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Slovo úvodem
Jako každý rok usedám k psacímu stolu s úmyslem popsat ve výroční zprávě veškeré podstatné události o aktivitách a dění v ústavu i o skutečnostech jeho hospodaření.
Hlavou se mi hemží plno vzpomínek. Jsou naplněny hezkými i smíšenými pocity. Především se dnes dokážu
z nadhledu podívat na naše nezdary i zdary.
Pokud budu chtít být spravedlivá, musím napsat, že rok 2021 byl pro všechny pracovníky i uživatele Jistot
Domova velmi náročný.
Překvapila nás údernost a zákeřnost pandemie Covid 19. Na mnoho situací jsme nebyli připraveni. Po celý
rok jsme se potýkali s vážným nedostatkem pracovníků z důvodu jejich absence, ať už z důvodu nemoci nebo
ošetřování člena rodiny. Museli jsme se naučit jinému harmonogramu práce, než na který jsme byli po léta
zvyklí. Museli jsme se smířit se skutečností, že nedokážeme zázraky a prostě ani sebelepším poskytnutím
péče nezabráníme ranám osudu. Během roku jsme se rozloučili s devíti našimi uživateli, které si již nosíme
pouze v našich myšlenkách a srdcích.
Sílu bojovat dál nám dávaly úspěchy jako třeba zdárné ukončení projektu, který jsme realizovali s pomocí
IPRÚ. Sílu nám dávalo rozdávání pomoci dalším zájemcům o naše sociální služby. Sílu nám dávala děkovná
uznání za naši práci od uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků, která jsme obdrželi ústně, ale i písemně. Sílu nám dávala podpora institucí a spolupracujících, od kterých jsme dostávali pravidelně pomoc pro
lepší orientaci vládních nařízení a opatření.
Rok 2021 byl velmi náročný a jen díky obětavosti zaměstnanců, jejich loajalitě, jejich nasazení a s jejich úsměvy mohly Jistoty Domova tento rok ustát s hlavou vzpřímenou a s hrdostí v srdcích.
Děkuji všem našim zaměstnancům za vstřícnost, ochotu, úsměvy a porozumění. Jistoty Domova jste Vy
a díky za to, jaké Jistoty Domova tvoříte.
Iveta Koudelová, ředitelka

Iveta Koudelová, ředitelka
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Historie
Jistoty Domova působí v oblasti sociální práce od roku 2011. V roce 2014 došlo dne 02.06.2014 zápisem
u Městského soudu v Praze oddíl U, vložka 26 ke změně právní formy z OSVČ na nestátní neziskovou organizaci – ústav. K zajištění dalších finančních zdrojů pro 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.
Dostupnost sociálních služeb ústav zajišťuje pro občany se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory.
Služby jsou určeny pro občany, kteří žijí v obcích a městech okresu Mladá Boleslav.
Ústav poskytuje sociální služby na základě „Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu“
udělené Krajským úřadem Středočeského kraje. Jistoty Domova jsou dlouholetým členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a České asociace pečovatelské služby. Ústav má navázanou výbornou spolupráci
s městy a obcemi, kde zajišťuje dostupnost svých sociálních služeb.
Náklady na zajištění provozu sociálních služeb byly i v roce 2021 financovány z dotací MPSV, které jsme
obdržely prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. Dotace nám pomohly z části pokrýt mzdové
náklady.
Pro pokrytí celkových nákladů k zajištění hladkého provozu služeb bylo nezbytné získat dostatečný objem
prostředků z úhrad od uživatelů služeb, dotacemi a dary měst a obcí, z nadačních a grantových darů, zisku
z provozu půjčovny pomůcek a dobročinného ochodu. Také sbírkou, kterou má ústav povolenou Krajským
úřadem Středočeského kraje spis. značka SZ_180006/2016/KUSK pokladničkami a finančními dary přijatými na sbírkový účet č. ú.: 2501070743/2010, Fio banka. Jako poslední nám dárci pomáhají svými internetovými nákupy, pokud nakoupí zboží přes portál GVIT, kdy nám společnost provozující internetový obchod
určité procento z nákupu pošle darem, přičemž cena zboží je nenavýšena.
V minulé výroční zprávě jsme si dali za cíl zlepšit mobilitu našich pečovatelek/asistentek. Díky finanční
podpoře Nadačního fondu Škoda AUTO jsme tak mohli zajišťovat péči ve městě Mladá Boleslav s pomocí
4 elektrických koloběžek.
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Hlavní činnost ústavu
Hlavní činností ústavu je poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. Sociální služby jsou
zařazeny v Síti sociálních služeb Středočeského kraje a jsou poskytovány v souladu Zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách a Vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách. Sociální služby byly poskytovány v souladu dalších zákonných norem a nařízení tak, aby byla
udržena jejich kvalita.
Veřejný závazek: Sociálními službami se zavazujeme pomáhat řešit tíživé životní situace občanů tak, aby
mohli vést plnohodnotný a kvalitní život v pohodlí svého domova. Pomáhat jim tak, aby došlo k naplnění
jejich životních potřeb. Sociální služby mají udělenu registraci KÚ Středočeského kraje a jsou poskytovány
v souladu zákonných podmínek.

V roce 2021 jsme zajistili dostupnost sociálních služeb
Terénní formou
• Osobní asistence (Mladá Boleslav - obce a města do okruhu 20 km od MB)
• Pečovatelská služba (Mladá Boleslav - obce a města do okruhu 10 km od MB)
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 poskytovány úkony dle nastavení individuálních plánů uživatelů v rozsahu úkonů základních činností vztahujících se k danému typu sociální služby.
Byly poskytovány úkony základních činností:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
• pomoc při osobní hygieně;
• pomoc při zajištění nebo poskytnutí stravy;  
• pomoc při zajištění chodu domácnosti;  
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
• sociálně terapeutické činnosti;
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby významně pomohly rodinným pečujícím ke sladění pracovních, rodinných a pečujících povinností. V roce 2021 nebyla podána stížnost ani na způsob poskytování sociálních služeb, ani na jednání našich
zaměstnanců.
Ústav poskytoval nad rámec úkonů základních činností fakultativní úkony.
Poskytované fakultativní úkony:
• dohled nad dodržováním léčebného režimu;
• dovoz uživatele služebním vozem k lékaři, na úřady a veřejné služby;
• svoz prádla do a z provozovny.
Díky těmto úkonům byla u uživatelů více podpořena jejich samostatnost a rozhodování. Tím došlo k lepšímu naplnění potřeb uživatelů i uplatnění vlastní vůle v důležitých oblastech jejich života.
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Lidské zdroje
V roce 2021 ústav zaměstnával
•
•
•
•
•
•

18 zaměstnanců na pracovní smlouvu HPP;
1 zaměstnance na smlouvu DPČ (pravidelné práce);
1 zaměstnance na smlouvu DPP (nepravidelné práce);
1 zaměstnanec byl evidován na rodičovské dovolené;
2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr dohodou;
3 zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru.

Zaměstnanci ústavu uplatňovali zásady
•
•
•
•
•
•
•
•

dodržovali zákonné předpisy a normy, 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 tak, aby došlo k úspěšnému naplnění potřeb uživatele;
podporovali uživatele tak, aby nebyl závislý na soc. službě, ale využíval další zdroje pomoci.

Naši zaměstnanci absolvovali hodiny povinného celoživotního vzdělávání pro zajištění teoretických i praktických dovedností, které v praxi při poskytování péče uplatňovali. Vzdělávání probíhalo z důvodu pandemie
COVID 19 z větší míry online. Zaměstnanci také využívali vzdělání z tiskových materiálů nebo hledáním
odborných informací k danému aktuálně potřebnému tématu na internetu.

Členění ústavu:
Správní rada

Předseda: Bc. Barbora Roušarová
Členové: Veronika Jiskrová
Tomáš Procházka
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Osobní asistence
Dostupnost služby ústav zajistil po 365 dní v roce od 7:00 do 20:00 hodin dle potřeb uživatelů v jedné vícehodinové návštěvě, ale také v kratších časových úsecích např. 3x za den.
Služba byla zajištěna 4 služebními automobily a v přepočtených úvazcích 6,36 pracovníků přímé péče včetně
úvazku sociální pracovnice.
Pandemie COVID 19 neomezila, ani zásadně nenarušila dostupnost péče. I v této době jsme byli schopni
přijímat nové uživatele. S ohledem na vývoj pandemie a aktuální personální zajištění jsme mohli zahájit péči
u 9 zájemců o službu.
Asistentky poskytovaly péči uživatelům žijícím ve městě Mladá Boleslav. Za uživateli dojížděly do Benátek
nad Jizerou, Kosmonos, Lhotek, Michalovic a Skalska. Jmenovaná města a obce na zajištění dostupnosti služeb v daném místě a čase finančně přispěly dotacemi nebo dary.

Asistentky uživatelům pomohly s úkony péče o osobu a domácnost, ale i aktivizačními činnostmi k udržení
nebo obnovení jejich fyzických dovedností nebo psychických schopností.
Díky službě mohli uživatelé i s velmi vážným omezením své soběstačnosti žít doma se zachováním svých
zvyklostí i vazeb na své blízké.
Dovozy služebním vozem jsme uživatelům pomohli osobně bez zastoupení si vyřídit potřebné záležitosti na
úřadech, u lékařů nebo veřejných službách. Také jsme uživatelům služeb pomohli zajistit očkování proti onemocnění Covid 19. Asistentky poskytly uživatelům i potřebnou pomoc při komunikaci na daných místech
tak, aby došlo k plnému naplnění jejich oprávněných práv a zájmů.
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Pečovatelská služba
Dostupnost služby ústav zajistil 277 dní v roce od 7:00 do 21:00 hodin dle potřeb uživatelů jednou týdně na
koupání, ale i v návštěvách 3x za den pro zajištění osobní hygieny, podání stravy, udržení chodu domácnosti
zajištěním nákupu nebo běžného úklidu.
Dostupnost služby byla zajištěna 2 služebními automobily a v přepočteném úvazku 2,13 pracovníků přímé
péče včetně úvazku sociální pracovnice.
Provoz služby nebyl z důvodu pandemie COVID 19 omezen. Pro uspokojení potřeb zájemců o službu jsme
měli značně omezené možnosti. Přesto se nám podařilo zahájit péči u 8 zájemců.
Pečovatelky poskytovaly péči uživatelům žijícím ve městě Mladá Boleslav, ale dojížděly také za uživateli do
obcí Bakov nad Jizerou - Malá Bělá, Bradlec a Bukovno. Jmenovaná města a obce na zajištění dostupnosti
v daném místě a čase finančně přispěly dotacemi nebo dary.

Mezi nejčastěji poskytované úkony základních činností patřila pomoc s osobní hygienou, příprava a podání
jídla a pití, pomoc s udržením chodu domácnosti zajištěním nákupu nebo běžného úklidu.
I v této službě dovozy uživatelům pomohly k osobnímu vyřízení potřebných záležitostí na úřadech, u lékařů
nebo veřejných službách. Uživatelé mohli dle svých potřeb navštívit pro ně velmi důležitá místa nebo docházet za svými pracovními a volnočasovými aktivitami. Dovozy automobilem jsme mohli uživatelům dopřát
procházky v přírodě nebo si dojet na chalupu. Uživatelé tak nebyli v době vládních opatření odkázáni na
izolovanost ve svém domově.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám pomohl s financováním nákupu ochranných prostředků,
jako byly ochranné kombinézy, respirátory, dezinfekce a další. Nadace nám také pomohla financovat nákup
polohovacího lůžka a matrace.
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Denní stacionář
V roce 2021 jsme provoz služby zajistili v pracovní dny od 7:00 do 17:00 po 233 dní. Velmi nás těší, že došlo
k navýšení počtu uživatelů denního stacionáře příjmem 6 nových zájemců.
Dostupnost služby byla zajištěna 1 služebním automobilem a v přepočteném úvazku 1,48 úvazku pracovníků
přímé péče včetně úvazku sociální pracovnice.

