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                            Výroční zpráva za rok 2020 

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 m
2
 ve Středočeském kraji, členem MAS Rakovnicko a Asociace 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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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 areálu i dostatek soukromí.  

 

 

 

Strategie: 

Areál využít k projektům sociální a kulturní povahy, které budou odpovídat současným trendům a 

poptávce po službách. 

 

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 – úhrady 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 

 

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. Do roku 1989 ho užívalo místní 

JZD. Poté  došlo k navrácení objektu v restitučním řízení, posléze k prodeji vlastníkovi, od něhož 
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zámeček s areálem zakoupilo v roce 2002 Společenství Dobromysl. 

 

 

 

Rok 2020: 

V roce 2020 Společenství Dobromysl zajistilo potřebné prostředky na provoz pobytové sociální 

služby Týdenní stacionář Dobromysl – dotační tituly, úhrady uživatelů, dary, vlastní hospodářská 

činnost (pronájmy, prodej výrobků z ergoterapeutické dílny stacionáře, prodej sena).  

Z vlastní hospodářské činnosti provozovala organizace Informační a kulturní centrum Dobromysl. 

Společenství vyvíjelo snahu získat co nejvíce dotačních, nadačních a sponzorských příspěvků na 

opravy nevyhovujícího stavu střech budov areálu. V průběhu roku probíhala stálá údržba a opravy 

areálu. 

Opravy střech areálu 

Opravy střech jsou nezbytné, jelikož při nepříznivém počasí (déšť, vítr, sníh) dochází  

k uvolňování střešní krytiny a proto jsou ohroženi uživatelé stacionáře i široká veřejnost, která 

budovu díky Infocentru navštěvuje. Latě jsou prohnuté, krov napaden škůdci, spoje plných vazeb 

jsou uvolněné. 
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Na počátku roku 2020 byla dokončena oprava střechy hlavní budovy areálu – objektu zámečku 

z MMR IROP skrze MAS Rakovnicko, proběhlo finální vyúčtování akce.  Na podzim pokračovala 

oprava střechy bývalých chlévů – oprava krovu, instalace nových latí a střešní pokládky severní 

strany střechy o rozloze 150 m2 a lokální opravy střech spodní stodoly: 

Oprava střechy zámečku o rozloze 291 m2: 992.710,- Kč, z toho 7.260,- projektová dokumentace, 

IROP MAS: 941.877,50,- Kč, vlastní hospod. činnost organizace: 50.832,50,- Kč. 

Dílčí oprava střechy bývalých chlévů (severní strana, celková rozloha 310 m2) o rozloze 150 m2: 

230.000,- Kč, z toho 190.000,- HUF SK, 40.000,- MPSV. 

Střecha spodní stodola: částečné lokální opravy 47.000,- Kč, z toho 40.000,- MPSV, 6.000,- 

pojistné plnění po vichřici (uvolněná střešní krytina), 1.000,- Kč vlastní hospodářská činnost. 

 

Další opravy, údržba areálu 

Na jaře po skončení topné sezóny proběhla celková revitalizace kotle na tuhá paliva – výměna 

roštu, násypky. V průběhu léta došlo k částečnému vyklizení objektu domku správce a spodní 

stodoly, k opravě fasády štítu domku správce na západní straně areálu, k drobným opravám 

šambrán, fasády, k částečné instalaci okapů na hospodářských budovách. V průběhu roku probíhala 

příprava dokumentace pro stavební povolení smluvními dodavateli na ČOV, centrální kotelnu, 

rekonstrukci domku správce, budovy bývalých chlévů. Proběhla výmalba centrální chodby ve 

stacionáři, byly vyhotoveny posuvné dveře do kanceláře pracovníků přímé péče, vyrobeny a 

instalovány 3 kusy nových oken – vnějších okenních křídel na toaletách a v pokoji uživatelky 

(výměna za špatně těsnící křídla). Plocha dvora byla rozšířena o parkovací stání. Došlo k výměnám 

bojlerů, k nákupu traktůrku na sekání trávy (dar Lupkové závody a.s.), vysavače na listí. V areálu 

došlo ke zmenšení výběhu pro hospodářská zvířata, který dostačuje a údržba prostor je méně 

náročná. Na jaře bylo vytvořeno odvětrání stávajících prostor vodárny pro snížení vlhkosti. Došlo 

k drobným opravám vstupní branky a sloupů, k opravě jezírka pro zvěř, byla nabílena fasáda 

chlévů. Pro zvýšení parkového vzhledu dvora na jižní straně byly vytvořeny tři velké dřevěné 

květináče a do nich vsazeny stromy tak, aby umístěním zakryly nežádoucí výhled na okolní objekty. 

Nejednotná fasáda jižní stěny bývalé sušárny chmele byla v nevyhovující části natřena venkovním 

štukem.  

Zvelebování areálu je dlouhodobý náročný proces, ale každoročním úsilím se organizaci daří 

navracet historickému místu jeho genia loci… 
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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). 
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Sociální službu v roce 2020 využívalo celkem 15 uživatelů. 

