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Úvodem
Rok se překulil a opět nastal čas usednout a napsat zprávu o tom, jak se Jistotám Domova v předešlém roce
dařilo. Psaní této zprávy pro mne bude příjemný a blahodárný relax. Pomůže mi odreagovat se od skutečností
permanentního zařizování potřebných bezpečnostních opatření k zajištění zdraví našich uživatelů a zaměstnanců v době, kdy se nebezpečně šíří pandemie COVID 19.
Díky našim službám mohli lidé i s velmi vážným omezením své soběstačnosti vést plnohodnotný život doma
ve svém přirozeném prostředí. Byly zachovány jejich zvyklosti i vazby na jejich blízké. Jedenácti uživatelům
jsme umožnili důstojně dožít doma v kruhu svých blízkých. Děkovné dopisy od rodinných pečujících mě
utvrzují, že jsme poskytli profesionální pomoc a naplnili poslání Jistoty Domova.
Ověřila se důležitost našeho přístupu k uživatelům i jejich blízkým jako k našim partnerům. Umění vyhodnocovat, domýšlet, předvídat, naslouchat, sdílet, přijímat kritiku a být pokornými je know-how, které nám
nikdo nemůže vzít a které nás činí silnými, i když počtem zaměstnanců jsme organizace malá.
V průběhu roku jsme v poskytování sociálních služeb aplikovali v minulosti již ověřené postupy. Popravdě
bychom na prstech jedné ruky spočítali týdny, které proběhly beze změn plánů. Telefon vyzvání! „Paní spadla
a leží na zemi u postele. Je při vědomí, ale má silné bolesti ruky.“ V tu chvíli se plánované stává minulostí. Je
nutné s asistentkou probrat další postupy, podpořit ji a zajistit klientce ošetření. Rychle a efektivně změnit
plán, obvolat asistentky. Všichni, bez výjimky, se musí novému přizpůsobit. Akutní situace se nám vždy podařily řešit v zájmu zajištění zdraví a života uživatele, ale i ochraně jeho majetku aniž by byl harmonogram
ostatních plánovaných péčí ohrožen. Dnes s lehkostí, mohu psát, že jsme se potýkali s běžnými provozními
problémy, které však neměly zásadní vliv na provoz nebo kvalitu našich sociálních služeb.
Dobročinný obchod navyšoval prodejní obrat a získával další zákazníky i dárce. Podařilo se nám získat pro
realizaci finančně nákladného projektu „Kvalitní zázemí pro poskytované sociální služby Jistoty Domova“
podporu řídícího orgánu IROP Mladá Boleslav.
Na závěr s důležitostí prioritní musím poděkovat všem našim zaměstnancům, ale i spolupracovníkům, kteří
se podíleli na zajištění potřeb uživatelů. Všichni zmínění přinášeli našim klientům nejen profesionální pomoc, ale také radu, úctu, pochopení, nápaditost, úsměvy a vše dobré ze svého já.
Děkuji Vám!

Iveta Koudelová, ředitelka
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Historie
Jistoty Domova poskytují sociální služby od roku 2011. Dne 2.6.2014 došlo ke změně právní formy a převodu
majetku z OSVČ - Iveta Koudelová na nestátní neziskovou organizaci – zapsaný ústav. Ústav byl registrován
u Městského soudu v Praze v rejstříku ústavů oddíl U, vložka 26. Od roku 2016 provozuje ústav jako vedlejší
výdělečnou činnost Dobročinný obchod, který pomáhá financovat hlavní neziskovou činnost ústavu.

Poslání ústavu

Základním účelem a hlavním cílem ústavu je poskytování služeb pro handicapované občany, seniory a bezmocné osoby. V rámci tohoto účelu jsou poskytovány mimo jiné služby sociální péče a sociálního poradenství.
Sociální služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a seniorům, kteří se dostali
z důvodu zdravotního postižení, zhoršení zdravotního stavu nebo věku do nepříznivé situace a stali se závislí
na pomoci druhé osoby pro zajištění úkonů péče o osobu nebo domácnost.

