z.ú.

Výroční zpráva

2016

1

Obsah
Obsah
1
Úvodem								3
2
Jaká předsevzetí se nám podařila naplnit				
4
3
Náš tým								4
4
Terénní a ambulantní sociální služby Jistot Domova			
5
4.1 Osobní asistence							6
4.2 Pečovatelská služba						
7
4.3 Denní stacionář							
8
4.4 Odborné sociální poradenství					
9
5
Sociální automobil							10
6
Pomáháme osvětou							10
7
Dobročinný obchod							11
8
Spolupráce s Dobrovolnickým centrem					12
9
Projekt ESF - Krok k jistotám						12
10 Sbírka								13
11 Přehled hospodaření							14
11. 1. Podle zdrojů							
14
11. 2. Podle výdajů							
15
11. 3. Stav a pohyb majetku a závazků organizace				
16
12 Plány do dalšího období						18
13 Poděkování								18 - 19

2

1 Úvodem
Vážení a milí přátelé,
opět nadešel čas předložit Vám, jak se Jistotám Domova dařilo naplňovat poslání
a předsevzetí z roku předešlého.
Občanům, kteří se dostali do těžkých životních situací z důvodu nemoci, postižení
nebo věku, jsme pomáhali službami sociální péče a sociálního poradenství
365 dní v roce.
Naše sociální služby pomáhaly osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi
a seniorům zajistit jejich psychickou a fyzickou soběstačnost, s cílem umožnit jim
v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V případech, kdy
to vylučuje jejich zdravotní stav jim zajistit klidný, důstojný život a vlídné zacházení.
Službami sociální péče jsme pomohli 49 občanům a sociálním poradenstvím
272 občanům.
Díky našim službám mohli občané i s velmi vážným handicapem vést důstojný život
doma ve svém přirozeném prostředí, s udržením si svých zvyklostí a vazeb na své rodinné
příslušníky. Naše sociální služby tím významně přispěly rodinným příslušníkům klientů
ke sladění jejich pracovních, rodinných a pečujících povinností, nebo značně snížily
jejich zátěž z poskytované péče.
Naše služby byly poskytovány od pondělí do neděle, včetně svátků. Ráno, v průběhu
dne i ve večerních hodinách. Všechny naše zaměstnankyně mají velký podíl na zajištění
hladkého provozu služeb. I v dobách chřipkových epidemií se ukázalo, že sociální práce
je pro ně posláním a ne jen pouhým zaměstnáním. Za ochotu, vstřícnost, úsměvy,
iniciativu i impulsy ke změnám ze stereotypů jim srdečně děkuji.
Věřím, že Jistoty Domova budou nadále přinášet klid a pohodu všem potřebným. Můžete
nyní posoudit naše hospodaření i výsledky našeho konání.
Iveta Koudelová,
ředitelka
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2 Jaká předsevzetí se nám podařila naplnit
2. 1. Zajistit dofinancování rozpočtu našich služeb zdroji z vedlejší výdělečné činnosti:
Zahájili jsme provoz Dobročinného obchodu.
2. 2. Vzdělávání našich zaměstnankyň a neformálních pečovatelů s pomocí fondů EU:
1. 11. 2016 byl zahájen projekt Krok k jistotám.
2. 3. Rozšířit vozový park o jeden automobil: 22. 12. 2016 jsme převzali od společnosti
Kompakt, spol. s r.o. sociální automobil.
3 Náš tým
Vznikla nová pracovní pozice prodavačky, zařazená na vedlejší výdělečné činnosti.
Přímá péče byla posílena o 0,15 úvazek DPP. Služba osobní asistence tím byla
plnohodnotně zajištěna v době nepřítomnosti asistentů z důvodu PN nebo dovolené.
V průběhu roku ukončily pracovní poměr dohodou 2 pracovnice přímé péče.
Pozice byly plynule obsazeny novou pracovnicí a pracovnicí nastupující po RD.
Radosti spjaté s RD si nadále užívala jedna sociální pracovnice.
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4 Terénní a ambulantní sociální služby Jistot Domova
Pomohly občanům, kteří byli z důvodu nemoci, postižení, nebo věku závislí na pomoci druhé
osoby v běžných každodenních činnostech péče o svou osobu nebo o svou domácnost.
Sociální služby byly poskytovány s využitím 5 automobilů, veřejné dopravy ČSAD a MHD.
V průběhu roku asistentky a pečovatelky pomáhaly klientům nevidomým, s vážnými
poruchami sluchu, s pohybovým omezením i klientům zcela imobilním.
