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Poslání
Základním účelem a hlavním cílem ústavu je poskytování služeb pro handicapované občany, děti, seniory
a bezmocné osoby.
V rámci tohoto účelu ústavu jsou poskytovány mimo jiné i služby sociální péče a sociální poradenství v souladu Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Naše sociální služby pomáhaly handicapovaným občanům zachovat důstojný a plnohodnotný život doma se
zachováním vazeb na své blízké.
Občané měli zajištěnu pomoc především v každodenních činnostech péče o osobu a domácnost. Díky tomu
mohli užívat komfortu života doma ve svém přirozeném prostředí i s vážným zdravotním handicapem.
V rámci projektu ,,ŽÍT DOMA“ jsme poskytovali registrované sociální služby:
•

Osobní asistenci

•

Pečovatelskou službu

•

Denní stacionář

•

Odborné sociální poradenství
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Úvodní slovo
Jistoty Domova, z. ú. již sedmým rokem doplňovaly kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb pro
handicapované občany v mladoboleslavském regionu.
Ústav byl založen 2.6.2014 zápisem u Městského soudu v Praze spis. značka U/26. Majetek nabyl ústav
bezúplatným převodem závodu z OSVČ Iveta Koudelová.
Služby ústavu každý den v roce pomáhaly občanům, kteří se z důvodu svého věku, postižení, nemoci nebo
zhoršení zdravotního stavu dostali do těžkých životních situací, které by nebyli schopni bez naší pomoci sami
překonat.
Pro naše uživatele se pracovnice stávaly neodmyslitelnou součástí jejich života. Přinášely uživatelům pochopení, úsměv, odbornou pomoc, ale i pohlazení a oporu pro duši i mysl.
Dík celoživotnímu vzdělávání zaměstnanců jsme poskytovali adekvátní a profesionální pomoc občanům
s rozličným zdravotním omezením. Občanům dětského věku, mladým, dospělým a seniorům. Pomáhali
jsme občanům nevidomým, s kombinovaným postižením, po DMO, s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou
nemocí, občanům s trvalými následky po úrazech, po mozkových příhodách a dalším.
Děkuji všem našim zaměstnancům, uživatelům i jejich rodinným příslušníkům za úžasnou spolupráci,
která byla nezbytná pro úspěšné naplnění poslání ústavu.
Iveta Koudelová, ředitelka

Naplněná předsevzetí z roku 2017
•

Zakončení projektu Krok k jistotám

•

Zhotovení Strategického plánu pro rozvoj organizace

•

Obnovení vozového parku zakoupením služebního vozu

•

Zvýšení povědomí občanů o poslání a prospěchu našeho dobročinného obchodu
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Lidské zdroje
Rok 2018 byl velmi náročný na personální zajištění sociálních služeb. Potýkali jsme se s vysokou nemocností
pracovníků.
•

18 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

•

1 zaměstnanec na HPP si nadále užíval radosti Rodičovské dovolené.

•

2 zaměstnanci na smlouvy DPP na nepravidelné práce.

•

1 zaměstnanec na smlouvu DPČ na pravidelné práce.

•

2 zaměstnanci na DPP na jednorázové práce v rámci projektu Krok k jistotám.

•

K ukončení pracovního poměru došlo u 4 zaměstnanců.

Další zainteresovaní na zkvalitnění života klientů
•

6 dobrovolníků

•

5 pracovníků OSVČ pro externí služby - kadeřnické, pedikérské a úklidové.

•

5 pracovníků z ÚP hmotné nouze na pomocné práce ve službách a v obchodě.

Správní rada

Dozorčí rada

Předseda: Barbora Roušarová
Veronika Jiskrová
Tomáš Procházka

Předseda: Ing. Pavel Jiskra
prof. RNDr. Ing Michal V. Marek, DrSc.,
Jana Trojanová, Bc.
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Technické zajištění
1. Provozovny:
•

Kancelář a poradna: tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav

•

Denní stacionář – tř. Václava Klementa 175, Mladá Boleslav

•

Dobročinný obchod - tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav

2. Vozový park:
•

Škoda Citigo – operativní leasing (ŠKODA Laureta AUTO a.s.)

•

Škoda Citigo – operativní leasing (ŠKODA Laureta AUTO a.s.)

•

Dacia Dokker – sociální automobil (za 1,-Kč/rok od Reklamní agentury -  Kompakt spol. s.r.o.)

