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Slovo úvodem
Opět nastal čas předložit zprávu, jak si Jistoty Domova, z. ú. vedly v minulém roce. Při psaní loňské Výroční
zprávy jsem cítila odreagování od probíhajícího zařizování nezbytných opatření z důvodu pandemie Covid 19.
To ještě nikdo nevěděl, že cesta k překonání pandemie nebude jednoduchá. Na to, co přijde, jsem nebyla připravena ani já, ani naši zaměstnanci a ani uživatelé našich sociálních služeb.
V roce 2020 nám pandemie Covid 19 připravila nejedno nemilé překvapení. Ani našim sociálním službám se
pandemie nevyhnula. Měli jsme strach, zda vše zvládneme, a především, zda se podaří ochránit zdraví našich
uživatelů. S onemocněním se setkali naši zaměstnanci, ale i u uživatelů jsme řešili nařízená karanténní opatření.
To znamenalo zajistit dostatečnou ochranu zaměstnanců a přitom zajistit uživatelům služeb poskytování péče
v dostatečném rozsahu a kvalitě. Byli jsme vystavováni permanentnímu tlaku na zajištění dostupnosti sociálních
služeb v daném místě i čase, když došlo k výpadku zaměstnanců, ať z důvodu karanténních opatření, nemoci
nebo uzavření školských zařízení. Také jsme museli řešit, jak služby finančně zajistíme, když došlo k nucenému
uzavření dobročinného obchodu na několik měsíců. Měli jsme obavy, zda zvládneme realizovat naše již rozběhlé projekty v plánovaném harmonogramu a zda budeme schopni dodržet nastavené parametry.
Čas to byl psychicky velmi náročný až vyčerpávající. Přes veškeré komplikace a nelehkou dobu naše sociální
služby pomohly novým zájemcům a jejich rodinným příslušníkům. Naše projekty k rozvoji našich sociálních
služeb se nám podařilo realizovat v nastavených termínech. Naučili jsme se více využívat komunikační technologie i tam, kde by většina z nás dříve jejich využití odmítala. Zjistili jsme, že musíme učinit opatření k trvalému
odstranění bariér, které v té době komplikovaly provoz služeb. Naučili jsme se nenadálý problém řešit hned bezodkladně a v zájmu nejen ústavu, ale i zaměstnanců a uživatelů služeb. Nouzové a havarijní situace se řešily k zajištění ochrany zdraví a života uživatelů, ale i ochraně jejich majetku. Opět se prokázalo, že předvídat a přemýšlet
nad možným nebezpečím a řešením se vyplácí. Přes nelehkou dobu naši uživatelé s velmi vážným omezením
své soběstačnosti mohli žít doma se zachováním důstojnosti, zvyklostí a udržením vazeb na své blízké či známé.
Podařilo se nám splnit uživatelům pro ně důležitá přání. Lidé, jejichž jediným posledním přáním bylo žít doma
v kruhu svých blízkých, mohli díky našim službám do posledních chvil svého bytí žít doma.
Závěrem musím poděkovat našim donátorům, kteří nám i v tak nelehké době poskytli finanční nebo materiální
pomoc, uživatelům našich služeb za pochopení, uznání a vstřícnost. A velké poděkování patří našim všem zaměstnancům za ochotu, obětavost, trpělivost, za profesionální přístup k uživatelům plným pokory a úcty. Jsem
hrdá, že pro zaměstnance Jistot Domova je práce posláním.
S radostí v duši říkám: „Jsem ráda, že pandemie tragicky nezasáhla do života našich zaměstnanců a uživatelů,
ani jejich rodin. A pevně věřím, že období nejasna a obav brzy pomine“.

Iveta Koudelová, ředitelka
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Historie
Jistoty Domova působí v sociální oblasti od roku 2011. V roce 2014 došlo ke změně právní formy z OSVČ na
nestátní neziskovou organizaci dne 2.6.2014 zápisem u Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 26. K doplnění financování hlavní činnosti byl v roce 2016 zahájen provoz vedlejší činnosti Dobročinného obchodu.

Poslání

Posláním ústavu a jeho hlavním cílem je poskytování služeb pro handicapované občany, seniory a bezmocné
osoby. V rámci tohoto účelu poskytuje ústav služby sociální péče a odborného sociálního poradenství. Služby
poskytuje občanům, kteří se dostali z důvodu svého zdravotního postižení, zhoršení zdravotního stavu nebo
z důvodu svého věku do nepříznivé sociální situace. Tedy občanům, kteří se stali závislí na pomoci druhé
osoby pro zajištění úkonů péče o svou osobu, domácnost nebo zůstali izolováni od společenského prostředí.
Ústav poskytuje sociální služby na základě udělené registrace Krajským úřadem Středočeského kraje a jeho
uděleném Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. sml. S-0324/SOC/2020/1.
Dostupnost sociálních služeb je zajišťována pro občany se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory,
kteří žijí ve městech a obcích bývalého okresu Mladá Boleslav.
Ústav je dlouholetým členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a České asociace pečovatelské služby.
Má navázanou výbornou spolupráci s městem Mladá Boleslav.

Vánoční setkání zaměstnanců a jejich blízkých
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Lidské zdroje
V roce 2020 ústav zaměstnával
• 16 zaměstnanců na pracovní smlouvu HPP
• 1 zaměstnance na smlouvu DPČ (pravidelné práce)
• 2 zaměstnance na smlouvu DPP (nepravidelné práce)
• 1 zaměstnanec byl evidován na rodičovské dovolené
• 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr dohodou
• 2 zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru
Zaměstnanci ústavu uplatňovali zásady
• dodržovali zákonné předpisy, normy a vnitřní pravidla a nařízení ústavu
• zajišťovali dostupnost služby všem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, sexuální orientaci,
politickou příslušnost nebo ekonomickou situaci
• zajišťovali uživatelům ochranu základních lidských práv a svobod
• respektovali individualitu jedince a názory uživatele
• podporovali samostatné rozhodování uživatele, a uplatnění jeho vlastní vůle
• respektovali soukromí uživatelů a zachovávali mlčenlivost
• spolupracovali s rodinou k naplnění potřeb uživatele
• podporovali uživatele k využívání dalších zdrojů pomoci
Naši zaměstnanci v praxi uplatňovali teoretické znalosti a dovednosti. Vzhledem k probíhající pandemii
a změnám podmínek někteří zaměstnanci absolvovali akreditované celoživotní vzdělávání v nižším rozsahu.
Měli však vůli vzdělávat se sami z tiskových materiálů, nebo hledáním odborných informací k danému aktuálně potřebnému tématu na internetu.
Díky pandemii byli všichni zaměstnanci a především pracovnice přímé péče vystavováni velké psychické zátěži. Museli se vyrovnat se zvýšenou fyzickou námahou, způsobenou nutností používat ochranné prostředky,
které se staly při poskytování přímé péče každodenní výbavou pracovníků.

Členění ústavu

Správní rada: předseda - Barbora Roušarová, členové - Veronika Jiskrová a Tomáš Procházka
Dozorčí rada: předseda - ing. Pavel Jiskra, členové - prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
a Jana Trojanová Bc.
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Hlavní činnost ústavu
Poskytované sociální služby:

Terénní formou
• osobní asistence (dostupnost - obce a města do okruhu 20 km od města Mladá Boleslav)
• pečovatelská služba (dostupnost-obce a města do okruhu 10 km od města Mladá Boleslav)
Ambulantní formou
•
•

denní stacionář (sídlí v Mladé Boleslavi a je určen pro zájemce z obcí a měst okresu MB)
odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek (Středočeský kraj)

V rámci dané sociální služby byly uživateli poskytovány úkony dle nastavení individuálního plánů a v rozsahu úkonů základních činností vztahujících se k danému typu sociální služby a v souladu Zákona 108/2006,
Sb. a dalších zákonných norem.
Přehled čerpaných základních činností:
•
•
•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při zajištění osobní hygieny
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytnutí úkonů základních činností bylo uživatelům účtováno v souladu Vyhlášky 505/2006, Sb.,
v platném znění.

