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Milí přátelé,
ráda bych v úvodu poděkovala Vám všem, kteří jste nám
pomohli úspěšně projít rokem 2013. Je až s podivem,
kolik věcí se podařilo během tak krátké doby zvládnout.
Pro Dobromysl o. p. s. je důležitá nejen finanční pomoc
našich dárců, ale také vyjádření podpory jakýmkoli jiným
způsobem. V tomto směru bych chtěla ocenit mimo jiné
velmi dobře fungující spolupráci s městem Beroun.
Mezi největší úspěchy roku 2013 určitě patří pořízení
nového bezbariérového automobilu pro naše klienty.
Finance na automobil sháníme od sponzorů a z výtěžků
kulturních akcí, které pořádáme. Velkou pomoc nám
prokázali naši patroni – Bára Basiková, Leoš Noha
a Petr Čtvrtníček. Moc všem děkujeme.
Cítím potřebu zde také poděkovat všem svým
spolupracovníkům. Zvláště těm, kteří pečují o naše klienty.
Kvalita péče je základem, na kterém stavíme, a dovolím si
říct, že je zde opravdu nadstandardní.
Přeji
nám
všem,
především
našim
klientům,
aby se i další rok vydařil tak dobře jako rok 2013.
Dobromysl o. p. s. připravuje opět změny a nové
nadstandardní služby pro klienty. Těšíme se, že u toho
budete s námi!

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.

organizační struktura
zakladatelka: Miroslava Šlejmarová
správní rada: Michaela Lejčková, Dis.
Pavla Doubková, Dis.
Bc. Bronislava Buroňová

dozorčí rada: Ing. Hana Lepičová
PhDr. Hana Pavlíčková
Ing. Marie Vrzalová

statutární orgán - ředitelka: Bc. Alžběta Pondělíčková

Jsme poskytovatel sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Našimi nabízenými službami jsou - Denní stacionář,
Týdenní stacionář, Osobní asistence, Odlehčovací
služby a Sociálně terapeutické dílny.

Klienti u nás
tráví většinu svého volného
času. Kromě základní péče, kterou
potřebují, se snažíme, aby se stali co
nejvíce samostatnými a byli schopni
aktivně se zapojit do života.

Sdílením péče o osoby s těžším
zdravotním postižením dáváme možnost
jejich rodinám plnohodnotně žít.
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Jde o sociální služby,
které poskytujeme v sídle naší
organizace ve 2. patře komunitního
centa v Berouně.
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Našimi klienty jsou děti i dospělí
ve věku od 1 do 50 let se zdravotním
postižením z Berouna i jeho okolí.

O naše klienty pečuje tým
odborně vzdělaných pracovníků
v sociálních službách. S klienty pracujeme
dle jejich individuálních potřeb
a přání.

Kromě běžné péče jsou pro klienty
připraveny i další aktivity a terapie. Mezi velmi
oblíbené patří návštěva solné jeskyně, canisterapie,
muzikoterapie a bowling.

Pro naše klienty zajišťujeme i svoz
bezbariérovým automobilem.

Tyto sociální služby v roce 2013
využilo 48 klientů.
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Osobní asistenci
poskytujeme dle potřeb klientů
a jejich rodin. Tuto službu nabízíme
pro klienty od 3 do 80 let.
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Službu poskytujeme klientům
do rodin, při výuce ve školkách a
školách.

Osobní asistenci je možné
využívat i jednorázově. Poskytujeme ji
i v rámci svozu naším bezbariérovým
automobilem.

V roce 2013 jsme tuto službu
poskytli 25 klientům.

Službu sociálně terapeutické
dílny poskytujeme ve všední den
od 8 do 15 hodin v sídle naší
organizace v Berouně.
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Klienti se pod vedením
pracovníků v sociálních službách věnují
nácviku sociálních a pracovních
dovedností.

Snažíme se vyrábět i dárkové
předměty, kterými se prezentujeme
na trzích. Oblibu si získaly zejména
keramické výrobky a mýdla.

Klienty této služby jsou lidé
se zdravotním postižením od 16 do 50 let.
V roce 2013 do služby docházelo
17 klientů.