•

Kia Ceed – majetek ústavu (zakoupen v dubnu 2018, rok výroby 2015)

3. Kompenzační pomůcky:
•

Polohovací lůžko

•

Invalidní mechanické vozíky

•

Chodítka

•

Klozetová křesla

•

Stolečky polohovací k lůžku
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Osobní asistence
Péči jsme zajišťovali rodinám s dětmi, občanům se zdravotním postižením a seniorům po 365 dní v roce
v Mladé Boleslavi, Kosmonosech, Benátkách nad Jizerou, Pískové Lhotě.
Služba byla zajištěna 6,05 úvazkem pracovníků v sociálních službách – asistentkami.
V rámci 3 958 návštěv poskytly asistentky pomoc 21 klientům v rozsahu 5 424 hodin péče.
Zajišťovali jsme též pro klienty dovozy služebním vozem za nákupy a veřejnými službami. V rámci 53 dovozů
s nezbytným následným doprovodem jsme takto pomohli 10 klientům.
Na asistentky byly kladeny vysoké nároky na znalost práce k poskytnutí adekvátní plně individuální pomoci
s respektováním specifických nároků a potřeb při rozličných zdravotních omezeních, ale i s ohledem na věk
klienta. Naše nejmladší uživatelka oslavila 8. narozeniny a naopak nejstarší uživatel oslavil životní výročí 92 let.
Asistentky docházely do domácností klientů v době od 7:00 do 20:00 hodin, a to i opakovaně k danému klientovi např. ráno, v poledne a večer. Jinde zas byly klientům oporou po delší čas např. až 6 hodin v jedné službě.

Asistentky klientům pomáhaly s běžnými každodenními činnostmi péče o osobu i domácnost jako např.
přesuny z lůžka, koupání, oblékání, podání jídla, úklid domácnosti, zajištění nákupu. Také doprovázely děti
ze školských zařízení, dospělé na úřady, k lékařům, za nákupy.
V rámci péče se asistentky také věnovaly naplnění volného času klienta společností, předčítáním, pomáhaly
klientům při chůzi doma nebo na vycházce.
Zásadním přínosem pro klienty byla pomoc pro obnovení jejich dovedností procvičováním motorických
dovedností nebo psychických schopností kognitivním cvičením a aplikací ošetřovatelské rehabilitace.
Občanům s vážným handicapem služba pomohla zkvalitnit život v pohodlí jejich domova a významně napomohla obnovit jejich sociální kontakt. Také ale naplnit jejich sny a přání.
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Pečovatelská služba
Péči jsme zajišťovali seniorům po 365 dní v roce v Mladé Boleslavi, Kosmonosech, Dalovicích,
Bukovně a Línech.
Služba byla zajištěna 1,30 úvazkem pracovníků v sociálních službách - pečovatelek.
V rámci 2110 návštěv poskytly pečovatelky pomoc 17 klientům v rozsahu 1520 hodin péče.
Za nákupy a veřejnými službami jsme dovezli 10 klientů v rámci 121 dovozů a posyktli jsme nezbytnou
pomoc při následném doprovodu.
I v této službě pečovatelky docházely do domácností klientů v době od 7:00 do 20:00 hodin, a to i opakovaně
k danému klientovi např. ráno, v poledne a večer. Jinde zas byly klientům oporou při doprovodech k lékařům,
nebo za nákupy např. 1x týdně po dobu 2 hodin.
Díky této službě mohla oslavit naše klientka krásné životní výročí 96 let doma v kruhu svých blízkých.
Pečovatelská služba pomohla seniorům zajistit běžné každodenní činnosti péče o osobu a domácnost
a pomohla také s udržením jejich stávající schopností a dovedností klientů. Zároveň pomohla uplatnit seniorům vlastní vůli při rozhodování a udržet jejich sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím.
Pečovatelky pomáhaly klientům při přesunu z lůžka, s oblékáním a svlékáním, mytím na lůžku nebo koupáním, při chůzi doma i venku, při zajištění nákupu nebo běžného úklidu domácnosti. Doprovázely klienty na
úřady, k lékařům a veřejné služby a opět jim pomáhaly při komunikaci na těchto místech tak, aby se klientům
dostalo uplatnění jejich práv a oprávněných zájmů.
Služba byla vždy zcela individuálně nastavena, aby klientům pomohla k soběstačnosti a k zachování lidské
důstojnosti a byl brán ohled na individuální potřeby a zvyklosti klienta. Pro klienty se pečovatelky stávaly
partnery a přirozenou součástí jejich života, aniž by narušovaly dosavadní zaběhlý režim.
Poslání pečovatelské služby zajistit seniorům žít důstojně a co nejdéle v jejich domácím prostředí, kde mají
své soukromí a pocit bezpečí se nám podařilo u našich uživatelů zcela naplnit.
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Denní stacionář
Péči jsme zajišťovali občanům se zdravotním postižením a seniorům v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin
v našem ambulantním zařízení. Služba nabízela i relaxaci na zahrádce. Službu využili občané Mladé Boleslavi,
Debře, Rabakova, Pískové Lhoty a Luštěnic.
Služba byla zajištěna 1,25 úvazkem pracovníků v sociálních službách - asistentek.
V rámci 768 návštěv poskytly asistentky pomoc 10 klientům v rozsahu 846 hodin péče.
Pro klienty jsme učinili 454 dovozů do a ze stacionáře.
Asistentky se staraly o dostatečné pohodlí klientů i pomoc při aktivitách. Pomáhaly klientům trénováním
paměti udržet nebo obnovit jejich psychické schopnosti. Sociálně terapeutickými činnostmi zdokonalily
fyzické dovednosti klientů, aby si po co nejdelší čas udrželi schopnosti či dovednosti v činnostech sebeobsluhy. Připravovaly a podávaly jídlo a pití, pomáhaly klientům s oblékáním, doprovázely a poskytovaly asistenci
při chůzi nebo použití toalety.
Asistentky s klienty dojížděly také na procházky do parku Štěpánka nebo sledovat život syslů na Radouč.
Klienti zde oslavili společně 49. a 89. narozeniny.
Služba přispěla k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností klientů a dovedností podporujících sociální začleňování.
Klienti se díky této službě stávali aktivnějšími a navázali nová přátelství.
Pravidelně do denního stacionáře docházely dobrovolnice s pejsky na canisasitenci, která vždy napomohla
k navození dobré nálady.

