Výroční zpráva 2017

Obsah
Úvodní slovo

5

Poslání organizace

6

Denní stacionář

8

Odlehčovací služba

10

Sociálně terapeutické dílny

12

Osobní asistence

14

Fakultativní činnosti

16

Kulturní akce

18

Účetní závěrka

20

Poděkování

26

Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
máte před sebou naši další výroční zprávu, kde shrnujeme výsledky naší práce za rok 2017.
I v roce 2017 jsme se posunuli zase o kousek dál. Hledali jsme různé cesty, jak zlepšovat naše
služby, dále pokračovali v projektu Kvalita je změna, plánovali a realizovali něco z našich nápadů.
Vše, co jsme na svých cestách viděli, zažili, slyšeli a vyzkoušeli si, přenášíme do naší práce.
V roce 2017 jsme tak například otevřeli podpůrnou skupinu pro pečující, zrekonstruovali prostory
sociálně terapeutické dílny, školili se a zaváděli nové přístupy v práci s lidmi s postižením.
Díky profesionálnímu a laskavému přístupu mých kolegyň a kolegů ke klientům, mohou být naše
služby tak pestré a různorodé.
Nejenom, že bychom nemohli fungovat bez skvělého týmu, ale také bez vaší podpory a vzájemné
spolupráce.
Vám všem, kteří jste s námi, patří velké díky.
Pojďte se s námi projít naší cestou rokem 2017 a potěšit se tím, co se nám povedlo.
Díky za vaše otevřené srdce.

Kateřina Dvořáková
Ředitelka organizace
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Poslání organizace
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Poslání organizace
Kdo jsme?

Nabízíme:

Dobromysl o. p. s. je nezisková organizace,
která se zabývá pomocí lidem s mentálním
nebo kombinovaným postižením.

Čtyři základní sociální služby
Denní stacionář
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Sociálně terapeutické dílny

Poslání
Pomáháme rodinám s péčí o jejich blízké s mentálním nebo kombinovaným postižením, aby
mohly žít běžným životem. Pomáháme lidem
s hendikepem, aby mohli dělat co nejvíce věcí ve
svém životě samostatně.

Údaje o organizaci:
Dobromysl o.p.s.
Sídlo: Bezručova 928, 266 01 Beroun
IČO: 24198412
Bankovní spojení - běžný účet:
2900210934/2010
Bankovní spojení - veřejná sbírka:
2400216934/2010

Fakultativní služby a terapie
Arteterapie
Muzikoterapie
Hipoterapie
Canisterapie
Fyzioterapie a rehabilitační masáže
Výletní klub Zebra
Hravé odpoledne (bowling, solná jeskyně, crazy
golf)
Vzdělávání
Svoz bezbariérovým automobilem
Rehabilitační cvičení, motomed, manufit
Multismyslová místnost snoezelen
Perličkové koupele
Podpůrná skupina pro pečující osoby

Datová schránka: yspbxrh
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Denní stacionář
Denní stacionář
Žijte s námi každý den naplno je motto, podle
kterého se řídíme v našem denním stacionáři.
Zajišťujeme zde kvalifikovanou a odbornou péči
pro děti, mladistvé i dospělé s mentálním nebo
kombinovaným postižením. Klientům simulujeme
pobyt srovnatelný s pobytem doma, tak aby svůj
čas trávili plnohodnotně v bezpečném a útulném
prostředí. S použitím odborných metod a postupů
pomáháme lidem s hendikepem na jejich cestě
k větší samostatnosti, soběstačnosti ale i radosti
ze života.
Běžný den v našem stacionáři je tak protkaný celou řadou činností a aktivit, kterých mohou klienti
využívat. Jedná se například o různé vzdělávací
aktivity zaměřené na rozvoj myšlení, jednoduché
rukodělné práce sloužící k rozvoji jemné motoriky,
poslech příjemné uklidňující, či naopak stimulující
hudby, pohyb v míčkovém bazénu, sledování zajímavých filmů, předčítání knih, atd. Nově jsme
také začali s našimi klienty připravovat různá
jednoduchá jídla v podobě chutných svačinek ale
i složitějších pokrmů, jako jsou různé polévky
nebo bramboráky.

