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předkládáme Vám naši výroční zprávu za rok 2018. Troufám si říct, že tento
rok pro nás byl rokem odvážných a zásadních rozhodnutí.
Na jaře jsme zakončili dvouletý vzdělávací program pro management organizace “Kvalita je změna”. Ve spolupráci s lektorem organizace TUDYTAM, z. s.
panem Janem Kostečkou jsme vytvořili Strategický plán organizace na roky
2018 – 2020.
Abychom nastavili vhodnější právní rámec pro poskytování služeb, rozhodly
správní orgány organizace v čele se zakladatelkou paní Miroslavou Šlejmarovou, o změně právní formy na zapsaný ústav s platností od 6. 9. 2018.
Na podzim jsme také naplnili jeden z cílů strategického plánu a naši vizi
o navazujících službách pro lidi s postižením. Založili jsme sociální podnik
DobroDílo s.r.o. Podnik převezme výrobu mýdel, která budou certifikována
na kosmetický přípravek. S rozjezdem podniku počítáme na podzim roku
2019, po potřebné rekonstrukci pronajatých prostor a splnění všech zákonných požadavků na výrobu kosmetických přípravků.
Díky velkému zájmu o pobytové akce, jsme v roce přidali další dvě. Jeden zimní
pobyt na Šumavě a jeden podzimní canisterapeutický víkend v Cheznovicích.
I v roce 2019 plánujeme naši nabídku pobytů pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením dále rozšiřovat.
Poděkování patří celému týmu pracovníků - díky jejich aktivnímu, profesionálnímu a laskavému přístupu mohou být aktivity organizace tak různorodé.
Díky Vám, Vaší vstřícnosti, velkorysosti, velkému srdci a otevřené dlani každého
jednoho z Vás dokážeme o další významný díl zpříjemnit život všem malým
i velkým hrdinům a hrdinkám, všem nedobrovolným bojovníkům s nepřízní
osudu.
Děkujeme.

Úvodní slovo

Vážení a milí přátelé,

Mgr. Kateřina Dvořáková
Ředitelka Dobromysl, z. ú.
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Poslání organizace
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Návštěva z partnerských měst Goslar a Brzeg

Canisterapeutický pobyt ve Svatém Štěpánu

Letní tábor Úhlavka

Poslání
Pomáháme v životě 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.
Základní informace
Dobromysl, z. ú. je zapsána v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl U, vložka 734
Sídlo: Bezručova 928, 266 01 Beroun
IČO: 24198412
Bankovní spojení – běžný účet: 2900210934/2010
Bankovní spojení – veřejná sbírka: 2400216934/2010
Datová schránka: yspbxrh
Sociální služby Dobromyl, z. ú. jsou součástí sítě sociálních
služeb ve Středočeském kraji.
Poskytujeme:
Denní stacionář
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Sociálně terapeutické dílny
Fakultativní služby
Arteterapie
Muzikoterapie
Hipoterapie
Ergoterapie
Rehabilitační masáže, motomed, manufit, perličkové koupele
Výletní klub Zebra
Hravé odpoledne (bowling, crazy golf, solná jeskyně)
Vzdělávání se speciálním pedagogem
Multismyslová místnost snoezelen
Svoz bezbariérovým automobilem
Nejvyšším orgánem Dobromysl, z. ú. je správní rada, která v roce 2018 pracovala ve složení: Bc. Bronislava Buroňová, Mgr. Petra Volfová Kučerová, JUDr.
Ing. Věra Nováková, PhDr. Hana Pavlíčková a Ing. Hana Lepičová.

