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Úvodní slovo p ředsedkyn ě občanského sdružení 
V září 2009 jsme oslavili páté výročí naší existence. Těší nás, že se za tu dobu stal z původně

malého sdružení významný poskytovatel terénních sociálních služeb na území tří krajů. 

K poslednímu rozšíření došlo právě v roce 2009, kdy jsme začali poskytovat sociální služby 

také v Libereckém kraji. Nyní tedy působíme ve třech krajích: Středočeském, 

Královéhradeckém a Libereckém. Senioři a zdravotně postižení oceňují především naše 

zaměření na poskytování služeb v malých obcích, kde podobné služby dosud chyběly. Díky 

nám mohou žít důstojný a samostatný život ve vlastním, domácím prostředí. 

Na konci roku 2008 jsme si dali několik cílů, z nichž mnohé se nám podařilo naplnit. Zapojili 

jsme do naší činnosti dobrovolníky, byť zatím v malém rozsahu. V roce 2009 u nás pracovaly 

dvě dobrovolnice, které docházely do domácností osamělých seniorů a pomáhaly jim naplnit 

volný čas. 

V květnu 2009 jsme začali vydávat časopis Spokojený senior, čímž jsme zlepšili informovanost 

o našich službách a zároveň jsme přinesli seniorům mnoho zajímavých témat. Pokračovaly 

i oblíbené počítačové kurzy pro seniory a uskutečnila se řada jednorázových akcí. 

Již podruhé nás podpořila nadace Siemens Fond pomoci. Zatímco v roce 2008 jsme od ní 

získali finanční prostředky na zakoupení souboru pomůcek na zajištění hygienické péče 

v terénu a aktivizace, v roce 2009 nám poskytla peníze na nákup elektrických kol pro naše 

pečovatele. 

Naší slabou stránkou nadále zůstává absence stálých prostor pro konání akcí, které pořádáme 

pro seniorskou veřejnost. 

O některých zmiňovaných událostech se dočtete v dalších částech této výroční zprávy. 

Věříme, že se nám v dalších letech bude dařit naše sociální služby nadále rozšiřovat 

a zkvalitňovat. 

Bc. Kamila Sedláková 
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O Občanském sdružení Spokojený domov 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název:  Občanské sdružení Spokojený domov 

Sídlo:  Veselá č.p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 26676281 

reg. MVČR č.j. VS/1-1/58449/04-R 

telefon (sekretariát):  774 423 414  

POSLÁNÍ SDRUŽENÍ  

„Umožn„Umožn„Umožn„Umožníme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojnýíme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojnýíme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojnýíme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný    život ve vlastním, domácím prostředíživot ve vlastním, domácím prostředíživot ve vlastním, domácím prostředíživot ve vlastním, domácím prostředí....““““    

OBLAST NAŠÍ P ŮSOBNOSTI 

• Středočeský kraj

Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kněžmost, Dolní Bousov a okolí 

• Královéhradecký kraj

Sobotka, Libuň a okolí 

• Liberecký kraj

Příšovice, Rovensko pod Troskami, okolí Turnova 

Zaměřujeme se na poskytování služeb v malých obcích těchto regionů. 

KONTAKTNÍ MÍSTA 
Středočeský a Liberecký kraj 

• Adresa:  Jana Švermy 378, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01 

• Telefon  (informace o sociálních službách): 773 565 341, 774 341 170 

• E-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz  

Královéhradecký kraj 

• Adresa: Jinolice čp. 39 (budova OÚ), PSČ 506 01 

• Telefon   (informace o sociálních službách): 773 633 411 

• E-mail:  info.jinolice@spokojeny-domov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

číslo účtu pro Středočeský a Liberecký kraj: 193407690/0300

číslo účtu pro Královéhradecký kraj: 204634814/0300
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Poskytované sociální služby 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Pečovatelská služba je zde pro seniory a osoby, které již nemají dostatek soběstačnosti, 

ale chtějí co nejdéle setrvat v domácím prostředí a žít život, na který jsou zvyklí. Do této 

služby patří například hygienická péče, zajištění nákupů, dovážka obědů, pomoc při 

podávání jídla, výpomoc v domácnosti, doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, za 

kulturou. Službu poskytujeme 7 dní v týdnu, zpravidla od 6 do  22 hodin , po dohodě

je možné sjednat i jiný čas. 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Umožňuje osobám se zdravotním postižením žít plnohodnotný nezávislý život ve 

vlastním přirozeném prostředí, který se co nejvíce blíží jejich běžnému standardu. 

