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Vážení a milí přátelé, spolupracovníci,

ohlédnutí se za minulým rokem pro mne není úplně snadné. 
Celé období bylo střídavě velmi radostné ale i těžké a složité. 
Občanské sdružení Klub Klubíčko Beroun se transformovalo 
do obecně prospěšné společnosti Dobromysl o. p. s., která 
zahájila svou činnost 1. února 2012. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří s námi ustáli náročné chvíle, vyjádřili nám podporu, 
pomáhali nám. V první řadě všem zaměstnancům Dobromysli 
a našim klientům. 

Přes všechny potíže se podařilo zachovat veškeré 
poskytované sociální služby ve stejné kvalitě, v jaké byly doposud 
nabízeny. Organizace úspěšně zahájila spolupráci se středními 
školami v Berouně a Hořovicích. Dobromysl si našla i své patrony  
Báru Basikovou a Leoše Nohu. Podařilo se ve spolupráci s mnoha 
fi rmami a soukromými dárci zrealizovat několik zajímavých 
akcí, které pomohly fi nančně podpořit naši činnost. Děkuji tedy 
touto cestou všem dárcům, kteří svými dary podporují naplňování 
naší vize a poslání. Nezištná pomoc pro nás není samozřejmostí 
a velmi si jí vážíme.

Všichni zaměstnanci Dobromysli jsou připraveni i v roce 2013 
nadále poskytovat kvalitní sociální služby lidem se zdravotním 
postižením. V naší práci vidíme hluboký smysl a práce nás těší. 
Na závěr bych tedy chtěla nám všem popřát další úspěšný rok 
a spokojené klienty. 

Bc. Alžběta Pondělíčková



Obecně prospěšná společnost Dobromysl je nástupnickou organizací 
ARPZPD v ČR, o.s. klub Klubíčka Beroun, které v Berouně působilo 
od roku 1997 a v roce 2000 začalo poskytovat sociální služby. 

NAŠÍ VIZÍ JE ZAJISTIT STABILITU ORGANIZACE, UDRŽET 
DOSTUPNOST A KVALITU PROFESIONÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNĚ 
VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU, A TÍM POSOUVAT HRANICE MOŽNOSTÍ 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM USNADŇUJÍCÍ JIM 
PLNOHODNOTNĚ ŽÍT.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE POSKYTOVAT PROFESIONÁLNÍ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY DĚTEM, MLADISTVÝM I DOSPĚLÝM SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM, VČETNĚ PODPORY JEJICH RODIN A PEČUJÍCÍCH 
OSOB. DÁLE CHCEME SVOJÍ ČINNOSTÍ PŘISPÍVAT K ODSTRANĚNÍ 
NEGATIVNÍHO VNÍMÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.

Identifi kace a způsob fungování organizace
Dobromysl o. p. s.
IČ: 24198412

Sídlo

Bezručova 928, 266 01 Beroun

Právní forma
obecně prospěšná společnost

Čísla účtů
2400216934/2010 Fio Banka – veřejná sbírka
2900210934/2010 Fio Banka  – běžný účet
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Zakladatelka: Miroslava Šlejmarová

Správní rada: Michaela Lejčková , Dis.
Pavla Doubková, Dis.
Bc. Bronislava Buroňová

Dozorčí rada: Ing. Hana Lepičová
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POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Denní stacionář

V průběhu dne zabezpečujeme osobám se zdravotním postižením komplexní péči, 
výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich potřeby. 
Ambulantní službu jsme poskytovali v sídle organizace ve všedních dnech. Na službu 
navazovala dle požadavků klientů bezbariérová doprava. 

Týdenní stacionář

V průběhu týdne zabezpečujeme osobám se zdravotním postižením komplexní péči, 
výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich potřeby. 
Pobytovou službu jsme poskytovali v sídle organizace ve všedních dnech. Na službu 
navazovala dle požadavků klientů bezbariérová doprava. 

Osobní asistence

Napomáháme osobám se zdravotním postižením ke zvládnutí běžných úkonů 
péče o vlastní  osobu a tím jim umožňujeme účastnit se života společnosti. 
Osobní asistenci jsme poskytovali pravidelně do Dětského domova a Mateřské školy 
speciální, Beroun, Mládeže 1102 a na detašovaných pracovištích Základní školy Karla 
Čapka. 