Poslání organizace

Kdo jsme?
Dobromysl, z. ú. je berounská organizace poskytující pomoc na profesionální
úrovni. Díky provázané nabídce služeb umíme odborně podporovat lidi s mentálním a kombinovaným postižením v každém věku i s různými potřebami.
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Denní stacionář
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Nácvik jemné motoriky

Karneval v denním stacionáři

Výlet za sněhem

Denní stacionář

Mezi nejčastější volnočasové aktivity, které byly klientům v denním stacionáři
nabízeny, patřily společné tvoření (výtvarné a rukodělné činnosti), společná
příprava jednoduchých pokrmů (odpoledních svačin) v rámci akce „Vařečka“
a relaxace v multismyslové místnosti snoezelen. V rámci nácviku samostatnosti, orientace a podpory sociálních dovedností se klienti účastnili pravidelných vycházek,
výletů (výlety autem, výletní klub Zebra organizovaný hromadnou dopravou), návštěvy
solné jeskyně apod. V roce 2018 jsme tým pracovníků v denním stacionáře posílili
o ergoterapeutku, která s klienty nacvičovala sebeobslužné činnosti v rámci nácviku
běžných každodenních činností, jako jsou nácviky přesunu z vozíku na toaletu, na
postel, držení příboru, pití z hrnečku, oblékání, komunikace atd.
V průběhu týdne se denních aktivit stacionáře účastnilo cca 10 klientů, kteří
zde trávili různě dlouhou dobu. Další klienti do denního stacionáře dochází
za účelem pravidelných terapeutických lekcí (muzikoterapie, hipoterapie, ergoterapie)
– těchto klientů bylo 19.
Na podzim vystřídala Mgr. Martina Bezrouková na pozici vedoucího denní stacionáře
Michala Milotu.
Svoz bezbariérovým automobilem
Abychom zpřístupnili služby i pro lidi, kteří bydlí ve vzdálenějších obcích a pečujícím
osobám pomohli s organizací času poskytujeme již několik let svoz bezbariérovým
automobilem. Svoz poskytujeme na celém území ORP Beroun a Hořovice.

Denní stacionář

Denní stacionář je určen klientům s těžším mentálním nebo kombinovaným
postižením, dále též klientům s poruchami autistického spektra; kteří vyžadují vyšší
míru terapeutické podpory a asistence v oblastech sebeobsluhy a osobní hygieny.
V pestré nabídce týdenního programu měli klienti možnost využívat nejenom pravidelných terapeutických lekcí, ale i individuálních či skupinových volnočasových aktivit. Mezi nabízené a velmi oblíbené patřily arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie,
ergoterapie, masáže, perličkové koupele, skupinová cvičení a vzdělávání vedené
speciálním pedagogem. Veškeré terapie byly zaměřeny na individuální potřeby
klientů a vedené kvalifikovanými terapeuty.

Ke svozu využíváme i osobní automobil, a to v případě mobilních klientů.
Týdně přepravíme z a do našich služeb 13 uživatelů. Od jara do podzimu ještě dalších
9 uživatelů, kteří využívají hipoterapii, na kterou jezdíme do Ekocentra Zvířecí pohoda. Týdně uskutečníme cca 30 jízd.
Bezbariérovým automobilem zn. Ford Transit jsme v roce 2018 ujeli 11735 km
a osobním automobilem 20905 km.
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Osobní asistence

Osobní asistence v Základní škole Žebrák

Osobní asistence v Dětském domově
v Berouně

Individuální asistence v rodině
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Odpolední aktivity v Dětském domově v Berouně

Osobní asistence
Službu poskytujeme klientům od 1 roku, jak individuálně, tak skupinově. O skupinovou osobní asistenci se jedná především v dětském domově v Berouně, kam dochází
naše pracovnice každý den včetně víkendů, svátků nebo prázdnin. Zde poskytujeme asistenci 20 klientům. Dále službu poskytujeme v domácím prostředí, základní
škole nebo také např. v nemocnici. Individuální osobní asistenci jsme poskytovali
v průběhu celého roku 14 uživatelům.