Činnost ústavu

Terénní sociální služby - Osobní asistence, Pečovatelská služba
Ambulantní sociální služby - Denní stacionář, Odborné sociální poradenství
Sociální služby byly poskytovány na základě Rozhodnutí Č.J: 052227/2019/KUSK/SOC/KUL/41 Krajského
úřadu Středočeského kraje, kde jsou služby zařazeny v Síti sociálních služeb.
Naše zásady:
•
dodržujeme závazné zákonné předpisy a normy, vnitřní pravidla organizace
•
pomoc poskytujeme všem potřebným bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví
sexuální orientaci, politickou příslušnost, ekonomickou situaci
•
dbáme ochrany základních lidských práv a svobod
•
dbáme zachování důstojnosti jedince
•
respektujeme individualitu jedince
•
podporujeme samostatné rozhodování
•
respektujeme soukromí, zachováváme mlčenlivost
•
respektujeme uplatnění vlastní vůle a názorů
•
spolupracujeme s rodinou a dalšími zdroji pomoci
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Jistoty Domova, z. ú.. jsou dlouholetými členy

Základní činnosti jednotlivých služeb byly poskytovány dle nastavení individuálního plánu uživatelů ve
vymezeném rozsahu dané služby v souladu Zákona 108/200, Sb..
Poskytované úkony dle Zákona 108/2006, Sb.:
•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití;
pomoc při oblékání, svlékání; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu; pomoc  s přesunem
na lůžko nebo invalidní vozík

•

Pomoc při osobní hygieně (pomoc při použití WC;   koupání;   mytí na lůžku)

•

Pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití)

•

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí;   nákupy
a běžné pochůzky)

•

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě;  pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob;   pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností)

•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět)

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při
komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;  pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

Fakultativní úkony:
•

Dohled nad dodržováním léčebného režimu.

•

Praní a žehlení prádla v naší provozovně.

•

Dovoz uživatele služebním vozem (k lékařům, na úřady a veřejné služby).

Vedlejší činnost ústavu:
•

Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek.

•

Provoz dobročinného obchodu.
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Lidské zdroje
Všichni zaměstnanci zainteresovaní na poskytovaných sociálních službách absolvovali v plné míře další
celoživotní vzdělávání. V týmu se rozvíjela dobrá vzájemná komunikace a spolupráce.
V datech:
V průběhu účetního období evidoval ústav 15 zaměstnanců
•

1 zaměstnanec nastoupil na Mateřskou dovolenou

•

1 zaměstnanec se vrátil po Rodičovské dovolené

•

2 zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru (1HPP a 1 DPČ)

•

2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr (1HPP a 1 DPČ)

Spolupracující:
•

4 dobrovolníci – denní stacionář a terénní služby

•

3 pracovníci OSVČ - kadeřnické a pedikérské služby; velké úklidy

•

3 pracovníci ve spolupráci s ÚP odbor HN- úklidové práce, zahradní úpravy

Správní rada

				Dozorčí rada

Předseda: Barbora Roušarová				

Předseda: Ing. Pavel Jiskra

Členové: Veronika Jiskrová 				

Členové: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.

Tomáš Procházka					

Jana Trojanová, Bc.

7

Osobní asistence
Dostupnost služby byla zajištěna 365 dní v roce pro občany se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory. Za poskytováním péče jsme jezdili do Mladé Boleslavi, Kosmonos, Benátek nad Jizerou, Bakova nad
Jizerou a Čížovek – Petkovy.
Plně individuální péče byla poskytována, dle potřeb uživatelů, v době od 7:00 do 20:00 hod. K některým uživatelům docházely asistentky 2 až 3x denně po 7 dní v týdnu.
V průběhu roku jsme zahájili péči pro 4 zájemce, kteří potřebovali urychleně řešit svou nepříznivou situaci.
Služba pomohla
17 uživatelům