Z nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid – 19 bylo poskytování sociální služby přerušeno 

v termínu 18. 3. – 24. 5. 2020. Uživatelé nad 50 let mohli začít službu opět využívat od 21. 6. 2020, 

ve stacionáři se omezení týkalo 3 uživatelů. Zaměstnanci stacionáře se během uzavření provozu 

věnovali různým provozním činnostem, jako dokončování výrobků stacionáře, úklidu prostor apod., 

došlo k částečnému výběru dovolených. Před znovuotevřením služby proběhla týmová práce na 

aktualizaci dokumentace. Vedení stacionáře pracovalo na aktualizaci metodické činnosti a dalších 

provozních záležitostech. Poskytování sociální služby probíhá po opětovném otevření provozu za 

přísných protiepidemiologických opatření v návaznosti na doporučené postupy a nařízení vlády ČR.  

V průběhu roku došlo k dorovnání výpadků – úhrad uživatelů za službu v rámci dotačních řízení, 

k financování mimořádných odměn pracovníků stacionáře za práci v rizikovém prostředí ze strany 

MPSV.  
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V měsíci květnu došlo k  ukončení pracovního poměru jednoho zaměstnance v přímé péči, během 

května proběhlo výběrové řízení na tuto pozici, v červnu zaškolování nového zaměstnance. Během 

roku docházelo k pravidelnému povinnému dovzdělávání pracovního týmu, převážně on-line 

formou, došlo k omezení společných porad, supervizních setkání…. 

Začátkem března proběhlo v prostorách Infocentra setkání sponzorů uspořádané firmou AB help, 

kteří svou podporou umožnili provoz služebního automobilu Ford Transit. Sponzoři tak získali 

konkrétnější představu o sociální službě, kterou tímto počinem podpořili. 

V roce 2020 se podařilo stacionář vybavit parním čističem, kuchyňským mixérem, LCD monitorem 

ve společenské místnosti, malou lednicí, pračkou do prostor přízemí stacionáře, barevnou tiskárnou. 

Vybavení se podařilo pořídit díky štědrým sponzorským darům (Procter a Gamble Rakona s.r.o., 

MCE Slaný s.r.o., TPA Tax s.r.o., soukromí dárci). 

 

 

V průběhu roku byly uživatelům nabízeny aktivizační a volnočasové činnosti – v zimních měsících 

jsme se účastnili hasičského plesu pořádaného místním Spolkem dobrovolných hasičů, do vzniku 

protiepidemiologických opatření se realizovaly oblíbené výlety a výjezdy za kulturou, za 

památkami, do plaveckých hal. Později, v souvislosti s pandemií, byly uživatelům nabízeny pouze 

výjezdy do přírody. V ergoterapeutické dílně probíhala výroba různých produktů – dle zájmu 

uživatelů – např. dřevěné kostky pro děti, dřevěná zvířátka, malovaní ptáčci, výroba korálků, 
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spirálek z polodrahokamů apod., také probíhala péče o dvůr, zahradu a hospodářská zvířata v rámci 

rozsáhlého areálu se zahradou, péče o domácnost.  

Ze slavností roku, které se v roce rytmicky opakují a souvisejí s dávnými tradicemi, jsme společně 

zažili podzimní dobu michaelskou – nacvičili jsme pro zaměstnance stacionáře divadelní 

představení, advent jsme přivítali obřadem adventní spirálky, v uzavřeném kruhu uživatelů 

s pracovníky jsme oslavili vánoční čas závěrečnou besídkou, na kterou jsme nacvičili vánoční 

divadelní hru a taneční vystoupení. 

 

 

Rok 2020 byl složitý, náročný, celospolečensky výjimečný. Pro naši sociální službu znamenal 

dokázat se schopně adaptovat na nové podmínky, změny, opatření, nařízení a zároveň stále trpělivě 

a spolehlivě vykonávat kvalitní sociální práci. Pevně věříme, že přes nepříznivé podmínky se nám 

tento cíl povedl uskutečnit, věříme, že uživatelé naší služby byly s prací našeho týmu spokojeni a 

službu využívali s radostí a spokojeností…. 

…uživatel V.: „jsem tady spokojený, je tady práce i venku, pracuju se zvířatama, mám tady 

kamarády a holky asistentky jsou hezký a prima“…. 

