Společenství Dobromysl z.s.

Výroční zpráva za rok 2015
Historie organizace:
Společenství Dobromysl bylo založeno jako občanské sdružení v roce 2000.
Pro své poslání hledalo vhodný objekt a v roce 2002 zakoupilo památkově chráněný
areál Zámek – zámeček Srbeč. Společenství zde realizuje svou sociálněkulturní
činnost a snaží se celý areál rekonstruovat v závislosti na finančních prostředcích
formou dotačních, nadačních příspěvků, darů, vlastní hospodářské činnosti.
V roce 2015 zde spolek realizoval dva projekty:
Týdenní stacionář Dobromysl
Informační a kulturní centrum Dobromysl.
Poslání organizace:
Chceme naším životem uskutečňovat soulad materiálního a duchovního pojetí světa vytvořit společenství, které nebude upřednostňovat materiální zisky, ale naplnění
života všech zúčastněných včetně lidí vyžadujících zvláštní péči.
Cílem sdružení je vytvořit životní prostor pro toto společenství. Toho chceme
dosáhnout společným bydlením, spoluúčastí na kulturním a společenském životě
okolí, společnou prací v dílnách a v zemědělství, to vše v souladu s principy trvale
udržitelného rozvoje.
Historie objektu:
Zámeček Srbeč se nachází v místě bývalé tvrze, o které víme, že zde stála již
v roce 1475. Nevíme ale, kdo a kdy ji postavil. V 16.stol. vlastnili Srbeč postupně
Albrecht Šlik z Holíče (do r.1535), Dětřich Reichl z Reichu (1535 – 1575), jeho
dcera Eva provdaná nejprve za Adama Hrušku z Března (do r.1581) a po jeho smrti
za Matyáše Štampacha ze Štampachu, jemuž majetek v r.1584 připsala.
Štampach dal tvrz opevnit mohutnými zdmi, příkopem, rozšířit ji a uvnitř přestavět v
renesančním slohu. Poté, co byl v roce 1621 Štampachům majetek zkonfiskován,
koupil ho roku 1623 Vratislav z Fürstenberka. V konfiskačním protokolu je ještě tvrz
v Srbči uváděna.
Ve 2.pol. 17.stol. byla potom novými majiteli upravena na zámeček.
Ten se stal postupně součástí hospodářského dvora a byl využíván převážně jako
obydlí panských úředníků. K zemědělským účelům sloužil areál i v dalších staletích.
Naposled ho užívalo místní JZD. Nyní je vlastníkem spolek Společenství Dobromysl,
který zde realizuje sociální projekt (týdenní stacionář, infocentrum s tréninkovou
kavárnou).

Rok 2015:
Žádná změna ve složení členů spolku v roce 2015 nenastala,
počet členů v roce 2015 jsou čtyři.
Členy výboru a statutárními zástupci organizace jsou:
Bc. Daniela Kederová, Bc. Monika Mydlářová, Ing. Martin Keder.
Členové kontrolní komise:
Ivana Šalanská, Lucie Šlajchrtová, Miroslav Šalanský.

Činnost spolku se v roce 2015 soustředila na své dva hlavní projekty:
Týdenní stacionář Dobromysl
Informační a kulturní centrum Dobromysl.
Dále se společenství orientovalo
na opravu a údržbu areálu Zámku – zámečku Srbeč, který je „tělem“ organizace.
Díky podpoře Ministerstva kultury a jeho programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a Nadaci Občanského fóra
se podařilo opravit dalších 120 m2 střechy objektu zámečku. I společenství k této
akci přispělo svým podílem z poskytnutých darů.
Další viditelnou změnou bylo částečné odstranění asfaltu ze dvora a následné
zatravnění plochy. Tento počin přinesl dvoru nový ráz, který významně přispívá
k jeho zkrášlení a relaxaci. Všichni obyvatelé statku i návštěvníci si více zeleně na
statku pochvalují. Z darů od sponzorů jsme také zakoupili dvě venkovní lavičky,
štěrkovou drť a upravili tak prostor u opravené severní zdi v areálu.
Do stacionáře jsme zakoupili pro uživatele novou sedačku a dovybavili pokoje
celkem 5 komodami.
Areál zámku sice stále působí celkově zchátrale, ale věřte, že kromě výše zmíněných
oprav se na údržbě celého velkého dvora i zahrady také podíleli kamarádi ze
stacionáře. Ti si díky této činnosti zvědomují, jakou trvalou péči a nasazení je potřeba
vyvinout, aby stacionář i jeho okolí působilo úpravně a čistě. Je potřeba zmínit, že na
údržbu a čistotu exteriérů i interiérů areálu je vynakládáno značné úsilí. Díky němu
se však toto místo stává příjemným „skorodomovem“ uživatelů, i oblíbeným
návštěvním místem hostů Infocentra.