Službu poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denn ě. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Poskytujeme osobám, které doma pečují o seniory nebo nemocné či handicapované 

blízké. Umožňují pečujícím osobám odpočinek od každodenního stereotypu péče. 

Služba nabízí poskytnutí péče o  Vašeho blízkého v době Vaší nepřítomnosti, a to 

v přirozeném prostředí, na které je Váš blízký zvyklý, tedy ve Vaší vlastní domácnosti. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Mají za úkol pomoci seniorům a zdravotně postiženým začlenit se do společnosti. Patří 

sem například kulturní a vzdělávací aktivity, počítačové kurzy, zdravotní přednášky, 

vydávání časopisu Spokojený senior. 
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Organiza ční struktura     

valná hromada 

public relations 
Petr Novák, DiS. 

fundraiser 
Ing. Lucie 
Lustigová 

finanční ředitel 
Ing. Josef Rechcigl

(externě) 

psycholog 
PhDr. Petra Černá 

Rynešová 
(externě)

mzdová účetní 
Miloslava 
Šturmová 

provozní manažer 
Bc. Jakub Lustig 

předsedkyně sdružení
Bc. Kamila 
Sedláková 

koordinátor SAS 
Petr Novák, DiS. 

vedoucí kanceláře 
Miluše Pavlíková 

koordinátorky PS, OA, 
OS 

Marie Ko čová 
Jaroslava Turková 

PEČOVATELÉ A 
OSOBNÍ ASISTENTI

asistentka koordinátorek 
Ladislava Murdychová 

EXTERNÍ LEKTOŘI 
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Naši zaměstnanci 
http://www.spokojeny-domov.cz/realizacni-tym 

V roce 2009 jsme zaměstnávali pracovníky na hlavní pracovní poměr, na dohody o pracovní 

činnosti a dohody o provedení práce. 

HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR 

• celkem 22 pracovníků, z toho 4 pracovnice na MD/RD 

• 13 žen, 5 mužů

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

• celkem bylo uzavřeno 26 dohod, někteří v průběhu roku přešli na dohodu o pracovní 

činnosti, z toho 5 mužů a 21 žen. 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI  

• celkem bylo uzavřeno  8 dohod, z toho 2 muži a 6 žen 

V průběhu roku ukončilo zaměstnání 20 pracovníků. 

Ke dni 1. 6. 2010 pracuje v OSSD celkem 34 pracovníků – z toho 3 na MD/RD, 18 na hlavní 

pracovní poměr, 4 na dohodu o pracovní činnosti, 9 na dohodu o provedení práce. 
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Časopis Spokojený senior 
http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

Časopis Spokojený senior jsme začali vydávat v květnu 2009. Jedná se o regionálně zaměřený 

občasník s tématy vhodnými pro seniory. Senio ři mají možnost se na jeho tvorb ě i přímo 

podílet  (stačí kontaktovat redakci). Zpočátku jsme ho tiskli na běžné kancelářské tiskárně

v malém nákladu, především pro naše uživatele. Na poslední číslo v roce 2009 se nám podařilo 

sehnat sponzora a mohlo tedy vyjít vytištěné v profesionální tiskárně ve větším nákladu 

i rozsahu. Od počátku také každé číslo umís ťujeme v elektronické podob ě na internet . 

Časopis se stává čím dál oblíbenějším, proto stále rozšiřujeme seznam jeho distribučních míst 

a věříme, že v  se i v dalších letech bude rozvíjet a zkvalitňovat.  