Během roku 2017 jsme se věnovali nové metodice
a koncepci práce s našimi klienty. Začali jsme se
více zaměřovat na přístupy orientované na klienty, kdy naším cílem byl kvalitnější a odbornější
přístup ke klientům, zejména pak těm s poruchami autistického spektra. Vedoucí stacionáře
připravil pro pracovníky stacionáře přednášky,
jejichž cílem bylo prohloubit, upevnit, ale i získat
nové znalosti a schopnosti pro práci s hendikepovanými klienty.
V průběhu roku 2017 využilo službu 39 klientů,
přičemž 8 z nich nastoupilo do denního stacionáře
v průběhu tohoto roku.
Na pozici vedoucího denního stacionáře pracoval
po celý rok Michal Milota.
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10

Odlehčovací služba
Odlehčovací služba
Tato služba byla v roce 2017 poskytována jak
v ambulantní, tak i pobytové formě. Snažili jsme se
vystihnout odlehčovací službu krátkým výstižným
sloganem, a věříme, že věta: “Vy odpočívejte, my
se postaráme” plně vystihuje cíl této služby. Díky
vlastní zkušenosti chápeme nakolik náročná může
péče o blízkého s hendikepem být, právě proto
se snažíme pečujícím osobám v jejich nelehkém
úkolu co nejvíce pomoci.
Odlehčovací služba v ambulantní formě byla
v roce 2017 otevřena každý všední den. Zároveň
jsme pro naše klienty v průběhu tohoto roku
připravili šest vícedenních pobytů.
Každý z těchto pobytů byl zaměřen jednak na jinou věkovou skupinu ale také na osoby s jinou
mírou postižení, tak abychom uspokojili potřeby
co nejvíce našich klientů. Tito tak mohli svůj čas
trávit aktivně, zábavně i edukativně, zatímco jejich blízcí měli dostatek prostoru pro odpočinek
a načerpání nových sil.
V roce 2017 byly pobyty podpořeny Nadací ČEZ.

A jaké pobyty jsme v roce 2017 pořádali?
• Velikonoční pobyt přímo v prostorách organizace.
• Táborový pobyt na Úhlavce, který byl zaměřen
na aktivní i pasivní relaxační činnosti. Nově se
k našim klientům ze sociálně terapeutické dílny,
kteří na tento tábor jezdí již několik let, přidala
i jedna slečna až z dalekých Hoštic u Volyně.
• Dva týdenní pobyty ve Šlovicích pro děti
z Dětského domova speciálního v Berouně.
• Tradiční odlehčovací službu u nás v organizaci, která proběhla v druhé polovině července.
Program byl přizpůsoben potřebám a zájmům
přihlášených klientů.
• Canisterapeutický pobyt, který je specifickým
svým zaměřením. Na pobytu jsou s našimi klienty i terapeutky se svými psy, probíhá zde individuální i skupinové terapie, společné vycházky
a výlety, spousta her a aktivizačních činností.
Těchto pobytů se během roku účastnilo 60 osob
s hendikepem.
Na pozici vedoucí odlehčovací služby pracovala
v průběhu celého roku Bc. Petra Matějková.
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Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
Pracovníci našich dílen si kladou za cíl být
průvodci na cestě k samostatnosti. Podporujeme
a rozvíjíme tak schopnosti, které pomáhají našim
klientům čelit výzvám každodenního života.
Klienti si zde osvojovali nové sociální i pracovní
návyky a upevňovali ty stávající. Vedle nácviku
běžných, každodenních činností, jako je péče
o vlastní osobu, či domácnost, vaření, práce
s počítačem atd. zde probíhala i výroba mýdel,
svíček, keramiky a koupelových solí. Tyto výrobky jsme prodávali na různých akcích (berounské
hrnčířské trhy, adventní trhy atd.) i v kamenných
obchůdcích. Veškerý výtěžek z těchto prodejů
posloužil k rozvoji služeb organizace.

