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Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé, 

každý rok touto dobou se ohlížím na rok předešlý, abych si připomněla, co všechno se 
v Dobromysli událo. Jakými situacemi a událostmi jsme si prošli, kdo byl součástí  organizace, 
kam jsme se posunuli. Na některé věci si vzpomenu lehce nebo s radostí , jiné mi připomenou 
kolegové a některé připlují, když procházím fotografi e roku loňského nebo příspěvky, 
které publikujeme na sociálních sítí ch. 

I rok 2021 byl poznamenám různými opatřeními kvůli onemocnění Covid-19. Každý z nás 
si musel zvyknout pracovat někdy v jiném režimu nebo za stále se měnících podmínek. 
Všichni naši pracovníci si zaslouží poděkování za jejich neutuchající energii, sílu a trpělivost, 
se kterou podporují a pečují o děti  i dospělé s hendikepem. Chod organizace a všech našich 
služeb zabezpečuje velký tým lidí a já si vážím práce každého z nich. Bez jejich profesionality, 
přátelství, nápadů, schopností  a lidskosti  by se Dobromysl neobešla. Je mi ctí  a mám velkou 
radost, že již několikátý rok mohu být průvodkyní tomuto skvělému týmu. 

Rok 2021 se u nás nesl v duchu velkých změn. Tou největší bylo budování denního stacionáře 
v Hořovicích. Městu Hořovice, pracovnicím sociálního odboru a panu Landovi z MKC Hořovice 
patří velké poděkování za spolupráci a možnost otevřít tuto službu v jejich městě. Noví klienti  
začali denní stacionář v Hořovicích využívat již 3. ledna roku letošního. Kromě rekonstrukce 
a shánění vybavení do Hořovic, jsme díky společnosti  IKEA a jejich zaměstnancům, mohli 
zrenovovat a nově vybavit i denní stacionář v Berouně. Díky podpoře MPSV a Nadace 
Tipsport jsme zakoupili do služby Osobní asistence nový osobní automobil a usnadnili tak 
cestování našim pracovníkům za klienty. 

Děkuji všem, kteří stáli v blízkosti  Dobromysli, za přátelskou podporu, Váš čas, cenné rady 
a fi nanční podporu služeb pro lidi s hendikepem.

Mgr. Kateřina Dvořáková

ředitelka Dobromysl, z. ú.
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O nás
Dobromysl, z. ú. je berounská organizace poskytující 
pomoc na profesionální úrovni. Díky provázané 
nabídce služeb umíme odborně podporovat 
lidi s mentálním a kombinovaným posti žením 
v každém věku i s různými potřebami. 

Poslání
Pomáháme v životě rodinám s péčí o jejich blízké 
s mentálním nebo kombinovaným posti žením, 
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 terapeuti cké dílny
Fakultati vní služby
Arteterapie
Muzikoterapie
Hipoterapie
Canisterapie
Rehabilitační masáže, motomed, manufi t
Vzdělávání se speciálním pedagogem
Multi smyslová místnost snoezelen
Svoz bezbariérovým automobilem

Nejvyšším orgánem Dobromysl, z. ú. je správní rada, která v roce 2021 pracovala ve složení: 
Bc. Bronislava Buroňová, Mgr. Petra Volfová Kučerová, JUDr. Ing. Věra Nováková, PhDr. Hana 
Pavlíčková a Ing. Hana Lepičová.

Dobromysl, z. ú. je 100% vlastníkem sociálního podniku DobroDílo s.r.o., který zaměstnává 
osoby s hendikepem. 

Poslání organizace
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Denní stacionář a Odlehčovací služby

Služby denního stacionáře a odlehčovacích služeb byly v roce 2021 poskytovány klientům 
s mentálním a kombinovaným posti žením, kteří vyžadovali vysokou míru podpory. 
Program DS byl navržen tak, aby co nejvíce naplňoval činnosti  individuální, skupinové 
i terapeuti cké. Od února 2021 jsme mohli našim klientům vedle muzikoterapie, arteterapie, 
rehabilitačních procedur a vzdělávání se speciálním pedagogem, nabídnout i canisterapii, 
která v nabídce DS delší dobu chyběla. S terapeutkou Evou k nám začaly jednou za dva 
týdny docházet fenky Beruška a Easy. Na jaře a na podzim navíc proběhly 2 bloky oblíbené 
hipoterapie v ekocentru Zvířecí pohoda v Bzové. 
Skupinové akti vity (tvoření, výlety svozovým automobilem, přípravy jednoduchých pokrmů) 
nově obohati lo společné muzicírování za doprovodu kytary. V rámci skupinových činností  
jsme si také více připomínali svátky souvisejícími s ročním obdobím a společně slavili 
narozeniny našich klientů.
Na začátku roku jsme získali v rámci grantu „Ikea spolu s námi“ fi nanční příspěvek na obnovu 
nábytku a zařízení v denním stacionáři. První pololetí  tak proběhlo v duchu plánování. V červnu 
poté, s pomocí dobrovolníků z řad zaměstnanců IKEA a všech pracovníků Dobromysli, byly 
prostory nově vymalovány a vybaveny pořízeným nábytkem. Díky našim dalším donátorům 
byly nakoupeny nové didakti cké pomůcky a vybavena místnost pro skupinu dětských 
klientů s PAS. Dále se společně s klienty podařilo přesadit všechny květi ny na DS do zbrusu 
nových květi náčů. V rámci systému AAK také doplnit chybějící pomůcky a více tak podpořit 
komunikační dovednosti  našich klientů.
Rok 2021 byl také plný vzdělávání. V rámci pravidelných pátečních kazuisti ckých porad 
probíhalo předávání informací z oblastí  specifi k a potřeb lidí s mentálním a  kombinovaným 
posti žením a osob s poruchami auti sti ckého spektra (PAS). Na jaře se poté uskutečnil 
kurz první pomoci vedený zkušeným záchranářem, online seminář věnovaný diagnosti ce 
osob s PAS a webinář o epilepsii a krátce nato dvoudenní akreditovaný seminář věnovaný 
problemati ce podpory klienta s chováním náročným na péči. 
Uzavření speciálních škol v měsíci březnu (vlivem zhoršující se epidemiologické situace 
v souvislosti  s šířením nákazy covid-19) znamenalo pro služby DS a OS zvýšený zájem o službu 
z řad klientů školního věku. Toto období bylo náročné, zvláště pak z pohledu zvýšených 
nároků na personál, který byl vlivem uzavření všech škol nedostatečný. 
Větší poptávka po odlehčovacích službách přicházela i v době letních prázdnin, kdy služby 
denního stacionáře čerpalo opět více klientů dětského věku s poruchou auti sti ckého spektra. 
Program byl nahlížen prázdninově – nechyběly výlety, skupinové akti vity a odpočinek. 
Vedle pravidelných činností  se během roku 2021 podařilo realizovat dvě celodenní akce 
ve spolupráci s Montessori školou v Berouně. V září proběhl společný výlet klientů denního 
stacionáře a odlehčovacích služeb s žáky této školy (tentokrát z Nižbora do Hýskova) 
a v listopadu potom společné dýňování v prostorách denního stacionáře.  
V průběhu týdne se denních akti vit účastnilo 14 klientů, kteří zde trávili různě dlouhou dobu. 
V roce 2021 využilo služby Denní stacionář a Odlehčovací služby 30 osob s posti žením.
Služby vedla Mgr. Marti na Bezrouková. 
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Akce denního stacionáře
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Výstavba nového denního staciáře v Hořovicích

V roce 2019 zpracovalo CPKP střední Čechy „Analýzu potřeb pečujících o zdravotně 
posti žené v území ORP Beroun a ORP Hořovice“. Z šetření mezi pečujícími vzešla potřeba 
služby Denní stacionář pro osoby s posti žením v Hořovicích.  A tak Dobromysl a sociální 
odbor města Hořovice společně začali přemýšlet o možnosti  vybudovat ve městě nový denní 
stacionář. Od myšlenky k činům je někdy dlouhá cesta, a ne vždy úplně snadná. Dlouhé 
3 roky trvalo hledání vhodných prostor. Na jaře 2021 jsme takový prostor konečně našli. 
Ředitel MKC Hořovice pan Přemysl Landa nám nabídl bývalý byt správce ve Společenském 
domě v Hořovicích. Zde patří velké poděkování paní Kebrlové a Ratajové ze sociálního 
odboru města Hořovice, za jejich pomoc a energii věnovanou přípravě a jednání o denním 
stacionáři. Město Hořovice se zavázalo uhradit rekonstrukci prostor a naše organizace začala 
vyjednávat o rozšíření kapacity sítě sociálních služeb se středočeským krajem a shánět 
vybavení. Během léta a podzimu se prostory rekonstruovaly. My jsme v létě získali možnost 
ucházet se v grantovém řízení ČSOB pomáhá regionům o příspěvky dárců. V této sbírce jsme 
získali příspěvky v celkové hodnotě 113.784,- Kč. Další fi nanční příspěvek ve výši 99.700,- 
jsme získali z Nadace Tipsport. Z těchto fi nančních příspěvků jsme vybavili kuchyň a jídelnu, 
zakoupili nábytek do všech místností , speciální polohovací a rehabilitační a terapeuti cké 
pomůcky, výtvarné potřeby a další doplňky.  V prosinci 2021 jsme denní stacionář slavnostně 
otevřeli a nové klienty přivítali v lednu 2022. 
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Falkultati vní služby
Takto popsali terapie v roce naši terapeuti :

Jana Elšíková (rehabilitační procedury)
Rok 2021 ovlivnila korona krize hlavně, co se týká cvičení 
– naši klienti  se nemohli stýkat ve skupinách a společný 
pohyb nám chyběl. Naštěstí  už nebezpečí pominulo 
a s chutí  jsme se opět pusti li do naší oblíbené akti vity. 
Nejdříve se zahřejeme na míčích v rytmu lati nské muziky, 
potom protáhneme celé tělo, a nakonec si společně 
zatančíme. Každý klient má svou oblíbenou píseň, 
střídáme se spravedlivě, aby se na každého dostalo. 
Nakonec se vydýcháme a rozejdeme. 
Rehabilitační masáže jsou velmi oblíbené, pracuji individuálně, každý klient má své potřeby 
a preference, které jsou ze všeho nejdůležitější. Práce je moc hezká a radostná. 

Radka Michálková (vzdělávání se speciálním pedagogem)
Vzdělávání v organizaci Dobromysl probíhá 
jedenkrát týdně po skupinách. V jedné skupině 
jsou maximálně 4 lidé, to umožňuje speciální 
pedagožce věnovat se každému klientovi 
individuálně. Některá cvičení dělají klienti  
společně, některá cvičení jsou speciálně 
zaměřena na jednotlivého člověka a jeho úroveň 
dovedností . Každá hodina má stejnou strukturu 
to znamená, že je stejné zahájení s malou 
rozcvičkou, při které trénujeme pojmenování 
části  těla a klouby a říkáme pokaždé stejnou 
básničku. Pak následuje krátký blok, kde každý z klientů má svůj prostor k vyjádření, jak se 
ten den cítí , popřípadě ke sdělení nějakého zásadního zážitku. Poté následuje procvičování 
počtů a českého jazyka, které jsou prokládány tvořivou činností  nebo přírodovědným 
blokem. V zásadě se proměnlivě dotýkáme i jednotlivých oblastí  z běžného všedního života 
s důrazem zůstávat ve spojení s realitou.

Marti na Limpouchová (arteterapie)
„Barva je duše přírody a celého kosmu. My se na této 
duši můžeme podílet tí m, že zažíváme (vnímáme) 
barvy. Když porozumíme barvám, porozumíme celému 
kosmu“. Tuto nádhernou větu napsal v r. 1914 Rudolf 
Steiner a i my se s klienty stacionáře v rámci arteterapie 
právě snažíme vnímat a zažívat barvy. Skrze koloběh 
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Falkultati vní služby
ročních svátků jsme pastelkami, pastelem a akvarelem společně prožili např. svátek Tří králů, 
masopust, Velikonoce a Vánoce.  Spolu jsme se radovali, v klidu a pohodě malovali.

Veronika a Karel Novotných (hipoterapie) - Jsou to především koně, kteří pomáhají
Návštěva dětí  a dospělých z neziskové organizace Dobromysl, z.ú. je pro nás vždy milým 
setkáním. Od dubna do listopadu, vyjma prázdnin, se dvakrát týdně vídáme již několik let. 
Nejsme to jen my, kdo hipoterapii provozuje, ale náš tým čítá fyzioterapeuta, ergoterapeuta, 
asistenta, vodiče a především koně. Čagan, Nikola, Fermín jsou jména těch, kteří již několik 
let pomáhají zlepšit fyzickou i psychickou kondici těm, kteří to potřebují. Pro hipoterapii jsme 
si vybrali koně norické, kteří jsou pro tuto činnost vhodní z hlediska svého temperamentu 
a charakteru. Mají pevný a široký hřbet, na který můžeme nejen posadit dospělé osoby, 
ale také polohovat dospělé se zdravotním posti žením. Provoz hipoterapie je náročná fyzická 
i psychická činnost pro lidi, kteří ji provozují a také pro koně, kteří trpělivě chodí v pomalém 
tempu a dobře ví, že na hřbetě nesou nejezdce. Ale únava je to poslední, na co během lekcí 
myslíme. Radost dětí  i dospělých, kteří na lekce přijedou, vyváží starosti  s provozem a je 
velmi obohacující pro náš život. 
Děkujeme celému týmu Dobromysli za spolupráci. Práce nám přináší radost a na setkání se 
vždy těšíme. :)

Eva Tlamsová (canisterapie)
Od jara roku 2021 poskytujeme 
canisterapii v rámci pátečního 
programu denního stacionáře 
(jednou za 2 týdny). 
Canisterapeuti cký tým je složen 
ze dvou fen středních plemen 
a psovoda dobrovolníka DCK.
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Sociálně terapeuti cké dílny
Sociálně terapeuti cké dílny a jejich pracovníci pomáhali celý rok 2021 k co největší možné 
samostatnosti  lidem s mentálním posti žením ve věku od 16ti  do 60ti  let. Ti se v dílnách 
mohli učit nové dovednosti , zdokonalovat se v těch stávajících, a to jak v oblasti  dovedností  
sociálních, tak v oblasti  pracovních návyků. 
V praxi to pak znamená, že si klienti  dílen pod vedením pracovnic dílen, Romany Hlávkové, 
Romany Peřinové a Bohuslavy Vavřinové, opakovali a upevňovali školní dovednosti , nebo se 
rozvíjeli ve fi nanční gramotnosti . Učili se také orientovat se v čase, místě i prostoru – v pohybu 
po městě i v přírodě. Byli podporováni v komunikaci na veřejnosti , v umění zařizování 
vlastních záležitostí  a učili se hájit svá práva. Seznamovali se také se světem povinností , který 
k právům neodbytně patří. A to se týká nejen neustálého opakování pravidel a Provozního 
řádu dílen, ale i pravidel slušného chování a občanských povinností .
V týdenním programu dílen se vedle osvědčeného a pro další možný profesní rozvoj klientů 
dílen přínosného „Job klubu“ (čti  „džob“ – od anglického výrazu pro práci), objevil také nový 
pevný bod programu – téma „Moje práva a povinnosti “. Zde probíráme s klienty témata 
občanská, ale i prakti cká, jako jsou otázky sociálních služeb, invalidních důchodů, příspěvků 
na péči, a další. Také jsme začali více diskutovat o tématech souvisejících se vztahy, a to jak 
mezilidskými, tak partnerskými, zájem o toto téma přišel přímo od klientů dílen. V rámci 
„Job klubů“ jsme se nově s klienty vrhli na sledování dokumentárních fi lmů o zaměstnávání 
lidí s hendikepem, o službách s tí m souvisejících, o chráněných dílnách a sociálních 
podnicích, které lidi s hendikepem zaměstnávají. Klienti  také měli možnost shlédnout několik 
dokumentárních fi lmů na téma Podpora samostatného bydlení a na téma Vztahy. 
Stejně jako doposud je program akti vit klientů v Sociálně terapeuti ckých dílnách členěn 
do časových bloků akti vit a přestávek, což ji pomáhá k lepší orientaci v čase během dne. 
Každý den má stanovenu tzv. Službu dne, při které se všichni klienti  během týdne střídají 

a rovnou měrou se učí plnit své 
povinnosti , např. jde o úklid 
prostor dílny. Nově se také 
klienti  starají o praní, sušení a 
případně i žehlení prádla pro 
všechny služby Dobromysli. Jde 
jim to velmi dobře.
Již tradičně probíhá každý 
čtvrtek v kuchyni v dílnách 
jeden z nejoblíbenějších nácviků 
dovedností  - vaření. Od začátku 
týdne se klienti  podílejí na 
přípravě, když nejdříve společně 
plánují, co si uvaří a vybírají 
na internetu recept. Ten, kdo si 
v Individuálním plánu stanoví, 
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Sociálně terapeuti cké dílny
že se chce naučit nebo se zdokonalit v nakupování či ve fi nanční gramotnosti  potom jde 
s pracovnicí dílen nákup nacvičovat. Ve čtvrtek si pak klienti  společně uvaří oběd o několika 
chodem a na něm si i společně pochutnají.V oblasti  pracovních nácviků se kromě tradičního 
odlévání aromati ckých svíček různých tvarů, míchání a balení koupelových solí a výroby 
keramiky v roce 2021 klienti  seznámili s novinkami. Jde o výrobu a s tí m spojený nácvik 
odlévání keramických aromalamp a koulí do forem a o odlévání aromavosků z včelího vosku. 
Výrobky klientů dílen bylo možno zakoupit i letos na berounských Hrnčířských trzích, a jsou 
už stabilní součástí  nabídky e-shopu sociálního podniku Dobrodílo, který byl před 2 lety 
Dobromyslí založen a kde našlo pracovní uplatnění právě několik bývalých klientů Sociálně 
terapeuti ckých dílen. 
V roce 2021 využilo službu Sociálně terapeuti cké služby celkem 12 klientů. Byli přijati  čtyři 
noví klienti .
Službu vedl v roce 2021 Bc. Lukáš Pechan.
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Osobní asistence
Služba osobní asistence je poskytována v nepřetržitém režimu, což klade vysoké nároky 
na počet a fl exibilitu zaměstnanců. V této službě z tohoto důvodu zaměstnáváme mnoho 
pracovníků na zkrácené úvazky nebo dohody konané mimo pracovní poměr. Každý náš 
klient nebo jeho pečující si mohou nasmlouvat hodiny osobní asistence dle svých potřeb 
a představ. Osobní asistent dochází do místa bydliště klienta, eventuálně s ním tráví čas 
na místě, které vybral klient nebo jeho zákonný zástupce/opatrovník (např. škola, kino, 
příroda). V posledních 3 letech pozorujeme navýšení asistence u osob s poruchami 
auti sti ckého spektra. Setkáváme se také s tí m, že ostatní poskytovatelé soc. služeb odmítají 
klienty s náročným chováním na péči. Důvodem je často náročnost péče. Osobní asistence 
je v Dobromysli poskytována i u těchto klientů a v případě, že péče o klienta je s ohledem 
na jeho chování náročná, probíhá služba za asistence 2 pracovníků. 
I v roce 2021 jsme službu poskytovali v dětském domově Beroun. Tam naši pracovníci 
docházeli každý den, včetně víkendů, svátků, prázdnin apod. V dětském domově se 
celkem staráme o 18 klientů - vždy jsou to děti  do 18 let s různou mírou mentálního nebo 
kombinovaného posti žení. 
Během tohoto roku přibylo do osobní asistence 7 nových klientů. Z toho 2 do dětského 
domova a 5 klientů do individuální asistence. 
Individuální osobní asistenci poskytuje v celé ORP Beroun a ORP Hořovice. Abychom 
zajisti li našim pracovníkům větší komfort při cestování za klienty, zakoupili jsme za podpory 
MPSV (Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 
služeb) a Nadace Tipsport nový osobní automobil Focus C519 Kombi Trend Editi on 1.0. 
Ten pracovnicím umožní poskytovat asistenci i v obcích, které jsou méně obsluhované 
hromadnou dopravou. 
Celkem využilo osobní asistenci v roce 2021 98 klientů. Jsou zde započítáni i klienti , 
kteří  yužívají osobní asistenci na pobytových akcích. 
V roce 2021 vedla službu Bc. Petra Matějková.
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Pobytové akce s osobní asistencí