Poskytli jsme
5 580 hod přímé péče

Uskutečnili jsme
4 070 návštěv

V rámci 70 dovozů si mohlo osobně 10 uživatelů zajistit nezbytné záležitosti u lékařů, na úřadech nebo veřejných službách. Pomohli jsme tak uživatelům dosáhnout a uplatnit jejich oprávněná práva a zájmy. Zároveň
jsme pomohli uživatelům doprovody na vycházky, za nákupy nebo na výlet udržet nebo obnovit kontakt se
společenským prostředím.
Díky této službě se uživatelé mohli věnovat svým zálibám nebo si splnit sen. Těšilo nás doprovodit uživatele
s vážným zdravotním handicapem do televizního studia ČT 1, aby se mohl účastnit soutěžního pořadu „Kde
domov můj“. Rodinným příslušníkům služba pomohla sladit rodinné, pracovní a pečující povinnosti.
Na naše asistentky byly kladeny vysoké nároky na uplatnění praktických dovedností a teoretických znalostí.
Musely být schopny poskytnout adekvátní plně individuální pomoc pro uživatele rozmanitého věku i s různou mírou zdravotního omezení.
Úsměvy klientů jsou pro nás významným poděkováním.
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Pečovatelská služba
Dostupnost služby byla zajištěna 365 dní v roce pro občany se zdravotním postižením a seniory. Za poskytováním péče jsme jezdili do Mladé Boleslavi, Kosmonos, Dalovic, Bukovna, Bradlece.
Péče byla poskytována, dle potřeb uživatelů, v době od 7:00 do 20:00 hodin. K některým uživatelům docházely pečovatelky 2 - 3x denně po 7 dní v týdnu.
V průběhu roku jsme zahájili péči pro 10 zájemců, čímž jsme opět napomohli řešit jejich akutní nepříznivou
situaci. Rodinným příslušníkům jsme se snažili na maximum snížit nadměrnou zátěž, kterou sebou přináší
péče o blízkého.
Služba pomohla
25 uživatelům

Poskytli jsme
1 555 hodin přímé péče

Uskutečnili jsme
2 179 návštěv

V rámci 151 dovozů jsme pomohli 13 uživatelům zajistit nezbytné záležitosti u lékařů, na úřadech nebo
veřejných službách. Uživatelé si mohli osobně nakoupit a to nejen potraviny, ale i věci do domácnosti nebo
oblečení.
Služba byla vždy zcela individuálně nastavena tak, aby uživatelům byla poskytnuta dostatečná pomoc pro
zajištění úkonů péče, ale zároveň aby je podporovala k co největší možné soběstačnosti.
Pečovatelky se zajímaly o nenaplněné potřeby uživatelů a pomohly jim ke zmírnění jejich samoty. S pomocí
pečovatelek si mohli zavzpomínat u zákusku v cukrárně, ale také třeba dojet na chatu.
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Denní stacionář
Dostupnost služby jsme zajistili po 215 dní v roce pro občany se zdravotním postižením a seniory. Péče byla
poskytována opět individuálně, dle potřeb uživatelů, v době od 7:30 do 16:00 hodin. Uživatelé do služby dojížděli z Mladé Boleslavi, Pískové Lhoty, Přepeří.
Do a Ze služby jsme uskutečnili 530 dovozů s pomocí služebních vozů a 146 dovozů s pomocí MHD Mladá
Boleslav.
Službu jsme poskytli
8 uživatelům

Uživatelé učinili
1 146 návštěv

V době zajištění péče se mohli rodinní příslušníci uživatelů bez starostí plně věnovat svému povolání nebo
čas využít k svému odpočinku a zařizování si nezbytných záležitostí.
Asistentky pomáhaly uživatelům k zajištění úkonů péče o osobu. Zároveň se nácviky sebeobslužných činností
snažily u uživatelů obnovit dosažené dovednosti. Mezi vítané aktivity patřilo vaření nebo pečení dobrot, ale
i malování nebo hraní společenských her. Výlety do Parku Radouč a Štěpánka byly vítaným zpestřením. Zároveň uživatelům přinášely dobrou náladu, při krmení zvířat nebo jen pozorováním jejich chování.
V aktivizaci uživatelů nám pomáhala dobrovolnice Michaela, která docházela do stacionáře s pejsky na canisasitenci. Radost uživatelům dělala i setkání s paní Hypšovou z NCHK, která zas docházela s kočičkami na
felinoterapii.

