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Vážení přátelé,

          Zamýšlíme se společně nad uplynulým rokem a říkáme si, co nám přinesl. Podařilo
se nám dodržet všechny činnosti poskytovatele sociálních služeb, které nám Zákon 
o sociálních službách ukládá. O kvalitě práce celého týmu vypovídá fakt, že je o naše 
služby velký zájem. Hlásí se nám noví zájemci a stávající jsou s našimi službami 
spokojeni.  

          Naše snaha se zaměřila na maximální individualizaci služby, a přemýšlíme, jak 
se ještě více zapojit do veřejného života. Naše tradiční úspěchy na poli divadelním jsme 
korunovali opět na „Suchdolském posvícení“ s pohádkou hranou na ulici a v divadle 
Akropoli. Pro Městskou část Praha 6 jsme pekli vánoční cukroví, pro seniory jsme vyráběli 
vánoční dárky, pro firmu HW group s.r.o. jsme vytvářeli keramické jmenovky. 

          Zvelebili jsme a oživili interiér chráněného bydlení v Praze Suchdole. Uspořádali 
jsme tradiční Sedlecký ples a Zahradní slavnost. Zapojili jsme se dvěma letními 
sportovními pobyty uskutečněnými v Sedlci do projektu „Zdravá šestka“. Uspořádali jsme 
zimní rehabilitační pobyt v Albrechticích. Byli jsme letecky na ozdravném pobytu u moře 
v Bulharsku v Obzoru. Tam se nám všem podařilo načerpat nové síly na další práci 
a zároveň si pořádně pobyt užít. 

     Plánujeme dále spolupracovat s organizacemi státní správy, Magistrátem hlavního 
města Prahy, Městskými částmi Praha 6 a 7 a Městskou částí Praha Suchdol, 
s organizací Progrespo, