Společenství Dobromysl

Výroční zpráva za rok 2016

Představení organizace
Společenství Dobromysl je nezisková organizace založená v roce 2000 jako občanské sdružení,
od roku 2015 spolek. Organizace je vlastníkem památkově chráněného areálu o rozloze 8631 m 2
ve Středočeském kraji, členem MAS Rakovnicko a Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální
terapii v ČR.

Poslání organizace je formulováno ve stanovách spolku takto:
„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 spolku je vytvořit životní prostor pro toto společenství. Toho chceme dosáhnout společným
bydlením, společnou prací v dílnách, v zemědělství, realizací sociálních projektů a spoluúčastí na
kulturním a společenském životě, to vše v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.“

Vize organizace: úspěšná, dynamicky se rozvíjející organizace prostřednictvím projektů sociálního
a kulturního charakteru s ohledem na environment a tyto hodnoty: čestnost, spravedlnost,
rovnost, důstojnost, poctivost, kvalita, morálnost.

Struktura organizace:
členská schůze
(vrcholný orgán)
výbor
(statutární zástupci, jednatelé organizace)
vedoucí projektů
(management)
zaměstnanci jednotlivých projektů
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Současný stav:
Organizace aktivně realizuje 2 projekty – Týdenní stacionář Dobromysl, Informační a kulturní
centrum Dobromysl.

Týdenní stacionář:


od roku 2006 zaregistrovaný poskytovatel sociálních služeb



kapacita stacionáře: 12 lůžek



druh služby: pobytová



cílová skupina: osoby s mentálním, chronickým duševním onemocněním, kombinovaným
postižením



zdroje příjmů: uživatelé – platby za službu, přispěvatel – MPSV skrze kraj (dotace), krajský
úřad (dotace), sponzoři, dárci, nadační příspěvky, vlastní hospodářská činnost



zaměstnanci: vedoucí projektu (management), sociální pracovník – vedoucí projektu
(management), pracovníci v přímé péči, ostatní obslužný personál

Informační a kulturní centrum Dobromysl:


zprovozněno v roce 2013 z dotačního programu SZIF Program rozvoje venkova



slouží uživatelům stacionáře jako tréninkové pracoviště pro rozvoj dovedností



slouží široké veřejnosti jako malé kulturní centrum mikroregionu – výstavy, besedy,
přednášky, koncerty, kavárna, internet, informace o turistických cílech v okolí, denní tisk



zaměstnanci: vedoucí projektu (management), obslužný personál



zdroje příjmů: tržby z prodeje služeb, sponzorské dary

Strategie:
Plně využít objekt k projektům sociální a kulturní povahy, které budou odpovídat současným
trendům a poptávce po službách.
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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. století vlastnili Srbeč postupně Albrecht Šlik z Holíče
(do roku 1535), Dětřich Reichl z Reichu (1535 – 1575), jeho dcera Eva provdaná nejprve za Adama
Hrušku z Března (do roku 1581) a po jeho smrti za Matyáše Štampacha ze Štampachu, jemuž
majetek v roce 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. polovině 17. století 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.
Po revoluci došlo k navrácení objektu v restitučním řízení, posléze k prodeji vlastníkovi, od kterého
zámeček s areálem zakoupilo v roce 2002 Společenství Dobromysl.

Rok 2016:
V tomto roce se Společenství Dobromysl opět snažilo získat co nejvíce dotačních, nadačních
a sponzorských příspěvků na údržbu areálu, konkrétně na opravu střechy budovy zámečku
a jeho fasády. Oprava střechy je nezbytná, jelikož při nepříznivém počasí (déšť, vítr, sníh) dochází
k uvolňování střešní krytiny a jsou ohroženi uživatelé stacionáře i široká veřejnost, která budovu
díky infocentru navštěvuje. Latě jsou prohnuté, krov napaden škůdci, místy chybí některé prvky
ondřejských křížů,včetně středové vaznice, všechny spoje plných vazeb jsou uvolněné.
Díky doporučení památkového oddělení v Rakovníku byla naše organizace zařazena
do Havarijního programu Ministerstva kultury.
Zámeček Srbeč jako hlavní budova areálu prošel od roku 2002 rozsáhlými úpravami, dosud však
nebyl omítnut. Omítka na většině objektu zcela chybí, jsou popraskané, nebo chybějí římsy.
V roce 2014 byla z finančních darů opravena fasáda na jižní straně zámečku a dále části šambrán
v přízemní části východní a západní strany budovy zámečku.
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Na základě žádostí na výše zmíněné opravy se v roce 2016 podařilo získat tyto finanční
prostředky:

Oprava střechy:
Celkem se v roce 2016 opravilo 120 m2 krovu a střechy objektu Zámečku Srbeč 39
v celkové hodnotě 300.569,- Kč z těchto zdrojů:

Nadace Občanského fóra: 20.000,- Kč
Nadace GCP: 50.000,- Kč
Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek: 198.000,- Kč
Soukromý dárce: 10.000,- Kč
Společenství Dobromysl – vlastní hospodářská činnost: 22.569,- Kč

Oprava fasády:
V roce 2016 byla z Fondu obnovy památek Středočeského kraje a vlastní hospodářské činnosti
organizace opravena západní část objektu Zámečku Srbeč v hodnotě 332.600,- Kč, z toho grantové
prostředky v částce 250.000,- Kč, spoluúčast majitele objektu 82.600,-.