V průběhu letních prázdnin byly prostory sociálně
terapeutických dílen kompletně zrekonstruovány.
Dílny byly přesunuty do dvou větších a vhodněji umístěných místností, které zcela vyhovují
všem potřebám klientů i pracovníků. První z místností byla opatřena plně vybavenou kuchyní, stoly, kolem nichž se mohou všichni pohodlně posadit, počítači, odpočinkovou zónou s gaučem,
konferenčním stolkem a malou knihovnou. Druhá
místnost byla uzpůsobena samotné výrobě, která
v dílně probíhala. S touto přestavbou nám pomohl
klient Probační a mediační služby v Berouně.
Do sociálně terapeutických dílen docházelo
celkem 19 klientů, přičemž 3 z nich nastoupili do
této služby právě v tomto roce.
Na pozici vedoucí sociálně terapeutické dílny
pracovala v průběhu celého roku Mgr. Kristýna
Králová.
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Osobní asistence
Osobní asistence
Hlavním cílem osobní asistence je pomáhat
hendikepovaným osobám se vším, na co sami
nestačí. Jedná se o terénní službu, kterou vykonávají kvalifikované asistentky přímo v domácím
prostředí klienta, ale i v různých institucích jako
je mateřská nebo základní škola. V rámci osobní
asistence ovšem není problém zajistit klientovi
například doprovod na různé kulturní akce, jako
je kino nebo divadlo, či při jednání na úřadech.
Stejně tak je možné tuto službu sjednat pro
svého blízkého s hendikepem, zatímco si pečující osoby sami potřebují vyřídit různé aktivity,
či si jen na chvíli odpočinout.

I v roce 2017 jsme se snažili rozšiřovat službu
do vzdálenějších koutů našeho regionu. Naše
osobní asistentky tak dojížděli za klienty do
Točníku, Žebráku, Rpet, Všeradic, Nového Jáchymova i Hořovic. V tomto roce, stejně jako
v těch minulých, jsme osobní asistenci poskytovali také v Dětském domově speciálním
v Berouně
V roce 2017 využilo osobní asistence 63 klientů,
z nichž 9 nastoupilo do služby v tomto roce.
Na pozici vedoucí osobní asistence pracovala
v průběhu celého roku Bc. Petra Matějková.
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Fakultativní činnosti
Fakultativní činnosti
Dobromysl nabízí svým klientům celou řadu
fakultativních činností. Klienti kupříkladu využívají velmi oblíbenou arteterapii, kde pod vedením
paní Radky Michálkové vytváří krásná výtvarná
díla. Některé z nich měla širší veřejnost v roce
2017 možnost shlédnout v rámci dětského dne
pořádaného Dobromyslí, kde byla připravena i artevýstava.
Léčebný kontakt se zvířaty je klientům nabídnut
prostřednictvím canisterapie, tedy terapie se
psem probíhající přímo v naší organizaci a hipoterapie, tedy terapie s koňmi probíhající v ekocentru Zvířecí pohoda v Bzové.

Milovníci hudby, zpěvu a hudebních nástrojů měli
možnost pravidelně docházet na muzikoterapii, kterou v naší organizaci vede Mgr. Marcela
Dohnalová.
Především klientům s poruchami pohybového
ústrojí, ale nejen jim, pak byla nabídnuta fyzioterapie,
rehabilitační cvičení, masáže, motomed, manufit
a také perličková koupel.

K relaxaci a odpočinku sloužila klientům multismyslová místnost snoezelen.
Tak jako v letech minulých mohli klienti poznávat
krásy a zajímavosti České republiky s výletním
klubem Zebra. V pondělí odpoledne pak navštěvovali někteří z klientů berounský Bowling.
Mezi další fakultativní služby patřilo vzdělávání,
kde se klienti cvičili v základních dovednostech,
jako je čtení, počítání atd.
V neposlední řadě byla organizace schopná zajistit svým klientům svoz bezbariérovým automobilem, takže naše služby mohli využívat i jedinci
z odlehlých vesnic či osoby bez vlastní možnosti
dopravy.
Pro pečující osoby byla pod vedením odborného
terapeuta Michala Miloty připravena podpůrná
terapeutická skupina. Účastníci zde mohli sdílet
své zkušenosti ale i strasti ze života s hendikepovanou osobou.
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Kulturní akce
Kde všude jste se s námi mohli potkat
Dobromysl se každoročně snaží pořádat různé
kulturní akce, kde má široká veřejnost možnost
seznámit s naší činností, posláním, nabídkou
služeb i lidmi, kteří jsou součástí naší organizace. Ani v roce 2017 tomu nebylo jinak.
V červnu proběhlo ve Společenském domě
v Hořovicích charitativní divadelní představení
Zářivá hvězda, které v prospěch naší organizace uvedlo Divadlo za vodou.
V říjnu bylo především pro rodiny s dětmi
v berounském sále České pojišťovny přichystáno
dětské odpoledne, jehož součástí bylo například
šermířské vystoupení, loutkové divadlo, výtvarné dílničky, soutěže, vystoupení skupiny Bombarďák, dětská diskotéka, či již zmíněná artevýstava.