Jednou ze služeb, kterou naše organizace nabízí, jsou pobytové akce, spadající pod osobní 
asistenci. Každoročně pořádáme až 13 témati ckých pobytů, které máme rozdělené podle 
typu a stupně posti žení a podle míry podpory.
Cílem pobytových akcí je primárně dopřát lidem s hendikepem prožít nové, nevšední zážitky, 
poznat nová místa a navázat nová kamarádství, vztahy a poznat nové lidi. Druhý, neméně 
důležitý cíl, je odlehčení rodinám a pečujícím osobám. Vnímáme jako zásadní dopřát těmto 
lidem prostor a čas pro regeneraci a odpočinek.
V posledních letech jsme zaznamenali vyšší nárust osob s PAS (porucha auti sti ckého spektra), 
kteří mají o pobytové akce velký zájem, proto jsme do nabídky zařadili více pobytů právě pro 
tento typ klientů. Tyto pobyty jsou specifi cké menším počtem účastníků a větším počtem 
pracovníků, ideálně poměr jednoho pracovníka na jednoho účastníka. Na těchto pobytech 
bývá míra podpory velmi vysoká, proto je žádoucí, aby měl každý klient svého pracovníka, 
který se mu v případě potřeby bude věnovat individuálně.
Každý rok pořádáme Velikonoční a Mikulášský pobyt. Jsou to jediné dva pobyty, které probíhají 
v Berouně. Program těchto pobytů je zaměřený témati cky, účastníci si odváží spousty 
výrobků, cukroví a každoročně nás navštěvuje i Mikuláš, anděl a čert, což je pro některé 
účastníky velký zážitek.
Pravidelně pořádáme pobyty také pro děti  z Dětského domova v Berouně. Jedná se o dva 
týdenní pobyty v létě a jeden víkendový canisterapeuti cký pobyt. Letní pobyty probíhají 
v rekreační areálu Poslův Mlýn poblíž Máchova jezera. Rekreační areál se nám osvědčil jak 
svým vybavením (rybník, velká trampolína, hřiště), tak svou polohou přímo u lesa. V roce 
2022 tam pojedeme s oběma turnusy již po třetí .
Mezi nejoblíbenější pobyty patří víkendový canisterapeuti cký pobyt. Letos se uskutečnily 
3 a již tradičně se konaly v rekreačním středisku Sv. Štěpán v Cheznovicích. Program tohoto 
pobytu je především o canisterapii – terapii za pomoci psa. Náš canisterapeuti cký tým tvoří 
2 canisterapeutky a 4 psi. Přesný program terapií se odvíjí od konkrétního typu klientů a jejich 
momentálních potřeb. Zapojujeme jak polohování, tak akti vizující činnosti , jako vyčesávání, 
aportování, vycházky, ale i hraní různých her za přítomnosti  psa.
Pro klienty s menší mírou podpory pořádáme krom jiného hlavně letní tábor Úhlavka, který se 
nachází mezi Stříbrem a Kladrubami. Jedná se o klasický stanový tábor se suchým záchodem 
u lesa, kterým protéká říčka Úhlavka. V horkých letních dnech je tedy možnost koupání. 
Program tohoto tábora se snažíme co nejvíce připodobnit klasickým letním táborům, 
to znamená, že nechybí ranní rozcvičky, celotáborová hra, věšení vlajky, týmové pokřiky, 
ale i noční bojovka. Nechybí celodenní výlet a spousta nachozených a naběhaných kilometrů 
po přilehlém lese. Dalším pobytem pro tuto skupinu klientů je pobyt na horách, buď v zimě, 
nebo na podzim. Program těchto pobytů je hlavně o výletech a chození, ale vždy si i něco 
vyrobíme na památku a pokud to jde, zajistí me i zajímavou exkurzi či prohlídku. 
Pobytové akce se konají po celé České republice, některá ubytování máme roky ověřená 
a rádi se tam vracíme, některá ubytování hledáme nově pro nové pobyty. Snažíme se jezdit 
na různá místa, ale stále v dosahu zhruba dvou hodin od Berouna. Nově se pro tento rok 
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Pobytové akce s osobní asistencí

změnila právě doprava na pobyty, klienti  se nyní dopravují na akce sami. Samozřejmostí  je 
pomoc s domluvením svozu například s jinými klienty, nebo si poskytnutí  asistenci při dopravě 
veřejnou hromadnou dopravou. 
Celkově jsme za rok 2021 uspořádali 13 pobytů a zúčastnilo se jich 63 klientů, někteří se 
zúčastnili i více pobytů.
Všechny akce připravila vedoucí Eliška Bartošíková Čiháková. 
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ROZVAHA

24198412
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021

Název a sídlo účetní jednotky

(v celých tisících Kč)
.............................................................................................................................................

