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Úvodní slovo ředitelky 
Rok 2013 byl devátým rokem fungování našich sociálních služeb v domácnostech 
seniorů a handicapovaných, z toho druhým rokem pod hlavičkou obecně prospěšné 
společnosti. Naše péče je dostupná v širokém regionu Mladoboleslavska a Českého 
ráje, a to včetně nejmenších vesniček. Pečovatelky a osobní asistentky (ale 
i pečovatelé a osobní asistenti) slouží včetně večerů, víkendů a státních svátků 
a jezdí i k lidem trvale upoutaným na lůžko. 
 
A naše nejvýznamnější novinky v roce 2013? V únoru jsme významně přiblížili své 
sociální služby lidem na Turnovsku – Spokojený domov totiž otevřel nové kontaktní 
místo přímo na území města Turnov, které obyvatelům regionu usnadňuje osobní 
návštěvu pro dojednání služeb a Spokojenému domovu z logistického hlediska 
zjednodušuje práci pečovatelek. 
 
Na jaře jsme zakoupili automobil Renault Master se speciální plošinou umožňující 
přepravu osob na elektrickém vozíku. Naše služba osobní asistence úspěšně prošla 
inspekcí kvality sociálních služeb. 
 
V květnu jsme navázali spolupráci s hercem a dabérem Václavem Knopem, který se 
stal naší dlouhodobou tváří a díky němuž jsme rovněž získali výhodný operativní 
leasing na tři vozy Dacia Sandero pro zajišťování našich terénních sociálních služeb. 
Jako již tradičně nás podpořila Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. Vloni 
s námi natočila klip, zúčastnili jsme se jejího galavečera v Ostravě a dokonce nás 
navštívila samotná Taťána osobně. 
 
Během podzimu jsme kromě Taťány Kuchařové přivítali další vzácnou návštěvu – 
Jana Fischera, a nespočet neméně významných osobností jsme potkali na dalších 
akcích, kterých jsme se měli možnost účastnit. 
 
Z našich kulturních akcí byla nejvýznamnější výstava kresleného humoru vozíčkáře 
Jiřího Flekny, která se uskutečnila v Kině Mnichovo Hradiště. 

 

Bc. Kamila Sedláková 

ředitelka 
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Slovo Václava Knopa, oficiální tváře Spokojeného 
domova 
Chtěl bych poděkovat představitelům Spokojeného domova, že si mě vybrali jako 
svou tvář. Abych pravdu řekl, tak v okamžiku, kdy jsem kývl, jsem netušil, co to 

všechno pro mě bude znamenat. Pak jsem 
měl to štěstí, že jsem mohl s představiteli 
Spokojeného domova strávit jeden den, oni 
mě provezli po regionu a ukázali mi průřez 
svou činností. Dostal jsem se do turnovské 
speciální školy, o které jsem neměl tušení. 
Ačkoliv jsem z Turnova, tak už tam často 
nejezdím. V té škole jsem se setkal a držel 
jsem se za ruku s autistickými dětmi, které by 
musely možná jinak být v nějakém ústavu. 

A tady najednou to dítě sedí ve škole, pracuje, má díky Spokojenému domovu 
speciální asistentku, která se o něj stará, a žije jako všichni ostatní, což je krásné. Byl 
jsem dojatý, protože když jsme společně překonali první bariéry, tak mě ta holčička 
vzala za ruku a už se nepustila. Dodnes cítím to její lepkavé lízátko, které předtím 
lízala, ve své dlani. A pak přicházely děti z dalších tříd a chtěly se se mnou objímat, 
což bylo nádherné. Zástupci Spokojeného domova mě provezli po domácnostech 
dalších lidí, ať už seniorů nebo handicapovaných, ve městech i na vesnicích. 
A pochopil jsem smysl Spokojeného domova, který není v tom, že by všichni staří 
lidé byli umístěni pospolu v jedné budově. Smysl je v tom, že ti lidé mohou být doma 
a pracovníci Spokojeného domova jim pomáhají v jejich domácnostech. Během mé 
návštěvy mi ti senioři vyprávěli o svém životě a poznal jsem, že každá návštěva 
(a tedy i ta moje) je pro ně veliké rozptýlení a dá se říct i štěstí. Díky tomu všemu 
jsem pochopil, co Spokojený domov znamená. Takže bych chtěl tímto ještě jednou 
poděkovat za tuto čest, že mohu Spokojenému domovu propůjčit svou tvář 
a dlouhodobě s ním spolupracovat.   

Václav Knop, herec a dabér 
(více o Václavu Knopovi na str. 10)



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 
 

 

3 
 

O Spokojeném domově 
Posláním Spokojeného domova, o. p. s., je „snadnější život nejen ve stáří a nemoci“ 
při poskytování zaregistrovaných sociálních služeb, ale i poskytování dalších služeb 
pro rodinu a domácnost. 

 

Sociální služby Vám v domácím prostředí zajistí pomoc při péči o vlastní osobu 
(hygiena, oblékání…) , stravování (příprava a podání jídla a pití) , péči o domácnost 
(úklid, praní prádla, nákupy…) , kontaktu se společenským prostředím (doprovody 
k léka ři, za kulturou, na ú řady…) . 

Oblast poskytování služeb:  

• Služby poskytujeme 
v okruhu zhruba 15 km od 
našich kontaktních míst 
v Mladé Boleslavi, 
Mnichově Hradišti, Turnově 
a Jinolicích u Jičína. 

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

 

Název a sídlo organizace: 
Spokojený domov, o. p. s., sídlo: 
Lhotická 159, Mnichovo Hradiště – 
Veselá 

IČ: 29043913 

 

Kontaktní místa (stav k 1. 6. 2014): 

Kontaktní místo MNICHOVO HRADIŠT Ě 
Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska), PSČ 295 01 
Vedoucí:  Jaroslava Turková 
Provozní doba: 
Pondělí 13:00–16:00 
Čtvrtek 8:00–16:00 
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170 
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Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV  
Palackého 1327, PSČ 295 01 
Vedoucí:  Jaroslava Turková 
Provozní doba: 
Úterý 8:00–16:00 
Středa 8:00–16:00 
a dle telefonické domluvy – tel.: 774 341 170 

 

Kontaktní místo KN ĚŽMOST 
U Střediska 24 (dům s pečovatelskou službou), PSČ 294 02 
Vedoucí:  Ing. Michaela Švermová 
Provozní doba:  dle telefonické domluvy – tel.: 773 508 644 
 

Kontaktní místo TURNOV  
Zborovská 519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice), PSČ 511 01 
Vedoucí:  Marie Kočová 
Provozní doba: 
Úterý 8:00–16:00 
Středa 8:00–16:00 
a dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341 

Kontaktní místo JINOLICE 
Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01 

Vedoucí:  Marie Kočová 

Provozní doba: dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341 

 

Zahradnictví Spokojené slunce DOLNÍ BOUSOV (otev řeno od jara 2014)  
V Lipkách (naproti hřbitovu), PSČ 294 04 

Tel.:  774 423 414 

Vedoucí zahradnictví:  Miluše Pavlíková 

Web:  www.zahrandictvi-bousov.cz 

 
Zaměstnanci 
K 1. lednu bylo na HPP zaměstnáno 20 žen a 4 muži (z toho 2 ženy na rodičovské 
dovolené). 

Během roku skončili 3 zaměstnankyně a přijati byli 4 zaměstnankyně 
a 1 zaměstnanec. 

Na DPP a DPČ v průběhu roku pracovalo celkem 23 zaměstnanců.  
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Sociální služby 
Odborné sociální poradenství 
Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout radu nebo pomoc při 
řešení nepříznivé životní situace, aby se občan lépe orientoval ve své náročné životní 
situaci, a pomoci mu nalézt strategii směřující ke zlepšení kvality jeho života. 
 
Cílovou skupinou odborného sociálního poradenství jsou osoby s jiným zdravotním 
postižením a senioři. Zájemcům o poradenství poskytujeme základní informace pro 
akutní řešení jejich nepříznivé životní situace. V případě dalších potřeb pomoci, které 
nemůže naše společnost poskytnout, je odkážeme na další organizace, které jsou 
kompetentní jejich problém uspokojivě vyřešit – Úřad práce, obecní úřady, jiné 
neziskové organizace, které se na takovou cílovou skupinu zaměřují. 
 
Zájemcům o službu odborné sociální poradenství z oblasti námi primárně 
vymezených skupin nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Je zde možná přímá návaznost na registrované 
služby Spokojeného domova, o. p. s. 
 
Samozřejmostí je možnost kontaktovat odborného sociálního pracovníka telefonicky, 
e-mailem nebo písemně. V případě nutnosti počítáme s možností schůzky i mimo 
„návštěvní“ hodiny. 
 
Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 
 
 
Osobní asistence 
Osobní asistence pomáhá osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti 
v jejich přirozeném prostředí. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění či podávání 
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod. Cílovou skupinu tvoří osoby od 
6 let věku až po starší seniory (nad 80 let). Též poskytujeme osobní asistenci dětem 
ve škole. Službu poskytujeme dle potřeb uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně. 
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Pečovatelská služba 
Pečovatelskou službou je lidem se ztrátou soběstačnosti umožňován důstojný život 
ve vlastním domácím prostředí v průběhu celého dne a to po celý týden, dle přání 
uživatele. Cílovou skupinu uživatelů tvoří senioři, kteří nemají dostatek soběstačnosti, 
ale rádi by co nejdéle setrvali v domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Dále osoby 
vracející se z LDN nebo jiných typů ústavní péče do domácího prostředí, a to se 
sníženou soběstačností a adaptabilitou na původní domácí prostředí a osoby se 
zdravotním postižením. Základní myšlenkou organizace je poskytnout služby 
především v menších obcích, kde je jinak tento typ služeb hůře dostupný. 
Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. 
 
Odlehčovací služby 
Odlehčovacími službami jsou zastupovány pečující osoby 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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Příběh jednoho z těch, kterým pomáháme 
Obdrželi jsme milý dopis od manžela naší klientky, pana Jana Solovjeva z Turnova 
 
Turnov „Na Štěpána“ 2013 

 
Po sklouznutí ze židle 
ležela moje paní nejdřív 
na chirurgickém 
oddělení pro následnou 
péči u MUDr. Bašty. 
Celý čas mě sháněla, 
že chce jít domů. 
Touhle nadějí ji 
v nemocnici utěšovali 
a slibovali jí, že ji pustí 
domů, až se víc 
rozchodí. Že musí 
cvičit, snažit se 
pohybovat a až bude 
v lepší kondici, tak že ji 
pustí domů. 
Slíbil jsem jí, že na 
Vánoce už bude doma. 
Začal jsem shánět 
informace, jak jí 
obstarat sociální 
služby, a tak jsem 

zjišťoval, jak sociální služby slouží o Vánocích. Neslouží v sobotu ani v neděli a že 
ještě nevědí, kolik lidí bude sloužit o Vánocích. Paní magistra Kocourová mi poradila, 
abych se obrátil na paní Kočovou ze sociálních služeb „Spokojený domov“. A pro mě 
to bylo něco tak zázračného, něco, co zavonělo přítomností Boha. Od první chvíle 
jsem se nestačil divit. Sestřičky milé, ochotné vykonávat i ty nejšpinavější služby 
svým pacientům, chodící sloužit i o nedělích a svátcích a dokonce i večer „na 
Silvestra“. Prostě něco v těchhle dobách naprosto nečekaného a připomínalo mi to 
jeptišky, které sloužily a pomáhaly pacientům, jakoby sloužily samotnému Kristu. 
Takže i já jsem se setkal s živým zázračnem a obětavostí sebe sama ve prospěch 
těch starých nemohoucích bratří, lidí očekávajících své poslední vydechnutí a za to 
Bohu děkuji. 
Jan Solovjev  
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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. 
 

 

Krej čovská dílna: 
− Výměna zipů u bundy, výměna zipu u kalhot a sukní, zkracování a úpravy 

oblečení (rukávy, nohavice, apod.), drobné zašívání, záplatování, údržba 
oblečení, knoflíky, šití záclon, speciální úpravy oblečení pro vozíčkáře, šití na 
zakázku. 

 

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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Významné události a aktivity v roce 2013 
 
Otevření kontaktního místa v Turnov ě 
Spokojený domov působí na Turnovsku již od roku 2009. Od února 2013 je lidem na 

