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HOSPODAØENÍ
 Rozvaha 

Z celkových nákladů činily mzdové náklady celkem za organizaci 4.618.622,--Kč.

 Celkové hospodaøení Domova Sedlec SPMP o.p.s. 2015

 Hlavní èinnost Domova Sedlec SPMP o.p.s. 2015
 Dotační �tuly 2015
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Osobní automobil Transit 460.000,-- 

Oprávky k movitým věcem � ĊÇDBĆĆĆÆ-- 

Finanční prostředky v pokladně 33.602,-- 

Finanční prostředky na bankovním účtu 1.967.254,30 

Odběratelé pohledávky 0 

Poskytnuté zálohy 309.563,75 

AKTIVA CELKEM 2.425.420,05 

Závazky vůči dodavatelům 0 

Závazky vůči zaměstnancům 197.269,-- 

Sociální zabezpečení - odvody 174.364,-- 

Ostatní přímé daně 49.227,-- 

Časové rozlišení energií 188.610,41 

Výnosy příštích období 164.328,41 

Vlastní jmění 570.677,-- 

Nerozdělený zisk z minulých let 1.080.944,23 

PASIVA CELKEM 2.425.420,05 

HOSPODÁŘSKÝ ZISK K 31.12.2015 0 

 

 STŘEDISKO   NÁKLADY   VÝNOSY   HV 2015  

 Denní stacionář           3 968 960,82 Kč  3 968 960,82 Kč                                -   Kč  

 Chráněné bydlení           2 326 021,00 Kč  2 326 021,00 Kč                                -   Kč  

 rehabilitační pobyty              161 100,00 Kč  161 100,00 Kč                                -   Kč  

 vedlejší činnost              135 569,00 Kč  135 569,00 Kč                                -   Kč  

 celkem     6 591 650,82 Kč  6 591 650,82 Kč                            -   Kč  

 

Přehled čerpaných zdrojů financování Domova Sedlec SPMP o.p.s. na jednotlivé sociální 
služby za rok 2015:

Zdroj poskytnuté 

dotace 

Registrační (Evidenční) 

číslo služby 

Název služby Druh služby Poskytnutá neinvestiční 

dotace 

Hlavní město Praha 

– dotace MPSV 

6856235 Domov Sedlec SPMP 

o.p.s. 

Denní stacionáře 2.076.000,-- 

Hlavní město Praha 

– dotace MPSV 

6816677 Domov Sedlec SPMP 

o.p.s. 

Chráněné bydlení 1.301.000,-- 

Celková dotace MPSV na soc. služby Domova Sedlec SPMP o.p.s. 3.377.000,-- 

Hlavní město Praha 

- grant 

6856235 Domov Sedlec SPMP 

o.p.s. 

Denní stacionáře 490.000,-- 

Hlavní město Praha 

– grant 

6816677 Domov Sedlec SPMP 

o.p.s. 

Chráněné bydlení 420.000,-- 

Celkový grant HMP na soc. služby Domova Sedlec SPMP o.p.s 910.000,-- 

 

-       345.000,--



 Pøehled zdrojù financování Domova Sedlec 2015 na jednotlivé sociální slu�by:

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍSLUŽBA DENNÍ STACIONÁŘ

 Vedlej�í èinnost 

Ì ĢÌ Ĩ   490.000,-- 

 MPSV  2.076.000,-- 

 MČ Praha 6  135.000,-- 

 příspěvky klientů stravné  415.202,-- 

 příspěvky na péči  701.342,82 

 ostatní vlastní zdroje 26.320,-- 

dary 124.419,-- 

 úroky  677,-- 

 součet  3.968.960,82 

 

Ì ĢÌ Ĩ   420.000,-- 

 MPSV  1.301.000,-- 

 MČ P6   50.000,-- 

Praha Suchdol 60.000,-- 

 příspěvky klientů stravné  185.215,-- 

 příspěvky na péči  207.095,-- 

 příspěvky ubytování  97.250,-- 

 ostatní vlastní zdroje 5.461,-- 

 součet  2.326.021,-- 

 