V prosinci podpořily svým vystoupením, taktéž
v sále České pojišťovny, hudební skupiny Mydy
Rabycad a Eddie Stoilow.
Výrobky sociálně terapeutické dílny si mohli
lidé prohlédnout či koupit na četných trzích,
kterých jsme se v průběhu roku zúčastňovali. Již tradičně jsme měli dva stánky na jarních
a podzimních berounských Hrnčířských trzích.
Potkat jste nás mohli také na Velikonočních
slavnostech na Křivoklátě, Jarní výstavě obce
Chyňava, pražském Fler jarmarku a mnoha
jiných akcích.
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Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY/ v tisících

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1850,00

136,00

1 986,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

580,00

16,00

596,00

3.

Opravy a udržování

5

69,00

x

69,00

4.

Náklady na cestovné

6

38,00

x

38,00

6.

Ostatní služby

8

1 163,00

120,00

1 283,00

III.

Osobní náklady

13

6 232,00

242,00

6 474,00

10.

Mzdové náklady

14

4 733,00

180,00

4 913,00

11.

Zákonné sociální pojištení

15

1 422,00

61,00

1 483,00

13.

Zákonné sociální náklady

17

77,00

1,00

78,00

IV.

Daně a poplatky

19

20,00

0,00

20,00

15.

Daně a poplatky

20

20,00

x

20,00

V.

Ostatní náklady

21

9,00

0,00

9,00

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

9,00

x

9,00

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

261,00

0,00

261,00

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

261,00

x

261,00

Náklady celkem

39

8 372,00

378,00

8 750,00
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY/ v tisících

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I.

Provozní dotace

41

4 477,00

0,00

4 477,00

1.

Provozní dotace

42

4 477,00

x

4 477,00

II.

Přijaté příspěvky

43

960,00

0,00

960,00

Přijaté příspěvky (dary)

45

960,00

x

960,00

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

2603,00

393,00

2696,00

IV.

Ostatní výnosy

48

333,00

0,00

333,00

10.

Jiné ostatní výnosy

54

333,00

x

333,00

Výnosy celkem

61

8 373,00

393,00

8 766,00

C.

Výsledek hospodarení pred zdanením

62

1,00

15,00

16,00

D.

Výsledek hospodarení po zdanení

63

1,00

15,00

16,00

3.
III.
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Rozvaha
ROZVAHA/ v tisících
AKTIVA

Číslo
řádku

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

811,00
1 716,00

550,00
1 716,00

A.
II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

1 716,00

1 716,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-905,00

-1 166,00

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

-905,00

Krátkodobý majetek celkem

41

2 990,00

-1 166,00
2 959,00

Pohledávky celkem

52

659,00

874,00

1.

Odběratelé

53

228,00

275,00

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

371,00

422,00

5.

Ostatní pohledávky

57

10,00

47,00

6.

Pohledávky za zaměstnanci

58

50,00

0,00

9.

Ostatní přímé daně

61

0,00

27,00

Ostatní daně a poplatky

63

Dohadné účty aktivní

70

0,00
0,00

3,00
100,00

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

2 315,00

2 068,00

Peněžní prostředky v pokladně

73

62,00

27,00

2.

Ceniny

74

0,00

20,00

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

2 253,00

2 021,00

Jiná aktiva celkem

81

16,00

17,00

Náklady príštích období

82
85

16,00

17,00

3 801,00

3 509,00

IV.
7.
B.
II.

11.
18.
III.
1.

IV.
1.

Dlouhodobý majetek celkem

AKTIVA CELKEM
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Rozvaha
ROZVAHA/ v tisících
PASIVA

Číslo
řádku

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

A.
I.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

1

2 883,00

2 638,00

2

2 857,00

2 622,00

1.

Vlastní jmění

3

462,00

201,00

2.

Fondy

4

2 395,00

2 421,00

Výsledek hospodaření celkem

6

26,00

16,00

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

16,00

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

26,00
918,00

x
871,00

II.

B.

Cizí zdroje celkem

8
10

II.

Dlouhodobé závazky celkem

13

264,00

93,00

Dohadné účty pasivní

19

264,00

264,00

Krátkodobé závazky celkem

21

604,00

778,00

1.