Rok 2015 v Týdenním stacionáři Dobromysl
V roce 2015 náš stacionář poskytoval službu 18- ti uživatelům, kteří se opět o lůžka
prostřídali.
O to, aby péče o osoby s mentálním, kombinovaným a chronickým psychickým
onemocněním byla co nejkvalitněji poskytována, se zasloužil náš devítičlenný tým
sestávající z vedoucího pracovníka, sociálního pracovníka, pěti asistentů v přímé
péči, kuchařky, úklidové služby.
Denní péče a ergoterapie
Od 8 do 16 hodin probíhají ve stacionáři tyto činnosti: budíček, ranní hygiena,
ergoterapie, arteterapie. V dílně se během dne vyrábějí linorytové tisky, korále,
gumičky do vlasů, různé výrobky z papíru, barví se hedvábné šátky, brousí se
dřevěné kostičky a zvířátka... Také se společně staráme o naše zvířátka živá – ovečky,
slepice, husy, kachny, kočky, o zahradu, o velký dvůr... V době arteterapie zpíváme,
malujeme, cvičíme jógu, eurytmii, tančíme, cvičíme čtení, psaní, počítání...
Odpolední péče a volnočasové aktivity, noční dozor
Volný čas zahajujeme ve stacionáři v 16 hodin a na lůžko se odebíráme nejpozději
ve 22 hodin, kdy začíná noční fáze dne a přichází noční dozor. Volný čas trávíme
odpočinkem, procházkami, různými hrami, výjezdy do kina, čajovny, na diskotéku...
Co všechno jsme za 1 rok prožili?
1/15 - jsme byli s Alenkou Laufrovou na výstavě v Praze na Kampě.
2/15 - proběhl naší vsí Masopustní rej, kterého se zúčastnili v hojném počtu uživatelé
stacionáře. Na závěr průvodu jsme pak tančili v kavárně.
2/15 - proběhla též návštěva mysliveckého plesu v Srbči. Tanec byl fajn, jen někteří
ospalci si ples příliš neužili.
3/15 - návštěva Krušných hor, týdenní pobyt na Mariánské. A to se všem účastníkům
zájezdu opravdu moc líbilo. Sice byla ještě trochu zima, ale i přesto jsme chodili a
jezdili na výlety, jednou dokonce bobovali a dvakrát se koupali v Jáchymově (krytý
bazén Agricola). Bylo fajn být spolu i jinak než na zámečku v Srbči…
Párkrát za rok jsme byli v Lounech na místní diskotéce, pravidelně uživatelé též
navštěvovali Zichovecký kabaret Františka Jílka.
4/15 – Velikonoční slavnost – pletli jsme pomlázky a barvili vajíčka, nechyběl také
velikonoční příběh.
5/15 – návštěva hospice v Čerčanech. Zde jsme společně odehráli divadelní
představení O nešťastné lásce. Tématem byla srbečská legenda, podle níž byl
postaven na místě tragédie kostel sv. Trojice.
6/15 – výše zmíněné představení jsme odehráli též ve Mšeci na slavnostech. Pro
uživatele je hezké zažít pár chvil na pódiu. Všichni návštěvníci nám drželi palce,
abychom divadlo pěkně zahráli.
7/15 – bylo opět na statku Dřevotesání, tentokráte s volným tématem. Sympozium
vedl zase Josef Šporgy Švancar.
Během celého léta byl stacionář otevřen pro letní pobyty, které uživatelé poměrně

hojně využívají. Během těchto měsíců jezdíme hodně na výlety (hrady, zámky,
cukrárny, koupání sběr hub)
9/15 – přijeli uživatelé z Ateliéru Via Roseta, kterým jsme zahráli Michaelské
divadlo, pojednávající o boji dobra se zlem. Po představení slavnost pokračovala
venkovním opékáním a povídáním s přáteli u ohně.
12/15 – adventní jarmark na statku. Nacvičili jsme si pastýřskou hru o narození
Ježíška a zahráli návštěvníkům statku.
Ve stacionáři se také pravidelně věnujeme pozorování dění v přírodě a vzpomínáním
na různé tradice, které byly dříve samozřejmou součástí každodenního života. Je
třeba připomenout, že slavíme kromě výše zmíněných svátků také Moranu, Pálení
čarodějnic, Čištění studánek.
Aktivit tedy v loňském roce nebylo málo. Pravidelný, rytmicky vystavěný den, který,
jak věříme, dodává našim kamarádům sílu a jistotu, jsme občas „porušili“ některou z
výše zmíněných aktivit tak, aby mohlo v životě uživatelů docházet k novým
poznatkům, zkušenostem, vztahům....a aby v jejich životech nezavládla nuda, což se
nám všem z pracovního týmu, doufáme, podařilo...