Další opravy a údržba areálu v roce 2016 čítají:
opravy a omítnutí stájí z jižní strany areálu, vybudování odtokového kanálu podél východní stěny
areálu, rekonstrukce vstupní chodby v objektu stacionáře (nová dlažba, vstupní dveře, zateplení),
nákup nových protipožárních dveří vstupu do infocentra, dveřních klik, úpravy proti dešti na terase
infocentra, oprava kamenného žlabu v areálu objektu.
Tyto opravy byly financovány z darů a vlastní hospodářské činnosti organizace.

Týdenní stacionář:
Posláním Týdenního stacionáře Dobromysl je rozvoj všech článků lidské bytosti (fyzických,
duševních a duchovních) s ohledem na porozumění individuálního osudu každého jednotlivce.
Podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatelů (praktických i sociálních), posilování jejich
zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života. To vše v rámci
vytváření společenství, které napomáhá k posilování sociálních vztahů mezi jednotlivými členy,
k sebereflexi a vývoji jednotlivce.
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Stacionář v roce 2016 využívalo 15 uživatelů. Během roku se ve stacionáři uživatelé podíleli
na výrobě výrobků, údržbě dvora, zahrady, starali se společně se zaměstnanci stacionáře
o hospodářská zvířata, rozvíjeli své schopnosti, cvičili jógu, eurytmii, zpívali, hráli divadlo,
procvičovali školičku, malovali. Také trávili volný čas hrami, relaxací, procházkami, výlety...
Výjezdy byly většinou zacíleny na zajímavé akce v okolí, na výstavy, různé turistické cíle. Navštívili
jsme zámky, hrady, galerie, muzea v širším okolí, jezdili jsme plavat, pravidelně jsme navštěvovali
Zichovecký kabaret Fr. Jílka. V létě se konalo další Dřevotesání s lektorem J. Šporgym Švancarem,
tentokrát jsme zkoušeli sestavit objekty z různých kusů dřev, na jaře jsme podnikali vydatné tůry
během týdenního pobytu v Krušných horách na Mariánské.
V rámci letních pobytů nás opět na týden navštívili kamarádi ze Švýcarska (Stiftung Humanus Haus
Bern). Opět se jim u nás moc líbilo. Slavnosti roku, jako jsou masopust, velikonoce, vánoce, letní
slunovrat, doba podzimní michaelská jsme oslavili formou masopustního průvodu, divadelních
představení pro kamarády z jiných organizací, pořádáním jarmarků, pálením ohňů... Aktivit a akcí
nejrůznějšího druhu bylo tolik, že si každý musel vybrat a během roku se nenudit.
V roce 2016 jsme z důvodu poptávky rozšíření služby pro uživatele stacionáře zavedli v rámci tzv.
fakultativní činnosti kromě provozní doby od pondělí do pátku další 2 víkendy v měsíci pro pobyt.
Pracovní tým se v roce 2016 rozloučil s ak. malířkou Alenou Lauferovou, která se ve stacionáři
věnovala arteterapii. Alence tímto děkujeme za dlouhodobou spolupráci, mnohé nás za ten čas
naučila.
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Hospodaření stacionáře v roce 2016:
Příjmy:
Příjmy od uživatelů za pobyt ............................................................................420.916,příjmy od uživatelů za stravu............................................................................329.547,příjmy od uživatelů za péči...............................................................................235.732,příjmy od uživatelů za fakultativní činnost.........................................................65.493,dotace na provoz stacionáře MPSV skrze Středočeský kraj..............................897.600,dotace HUF Středočeského kraje na provoz stacionáře .................................. 466.564,příspěvek na mzdu Úřad práce.......................................................................... 99.893,dotace na opravu střechy 3.etapa Ministerstvo kultury...................................198.000,nadační příspěvek Nadace OF na opravu střechy 3. etapa ….............................20.000,nadační příspěvek Nadace GCP na opravu střechy.............................................50.000,dotace FOP na opravu fasády...........................................................................250.000,dary.....................................................................................................................80.850,prodej výrobků stacionáře..................................................................................24.131,pronájmy sušárny, garáže, semináře.................................................................114.967,úroky........................................................................................................................147,-