Jsme velmi hrdí na prostředí a prostory, které jsme pro naše klienty vybudovali. Služba má prostorné zázemí
v novém domě, kde je zajištěna plná bezbariérovost a uživatelé mají k dispozici kvalitní vybavení. V roce 2021
jsme zahradu upravili tak, aby byl pohyb po zahrádce pro naše uživatele jednoduchý a zároveň i bezpečný.
Zahrada je koncipována s maximálním ohledem na potřeby a možnosti uživatelů tak, aby byly zajištěny dostatečné a vhodné podmínky i pro odpočinek.
Asistentky pomáhaly uživatelům s běžnými činnostmi péče o osobu jako oblékání, pomoc při použití WC,
podání jídla a pití, dopomoc při chůzi. Do služby neodmyslitelně patřily aktivizační terapie pro udržení nebo
obnovení fyzických dovedností nebo psychických schopností klientů. Také odpočinkové terapie k nalezení
rovnováhy a uvolnění jejich vnitřního napětí.
Nadace ČEZ nám pomohla s financováním nákupu 5 kusů vyvýšených záhonů. Uživatelé se nemusí ohýbat,
přístup k rostlinám je velmi jednoduchý, a proto se mohou starat o pěstování ovoce a zeleniny sami s minimální dopomocí. Z vypěstovaných plodin měli radost i užitek jak uživatelé, tak i naši zaměstnanci.
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Odborné sociální poradenství
Dostupnost služby byla zajištěna po 230 dní vždy 2 hodiny/den v přepočteném úvazku 0,18 sociální pracovnice.
Sociální pracovnice poskytovala poradenství v našich prostorech, ale i v domácnostech uživatelů. Pomáhala
uživatelům při jednáních na úřadech, u lékařů nebo veřejných institucích. Sociální pracovnice pomáhala uživatelům s komunikací na těchto místech tak, aby došlo k naplnění potřeb a zájmů uživatelů, nebo na těchto
místech v zastoupení jednala samostatně.
Uživatelé měli zájem především o činnosti jako uplatňování práv a oprávněných zájmů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti.

Vedlejší činnost – Půjčovna zdravotních pomůcek
V rámci služby byla provozována půjčovna kompenzačních pomůcek. Mezi nejčastěji zapůjčené pomůcky
patřily mechanické invalidní vozíky, polohovací lůžka, chodítka a toaletní křesla.
Půjčovna pomůcek byla dostupná lidem z řad široké veřejnosti. Obrátit se o pomoc mohli lidé po prodělaných operačních zákrocích, zhoršení zdravotního stavu, nebo ti kteří pomůcku potřebovali využít na dobu,
než jim bude zajištěna přes zdravotní pojišťovnu.
V předešlé výroční zprávě jsme si dali za cíl pořídit další kompenzační pomůcky. To se nám podařilo hlavně
díky finanční pomoci Nadace Agrofert, Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO a díky Výboru Dobré vůle- Nadace Olgy Havlové. Do nabídky pro zájemce nám přibyly 3 elektrická polohovací lůžka a 4 mechanické invalidní
vozíky.
Půjčovna má k dispozici také 2 elektrické invalidní vozíky, které nám darovali uznalí lidé.
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Pandemie COVID 19
Hned na začátku roku nás pandemie zasáhla v plné síle. Bylo nezbytné zajistit péči u uživatelů s onemocněním COVID19. Ze dne na den
jsme museli uzpůsobit harmonogram poskytovaných péčí tak, aby nedošlo k šíření nemoci mezi naše zaměstnance nebo přenosu nemoci
na ostatní uživatele sociálních služeb.
Období to bylo velmi náročné a pro mnohé z nás až vyčerpávající. Musím poděkovat našim zaměstnancům za maximální nasazení, a pochopení. Po půl roce se harmonogram služeb pomalu začal vracet do
běžného režimu. Po celý rok jsme museli aplikovat veškerá vydávaná
vládní nařízení a opatření. Povinné testování zaměstnanců, uzavření
služby denního stacionáře na několik týdnů, nutnost zajistit dostatečný objem ochranných pomůcek.
S o to větší radostí jsme vítali poskytnutí finanční pomoci z Výboru
dobré vůle- Nadace Olgy Havlové, která byla určena k nákupu ochranných pomůcek.
Za období pandemie v roce 2021 evidujeme neskutečných 4 656 hodin
absence zaměstnanců. Dostupnost terénních sociálních služeb přesto
nebyla významně omezena.

