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Úvodem
Čas běží mílovými kroky a nezbývá mi, než usednout a zamyslet se nad událostmi
předešlého roku, abych ve výroční zprávě předala ucelené informace o činnosti
organizace.
Psát úvod výroční zprávy rok co rok na stejnou činnost, je vcelku oříšek a tak
doufám, že se mi podaří upoutat Vaši pozornost. ,,Uvařte si kávu, usaďte se
pohodlně do křesílka a ponořte svou mysl do naší činnosti.“
Vítám Vás v Jistotách Domova.
Máme za sebou velmi náročný kalendářní rok. S empatií a vstřícností nám
vlastní jsme pomáhali dětem, mladým, starým i nejstarším občanům naplňovat
velký sen. ,,Žít doma, užívat komfortu své domácnosti, žít podle svých zvyklostí,
uchovat si soukromí a kvalitu života.“ S naší pomocnou rukou se dostálo tomuto
snu i občanům s velmi vážným zdravotním omezením soběstačnosti.
Nebylo to vždy lehké. Udržet provoz a především kvalitu služeb, by bez finanční
podpory MPSV a KÚ Středočeského kraje, sponzorů, ale i drobných dárců,
nebylo možné.
Velké uznání patří našim zaměstnancům, kteří nejen vnímavě přistupují
k potřebám klientů, ale své práci plně podřizují svůj rodinný život. Jejich
práce totiž nekončí úderem druhé hodiny. Klienti potřebují pomoci jak ráno,
dopoledne, odpoledne, tak i večer a to jak v pracovní dny, tak i o víkendech
a svátcích.
Velký dík Vám všem.
Jistoty Domova tu byly a jsou pro všechny potřebné bez rozdílu věku, národnosti
nebo víry a budou i nadále rozdávat oporu, pochopení a uznání.
Iveta Koudelová
ředitelka
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Jaká předsevzetí se nám v roce 2014 podařila naplnit
- Přerod organizace na nestátní neziskové zařízení
- Zvyšovat kvalitu služeb cíleným vzděláváním zaměstnanců
- Vyřešit vytápění nebytového prostoru pro službu Denního stacionáře
- Zajistit dopravu asistentů ke klientům operativním leasingem na služební vozy
- Podpořit zaměstnanost osoby se zdravotním postižením
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Občanům pomáhají naše sociální služby
Terénní:
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Odlehčovací služba
Odborné sociální poradenství
Ambulantní:
Denní stacionář
Odborné sociální poradenství
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Jaké změny nastaly
Rok 2014 bych mohla směle nazvat budovatelským.
Zásadním pro organizaci byla změna právní formy na nestátní neziskové
zařízení – zapsaný ústav.
Ústav má jediného zakladatele Ivetu Koudelovou s finančním vkladem 10 000,-Kč
a vkladem movitým zahrnujícím kompletní vybavení kanceláře a denního stacionáře
v celkové hodnotě 92 850,-Kč. Ústav byl zapsán 2.6.2014 u Městského soudu
v Praze, oddíl U vložka 26.
Organizaci bylo přiděleno IČ 03058166.
Ústav má tři členy správní rady a tři členy dozorčí rady.
Ředitelem ústavu a zároveň vedoucím služeb byl správní radou zvolen zakladatel.
Ten díky své dlouholeté praxi v oboru je zárukou, že sociální služby budou
poskytovány dle zákonných norem a na vysoké úrovni.
Správní rada
předseda: Barbora Roušarová
členové: Jana Linhartová, Tomáš Procházka
Dozorčí rada
předseda: Ing.Pavel Jiskra
členové: Prof. Ing. Michal V. Marek Drcs, Bc. Jana Trojanová
Ředitelka, vedoucí služeb
Iveta Koudelová
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Co jsme vybudovali
V letních měsících došlo k rekonstrukci nebytových prostor kontaktní kanceláře
pro veřejnost, která nabízí dostupné a důstojné zázemí zájemcům
o sociální služby i klientům našich služeb a to v centru města Mladá Boleslav.
Zároveň vzniklo odpovídající zázemí pro naše pracovníky ke konání pracovních
porad.
Také se nám podařilo v denním stacionáři zrealizovat výměnu plynového
vytápění, kdy bylo plynové vytápění wawky v každé místnosti nahrazeno
centrálním vytápěním kotlem s rozvodem tepla radiátory. Do denního
stacionáře byl dokoupen nábytek, který nyní nabízí klientům komfortnější
prostředí rodinného typu.
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Náš tým
Náš tým byl posílen o dva pracovníky přímé péče paní E. Peikrtovou a I. Brejchovou.
Na mateřské dovolené si užívají radostných starostí E. Kalousová a Bc. J. Trojanová.