Pobytové akce s osobní asistencí
Ročně pořádáme několik různorodých pobytů s osobní asistencí. Pobytovými
akcemi, chceme lidem s hendikepem umožnit mít podobné zážitky jako mají zdraví
lidé. Sehnat tábor může znít jako banalita. Ale pro člověka s postižením už to tak
jednoduché není. Hlavním důvodem je vyšší míra pomoci a podpory ze strany pracovníků a rozmanitosti lidí s hendikepem, kteří každý potřebuje trochu něco jiného.
V roce 2018 jsme uspořádali 6 pobytů. A i když to není vždy snadné, snažíme se naši
nabídku stále rozšiřovat a obměňovat.
Program pobytu je vždy nastaven dle potřeb uživatelů. Pobyty se rok od roku stávají vyhledávanějšími, a proto jsme v roce 2018 reagovali na tuto poptávku přidáním
zimního pobytu na horách.
Vydali jsme se na prodloužený víkend na Lipku na Šumavě, kde se uživatelům
velmi líbilo. Proto jsme ho zařadili na seznam každoročních pobytů a v únoru roku
2019 nás opět čekají krásné 4 dny na Šumavě. Pobyt byl zaměřen na výlety po okolí
a různé volnočasové aktivity dle počasí.
Další uskutečněné pobyty v roce 2018:
Velikonoce v Dobromysli – 4 dny zaměřené na velikonoční svátky, zvyky a výlety.
Canisterapeutické pobyty – v roce 2018 jsme kromě jarního pobytu přidali
i podzimní. Oba jsme strávili ve Svatém Štěpánu u Cheznovic. Dominantní aktivitou
pobytu byla samozřejmě canisterapie. Nechyběly výlety po okolí, večerní oheň a hry.
Stanový tábor na Úhlavce - jeden z neoblíbenějších pobytů, na který s klienty
jezdíme již dlouhou řadu let. Díky skautům, kteří tábor postaví, můžeme využívat celý
areál u říčky Úhlavky u Stříbra. Na tomto táboře jsme hráli hry, koupali se, chodili na
procházky do lesa, šli na jeden celodenní výlet a nechybí ani večerní táborové ohně
za doprovodu kytary.
Prázdninové týdenní pobyty pro uživatele dětského domova. V tomto roce oba
proběhly v rekreačním středisku v Líchovech, kde měli možnost děti využít bazén,
přírodu kolem pro hraní her, posezení u ohně atd.

Osobní asistence

Terénní službu Osobní asistence poskytujeme v celém ORP Beroun i Hořovice.

Pobytů se v roce 2018 celkově zúčastnilo 61 klientů, z nichž někteří se účastnili více
pobytů. Celkově využilo službu Osobní asistence 79 klientů.
Službu Osobní asistence vedla v roce 2018 Bc. Petra Matějková.
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Odlehčovací služby
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Výlet do Srbska

Herní aktivity

Nácvik sebeobslužných činností

Odlehčovací služby
Služby jsou poskytovány ambulantní a pobytovou formou. V pobytové formě pouze
14 dní o letních prázdninách dle dohody s krajským úřadem.

V rámci pobytové OS jsme uspořádali čtrnáctidenní odlehčovací službu v době letních prázdnin, v prostorách denního stacionáře. Služba běžela nepřetržitě. Program
je vždy přizpůsoben skladbě klientů a jejich potřeb. Snažíme se, aby byl pestrý a
zajímavý pro všechny strany. Pořádali jsme výlety, navštívili jsme např. Koněpruské
jeskyně, Zoopark Karlštejn, šli na výlet podél řeky po cyklostezce do Srbska, na
rozhlednu Děd nebo městskou horu.
V roce 2019 plánujeme tento pobyt rozdělit na dvě části, z nichž první týden proběhne
v rekreačním zařízení Exodus u Plzně, kde budou mít klienti připravený program přímo na míru dle jejich postižení a druhý týden proběhne opět v prostorách denního
stacionáře.
V roce 2018 využilo tuto službu 57 uživatelů.
Službu Odlehčovací služby vedla v roce 2018 Bc. Petra Matějková.