Hospodaření stacionáře za rok 2015:
Příjmy:
Příjmy od uživatelů za pobyt a službu
příjmy od uživatelů za stravu
příjmy od uživatelů na dopravu
dotace MPSV na provoz stacionáře
dotace z HUF Středočeského kraje
příspěvek na mzdu Úřad práce
dotace na opravu střechy 2.etapa Ministerstvo kultury
nadační příspěvek Nadace OF na opravu střechy 3. etapa
dary
prodej výrobků stacionáře
pronájmy sušárny, garáže
lektorné, pobyt
pojistné plnění
úroky

589.764,314.541,22.620,955.600,490.432,96.000,193.000,50.000,70.627,26.257,212.743,1.200,5.497,70,-

celkem:

3.028.351,-

Výdaje:
kancelářské potřeby
úklidové prostředky
výtvarné potřeby
nákup zboží na výrobu
zahrada, dvůr, květiny
vybavení
spotřeba materiálu různé
pohonné hmoty
pracovní obuv, oděvy
DHIM
energie
opravy a údržba
stravné
poštovné, telefon, internet
pojištění
supervize, účetnictví
odvoz septiku, odpady
rozbory vody, vodárna – údržba
náklady na auto Ford Transit
náklady na prezentaci – občerstvení
cestovné
penále
odpisy dlouhodobého, nehmotného majetku
mzdové náklady (včetně zdravotního a sociálního poj.)
bankovní, členské poplatky

10.343,27.674,6.629,15.758,27.703,47.832,26.198,25.898,1.192,30.739,244.558,372.164,233.921,25.936,8.301,61.084,19.909,12.221,22.842,2.224,500,826,160.187,1.521.116,5.372,-

celkem:

2.911.127,-

Informační a kulturní centrum v roce 2015
Infocentrum si po celý rok 2015 udrželo svou činnost během sedmi pracovních dnů
se dvěma zaměstnanci, brigádníky z řad studentů a pomocníků z řad uživatelů
stacionáře. S provozními náklady na jednoho zaměstnance nám opět pomohl úřad
práce, který nám poskytl příspěvek na zaměstnance po celý rok. Moc si toho ceníme,
neboť celkové provozní náklady na Infocentrum bychom jen stěží pokryli z vlastní
hospodářské činnosti. Cílem je, aby se Infocentrum a celý areál zámečku stali
vyhledávaným turistickým cílem a malým kulturním centrem mikroregionu...
Co vše se v Infocentru stalo?
Nový rok jsme zahájili výstavou fotek Tamary Tošnerové, která trvala až do března
2015, kdy začala výstava obrázků uživatelů stacionáře.
V únoru jsme oslavili Masopust průvodem a závěrečnou zábavou. Únor k nám ještě
přivedl zajímavé hosty, a to herce, kteří pod vedením pod vedením pana Machoně,
zahráli písničkové a vyprávěcí pásmo s názvem Žena v proměnách času.
V dubnu jsme zorganizovali před Infocentrem malý velikonoční jarmark s výrobky
různých chráněných dílen, navařili jsme dobroty a pozvali hudbu na svatomartinské
posvícení, harmonikáře na Pěknou, ve spolupráci s obecním úřadem jsme udělali
malou svatojakubskou pouť. Advent jako již tradičně nabídl jarmareční odpoledne,
které bylo v Infocentru zasvěceno převážně hudbě. Přijela Novostrašecká ZUŠ a děti
nám všem udělali radost koledami a kytarovým duem. V průběhu roku nás navštívila
také kapela Sousedi – country. Vánoční období bylo zakončené Tanečním večerem
v kavárně, který zorganizovala naše zaměstnankyně.
Děkujeme naší věrné paní kurátorce Alence Laufrové za uspořádání výstav v krásném
prostoru Infocentra: kromě našich uživatelů svá díla vystavovali tito umělciTamara Tošnerová
Josef Šporgy Švancar
Hana Součková
Doufejme, že se u nás hosté nenudili a nudit nebudou, chodit k nám naučili a chodit
stále budou – a tak vzhůru k roku dalšímu!...

Hospodaření Infocentra za rok 2015:
Výdaje:
Spotřeba materiálu
DHIM
Nákup zboží
Údržba
Mzdové náklady HPP
Mzdové náklady DPP
Zákonné sociální pojištění Kč
Ostatní služby
Bankovní poplatky
celkem:
Příjmy:
Příspěvek od ÚP
Příjmy z pronájmů Infocentra
Tržby
Úroky
celkem:

50.282 Kč
247 Kč
746.983 Kč
907 Kč
198.081 Kč
103.013 Kč
69.846 Kč
16.795 Kč
384 Kč
1.186.538 Kč

100.000 Kč
3.976 Kč
1.257.193 Kč
9 Kč
1.257.202 Kč

