naše dlouholetá spolupracovnice Kateřina Maxová. Jelikož pandemie
kompletně zastavila aktivity jejího spolku (pořádání pobytů pro lidi s dětskou mozkovou
obrnou), soustředila svou energii tam, kde to naopak bylo potřeba více než jindy.
Pomáhala nám i dalším poskytovatelům sociálních služeb shánět ochranné pomůcky, ale i
občerstvení a květiny pro zlepšení psychiky zaměstnanců.

26. března nás zasáhla smutná zpráva – zemřel Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, jeden
ze zakladatelů a dlouholetých klientů Spokojeného domova, vozíčkář, který byl známý
tvorbou kresleného humoru. Dobrá zpráva ale je, že jeho humor s námi bude žít dál.
V prosinci jsme vydali knihu Když sranda vzniká v posteli, která představuje celoživotní
souhrn Jirkovy tvorby. Křest knihy jsme kvůli covidu museli posunout na jaro 2022.
Pokračovala naše spolupráce s Václavem Knopem, i když převážně na dálku. Nenechali
jsme si ale ujít besedu s ním 8. srpna na Šolcově statku v Sobotce.

Pečovatelky z jičínského střediska Miroslava Brožová a Ivana Nevrlá byly nominovány
na Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje v kategorii Osobnost v oblasti sociální
práce a v sociálních službách.

10. listopadu jsme se zúčastnili dodatečného křtu knihy o Kateřině Maxové v Ekocentru
Zahrada v Mladé Boleslavi a 11. listopadu Konference pro změnu na Staroměstské radnici
v Praze.

Již tradiční byla naše účast na Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti, která nepřerušila
kontinuitu ani v době covidové. V roce 2021 se konala 11. září.

Umístili jsme se v hlasování na prodejně Tesco Jičín na skvělém druhém místě v rámci
programu Vy rozhodujete, my pomáháme Nadačního fondu Tesco. Získali jsme tak
finanční podporu 16 tisíc korun na nákup pohonných hmot do automobilů.
Zapojili jsme se také do regionální veřejné sbírky kterou pořádá nadace Euronisa -
Pozvedněte slabé, s cílem zajistit pro naše zaměstnance vitamíny a potravinové doplňky.
Sbírka probíhala v Turnově a jednalo se o zaměstnance turnovské pobočky.
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PERSONALISTIKA

K 31. prosinci 2021 pracovalo ve společnosti Spokojený domov, o. p .s., 76 zaměstnanců –
jedná se jak o zaměstnance pracující na HPP, tak o naše dlouhodobé brigádníky.

I náš minulý pracovní rok se v zásadě stále nesl na nepříliš veselé pandemické vlně
onemocnění covid-19, která se s podobnou dynamikou „přelila“ do roku 2021. Byli jsme
ale poučenější, zkušenější a další výzvy této situace jsme spolu s našimi zaměstnanci byli
schopni zvládnout daleko efektivněji. Náš cíl byl a je stále stejný – musíme a chceme být
schopni zabezpečit plnou, bezpečnou, odpovědnou a profesionální péči o naše klienty,
ale také o naše zaměstnance. Všem našim skvělým zaměstnancům tak opět děkujeme
za jejich obětavou práci, kterou v loňském roce odvedli a nadále odvádějí, vysoké
pracovní nasazení, profesionalitu, kterou jsou schopni a ochotni vykazovat i v nelehkých
situacích, i za lidskou sounáležitost, která se v neposlední řadě prolíná veškerým jejich
dílem.

ZAMĚSTNANCI V ROCE 2021
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osvětová činnost v sociální a zdravotní oblasti
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 č. 108/2006 Sb., v přehledu osobní asistence,
pečovatelská služba, odlehčovací služba a odborné sociální poradenství

pořádání kulturních a vzdělávacích akcí zaměřených zejména na rozvoj osobnosti
účastníků
maloobchod a velkoobchod s regionálními produkty, produkty zdravé výživy

provozování občerstvení se zaměřením na regionální produkty a produkty zdravé
výživy

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
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou
O 717.
Předmětem obecně prospěšných služeb společnosti jsou:

Vedle uvedených základních činností, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou
dále předmětem doplňkové činnosti:

a zdravotními pomůckami

Doplňkovou činnost společnost vykonává za účelem dosažení účelnějšího využití majetku
a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšných služeb. Případný zisk z výkonu doplňkových činností smí být použit pouze
pro zkvalitnění a rozšíření činností obecně prospěšné společnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

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. V systému financování sociálních služeb Spokojený
domov realizuje spolupráci s krajskou a obecní samosprávou. V rámci své působnosti
zajišťuje účelnou, hospodárnou a efektivní realizaci výdajů v oblasti sociálních služeb.

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.

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 Královéhradeckého kraje v rozsahu
základních činností služby a v souladu se „střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb“ příslušného kraje.

Účelové dotace jsou poskytnuty na základě veřejnoprávních smluv a Spokojený domov,
o. p. s., vede přidělené účelové dotace v účetní evidenci odděleně za každou sociální
službu zvlášť. Současně jako příjemce dotací čerpá dotace pouze na úhradu uznatelných
výdajů vymezených a specifikovaných pro kalendářní rok 2021.
Ve stanoveném termínu určeném poskytovatelem účelové dotace je zpracováno
a předloženo 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.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

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.
V účetním období kalendářního roku 2021 nebyla doplňková činnost realizována.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VYHODNOCENÍ  FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE

V roce 2021 Spokojený domov, o. p. s., hospodařil s finančními prostředky získanými z
více zdrojů, tj. byl naplněn základní předpoklad vícezdrojového financování činnosti v
oblasti poskytovaných sociálních služeb. Finanční hospodaření společnosti bylo
významně ovlivněno vládními opatřeními a celkovou situací při řešení epidemie covid.
Finanční výdaje společnosti související s pokrytím úhrady nákladů na covid byly ze strany
MPSV dotačně účelově financovány v programu Covid v celkovém objemu 3 402 169 Kč.
Společnost se v roce 2021 úspěšně ucházela o veřejné dotace, granty, příspěvky obcí,
nadační příspěvky a finanční dary, jejíž souhrnný výčet je uveden v následujícím přehledu
zdrojů financování:

Čerpání finančních prostředků Spokojeného domova, o. p. s., bylo realizováno na základě
schváleného rozpočtu a jednotlivých schválených rozpočtových změn. V roce 2021 bylo
zajištěno vyrovnané hospodaření, veškeré poskytnuté dotace a příspěvky byly řádně v
požadovaném termínu vyúčtovány.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA ÚČETNÍ
OBDOBÍ  01/2021   –   12/2021  V KČ

Hospodaření společnosti Spokojený domov, o. p. s., za účetní období kalendářního roku
2021, se stavem k 31. 12. 2021, skončilo s hospodářským výsledkem ve výši 525 430,87 Kč
při dosažených výnosech celkem ve výši 34 998 616,86 Kč a celkových nákladech ve výši
34 473 185,99 Kč Vykázaný hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2021 bude použit
ve prospěch hlavní činnosti společnosti v následujícím období a to především na
zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Nejvýznamnější položkou výnosů jsou
přijaté účelové neinvestiční dotace od krajů na zajištění základního souboru sociálních
služeb. Dominantním poskytovatelem účelové dotace byl Středočeský, Liberecký a
Královéhradecký kraj.

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA ÚČETNÍ
OBDOBÍ  ROKU 2021  V KČ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným rozpočtem,
dosažený hospodářský výsledek ve výši 525 tis. Kč bude použit v následujícím období
v hlavní činnosti společnosti na zajištění poskytovaných obecně prospěšných sociálních
služeb.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

V rámci finančního hospodaření společnosti v roce 2021 byly realizovány nezbytné
finanční náklady na zajištění poskytovaných sociálních služeb ve Středočeském,
Libereckém a Královéhradeckém kraji. Náklady na doplňkovou činnost nebyly v roce
2021 vynaloženy.

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.
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V roce 2021 jsme byli úspěšní při podání žádosti na „Nákup osobních automobilů pro

zajištění terénních sociálních služeb“ v programu IROP výzvy Místní akční skupiny (MAS)
Český ráj a Střední Pojizeří.

Podařilo se nám získat peníze na zakoupení šesti aut, díky nimž se budou moci naši
pracovníci v sociálních službách dopravovat k lidem se ztrátou soběstačnosti a
poskytovat jim potřebnou pomoc a péči v jejich vlastním, domácím prostředí.

Podmínkou je naše působení ve vymezeném území MAS Český ráj, které zahrnuje
vybrané obce ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, konkrétně
na Mnichovohradišťsku, Sobotecku a Turnovsku.

Projekt je realizován v rámci výzvy č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty
CLLD.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015199
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012182 - 2020

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049

Kromě výše uvedeného projektu jsme již dříve získali auta z projektů:
V roce 2020 jsme realizovali projekt „Pořízení dvou osobních automobilů pro zvýšení
dostupnosti terénních sociálních služeb“ v rámci programu IROP – Integrovaného plánu
rozvoje území Mladá Boleslav (IPRÚ MB).

V roce 2020 se nám podařilo získat také finanční podporu na realizaci projektu „Pořízení
automobilu pro zajištění terénních sociálních služeb na Jičínsku“ v rámci 3. výzvy MAS
Otevřené zahrady Jičínska z. s. – opět rámci programu IROP.

Na projekty je poskytována finanční podpora z EU.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

PROJEKT EU
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PODPOŘILI  NÁS

MPSV A KRAJE

Bakov nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Dobrovice
Dolní Bousov
Háje nad Jizerou
Hrubá Skála
Jičín
Karlovice
Koberovy
Lázně Bělohrad
Líšný

Lužany
Malá Skála
Mírová pod Kozákovem
Mladá Boleslav
Mladějov
Mnichovo Hradiště
Modřišice
Ohrazenice
Pěnčín u Turnova
Přepeře
Příšovice

Ptýrov
Rovensko pod Troskami
Slatiny
Sobotka
Svijanský Újezd
Svijany
Tatobity
Turnov
Veselá
Zlonice
Železný Brod

OBCE

20



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

PODPOŘILI  NÁS

NADACE
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PODPOŘILI  NÁS

Stavebniny Kvapil s.r.o.
AVPO - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
HELP CENTRUM s.r.o.
Ecoglass, a.s.
Beata Mrkusová
Otakar Jirák
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Mgr. Petr Novák
Jana a Jan Harcubovi
Jiřina Fenclová
Jana Nováková
Václava Mouchová
Ivana Juřicová
Hana Kuncová
Taťána Dvořáková
Jaroslav Šlégl
Simona Juřicová
Ivana Kvapilová
Zdeněk Juřic
Jitka Mrázová
Ing. Pavel Velda
Jitka Šáralová
VAE ICS s.r.o.
Ing. Zdeněk Ševčík
fronte s.r.o.
Lubomíra Hlavičková

FIRMY A LIDÉ
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Spokojený domov, o. p. s.

Na Návsi 44
295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá
IČ: 29043913

tel.: 774 423 414
sekretariat@spokojeny -domov.cz
www.spokojeny -domov.cz

Spokojený domov, o. p. s., můžete podpořit darem
na stránkách www.spokojeny-domov.cz
nebo převodem/QR kódem na účet 3164783359/0800

DĚKUJEME