Odlehčovací služby

Ambulantní forma služby je poskytována dle otevírací doby denního stacionáře, přímo
v organizaci. Klienti ambulantní OS se během své docházky mohou účastnit všech
aktivit a terapií, které probíhají v denním stacionáři. Tato služba je určena hlavně uživatelům, kteří nechodí do služeb pravidelně. Je určena pro potřeby pečujících osob,
tak aby měli možnost některé dny v měsíci využít odlehčovací služby pro své děti.
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Sociálně terapeutické dílny
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Workshop s HZS Beroun

Nácvik pracovních dovedností

Nácvik výroby mýdel

Hlavním cílem STD je vytvořit pro klienty příjemné a důvěrné místo, kde mohou
upevňovat a rozvíjet své sociální, a především pak pracovní návyky. Každý všední den zde vedle nácviku běžných, každodenních činností, jako je péče o vlastní
osobu, či domácnost, vaření nebo práce s počítačem, probíhala i výroba mýdel,
svíček, koupelových solí a keramiky.
Do STD v tomto roce docházelo celkem osmnáct uživatelů, z toho deset žen a osm
mužů, přičemž jeden muž a jedna žena nastoupili do této služby nově, a to v prvním
pololetí tohoto roku.
Snažíme se našim klientům pomoci plnit jejich sny týkající se například samostatného bydlení, či uplatnění na trhu práce, neboť základní myšlenka této služby je
taková, že osoba, která projde takto koncipovaným a soustavným programem,
si osvojí schopnosti uplatnit se mezi většinovou společností.
Každý den měl svůj pevný časový harmonogram, byly v něm vyčleněny chvíle
na vzdělávání, práci, občerstvení i odpočinek. Středy byly zasvěceny samostatné
přípravě pokrmů, kdy si naši klienti osobně, ač pod dohledem a s případnou minimální dopomocí pracovníků uvařili celé obědové menu, nejčastěji sestávající z polévky,
hlavního chodu a zákusku. Pátky jsme potom pravidelně vyráželi v rámci klubu Zebra
poznávat historické památky v našem blízkém i vzdálenějším okolí, navštěvovali jsme
divadla, muzea i výstavní síně, účastnili jsme se tématických akcí a učili se porozumět
nejrůznějším výrobním procesům přímo v praxi. V průběhu roku jsme takto navštívili např. Národní divadlo, Národní zemědělské muzeum, Muzeum Smyslů, Hornické
muzeum v Příbrami, hrad Karlštejn nebo vánoční jarmark na zámku v Nižboře.
Byli jsme také načerpat věcné informace a udělat si vizuální představu o tom, jak
funguje chráněné bydlení na Černém mostě v Praze pod záštitou DSSV (Domov
Sociálních Služeb Vlašská) nebo navštívit naši spřátelenou organizaci, spolek Náruč
v Dobřichovicích u příležitosti oslav výročí 15ti let od jejího založení.
Abychom našim klientům poskytli co nejširší škálu činností, na nichž budou moci
trénovat celou řadu různorodých dovedností a také proto, aby naše výrobky byly
pro potencionální zákazníky atraktivní a na otevřeném trhu konkurenceschopné,
vymýšlíme stále nové inovace ve výrobě. V roce 2018 jsme tak v rámci výroby
svíček a mýdel, určených pro prodeje na adventních jarmarcích vytvořili novou edici „vánočních vůní“ jako např. perníčkové koření, pomeranč s hřebíčkem, skořicové
aroma, jablečný závin, mandarinka nebo mandle. K těmto vůním jsme potom vhodně napasovali i barevné kombinace a sklidili s nimi u zákazníků ve firmě Vodafone,
České spořitelna, O2, KPMG a na Magistrátu hlavního města Prahy nebo na Letišti
Václava Havla nemalý úspěch.
Sociálně terapeutické dílny vedla do letních prázdnin Mgr. Kristýna Králová, kterou
poté vystřídala Karolína Mandíková, DiS.

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny
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Fakultativní činnosti
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Hipoterapie v Ekocentru Zvířecí pohoda, z.s.