Turnovsku ještě o něco blíže – otevřel totiž 
nové kontaktní místo přímo na území města 
Turnov, které obyvatelům regionu usnadní 
osobní návštěvu pro dojednání služeb 
a Spokojenému domovu z logistického 
hlediska zjednoduší práci pečovatelek 
a umožní tak další rozšiřování a zkvalitňování 
sociálních služeb. Nové kontaktní místo bylo 
slavnostně otevřeno v úterý 5. února. Mezi 
hosty byl mimo jiné Jan Solovjev, manžel 

klientky Spokojeného domova. „Moje manželka byla po úraze v nemocnici, nejevila 
o nic zájem, tak jsem se jí snažil zvednout náladu a rozhodl jsem se ji vzít na Vánoce 
domů. Nedovedete si představit, jak ji to povzbudilo. Začala cvičit a mít radost z toho, 
že bude doma,“ začal Jan Solovjev vyprávět svůj dojemný příběh. „Ovšem sám bych 
se o ni postarat nedokázal, proto jsem začal shánět služby a Spokojený domov 
nabídl péči i o víkendech a o svátcích. Byl jsem překvapen všestranností jeho služeb. 
Nejenže se pečovatelky se neštítí ani těch nejšpinavějších prací a dělají je 
s naprostou samozřejmostí, ale je na nich vidět dar srdce, který je nenahraditelný a 
neocenitelný. Bez srdce se tyto služby nedají dělat,“ řekl na závěr svého projevu Jan 
Solovjev. Podrobněji si jeho příběh můžete přečíst na straně 7. 
 
Kontaktní místo Spokojeného domova v Turnově se nachází na adrese Zborovská 
519 (budova hotelové školy – boční vchod ze Žižkovy ulice). Můžete ho navštívit 
každé úterý a středu od 8 do 16 hodin, případně i v jiný čas po předchozí telefonické 
na čísle 773 565 341.  
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Nové p řírůstky do vozového parku 
 

Renault Master  
Spokojený domov má nově k dispozici 
automobil Renault Master, který usnadní 
přepravu handicapovaným. Speciální 
nástupní plošina umožní snadnou přepravu 
osob na vozíku. Automobil najde využití při 
dopravě našich klientů k lékaři, na úřady, ale 
i například na kulturní akce a výlety.   

3x Dacia Sandero  
Služební automobily používá Spokojený 
domov nejen pro přepravu pečovatelů 
a pečovatelek za klienty, ale také k přepravě 
klientů k lékaři, na úřady a další potřebná 
místa. Jeho dosud používané automobily ale 
už bohužel začínají dosluhovat, a tak jsme 
v rámci našich finančních možností dlouho 
hledali možnost zisku nových vozů pro 
spolehlivou a bezpečnou přepravu našich 
zaměstnanců a klientů. Na doporučení 
Václava Knopa jsme oslovili firmu AUTO 
KOUT CENTRUM, spol. s r. o., v Brandýse 
nad Labem, která nám coby neziskové 
organizaci poskytla výhodné podmínky 
pronájmu tří vozů Dacia Sandero. Děkujeme 
tímto firmě AUTO KOUT CENTRUM, spol. 
s r. o., Brandýs nad Labem, i Václavu 
Knopovi za pomoc při obnově našeho 
vozového parku. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vzácné návšt ěvy 
 
Václav Knop se stal oficiální tvá ří 
Spokojeného domova 
Na jaře 2013 jsme navázali dlouhodobou 
spolupráci se známým českým hercem, 
režisérem a dabérem Václavem Knopem. 
Jeho tvář od té doby pravidelně propaguje 
naši organizaci a setkáváte se s ním i na 
některých našich akcích. Spolupráce s ním 
však sahá ještě dále do minulosti. V roce 
2011 byl hostem filmového festivalu 
Spokojeného domova Moudrost stáří na 
plátně v Mnichově Hradišti. Václava Knopa 
s regionem působnosti Spokojeného 
domova pojí město Turnov, kde se narodil. 
Nejznámější televizní role tohoto herce je 
patrně postava profesora tělocviku Jonáše 
ze seriálu Hospoda. Dále ho mohou diváci 
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znát z menších rolí ve filmech i seriálech. 
Nejznámější postavou, kterou daboval, je 
major Frank Burns z amerického seriálu 
M*A*S*H. Hlas Václava Knopa znají 
i cestující z některých vlakových nádraží, 
kde oznamuje příjezdy a odjezdy vlaků. 
Herec má i vlastní nakladatelství, které 
vydalo například Václavem Knopem 
namluvený Koenigsmarkův román Černá 
krev nebo CD se vzpomínkami Otakara 
Brouska staršího. 

 

 
 

 

Ota Jirák 
16. srpna 2013 se na statku Na Návsi 44 ve 
Veselé konala beseda s tváří Spokojeného 
domova Václavem Knopem a jeho kolegou, 
kamarádem a spolužákem Otou Jirákem. 