…uživatel F.: „mám tady hezkou společnost, nejsem doma pořád sám“… 
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Hospodaření stacionáře v roce 2020: 

Příjmy: 

Příjmy od uživatelů  ................................................................................................1.181.590,- 

příjmy od uživatelů za fakultativní činnost................................................................126.188,- 

státní dotace na provoz stacionáře  skrze Středočeský kraj.....................................2.484.700,- 

dotace HUF Středočeského kraje na provoz stacionáře ............................................600.000,- 

dotace mimořádné odměny MPSV………………………………………………….26.445,- 

dotace sanace výpadku příjmů a nákup OOP………………………………………398.907,- 

dotace IROP střecha……………………………………………………………..941.877.50,- 

dary............................................................................................................................318.950,- 

prodej výrobků stacionáře............................................................................................15.358,- 

pronájmy………….....................................................................................................132.700,- 

plnění pojišťovny ………………………………………………………………...…..6.000,- 

stravné zaměstnanci…………………………………………………………...……..48.930,- 

příjmy celkem:......................................................................................................6.281.645,50,- 
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Výdaje:  

spotřeba materiálu stacionář, zahrada, dvůr..............................................................602.648,- 

energie.......................................................................................................................189.899,- 

opravy a údržba........................................................................................................1.412.768,- 

projektová dokumentace …………………………………………………………....83.072,-  

cestovné…………………………..…………………………………….…….…….…..185,- 

náklady na reprezentaci…………………………………………………..……….…..3.459,- 

ostatní služby.............................................................................................................197.515,- 

bankovní, členské poplatky...........................................................................................5.616,- 

mzdové náklady......................................................................................................2.589.247,- 

zákonné sociální pojištění..........................................................................................760.389,- 

celkem:...................................................................................................................5.844.798,- 
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Infocentrum: 

Cílem 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 umožnit v rámci ergoterapeutické činnosti obsluhu hostů a 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. V tomto roce 

Infocentrum přispělo svou činností na opravu horní půdy střechy zámku, která nebyla předmětem 

dotace SZIF. 

Rok 2020 nebyl z hlediska provozu Infocentra příliš příznivý, v jeho průběhu došlo několikrát 

k  uzavření provozovny nařízením vlády v důsledku pandemie Covid - 19, v případě naší organizace 

bez nároku na kompenzační bonus.  

Uzavření provozovny probíhalo v těchto časových intervalech: 18. 3. – 11. 5., 14. 10. – 2. 12.,  

17. – 31. 12. 2020. Provozu Infocentra také nepřispělo uzavření hasičské nádrže, kterou obvykle 

v letních měsících hojně navštěvovali plavci z širokého okolí a využili přitom i služeb Infocentra… 

Během měsíce února ještě alespoň proběhla přednáška pana profesora Michala Hejcmana pod 

názvem „Island – země ohně a ledu“. Další kulturní akce vzhledem k nestabilní pandemické situaci 

během roku realizovány nebyly. 

Doba uzavření provozu byla využita pro změnu interiéru Infocentra – došlo k úpravám vzhledu 

baru, ke změně barevného ladění prostor – textilie, desky stolků, k zakoupení 2 kusů kavárenských 

křesílek. Realizovala se oprava podlahy terasy, natřel se exteriérový nábytek, vyměnily se již 

nevyhovující toalety. Z prostředků získaných z Infocentra byla opravena podlaha horní půdy 

střechy zámečku, která nebyla předmětem dotace IROP. 
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Uživatelé stacionáře namalovali krásné obrazy dotvářející atmosféru prostor. 

 

 

 

Děkujeme tímto všem příznivcům z řad hostů Infocentra, kteří si k nám i v omezených a velmi 

proměnlivých podmínkách provozu našli cestu, velmi si jejich podpory ceníme. 

Hospodaření Infocentra v roce 2020: 

Příjmy: 

Příjmy z tržeb...................................................................................................................822.190,- 

celkem:.............................................................................................................................822.190,- 

Výdaje: 

Spotřeba materiálu..............................................................................................................21.872,- 

Vybavení……………………………………………………………………………….…32.119,- 

Nákup zboží......................................................................................................................455.045,- 

Spotřeba energie…………………………………………………………………….........18.000,- 

Opravy a údržba................................................................................................................22.774,- 

Ostatní služby......................................................................................................................2.589,- 

Mzdové náklady...............................................................................................................210.003,- 

celkem:.............................................................................................................................762.402,- 

skladové zásoby k 31. 12. 2020…………………………….……………….…...….…..54.220,- 
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Poděkování: 

„Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život“ (Joseph Ernest Renan, francouzský 

filozof a spisovatel 1823 – 1892). 

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 2020 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: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Středočeský kraj – odbor sociálních věcí 

 Odbor památkové péče v Rakovníku 

 MAS Rakovnicko 

 TPA  Tax s.r.o. 

 soukromí dárci  

 návštěvníci Infocentra 
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 Studio Anarchitekt 

 Lupkové závody a.s. 

 Procter a Gamble Rakona s.r.o. 

 MCE Slaný s.r.o. 

 

 

 

V Srbči dne 21. 1. 2021 vypracovala M. Mydlářová, statutární zástupce organizace. 

 

Dne 26. 1. 2021 schválila členská schůze jako vrcholný orgán spolku: 

Bc. Daniela Kederová 

Mgr. Monika Mydlářová 

Ing. Martin Keder 

Ladislav Mydlář 
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