P řehled

hosPodaření organizace za rok
výsledovka

2013

2013

Výnosy v Kč
hlavní činnost

Tržby - poskytovaná péče dle zákona o soc. službách

3 576.441,- Kč

Tržby - nadstandardní péče a úkony

506.157,- Kč

Tržby - účastnické poplatky na akcích

28.220,- Kč

Ostatní tržby
Hlavní činnost celkem

3.377,- Kč
4 114.195,- Kč

hospodářská činnost

Tržby za reklamu

79.746,- kč

Tržby za pronájem prostoru

120.000,- kč

Tržby za prodej jídla mimo stacionář

140.574,- Kč

Ostatní tržby
Hospodářská činnost celkem

44.295,- Kč
384.615,- Kč

veřejné zdroje

Dotace MPSV

3 841.000,- Kč

Dary od obcí

142.780,- Kč

Dotace města Beroun

350.000,- Kč

Veřejné zdroje celkem

4 333.780,- Kč

dary

Dary od firem

113.200- Kč

Dary od jednotlivců

64.725,- Kč

Dary od nadací

45.000,- Kč

Ostatní
Dary celkem

6.881,- Kč
229.806,- Kč

Úroky

0,- Kč

Jiné ostatní výnosy - náhrady škod

0,- Kč

Jiné ostatní výnosy (zúčtovaní odpisů)
Ostatní výnosy celkem
výnosy celkem

190.760,- Kč
190.760,- Kč

9 253.156,-Kč

Náklady v Kč
Materiál

470.925,- Kč

Energie

391.295,- Kč

Opravy

45.539,- Kč

Cestovné

13.808,- Kč

Služby

1 165.590,- kč

Mzdové náklady

4 867.877,- kč

Zákonné a ostatní soc. pojištění a náklady

1 586.739,- Kč

Ostatní náklady

29.458,- Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

188.760,- Kč

Daň z příjmů

36.702,- Kč

8 796.693,-Kč

náklady celkem
hospodářský výsledek za rok

2012

rozvaha

2013

Aktiva v Kč

Pasiva v Kč

dlouhodobý majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Dlouhodobý majetek celkem

456.463,-Kč

vlastní zdroje
1 255.517,- Kč
-303.192,- Kč
952.325,- Kč

Vlastní jmění

845.216,- Kč

Fondy

973.826,- Kč

Nerozdělený zisk
Výsledek hospodaření 2013
Vlastní zdroje celkem

krátkodobý majetek
Banka + pokladna

0,- Kč
456.462,- Kč
2 275.505,- Kč

cizí zdroje
2 448.328,- Kč

Závazky z obchodního styku

114.233- Kč

Pohledávky

587.659,- Kč

Závazky z prac. práv. vztahů

585.897,- Kč

- z toho zálohy

215.615,- Kč

Závazky k finančnímu úřadu

51.602,- Kč

Krátkodobý majetek celkem

3 035.987,- Kč

Jiné závazky

621.075,- Kč

Dohadové účty pasivní

340.000,- Kč

Cizí zdroje celkem

aktiva celkem

3 988.312,- Kč

Pasiva celkem

1 712.807,- Kč

3 988.312,- Kč

co se nám v roce

2013

poDařilo

Počátkem února jsme společně
se zaměstnanci a klienty
oslavili 1. narozeniny naší
Dobromysli.
Úžasný
dort
nám upekla paní Korejčíková.
Ve společně stráveném čase
jsme zavzpomínali na uplynulý
rok.
Díky grantu Olivovy nadace
jsme
dovybavili
naši
rehabilitační místnost novým
masážním lehátkem, sadou
lávových kamenů a ergoterapeutickou pomůckou manufit.
Klienti si nyní mohou užívat
masáže a koupele ve velmi
příjemném prostředí.
V dubnu nastoupila na led
zimního stadionu v Berouně
hokejová reprezentace Nového
Zélandu proti hokejovému
klubu Králův Dvůr. Celou charitativní akci ve prospěch naší
organizace podpořilo téměř
200 diváků.
Na jaře jsme zahájili projekt 500 Dobrých myslí
na podporu našeho týdenního
stacionáře. Do projektu se jako
generální
partner
zapojila
500spořitelna
Dobrých
myslí
Česká
a společnými
silami s dalšími dárci byl
projekt úspěšný.

500

Dobrých myslí
Milí přátelé,
hledáme mezi Vámi 500 dobrých myslí - lidí, kteří
jsou ochotni finanční částkou 1000,- Kč podpořit náš
týdenní stacionář pro lidi se zdravotním postižením.
Společně tak udržíme jeho celoroční provoz.

Pokud jste v sobě našlijsme
dobrou mysl asi
chcete se užili
k nám
Společně
připojit, zašlete finanční prostředky na níže uvedený účet
a jako variabilní symbol se
čarodějnice
soutěžemi a
uveďte číslo 500.
Bezručova 928
01 Beroun jsme
opékáním
buřtů. V 266
červnu
Vaší podpory si vážíme a děkujeme.
opět odjeli na týdenní
táborový
č.ú. 2900210934/2010
pobyt na Úhlavku. Pobyt
v přírodě a spaní vewww.dobromysl.org
stanech byl
pro všechny velkým zážitkem.
IČO: 24198412
v.s. 500