Rehabilitační cvičení

Výlet do ZOO

Arteterapie

Našim klientům jsme v roce 2018 nabízeli celou řadu fakultativních služeb (terapií
a aktivit). Jednalo se o skupinové nebo individuální lekce, kterých se klienti účastnili
dle svých zájmů, možností a schopností. Terapie a aktivity jsou směrovány na posilování schopností a dovedností našich klientů, tak aby se sami aktivně mohli zapojovat do běžného života.
Mezi oblíbené skupinové činnosti patřila arteterapie a vzdělávání s Mgr. Radkou
Michálkovou, dále pak rehabilitační cvičení s Janou Elšíkovou nebo lekce hipoterapie. Za koníky jsme i v letošním roce jezdili do Ekocentra Zvířecí pohoda, z.s.
do Bzové.
Náš výletní klub Zebra je skupinový program pro ty, kteří chtějí něco nového poznávat, prozkoumávat a mají rádi výlety. Navštívili jsme například Letiště Václava
Havla, Koněpruské jeskyně, ZOO Plzeň, Muzeum smyslů, Botanickou zahradu
v Praze, Hornické muzeum a Techmánii v Plzni.
S ohledem na velký zájem o individuální lekce muzikoterapie s Mgr. Marcelou
Dohnalovou, jsme v roce 2018 navýšili počet lekcí, abychom uspokojili poptávku
po této terapii.
Fakultativní činnosti využívalo v roce 2018 30 klientů.

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti
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Ostatní aktivity
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Naše dílničky na akci Kozlovna Fest

Dětské odpoledne

Exkurze na letiště V. Havla

V únoru jsme zakončili dvouletý vzdělávací program s organizací TUDYTAM.
Ve spolupráci s jejich lektorem Mgr. Janem Kostečkou jsme v březnu vytvořili nový
Strategický plán organizace.
Na konci června jsme se účastnili akce Kozlovna Fest v Hudlicích, kde jsme měli
připravený program pro děti. Tato akce měla charitativní rozměr. Organizátor festivalu pan Zíma podpořil předáním finanční částky předem vybrané děti s postižením
z regionu.
Během zářijových hrnčířských trhů nás navštívila delegace z partnerských měst
Goslar a Brzeg. Delegace si za přítomnosti pana starosty Kůse prohlédla prostory
denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen a byla jim představena koncepce
poskytovaných služeb. Starostka města Goslar poté předala organizaci Dobromysl
finanční výtěžek z hrnčířských trhů, který byl použit na spolufinancování podzimního
canisterapeutického pobytu.
V tomto roce jsme také změnili právní formu z obecně prospěšné společnosti
na ústav. Změnilo se tak i složení správních orgánů společnosti. Nově má organizace
pětičlennou správní radu, kam přešli členové dozorčí rady, která byla zrušena.
Důležitým mezníkem naší organizace v tomto roce bylo založení sociálního podniku
DobroDílo s.r.o. Pro podnik se nám podařilo najít vhodné prostory pro novou výrobnu
mýdla. Podnik sídlí v Králově Dvoře. Po potřebné rekonstrukci a certifikaci mýdel jako
kosmetických přípravků bude podnik zaměstnávat osoby s postižením.
Poslední akcí v roce 2018 byl druhý ročník Dětského odpoledne v sále České
pojišťovny. Pro děti byly přichystány různé dílničky, se svou zimní pohádkou vystoupilo divadlo Sto opic a na závěr děti čekalo vystoupení Lumpíny.

Ostatní aktivity

Ostatní aktivity
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Výkaz zisku a ztráty / v tisících

Výkaz zisku a ztráty

Číslo
řádku

20

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 009,00

90,00

2 099,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladových dodávek

3

826,00

20,00

846,00

3.

Opravy a udržování

5

106,00

0,00

106,00

4.

Náklady na cestovné

6

38,00

0,00

38,00

5.

Náklady na reprezentaci

7

1,00

0,00

1,00

6.

Ostatní služby

8

1 038,00

70,00

1 108,00

III.