celkem:.................................................................................................... 3.253.840,-
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Výdaje:
kancelářské potřeby..............................................................................................5.379,úklidové prostředky............................................................................................27.107,výtvarné potřeby..................................................................................................1.990,nákup zboží na výrobu..........................................................................................7.152,zahrada, dvůr, květiny, zvířata.............................................................................27.256,vybavení stacionář (pokoje, kuchyň, dílna).........................................................69.088,propagace, reprezentace......................................................................................4.482,materál různé (prac. obl., dekorace, lékárnička, odb. literatura, dary uživ.).......20.170,pohonné hmoty..................................................................................................24.267,DHIM..................................................................................................................28.394,energie..............................................................................................................228.316,opravy a údržba.................................................................................................799.021,stravné...............................................................................................................193.179,poštovné, telefon, internet..................................................................................28.481,pojištění …............................................................................................................21.571,supervize, účetnictví, lektorné, poradenství........................................................76.995,voda, rozbory, odpady..........................................................................................22.855,náklady na auto Ford Transit................................................................................19.705,revize....................................................................................................................13.070,vzdělávání zaměstnanců, cestovní náklady...........................................................14.501,ostatní služby..........................................................................................................2.861,bankovní, členské poplatky.....................................................................................5.866,mzdové náklady................................................................................................1.384.815,zákonné sociální pojištění...................................................................................359.914,-

celkem:...................................................................................................... 3.386.435,-
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Infocentrum:
V infocentru jsme v roce 2016 v rámci výstav a vernisáží představili tyto umělce:
malířku a dramatičku Hanu Součkovou, grafika Karla Demla, fotografa Vladimíra Vondráška
a také nechyběla tvorba uživatelů stacionáře. Hosté se mohli podílet na kulturních akcích
pořádaných Infocentrem: Masopustní průvod s taneční veselicí, velikonoční jarmark,
Pěkná s harmonikou a soutěží o nejlepší koláč, koncert kapely „Ve čtvrtek v 5“,
lampiónový průvod, Svatomartinské posvícení, adventní jarmark, přednáška
s ochutnávkou netradičních vánočních jídel „Gruzínské vánoce“.
Kavárna opět sloužila uživatelům stacionáře jako místo pro rozvoj nových dovedností,
či prohlubování těch stávajících. Podávat informace o kulturních akcích, turistických cílech
a obsluhovat hosty nám pomáhali během roku 2 stálí zaměstnanci a brigádníci z řad studentů.

Hospodaření Infocentra v roce 2016:
Příjmy:
Příjmy z tržeb.................................................................................................1.181.198,Příjmy z pronájmu infocentra................................................................................6.611,Dar na provoz Infocentra.....................................................................................20.000,Příjem od ÚP......................................................................................................120.000,Úroky............................................................................................................................5,Dar na renovaci provozovny – Plzeňský Prazdroj – terasa...................................96.800,-

celkem:.....................................................................................................1.424.614,-

Výdaje:
Spotřeba materiálu čistící prostředky..................................................................14.804,Spotřeba materiálu kancelářské potřeby..................................................................278,Spotřeba materiálu – aligal, sanitace...................................................................12.399,Spotřeba materiálu různé......................................................................................5.707,Spotřeba materiálu PHM.......................................................................................4.026,Drobné vybavení..................................................................................................27.426,DHIM....................................................................................................................16.244,Nákup zboží........................................................................................................835.895,8

Opravy a údržba...................................................................................................39.594,Ostatní služby..........................................................................................................5.634,Mzdové náklady...................................................................................................319.851,Zákonné sociální pojištění.....................................................................................80.394,Bankovní poplatky......................................................................................................417,-

celkem:......................................................................................................1.362.669,-
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Poděkování:

Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce podpořili, velice si vážíme přízně všech přispěvatelů,
dárců, sponzorů, nadačních fondů, návštěvníků Infocentra, dobrovolníků, bez nichž by projekt
Společenství Dobromysl nemohl existovat, nebo by se neposunul v tomto roce opět
o kousek dál... Protože „Život je cestou vpřed“, děkujeme za pomoc při krůčcích našeho
společenství na cestě životem:



MPSV



Středočeskému kraji – odboru sociálních věcí, odboru památkové péče



Odboru památkové péče v Rakovníku



MK



Nadaci OF



Nadaci GCP



ÚP Rakovník



TPA Horwath s.r.o.



Agilab Group s.r.o.



rodině Látových



Parise Zargari



Tomášovi Noskovi



Lucii Šlajchertové



všem návštěvníkům Infocentra



Stiftung Humanus Haus a Věře Hatlapatkové



European Transport CZ s.r.o.

10