Poskytované fakultativní úkony:
Ústav poskytoval nad rámec úkonů základních činností také fakultativní úkony. Především dovozy uživatelů
pomohly naplnit potřeby uživatelů, kteří tak mohli uplatnit vlastní vůli a rozhodování pro řešení potřebné
záležitosti.
Přehled čerpaných fakultativních úkonů:
•
•
•

dohled nad dodržováním léčebného režimu
dovoz uživatele služebním vozem k lékaři, úřady a veřejné služby
praní a žehlení prádla v provozovně ústavu

Cena fakultativních úkonů byla účtována ve výši nezbytně vynaložených nákladů na jejich zajištění, bez
kalkulace zisku.
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Osobní asistence
Dostupnost služby ústav zajistil po 366 dní v roce od 7:00 do 20:00 hodin dle potřeb uživatelů např. v jedné
vícehodinové návštěvě, ale kratších časových úsecích 3x za den.
Dostupnost služby byla zajištěna 4 služebními automobily a v přepočtených úvazcích 6,41 úvazky pracovníků
přímé péče a 1,44 úvazku pracovníků nepřímé péče.
Pandemie COVID 19 dostupnost péče uživatelům služby neomezila, ale velmi omezila možnosti příjmu nových uživatelů. S ohledem na její vývoj a personální zajištění jsme mohli zahájit péči 4 zájemcům o službu.
Asistentky poskytovaly péči uživatelům žijícím ve městě Mladá Boleslav. Za uživateli dojížděly také do Benátek nad Jizerou, Kosmonos, Bakova nad Jizeru, Bezna a Přepeří.

Dovozy služebním vozem pomohly uživatelům osobně bez zastoupení si vyřídit potřebné záležitosti na úřadech, u lékařů nebo
veřejných službách.
Asistentky poskytly uživatelům i potřebný doprovod a pomoc při
komunikaci na daných místech tak, aby došlo k plnému naplnění
jejich oprávněných práv a zájmů.
Díky službě mohli uživatelé s velmi vážným omezením své soběstačnosti žít doma se zachováním vazeb na své blízké.
Asistentky uživatelům pomohly aktivizačními činnostmi k udržení nebo obnově jejich fyzických dovedností nebo psychických
schopností.
Služba významně pomohla rodinným pečujícím ke sladění pracovních, rodinných a pečujících povinností.
V roce 2020 nebyla podána stížnost na službu.
Na zajištění dostupnosti služby finančně přispěla města Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bakov nad
Jizerou a Kosmonosy.
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Pečovatelská služba
Dostupnost služby ústav zajistil po 366 dní v roce od 7:00 do 20:00 hodin dle potřeb uživatelů např. jednou
týdně na koupání, ale i v návštěvách 3x za den pro podání stravy, osobní hygienu, udržení chodu domácnosti.
Dostupnost služby byla zajištěna 2 služebními automobily a v přepočteném úvazku 2,16 úvazku pracovníků
přímé péče a 0,47 úvazku pracovníků nepřímé péče.
Provoz služby nebyl z důvodu pandemie COVID 19 omezen, ale měli jsme i v této službě pro uspokojení
potřeb zájemců o službu značně omezené možnosti. Podařilo se nám zahájit péči 5 zájemcům o službu. Pečovatelky poskytovaly péči uživatelům žijícím ve městě Mladá Boleslav, ale dojížděly také za uživateli do města
Bakov nad Jizeru a obcí Malá Bělá, Bradlec a Bukovno.

Mezi nejčastěji poskytované úkony základních činností patřila pomoc s osobní hygienou, příprava a podání
jídla, pomoc s udržením chodu domácnosti.
I v této službě dovozy uživatelům pomohly k osobnímu vyřízení
potřebných záležitostí na úřadech, u lékařů nebo veřejných službách. Díky dovozům mohli uživatelé navštívit pro ně velmi důležitá místa a jeden uživatel mohl docházet za svými pracovními
a volnočasovými aktivitami podle svých potřeb.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám pomohl s financováním nákladů na dopravu uživatelů.
Mohli jsme uživatele v době vládních opatření dovážet do přírody nebo na chalupu. Uživatelé nebyli odkázáni na izolovanost ve svém domově.
Také díky podpoře nadace jsme mohli zakoupit polohovací lůžko a dva invalidní vozíky, které byly dány
k dispozici uživatelům, u kterých došlo k výraznému, zhoršení zdravotního stavu.
V roce 2020 jsme neobdrželi stížnost na způsob poskytování služby nebo jednání našich zaměstnanců.
Těší nás pochvalná vyjádření, která jsme obdrželi emailem nebo dopisem.
Na zajištění dostupnosti služby finančně přispěla města Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou a obce Bradlec
a Bukovno.
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Denní stacionář
V roce 2020 jsme provoz služby zajistili v pracovní dny od 7:00 do 17:00 po 185 dní. Provoz služby byl
z důvodu Vládních opatření omezen v době jarních měsíců. Do služby jsme přijali 3 nové uživatele.
Dostupnost služby byla zajištěna 1 služebním automobilem a v přepočteném úvazku 1,42 úvazku pracovníků
přímé péče a 0,55 úvazku pracovníků nepřímé péče.