 
 

Taťána Kucha řová 
V úterý 24. září dopoledne nás navštívila 
Taťána Kuchařová, Miss World 2006, 
modelka a patronka nadace Krása pomoci, 
která Spokojený domov dlouhodobě 
podporuje. Taťána navštívila klientku terénní 
pečovatelské služby v Mnichově Hradišti 
a prohlédla si naše kontaktní místo 
v Turnově. 
 

 
Jan Fischer   

V pátek 8. listopadu jsme na našem 
kontaktním místě v Mladé Boleslavi přivítali 
dalšího vzácného hosta, Ing. Jana Fischera, 
CSc., někdejšího předsedou Českého 
statistického úřadu, kandidáta na prezidenta 
a toho času ministra financí. Jan Fischer se 
setkal nejen s klienty terénních sociálních 
služeb, které Spokojený domov poskytuje, 
ale také s našimi zaměstnanci a partnery. 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 
 

 

12 
 

Časopis Spokojený domov 
V roce 2013 jsme vydali 6 čísel našeho zpravodaje, který s úspěchem vydáváme již 
několik let. Poprvé vyšel v květnu 2009 a jeho název byl tehdy Spokojený senior.  
Postupně z něj vznikl plnohodnotný časopis přesahující rámec zpravodaje neziskové 
organizace. Kromě informací o naší činnosti totiž přináší i články o kultuře a dění 
v regionu, zdravotní a sociální oblasti, ale rovněž rozhovory se zajímavými 
osobnostmi. V roce 2013 to byl například textař Michal Horáček či zpěvák Viktor 
Sodoma. 
 

Uspo řádané akce v roce 2013 

14. března 2013: 
Osvětová přednáška Hany Rejzkové 

o trénování paměti v Turnově 

 

9. května 2013: 
Kurzy šití pro děti, módní přehlídka pro 

pacienty v LDN Mnichovo Hradiště 
a exkurze do firmy MIJA 

 

14. května 2013: 
Beseda s nevidomým Lukášem ve 
Volnočasovém centru v Mnichově 

Hradišti 

 

7. až 10. října 2013: 
Přednášky na téma „Využití počítače 
a internetu při pátrání po předcích“ na 

našich jednotlivých kontaktních místech 

 

4. října 2013: 
Slavnostní zahájení výstavy kresleného 

humoru vozíčkáře Jiřího Flekny 
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Účast na dalších akcích 

20. dubna 2013: 
Výlet do Ostravy na galavečer Nadace 

Taťány Kuchařové – Krása pomoci 

 

18. května 2013: 
Účast na charitativním odpoledni Dáda 
Days v Bakově nad Jizerou, tentokrát 

v pirátském duchu 

 

14. června 2013: 
Účast na výstavě Šikovné ruce našich 

seniorů v Lysé nad Labem 

 

15. června 2013: 
Účast na oslavě 80. narozenin 

zahradnictví Flora v Bakově nad Jizerou 

 

20. června 2013: 
Výlet na předávání „Cen Ď“ do 

Národního divadla 

 

28. září 2013: 
Účast na oslavě 89. narozenin Otakara 

Brouska a křtu jeho CD „Všechno si 
pamatuju“ 
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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.  Obecně je neziskovou organizací, jejíž 
hospodářský výsledek musí být vždy použit na poskytování obecně prospěšných 
služeb, pro které byla založena. Základním předpokladem pro financování činnosti se 
stala zásada vícezdrojového čerpání finančních prostředků.  
 

Účetnictví obecn ě prosp ěšné spole čnosti 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. 
 
Celá činnost společnosti je rozčleněna do středisek, která jsou volena jako nejmenší 
samostatně hospodařící útvary tak, že středisko provozuje jednotlivé hlavní činnosti. 
Doplňkové činnosti jsou sledovány samostatně. 
 

Vyhodnocení finan čního hospoda ření organizace 
V roce 2013 Spokojený domov, o.p.s., hospodařil s finančními prostředky získanými 
z více zdrojů, tj. byl naplněn základní předpoklad vícezdrojového financování své 
činnosti. Společnost se ucházela o veřejné dotace, granty, příspěvky obcí, nadační 
příspěvky a finanční dary, jejíž výčet je uveden v následující části výroční zprávy. 
    