10

Sociální poradenství
Základní sociální poradenství je součástí všech druhů našich poskytovaných sociálních služeb. Šlo o činnosti
jako doporučení a předání kontaktů na vhodné sociální služby řešící aktuální těžké životní situace uživatele.
Doporučením vhodných podpůrných programů k řešení nepříznivého stavu nebo jak a kde požádat o potřebné finanční příspěvky.
V odborném sociálním poradenství jsme se zaměřili na pomoc rodinám s dětmi, osobám se zdravotním
postižením a seniorům.
Nejvíce zájemců jsme zaznamenali pro uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pro obstarávání osobních
záležitostí nebo v rámci sociálně terapeutických činností. Sociální pracovnice pomáhala s vyřizováním
potřebného na úřadech, u lékařů nebo veřejných službách. Také pomáhala zvýšit právní vědomí a samostatnost uživatelů.
Velmi dobře fungovala spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb působícími v regionu, ale i odborníky ze sociální, psychologické a zdravotní oblasti.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Sortiment půjčovny jsme i v tomto roce rozšířili o nové pomůcky. Zakoupili jsme dvě chodítka, jedno klozetové křeslo a invalidní vozík.
Pomůcku si mohl zapůjčit na nezbytně dlouhou dobu kdokoliv z široké veřejnosti. Krátkodobým nebo dlouhodobým zapůjčením pomůcky jsme pomohli 47 lidem zkvalitnit život po úrazu, operačním úkonu nebo při
zhoršení zdravotního stavu.
V následném roce chceme sortiment pomůcek půjčovny rozšířit o polohovací lůžka a mechanické invalidní vozíky.
Sortiment půjčovny:
• Polohovací elektrické lůžko s matrací a hrazdou   –  2Ks
• Invalidní mechanické vozíky  – 11 ks
• Chodítka bodová nebo s kolečky a brzdami  – 13 ks
• Klozetová křesla, výškově nastavitelná  – 4 ks
• Stolečky k lůžku, polohovatelné  – 4ks
• Elektrické mobilní zvedací zařízení  – 2ks
• Sedačky na vanu s madlem nebo otočné  – 4 ks
•