Ĳ�GĖ ĤĜ ČĆĈD   náklady celkem  

 majetek DHM                         8 121,00 Kč  

 potraviny                       11 724,00 Kč  

 cestovné                             224,00 Kč  

 ostatní služby                             500,00 Kč  

 odpis automobilu                     115 000,00 Kč  

 součet                     135 569,00 Kč  

   PŘÍJMY 2015  výnosy celkem 

 tržby za vlastní výrobky                       17 586,00 Kč  

 tržby za služby                       44 529,00 Kč  

 dary                       73 454,00 Kč  

 součet                     135 569,00 Kč  

   

 

 
 ŌÙÔÕMŇŘ ŃÑÕÔÑÖ    �ÑŒPÒŇŎÖ W        I ÒNŎ�ŎQÒŃÑ  

 MZ               54 450,00 Kč                 26 400,00 Kč                 28 050,00 Kč  

 příspěvky dotovaní               75 100,00 Kč                 39 600,00 Kč                 35 500,00 Kč  

 příspěvky nedotovaní               30 252,00 Kč                 15 000,00 Kč                 15 252,00 Kč  

 ostatní příjmy                 1 298,00 Kč                   1 050,00 Kč                      248,00 Kč  

 součet            161 100,00 Kč                 82 050,00 Kč                79 050,00 Kč  

MHMP MHMP

VÝDAJE 2015

 Rehabilitaèní pobyty 
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náklady celkem Šes�domí Libošovice



Výrok dozorèí rady

Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření organizace Domova Sedlec SPMP o.p.s. 
za rok 2015. 

Dozorčí rada přijala usnesení.
1.          Výsledky auditu a kontrol za rok 2015 jsou bez závad
2.          Obecně prospěšná společnost Domov Sedlec SPMP o.p.s. plní úkoly v souladu se svým 
             posláním.

Dozorčí rada schvaluje:
Výroční zprávu za rok 2015, kterou předkládá předsedkyně správní rady Jana Lencová společně 
se statutárním zástupcem Mgr. Ivanou Ambrosovu.

Výrok auditora                                                     

                                                    Odpovìdnost auditora

Odpovědnos� auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k finančnímu hospodaření 
Domova Sedlec SPMP o.p.s. za rok 2015 a k dodržení podmínek pro použi� prostředků čerpaných 
účelových dotací.

                                                            Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici 
Domova Sedlec SPMP o.p.s., její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1.2015 
do 31.12.2015.
Nebylo zjištěno porušování povinnos� příjemce z hlediska výše a účelovos� přidělených dotací 
a grantů ze státního rozpočtu. (celé znění ve Zprávě nezávislého auditora k projektu 2015)

                                                       Výrok zní bez výhrad

V roce 2015 při ověření správnos� využi� neinves�ční dotace č. DVS/04/03/004665/2015 

a následného Dodatku č.1 z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu a při ověření správnos� využi� 

grantu č. DOT/04/03/004923/2015 schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 5/62 

ze dne 26.3.2015 byla provedena kontrola dodržování stanovených podmínek pro čerpání účelových 

finančních prostředků na sociální služby a vedení účetnictví s �m spojené v roce 2015 

Domova Sedlec SPMP o.p.s. 
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Zpráva o èinnosti sociálních slu�eb za rok 2015

V souladu s „Registrací“ jsme dodrželi základní činnos� a kapacitu poskytovaných služeb Denního 
stacionáře:
 