Dobromysl, z.ú.

Beroun
Bezručova 928

266 01
Česká republika

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíA K T I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 1A. 183 639

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10     II. 1 670 2 183

Hmotné movité věci a jejich soubory 144. 1 670 2 183

Dlouhodobý finanční majetek celkem 21     III. 50 50

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 221. 50 50

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29     IV. -1 537 -1 594

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 367. -1 537 -1 594

Krátkodobý majetek celkem 41B. 2 054 2 911

Pohledávky celkem 52     II. 1 171 898

Odběratelé 531. 262 238

Poskytnuté provozní zálohy 564. 261 223

Ostatní pohledávky 575. 501 376

Pohledávky za zaměstnanci 586. 80 0

Jiné pohledávky 6917. 67 61

Krátkodobý finanční majetek celkem 72     III. 883 2 013

Peněžní prostředky v pokladně 731. 13 0

Peněžní prostředky na účtech 753. 870 2 013

AKTIVA CELKEM 85 2 237 3 550

Číslo
řádku

Stav k prvnímu
dni účetního obdobíP A S I V A

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem 1A. 1 516 2 473

Jmění celkem 2     I. 1 515 2 247

Vlastní jmění 31. 113 620

Fondy 42. 1 402 1 627

Výsledek hospodaření celkem 6     II. 1 226

Účet výsledku hospodaření 71. x 226

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 82. 1 x

Cizí zdroje celkem 10B. 721 1 077

Krátkodobé závazky celkem 21     III. 721 1 077

Dodavatelé 221. -30 3

Zaměstnanci 265. 481 551

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 287. 257 281

Ostatní přímé daně 309. 3 29

Jiné závazky 3817. 10 10

Dohadné účty pasivní 4322. x 203

PASIVA CELKEM 49 2 237 3 550

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo
záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují
zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech,
přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje:

E-mail:

Rozvaha
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

24198412
IČ

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Dobromysl, z.ú.

Beroun
Bezručova 928

266 01
Česká republika

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

v plném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky

Číslo
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

Stav k rozvahovému dni

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2     I. 802 575 2 655

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 31. 01 280 1 280

Opravy a udržování 53. 042 42

Náklady na cestovné 64. 022 22

Náklady na reprezentaci 75. 08 8

Ostatní služby 86. 801 223 1 303

Osobní náklady 13     III. 12010 733 10 853

Mzdové náklady 1410. 908 121 8 211

Zákonné sociální pojištění 1511. 302 585 2 615

Zákonné sociální náklady 1713. 027 27

Daně a poplatky 19     IV. 010 10

Daně a poplatky 2015. 010 10

Ostatní náklady 21     V. 03 3

Kursové ztráty 2519. 01 1

Jiné ostatní náklady 2822. 02 2

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29     VI. 056 56

Odpisy dlouhodobého majetku 3023. 056 56

Poskytnuté příspěvky 35     VII. 06 6

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

3628. 06 6

Náklady celkem 39 20013 383 13 583

Provozní dotace 41     I. 09 899 9 899

Provozní dotace 421. 09 899 9 899

Přijaté příspěvky 43     II. 0106 106

Přijaté příspěvky (dary) 453. 0106 106

Tržby za vlastní výkony a zboží 47     III. 3033 444 3 747

Ostatní výnosy 48     IV. 057 57

Kurzové zisky 528. 01 1

Jiné ostatní výnosy 5410. 056 56

Výnosy celkem 61 30313 506 13 809

Výsledek hospodaření před zdaněním 62C. 103123 226

Výsledek hospodaření po zdanění 63D. 103123 226

Odesláno dne:

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

Telefon:

Sestaveno dne:

.............................................................................................................................................

Odpovídá za údaje:

E-mail:

Výkaz zisku a ztráty
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Účetní závěrka
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021
Popis společnosti 
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 posti žených 
dětí , mládeže a dospělých, poskytování sociálních služeb pro děti , mladistvé a dospělé 
se zdravotním posti žením. Těmito službami jsou: Denní stacionář, Odlehčovací služby, 
Osobní asistence, Sociálně terapeuti cké dílny, dále pak zajišťování ochrany práv, zájmů 
a potřeb zdravotně posti žených dětí , mládeže a dospělých, fakultati vní služby 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 Miroslava Šlejmarová.

Statutárním orgánem společnosti  je ředitelka. 

K 31. 12. 2021 je ředitelkou společnosti  Mgr. Kateřina Dvořáková, nar. 7. 11. 1978.

Dalším orgánem společnosti  je správní rada. Členové správní rady k 31. prosinci 2021: 

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 30 zaměstnanců. K 31. prosinci 2021 
měla společnost 25 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru – 22,4 přepočtených celých 
úvazků (5 pracovníků na DPČ, 3 na DPP a 4 externisty), z toho 1 ředitele.