Díky realizaci projektu „Kvalitní zázemí pro sociální služby Jistoty Domova“ jsme 30.9.2020 zahájili provoz
služby v novém domě. Služba má krásné prostorné zázemí, kvalitní nové vybavení a je zajištěna bezbariérovost. V rámci projektu nebyl mezi uznatelné náklady zařazen pozemek zahrady. Cenu pozemku a veškeré
náklady na revitalizaci zahrady ústav hradil z půjčky a vlastních zdrojů. Zahrada byla koncipována s maximálním ohledem na potřeby a možnosti uživatelů tak, aby se mohli seberealizovat, ale také aby byly zajištěny
dostatečné a vhodné podmínky pro odpočinek.
Asistentky pomáhaly uživatelům především s běžnými činnostmi péče o osobu jako oblékání, pomoc při
použití WC, podání jídla a pití, dopomocí při chůzi. Významným přínosem pro uživatele byly realizace aktivizačních činností pro podporu jejich fyzických dovedností a psychických schopností.
Do služby neodmyslitelně patří odpočinkové terapie jako jóga a poslech relaxační hudby pro nalezení rovnováhy a uvolnění vnitřního napětí. Bohužel s ohledem na vývoj pandemie byly přerušeny docházky dobrovolníků s pejsky na canisasistenci a kočičkami na felinoterapii.
Předání daru knih a her v denním stacionáři

10

Nadace TESCO nám pomohla finančně k získání zdrojů na pokrytí nákladů rekonstrukce koupelny v novém
domě z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Nadace Škoda AUTO a Nadace ČEZ nám pomohly s financováním nákupu a instalace elektrické zvedací plošiny u vstupu do domu, čímž se stal denní stacionář
přístupný i pro uživatele s vážným pohybovým handicapem i zcela upoutané na
invalidním vozíku.

Ani v této době jsme neobdrželi od uživatele nebo jeho rodinného příslušníka
stížnost na způsob poskytování služby nebo jednání našich zaměstnanců.

Otevření nového zázemí v novém domě

Aktivity v DS
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Proměna zahrady u denního stacionáře
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Odborné sociální poradenství
Dostupnost služby byla zajištěna v pracovní dny cca 2 hodiny/den v přepočteném úvazku 0,25 sociální pracovnice a 1 služebním automobilem.
Sociální pracovnice poskytovala poradenství nejen v našich prostorech, ale i v domácnostech uživatelů. Také samostatně za uživatele nebo s uživatelem na úřadech, u lékařů nebo ve veřejných institucích. Sociální pracovnice
pomáhala s komunikací na těchto místech tak, aby došlo k naplnění potřeb a zájmů uživatelů.
Uživatelé měli zájem především o činnosti jako uplatňování práv a oprávněných zájmů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti.

V rámci služby byla provozována půjčovna kompenzačních pomůcek. Mezi nejčastěji zapůjčené pomůcky
patřily mechanické invalidní vozíky, polohovací lůžka a chodítka.
I v roce 2020 byla půjčovna pomůcek dostupná lidem z řad široké veřejnosti. Lidem po prodělaných operačních zákrocích, zhoršení zdravotního stavu, kteří pomůcku potřebovali využít na omezenou dobu, nebo než
měli pomůcku zajištěnu přes příslušnou zdravotní pojišťovnu.
Jsme rádi, že půjčovna pomohla okamžitě řešit nepříznivé situace občanů po potřebnou dobu. Mrzí nás
nespolehlivost některých občanů v hrazení závazků ze zápůjčky nebo že nám pomůcku vrátili s hrubým poškozením. Do budoucna proto vnímáme nezbytnost učinit patřičná opatření, abychom tyto jevy eliminovali.
Plánujeme pro zajištění potřebné pomoci více občanům nabídku i množství sortimentu půjčovny rozšířit.