Odlehčovací služby

Umožňujeme pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím péče
o osobu se zdravotním postižením na určitou dobu, nebo sdílením péče. Službu jsme 
poskytovali pravidelně v sídle organizace dle potřeb klientů a kapacitních možností 
a také na pravidelných víkendových pobytech jednou za měsíc. V rámci odlehčovacích 
služeb proběhl také odlehčovací pobyt na táborové základně na řece Úhlavce. 

Sociálně terapeutické dílny

Dlouhodobě a pravidelně podporujeme zdokonalování pracovních návyků 
a dovedností osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálně pracovní 
terapie. Ambulantní službu jsme poskytovali ve všední dny. 

V roce 2012 využilo naše služby 68 klientů, někteří z nich využívají více služeb.



DALŠÍ SLUŽBY

Bezbariérová doprava

Nabízíme klientům svoz speciálně upraveným autem s nájezdovou rampou, 
aby i klienti, kteří jsou imobilní a které nemůže do stacionáře nikdo dopravit, 
měli pohodlnou cestu.

Nadstandardní služby

• Individuální cvičení

• Skupinové cvičení

• Bowling

• Solná jeskyně

• Vařečka

• Zpívánky

• Míčové hry

Rehabilitace

• Manufi t

• Polohování

• Míčkování

• Masáže

• Koupele v perličkové vaně

• Odlehčovací služby

Terapie

• Canisterapie

• Snoezelen

• Muzikoterapie

• Ergoterapie

Všeobecné vzdělávací aktivity

• Vzdělávání se speciálním pedagogem

• Výtvarné a pracovní činnosti

• Další vzdělávání



AKCE V ROCE 2012

Den otevřených dveří
Ve středu 15. 2. 2012 proběhl v sídle Dobromysli Den otevřených dveří,

na programu byl křest loga, krátká přednáška a sabráž. Starostka města 
Beroun paní Šárka Endrlová pokřtila naše nové logo, které pro Dobromysl vytvořil 
pan Pavel Kraus a všichni hosté se mohli občerstvit koblížky, chlebíčky a dorty. 
Pro návštěvníky našeho stacionáře bylo vše zdarma a vínem od pana Rehory 
se připilo na budoucnost loga i organizace. Asi 60 hostů si mohlo prohlédnout 
prostory, kde poskytujeme sociální služby našim klientům, a nahlédnout do všech 
koutů našeho sídla. Náš speciální pedagog PhDr. Hana Pavlíčková a sociální pracovnice 
Michaela Lejčková připravily krátkou přednášku na téma “Potíže osoby se zdravotním 
postižením “, mimo jiné se zabývaly právě bariérami, ať už architektonickými 
či sociálními. Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří podpořili tento Den 
otevřených dveří, bez nichž by bylo mnohem obtížnější vše zařídit. 

Koncert Chceme žít s vámi
V úterý 24. 4. 2012 se uskutečnil již 17. ročník koncertu Chceme žít s vámi. 

Stejně jako stovky jiných, i klienti organizace Dobromysl se tohoto koncertu 
zúčastnili. Kromě vstupného zdarma bylo pro všechny účastníky zajištěno i malé 
občerstvení a každý klient dostal na památku tričko s logem koncertu a číslem 
ročníku. Všichni jsme si koncert moc užili. Za dvě hodiny se na podiu vystřídala 
spousta umělců a díky širokému spektru si každý na koncertu našel to své. 
Tato akce je pro klienty vždy nezapomenutelná a jen co opustí prostory O2 Arény, 
začínají se těšit na další ročník.

Sportovní den v domově Leontýn
V úterý 5. 6. 2012 pozval naše klienty na Sportovní den Domov Leontýn, který 

je poskytovatelem pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením ve Středočeském kraji. Na pozemcích domova Leontýn se sešlo několik 
organizací pracujících s lidmi s postižením. Během dopoledne vypukl sportovní 
souboj a mezi disciplíny, ve kterých se soutěžilo, patřily kuželky, hod na cíl, stavění 
věže z kostek, přenášení vody a další. Klání trvalo celé dopoledne a na oběd  
jsme byli pozváni do hlavní budovy. Zájemci se poté mohli podívat do jednoho 
z okálů, kde domov Leontýn poskytuje chráněné bydlení. Po slavnostním vyhlášení 
a fotografování vítězů vypukla zábava s živou hudbou. Klienti si společně zatančili 
a měli možnost si popovídat se známými z jiných zařízení. Celá akce byla velmi 
vydařená a klienti si odnášeli krásné vzpomínky.