Rodinní příslušníci klientů se mohli díky zajištění péče o jejich blízkého v denním stacionáři po potřebnou
dobu naplno a bez starostí věnovat svému zaměstnání. Naši klienti, ačkoliv měli vážné zdravotní omezení,
mohli žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí své domácnosti
a zároveň byl obnoven jejich kontakt se společenským prostředím.
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Odborné sociální poradenství
Služba pomohla ambulantní a terénní formou 71 občanům se zdravotním postižením nebo seniorům v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin.
Sociální pracovnice pomáhala se zachováním anonymity a s respektem k individuálním možnostem klienta
řešit jeho těžké životní situace.
Především zprostředkovávala navazující služby –
zdravotní, pobytové nebo veřejné. Pomáhala klientům
v orientaci v sociálních systémech, dávkách, v oblasti
práva nebo vzdělávání. Vyřizovala klientům běžné záležitosti na úřadech, u lékařů a veřejných institucích.
Služba pomohla klientům obnovit kontakt se společenským prostředím, zvýšit právní vědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti potřebné pro zlepšení či
vyřešení jejich stávající situace.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Jako vedlejší činnost při odborném sociálním poradenství jsme provozovali půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Půjčovna pomohla 164 krátkodobými i dlouhodobými zápůjčkami
okamžitě řešit mobilitu občanů, u kterých z důvodu zhoršení zdravotního stavu, po úrazových stavech či operačních výkonech došlo
k úplné nebo částečné ztrátě mobility.
Kvalita života těchto občanů zůstala zachována a významně opět i tato
služba napomohla občanům ke snížení jejich sociální izolace nebo naplnění jejich přání. Např. že babička půjde vnučce na svatbu, nebo že
bude moci jet s dětmi na výlet.
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Projekt ,, Krok k jistotám“
Projekt byl realizován od listopadu roku 2016 za podpory Evropského sociálního fondu Operační program
zaměstnanost.
V roce 2018 došlo k ukončení a vyhodnocení projektu. Projekt podpořil neformální pečovatele, zajistil další
celoživotní vzdělávání pro naše zaměstnance. Došlo k přípravě na inspekci kvality služeb, upravení vnitřních
pravidel a metodik. Byly učiněny kroky ke zvýšení kvality služeb.
Projekt
• Podpořil 50 neformálních pečovatelů v rámci 18 Workshopů s odborníky ze zdravotní a především
sociální oblasti. Celkově se Workshopů zúčastnilo 155 neformálních pečovatelů.
• Patnáct zaměstnanců absolvovalo 424 hodin odborných školení s akreditací MPSV a stáže v celkovém
objemu 468 hodin v Domově Sue Ryder, z. ú. a v Diecézní charitě Litoměřice - pobočka Mnichovo
Hradiště.
• Proběhl audit pečovatelské služby, který nás připravil na inspekci služby.  
• Proběhl audit služby osobní asistence, který nás též připravil na inspekci služby.  
• Proběhl personální audit, který pomohl pro ujasnění rolí a nových procesů v organizaci.
• Realizovaly se setkání s odborníky a byl vypracován Strategický plán organizace.
• Byla upravena vnitřní pravidla a metodiky definující řízení organizace a zásady provozu poskytovaných
služeb.
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Dobročinný obchod
Obchod v roce 2018 rozšířil řady dárců a především zákazníků cílenou propagací v regionálním tisku.
Společně s námi naši zákazníci pomáhali občanům se zdravotním postižením a nemocným starým lidem
k dostupnosti profesionální sociální pomoci a naplnění jejich snu ,,Žít doma“.
V obchodě jsme zaevidovali 4 215 prodejů, které do našeho rozpočtu přinesly tržbu 424 309,-Kč, což je 27%
nárůst tržeb proti roku 2017.
Nejprodávanějším artiklem bylo dámské oblečení a obuv. Mile nás překvapil zájem o dekorativní předměty,
keramiku, porcelán a věci do domácnosti. Svého zákazníka si nalezly i knihy, CD, hračky a doplňky.
Se společností ARIA PURA, s.r.o. jsme zajistili trvalé profesionální provonění prostor obchůdku. Díky tomu
došlo ke zvýšení komfortu zákazníků a obchůdek nastoupil cestu profesionálního prodeje.
Společnosti ARIA PURA tímto děkuji za vstřícnost, rychlost i poskytnutí velmi výhodných podmínek
na pořízení vůní, zařízení a instalaci modulu.
Dobročinný obchod zajistil doplnění financí do rozpočtu sociálních služeb, zároveň propagaci našich sociálních služeb, pomohl oddělení Gerontologie a Psychiatrie Kosmonosy k obnově a doplnění ústavního prádla.
Nezanedbatelným aspektem obchodu pak je podpora ekologického smýšlení občanů a vedení k hospodárnosti.
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Spolupráce
Dobrovolnické centrum
2 dobrovolníci docházeli do denního stacionáře s pejskem na canisasistenci a pro údržbu zahrady.
3 dobrovolníci docházeli za našimi klienty do jejich domácností. Klientům předčítali, povídali si s nimi nebo
společně chodili na vycházky.
1 dobrovolník pomáhal s aranžmá a přípravou věcí k prodeji v dobročinném obchodě.

