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Naši milí přátelé a příznivci Dobromysli,



rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný v osobním i v pracovním životě. Vládní opatření 
se dotkla i poskytování některých našich služeb. Na jaře jsme museli s ohledem na vládní 
nařízení uzavřít služby Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny. Byly to dlouhé tři 
měsíce čekání na znovuotevření našich služeb. Dětí a jejich rodičů se dotklo samozřejmě 
zavření všech škol, a tak byla služba Osobní asistence naopak poptávána nad běžnou 
nasmlouvanou dobu. Naši pracovníci během 3 měsíců, kdy byly služby zavřeny, nezaháleli. 
Školili jsme se, zvelebovali prostory, šili roušky, vypomáhali u jiných poskytovatelů sociálních 
služeb. Jsem pyšná, že v době pandemie se nezalekli nových výzev a s obrovským 
nasazením vše zvládli. Z osobní zkušenosti, vím, jak bylo občas velmi těžké skloubit distanční 
výuku dětí, péči o své nemocné blízké a pracovní povinnosti. 



Tento rok nebyl naštěstí jen o nemoci Covid-19. V našich službách bylo plno radosti a 
smíchu, na pobytech jsme poznávali nová místa a zažívali mnohá dobrodružství.



Za velký úspěch považuji účast ve finále Impact First, kde jsme půl roku pracovali s experty 
na byznysových plánech našeho DobroDíla. Naše mýdla se dostala i na stránky časopisu 
Forbes. DobroDílo kráčí vstříc novým výzvám a s ním i pracovníci s hendikepem, z nichž 
někteří mají práci poprvé v životě. 





Děkuji Vám všem za podporu a za velké srdce,

kam se vejde i naše Dobromysl a DobroDílo.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Ředitelka Dobromysl, z. ú. 

Úvodní slovo
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Poslání organizace
Kdo jsme?


Poslání


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. 




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


Sociální služby Dobromyl, z. ú. jsou součástí sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Poskytujeme:


Fakultativní služby

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




Denní stacionář

Odlehčovací služby

Osobní asistence

Sociálně terapeutické dílny






Arteterapie

Muzikoterapie

Hipoterapie

Rehabilitační masáže, motomed, manufit, perličkové koupele

Vzdělávání se speciálním pedagogem

Multismyslová místnost snoezelen

Svoz bezbariérovým automobilem



Nejvyšším orgánem Dobromysl, z. ú. je správní rada, která v roce 2020 pracovala ve složení: 
Bc. Bronislava Buroňová, Mgr. Petra Volfová Kučerová, JUDr. Ing. Věra Nováková, 
PhDr. Hana Pavlíčková a Ing. Hana Lepičová.



DobroDílo s.r.o.

Dobromysl, z. ú. je 100% vlastníkem sociálního podniku 
DobroDílo s.r.o., který zaměstnává osoby s hendikepem. 
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Služby denního stacionáře a odlehčovacích služeb byly v roce 2020 poskytovány jak 
klientům se středně těžkým mentálním postižením, tak klientům s kombinovaným 
postižením či poruchou autistického spektra.  



Program propojoval aktivity  (muzikoterapii, arteterapii, rehabilitační procedury 
a vzdělávání se speciálním pedagogem),  (tvoření, výlety svozovým automobilem, 
přípravy jednoduchých pokrmů a oslavy narozenin) a  (vycházející především 
z cílů individuálních plánů, potřeb a zájmů jednotlivých klientů). 



Na jaře 2020 musely být služby vzhledem k vládním opatřením (šíření onemocnění Covid-19 
v ČR) celkově uzavřeny. V této době se personál věnoval úpravám společných prostor. Byla 
vymalována společenská místnost a nábytek byl nově rozmístěn tak, aby klientům, co 
nejlépe nabízel útočiště v čase práce i odpočinku. Několik pracovnic se ujalo výmalby 
jednoho z pokojů, který je využíván hlavně klienty s těžkým kombinovaným postižením. Vznikl 
tak nově tzv. „zelený pokoj“ s vrcholky hor zalitými sluncem.  



Přestože byl provoz denního stacionáře v první polovině roku omezen, v červnu a v září 
proběhly 2 bloky oblíbené 

Vedle pravidelných činností se během roku 2020 podařilo realizovat i několik celodenních 
akcí typu , které se těšily mezi 
klienty velkému zájmu. V září 2020 navíc 

. Cílem byl 
společně strávený čas při procházce do Srbska, završený opékáním buřtů na ohýnku. 



V létě patřily prostory denního stacionáře více klientům odlehčovacích služeb. Často jimi byli 
klienti dětského věku s poruchou autistického spektra. Program byl nahlížen prázdninově – 
nechyběly výlety, skupinové aktivity a odpočinek. Krátce před Vánoci se podařily realizovat i 
dvě odlehčovací soboty, které nabídly klientům příjemně strávený adventní čas a jejich 
rodinám trochu odlehčení v době předvánoční. 



Díky finanční pomoci společnosti BTL se nám podařilo nakoupit rehabilitační pomůcky do 
naší nové tělocvičny, jejíž přestavba začala již na přelomu roku 2019/2020. Z této podpory 
byly také pořízeny další pomůcky pro rozvoj kognitivních schopností a smyslového vnímání 
našich klientů denního stacionáře a odlehčovacích služeb. 



V průběhu týdne se denních aktivit účastnilo 14 klientů, kteří zde trávili různě dlouhou dobu. 
V roce 2020 využilo služby Denní stacionář a Odlehčovací služby 30 osob se zdravotním 
postižením. 



Službu Denní stacionář a Odlehčovací služby vedla v roce 2020 .  

terapeutické
skupinové

individuální

hipoterapie v ekocentru Zvířecí pohoda v Bzové. 



Masopust, Halloween či Vánoce na denním stacionáři
proběhl společný výlet klientů denního 

stacionáře a odlehčovacích služeb s žáky Montessori školy v Berouně

Mgr. Martina Bezrouková

Denní stacionář a Odlehčovací služby
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Akce denního stacionáře
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Celodenní akce



Muzikoterapie 

Muzikoterapie se v roce 2020 účastnili jak stálí klienti 
denního stacionáře, tak klienti docházející do Dobromysli 
pouze na některé terapie. 

V první skupině bylo hlavním cílem zpestření pobytu, 
individuální přístup, zklidnění a ztišení, ale také postupné 
rozvíjení schopnosti hudbu vnímat a sám ji také provozovat. 
K vlastnímu projevu prostřednictvím hudebních nástrojů 
sloužil hlavně melodický bubínek, xylofon, el. klávesy, 
kantela a perkusní nástroje. 



Postupně se dařilo rozvíjet vlastní melodické cítění, od 
mechanického opakování stále stejných tónů k rozvíjení 
jednoduché melodie a využívání celého spektra tónů, a to 
zvlášť u klientů s PAS (citlivé narušování stereotypů 
umožněné terapeutickým vztahem). 

Arteterapie 

V r. 2020 jsme s klienty kreslili převážně pastelem. Zažívali jsme tvořivý proces nejen skrze 
barvy, ale i skrze naše ruce, které svými prsty či dlaněmi vytvářely na papíře krásné barevné 
obrazy. 



Kreslení pastelem je jako pohlazení. Postupně a jemně jsme vrstvili nastrouhané pastely na 
papír a zažívali jsme přes naše ruce teplo, které nás zahřívalo na těle. Barevné nálady, které 
nám pod rukama vznikaly, nás zahřívaly na duši.  Společně jsme prožívali přátelskou a klidnou 
atmosféru.

Z přednášky Rudolfa Steinera: "Musíme 
být znovu schopni nejen se dívat na 
barvy, přesně je reprodukovat, ale žít s 
nimi, zažít vnitřní životní sílu barev". 



Skupinovou arteterapii vede paní


.Martina Limpouchová

9

Terapie očima našich terapeutů

V případě pasivního poslechu se postupně prodlužovala doba, kdy byli klienti schopni v klidu 
poslouchat melodickou a rytmickou klasickou hudbu (Mozart, Vivaldi, Chopin). V obou 
skupinách klientů se pak daří zlepšovat (nejen) hudební paměť prostřednictvím zpěvu 
především lidových písní s kytarovým doprovodem.  



Lekce muzikoterapie vede


.Mgr. Marcela Dohnalová



Rehabilitační procedury


Jany Elšíkové

Naši klienti mají rádi masáže, dotek je to nejvíc, co můžeme jeden druhému dát. Daří se 
odblokovat bolavá záda, ale i vnímat svoje tělo, odpočinout si. Používáme aroma oleje nejen 
na masáž, ale i do difuzéru na inhalace, což ještě více zlepšuje účinky masáží a posiluje 
imunitu.

  

S chutí si společně rádi zacvičíme, nejdříve se zahřejeme na míči, potom protáhneme celé 
tělo, a nakonec si zatančíme. Klienti jsou moc šikovní, zlepšuje se jim kondice i koordinace.  



Všechny rehabilitační procedury jsou pod vedením paní .

Vzdělávání se speciálním pedagogem 

Radka Michálková

 

Vzdělání speciálního pedagoga probíhá jednou týdně po dvou skupinách. Rytmus a průběh 
vzdělávacích hodin je pevně ukotven, u některých klientů nastala změna, odešli nebo přišli 
noví, ale z větší části klienti zůstávají několikátým rokem. 



Také díky tomu se daří udržet velmi dobrý průběh hodin, klienti se pilně a se zájmem zapojují 
a ve skupinách vládne přátelská a klidná atmosféra. 



Tyto lekce vede paní .
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Terapie očima našich terapeutů



Rok 2020 byl pro všechny velmi náročný a ojedinělý, samozřejmě tak i pro naši organizaci. 
Některé služby byly vládním nařízením několik týdnů uzavřené, ne však služba Osobní 
asistence.  Tato služba byla poskytována nepřetržitě a v době uzavření škol byl počet 
asistencí ještě navýšen. Velké díky patří všem pracovníkům, kteří toto období zvládli a v 
nelehké době tu byli pro děti i dospělé s postižením.



V největší míře jsme službu poskytovali v Dětském domově Beroun, tak jako každý rok. Tam 
naši pracovníci dochází každý den, včetně víkendů, svátků, prázdnin apod. V období 
uzavírání škol se míra asistence některé dny navyšovala, proto jsme hodně využívali i 
pracovníky na DPP/DPČ. Během tohoto roku přibyli 3 noví klienti a 2 odešli do jiného 
pobytového zařízení. Celkem probíhala osobní asistence u 22 klientů - vždy jsou to děti do 18 
let s různou mírou mentálního nebo kombinovaného postižení. Naši asistenti dětem nabízeli 
podporu podle jejich individuálních potřeb. Zaměřili jsme na nové individuální plány s 
osobním cílem u každého klienta. S pracovnicemi jsme zavedli během roku kazuistické 
porady, kdy společně řešíme jednotlivé cíle a jejich plnění.



. Službu poskytujeme nejen v Berouně, 
ale také v okolních městech jako Hořovice, Žebrák nebo obci Točník.
V individuální osobní asistenci jsme měli 10 klientů
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Osobní asistence

Individuální osobní asistence je postavena 
na potřebách klienta. Jedná se tedy o velmi 
specifickou pomoc. Pro představu například 
poskytujeme osobní asistenci dítěti, které je 
umístěno v nemocnici v Hořovicích na 
jednotce DIOP. Asistentka za ním dochází na 
5hod. denně, kdy s ním cvičí, čte mu, chodí s 
ním na procházky atd. Dále jsme poskytovali 
asistenci dětem v Základní škole v Žebráku. 
Kromě asistence ve škole, využívala rodina 
jedné žákyně, asistenci i v domácím 
prostředí. Hlavně o prázdninách a svátcích 
nebo při distanční výuce. Náplní asistence je 
např. procvičování motoriky, logopedické 
nácviky před zrcadlem, prohlížení knížek a 
také samozřejmě dopomoc při hygieně a 
stravování.