Asistentky se věnovaly péči i o klienty se stařeckou demencí nebo Alzhaimerovou chorobou.
Široké spektrum zdravotního omezení klientů kladlo na naše pracovnice vysoké nároky
znalosti problematiky, ale i nároky na fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.
Od pracovníků se očekávalo uplatnění vědomostí a dovedností, ale i další prohlubování
znalostí samostudiem nad rámec zákonem daného povinného vzdělávání.
Pečovatelská služba a osobní asistence byly poskytovány také klientům, kteří žijí ve společné
domácnosti se svým rodinným příslušníkem. Pro naše pracovnice to znamenalo, že
v zájmu zachování kvality služby musely být respektovány zvyklosti pečovaného v souladu
se zvyklostmi jeho rodinného příslušníka, což ne vždy bylo jednoduché. Nezanedbatelným
faktorem stěžujícím samotnou sociální práci pro pracovnice přímé péče byli i neukáznění
mazlíčci klientů.
V průběhu poskytované sociální služby jsme řešili sedm krizových situací jako např. přivolat
RZS pro akutní zhoršení zdravotního stavu klienta.
Pracovnice přímé péče prokázaly v těchto situacích osobnostní zdatnost, samostatnost
a rozhodnost. Všechny situace byly řešeny v souladu našich vnitřních pravidel a v zájmu
zachování zdraví, života a majetku klienta.
Poskytovali jsme také fakultativní službu. Klientům jsme pomáhali osobně uplatnit svá práva
a oprávněné zájmy, dovozy a doprovody k lékařům, na úřady a veřejné služby. K dovozům
klientů byly využity 3 služební vozy zn. Škoda Citigo, 1 osobní vůz vedoucí služeb zn. Kia
Cerato a v prosinci 2016 se vozový park rozšířil o sociální automobil zn. Dacia Dokker.
V průběhu roku probíhala šetření kvality u klientů sociálních služeb osobními návštěvami
vedoucí a sociální pracovnice a jedním anonymním dotazníkovým šetřením.
Výsledky šetření kvality potvrdily profesionální přístup všech pracovníků, dodržování
zákonných podmínek i našich vnitřních pravidel.
Klienti by naše služby pro plně individuální a empatický přístup doporučili svým známým.
Děkuji všem našim klientům i jejich rodinným příslušníkům za přízeň.
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4.1
Osobní asistence
Byla poskytována seniorům a občanům se zdravotním postižením od dětského věku až
po věk seniorský. Nejstarší klient dosáhl věku 92 let a nejmladší klientce bylo naopak
pouhých 6 let. Průměrný věk klientů služby se věkovou různorodostí dostal na71 let.
Asistentky pomáhaly klientům nejen s běžnou hygienou nebo podáním stravy, ale
i s trénováním fyzických dovedností nebo psychických schopností. Služba byla vždy
nastavena časově i úkonově tak, aby klient měl dostatek prostoru k aktivnímu zapojení
se do všech činností péče.
Službu jsme poskytovali v přirozeném prostředí klientů, jejich domácnosti, 365 dní v roce.
Od 7:00 hod. do 20:00 hod. v rozsahu i dobách, dle požadavků klientů, v souladu s jejich
individuálním plánem.

Dostupnost služby jsme zajistili občanům v Mladé Boleslavi, včetně příměstské části Sahara.
Ale také v obcích regionu Nepřevázce, Dalovicích, Kosmonosech, Drhlenách, Bojeticích
a Horkách nad Jizerou.
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4.2
Pečovatelská služba
Byla poskytována seniorům s různě vážným omezením soběstačnosti, ale převážně z důvodu
zhoršených fyzických schopností. Našemu nejstaršímu klientovi bylo 89 let, průměrný věk
klientů služby byl 84 let.
Pečovatelky pomohly klientům převážně s činnostmi jako osobní hygiena, podání stravy
a pomoc v domácnosti (úklid a nákup). Někteří klienti čerpali službu pouze 1x týdně, jiní třeba
3x denně po 7 dní v týdnu.
Službu jsme poskytovali v přirozeném prostředí klientů, jejich domácnosti, 365 dní v roce
od 7:00 hod. do 20:00 hod. v rozsahu i době, dle individuálního plánu klienta.
Dostupnost služby jsme zajistili občanům v Mladé Boleslavi, včetně příměstské části Dubce.
Také v Kosmonosech části Bradlec a v obci Bukovno.