• Adresa redakce:  Jana Švermy 378, 295 01 Mnichovo Hradiště
• Šéfredaktor:  Petr Novák, DiS., tel.: 773 635 633, e-mail: novak@spokojeny-domov.cz 
• Webové stránky (jednotlivá čísla ke stažení):  http://www.spokojeny-domov.cz/casopis 

Výzva pro firmy: Chcete podpořit vydávání tohoto časopisu nebo kteroukoliv jinou aktivitu 

Spokojeného domova? Nabízíme možnost poskytnutí prostoru pro Vaši firmu v našem 

časopise. Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Lucii Lustigovou, tel.: 775 244 141, e-mail: 

lustigova@spokojeny-domov.cz . 

Spokojený senior č. 1/2009 (květen)  

• informace o našich službách 

• ohlédnutí za výstavou Senior - handicap v Lysé nad Labem 

• počítačové kurzy pro seniory 

• minidotazník (Hana Rejzková) 

Spokojený senior č. 2/2009 (červen)  

• informace o pečovatelské službě Spokojeného domova 

• rozhovor s dobrovolnicí Barborou Matouškovou 

• pochvala pro Mladou Boleslav z kroměřížské konference 

• minidotazník (Jiřinka Havránková) 
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Spokojený senior č. 3/2009 (červenec-srpen)  

• informace o osobní asistenci Spokojeného domova 

• rozhovor s Evou a Vaškem 

• reportáž ze setkání fanklubu zpěváka Petra Nováka 

• ohlédnutí za 5 lety existence Spokojeného domova a pozvánka na 

oslavu výročí 

Spokojený senior č. 4/2009 (září-říjen)  

• informace o odlehčovacích službách Spokojeného domova 

• fotoreportáž z oslavy 5 let existence Spokojeného domova 

• hledání ztracených rybníčků v rezervaci Baba v podání Theodora 

Honického 

• minidotazník (Bára Najmanová) 

Spokojený senior č. 5/2009 (listopad)  

• informace o sociálně aktivizačních službách Spokojeného domova 

• napsali jste nám 

• představujeme TyfloCentrum Praha, o. p. s., pracoviště Mladá 

Boleslav 

• minidotazník (Jakub Lustig) 

Spokojený senior č. 6/2009 (prosinec)  

• informace o našich službách 

• rozhovor s hercem Pavlem Novým 

• rozloučení s počítačovými kurzy 

• X. vánoční výstava v Domově Modrý kámen 

• výstava kresleného humoru Jiřího Flekny 

• vzpomínka na mnichovohradišťského drogistu Stanislava Česáka 

• minidotazník (Kamila Sedláková) 
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Počítačové kurzy pro seniory 
http://www.spokojeny-domov.cz/pocitacove-kurzy 

Počítačové kurzy pro seniory začaly v našem sdružení probíhat v rámci sociálně aktivizačních 

služeb již na podzim 2008. Po absolvování prvních počítačových kurzů pro začátečníky měla 

řada účastníků zájem pokračovat, proto byly na začátku roku 2009 zřízeny počítačové kurzy pro 

pokročilé. Ukázalo se však, že jakmile se senioři naučí ovládat základy počítače, jejich zájmy se 

liší natolik, že se lze obtížně pokračovat kurzem s jednotnou osnovou. Někdo si ještě není jistý 

a potřebuje si zopakovat základy, jiní senioři touží pracovat s kancelářskými programy jako je 

Word a Excel, další objevují pokročilé možnosti internetu (videa, mapy, Facebook, Spolužáci...), 

někdo se chce naučit pracovat s digitální fotografií... Každého nezajímají všechna tato témata 

a není v našich organizačních možnostech otevřít pro každé toto téma zvláštní kurz, proto na 

podzim 2009 vznikl pro pokročilé seniory internetový klub, kde lektor neučí nové věci podle 

osnovy, ale je přítomen pouze jako poradce a věnuje se individuálním dotazům. Internetový 

klub je určen pro seniory, kteří nemají doma přístup k internetu nebo kteří si chtějí zopakovat či 

doplnit své počítačové dovednosti pod odborným dohledem. 