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky
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, 
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Účetní závěrka
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.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
V roce 2021 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. 2021 
činil 113.319 Kč. Dále byly vytvořeny analyti cké účty k fondu vlastního jmění, nakterý jsou 
evidovány obdržené investi ční dary/ dotace na majetek. Do rezervního fondu byl rozhodnutí m 
správní rady převeden zisk z roku 2020 ve výši 659,96 Kč. Dále byly do rezervního fondu 
převedeny nevyužité dary na další období. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2021 činil                       
1.627.396,17 Kč.

Společnost k datu účetní uzávěrky neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti . K 31. 12. 2021 
eviduje závazky ve splatnosti  do 30 dnů, a to v tomto složení:

V ti s. Kč
Závazky z obchodních vztahů 3

Závazky k zaměstnancům 551

Závazky k insti tucím sociálního 
a zdravotního zabezpečení 281

Jiné závazky 10

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 2021 3.444 ti s. Kč). Na tuto činnost obdržel dotace v celkové výši 
9.899ti s. Kč, dále použil dary od fyzických a právnických osob, obcí a nadací v celkové výši 
106 ti s. Kč. V roce 2021 měl Dobromysl, z. ú. výnosy z hospodářské činnosti  (pronájem 
prostor, reklama apod.), a to ve výši 303 ti s. Kč 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti .

V Berouně dne 25. 5. 2022     Mgr. Kateřina Dvořáková
         Ředitelka
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DobroDílo s.r.o.
Sociální podnik DobroDílo založila v roce 2018 organizace Dobromysl 
jako společnost s ručením omezeným. Jednatelkou společnosti  je 
Kateřina Dvořáková. 
Sociální podnik DobroDílo sídlí v Králově Dvoře a zaměstnává 
lidi s hendikepem. Hlavní činností  je výroba kosmeti ckých 
přípravků – mýdel a dalších výrobků. DobroDílo se hlásí k trojímu 
principu sociálního podnikání – sociálnímu, ekonomickému 

a enviromentálně místnímu prospěchu. Min. 51% zisku je zpět reinvestováno do rozvoje 
sociálního podniku. Společnost má svůj e-shop www.dobrodilo.cz, kde mohou zákazníci 
najít nejen skvělá mýdla, ale také mýdlenky, svíčky, náramky, aromalampy, vosky a mnoho 
dalšího. V roce 2022 plánuje DobroDílo svůj prodej rozšířit o šumivé koule do koupele a řadu 
přírodních mýdel. 
V roce 2021 byla ředitelka společnosti  paní Dana Drnovcová nominována na Cenu hejtmanky.

Mýdla z DobroDíla potěší kvalitou i nápaditým obalem
(autor: Markéta Vejvodová pro Český rozhlas Region – Praha a střední Čechy)

Ručně vyráběná mýdla mohou potěšit jako dárek, ale jejich výroba může především pomoci. 
Společnost DobroDílo v Králově Dvoře už dva roky zaměstnává lidi s mentálním posti žením, 
kteří měli problém s uplatněním na trhu práce. Jejich ručně vyráběná mýdla jsou certi fi kovaná 
a potěší kvalitou i krásným obalem.
V roce 2018 začala berounská nezisková organizace Dobromysl jako poskytovatel sociálních 
služeb řešit dlouholetý problém s nedostatkem zaměstnavatelů pro své klienty s mentálním 
a kombinovaným posti žením. Mnozí sice prošli programem sociálně terapeuti ckých dílen, 
ale na trhu práce se nemohli uplatnit.
A tak vznikl nápad – klienty Dobromysly přímo zaměstnat v nově vzniklé společnosti  
DobroDílo. Díky úzké spolupráci klienti  Dobromysli dochází na stáže do DobroDíla a připravují 
se na své zaměstnání. Celkem 11 zaměstnanců tu pracuje na částečný úvazek a během 
pracovního týdne se postupně prostřídají. Ke dvěma zaměstnancům s mentálním posti žením 
je při výrobě vždy přidělena i asistentka, která dohlíží na správný postup.
Jedenáct zaměstnanců - jedenáct vůní mýdel
Ostatně pečlivost je tu na místě. DobroDílo toti ž ručně vyrábí 11 druhů luxusních ručně 
vyráběných mýdel, která jsou certi fi kovaná a mají originální recepturu. Obsahují glycerin 
pro jemnou péči a hydrataci a jednotlivé vůně se získávají přidáním různých přírodních přísad.
Mýdla jsou tak kosmeti cky schváleným výrobkem, který neobsahuje konzervanty ani 
parabeny. Při výrobě je proto na místě velká pečlivost a různé přídavné ingredience se musí 
přesně odměřovat podle dané receptury. Malé skupiny zaměstnanců mají přesně rozdělené 
úkoly od krájení mýdlové hmoty až po vaření i rozlévání do různých forem.
Luxusní mýdla, která upoutají svým krásným obalem
Na mýdla je ale také doslova radost pohledět. Velký důraz je tu toti ž kladen i na samotné 
balení. Všichni zaměstnanci se nyní učí pracovat s novým strojem, který mýdla zabalí do folie, 
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DobroDílo s.r.o.
takže jsou trvanlivější a nepoškodí se. Myslí se tu i na detaily – nechybí různé okrasné papírové 
doplňky obalů i stuhy.
Nejoblíbenější jsou svatební mýdla ve tvaru srdíček zavěšených na provázku. Je to milá 
pozornost pro každého svatebního hosta. Výběr mýdel je volně k dispozici na e-shopu 
DobroDíla a nákupem uděláte radost nejen sobě a svým přátelům, ale především všem 
zaměstnancům, kteří si výrobou mýdel vydělávají. Za necelé tři roky působení se všem změnil 
život k lepšímu – v mýdlárně si našli přátele, mají příjemné zaměstnání a naučili si také vážit 
peněz, které si vydělají. Díky kapacitě pracovní i strojové je v plánu rozšíření výroby.
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Tým Dobromysli v roce 2021:

Bartošíková Čiháková Eliška
Benešová Zuzana
Beneš Michal
Bezrouková Marti na
Buroňová Zuzana
Ciprová Jana
Cipra Jiří
Dohnalová Marcela
Dvořáková Kateřina
Elšíková Jana
Hlávková Romana
Hosnedlová Kateřina
Hubingerová Eva
Kernová Kateřina
Klubalová Magdaléna
Koubík Patrik

Krolmusová Monika
Kučerová Petra
Landa Tomáš
Lejček Luboš
Limpouchová Marti na
Lorenzová Jitka
Machoňová Anna
Mandíková Karolína
Matějková Petra
Michálková Radka
Musilová Markéta
Müllerová Marika
Neumannová Hana
Nováková Barbora
Pánková Dana
Pechan Lukáš

Poděkování

Pechová Markéta
Peřinová Romana
Picková Radka
Pikhartová Dagmar
Procházková Jana
Prokeš Marti n
Průšová Veronika
Rákosníková Jana
Říhová Vladislava
Schmidová Jana
Sintová Eliška
Svobodová Květa
Šimečková Michaela
Ullrichová Alžběta
Vavřinová Bohuslava a Tereza
Vyskočilová Markéta

V roce 2021 nás podpořili:

Fyzické osoby
Antoniv Josef, Balážová Eva, Baláž Franti šek, Breitkopf Eva, Břečka Jiří, Čepická Blanka, 
Chalupová Soňa, Chyti l Alexandr, Drnovec Lukáš, Faiglová Miroslava, Fuxa Jiří, Havlíková 
Nikola, Jančaříková Irena, Kavan Ondřej, Kozlovský Pavel, Kaufmanová Lucie, Krnáč Jan, 
Kučerová Kateřina, Macurová Marti na, Mandík Zdeněk, Morsteinová Tereza, Neradová Pavla, 
Oberfalzer Jiří, Pokorný Marek, Potočka Jakub, Sintová Eliška, Stepanova Oksana, Sudíková 
Musilová Hana, Suchitra Zdeněk, Špiclová Monika, Štěpová Petra, Táborská Kateřina, 
Tlamsová Eva, Valinovi Rena a Pavel, Vidmanová Eva, Viktora Lukáš, Vokáč Roman, Weiszová 
Křížová Alica.

Všem patří velké díky za pomoc a podporu 
našich služeb pro lidi s posti žením, 
za Váš čas a Vaše otevřené srdce.
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Poděkování
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
MPSV

Obce / Města

Město Beroun 
Město Hořovice
Město Králův Dvůr
Město Žebrák

Obec Hýskov
Obec Loděnice
Obec Osek
Obec Suchomasty

Obec Vinařice
Obec Vráž
Obec Točník
Obec Praskolesy 

Firmy

Antalis s.r.o. 
AUROS PB s.r.o.
Avast Soft ware s.r.o.
BitDefender, LLC
CALIBRA (Noviko s.r.o.)
Concept (Jindřich Valenta)
Cymedica, spol. s r.o.
ČSOB Asset Management, a.s.
Hošek prevence s.r.o.
HUDETZ s.r.o.
IKEA Česká republika, s.r.o.
iNEPRO revize s.r.o.
IZOBER s.r.o.
JUWITAL s.r.o.
Koberce Trend (Limex ČR, s.r.o.)

Lemniskáta Život bez bariér, o.p.s.
LMC s.r.o.
Machart s.r.o.
Medicaderma s.r.o.
M+H, Míča a Harašta s.r.o. (Saloos)
Nakladatelství PASEKA s.r.o.
Nokian Tyres s.r.o.
Piranhas Beroun, z. s.
RGT s.r.o.
Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE
Tart s.r.o.
TEZA, spol. s r.o.
Tvořivý ráj (Hořovice)
YVES ROCHER spol. s r. o. pobočka Beroun
Zahradnictví Cílkovi
Zahradnictví Lisý

Nadace a fondy

Fórum dárců, z.s.
Nadace ČEZ
Nadace NROS
Nadace Tipsport
Nadační fond LETOROSTY
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