Významným zdrojem finančních prostředků je neinvestiční dotace MPSV přidělená 
prostřednictvím Středočeského, Královehradeckého a Libereckého kraje na 
jednotlivé sociální služby v celkové výši 5 420 tis. Kč. 
 
Čerpání finančních prostředků Spokojeného domova, o.p.s., bylo realizováno na 
základě schváleného rozpočtu, v roce 2013 bylo zajištěno vyrovnané hospodaření. 
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Čerpání rozhodujících položek náklad ů a výnos ů, hospodá řský 
výsledek 
 
Skutečné náklady realizované na zjištění činnosti Spokojeného domova o.p.s. v  roce 
2013 činí: 
 
Náklady celkem ........................................................... 8 310 tis. Kč 
Výnosy celkem ............................................................ 8 328 tis. Kč 
HV 2013 ............................................................................ 18 tis. Kč 
 
Čerpání finančních prostředků bylo realizováno v souladu se stanoveným rozpočtem, 
dosažený hospodářský výsledek bude použit na zajištění poskytovaných obecně 
prospěšných sociálních služeb. K rozhodujícím nákladovým položkám patří náklady 
na zajištění sociálních služeb (osobní náklady 5 942 – mzdy a zákonné sociální 
pojištění), služby 1 306 tis. Kč a spotřeba materiálu 270 tis. Kč).  

Přehled výnos ů                                                    v Kč        

Dotace MPSV                     5 420 000,00 
Dotace Libereckého a 
Královehradeckého kraje 

                       220 000,00            

Nadace, granty, nadační příspěvky                        439 532,00         
Příspěvky od obcí                        151 500,00 
Dary od fyz. a právnických osob                        205 799,00   
Úhrady od uživatelů sociálních služeb                     1 497 000,00    
Úroky z běžného účtu                               327,00 
Ostatní výnosy                        394 769,00 
Výnosy celkem                       8 328 927,00 
  

Přehled náklad ů                                                               v Kč                      

Spotřeba materiálu                                                  269 715,00 
Spotřeba energie                                                       36 421,00 
Opravy a udržování                                                  58 187,00  
Cestovné                                                                 581 849,00  
Náklady na reprezentaci                                           14 642,00                         
Ostatní služby                                                      1 306 603,00 
Osobní náklady                                                  5 942 083,00  
Sociální náklady                                        69 364,00  
Ostatní provozní náklady                                      31 260,00 
Náklady celkem                     8 310 124,00  
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Poděkování dárcům a spolupracovníkům v roce 2013 
Firmy: 

 

BOSPOR auto s.r.o.                               
Autorizovaný prodej a servis FORD. 

 

NeonLak, s.r.o.  
Firma se zabývá povrchovou úpravou 
plastů a kovů, a to nanášením 
nátěrových hmot mokrou cestou. 

 

Centr PCO, v.o.s.                     
Firma zajišťuje projekce, montáž, revize 
a servis elektronických zabezpečovacích 
zařízení elektronických požárních 
signalizací, kamerových a televizních 
systémů, provoz PCO - pultu centrální 
ochrany. Poskytuje služby sledování 
a střežení vozidel. 

 

Přikryl s.r.o.                             
Firma nabízí vedení účetnictví a daňové 
evidence, ekonomické a daňové 
poradenství. 

 

ONTEX CZ s.r.o.   
Ontex CZ s.r.o. je součástí velkého 
průmyslového koncernu Ontex Group, 
který se specializuje na výrobu 
hygienických potřeb. 

 

B2B Partner s.r.o.   
Kompletní vybavení pro firmy; kanceláře, 
sklady, dílny a budovy – kancelářské 
židle, kancelářský nábytek, regály a 
vybavení skladů, dílenský nábytek a 
vybavení, kovový nábytek, manipulační 
technika, vybavení šaten.  

 

Narexcz.cz  
Specializovaný eshop NAREX Česká 
Lípa. 

 Milan Hercík, 
Dolní Bousov 

Milan Hercík, Dolní Bousov  
Prodej průmyslového zboží. 

 

Karel Zeman - DTP Studio  
Potisk tašek, sáčku, textilu, tamponový 
tisk, výroba šerp a stužek a další služby. 

 

PNEU – ŠAFRÁNEK  
Rychlý, spolehlivý a profesionální 
pneuservis/autoservis nejen pro Vaše 
pneu.  