V Berouně poskytujeme asistenci několika 
klientům. U jednoho chlapce se nám povedlo 
navýšit během tohoto roku asistenci na  
4 dny v týdnu, což je opravdu velký úspěch. 
Dva dny využívá službu v domácím prostředí, 
dva dny v prostorách organizace.  
V prostorách denního stacionáře využívá 
např. relaxační místnost snoezelen nebo 
tělocvičnu, kde má nejraději houpačku.  
Z tohoto úspěchu má radost také především 
rodina, které jsme tak mohli odlehčit v jejich 
nepřetržité péči.



Další individuální asistence probíhala v 
podobě společného trávení volného času s 
dospívající slečnou s poruchou autistického 
spektra, např. na hřišti, v bazénu nebo 
cukrárně. Cílem byl nácvik samostatnosti.



Služba Osobní asistenci nabízela našim 
klientům i pobytové akce. Během roku 
využilo tuto službu 93 klientů.



Službu Osobní asistence vedla 
.

Bc. Petra 
Matějková



Osobní asistence
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Pobytové akce s osobní asistencí

Jednou ze služeb, které naše organizace nabízela i v roce 2020 jsou pobytové akce. Cílem 
této služby je, aby i lidé s hendikepem mohli poznávat nová místa, kamarády a prožít dny 
jinak, než v běžném režimu. Druhým, neméně důležitým cílem této služby, je odlehčit alespoň 
na pár dní rodinám a osobám, které o tyto lidi pečují. 



Rok 2020 byl po všech stránkách odlišný, bohužel, celosvětová pandemie zasáhla i naše 
naplánované akce, a tak se z plánovaných 13 pobytů mohlo uskutečnit jen 10. 



Mezi nejoblíbenější pobyt patří bezesporu víkendový , který jsme 
měli v plánu hned 3x. Každoročně jej pořádáme v rekreační středisku Sv. Štěpán 
v Cheznovicích.  Rok 2020 se nesl ve znamení změn, a to platilo i tady. Začali jsme 
spolupracovat s novými terapeutkami a jejich psími parťáky a podařilo se nám navázat 
spolupráci s firmou Calibra, která nám zasílá sponzorské dary v podobě granulí a pamlsků pro 
naše canisterapeutické psy. Věříme, že se nám v dalších letech podaří canisterapii pro naše 
klienty posunout na ještě vyšší úroveň. 



Pro klienty, kteří zvládají pobyty jen s malou mírou podpory, 

. Oba pobyty se vyznačují aktivnějším programem. To znamená, že je 
každý den výlet, či procházka, pokud je to možné, tak nějaká exkurze (návštěva sklárny 
Harrachov, návštěva Horské služby atd.). Vždy i jeden den odpočinkový, kdy si každý vyrobí 
něco na památku. Letní tábor se snažíme co nejvíce připodobnit běžným táborům, takže 
nechybí celotáborová hra, nástupy, táboráky, výlety.

 

V posledním roce jsme zaznamenali větší poptávku 

, proto jsem se rozhodli, přidat do nabídky pobyty speciálně upravené 
na míru těmto klientům. Pobyt je specifický tím, že na malou skupinu (max. 5 klientů) je 
stejný počet asistentů. Program je uzpůsobený dle potřeb daných klientů. 



Posledním pobytem roku je , probíhající v Dobromysli. Program se nese ve 
vánočním duchu, vyrábí se ozdoby, pečou a zdobí se perníčky, nechybějí ani výlety a 
Mikulášská nadílka.   

 

Každý rok pořádáme pobyty také pro děti z Dětského domova speciálního Beroun. Jedná se o 
dva týdenní pobyty v létě, které letos proběhly v areálu Poslův Mlýn u Máchova jezera. Nově 
jsme pro ně také zařadili víkendový canisterapeutický pobyt. 



V roce 2020 se uskutečnilo 10 pobytů a zúčastnilo se jich 65 klientů, někteří i více pobytů za 
rok. 