Finanční příspěvky Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové a společnosti Škoda AUTO,
a.s. nám významně ponížily náklady dopravy, především pohonné hmoty a operativní leasing
na 3 vozy Škoda Citigo. Finanční příspěvek Nadace Agrofert pak přispěl na mzdové náklady
pracovníka přímé péče.
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4.3
Denní stacionář
Službu využívali občané s fyzickým nebo psychickým omezením soběstačnosti. Průměrný
věk klientů služby byl 71 let.
Službu jsme poskytovali 193 dní v roce od 7:30 hod. do 16:00 hod. v bezbariérovém
ambulantním zařízení na tř. Václava Klementa 175 v Mladé Boleslavi.
Stacionář svým účelným vybavením zajistil pohodlí, které vizuálně připomíná domácí
prostředí.
Odborné asistentky pomáhaly klientům s osobní hygienou, přípravou a podáním stravy, s
procvičováním pohybových dovedností, doprovázely klienty na procházky.
Kognitivní cvičení a společenské hry pomáhaly udržet nebo obnovit psychické schopnosti
klientů. Možnost seberealizace malováním nebo výrobou dekorativních předmětů klientům
napomohla k aktivnímu trávení volného času.
V září jsme přivítali podzim se staročeskou lidovou písničkou s Vítem Vávrou – Duo
heligonka a vozembouch. Akce se zúčastnili i senioři z řad veřejnosti a nálada byla pohodová
a veselá. Všichni jsme prožili příjemné zpestření všedního odpoledne.
Do služby a ze služby jsme také klienty dováželi služebními vozy, ale i s využitím MHD např.
pro klienta upoutaného na invalidním vozíku. Bohužel stále nemáme automobil vhodný
pro přepravu imobilních klientů. Asistentky pomáhaly některým klientům s vypravením
z domova, což bylo značným přínosem pro rodinné příslušníky, kteří se mohli bez starostí
plně věnovat svému povolání.
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4.4

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství bylo pro občany zajištěno 223 dní v roce a pomohlo řešit těžké
životní situace především seniorům a jejich rodinným příslušníkům.
Poskytováno bylo formou:
a)
Ambulantní v poradně na tř. Václava Klementa 35 v Mladé Boleslavi. Sociální
pracovnice zájemcům vyhledala informace, zkonzultovala daný problém nebo pomohla
s vyplněním formulářů.
b)
Terénní, sociální pracovnice poskytla poradenství v domácnosti zájemce, nebo
sociální pracovnice pomohla řešit nepříznivou situaci s klientem osobně na úřadech, veřejných
institucích nebo u lékařů.
V rámci odborného poradenství jsme provozovali půjčovnu kompenzačních pomůcek. Díky
půjčovně jsme pomohli občanům překlenout dobu, než jim byla pomůcka zajištěna přes
zdravotní pojišťovnu. Průměrná délka výpůjční doby kompenzační pomůcky byla 1 měsíc.
Pomocí darů od fyzických dárcu se podařilo obnovit a rozšířit nabídku kompenzačních
pomůcek o dva invalidní mechanické vozíky, jedno klozetové křeslo a chodítko s kolečky.
NADACE AGEL nám prakticky zcela finančně pokryla dvě mobilní zvedací zařízení, která
slouží ve službě osobní asistence a denním stacionáři k usnadnění manipulace s imobilními
klienty.
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5
Sociální automobil
Sociální automobil nám zajistila českomoravská reklamní společnost Kompakt, spol. s r.o.
Děkujeme všem podnikatelským subjektům z našeho regionu, kteří si zakoupily reklamu na
tomto voze, za úžasný vánoční dárek.
Díky jejich sociálnímu cítění se naše sociální služby opět zkvalitnily a klientům nabídnou vyšší
komfort při přepravě. Automobil bude sloužit především pro dopravu klientů.