Dodavatelé

22

121,00

199,00

3.
5.

Přijaté zálohy

24

10,00

Zaměstnanci

26

293,00

10,00
371,00

7.
9.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištení

28

148,00

199,00

Ostatní přímé daně

30

26,00

0,00

11.

Ostatní daně a poplatky

32

3,00

0,00

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

0,00

Jiné závazky

33
38

1,00

17.

2,00

-1,00

IV.
2.

Jiná pasiva celkem

0,00

6.
III.

45
47

50,00

Výnosy príštích období

50,00

0,00

PASIVA CELKEM

49

3 801,00

3 509,00

23

Příloha k účetní závěrce

24

Příloha k účetní závěrce
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Poděkování
Velké díky patří všem, kteří v roce 2017 byli s námi. Nejen pracovníkům a pracovnicím,
ale i těm, kteří nám i lidem s hendikepem věnovali svůj čas a své srdce.
Bártová Martina
Borovičková Alena
Bouchalová Monika
Celinová Karolína
Ciprová Jana
Čabanová Karolína
Dlouhá Nikola
Dohnalová Marcela
Drnovcová Dana
Dvořáková Kateřina
Elšíková Jana
Joška Michal
Kajabová Martina
Kellnerová Petra
Kočeová Blanka
Kouba Petr

Koubík Patrik
Králová Kristýna
Krédlová Blanka
Kučerová Petra
Kubrychtová Zdena
Lejček Luboš
Lejčková Michaela
Lukasová Adriana
Marešová Pavlína
Matějková Petra
Michálková Radka
Milota Michal
Molinová Daniela
Neumannová Hana
Petrik Jan
Pekárková Vlasta

Picková Radka
Pikhartová Dagmar
Plhoňová Romana
Pondělíčková Josefína a Karolína
Přibíková Helena
Rathouská Vlasta
Rangotis Benešová Kateřina
Říhová Vladislava a Vladimíra
Sintová Eliška
Sojková Zuzana
Součková Jana
Synková Eva
Schamannová Michaela
Šimečková Michaela
Věšínová Gerlinda
Zuda Tomáš

Na chod organizace dohlížela v roce 2017
Dozorčí rada

Správní rada

Ing. Hana Lepičová
PhDr. Hana Pavlíčková
Michaela Lejčková, DiS.

Bc. Bronislava Buroňová
Mgr. Petra Volfová Kučerová
Tomáš Pergler
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Poděkování
Fyzické osoby
Ludmila Koubková
Dušana Kozlovská
Jana Lešuková
Eva Modráčková
Tereza Morsteinová

Petra Balážová
Lenka Fuxová
Miroslav Heřmánek
Irena Jančaříková
Markéta Kadlecová

Martin Munzar
Patrik Páleník
Jana Pešinová
Jakub Potočka
Monika Špiclová

Libor Tarant
Rena a Pavel Valinovi
MUDr. Lenka Vitnerová
Andrea Zemanová
Petr Zíma

Města a obce
Středočeský kraj
Město Beroun
Město Hořovice
Město Hostomice
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace
Firmy

Město Králův Dvůr
Město Osek
Město Zdice

ČEZ
GCP
Jedličkova ústavu
Leontinka

Obec Hýskov
Obec Kamenné Žehrovice
Obec Tlustice

Obec Točník
Obec Vinařice
Obec Vráž

Nadace Olgy Havlové (Výbor dobré vůle)
Nadační fond Avast
Společnost DUHA, nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

Auto Masarik s.r.o.
Citibank Europe plc
CMS Consulting s.r.o.
Cymedia spol. s r. o.
Českomoravský beton a.s.
ČSOB Asset Management a.s.
ČSOB Fórum dárců
Hošek prevence s.r.o.
Ikona – grafické studio s.r.o.
Jež s.r.o.
Junák - český skaut, středisko Planá nad Lužnicí, z.s.

Kozlovna Beroun
Lesy ČR, s.p.
MTA Král
Nokian Tyres s.r.o.
RGT, s.r.o.
Řeznictví Kamil Alfery
Smurfit Kappa Czech s.r.o.
Tart s. r. o.
Teza spol. s r.o.
Vulkan - Medical, a.s.
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Výroční zpráva byla vytištěna za podpory společnosti
PIRATES PRESS EUROPE s.r.o.