Tuto službu vedla v roce 2020 . 


canisterapeutický pobyt

pořádáme pobyty na horách a 
letní tábor na Úhlavce

po pobytech pro lidi s poruchou 
autistického spektra

Mikulášský pobyt

 Eliška Bartošíková Čiháková



Pobyty
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Sociálně terapeutické dílny zažily stejně jako všechny sociální služby v roce 2020 rok 
opravdu plný výzev.  



Většina klientů STD zahájila nový rok v lednu pobytem na horách v Desné v Jizerských 
horách. Ideální příležitost si v praxi vyzkoušet to, čemu se dlouhodobě v dílnách věnují – 

. Například při výletech - při objednávání 
jídla v restauraci, při exkurzi a při cestování hromadnou dopravou.  



Po celý rok – pokud to situace umožňovala – se klienti dílen věnovali aktivitám v rámci pevně 
nastaveného programu. V pondělí hlavně – ať už upevňování školních 
dovedností, orientaci v čase, seznamování se s vlastními právy, nebo se během pravidelného 
„Job Klubu“ seznamovali se vším, co obnáší chození do zaměstnání - jak jej získat a jak si jej 
udržet. Velmi cenným se ukázalo předávání zkušeností mezi klienty, kteří již pracují 
v sociálním podniku DobroDílo, a ostatními. 

Úterní program zahrnoval jak vzdělávání, tak např.  – nákup 
na čtvrteční vaření spolu s některou z pracovnic.  Samozřejmě až po kontrole zásob a podle 
receptu, vyhledaného předtím na internetu. Prostor byl i pro tradiční  – 
výrobu odlévaných svíček, balení koupelových solí a výrobu keramiky. Vše podle 
individuálních plánů jednotlivých klientů. 

nácvikům samostatnosti a rozvoji komunikace

vzdělávání 

nácvik hospodaření s financemi

pracovní nácviky

Středa byla vždy vyplněna programem podle momentální docházky 
klientů, protože se jedná o „nepovinný“ den. Někdo nacvičoval odlévání 
svíček, někdo výrobu keramiky, někdo pekl dezert na čtvrtek. Zato 
čtvrtek, den , byl mezi klienty už tradičně velmi oblíben. 
Jak by ne, co si v ten den společně připravili, na tom si společně při 
obědu pochutnali.

nácviků vaření

Sociálně terapeutické dílny
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Páteční  se staly vítanou příležitostí jít si provětrat hlavu mimo prostory dílen, podívat 
se na krásná místa v našem okolí a procvičit si komunikaci na veřejnosti – třeba při nákupu 
jízdenek nebo při koupi občerstvení. Každý den v týdnu fungovala už osvědčená „služba dne“, 
kdy většinou dvojice klientů přebrala zodpovědnost za prostor dílen, za jeho úpravu a úklid, 
ale i za péči o ostatní klienty (přípravu svačin), nebo péči o květiny v dílnách. 



Služba Sociálně terapeutické dílny vede lidi s mentálním postižením ve věku od 16 do 60 let 
k samostatnosti v životě a připravuje je na budoucí pracovní uplatnění, zejména 
prostřednictvím pracovních nácviků a zdokonalování a upevňování sociálních dovedností. 



Po celou dobu roku 2020 byly klientům STD k dispozici a k samostatnosti je vedly vždy 
ochotné a pozitivně naladěné pracovnice Romana Hlávková, Romana Peřinová a Bohuslava 
Vavřinová. 



V roce 2020 využilo službu Sociálně terapeutických dílen celkem 12 klientů, byla přijata jedna 
nová klientka. 



Na postu vedoucího dílen působil . 

výlety

Bc. Lukáš Pechan



Sociálně terapeutické dílny
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Dokumentace



18

Rozvaha
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Výkaz zisku a tráty
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Účetní závěrka
Příloha k účetní závěrce ke 31. 12. 2020


Popis společnosti


Miroslava Šlejmarová

Mgr. Kateřina Dvořáková




Dobromysl, z.ú je česká právnická osoba ve formě zapsaného ústavu. Původní obecně 
prospěšná společnost vznikla dne 6. ledna 2012 se sídlem Beroun, Bezručova 928. V roce 
2018 došlo ke změně právní formy a vznikl zapsaný ústav.  