6
Pomáháme osvětou
Aby handicapovaní občané mohli vést důstojný život doma, je důležité poskytovat dostatečnou
podporu jejich blízkým, na kterých mnohdy leží největší podíl zátěže z poskytované péče.
V říjnu 2016 jsme seznámili členky Českého
svazu žen z Kosmonos se základními oblastmi
ohrožujícími kvalitu poskytované péče.
Jako např. jak upravit domácnost k bezpečnému
poskytování péče a zároveň zajistit pohodlí
pečovanému.
Rizikové faktory a jak je odstranit nebo jejich míru snížit na minimum. Jak ochránit zdraví
pečujícímu a snížit rizika vedoucí k jeho vlastnímu strádání.
V regionálním tisku Boleslavsko přílohy Embéčko jsme každého čtvrt roku přiblížili široké
veřejnosti význam a přínos určitého druhu sociální služby pro domácí péči.
Článek ,,Žít doma šťastně a důstojně“ poukázal kdy a jak mohou pomoci pečovatelská služba
a osobní asistence.
V dalším článku ,,Sociální pracovnice klientům poradí s pomůckami a žádostmi“, se občané
dočetli o významné pomoci, kterou nabízí Odborné sociální poradenství.
Jako třetí v řadě jsme přiblížili fakultativní službu v článku ,,S Jistotami Domova se klienti
nemusí vzdávat nejen nákupů, ale ani úřadů“.
V posledním listopadovém článku jsme občany seznámili s projektem vzdělávání
neformálních pečovatelů v článku ,,Krok k Jistotám, projekt, který pomůže neformálním
pečovatelům“. Občanům jsme tak přiblížili, co mohou očekávat od sociálních služeb s cílem
pomoci vést důstojný život občanům s handicapem doma ve svém přirozeném prostředí.
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7
Dobročinný obchod
Pro posílení zdrojů rozpočtu sociálních služeb jsme využili poznatků a výsledků z provozu
Dobročinných obchodů, které v České republice působí po vzoru Anglických Charita shops.
Náš Dobročinný obchod mohl vzniknout jen díky přesunu původního zázemí sociálních
služeb do zrekonstruovaných dosud nevyužívaných prostor. Rekonstrukce, přestěhování
původní kanceláře, nákup a instalace vybavení obchodu i zajištění darů (prvopočátečního
zboží) jsme stihli v rekordním čase dvou měsíců. Mzda prodavačky se, díky příspěvku ÚP
- Operační program Lidské zdroje zaměstnanost, ponížila na minimum.
Dobročinný obchod díky vysokému sociálnímu cítění dárců mohl nabízet kvalitní i značkové
zboží. Oblečení, domácí potřeby i malé spotřebiče. Obuv, kabelky, módní doplňky, hračky,
knihy, obrazy i sportovní potřeby. Kvalitní přijatý dar byl zaevidován a oceněn.
V předvánočním čase jsme poděkovali dárcům malými dárky, které nám se slevou nebo zcela
zdarma poskytli Mladoboleslavští podnikatelé.
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8
Spolupráce s Dobrovolnickým centrem
Dobrovolníci pomáhali naplňovat přání našich klientů v terénních službách i ve službě
Denního stacionáře.
Čtyři dobrovolníci doprovázeli naše klienty na vycházky, povídali si s nimi nebo předčítali
klientům z oblíbené literatury. V denním stacionáři hráli s klienty šachy, nebo učili klienty
dovednosti na PC.
Dobrovolníci našli seberealizaci a nám velmi pomohli při udržování trávníku a záhonků
u denního stacionáře, nebo při úpravě a doplňování zboží v dobročinném obchodě.
Jeden z našich dobrovolníků pan T. Králík byl námi za úžasnou spolupráci nominován
a oceněn Dobrovolnickým centrem při městě Mladá Boleslav. Dobrovolnické práce si velmi
vážíme a všichni dobrovolníci, kteří nám pomáhali, mají naše velké uznání. Děkujeme.
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Projekt ESF - Krok k jistotám
Podařilo se nám získat finanční podporu Evropského sociálního fondu Operační program
zaměstnanost v prioritní ose č. 2 sociální začleňování a boj s chudobou.
a) Pro naši organizaci vytvoříme a zavedeme nová řešení a především zajistíme
další vzdělávání našich zaměstnankyň např. v kurzech, na kterých naše asistentky
zvýší svou odbornost pro práci např. s dětským uživatelem s kombinovaným
zdravotním postižením, ale i pro práci se seniorem s Alzhaimerovou chorobou.
b) Neformální pečovatelé se budou moci účastnit workshopů s odbornými lékaři
o specifických problémech, které ovlivňují způsoby pomoci s ohledem k danému
onemocnění nebo zdravotnímu postižení. Pečující získají i konzultace
individuálního problému, se kterým se v domácí péči potýkají. Získají vědomosti,
informace a praktické dovednosti v rámci 24 vzdělávacích akcí.
c) Workshopy a semináře budou rozděleny do 3 oblastí – informace o daných
sociálních službách poskytovaných v našem regionu, typech sociálních příspěvků
a dávek, praktické nácviky způsobů manipulace a péče o osoby s fyzickým nebo
psychickým omezením (jako je manipulace na lůžko, polohování, přesuny,
doprovody atd., ale i trénování paměti pomocí kognitivních cvičení a terapií).
Projekt byl zahájen 1. 11. 2016 zadáním poptávkových řízení na opravu školící místnosti,
aby splňovala požadavky školení pro min. 12 osob a výběru dodavatelů vybavení (stoly,
židle, skříně) a zařízení (dataprojektor, notebook). Proběhla prvotní setkání pro sestavení
strategického plánu organizace a byly realizovány první úkoly zadané na závěrech setkání.
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10
Sbírka
Krajským úřadem Středočeského kraje nám bylo 6. 12. 2016 vydáno osvědčení o datu přijetí
oznámení o konání sbírky.
Sbírka byla zřízena na podporu projektu ,,Žít doma důstojně“ k pokrytí provozních nákladů
dopravy terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory a občany se zdravotním
postižením poskytovaných v okresu Mladá Boleslav.
Konkrétně na náklady operativního leasingu služebních vozů, pohonné hmoty, servis
služebních vozů (včetně nákupu pneumatik, havarijního pojištění vozů a úhradu dvou
parkovacích míst u ambulantní služby denního stacionáře).
Věřím, že se nám sbírkou poníží tyto nákladové položky včetně dalších, jako je nákup
kancelářského materiálu a tiskárny.
V roce 2017 bude sbírka probíhat také umístěním pokladniček, prodejem vstupenek
a dárcovskými textovými zprávami.
Věřím, že se nám podaří rozjet sbírkovou kampaň aby sbírka naplnila svůj účel.