Bazének na mytí vlasů se sprchou – 1 ks
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Dobročinný obchod
V roce 2019 jsme opět pokračovali propagací v regionálním tisku přiblížit veřejnosti smysl a ekologickou
prospěšnost dobročinného obchodu, i jaký zásadní význam má pro naše sociální služby.
Nabídku prodeje jsme zpestřili Tombolou o věcné ceny. Cílem bylo projevit uznání a poděkování zákazníkům, kteří si nakoupili za více jak 100,- Kč. Akci jsme zahájili v červnu a byla ukončena prosincovým slosováním. Každý měsíc bylo taženo 5 výherních čísel, kdy první cenou byla poukázka do Plzeňského šenku, pak
následovaly poukazy na nákup do obchodů Kaufland, Albert, DM drogerie, ale také do našeho Dobročinného obchodu.
V srpnu se ujala prodeje zboží naše nová prodavačka. Díky jejímu přístupu a učiněným změnám v prodeji
došlo k významnému a trvalému navýšení tržeb.
I v tomto roce obchod podpořily sbírky pracovních týmu např. realizované Mgr. Ivou Šonkovou v Nákupu
Škoda AUTO, nebo sbírkou uskutečněnou ve Vodovodech a kanalizacích města Mladá Boleslav.
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Projekt IROP z výzvy IPRÚ Mladá Boleslav
Projekt číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012203 s názvem „Kvalitní zázemí pro sociální služby Jistoty Domova“ je určený k podpoře občanů se zdravotním postižením, ale i seniorů. Financován bude z dotačních
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu z 13. Výzvy – IPRÚ - Mladá Boleslav - SC 2.1
- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb IV.
V rámci projektu dojde k podpoře a navýšení kapacit sociálních služeb Jistoty Domova ve dvou fázích
projektu.
1. fáze projektu:
Jistoty Domova získají do svého vlastnictví dům, kde vznikne prostorné zázemí pro ambulantní službu denní
stacionář a zároveň vznikne i kvalitní zázemí pro personál zajišťující terénní sociální služby. Oproti stávajícímu zázemí to bude obrovský posun k zvýšení kvality a zároveň se nám trvale sníží náklady, které vydáváme
za nájemné komerčních prostor, kde nyní máme zázemí pro naše sociální služby.
Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo navázat spolupráci s prodávající domu paní MUDr. Vyskočilovou.
Pro náš projekt se nadchla a byla ochotna čekat mnoho měsíců, než projekt projde veškerým schvalovacím
a administrativním řízením. Jen díky její trpělivosti se nám v následném roce podaří projekt fyzicky realizovat.
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2. Fáze projektu:
Dojde k nákupu praktického vybavení do zázemí služby denního stacionáře i do zázemí pro zaměstnance
zajišťující terénní sociální služby.
Dále budou zakoupeny 4 automobily pro zajištění sociálních služeb. Jeden automobil bude mít úpravu pro
převoz osob na invalidním vozíku, který nyní nemáme. Naše služby se významně zkvalitní. Zároveň nebudeme závislý na pronájmu vozů, které znamenají výraznou finanční zátěž.
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Spolupráce
MAS Boleslavsko: V roce 2019 jsme se zapojili do „Burzy sociálních služeb“ pořádané městem Mladá Boleslav za spolupráce s MAS Boleslavsko. Na burze jsme předávali veřejnosti naše propagační materiály, blíže je
informovali o naší činnosti a poskytovaných službách. Byla příležitost upevnit spolupráci s jinými sociálními
službami působícími v našem regionu.
Institut sociální práce: Druhým rokem spolupracujeme s institutem na aplikaci změn v nastavení pečovatelské služby v rámci projektu „Žít doma“. Změnami chceme docílit především zvýšení dostupnosti pečovatelské služby a navýšení její kapacity.
Přednášky pro veřejnost: Na žádost zástupců Svazu tělesně postižených jsme v polovině března uskutečnili
v divadelním sále Kulturního domu přednášku o zdravotních rizicích, které s sebou přináší vyšší věk. Přednášku jsme doplnili informacemi k zajištění domácí sociální péče a poradenství a také o typu a získání vhodné kompenzační pomůcky. Velký zájem účastníků a jejich následné dotazy nás mile potěšily.
Ježíškova vnoučata: Jde o projekt Českého rozhlasu určený především seniorům žijícím v Domovech pro
seniory. Ježíškova vnoučata i u nás našla a obdarovala 8 seniorů. Všechny dárky udělaly seniorům velkou radost. Senioři měli přání jako třeba „Setkání s Jiřinou Šiklovou“, nebo si přáli knihy „Čtení o Mladé Boleslavi“
a „Slepá mapa“. Jiný si přál Dárkový koš, Dia čokolády nebo Čaje ke snížení cukrovky, Ginko Biloba, ale také
třeba Vileda mop.
Velké poděkování patří koordinátorce projektu Marietě Praislerové. Děkujeme jmenovitě dárcům: Janě Jancákové, Monice Palounkové, Lucii Havlíčkové, Lucii Němcové, Renatě Stejskalové, Kolektivu OKB Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav, Adéle Hasové, Alešovi Mockovi.
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Dobrovolnické centrum při Městě Mladá Boleslav: I v tomto roce úspěšně pokračovala naše vzájemná spolupráce a dobrovolníci pomáhali našim uživatelům v denním stacionáři, ale i v terénních službách.
Všední dny uživatelům zpestřili vlídným slovem, doprovodem na vycházku nebo potěšením s pejsky při
kanisasistenci.
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Vánoční Jarmark
Prakticky na poslední chvíli jsme se s prodavačkou rozhodli, že by bylo fajn mít na Vánočním jarmarku
pořádaném městem Mladá Boleslav stánek Jistot Domova.
Jednak jsme chtěli zviditelnit neziskovou činnost organizace a předat občanům informace o našich poskytovaných sociálních sužbách.
Jako další pak byl záměr dostat mezi širokou veřejnost informace o tom, jak Dobročinný obchod funguje,
za jakým účelem vznikl a co vše dobrého přináší.
Akci jsme zároveň chtěli využít i na získání finančních darů pro sbírku „Cihla pro Jistoty“.
Vymysleli jsme tedy Vánoční tombolu. V dobročinném obchodě máme ve stálé nabídce nepřeberné množství
velmi pěkného i zcela nového zboží.
A tak akce kulový blesk začala. Za pouhý jeden den se nám podařilo vše připravit. Zajistit pro stánek místo,
připravit ceny do tomboly, ceny pěkně zabalit, napsat a vytisknout propagaci.
Zájem veřejnosti o náš stánek nás mile překvapil. Hlavně děti si chtěli zasoutěžit a vylosovat si nějakou
pěknou cenu.
Po celou dobu jarmarku byl stánek prakticky v permanentním obležení. Dokonce jsme museli podvakrát v obchůdku hledat další kvalitní věci, abychom měli dostatek
cen v tombole.
Výtěžek 11 684,- Kč jsme využili pro zdroje sbírky „Cihla
pro jistoty“.
Pouze díky ochotě našich zaměstnanců bylo možné tak
skvělý nápad zrealizovat.
Příští rok akci určitě zopakujeme.
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Přehled hospodaření
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2019
Výčet položek, podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Běžné účetní období od 1.1. 2019 do 31.12.2019
Minulé účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují, jako rozdíly obratů 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, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl
stran vstupuje:
Do aktiv kladně – jestliže převažuje stav obratu Má dáti nad stavem obratu strany Dal. Do pasiv kladně – jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
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Výkaz zisku a ztráty