Odlehčovací pobyt Úhlavka
V neděli 24. 6. 2012 jsme odjeli s našimi klienty na odlehčovací pobyt 

na Úhlavku. Většina účastníků absolvovala cestu vlakem. Ubytování bylo možné 
v několika chatkách, stanech s podsadou a TEE-PEEčkách. Během celého 
pobytu klienti soutěžili a hráli různé hry, jako například fotbal, petanque, 
ping – pong, kroket aj. Také stavěli přírodní domečky z mechu, šišek a klacíků,
batikovali trička a někteří si vyrobili lapač zlých snů. O kuchyň a zásobování se staral 
Luboš Lejček, v polních podmínkách zvládl uvařit špagety s boloňskou omáčkou, 
kuřecí steak s bramborem a jiné dobroty. Navštívili jsme nedaleké Stříbro,  klienti 
připravovali vystoupení na CARUSO SHOW. Měli jsme možnost shlédnout pěvecká 
i taneční vystoupení, která byla odměněna diplomem. Večery jsme trávili buď 
u ohně v doprovodu kytary a zpěvu, nebo koukáním na fi lm v našem soukromém 
kině. Poslední večer byl pro klienty připraven bobřík odvahy, kterého se všichni 
zúčastnili. Necelý týden utekl jako voda a  nikomu se nechtělo domů. I přes 
mírnou nepřízeň počasí jsme si to všichni užili a těšíme se na ÚHLAVKU 2013…

Benefi ční fotbal pro Dobromysl
V sobotu 8. 9. 2012 od 14:00 se ve fotbale utkal tým známých osobností 

Real TOP Praha (nastoupili Ivan Trojan, David Novotný, Robert Záruba, Radek 
Bejbl, Míra Bosák, Petr Vondráček a další…) a tým Old Boys ČLU Beroun. Akci 
uspořádali místní podnikatelé společně s fotbalovými týmy.  Veškerý výdělek akce 
v celkové částce 62 500 Kč byl věnován Dobromysli. Dobré věci přispěl také 
senátor pan Jiří Oberfalzer z jehož nadačního fondu Letorosty Dobromysl obdržela 
10 000 Kč. Organizátoři z řad sponzorů i pracovníci Dobromysli vyjádřili otevřenost 
k další spolupráci. 

Návštěva našich patronů Báry Basikové a Leoše Nohy
V úterý 18. 9. 2012 zpěvačka Bára Basiková a herec Leoš Noha navštívili 

Dobromysl a strávili společné odpoledne s klienty. Obě známé osobnosti 
se staly novými patrony Dobromysli. V sociálně terapeutických dílnách si společně 
s klienty vyzkoušeli pletení košíků, prohlédli si i další výrobky a ochutnali 
lívance, které připravili klienti. Oba patroni si prohlédli všechny prostory stacionáře, 
herny, rehabilitaci a snoezelen (místnost pro relaxaci, která je vybavena tak, 
aby umožnila klientům vícesmyslové vnímání) a zúčastnili se všech probíhajících 
činností ve stacionáři, např. kroužku vaření. Bára Basiková i Leoš Noha svým 
vstřícným přístupem a empatií umožnili zdravotně postiženým klientům prožít 
výjimečný a nezapomenutelný zážitek a setkání, na které nikdy nezapomenou… 



Týden sociálních služeb ČR
Naše pracovnice Olga Blahovcová a Lenka Ptáčková vedly v rámci Týdne 

sociálních služeb ČR (8. – 14. 10. 2012) besedu na téma “Komunikace s lidmi 
s postižením”. Této besedy se zúčastnili studenti vyšších ročníků Gymnázia 
Václava Hraběte Hořovice a studenti Gymnázia Joachima Barranda Beroun.  
Vyjádření  ředitele GJB  Beroun: „Téma besedy “Komunikace s lidmi s postižením” 
je pro studenty součástí problematiky probírané v předmětu Občanský 
a společenskovědní základ. Příklady práce s postiženými klienty
daleko přesáhly teorii z učebnic. Studenti se dozvěděli o činnosti v tomto 
specializovaném zařízení, o formě komunikace s lidmi se závažným postižením 
a získali i praktická doporučení pro budoucí komunikaci s postiženými spoluobčany 
v běžném životě. Beseda měla velký úspěch.“  Besedy na středních školách 
v regionu byly prvními vlaštovkami osvětové činnosti, které se chce naše 
organizace věnovat i do budoucna. 