Úřad práce ČR
Během roku nám pravidelně pomáhali 4 pracovníci v rámci veřejně prospěšných pracích s úklidovými pracemi kancelářských prostor, služby denního stacionáře, ale také v dobročinném obchodě s přípravou zboží
k prodeji.
Ve službě denního stacionáře byli nápomocni při doprovodech klientů na vycházky.

Střední zdravotnická škola
Pro studentky 3. ročníku oboru Sociální péče – pečovatelská činnost jsme zajišťovali praktický výcvik. V denním stacionáři se seznámily a vyzkoušely si techniky péče o seniory a osoby se zdravotním postižením a dalšími specifiky sociální práce. Naše asistentky si pochvalovaly přístup studentek k našim klientům a ocenily
jejich aktivní zapojení se do jednotlivých činností a aktivizačních technik při práci s klienty.
Pedikérské a kadeřnické služby
5 externích odborníků OSVČ poskytovalo našim klientům své služby v domácím prostředí. Byly velmi
vstřícné k pohybovým možnostem klientů i potřebě koordinace jejich služby se zajišťovanou naší péčí.
S jejich službami byli naši klienti velmi spokojeni.
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Počet hodin péče – dovozů uživatelů -  zapůjčení kompenzačních pomůcek

Podíl na celkových nákladech

Podíl na celkových výnosech

Dotace města a obcí
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Přehled hospodaření
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018
(Výčet položek, podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

16
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Výkaz zisku a ztráty

Přijaté
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Způsob oceňování majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob je prováděno:
*tyto účetní operace se ve zdaňovacím období nevyskytly
Oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
*tyto účetní operace se ve zdaňovacím období nevyskytly
1.2. Dlouhodobý majetek
*Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: dlouhodobý
hmotný majetek byl oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady+výrobní režie+správní režie
1.5. Odepisování
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku
* v účetnictví jsou zachyceny účetní odpisy účetně je odepisován drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož
pořizovací cena překročí hranici 3tis. Kč
Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku
*dlouhodobý hmotný majetek je snížen o odpisy
K 31.12.2018 proběhla inventarizace a nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