Používané účetní metody:
B. 1. Způsob ocenění a odepisování majetku (§39 odst. 5a Vyhlášky)
B. 1.1 .Zásoby: tyto účetní operace se ve zdaňovacím období neobjevily
B. 1.2. Dlouhodobý majetek
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku: dlouhodobý hmotný majetek byl oceňován vlastními náklady ve
složení – přímé náklady +výrobní režie+správní režie
B. 1.2. Odepisování
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku: v účetnictví jsou zachyceny odpisy, účetně je odepisován
drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena překročí hranici 3tis.Kč.
Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku: dlouhodobý hmotný majetek je snížen o odpisy.
K 31.12.2019 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 až 12 Vyhlášky)

C. 2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§39 odst. 7 Vyhlášky)
V květnu 2016 byl zahájen provoz dobročinného obchodu. Před zahájením provozu proběhla rozsáhlá rekonstrukce kancelářských prostor a bylo pořízeno vybavení, vše v úhrnné výši cca 200tis.Kč, která je postupně
odpisována; část rekonstrukce proběhla z darů a probíhá nyní průběžně rozpouštění fondů; částka zisku je
dále snížena o odpisy z předchozích let. V roce 2018 byl pořízen automobil, který je průběžně zúčtován v odpisech a částka odpisů tak snižuje hlavní činnost.
Vedlejší činností je provoz dobročinného obchodu, který výrazně přispívá k financování nákladů provozu
hlavní činnosti – poskytování sociálních služeb Jistoty Domova, z. ú.. Ziskem z tržeb obchodu je pokryta
ztráta z hlavní činnosti.
V částce darů od soukromých dárců ve výše zmíněné hodnotě 248.570 Kč je zahrnuta hodnota darů určených
na rekonstrukci nového domu v hodnotě 158.570Kč – tato částka byla odečtena z výnosů do fondů (911) pro
účely jejího využití v dalším období. Hodnota darů spotřebovaných v r. 2019 Kč určených na služby organizace činí 90.000Kč + 80.000Kč (ČEZ).
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Přehled hospodaření v grafech		
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Technické zajištění
Provozovny:
•

Sídlo a zázemí zaměstnanců: tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

•

Denní stacionář: tř. Václava Klementa 176, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

•

Dobročinný obchod: tř. Václava Klementa 35/5, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

Vozový park:
•

V majetku ústavu – Kia Ceéd (rok výroby 2015 - zakoupen v roce 2018)

•

Sociální automobil – Dacia Dooker (využíván od roku 2016 za 1,-Kč/rok od Kompakt spol.s.r.o.)

•

Operativní leasing  – 2x Škoda Citigo (Škoda Laureta AUTO a.s.)