Projekt IROP z výzvy IPRÚ Mladá Boleslav
V 2020 jsme pokračovali v realizaci projektu z výzvy IPRÚ Mladá Boleslav „Kvalitní zázemí pro sociální

služby Jistoty Domova“ číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012203. Projekt měl záměr koupi domu,
rekonstrukce a zajištění vybavení pro naše sociální služby.
Projekt v celkové výši 12,5mil. Kč jsme museli celý předfinancovat. Zajistit také zdroje na spolufinancování ve
výši 5%  z uznatelných nákladů a v plné výši zajistit zdroje na další neuznatelné náklady (pozemek zahrady,
revitalizaci, vybavení a nářadí zahrady stromky, květiny a další).   
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To pro nás znamenalo vynaložit nemalé úsilí k získání potřebných zdrojů včas a v době, kdy jsme v ruce rozhodnutí o poskytnutí dotace neměli. Projekt nám pomohla v uznatelných nákladech předfinancovat KB a.s.
v Mladé Boleslavi.
Za spolupráce členů správní rady byly sehnány i další potřebné finanční prostředky. Dalším nezanedbatelným
přínosem byla sbírka „Cihla pro Jistoty“ č. j. 134090/2020/KUSK, která nám pomohla získat čistý výtěžek ve
výši 192 431,-Kč, který byl složen jako záloha kupní ceny při podpisu Kupní smlouvy.
Po ročním vyjednávání tak mohla být v březnu 2020 podepsána kupní smlouva s MUDr. Hanou Vyskočilovou na dům v ul. Okružní 250 v Mladé Boleslavi, kde nadále budou mít naše sociální služby kvalitní a hlavně
trvalé zázemí. Také nám nastal kolotoč k zajištění potřebných povolení, návrhů a dalšího nezbytného pro
realizaci projektu.

Proběhla výběrová řízení pro zadání zakázek
• Na nákup 4 automobilů, které vyhrála společnost Auto Mrkvička s.r.o., s veškerou spoluprací a zpracováním zakázky jsme byli velmi spokojeni.

V září jsme tak mohli převzít 3 vozy Citroen C3 a 1 vůz Citroen Berlingo s provedenou úpravou pro převoz
osob upoutaných na invalidním vozíku.
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• Na stavební práce na rekonstrukci domu. Zakázku vyhrála a realizovala společnost Dubský  Stavby - Rekonstrukce. Vstřícnost, ochota a spolehlivost této společnosti nám v době pandemie pomohla nabýt vědomí,
že harmonogram projektu bude dodržen.
V červenci byly dokončeny práce na rekonstrukci domu a mohli jsme začít pořizovat vybavení do zázemí jak
denního stacionáře, tak i zázemí pracovníků zajišťujících terénní sociální služby. Většinu nábytkového vybavení nám dodala společnost ASKO.
Zázemí Denního stacionáře
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Zázemí terénních sociálních služeb

Pandemie COVID 19
V Prvních měsících roku jsme jen v televizi sledovali, jak pandemie nabírá na síle. Pak přišla první zpráva
o nákaze českého občana. Sledovali jsme zprávy, četli vyhlášení a nařízení.
Tak, jako celé Česko, i my jsme si začali šít roušky. Po večerech o víkendech. Dokonce nám šité roušky přinášeli a darovali občané. Jak báječné bylo předání šitých roušek z dílen Centrum 83. Byl čas i na vtípky při
fotografování: „. Moc děkujeme. Máte moc šikovné klienty. Pod rouškou není znát, jakou mám radost, že se
usmívám.“ Musím zde poděkovat všem hodným a uznalým lidem, kteří nám přinášeli nebo zasílali poštou
ušité roušky.
Jak dny a měsíce ubíhaly, nabírala pandemie na obrátkách. A pro nás to znamenalo přizpůsobit se situacím
teď hned, permanentně sledovat vydávaná nařízení a opatření.
Hledat spolehlivé dodavatele ochranných pomůcek za co nejnižší ceny, aby se rozpočet služeb příliš nenavýšil. S o to větší radostí jsme vítali mimořádná dotační řízení MPSV na vícenáklady, která zajistila pokrytí
nemalých nákladů na pořízení dostatečného množství a typů ochranných pomůcek pro pracovníky zajišťující sociální služby (roušky, respirátory, ochranné brýle, štíty, obleky, jednorázové rukavice, desinfekci). Také
nás potěšilo vyhlášení mimořádného dotačního řízení pro odměny pracovníků zajišťujících sociální služby.
Odměny si skutečně všichni za ztížené podmínky zasloužili.
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Šijeme roušky