E-mail: info@dobromysl.org

Koncem srpna se v Galerii
Holandský dům v Berouně
uskutečnila přehlídka fotografií,
které nám věnovali známí čeští
fotografové a Berounští fotorici
na dobročinnou aukci. K vidění
byly mimo jiné fotografie Ivana
Pinkavy, Jana Pohribného,
Josefa Hníka a Jindřicha Štreita.
V říjnu se v hotelu Na Ostrově
konal 2. ročník dobročinné aukce. Moderování se ujali pánové
Leoš Noha a Petr Čtvrtníček.
Letos se dražily fotografie
a vína. Celkem se podařilo
vydražit 103.777,– Kč na financování nového bezbariérového
automobilu.
V listopadu jsme se pobavili u úžasného divadelního
představení Brouk v hlavě, které
na podporu naší organizace
sehrála Divadelní sekce Cyklotour Praha v Sokolovně Králův
Dvůr. Sál byl téměř zaplněn
a podle závěrečného potlesku
se divadlo moc líbilo.
Prosincový benefiční koncert
Báry Basikové a dětského
pěveckého
sboru
Lentilky
ze ZUŠ Dr. Lidinské pod
vedením Taťány Bočkové byl
pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Nadace Divoké
husy zdvojnásobila výtěžek
koncertu.
V roce 2013 se nám podařilo
zakoupit pro naše klienty nový
bezbariérový
automobil
a
na jeho podporu spustit
dárcovské SMS zprávy. Také
jsme uspěli v grantovém projektu “Rok jinak” společnosti
Vodafone,
který
budeme
prožívat v následujícím roce.

D ěkujeme

všem , kteří nám v roce

2013

pomáhali .

Děkujeme za podporu
Bára Basiková
Leoš Noha
Petr Čtvrtníček
ČSOB Asset Management, a.s.
Ladislav Mochan
M2Czech s.r.o.
MIVO s.r.o.
Mgr. Jakub Knězů
Gebrüder Weiss
Jakub Potočka
Pavla Žufníčková
Zbiroh
Dana Baudišová
Osek
Mgr. Miluše Sakačová
Pavol Magyar
Hořovice
Bykoš
Ivan Vondráček
Jaroslava Šlejharová
Hýskov
Mgr. Jana Müllerová
Radka Mondeková
Buštěhrad
Hana Revinová
Králův Dvůr
Hudlice
Alba Hořovice
Lenka Trunečková
Dan Urban
Mapor spol. s.r.o.
Stanislava Špiritová
Vojtěch Matějček
Daniel Brodan
Chyňava
Pavla Tejklová
Jan Šroubek
Lenka Hendrychová
Mgr. Milan Volf
Bohdana Holátová
Frispol s.r.o.
Miroslav a Pavla Maresovi
Hořovické maminky, o.s.
Jaroslav Kodet, MZ design
společnost Duha Trutnov

Jaroslav Šimeček
Ing. Pavel Valina
Jana Utratilová
Monika Špiclová
Michal Pondělíček
Marek Pokorný
Jana Lešuková
Dušana Kozlovská
Blanka Kočeová
Jan Moravec
Jiří Fuxa
Jan Dus
Luboš Beňo
Štěpnička s.r.o., Cerhovice
Jindřiška Bláhová
Ing. Václav Bláha
Zuzana Bartošová
Hanka Pavlíčková
Václav Bláha
Ivana Bláhová
Jakub Keprta
Mgr. Petra Kučerová Volfová
Romana Radoni
Dagmar Šmídová
Romana Obezinová
Ing. Viktor Burkert
Chrustenice
Vlastimila Kobíková
Jaroslav Novotný
Lenka Fuxová
Jirka a Andrea Vaníčkovi
Vráž
Tmaň
Jan Hlaváček
Josef Mareš
Ivo Havránek
Klára Humlová
Jiří Prošek
Bronislava Buroňová
Jiří Hošek
Zdeňka Ečerová
Dominika Šimonovská
Dana Rabiňáková
Zimní stadion Beroun
Taťána Bočková

PPG Deco Czech a.s.
Rollpap spol. s.r.o.
Jindřiška Korejčíková
Červa export import a.s.
Lahůdky Zdeněk Pilík
Jiří Semrád
Barvy a Laky Teluria, s.r.o.
rámařství Karel Procházka
Ivan Pinkava
Jindřich Štreit
Eva Pilarová
Michal Pochylý
Viktor Sýkora
Simona Boarová
Petr Šilhan
Milada Fišerová
Jiřina Borkovcová
Pavel Pecha
Václav Jirásek
Rudo Prekop
Tomáš Grubner
Rudolf Jung
Jan Pohribný
Josef Hník
Jiří Steinbach
Vladimír Kasl
Lucie Suchá
Veronika Souralová
Jiří Vydra
Vít Vojtíšek
Lucie Svobodová
Duško Šajkovič
Roman Franta
Martina Mašková
zaměstnanci ﬁrmy Terranova
květinářství U želviček
ČSOB, a.s.
Kamil Alfery řeznictví
Henkel ČR, spol. s.r.o.
Milan Chobola
Jan Slabihoudek
Petr Synek
Michal Wolner - Neos
LMC s.r.o.
AMA

Děkujeme za podporu
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