Sbírkový účet vedený u Fio banky, a.s., č. ú.: 2501070743/2010.
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1
Přehled hospodaření
11. 1. Podle zdrojů
Příjmy 2016
Tržby za vlastní
činnosti
Dotace
Dotace MPSV-SČ kraj
Město Mladá Boleslav
Dotace SČ kraj - HF
Dotace OPZ ÚP
ESF - Krok k jistotám *
Dary a nadace **
Nadace ČEZ
Nadace Olgy Havlové
Nadace Agrofert
Nadace Tesco
Nadace AGEL
Firemní a soukromí
dárci
PŘÍJMY CELKEM

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

959 028
2 802 589
2 104 600
120 000
400 000
0
107 111 *
446 937 **
82 050
52 887
120 000
30 000
60 000
102 000
4 137 676

155 563

70 878

226 441

Celkem
1 114 591
2 802 589
2 104 600
120 000
400 000
70 878
107 111
446 937
82 050
52 887
120 000
30 000
60 000
102 000
4 364 117

*1.11.2016 bylo zahájeno čerpání dotace „Krok k jistotám“, 21.10. byla zaslána zálohová
platba ve výši 274077,50 Kč, z uvedené částky byla v daném období vyčerpána dílčí
částka 107.111,- Kč.
**Nadační příspěvek Nadace Olgy Havlové byl poskytnut ve výši 2 x 30,000 Kč, formou
proplácení faktur za provoz automobilů, s tím, že část příspěvku byla čerpána již v roce 2015.
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11. 2. Podle výdajů
Náklady 2016
Materiálové náklady
Kancelářské potřeby
Drogistické potřeby
Ostatní - vybavení
Potraviny - klienti
Nemateriálové náklady
Energie, voda, teplo
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Vzdělávání
Publicita
Nájemné
Ostatní služby
Leasingové splátky
a PHM
Ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
Odpisy
Mzdové náklady
Mzdové náklady
Sociální/zdrav pojištění
Zákonné sociální náklady
VÝDAJE CELKEM