Předání roušek od CENTRA 83

Předání balíčků od Nadačního
fondu ŠKODA AUTO
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Vedlejší činnost - Dobročinný obchod
Do roku 2020 jsme vstupovali s nadějí, jak pozvedneme obrat prodeje. Obchod se i v roce 2020 dostával do
podvědomí veřejnosti a prodavačka s radostí obsluhovala nové zákazníky, čímž obchod generoval zisk, který
finančně podpořil hlavní neziskovou činnost ústavu.
Pandemie však naše plány přeci jen hatila. Záchranou se nám zdálo být zprovoznění eshopu. Ovšem realizace jeho vzniku byla s výrobcem stránek zdlouhavá, komplikovaná a do konce roku ke zprovoznění stránek
nedošlo.

Tržby obchodu jsou plně závislé na nabídce velmi kvalitního zboží
a těší nás, že se řady dárců rozšířily.
Kromě jednotlivých dárců přispěly sbírky realizované ve společnosti
Škoda AUTO oddělení nákupu a ve Vodovodech a kanalizacích Mladá
Boleslav.
Nicméně musíme konstatovat, že někteří dárci do obchodu nosili skutečně nepotřebné věci. A pro nás to znamenalo vynaložit nemalé úsilí při likvidaci velmi obnošeného, špinavého a roztrhaného oblečení
nebo plně nefunkčních věcí. V následném období se chceme na řešení
této problematiky zaměřit.
Předání sbírky v odd. Nákup
ŠKODA AUTO a.s

Technické zajištění sociálních služeb
• Provozovny
Dobročinný ochod:Tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav – komerční pronajaté prostory
Zázemí sociálních služeb: Okružní 250, Mladá Boleslav – majetek ústavu pořízený z IPRÚ
• Vozový park
V majetku ústavu –  1x Kia Ceéd, 2x Škoda Citigo, 3x Citroen C3, 1x Citroen Berlingo
Sociální automobil – 1x Dacia Dokker propůjčen za 1,-Kč/rok od 2016 do 2022

Ústav spolupracoval
•
•
•
•
•

Dobrovolnické centrum při městě Mladá Boleslav (canisasistence a felinoterapie v DS)
Úřad práce ČR útvar hmotná nouze (pomocný personál dobročinný obchod)
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav (zajištění pravidelného testování zaměstnanců)
Zdravotnické služby (poskytované terénní formou v domácnostech uživatelů)
Veřejnými službami (kadeřnické a pedikérské služby v domácnostech uživatelů)  
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Přehled hospodaření
ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2020
Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
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Sestaveno dne: 18.04.2021
Odesláno dne: 19.04.2021
Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují, jako rozdíl Má dáti 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
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 obratů Dal.
b) Do pasiv kladně – jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu Má dáti.
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Přehled hospodaření v grafech
Příloha ve zjednodušeném rozsahu k účetní závěrce k 31.12.2020
A.Obecné údaje
Běžné účetní období 			
Minulé účetní období