  Poskytovali jsme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  Poskytovali jsme stravu nebo pomoc při zajištění stravy.
    -  Pomáhali jsme k maximální samostatnos� při přípravě svačin, volbě skladby jídelníčku, 
       pros�rání, ohřevu a vydávání obědů, stolování a následnému úklidu kuchyně.
  Výchovné, vzdělávací a ak�vizační činnos�
       a)  Vzdělávací: Navazovali jsme na dosažené vědomos�, případně stupeň vzdělání, vypracovávali 
            jsme individuální vzdělávací plány. 
       b)  Ak�vizační činnos�: Formou práce ve skupinách byly rozvíjeny potřebné dovednos� směřující 
            k osamostatnění v přípravě stravy, úklidových činnostech, v péči o dům a zahradu.
       c)  Výchovné činnos�: V rámci výchovné činnos� jsme pomáhali při maximální socializaci 
            v kolek�vu vrstevníků, v rodině, v partnerských vztazích i při komunikaci v běžném prostředí.
  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
    -  Prostřednictvím společenských, kulturních a pobytových akcí jsme usilovali o maximální 
       otevřenost a kontakt se společenským prostředím (Dny otevřených dveří, plesy, prezentace 
       výrobků, účast na divadelních fes�valech, integrační programy, zahradní slavnos�).
  Sociálně terapeu�cké činnos�
    -  Rozvojem skupinových a vlastních ak�vit (divadelní kroužek, keramický kroužek, výtvarný 
       kroužek, plavání, vodácký kroužek, turis�cký kroužek a sportovní kroužek) jsme dávali možnost 
       maximálního uplatnění individuálních zájmů uživatele.
  Poskytovali jsme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
    záležitos�
  Poskytovali jsme základní sociální poradenství
  Nacvičovali jsme dosažení maximální samostatnos� v péči o vlastní osobu, hygienu, oblékání, 
    úpravu zevnějšku a dodržování zdravého životního stylu. 
  Podporovali jsme vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovednos�
    -  Zácvikem v nabízených pracovních skupinách (pomocný kuchař, pomocný zahradník, pomocný 
       zdravotník) a v dílně jsme rozvíjeli pracovní návyky a dovednos�, a následně zajišťovali externí 
       spoluprací s organizací Rytmus a Nezávislý život podporované zaměstnávání. 
  Pracovní oblast:
    - Na uplatnění uživatelů na trhu práce jsme kladli velký důraz. Pokud je to v individuálních 
      možnostech a schopnostech uživatele, snažili jsme se o maximální podporu nalezení zaměstnání 
      mimo naše zařízení. V tomto případě jsme využívali nabídky služeb organizace Rytmus.

    - V případě, že zdravotní pos�žení neumožňovalo pracovní uplatnění mimo naše zařízení, nabízeli 
       jsme o zprostředkování pracovního uplatnění prostřednictvím organizace Nezávislý život přímo 
       v objektu zařízení. Snažili jsme se o podporu i minimální možnos� zaměstnání prostřednictvím 
       zaměstnavatele Progrespo. V takovém případě bylo možné na zaměstnání, vzhledem k dobré 
      dostupnos� a s ohledem na maximální komfort uživatele, navázat našimi službami (např. zajištění 
      stravy, sociálně terapeu�ckých činnos� atd.) 
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       Služba Chráněného bydlení navazovala na službu Denního stacionáře a externě využívala služby 

       Podporovaného zaměstnávání zajištěné organizací Rytmus, osobní asistenci Občanského sdružení 

       Nezávislý život o.s.  a zaměstnavatele osob se zdravotním pos�žením Progrespo.

 

       Systém hodnocení byl nastaven pro všechny poskytované služby obdobně.                           

       Projekt byl hodnocen na základě zpětné vazby:          

a)          přímo uživateli služeb v rámci průzkumu kvality života a v rámci dotazníkového průzkumu 
            kvality poskytované služby hodnocené též uživateli
b)         rodinnými příslušníky uživatelů
c)          ostatními spolupracujícími osobami
d)         na schůzkách zaměstnanců – dle Standardů kvality poskytovaných služeb
e)         nepřetržitým monitorováním ze strany vedení
f)          na základě ekonomických ukazatelů
g)          na základě informovanos� transparentnos� mediálního obrazu a propagace
h)          prováděním kontrol interních a externích 