V roce 2009 se uskutečnily i tři běhy počítačových kurzů pro začátečníky. Celkem se v tomto 

roce v učebně vystřídalo 28 seniorů. 

    

  

Vlevo naho ře: Mezi seniory se stává čím dál oblíbenější 

i sociální síť Facebook. 

Vpravo naho ře: Lektor Petr Novák předává diplom 

absolventovi kurzu. 

Vlevo:  Počítačová učebna je zřízena v pronajatých 

prostorách v Domě s pečovatelskou službou v Kněžmostě. 

Vybavena je pěti počítači darovanými firmou Škoda auto, 

a. s. Z toho čtyři počítače slouží účastníkům kurzu a jeden 

pro potřebu lektora. Malý počet počítačů umožňuje 

lektorovi individuální přístup k jednotlivým účastníkům. 
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Akce realizované v roce 2009 
http://www.spokojeny-domov.cz/kronika

STŘÍPKY Z DĚJIN BAKOVA 

19. února 2009 pořádal Spokojený domov v Domě s  pečovatelskou službou v Bakově nad 

Jizerou přednášku regionálního historika PhDr. Vladimíra Bednáře "Střípky z  dějin Bakova". 

Zúčastnilo se jí zhruba 20 seniorů. Dvouhodinová přednáška byla velmi poutavá a živá, mnozí 

návštěvníci si dělali po celou dobu poznámky a zapojovali se aktivně svými dotazy. Během 

povídání pan Bednář také představil knihy, které v uplynulých letech napsal. I po přednášce 

řada účastníků s hostem diskutovala a bylo vidět, že všechny zúčastněné oslovilo jak téma 

přednášky, tak osobnost PhDr. Vladimíra Bednáře. 

PREZENTACE NA VÝSTAVĚ SENIOR – HANDICAP V LYSÉ NAD LABEM 

Občanské sdružení Spokojený Domov se ve dnech 16.–19. dubna 2009 opět prezentovalo na 

letos již 9. ročníku výstavy v Lysé nad Labem Senior - Handicap: aktivní život. V tyto dny také 

probíhala jubilejní 10. výstava Šikovné ruce našich seniorů: pro radost a potěšení, na které 

představily svá díla naše uživatelky: paní 

Marcela Sasáková z Kněžmosta s vyšívanými 

obrazy s motivy Josefa Lady, paní Oldřiška 

Hrabáková z Mnichova Hradiště

s háčkovaným betlémem a paní Svatoslava 

Platošová z Mnichova Hradiště s tkanými 

dekoracemi a perníčky. Všechny tři účastnice 

dostaly ocenění komise. A ne ledajaké, bylo 

to ocenění Zvláště oceněné práce!!! Vybíralo 

se 50 prací ze 3 000 vystavovaných. Účastnice dostaly ocenění od pana Ing. Miloše Petery 

(náměstka hejtmana Středočeského kraje), od paní Emílie Třískové (ředitelky CSZS 
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Poděbrady o.p.s.) a paní MUDr. Romany Husákové (předsedkyně správní rady CSZS 

Poděbrady o.p.s.). Celým programem nás provázel známý televizní moderátor pan Alexander 

Hemala. Naše pečovatelky paní Vlasta Tanečková a paní Iva Kováčiková přijely výletně na 

výstavu vlakem s uživatelkami našich 

služeb s paní Marií Kiršnerovou a paní 

Jaroslavou Kořínkovou. Také přijela 

maminka Ivy Kováčikové paní Libuše 

Kaluhová a nesmíme zapomenout na 

slečnu Kateřinu Maxovou, která 

prezentovala v našem stánku rehabilitační 

pobyty pro dospělé lidi s dětskou 

mozkovou obrnou (Pobyty DMO). 

Poděkování za prezentaci výstavy patří 

paní Haně Rejzkové a Petru Novákovi, dále pak paní Miloslavě Šturmové a Milušce 

Hamouzové za fotografování.  