Vernisáž předaukční výstavy v Muzeu Českého krasu
Ve středu 21. 11. 2012 proběhla v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnost-

ní vernisáž předaukční výstavy uměleckých děl od známých českých autorů, 
kteří darováním těchto děl podpořili 1. ročník dobročinné aukce pro Dobromysl 
o.p.s. Vernisáž zahájila naše paní ředitelka Alžběta Pondělíčková poděkováním 
všem umělcům za jejich ochotu pomoci dobré věci a vstřícnost. Velký dík také 
vyjádřila paní Karin Kriegerbeckové, ředitelce Muzea Českého krasu, která 
zdarma nabídla pomoc s realizací výstavy i vernisáže. V neposlední řadě poděkovala 
místostarostovi města Beroun panu Ivanu Kůsovi za podporu, kterou město Beroun 
poskytuje naší organizaci. Pan místostarosta ve svém projevu ocenil naši organizaci 
za kvalitně poskytované sociální služby, které jsou pro lidi se zdravotním postižením 
v okolí Berouna nezbytné, a za nápady a akce, které se snažíme realizovat.  
Na vernisáži promluvila i malířka a fotografka paní Lucie Suchá, která je jednou 
z umělců, kteří darovali svá díla do aukce.  

Vánoční setkání
Vánoční setkaní se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012 v sále České pojišťovny 

v Berouně. Patronka naší organizace Bára Basiková všechny ohromila úžasným 
zpěvem, velkou přirozeností a smyslem pro humor. Moderování 1. ročníku 
dobročinné aukce uměleckých děl se s nadsázkou ujali pánové Leoš Noha a Petr 
Čtvrtníček. Vytvořili příjemnou a uvolněnou atmosféru. Během aukce při níž se dražila
i díla známých českých autorů, mezi které  patřil  Olbram Zoubek, Jiří Slíva, Jan 
Švankmajer a další, se podařilo prodat díla v celkové hodnotě 154.550,- Kč. 
Výtěžek z celé akce použijeme na rozvoj našich sociálních služeb.



HLAVNÍ ČINNOST
Tržby - poskytovaná péče dle zákona o soc. službách 3 332.706,- Kč

Tržby -  nadstandardní péče a úkony 212.154,- Kč

Tržby - účastnické poplatky na akcích 38.826,- Kč

Ostatní tržby 1.520,- Kč

Hlavní činnost celkem 3 585.206,- Kč

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Tržby za reklamu 53.000,- kč

Tržby za pronájem prostoru 120.000,- kč

Tržby za prodej jídla mimo stacionář 86.512,- Kč

Ostatní tržby 53.278,- Kč

Hospodářská činnost celkem 312.790,- Kč

VEŘEJNÉ ZDROJE
Dotace MPSV 3 452.167,- Kč

Dary od obcí 180.900,- Kč

Dotace města Beroun 298.000,- Kč

Veřejné zdroje celkem 3 931.067,- Kč

DARY
Dary od fi rem 255.300,- Kč

Dary  od jednotlivců 129.130,- Kč

Dary od nadací 64.790,- Kč

Ostatní 4.880,- Kč

Dary celkem 635.000,- Kč

Úroky 448,- Kč

Jiné ostatní výnosy - náhrady škod 2.151,- Kč

Jiné ostatní výnosy(zúčtovaní odpisů) 115.481,- Kč

Ostatní výnosy celkem 118.080,- Kč

VÝNOSY CELKEM 8 401.244,-Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2012
VÝSLEDOVKA 2012 

Výnosy v Kč



Materiál 187.226,- Kč

Energie 304.649,- Kč

Opravy 13.182,- Kč

Cestovné 6.250,- Kč

Služby 1 447.103,- kč

Mzdové náklady 4 559.625,- kč

Zákonné a ostatní soc. pojištění a náklady 1 462.073,- Kč

Ostatní náklady 116.380,- Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 114.131,- Kč