9

Spolupráce
V roce 2014 se uskutečnilo 6 setkání klientů s dobrovolnicemi Pavlínou
Pýchovou a Michaelou Benešovou, které pomohly klientům při výrobě hezkých
pozorností, čímž jim dopřály báječné zpestření všedních dnů.
Spolupráce s Dobrovolnickým centrem města Mladá Boleslav si velmi vážíme
a věříme, že bude pokračovat i v dalších letech.
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Spolupráce s organizacemi Fokus, o.p.s. a Centrum 83 byla zaměřena na stáže
pro naše asistentky poskytující službu osobní asistence, ale také na společný
postup k úspěšnému naplnění cílů jedné naší klientky.
Dlouhodobá spolupráce s rodinným centrem z Brandýsa nad Labem nám
přinesla možnost, zapojit se do projektu ,,Ženy umí podnikat“. ,,Měla jsem
tu čest prezentovat činnost organizace na závěrečné konferenci projektu
a velmi mě potěšilo a vážím si ocenění odborné poroty, které se nám dostalo za
smysluplnost projektu.“ říká ředitelka Jistoty Domova a účastnice projektu.
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Přehled o poskytnutých službách
Na několika následných stránkách Vás seznámím s pomocí několika přehledných
grafů s výsledky naší celoroční práce.

V tomto grafu můžete vidět, že naše sociální služby nejvíce pomáhají seniorům.
Nemálo významnou skupinou, jsou občané se zdravotním postižením
v produktivním věku, kteří čerpali převážně službu osobní asistence. Díky
specializovanému vzdělávání zaměstnanců služba poskytuje kvalitní pomoc
rodinám s dětmi – tedy naší nejmladší klientce.
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Zde se můžete přesvědčit, že terénní sociální služby jsme poskytovali v obcích
až 25 km od města Mladé Boleslavi. V roce 2014 naše asistentky najely
za poskytováním služeb 18 003 km a to v rámci 769 návštěv.
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V tomto grafu je uveden celkový počet hodin přímé práce s klientem v terénních
sociálních službách a ambulantní službě denního stacionáře.
V grafu nejsou zohledněny nutné přesuny pracovníků mezi jednotlivými klienty.
Např. v pečovatelské službě se čas přesunů rovná poskytnutému času přímé
péče. Laicky řečeno ve službě osobní asistence pracovník odpracuje leckdy čas
8 hodin u jednoho klienta. Pečovatelka, naopak věnuje klientovi např. jen jednu
hodinu, ale celkově za poskytnutím služby stráví 1,5 hodiny pracovního času.
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Jsme si plně vědomi potřebnosti občanům poskytnout i odbornou radu, pomoc
jim s vyplněním formulářů, podáním žádostí např. na sociální příspěvky,
uplatnit jejich práva na úřadě apod. V rámci odborného sociálního poradenství
se nám podařilo podpořit 75 občanů. V rámci odborného sociálního poradenství
jsme opět provozovali půjčovnu kompenzačních pomůcek a to s uzpůsobeným
půjčovným po jednotlivých dnech.
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Snažíme se pomáhat i osvětou.
V roce 2014 jsme se též zaměřili na osvětu sociální práce a přiblížení její
prospěšnosti širší veřejnosti.
Bývalé zaměstnance Škoda, a.s., v Klubu důchodců jsme seznámili nejen
s prevencí, která efektivně zabraňuje zhoršení zdravotního stavu, ale i formami
pomoci pokud takový stav již nastal. Beseda se velmi líbila a mě těší, že besedující
měli hodně dotazů, což mě utvrdilo v potřebnosti takovýchto setkání.
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Kniha pro vzpomínání a procvičování paměti
Mezi další pomoc mohu jistě počítat i spolupráci při ověření účelnosti práce s novu
knihou, která vznikla perem Kláry Cingrošové a Kláry Dvořákové ,,Kniha pro
vzpomínání a procvičování paměti“.
Naše asistentky s klienty v rámci osobní asistence a služby denního stacionáře
vyzkoušely jak se s pomocí knihy dá s klientem důstojně a ačkoliv laicky, tak efektivně
pracovat a prohlubovat tak jeho psychické schopnosti.
Dostalo se mi cti podělit se o naše poznatky z práce s knihou a jejím přínosem pro
laickou veřejnost na křtu knihy, který se konal v Domově Sue Ryder, o.p.s. v Praze.
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Přehled hospodaření
Přehled příjmů podle zdrojů, nákladů, výsledek hospodaření

Z Humanitárního fondu Středočeského kraje bylo 532.400 Kč použito na provoz
a 67.600 Kč na úpravu prostor stacionáře.
Z částky 52.000 Kč darů bylo 30.000 Kč použito na úpravu prostor a 20.000 Kč
použito na provoz.
Dle účetních standardů byla o příslušné částky (97.600 Kč úhrnem) snížena
hodnota výnosů a částka byla proúčtována do vlastního jmění a částečně
rozpuštěna do výnosů a odpisů. Hospodářský výsledek byl touto operací
ovlivněn.
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Výnosy 2014 – z.ú.			
1.7. – 31.12
Tržby z vlastní činnosti			
416 938
Provozní dotace			1 686 958
Dary					22 000
Zúčtování fondů			9 796
VÝNOSY CELKEM			2 135 692
Graf je uveden pro jeho vypovídající schopnost za celé období roku 2014
jako součet příjmů za obě organizace.
K 31.12.2014 ještě nebylo proplaceno 400.000 Kč dotace kraje, 66.686 dotace
ÚP a chod organizace byl financován z půjček ve výši 468.000 Kč. Další rozvoj
organizace byl touto skutečností velmi výrazně ovlivněn.
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Náklady 2014 z.ú.		

