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Výroční zpráva za rok 2018
Představení organizace
Společenství Dobromysl je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000 jako občanské
sdružení, od roku 2015 spolek. Organizace je vlastníkem památkově chráněného areálu
o rozloze 8631 m2 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.“
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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
Sídlo organizace:
Organizace sídlí v obci Srbeč s 300 obyvateli v mikroregionu Poddžbánsko na rozhraní
Středočeského a Ústeckého kraje, 55 km od hlavního města. Krajina kolem Srbče je malebná,
s mnoha lesy a rybníky, vsí protéká Bakovský potok. Areál Zámku – zámečku Srbeč, nemovité
kulturní památky, je umístěn v samotném centru obce, poloha zajišťuje dobrou dostupnost služeb,
zároveň díky velkému uzavřenému dvoru i dostatek soukromí.

Současný stav:
Organizace aktivně realizuje 2 projekty – Týdenní stacionář Dobromysl, Informační a kulturní
centrum Dobromysl.
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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
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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:
Areál využít 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 roce 1989 došlo k navrácení objektu v restitučním řízení, posléze k prodeji vlastníkovi, od něhož
zámeček s areálem zakoupilo v roce 2002 Společenství Dobromysl.

Rok 2018:
V roce 2018 Společenství Dobromysl zajistilo potřebné prostředky na provoz obou výše
zmiňovaných projektů, dále vyvíjelo snahu získat co nejvíce dotačních, nadačních
a sponzorských příspěvků na údržbu areálu, konkrétně na opravu další části střechy budovy
zámečku a střechy sladovny.
Oprava střech 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 (budova zámečku), včetně středové vaznice, všechny spoje plných vazeb jsou
uvolněné. Díky doporučení památkového oddělení v Rakovníku byla naše organizace zařazena
do Havarijního programu Ministerstva kultury.
Z dotačních programů a sponzorských darů byly zrekonstruovány koupelny stacionáře a položena
nová dlažba v jídelně. Došlo k obnově vybavení interiéru stacionáře (pokoje, obývací místnost),
k instalaci televizorů do vícelůžkových pokojů. Během roku probíhaly drobné opravy areálu.
Vzhledem k vypozorovanému poklesu spodních vod a převládajícím suchým létům přistoupila
organizace k prohloubení studny.
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Negativní zkušeností byl požár kotelny. Příčina požáru nebyla uspokojivě vysvětlena, i když
probíhalo v této věci pátrání příslušných orgánů. Náklady způsobené škody byly uhrazeny
z pojistné události.

Rekapitulace prací v roce 2018:


oprava střechy zámečku – 5. etapa: úžlabí – oprava krovu, výměna krytiny



oprava dvou komínových těles



oprava střechy sladovny – oprava krovu, výměna krytiny



rekonstrukce koupelen, jídelny



vybavení stacionáře



oprava vikýřů na objektu chlévů



drobná oprava střechy garáže



vybudování chodníčku k objektu stodoly



prohloubení studny



oprava garážových vrat



prořezávka stromů



osázení dřevin



dostavba zdi a instalace plotu východní strana zahrady



vybudování patníků u vchodu do stacionáře a u pergoly



oprava násypky kotle



nátěr oken, instalace těsnění



drobné elektropráce



rekultivace parčíku před Infocentrem



instalace parkových laviček



údržba prostor stacionáře a areálu

Oprava střechy a krovu budovy zámečku – 5. etapa:
5. etapa opravy se týkala 78 m2 plochy úžlabí. Tato fáze oprav byla řemeslně velmi náročná díky
téměř havarijnímu stavu krovu v této části.
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Celková cena opravy: 300.000,- Kč, z toho dotace MK 240.000,- Kč, spoluúčast vlastníka z vlastní
hospodářské činnosti 60.000,- Kč.
Oprava střechy a krovu budovy bývalé sladovny (180 m2):
Celková cena opravy: 270. 354,- Kč, z toho dotace HUF SK: 190.854,- Kč, vlastní hospodářská
činnost organizace: 79.500,- Kč.
Týdenní stacionář:
Posláním Týdenního stacionáře Dobromysl je rozvoj všech článků lidské bytosti (fyzických,
duševních a duchovních) s ohledem na porozumění individuálnímu 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. Přístup k uživatelům je inspirován principy léčebné a waldorfské
pedagogiky Rudolfa Steinera v tomto smyslu:
„Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne,
vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi
spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně
a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je
světu prospěšné“ (Rudolf Steiner).
Stacionář v roce 2018 využívalo celkem 20 uživatelů, z toho 16 osob využilo dlouhodobější pobyt a
4 osoby využily tzv. letní - prázdninové pobyty.
Během roku uživatelé trávili aktivizační a volnočasové činnosti v ergoterapeutické dílně, během
teplejšího ročního období využívali pro své aktivity rozsáhlý dvůr areálu se zahradou. Také
navštěvovali místní koupaliště, místní služby – poštu, obchod, pedikúru, zapojovali se do činnosti
Infocentra. Nedílnou součástí života stacionáře jsou výjezdy – ať již samostatné autobusovou
dopravou v rámci nácviku samostatnosti, či společné výjezdy služebním vozidlem. Během roku
uživatelé navštívili hrady, zámky, výstavy, přednášky pro veřejnost, zichovecký kabaret. V zimních
měsících využívali návštěvy slánské plavecké haly. V květnu v období 14 dnů probíhala
rekonstrukce toalet a jídelny stacionáře. Uživatelé toto období trávili spolu s personálem stacionáře
v rekreačním středisku Šlovice. Tato akce v překrásném prostředí se jim velmi líbila a zpestřila
příjemně běžný život stacionáře.
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V létě nás na týden opět navštívili uživatelé ze spřáteleného švýcarského zařízení Humanus Haus,
aby si prohlédli naši krásnou zemi a podpořili naši organizaci. V Čechách se jim opět velmi líbilo a
věříme, že se v příštím roce opět setkáme. Na konci léta opět proběhlo týdenní výtvarné
symposium, v tomto roce zaměřené na práci s kamenem. Lektorem byl opět výtvarník a sochař
Josef Švancar Šporgy.
Kromě všech výše zmíněných činností se uživatelé zapojili do tzv. slavností roku, které se v roce
rytmicky opakují a souvisejí z dávnými tradicemi: velikonoce, vynášení Morany, vánoce, letní
slunovrat, doba podzimní michaelská – ty všechny jsme oslavili formou průvodů, divadelních
představení pro kamarády z jiných organizací, pořádáním jarmarků, pálením ohňů... Také jsme
pořádali lampionový průvod, který vedl sv. Martin na svém běloušovi. V tomto roce ho s námi
přišel oslavit nemalý počet dětí z širokého okolí…
Vedení stacionáře touto cestou děkuje personálu stacionáře za obětavou, angažovanou práci, bez níž
by se výše zmíněné aktivity nemohly uskutečnit.
Hospodaření stacionáře v roce 2018:
Příjmy:
Příjmy od uživatelů ..............................................................................................969.115,příjmy od uživatelů za fakultativní činnost............................................................109.827,státní dotace na provoz stacionáře skrze Středočeský kraj................................1.986.300,dotace HUF Středočeského kraje na provoz stacionáře ........................................671.718,příspěvek na mzdy Úřad práce...............................................................................170.500,dotace na opravu střechy 5.etapa Ministerstvo kultury..........................................240.000,dary.........................................................................................................................159.901,prodej výrobků stacionáře........................................................................................25.442,pronájmy, semináře................................................................................................181.235,plnění pojišťovny (požár)………………………………………………………….69.173,stravné zaměstnanci………………………………………………………………..56.268,příjmy celkem:.................................................................................................. 4.639.479,-
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Výdaje:
spotřeba materiálu stacionář, zahrada, dvůr.........................................................573.931,energie...................................................................................................................223.859,opravy a údržba....................................................................................................897.985,cestovné…………………………..…………………………………….…….…….1027,náklady na reprezentaci…………………………………………………..………..3.002,ostatní služby.........................................................................................................271.227,bankovní, členské poplatky.......................................................................................5.954,mzdové náklady..................................................................................................2.275.276,zákonné sociální pojištění......................................................................................660.434,-

celkem:............................................................................................................... 4.912.695,-