 

ABRASIV, a.s.  
Brousící a řezací kotouče, brousící plátna 
a papíry, vrtáky, nýtovací nářadí a další 
výrobky. 

 

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o.  
Vývoj, výroba a prodej profesionální 
stavební techniky. 
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Nadace a nada ční fondy: 

 

Nadace Taťány Kucha řové 
– Krása pomoci  
Účelem Nadace je zajištění 
finanční, materiální, 
humanitární, právní, 
odborné, personální nebo 
vzdělávací podpory a pomoci 
zdravotně, sociálně či 
ekonomicky znevýhodněným 
jedincům či skupinám na 
území České republiky i v 
zahraničí. 

 

Výbor dobré v ůle – Nadace 
Olgy Havlové  
Posláním Výboru dobré vůle 
- Nadace Olgy Havlové 
(VDV) je podpora nestátních 
neziskových organizací v 
oblasti zdravotní, sociální, 
humanitární a vzdělávací, 
pokud směřují k důstojnému 
začlenění lidí se zdravotním 
postižením, opuštěných dětí, 
nemocných a starších 
občanů. 

 

Nadace Dětský mozek  
Všestranná podpora dětí 
i dospělých s postižením 
centrální nervové soustavy. 

 

 

 
Státní správa a samospráva: 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí 
• Liberecký kraj 
• Královéhradecký kraj 
• Středočeský kraj 
• statutární město Mladá Boleslav 
• město Mnichovo Hradiště 
• město Bakov nad Jizerou 
• obec Ptýrov 
• obec Obruby 
• obec Kněžmost 
• obec Příšovice 
• obec Libuň 
• obec Jinolice 
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Za spolupráci v roce 2013 d ěkujeme: 
• Janu Fischerovi, 
• Václavu Knopovi, 
• nestátnímu zdravotnickému zařízení MALYRA, 
• Fokusu Mladá Boleslav, 
• Domovu Modrý kámen, p. s. s.,  
• Domovu Pod Skalami Kurovodice, p. s. s., 
• občanskému sdružení DMO Pobyty, 
• obecně prospěšné společnosti Medvídek Dáda, 
• občanskému sdružení Zrnko naděje, 
• zpravodajským novinám Turnovsko v akci, 
• Boleslavskému deníku, 
• rádiu Signál (dříve Jizera), 
• Mnichovohradišťským novinám Echo, 
• Zpravodaji obce Kněžmost, 
• portálu MBnoviny.cz, 
• Týdeníku 5plus2 
• a dalším, kdo s námi jakkoliv spolupracovali. 
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Plány na rok 2014 
V roce 2014 oslaví naše sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných 
10 let svého fungování. K této příležitosti chystáme benefiční koncert. Na koncertě se 
bude rovněž křtít i kniha věnovaná právě desetileté historii Spokojeného domova. 
 
Výtěžek koncertu bude použit na nákup nového automobilu, který bude sloužit 
k přepravě pečovatelek za klienty i k přepravě klientů například na úřady, k lékaři či 
za kulturou. Vzhledem k tomu, že Spokojený domov poskytuje své služby na 
rozsáhlém území Mladoboleslavska a Českého ráje včetně těch nejmenších 
vesniček, jsou pro nás spolehlivé a bezpečné automobily nezbytností. 
 
Mezi naše další plány v roce 2014 patří neustálé zvyšování povědomí veřejnosti 
o sociálních službách v domácnostech a také prohloubení spolupráce s jednotlivými 
obcemi našeho regionu. 

 

 

 
BENEFIČNÍ KONCERT 

K 10. NAROZENINÁM SPOKOJENÉHO DOMOVA 

sobota 4. října 2014 od 19 hodin 

Městské divadlo Mnichovo Hradišt ě 

VIKTOR SODOMA 
A DALŠÍ HUDEBNÍ HOSTÉ  

Podrobn ější informace: 
www.spokojeny-domov.cz/beneficni-koncert 

tel.: 773 635 633 



 

 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, 

205 01 Mnichovo Hradiště – Veselá, IČ: 29043913 
Kontaktní místa: 

Mnichovo Hradiště, Jana Švermy 378 
Mladá Boleslav, Palackého 1327 

Kněžmost, U Střediska 24 
Turnov, Zborovská 519 

Jinolice 39 
sekretariat@spokojeny-domov.cz, www.spokojeny-domov.cz 

tel.: 774 423 414 