PSÍ ODPOLEDNE V KNĚŽMOSTĚ

17. června 2009 se v Domě s pečovatelskou 

službou v Kněžmostě konalo Psí odpoledne 

s PhDr. Petrou Černou Rynešovou a psem 

Artušem. Na programu byla prezentace 

o tzv. canisterapii (metodě léčení pomocí psů), 

promítání fotek a ukázka canisterapie v praxi. 

V neposlední řadě dostali prostor návštěvníci se 

svými dotazy. Povídání terapeutky bylo velmi 

poutavé. Účastníci celý program se zájmem 

sledovali a aktivně se zapojovali do diskuse. 

Akci hodnotili všichni velmi pozitivně. Děkujeme 

tedy jménem všech PhDr. Petře Černé 

Rynešové i Artušovi za příjemné odpoledne. 

Doufáme, že se nám podaří podobná setkání 

zorganizovat také v dalších obcích regionu a 

případně se z canisterapie stane i pravidelná 

akce našeho občanského sdružení.  



Občanské sdružení Spokojený domov      výro ční zpráva 2009

strana 11

OSLAVA 5. VÝROČÍ EXISTENCE 

V sobotu 12. září 2009 se uskutečnila 

v mnichovohradišťské Sokolovně oslava pěti 

let existence Občanského sdružení 

Spokojený domov. Odpoledne ve znamení 

dechové kapely Plechařinka a doprovodného 

programu přilákalo nejen seniory. Na oslavu 

dorazilo zhruba 150 hostů z řad široké 

veřejnosti, kteří využili dechovku k tanci 

i poslechu. S velkým zájmem návštěvníků se 

shledala prezentace canisterapie (léčby 

pomocí psů) v podání Petry Černé 

Rynešové z Kněžmosta a jejího psa Artuše, 

kterou doplnila Jitka Lebedová z pražského 

sdružení Pes pro tebe s ukázkou 

asistenčního psa pro nevidomé. Vystoupil 

také seniorský hudební a taneční soubor 

Kamínek z Domova Modrý kámen pod 

vedením muzikoterapeutky Pavly Landové a 

kapela Mackie Messer band z Turnova. 

Oslavy se zúčastnili i zástupci TyfloCentra Mladá Boleslav, kteří prezentovali své služby pro 

nevidomé a slabozraké. Celý program moderoval Eduard Havránek. Pogratulovat Spokojenému 

domovu přišel i starosta Mnichova Hradiště Jaroslav Myška.  

Na akci máme mnoho pozitivních ohlasů, což nás těší a motivuje k dalšímu pořádání 

podobných akcí i v budoucnu. 

PODZIMNÍ SLAVNOST K 10. VÝROČÍ DOMOVA MODRÝ KÁMEN 

23. září 2009 se uskutečnila podzimní slavnost 

k 10. výročí Domova Modrý kámen, které se 

zúčastnili i zástupci Spokojeného domova Hanka 

Rejzková a Petr Novák s několika našimi uživateli.Na 

oslavě vystoupil například seniorský soubor 

Kamínek, kapela Difur band a folklórní taneční 

soubor Furiant z Malé Bělé. Akce se zúčastnila i řada 

významných hostů: starosta Mnichova Hradiště



Občanské sdružení Spokojený domov      výro ční zpráva 2009

strana 12

Jaroslav Myška, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Vladimíra Michalová a několik 

členů zdejšího městského zastupitelstva. Dostavili se 

také senátor Jaromír Jermář a radní Středočeského 

kraje pro oblast sociálních věcí Zuzana Stöcklová. 

Naši uživatelé odcházeli z akce velmi nadšení. Kromě

samotného kulturního programu to pro ně byla 

příležitost dostat se mezi lidi a potkat své staré 

známé. 

LIBUŇSKÉ POZDRAVENÍ 

V krásný podzimní den 26. září 2009 se 

konalo na libuňské faře již tradiční setkání 

řemeslníků, šikovných tvořivých lidiček 

z Libuně a širokého okolí. Vše pod záštitou 

Obecního úřadu pod vedením paní starostky. 