Hlavní činnost Vedlejší činnost
198 159
71 595
24 905
14 022
12 775
136 380
57 573
24 099
897 862
57 770
112 179
43 128
3 566
21 654
11 555
27 526
500
57 886
16 607
228 000
36 000
153 585
1 097
242 349
64 961
4 868
60 093
3 346 174
2 503 894
827 978
14 302
4 507 156

HV po zdanění

celkem
269 754
38 927
12 775
193 953
24 099
955 632
112 179
46 694
21 654
11 555
28 026
74 493
264 000
154 682

303 010

242 349
64 961
4 868
60 093
3 519 819
2 633 482
872 035
14 302
4 810 166

-76 569

-418 320

0
173 645
129 588
44 057

V květnu byl zahájen provoz dobročinného
obchodu. Před zahájením provozu proběhla
rozsáhlá rekonstrukce kancelářských prostor
a bylo pořízeno vybavení do kanceláře
a obchodu, vše v úhrnné výši cca 200 tis. Kč.
Částku zisku ovlivnily odpisy z předchozích
let.
V prosinci byl převzat sociální automobil, na
který jsme museli přispět zaplacením vlastní
reklamy na přední kapotě vozu v celkové částce 36 300,-Kč. Tento náklad je uveden v publicitě.
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11. 3. Stav a pohyb majetku a závazků organizace
				

Účet					Konečný stav		k 31.12.2016
						Aktiva		Pasiva
28
Drobný dlouhodobý majetek			
468 346
88
Oprávky k DDHM				-264 175
211
Pokladna					3 854
221
Účty u bank				3 332
249
Ostatní krátkodobé výpomoci		
0		
319 269
311
Odběratelé				37 339
314
Poskytnuté zálohy				41 885
315
Ostatní pohledávky			
24 000
321
Dodavatelé
					21 736
336
Závazky soc./zdrav.poj.*
				
164 507
341
Ostatní přímé daně
				
14 607
346
Závazky vůči státnímu rozpočtu**
			
166 967
379
Jiné závazky-zaměstnanci* 				
190 063
383
Výdaje příštích období
				
676
384
Výnosy příštích období
				
5 000
385
Příjmy příštích období			
31 725
389
Dohadné účty pasivní
				
20 813
901
Vlastní jmění
					73 266
911
Fondy 						-57 064
932
Nerozdělený zisk/ztráta
				
-155 214
		
931
Hospodářský výsledek
				
-418 320
		
Součet					346 306		346 306
			
*Mzdové náklady a zákonné odvody z mezd za měsíc prosinec 2016.
**Závazek projektu ESF, kdy nebyla využita celá poskytnutá zálohová platba.
Naše organizace je závislá na veřejných zdrojích, tedy dotací z rozpočtu kraje, města Mladá
Boleslav a obcí. Bohužel obce regionu nám na poskytované sociální služby v jejich obci zatím
nepřispěly. Zaslouží si občané obcí, aby se jim nedostalo pomoci jen díky rozhodnutí jejich
zastupitelů?
Poskytování sociálních služeb v obcích zvyšuje naše náklady na dopravu, ale znamená
i zvýšenou časovou ztrátu způsobenou přesunem pracovnice za klientem a zpět.
Zastupitelé obcí, které na sociální služby přispívají, vnímají svou povinnost zajistit občanům
pomoc v těžkých životních situacích a zároveň si uvědomují, že mají nástroj, jak kvalitu sociální
služby a způsob jejího poskytování kontrolovat.
Věřím, že v dalším období se u představitelů obcí setkáme s vyšším sociálním cítěním
a nebudeme nuceni z důvodu vlastní finanční ztráty poskytovanou sociální službu omezovat.
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Využití finančních prostředků z dotací, nadačních příspěvků, darů
Specifikace zdroje

Poskytnutá částka

Dotace MPSV prostřednictvím
KÚ SK
Humanitární fond KÚ SK

Kde byly prostředky
využity
2 104 6000,-Kč mzdové náklady a nájemné
DS
400 000,-Kč mzdové náklady

Město Mladá Boleslav

120 000,-Kč nájemné a energie kanceláře

ÚP OPZ

70 878,-Kč mzdové náklady vedlejší
činnost
107 111,-Kč opravy školící místnost nákup vybavení a zařízení
82 050,-Kč nájemné a energie DS a kanceláře služeb