V souladu s Registrací sociálních služeb jsme dodrželi všechny tyto základní činnos� poskytované 
služby Chráněného bydlení:

  Poskytovali jsme stravu nebo pomoc při zajištění stravy 
    -  Poskytovali jsme dopomoc při individuálním plánování jídelníčku, přípravě večeří (teplých 
       i studených), snídaní, případně svačin. Míra pomoci vycházela z potřeb a schopnos� 
       jednotlivých uživatelů.
  Poskytovali jsme ubytování
    - Poskytovali jsme ubytování ve dvou typech chráněného bydlení (v rodinné vile se zahradou 
      ve dvou a jednolůžkových pokojích se společným sociálním zařízením a společnou kuchyní 
      a ve spojeném dvoubytě v činžovním domě ve dvoulůžkových pokojích se společným 
      soc. zařízením a společnou kuchyní).

  Výchovné, vzdělávací a ak�vizační činnos� 
    - V rámci výchovné činnos� jsme pomáhali při řešení komunikace v kolek�vu vrstevníků, 
       v rodinných a partnerských vztazích, i při komunikaci v běžném prostředí. Formou individuální 
       práce s uživatelem jsme rozvíjeli potřebné dovednos� směřující k osamostatnění v přípravě 
       stravy, úklidových činnostech, péči o dům a zahradu.
  Zprostředkovávali jsme kontakt se společenským prostředím 
    -  Prostřednictvím společenských, kulturních a pobytových akcí a prostřednictvím individuálních 
       zájmových ak�vit jsme usilovali o maximální otevřenost a kontakt se společenským prostředím. 

  Poskytovali jsme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
    záležitos� 
  Poskytovali jsme základní sociální poradenství 
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Pomáhali jsme při zajištění chodu domácnos� 
-P omáhali jsme při zajištění maximální možné samostatnos� při činnostech k zajištění chodu 
  domácnos� (maximální samostatnost při úklidových pracích, péči o prádlo, nakupování, 
  hospodaření s penězi)



  Nacvičovali jsme dosažení maximální samostatnos� v péči o vlastní osobu, hygienu, oblékání, 
    úpravu zevnějšku a dodržování zdravého životního stylu. 
  Maximálně jsme podporovali vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
    a dovednos� směřujících k samostatnému začlenění do běžné společnos� (podpora 
    v samostatném bydlení, snaha o uplatnění se v zaměstnání, plánování si volnočasových ak�vit, 
    zapojení se do sociálních, případně partnerských vztahů).
  Sociálně terapeu�cké činnos�
    -  Rozvojem skupinových a vlastních ak�vit jsme dávali možnost maximálního uplatnění 
       individuálních zájmů uživatele.

V rámci průzkumu kvality života dospělých lidí s mentálním pos�žením dosáhli nejvyššího měřeného 
hodnocení � naši uživatelé, kteří čerpali komplexní služby, jak stacionáře, tak chráněného bydlení, 
a zároveň byli částečně zapojeni do pracovního procesu a měli partnerský vztah.

Z námi sestavených dotazníků „hodnocení cílů služby za rok 2015“, které vyplňovali uživatelé, 
vyplývá převážná až velká spokojenost s danými službami a průběžné plnění cílů. 

Ze schůzek a pohovorů se zaměstnanci vyplývá velký důraz na zvyšování kvalifikace formou školení, 
které pomohou zkvalitnit jejich práci, a zároveň očekávají mo�vující finanční ohodnocení. Tyto 
faktory jsou spoluurčující pro vývoj fluktuace zaměstnanců.

V roce 2015 proběhly kontroly MČ Prahy 6, Hygienickou stanicí, Dozorčí radou a proběhl pravidelný 
audit. Ze závěrů jednotlivých kontrolních zpráv vyplývá, že nebyly shledány žádné závady. 