Osobní náklady

13

6 990,00

253,00

7 243,00

14

5 243,00

180,00

5 423,00

10.

Mzdové náklady

11.

Zákonné sociální pojištění

15

1 597,00

61,00

1 658,00

13.

Zákonné sociální náklady

17

150,00

12,00

162,00

IV.

Daně a poplatky

19

16,00

1,00

17,00

15.

Daně a poplatky

20

16,00

1,00

17,00

V.

Ostatní náklady

21

5,00

0,00

5,00

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále

22

4,00

0,00

4,00

22.

Jiné ostatní náklady

28

1,00

0,00

1,00

VI.

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

29

220,00

0,00

220,00

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

220,00

0,00

220,00

Náklady celkem

39

9 240,00

344,00

9 584,00

Výkaz zisku a ztráty / v tisících

Stav k rozvahovému dni
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I.

Provozní dotace

41

5 345,00

0,00

5 345,00

1.

Provozní dotace

42

5 345,00

0,00

5 345,00

II.

Přijaté příspěvky

43

552,00

0,00

552,00

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

552,00

0,00

552,00

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

2 953,00

345,00

3 298,00

IV.

Ostatní výnosy

48

348,00

0,00

348,00

10.

Jiné ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy

54

348,00

0,00

348,00

Výnosy celkem

61

9 198,00

9 198,00

9 543,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

- 42,00

1,00

- 41,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

- 42,00

1,00

- 41,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo
řádku
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Rozvaha / v tisících

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

550,00

380,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1 716,00

1 716,00

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

1 716,00

1 716,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

0,00

50,00

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

0,00

50,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

- 1 166,00

- 1 386,00

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

- 1 166,00

- 1 386,00

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

2 960,00

2 660,00

Pohledávky celkem

52

874,00

1 025,00

1.

Odběratelé

53

275,00

409,00

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

422,00

492,00

5.

Ostatní pohledávky

57

47,00

24,00

9.

Ostatní přímé daně

61

27,00

0,00

11.

Ostatní daně a poplatky

63

3,00

0,00

18.

Dohadné účty aktivní

70

100,00

100,00

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

2 069,00

1 618,00

1.

Peněžní prostředky v pokladně

73

27,00

53,00

2.

Ceniny

74

21,00

78,00

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

2 021,00

1 487,00

Jiná aktiva celkem

81

17,00

17,00

Náklady příštích období

82

17,00

17,00

AKTIVA CELKEM

85

3 510,00

3 040,00

1.

Rozvaha

IV.

II.

IV.
1.
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Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednířádku dni účetního mu dni účetního
období
období

Rozvaha / v tisících

Vlastní zdroje celkem

1

2 634,00

2 634,00

I.

Jmění celkem

2

2 622,00

2 315,00

1.

Vlastní jmění

3

201,00

201,00

2.

Fondy

4

2 421,00

2 114,00

II.

Výsledek hospodaření celkem

6

12,00

- 51,00

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

- 51,00

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

12,00

x

B.

Cizí zdroje celkem

10

876,00

776,00

II.

Dlouhodobé závazky celkem

13

93,00

149,00

6.

Dohadné účty pasivní

19

93,00

149,00

III.

Krátkodobé závazky celkem

21

783,00

627,00

1.

Dodavatelé

22

199,00

9,00

3.

Přijaté zálohy

24

10,00

0,00

5.

Zaměstnanci

26

371,00

366,00

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

28

199,00

194,00

8.

Daň z příjmů

29

4,00

0,00

9.

Ostatní přímé daně

30

0,00

48,00

11.

Ostatní daně a poplatky

32

0,00

4,00

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

33

0,00

1,00

17.

Jiné závazky

38

0,00

5,00

PASIVA CELKEM

49

3 510,00

3 040,00

A.