Hlavní činností ústavu je zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených 
dětí, mládeže a dospělých, poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se 
zdravotním postižením. Těmito službami jsou: Denní stacionář, Odlehčovací služby, Osobní 
asistence, Sociálně terapeutické dílny, dále pak zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb 
zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých a poskytování bezbariérové dopravy k 
možnosti využívání poskytovaných sociálních služeb. 



Společnost má zaevidovánu i doplňkovou (vedlejší hospodářskou) činnost. Společnost je 
100% vlastníkem společnosti DobroDílo s.r.o., s vkladem 50.000 Kč.



Jediným zakladatelem organizace Dobromysl, z. ú. je .



Statutárním orgánem společnosti je ředitelka. 



K 31. 12. 2020 je ředitelkou společnosti , nar. 7. 11. 1978.



Dalším orgánem společnosti je správní rada. Členové správní rady k 31. prosinci 2020:



Předsedkyně:               Bronislava Buroňová		



Členky:		                         Mgr. Petra Volfová Kučerová

		                                       Ing. Hana Lepičová

                                         PhDr. Hana Pavlíčková

 		                                      JUDr. Věra Nováková



Členům správní rady společnosti nebyly vypláceny žádné odměny ani jiná plnění v peněžní či 
naturální formě.



Průměrný počet zaměstnanců v účetním období činil 24 zaměstnanců. K 31. prosinci 2020 
měla společnost 28 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru – 24 přepočtených celých 
úvazků (10 v ostatních PP), z toho 1 ředitele.
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Účetní závěrka
Základní východiska pro vypracování účetní závěrky


Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát


Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a podle postupů účtování 
pro nevýdělečné organizace dle vyhlášky č. 504/2002Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Společnost ve sledovaném účetním období nemá žádné zásoby, neúčtuje v cizích měnách, 
nemá ani neposkytla žádné úvěry a půjčky a neměla opravné položky k majetku.

Pro dlouhodobý majetek byly stanoveny účetní odpisy, které jsou stanoveny pro jednotlivé 
položky dlouhodobého majetku.




V roce 2020 došlo ke změně výše fondu základního jmění, a to snížení, o rozpuštění odpisů 
dotovaného majetku do výnosů. Stav fondu základního jmění společnosti k 31. 12. 2020 činil 
113.319 Kč. Z rezervního fondu byla rozhodnutím správní rady uhrazena ztráta z roku 2019. 
Dále byly vypořádány nevyužité dary na další období. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 
činil 1.401.904,21 Kč.



Společnost k datu účetní uzávěrky neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. K 31. 12. 
2020 eviduje závazky ve splatnosti do 30 dnů, a to v tomto složení:

Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky kryté podle zástavního práva, nevede 
soudní jednání a spory.



K datu účetní závěrky společnost neeviduje pohledávky po splatnosti.



Dobromysl, z. ú. v účetním období provozoval hlavní činnost – poskytování sociálních služeb 
(výnosy z ní činily v roce 2020 2.790 tis. Kč). Na tuto činnost obdržel dotace v celkové výši 
7.593 tis. Kč, dále dary od fyzických a právnických osob, obcí a nadací v celkové výši 488 tis. 
Kč. V roce 2020 měl Dobromysl, z. ú. výnosy z hospodářské činnosti (pronájem prostor, 
reklama apod.), a to ve výši 205 tis. Kč

 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

V Berouně dne 25. 5. 2021	 Mgr. Kateřina Dvořáková

Ředitelka Dobromysl, z. ú. 