Vedlejší činnost Dobročinný obchod – Dobrej shop
Do roku 2021 jsme vstupovali s nadějí, jak pozvedneme obrat prodeje. Z důvodu pandemie Covid 19 a vydaných vládních nařízení jsme však museli nechat obchůdek od 2.1.2021 na 4 dlouhé měsíce uzavřený. Díky dotaci
Ministerstva průmyslu a obchodu se nám podařilo pokrýt alespoň náklady na nájemné. Díky dotaci Úřadu
práce jsme měli zajištěny finanční prostředky na mzdové náklady pro prodavačku. Museli jsme se rozloučit se
ziskem, který obchod běžně v minulosti v tomto období generoval.
Po znovuotevření se nakupující i dárci vraceli pomalu. V září jsme zahájili cílenou propagaci na sociálních
sítích. Podařilo se nám dostat informace o obchodě a jeho principu do hlubšího povědomí veřejnosti. Nakupujících přibývalo a obchod k naší radosti opět začal generovat zisk.
Těší nás, že se rozšířily také řady dárců. Kromě jednotlivých dárců přispěly sbírky realizované ve Škoda AUTO,
ve Vodovodech a kanalizacích Mladá Boleslav, ale také sbírky z Komerční banky a Czechglobe - Ústavu výzkumu globální změny z Brna.
Jako každým rokem i v roce 2021 jsme se museli vypořádat s nevhodnými dary dárců, kteří princip obchodu
nepochopili. Museli jsme vynaložit značné úsilí pro likvidaci obnošeného, špinavého a roztrhaného oblečení
nebo věcí zcela nefunkčních.
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V následném období se chceme zaměřit na příjímání
zboží ve vyšší kvalitě.
Vánoční svátky daly drobnou přestavbou a úpravou interiéru obchodu novou tvář.
Zákazníci byli změnou nadšeni a tržby obchodu se začaly navyšovat se stabilním trendem. Samozřejmě nás tato
skutečnost velmi těšila.
Dobročinný obchod pravidelně pomáhal dodávkami ještě pěkného oblečení lidem bez domova.

Naplněná předsevzetí
S velkou radostí konstatuji, že naše předsevzetí z roku 2020 se nám z velké části podařilo naplnit.
•
•
•
•
•

Úspěšně zakončit projekt IPRÚ: projekt byl úspěšně zakončen 29.4.2021.
Zprovoznit e-shop dobročinného obchodu: byl zprovozněn v srpnu, ale nestal se funkčním prodejním
kanálem, jak jsme očekávali, a zůstává naší metou do dalšího období.
Zajistit mobilitu pracovníků bez ŘP: vyřešeno zakoupením 4 elektrických koloběžek.
Pokračovat v revitalizaci zahrady: pořízeno 5 vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny.
Rozšířit sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek: zakoupili jsme 3 polohovací lůžka a 4 invalidní
mechanické vozíky a díky uznalým dárcům máme dva elektrické vozíky.

Plány do roku 2022
•
•
•
•

obnovit v denním stacionáři canisasitenci nebo felinoteraii;   
zajistit potřebné rekonstrukce na domě;
navýšit obrat dobročinného obchodu o 10%
snížit provozní náklady sociálních služeb o 5%;
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Přehled hospodařenÍ
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Poděkování
Velmi si vážíme každé i sebemenší podpory, kterou nám dárci vyjádří. Jedině s jejich pomocí jsme mohli
zajistit v daném čase a místě dostupnost našich sociálních služeb v potřebném rozsahu.
Děkuji všem, kteří vyjádřili finanční nebo materiální pomoc našim sociálním službám:
•
•
•
•

Institucím: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Středočeského kraje
Městům: Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Kosmonosy
Obcím: Bradlec, Skalsko a Bukovno
Nadacím: Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Agrofert, ŠKODA AUTO
Nadační fond

Jmenovitě děkuji dárcům, kteří finančně přispěli darovací smlouvou nebo zaslali finanční příspěvek na náš
sbírkový účet.
Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Vodovody a kanalizace, a.s. Mladá Boleslav
Přikryl s.r.o
Optika R+R
Foliant Eu, s.r.o.
Prondo s.r.o.
Manželé Machovi
Manželé Forstovi
Ivana Klímová
Michaela Šindelková
Veronika Jiskrová
Petra Hervertová
Věra Karbusická
Radek Havelka
Ivana Matoušková
Alena Hnízdová
Děkuji všem, kteří finančně přispěli k naplnění našich sbírkových pokladniček. Pomohli jste nám uhradit
náklady na pohonné hmoty ve výši 6079,-Kč.
Děkuji všem, kteří se rozhodli finančně podpořit náš ústav nákupem zboží přes internetový portál GVIT přes
který jsme od daného obchodníka obdrželi určité procento z Vašeho nákupu.
Nakonec děkuji dárcům, kteří darovali do Dobročinného obchodu - Dobrého shopu kvalitní a pěkné věci.
Zároveň děkuji i našim zákazníkům, kteří si v Dobrém shopu nakoupili zboží. Díky Vám obchod generoval
zisk a pomohl s financováním nezbytných provozních výdajů na sociální služby.
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Kontakt
Jistoty Domova, z. ú.
IČ: 03058166
Okružní 250
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 728 985 457
e-mail: jistotydomova@seznam.cz
www. jistotydomova.cz
Sbírkový účet:
č.ú. - 2501070743/2010