NÁKLADY CELKEM 8 210.619,-Kč

Náklady v Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2012 190.625,-Kč



DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ ZDROJE
Dlouhodobý hmotný majetek 709.816,- Kč Vlastní jmění 513.973,- Kč

Oprávky k dlouhodobému majetku -114.432,- Kč Fondy 33.485,- Kč

Dlouhodobý majetek celkem 595.384,- Kč Nerozdělený zisk 749.716,- Kč

Výsledek hospodaření 2012 190.625,- Kč

Vlastní zdroje celkem 1 487.799,- Kč

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CIZÍ ZDROJE
Banka + pokladna 1 427.308,- Kč Závazky z obchodního styku 71.724,- Kč

Pohledávky 899.372,- Kč Závazky z prac. práv. vztahů 530.489,- Kč

- z toho zálohy 134.250,- Kč Závazky k fi nančnímu úřadu 12.227,- Kč

Krátkodobý majetek celkem 2 326.680,- Kč Jiné závazky 454.935,- Kč

Dohadové účty pasivní 365.250,- Kč

Cizí zdroje celkem 1 434.265,- Kč

AKTIVA CELKEM 2 922.064,- Kč PASIVA CELKEM 2 922.064,- Kč

ROZVAHA 2012

Aktiva v Kč Pasiva v Kč



Děkujeme za podporu
Bára Basiková
Leoš Noha
Petr Čtvrtníček
MUDr. Věra Kolářová
Nadace DUHA
Pivovar Berounský medvěd
Lidmila Plus s.r.o.
RaG Czech s.r.o.
Zdice
Zbiroh
Vráž
Tmaň
Otmíče
Osek
Nový Jáchymov
Neumětely
Králův Dvůr
Jirny
Chyňava
Chrustenice
Hýskov
Hostomice
Hořovice
Bykoš
Buštěhrad
Alice Rahmanová
Bronislava Buroňová
SR 2000 s.r.o.
Pavla Doubková
Dominika Šimonovská
Jiří Prošek
Kovové odpady s.r.o.
Mgr. Petra Kučerová Volfová
Jakub Slabý
Jana Müllerová
Vlastimil Ježek
Martin Šmejkal
Jitka Novotná
Luboš Lejček
Vladimír Obezin
Mgr. Ivan Kůs
Dana Rabiňáková

Olga Blahovcová
Ing. Petr Valina
Jana Utratilová
Vendula Trojanová
Jan Špicl
Jakub Potočka
Michal Pondělíček
Marek Pokorný
Jana Lešuková
Yahuen Pikselkin
Hana Lepičová
Dušana Kozlovská
Blanka Kočeová
Jan Moravec
Jiří Fuxa
Jan Dus
Agentura Koniklec
Jan Havránek
Jan Vrba
Daniel Brodan
Aleš Vondrák
David Rujder
Pavel Kusý
Martin Rusňák
Šimon Král
Jan Šírer
Lenka Knotková
Petr Kešner
Marcel Velík
Milan Jirásek
Václav Křeček
Jožan Kardoš
Dagmar Červená
Bistro U podkovy
Info Travel s.r.o.
Safi r Audit CZ, s.r.o.
Lékárna U Černého koně
Billa
Solná jeskyně - café Klaun
cukrárna U Šneka
Autocentrum Esa a.s.
Kamil Alfery

PPG Deco Czech a.s.
Jiří Froněk
IKEA s.r.o.
Pans s.r.o.
Xertec a.s.
Jindřiška Korejčíková
Václav Šesták
Jiřina Sklenářová
Karel Souček
Jiří Semrád
Ivana Lomová
Roman Franta
Jan Švankmajer
Viktor Sýkora
Mgr. Zdenka Polívková
Jiřina Borkovcová
Kurt Gebauer
Anna Neborová
Jiří Matějů
Jan Hísek
MICL
Jana Drahoňovská
Pavla Vaňková
Marie Brožová
Milan Chabera
Jiří David
Lucie Suchá
Jiří Vydra
Olbram Zoubek
Jiří Šroubek
Václav Girsa
Eva Hoserová
Jiří Slíva
paní Korunová
rámařství Antonín Křížek
rámařství Dantik
Lenka Rehorová
ACZ Vzdělávací centrum
Pavel Kraus
Inform v.o.s.
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