K vidění bylo mnohé: drobné zvířectvo 

pěstitelů a chovatelů, ovce zrovna 

s autentickým stříháním a spřádáním vlny 

šikovných majitelů. Také několik různorodých 

stánků s řezbářskou výrobou a pečivem, 

zahradní dílna Mateřského centra Maminec 

pro děti s nápady na odpolední zaměstnání 

dětí a tvořivých. Dobové pečení staročeských 

placek na otevřeném ohništi bylo po ránu, kdy 

jsme s paní S. Platošovou okukovaly tuto 

pestrou nabídku celého dvora, ještě

v počátku, a tak vůni tohoto jídla nemůžeme 

posoudit. V budově fary Pátera Marka na nás 

dýchla skvostná atmosféra výstavní síně

a jednotlivých komůrek s pestrou nabídkou i prodejních výrobků a prací z textilu, kovu, kamene, 

dřeva. Dobové interiéry včetně jednotlivých aranžovaných výstav umělců, dětí, a nadšenců

vnesly do mysli návštěvníků povznesení na těle i duši. Inspirace pro kreativní a tvořivé byla 

mnohá. Také jsme přispěli do pestrosti nabídky svou trochou, kdy hrstka návštěvníků překonala 

stud a podlehla zvědavosti jak „aktivizovat vlastní paměť“. Původně krátká přednáška se 
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protáhla na hodinku, ve které jsem se jako lektorka patřičně vyřádila a doufám, že jsem 

obohatila posluchače o nové nápady „jak na to“. 

Dopoledne se nám všem krásně vydařilo. Ve druhé půli dne se na Libuň chystala druhá 

výprava, tentokrát Kamila Sedláková a Mírou Sýkorou. Ti měli možnost vyslechnout si originální 

přednášku Jakuba L. na téma „Pobytí u Pobití“, aneb interpretace originálního a jedinečného 

obrazu „Pobití Sasíků pod Hrubou skálou“ od M. Alše umístěného v turnovském muzeu, který je 

největším obrazem ve střední Evropě. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Občanské sdružení Spokojení domov děkuje  

společnosti Siemens s.r.o., která nám v rámci 

projektu  Siemens Fond pomoci poskytla v roce 

2009 finanční prostředky na nákup elektrických kol 

a pracovních oděvů pro naše pečovatele. 
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Zpráva o hospoda ření – v krátkosti 

PŘÍJMY A VÝDAJE v tisících K č

PŘÍJMY 
Ze zdrojů státního rozpočtu a z nadací 3195
Ze zahraničních zdrojů 0
Dary 189
Vlastní příjmy 1 467
CELKEM PŘÍJMY 4 851

VÝDAJE 
Na mzdy 3 066
Na služby 606
Na provoz 1 288
CELKEM VÝDAJE 4 960
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ztráta) 109

Ztráta v uvedené výši bude pokryta ze zisku z roku 2008, ztráta byla způsobena krácením 
dotací z MPSV na zajištění sociálních služeb. 

Podrobné informace o hospoda ření organizace jsou v p říloze. Tato p říloha obsahuje: 
• Rozvaha k 31. 12. 2009 

• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009 

• Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 

• Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky v organizaci Občanské sdružení 
Spokojený domov k 31. 12. 2009 
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Poděkování sponzor ům a dárc ům v roce 2009
http://www.spokojeny-domov.cz/sponzori 

Ministerstvo práce 
a sociálních v ěcí Středočeský kraj Královéhradecký kraj 

Statutární m ěsto Mladá 
Boleslav Obec Libu ň Město Bakov nad Jizerou

Obec Hrdlo řezy Obec Kn ěžmost Obec Horní Bukovina
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AVG Technologies CZ, s.r.o. ekolo.cz s.r.o. Pozemky Mnichovo 
Hradišt ě, s. r. o. 

Siemens Česká republika Škoda auto, a. s. Stavos, s. r. o.

 



Občanské sdružení Spokojený domov      výro ční zpráva 2009

strana 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ke zpráv ě o hospoda ření 

 
