Dotace ESF- Krok k jistotám
Nadace ČEZ
Nadace Agel
Nadace Agrofert
Výbor dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové
Nadace Tesco
Soukromní a firemní dárci

60 000,-Kč nákup dvou mobilních zvedacích zařízení
120 000,-Kč mzdové náklady jednoho
pracovníka přímé péče
52 887,-Kč operativní leasing a pohonné
hmoty
30 000,-Kč operativní leasing a pohonné
hmoty
162 000,-Kč mzdové náklady pracovníka
přímé péče, operativní leasing, pohonné hmoty

V rámci projektu Nadačního fondu Tesco
,,Vy rozhodujete, my pomáháme“ zvítězil
náš projekt „Žít doma“. Za přítomnosti
náměstka primátora Mgr. M. Kopala
jsme převzali od ředitele obchodu Tesco
Pavla Žáka šek na 30 000,-Kč.
Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco,
ale také všem občanům, kteří dali hlas
našemu projektu Žít doma.
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Plány do dalšího období
Zrealizovat sbírkovou kampaň
Dokončit strategický plán organizace
Zakoupit automobily do majetku ústavu
Vytvořit finanční rezervu pro předfinancování dotací
Informovat veřejnost o poskytovaných službách, možné podpoře sociálních
služeb a fungování dobročinného obchodu

13
Poděkování
Závěrem bych touto cestou ráda poděkovala všem našim dárcům a podporovatelům, kteří
nám pomáhali finančně nebo nám poskytli věcné dary.
Společně jsme pomohli občanům se zdravotním postižením a seniorům vést důstojný život
doma ve svém přirozeném prostředí i v těžkých životních situacích.
Za poskytnutí finančního daru děkuji společnostem a občanům:
Škoda AUTO, a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. , Ing. B. Sedlákové, , J. Rubínové,
Ing. R .Kohoutovi, M. Pýchové.
Za zakoupení reklamy na sociálním automobilu děkuji všem níže uvedeným podnikatelům
a společnostem, kteří provozují svou výrobní nebo podnikatelskou činnost v našem regionu.
Abrasiv a.s., AKUBAR s.r.o., AUTOLAK KRČMÁŘ s.r.o., Baxant spol. s.r.o.,
Centrálka, spol. s.r.o. Ferat MB s.r.o., FOLIANT EU s.r.o., FOREJT GROOUP s.r.o., Grieger
CZ s.r.o., HATO, spol. s r.o., HESO, spol. s.r.o., HYDROENERGO s.r.o., Fišer Vladimír, Ivana
Rosecká, IVO KOŘÍNEK a spol., Jan Bartoň, Josef Pavlíček, Josef Svoboda, Jozef Wágner,
Karel Višnovský, KM 6 system s.r.o., KOVOVÝROBA RIEGEL, s.r.o., Ladislav Matyáš,
LAVEL MB, s.r.o., LIPRACO, s.r.o., MACHÁČEK-ZADARANÁBYTEK s.r.o., MB interiéry,
s. r. o., Miloslav Antošek, Miloslav Knop, NEON - LAK spol. s r.o., PD MONT s.r.o., Plošiny
Müller s.r.o., PRONDO s.r.o., PŘIKRYL s.r.o., Radek Valíček, RECTICEL Interiors CZ s.r.o.,
Spektrum LAK s.r.o., SUMI SERVIS s.r.o., SPS servis a programování strojů, s.r.o.,
Za dary pro dobročinný obchod děkuji všem individuálním dárcům, ale i právním subjektům
za uskutečnění sbírek:
CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i. – Brno, Městské divadlo – Mladá
Boleslav, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – Mladá Boleslav, Rodinné centrum
Brandýský Matýsek, z.s. – Brandýs nad Labem a občanům obce Káraný.
Veškeré pomoci si velmi vážím a děkuji.
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Kontakt

Jistoty Domova, z.ú.
IČ: 03058166
Sídlo:
tř. Václava Klementa 35/5
293 01 Mladá Boleslav
Odpovědná vedoucí:
Iveta Koudelová
Tel: 728 985 457
www.jistotydomova.cz
e-mail: jistotydomova@seznam.cz