od 01.01.2020 do 31.12.2020
do 01.01.2019 do 31.12.2019

1.Popis účetní jednotky (§39 odst. 1 Vyhlášky)
Obchodní firma:
Jistoty Domova, z. ú.
Sídlo:			
tř. Václava Klementa 35/5, 293 01 Mladá Boleslav
Právní forma:		
zapsaný ústav
IČ.				03058166
DIČ:			CZ03058166
Rozhodující předmět činnosti: poskytovatel sociálních služeb
Datum vzniku: 		
02.06.2014
A.1. Struktura účetní jednotky
A.1.3.Organizační struktura
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Organizace vznikla zápisem dne 2.6.2014 jako zapsaný ústav vedený pod spisovou značkou U26 u Městského soudu v Praze. Na adrese tř. Václava Klementa 175 v MB byly do 31.10.20 pronajaty prostory denního
stacionáře a na adrese tř. Václava Klementa 35/5 v MB jsou upraveny a umístěny prostory Dobročinného
obchodu, který je v provozu od května 2016 – obchod je vedlejší činností ústavu. Organizace získala dotaci
z výzvy IPRÚ Mladá Boleslav projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012203 „Kvalitní zázemí pro sociální
služby Jistoty domova“. Z dotace zakoupila dům na adrese Okružní 250 v MB, který renovovala pro potřeby
denního stacionáře a pro zázemí terénních sociálních služeb. Dále ze stejné dotace zakoupila 4 automobily
a vybavení pro zázemí sociálních služeb.
Ředitelem je správní radou jmenována Iveta Koudelová
A.1.3.Zaměstnanci
V průběhu účetního období bylo zaměstnáno na HPP 16 osob, v evidenci je 1 zaměstnanec na MD. Pracovní
poměr ukončil 1 zaměstnanec. V průběhu zdaňovacího období byly zaměstnány dále 3 osoby na DPP nebo
DPČ na pravidelné práce.
Závazky vůči zaměstnancům jsou splaceny v následujícím měsíci.
B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§39 odst. 5.Vyhlášky)
B.1. Způsoby oceňování a odepisování majetku(§39 odst.5a Vyhlášky)
B.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
B.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
B.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. Nově odepisujeme pořízení domu, technického zhodnocení budovy
a pořízení automobilů.
Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný majetek je snížen o odpisy.
K 31.12.2020 proběhla inventarizace a nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
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C. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát (§39 odst.6 a 12 Vyhlášky)
C.1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Dar Poskytovatel
Darovací smlouvy
Nadační příspěvek
Nadační příspěvek

Běžné účetní období Minulé účetní období
Soukromí a firemní dárci * 170 117,00
248 570,00
Nadace Tesco 16 000,00
0,00
Nadace ČEZ 0,00 80 000,00

Celkem 		
186 117,00
328 570,00
C.2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§39 odst.7 Vyhlášky)
*z toho 97 954Kč bylo využito na rekonstrukci prostor domu, vstupuje do rozpuštění fondů (648) a není
účtováno na dárce (682)
V květnu 2016 byl zahájen provoz dobročinného obchodu. Před zahájením provozu proběhla rozsáhlá rekonstrukce kancelářských prostor a bylo pořízeno vybavení, které bylo finálně odepsáno; část rekonstrukce proběhla z darů a dotací a byla nyní finálně rozpuštěna z fondů; částka zisku je dále snížena o odpisy z předchozích let na pořízení sociálního automobilu (2018). Ve fondech je dále účtováno pořízení domu, rekonstrukce
prostor a pořízení nových automobilů. Dům je odepisován po dobu 30 let; auta po dobu 5 let; pořízení domu
z dotace probíhá průběžně rozpuštěním fondů a od nákladů je rozpuštěno formou odpisů.
Vedlejší činností je provoz dobročinného obchodu, který výrazně přispívá k financování nákladů vzniklých
při poskytování sociálních služeb a díky zisku z tržeb obchodu je pokryta ztráta z hlavní činnosti.
23