23

Plány do roku 2020
Realizovat a úspěšně ukončit projekt IPRÚ
Upravit a osadit zahradu u nového zázemí pro sociální služby
Vytvořit a zprovoznit e-shop Dobročinného obchodu
Zajistit pro naše zaměstnance supervizi a teambuilding
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Poděkování
Sociální služby jsou plně závislé na neinvestičních dotačních titulech vyhlašovaných k poskytování sociálních
služeb prostřednictvím a to jak z Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Krajského úřadu Středočeského
kraje, ale i na dotacích z měst a obcí, kde poskytujeme péči.
Jmenovitě bych tedy chtěla poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Statutárnímu městu Mladá Boleslav, městu Kosmonosy a městu Benátky nad Jizerou, obcím Bukovno
a Písková Lhota

Děkuji také našim dlouholetým podporovatelům, kteří nám i v roce 2019 poskytli finanční pomoc na pokrytí
provozních výdajů našich sociálních služeb.

Společnost: Přikryl s.r.o.
Velký náš dík za stálou přízeň a finanční příspěvek patří: Jaroslavu Jelínkovi, Ing. Vladimíru Přikrylovi,
Boženě Sedlákové Ing., Květě Forstové, Richardu Kohoutovi.
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Sbírka „Cihla pro Jistoty“
Účelem Sbírky bylo získat finanční prostředky na naši povinnou spoluúčast koupě domu pro zázemí našich
sociálních služeb. Koupi domu realizujeme v rámci projektu „Kvalitní zázemí pro sociální služby Jistoty Domova“. Sbírka byla povolena Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 077122/2019/KUSK.
Velmi děkuji paní Machové – „Zmrzlina u Machů“ z Pískové Lhoty, která nám s propagací i samotnou realizací sbírky velmi pomohla. Zákazníci si mohli při koupi zmrzliny zakoupit i cihlu pro nás. Jako bonus pak
obdrželi od Machů zmrzlinku zdarma a zakoupený počet cihel si na umístěném banneru mohli vymalovat
a podepsat. Od listopadu jsme banner umístili k dobročinnému obchodu, kde si dárci zakoupený počet cihel
opět mohli na benneru vymalovat a podepsat.
Sbírkou se nám podařilo k 31.12.2019 získat 158 570,-Kč. Na koupi domu přispěli nejen všichni naši zaměstnanci, ale prakticky i všichni naši klienti nebo jejich rodinní příslušníci, což si zaslouží velký náš dík.
Jmenovitě děkuji níže vypsaným a někteří dárci přispěli vícekrát.
AUTOMEX
Bečková J.
Blažková O.
Březinová J.
Bogner L.
Bošková V.
Crookston I.
Čapek M.
Červený M.
Dlask J.
Dlouhý E.
Drbohlavová I.
Drbohlav J.
Dufková M.
Duňková Š.
Erbenová S.
Fajto L.
Fir.centr. Sabca
Forejt R.
Forstovová K.
Frühaufová L.
Horvát Š.
Chibuk Raung

Jančová
Jihlavec P.
Jiskrová V.
Josífková H.
Kačenka R.
Kalousová E.
Karbusický V. + V.
Klouček F.
Kodešová A.
Koudelová I.
Koudelková S.
Kovář J.
Kormaníkovi
Kolínský
Králová I., Bc.
Kubík R.
Kusá V.
Kvapilová V.
Kydličková L.
Lessejová M.
Maděra D.
Mahovská A.
Matýsek R.

Marková H.
Martinát R.
Machovi
Motorkáři Baroni
NIKO servis
Nedvěd M.
Nešporová
Nováková E.
Nováková J.
OPTIKA R+R
Pavelka
Pavlištová O.
Pečenka
Pichová K.
Pllas I.
Podlipný J.
Povolná R.
Procházková Z.
Procházka T.
Přikryl V.
Pumrová I.
Pužman
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Rychlá Z.
SAFO
Sajdl J.
Sedláková B., Ing.
Skrbeňovi L. + P.
Skrbek M.
Součková M.
Svobodová A.
ŠibravaP.Ing, Ing.
Šťastný
Šulcovi
Tereza a Martin
Uhrová P.
Vaňková
Váňová A.
Vňuková R.
Zámostná J.
Zavřelová L.
Zavřelovi
ZETKA
Zitová T.
Zufa
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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