Doplňující informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát (§ 39 odst.6 až 12 Vyhlášky)
Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

*1.11.2016 bylo zahájeno čerpání dotace „Krok k jistotám“, ze zaslaných zálohových plateb byla vyčerpána
částka 174.597Kč, ze zálohy nebyla vrácena částka 94.540Kč, která podléhá závěrečnému vyúčtování v roce
2019.
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Další skutečnosti rozhodné pro hodnocení hospodářské činnosti

Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§39 odst. 7 Vyhlášky)
V roce 2016 byl zahájen provoz Dobročinného obchodu. Před jeho zahájením proběhla rozsáhlá rekonstrukce
kancelářských prostor a bylo pořízeno vybavení, vše v úhrnné výši cca 200tis.Kč, která je postupně odepisována; část rekonstrukce proběhla z darů a probíhá nyní průběžné rozpouštění fondů; částka zisku je dále snížena
o odpisy z předchozích let.
Vedlejší činností je provoz Dobročinného obchodu, který výrazně přispívá k financování hlavní činnosti organizace.
V roce 2018 byl pořízen automobil v částce 223tis.Kč – dlouhodobý majetek, vzhledem k odpisování byla však
do nákladů v rámci hlavní činnosti zaúčtována jen poměrná část nákladů a hlavní činnost tak generuje zisk.
V Mladé Boleslavi, 24.3.2019
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Poděkování
Děkuji všem, kteří poskytli finanční podporu našim terénním a ambulantním sociálním službám.
Vaší přízně si nesmírně vážím a jen díky Vám mohly Jistoty Domova realizovat své programy a zkvalitňovat
a rozšiřovat svou prospěšnou činnost.

Děkuji za finanční příspěvky městům a obcím:
Statutární město Mladá Boleslav, Kosmonosy, Benátky nad Jizerou, Bukovno

Děkuji právním subjektům za finanční dary pro naše projekty

AUTOBAZAR PLAZY s.r.o. – Praha 6
FOLIANT EU, s.r.o. - Mladá Boleslav
Přikryl, s.r.o. – Kosmonosy
Višňovský & Süsser s.r.o. - Loukov
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Děkuji též našim drobným dárcům, jejichž podpora napomohla naplnit naše poslání
Dolejšová Yvona
Benešová Janeta, Mgr.
Kohout Richard
Koudelka Miroslav
Kroupová Hasmik
Kuželová Andrea

Nováková Eva
Ing. Sedláková Božena
Roušarová Barbora

Děkuji všem níže uvedeným za zakoupení reklamy na sociálním automobilu.
Sociální automobil můžeme na 6 let využívat za 1,-Kč/rok.
ABRASIV a.s.
AKUBAR s.r.o.
AUTO LAK 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.
INSTATOP – V. Fišer
AKUtechnika - J. Bartoň
KM 6 systém s.r.o.
KOVOVÝROBA Riegel, s.r.o.
KOVOVÝROBA – M. Antošek
KOŘÍNEK & SPOL.
LAVEL MB, s.r.o.
LIPRACO, s.r.o.

MACHÁČEK - ZADARA NÁBYTEK, s.r.o.
MB INTERIÉRY, s.r.o.
NEON LAK spol. s.r.o.
OPTIKA R + R – I. Rosecká
PD MONT s.r.o.
PNEUSERVIS EVA – M. Knop
PLOŠINY MÜLLER s.r.o.
PRONDO s.r.o.
PŘIKLRYL s.r.o.
RECTICEL Interiors CZ s.r.o.
SHR – J. Pavlíček
SPEKTRUM LAK s.r.o.
SUMI SERVIS s.r.o.
SPS servis a programování strojů, s.r.o.
SVOBODA – Zemní práce, stavebnin
TRUHLÁŘSTVÍ – L. Matyáš
VALDA – Radek Valíček
VIŠŇOVSKÝ & SÜSSER
WÁGNER Josef

Plány do roku 2019
•

Zcentralizovat zajištění služeb včetně Denního stacionáře do jedné budovy.

•

V praxi aplikovat aktivní zapojení zaměstnanců do nových procesů.

•

Zdokonalit systém evidování a vykazování poskytovaných sociálních služeb.
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,z.ú.

Kontakt
Jistoty Domova, z. ú.
IČ: 03058166
Sídlo:
Tř. Václava Klementa 35/5
293 01 Mladá Boleslav
www. jistotydomova.cz
e-mail: jistotydomova@seznam.cz
tel.: 728 985 457