Zájem o jednotlivé služby byl zjišťován analýzou poptávky a na základě kvan�ty registrací 
potencionálních zájemců o služby. Dál evidujeme další zájemce o námi poskytované služby. 
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Seznam akcí Domova Sedlec SPMP o.p.s. za rok 2015

LEDEN 
Stacionář:                 návštěva kostela Panny Marie Sněžné, návštěva Fran�škánského kláštera 
                                      s průvodcem, Muzeum Kampa – Z. Burian, J. Švankmajer
Chráněné bydlení:  kino – Hodinový manžel, kolaudace CHB 7, Výstava betlémů 

ÚNOR
Stacionář:                  Muzeum čokolády, Náprstkovo muzeum – Azerbajdžán, Výstava obrazů 
                                       a fotografií
Chráněné bydlení:  muzeum v Roztokách, Palackého a Jiráskovo nábřeží

BØEZEN
Stacionář:                  Matějská pouť
Chráněné bydlení:  Palackého most, výstava Středočeské muzeum 

DUBEN
Stacionář:                  velikonoční posezení v Sedlci, kino Ládví – film Vybíjená, Botanická zahrada 
                                        – výstava motýlů, Čarodejnice v Sedlci
Chráněné bydlení:  návštěva cukrárny, vernisáž – výtvarné a keramické umění, kino 

KVÌTEN
Stacionář:                  Rehabilitační pobyt v Českém ráji - Libošovicích
Chráněné bydlení:  vernisáž v OÁZE, fotbalový zápas Dukla-Teplice

ÈERVEN
Stacionář:                  Zahradní slavnost – zahájení výstavy „Sedlec v řece času“
Chráněné bydlení:  vernisáž výtvarného a keramického umění

ÈERVENEC A SRPEN
„Starejme se sami o sebe“ – dvoutýdenní pobyt v Domově Sedlec, letní provoz kavárny 
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ZÁØÍ
Stacionář:                   Valdštejnská jízdárna- večerníček slaví 50 let, vlas�vědná vycházka po Sedlci 
                                         s průvodkyní, Staroměstská radnice – Czech press photo
Chráněné bydlení:    Vědecký jarmark – Vítězné nám., Posvícení na Suchdole- divadelní vystoupení 
                                          klientů



ØÍJEN
Stacionář:                  výstava – Jára Cimrman, výstava – Tajemná řeč kvě�n, Architekture week Praha
Chráněné bydlení:  Klamfest koncerty Klamovka, večeře v restauraci, Fotbal Dukla-Zlín

LISTOPAD
Stacionář:                  Halloween v Sedlci, Divadelní fes�val Slunce – palác Akropolis, vystoupení 
                                       klientů, divadelní vystoupení klientů – Dejvické divadlo
Chráněné bydlení:  plavba lodí po Vltavě, procházka Karlův most, kino Lucerna 

PROSINEC
Stacionář:                  rehabilitační pobyt ve Strážném v Krkonoších, vánoční posezení v Domově 
                                       Sedlec                                 
Chráněné bydlení:  vánoční posezení v bydlení 

PLÁNY NA ROK 2016
V roce 2016 plánujeme poskytovat sociální služby ve stejném rozsahu, kvalitě a kapacitě. 
Abychom mohli takto naši činnost realizovat, bude nutné zajistit dostatečné a plynulé 
financování našich služeb. 
Těšíme se na další spolupráci s příslušnými státními orgány, s partnerskými organizacemi 
a se všemi našimi donátory a příznivci.
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PRAHA 6

Chránìné bydlení  Praha 6 Suchdol

PRAHA 7

Chránìné bydlení   Praha 7 Hole�ovice



KONTAKT:
   Domov Sedlec  SPMP o.p.s.

   Roztocká 13/33, 160 00 Praha 6 - Sedlec

   Tel./Fax 233 324 363

   

    E-mail: SDM.SEDLEC@seznam.cz

   

    IÈO: 24252999

   

    Bank.spojení: 34830061/0100

    

    www.spmpcr.cz/cs/uvod
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