V tis. Kč

54

481

257

14

Závazky z obchodních vztahů

Závazky k zaměstnancům

Jiné závazky

Závazky k institucím sociálního a 
zdravotního zabezpečení



Poděkování
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Tým Dobromysli v roce 2020:



Bartošíková Čiháková Eliška

Benešová Zuzana

Beneš Michal

Bezrouková Martina

Buroňová Zuzana

Ciprová Jana

Cipra Jiří

Dlouhá Nikola

Dohnalová Marcela

Dvořáková Kateřina

Elšíková Jana

Hlávková Romana

Holátová Bohdana

Hubingerová Eva

Kernová Kateřina

Koubík Patrik

Krolmusová Monika

Kučerová Petra 

Landa Tomáš

Lejček Luboš

Lejčková Michaela

Limpouchová Martina

Lorenzová Jitka

Machoňová Anna

Mandíková Karolína 

Matějková Petra

Michálková Radka

Neumannová Hana

Nováková Barbora

Pánková Dana

Pechan Lukáš

Peřinová Romana

Picková Radka

Pikhartová Dagmar

Požárková Markéta

Prokeš Martin

Průšová Veronika

Rákosníková Jana

Říhová Vladislava

Schmidová Jana

Sintová Eliška

Šimečková Michaela

Ullrichová Alžběta

Vavřinová Bohuslava a Tereza

Vyskočilová Markéta


V roce 2020 nás podpořili:



Fyzické osoby



Antoniv Josef, Balážová Petra, Baláž František, Breitkopf Eva, Bouček Jiří, Cajthamlová 
Vladimíra, Čížková Adéla, Drnovec Lukáš, Durďák Jan, Dušková Jana, Fumfálková Lucie, 
Fuxová Lenka, Hatinová Jitka, Hošek Jiří, Jančaříková Irena, Jandečková Jana, Jetmar Jiří, 
Jirásek Jan, Kajabová Martina, Killioglu Can, Kozlovský Pavel, Krákorová Barbora, Krédlová 
Blanka, Krišťák Denis, Kučerová Taťána, Kučerová Petra, Kvasničková Jaroslava, Langpaul 
Ladislav, Morsteinová Tereza, Nesnídalová Lenka, Nováková Josefína, Paclová Marcela, 
Pokorný Marek, Potočka Jakub, Poubová Monika, Rozehnal Michal, Smola Gabriela, Smutná 
Marie, Stará Barbora, Šabatová Petr, Šolc Oldřich, Špiclová Monika, Špiritová Drahomíra, 
Štejnar Jan, Valinovi Rena a Pavel, Vidmanová Eva, Vinduška Zdeněk, Vohnoutová Klára, Volf 
Milan, Vostřáková Lenka, Weiszová Alica.

Všem patří velké díky za pomoc a 
podporu našich klientů, za Váš čas 
a Vaše otevřené srdce.



KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MPSV



Obce / Města

Nadace a fondy



Nadace ČEZ

Nadace Leontinka

Nadace Tipsport

Nadační fond Albert

Obec Osek

Obec Suchomasty

Obec Vinařice

Obec Vráž

Obec Točník

Obec Praskolesy

Firmy



Apokork studio Beroun

AUROS PB s.r.o.

Avast Software s.r.o.

BTL zdravotnická technika, a.s.

CALIBRA (Noviko s.r.o.)

ComAp a.s.

ČSOB Asset Management, a.s.

Dýňová Farma (Bykoš) 

Expert Elektro Beroun

Hošek prevence s.r.o.

iNEPRO revize s.r.o.

JUWITAL s.r.o.

Klášterní lesy Strahov, s.r.o. 

K.T.O. International spol. s r.o.

Lindab s.r.o.

LMC s.r.o.

Nokian Tyres s.r.o

PIRATES PRESS EUROPE s.r.o.

SCUK.cz Beroun

Scholaris servis

TEZA, spol. s r.o.

Tvořivý ráj (Hořovice)

Wiegel Žebrák žárové zinkování s.r.o.

Zahradnictví Cílkovi
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Město Beroun

Město Hořovice

Město Králův Dvůr

Město Žebrák

Obec Hýskov

Obec Chodouň

Obec Loděnice

Poděkování



Dary

Dar od Calibry Dar od JUWITAL

Předání daru od paní Čížkové JOJOkava

Dar STD
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