Náklady a příjmy v grafech
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Poděkování
Dostupnost našich sociálních služeb je závislá na zdrojích získaných z vyhlašovaných dotačních řízení státních institucí, nadačních příspěvcích a darech od právnických a fyzických osob. Proto si velmi vážíme každé
i sebemenší pomoci, kterou nám naši donátoři poskytnou.
Děkuji proto za poskytnutou finanční podporu a velmi dobrou spolupráci. Díky Vám zapsaný ústav naplnil
své poslání a mohl poskytovat pomoc potřebným v potřebném rozsahu.
Dotace na poskytování sociálních služeb:
Ministerstvu práce a sociálních věcí; Krajskému úřadu Středočeského kraj
Městům - Mladá Boleslav; Bakov nad Jizerou; Benátky nad Jizerou; Kosmonosy
Obcím - Bradlec a Bukovno
Dotace za omezení provozu obchodu:
Institucím: Ministerstvu obchodu a průmyslu a Úřadu práce ČR
Dotace na projekt IROP z IPRÚ: Ministerstvu pro místní rozvoj
Nadacím za finanční příspěvek:
Nadaci ČEZ; Nadačnímu fondu Škoda AUTO: pořízení a instalace elektrické plošiny
Nadační fond TESCO: náklady rekonstrukce koupelny v denním stacionáři
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: kompenzační pomůcky a ochranné prostředky
Za pomoc a spolupráci:
Statutárnímu městu Mladá Boleslav: Mgr. M. Kašpárkové náměstkyni primátora; J. Jarošové, DiS., vedoucí
odd. Sociálních služeb; A. Novákové, veřejný opatrovník;
Krizovému fondu nadačního fondu Škoda AUTO - balíčky pro pracovníky přímé péče (obsahovaly šetrnou
desinfekci, respirátory a přípravek k posílení imunity)
Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi - realizace antigenního testování zaměstnanců
Za báječnou spolupráci při realizaci projektu IPRÚ:
Ing. P. Tůmová, Město Mladá Boleslav - konzultace k projektu
Mgr. J. Kučerovi, MAS Dolnobřežansko - projektové řízení, administrace projektu
Ing. J. Tichému, KB a.s. - zajištění úvěru na realizaci projekt
JUDr. V. Tögelovi, advokátní kancelář - Realizace výběrových řízení, VZMR
AUTO Mrkvička - zajištění dodávky automobilů
Dubský stavby a rekonstrukce - zajištění realizace rekonstrukce domu
Mgr. K. Lukešové, advokátní kancelář - vyhotovení Předkupní a Kupní smlouvy
B. Roušarové, Bc., MAS Střední Polabí - zajištění finančních zdrojů a administrace projektu
Propos MB s.r.o. - vyhotovení projektové dokumentace
J. Rauvolfovi - vyhotovení rozpočtu stavební práce
J. Jačkové - vyhotovení rozpočtu na vybavení zázemí
J. Kovářovi - zhotovení zábradlí, laviček a dalšího vybavení zahrady
Ing. Z. Charvátovi - zajištění elektrického vedení do domu a k elektrické zvedací plošině
P. Škořepovi - zajištění elektrického vedení do domu a k elektrické zvedací plošině
ALTECH spol. s.r.o. - dodání a instalace elektrické zvedací plošiny
M. Koudelkovi a jeho synům - montáž nábytku, malířské a natěračské práce v DS
M. Koudelkovi staršímu - stěhování potřebného z původního zázemí a montáž nábytku
M. Novákovi – zednické, natěračské a zahradní práce
Zaměstnancům Jistoty Domova, z. ú. - stěhování, úklidové práce, revitalizace zahrady
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Děkuji všem, kteří vyjádřili finanční nebo materiální pomoc našim sociálním službám a projektům nebo
anonymně přispěli do sbírky „Cihla pro Jistoty“.
Jmenovitě děkuji za finanční dar:
Vodovody a kanalizace, a.s. MB
Přikryl s.r.o.
MUDr. Hana Vyskočilová
Ing. Božena Sedláková
Ing. Zdeněk Charvát
Richard Kohout
Květa Forstová
Věra Karbusická

Veronika Kusá
Miroslav Nedvěd
Adéla Svobodová
Jiří Říha s rodinou
Pumrová Ivana
Lubomír Karbusický

Děkuji všem, kteří do Dobročinného obchodu darovali kvalitní věci, ale i našim věrným zákazníkům.
Dobročinný obchod generoval i v roce 2020 zisk, který finančně podpořil naše sociální služby.
Jmenovitě děkuji za hmotné dary do Dobročinného obchodu:
Mgr. Iva Šonková, B – Nákup ŠKODA AUTO a.s.
Ing. K Mikula, G1E-Veoducí projektů Elektrika Small ŠKODA AUTO a.s.
Ing. Josefu Můllerovi – hračky a papírenské zboží
Za poskytnutí vlastních fotografií pro kalendář Jistoty Domova, z. ú. 2021: H. Markové; O. Pavlištové;
D. Kollerové; V. Jiskrové; J. Nývltové; P. Kusbachovi; J. Kovářovi

Děkuji všem našim zaměstnancům za trpělivost, píli, spolehlivost a profesionální přístup. Jste skvělí :-)
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Plány do roku 2021
Úspěšně zakončit projekt IPRÚ
Zprovoznit eshop dobročinného obchodu
Zajistit mobilitu pracovníků bez ŘP
Pokračovat v revitalizaci zahrady u denního stacionáře
Rozšířit sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek
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,z.ú.

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