1.7.- 31.12.

Materiálové náklady		
115 303
Kancelářské potřeby		
41 050
Drogistické potřeby		
18 191
Ostatní - vybavení		
39 906
Potraviny - klienti		
16 156
Nemateriálové náklady
454 974
Energie, voda, teplo		
31 459
Opravy a udržování		
51 533
Cestovné			66 064
Vzdělávání			2 240
Publicita			63 140
Pronájmy 			146 000
Ostatní služby			56 798
Leasingové splátky		
37 740
Ostatní náklady		
19 694
Ostatní provozní náklady
1 804
Odpisy				17 890
Mzdové náklady		
1 558 681
Mzdové náklady		
1 163 111
Sociální/zdrav pojištění		
389 160
Zákonné sociální náklady
6 410
NÁKLADY CELKEM		
2 148 652
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Poznámka:
Uvedené náklady a výnosy odrážejí hospodaření organizace Jistoty domova, z.ú.
od 1.7.2014.
V prvním pololetí byly aktivity realizovány v rámci živnosti Iveta Koudelová,
IČ 65925921 a ke dni 1.7.2014 byly aktivity převedeny na Jistoty Domova,z.ú. - ústav.
Úhrn nákladů – OSVČ - Iveta Koudelová za období 1.1.-30.6.2014
Činil 1.600.183 Kč, z čehož byly nejvýznamnější složkou 1.196.77 mzdové
náklady a 81.599 Kč sociální náklady podnikatele.
Za běžnou činnost byla realizována ztráta ve výši 51.013 Kč.
Bezúplatný převod závodu zúčtován na mimořádné náklady (155.077 Kč)
a mimořádné výnosy (212.141 Kč), mimořádný výsledek hospodaření činil
57.064 Kč.
Celkově byl vykázán hospodářský výsledek za OSVČ - IČ 65925921 ve výši
6.051 Kč.
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Stav a pohyb majetku a závazků Jistoty Domova, z.ú. 1.7.2014 - 31.12.2014
Konečný stav k 31.12.2014

Účet

Aktiva
022
088
211
221
249
311
314
315
321
335
336
341
346
379
383
385
389
901
911

Drobný dlouhodobý majetek
Oprávky k DDHM
Pokladna
Účty u bank
Ostatní krátkodobé výpomoci
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky
Dodavatelé
Pohledávky za zaměstnanci
Závazky soc./zdrav.poj.
Ostatní přímé daně
Nároky na dotace
Jiné závazky-zaměstnanci
Výdaje příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek
Součet

178 594
-17 890
8 677
50 672
0
0
13 640
24 259

468 000

6 075
6 500
92 164
13 528
-466 686
170 539
8 651
65 999
10 400
97 804
-57 064

330 451
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Pasiva

- 12 960
330 451

Předsevzetí, která jsme si dali do roku 2015
- Řešit bezbariérový přístup do denního stacionáře spolu s prostorem
k zahradnímu posezení
- Realizovat volnočasové aktivity pro seniory
- Zapojit obce finančně na poskytovaných službách
Poděkování
Činnost organizace je stále závislá na vstřícnosti a podpoře dárců, kteří nemalou
měrou přispívají k rozvoji a plnému naplnění našeho poslání.
Je mi milou povinností seznámit Vás se všemi, kteří nám vyjádřili finanční pomoc
nebo pomoc vlastní prací nebo slevou v roce 2014.
Finančním darem pomohli k rozvoji našich sociálních služeb
Statutární město Mladá Boleslav, MORYS, s.r.o., Manželé Kohoutovi, J. Veselá,
Mgr. M. Niger, M. Pýchová, B. Roušarová, J. Jelínek, D. Prskavcová, Ing. P. Hrubeš.
Slevu, vlastní práci nám poskytli
Stavební forma M. Molek, Telefonika O2, Laureta Jelínek,a.s., auto Šibrava,
V. Koudelka, Ing. P. Jiskra, M. Kolbaba, M. Koudelka
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Kontakt

Jistoty Domova, z.ú.
IČ: 03058166
Sídlo:
tř. Václava Klementa 175/16,
293 01 Mladá Boleslav
Odpovědná vedoucí:
Iveta Koudelová
Tel: 728 985 457
www.jistotydomova.cz
e-mail: jistotydomova@seznam.cz
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