Infocentrum:
Smyslem provozu Infocentra je přispět k rozvoji kulturního dění ve venkovské oblasti, zajistit
návštěvníkům kultivované prostředí pro komunitní setkávání, informace o turistických cílech
v okolí. Uživatelům stacionáře infocentrum zajišťuje možnost vyzkoušet si a naučit se obsluhovat
hosty, komunikovat, nacvičit si péči o provoz infocentra – drobný úklid, mytí nádobí apod…
Dalším významným aspektem Infocentra je využití získaných finančních prostředků z této
hospodářské činnosti na údržbu a drobné opravy areálu Zámku – zámečku Srbeč.
Během roku 2018 jsme v Infocentru pro návštěvníky připravili tyto akce: diskotéky pro děti,
divadelní představení pro děti spolku Před Branou, taneční podvečer „Pod kaštany“, Pěkná.
O výstavy se v Infocentru postarali uživatelé stacionáře s jarní a adventní výstavou, dále výtvarník
Josef Švancar. Infocentrum jsme hostům zpříjemnili rekultivací parčíku, který se nachází v jeho
blízkosti – vysadili jsme zde květiny, instalovali parkovou lavičku, bahnitou půdu jsme zasypali
okrovým štěrkem. Pro aktivní trávení času návštěvníků jsme do prostor zadní místnosti přidali
stolní fotbal a terč na šipky. Hospodářská činnost Infocentra byla využita na opravy a údržbu
budov v areálu zámečku.
Děkujeme všem našim příznivcům z řad hostů Infocentra, velmi si Vaší podpory ceníme.
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Hospodaření Infocentra v roce 2018:
Příjmy:
Příjmy z tržeb........................................................................................................1.543.702,Příjem od ÚP...................................................................................................................866,-

celkem:..................................................................................................................1.544.568,-

Výdaje:
Spotřeba materiálu....................................................................................................66.094,Nákup zboží..........................................................................................................1.071.670,Opravy a údržba........................................................................................................88.150,Ostatní služby..............................................................................................................6.967,Mzdové náklady.......................................................................................................339.998,Bankovní poplatky.........................................................................................................209,-

celkem:..................................................................................................................1.573.088,skladové zásoby k 31. 12. 2018…………………………….……………….……..70.520,-

Poděkování:
Vědec a politik Chaim Weizmann kdysi řekl, že: „Zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně
nesmírně tvrdě pracovat“. Za naplnění poslání organizace i v tomto roce tímto děkujeme všem, kteří
se na jejím životě a práci pro ni podíleli. Děkujeme našim zaměstnancům.
V duchu motta našeho společenství: „Život je cestou vpřed“ děkujeme všem, kteří chtěli a mohli
spolu s námi po této cestě kráčet…
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2018 podpořili, velice si vážíme přízně a důvěry všech
přispěvatelů, dárců, sponzorů, nadačních fondů, návštěvníků Infocentra, dobrovolníků, bez nichž by
projekty Společenství Dobromysl nemohly být realizovány:
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MPSV



Středočeskému kraji – odboru sociálních věcí, odboru památkové péče



Odboru památkové péče v Rakovníku



MK



ÚP Rakovník



Nadace Konto bariéry



TPA Horwath s.r.o.



Agilab Group s.r.o.



soukromým dárcům



návštěvníkům Infocentra



Stiftung Humanus Haus



Studiu Anarchitekt



Lupkové závody a.s.



Rakona – Procter a Gamble



RAKO Rakovník



Rudware s.r.o.

V Srbči dne 31. 1. 2019 vypracovala M. Mydlářová, statutární zástupce organizace
Dne 1. 2. 2019 schválila členská schůze jako vrcholný orgán spolku:
Bc. Daniela Kederová
Mgr. Monika Mydlářová
Ing. Martin Keder
Ladislav Mydlář