Rozvaha

PASIVA

Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednířádku dni účetního mu dni účetního
období
období
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Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018

24

25

Příloha k účetní závěrce

Poděkování

Poděkování

DĚKUJEME za to, že jste s námi.
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Bártová Martina
Bezrouková Martina
Borovičková Alena
Ciprová Jana
Čabanová Karolína
Dlouhá Nikola
Dohnalová Marcela
Drnovcová Dana
Drnovcová Tereza
Dvořáková Kateřina
Elšíková Jana
Flemmer Dominik
Havlíková Nikola
Hlávková Romana
Chlaňová Zuzana
Jakabová Zuzana
Janečková Kateřina

Jedličková Romana
Joška Michal
Kajabová Martina
Koubík Patrik
Králová Kristýna
Krédlová Blanka
Kučerová Petra
Kubrychtová Petra
Kubrychtová Zdena
Lejček Luboš
Lejčková Michaela
Lorenzová Jitka
Lukasová Adriana
Mandíková Karolína
Marešová Pavlína
Matějková Petra
Michálková Radka

Milota Michal
Molinová Daniela
Neumannová Hana
Peřinová Romana
Petrik Jan
Pekárková Vlasta
Picková Radka
Pikhartová Dagmar
Pospíchalová Kateřina
Rathouská Vlasta
Říhová Vladislava
Říhová Vladimíra
Sintová Eliška
Schamannová Michaela
Stammers Jana
Šimečková Michaela
Vnouček Matěj
Zuda Tomáš

Podporují nás
Velké díky za pomoc a podporu našich klientů, za Váš čas
a Vaše otevřené srdce.
Fyzické osoby
Báčová Petra
Balážová Petra
Baláž František
Bernat Michal
Bolinová Tereza
Bret Jan
Burianová Lucie
Drnovec Lukáš
Fišerová Věra
Fuxa Jiří
Jančaříková Irena

Kašpar Karel
Komendová Jitka
Kothanová Jiřina
Kozlovská Dušana
Kubíčková Šárka
Lavičková Jana
Modráčková Eva
Morsteinová Tereza
Niederlová Veronika
Páleník Patrik
Palkoska Pavel

Pešinová Jana
Potočka Jakub
Špiclová Monika
Špiritová Drahomíra
Svobodová Alena
Synková Erika
Valinovi Rena a Pavel
Veselá Hana
Vidmanová Eva
Vlková Jana
Voda Jan
Weiszová Alice

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Město Žebrák
Městys Liteň
Obec Hýskov
Obec Loděnice
Obec Osek

Obec Praskolesy
Obec Suchomasty
Obec Vinařice
Obec Vráž
Obec Zaječov

Nadace
Fórum dárců, z.s. – vzdělávání MNG
Nadace Agrofert – vzdělávání zaměstnanců
Společnost DUHA (Trutnov) nadace pro děti postižené mozkovou obrnou – arteterapie

Firmy
AGP Beroun – Agropodnik, a. s.
Antalis s.r.o.
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
AUROS PB s.r.o.
CMS Consulting s.r.o.
Českomoravský beton, a. s.
Český Lev – Union Beroun
ČSOB Asset Management, a.s.
Cymedica, spol. s r.o.
Dýňová Farma (Bykoš)
HECKL, s.r.o.
Hošek prevence s.r.o.
Jiří Novák – BOZP

Klášterní lesy Strahov, s.r.o. – Ing. Pavel Uhlíř
Letiště V. Havla
M+H, Míča a Harašta s.r.o. (Saloos)
Nokian Tyres s.r.o
PIRATES PRESS EUROPE s.r.o.
RGT, s.r.o.
Saint-Gobain Securit ČR S.R.O.
Tart s.r.o.
TEZA, spol. s r.o.
Tvořivý ráj (Hořovice)
WhiteCell CZ, s.r.o.
Zahrada Lisý s.r.o. (Králův Dvůr)
Zahradní centrum Cílkovi (Hořovice)

Poděkování

Obce / Města
Město Beroun
Město Goslar
Město Hořovice
Město Hostomice
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Výroční zpráva byla vytištěna za podpory společnosti
PIRATES PRESS EUROPE s.r.o.

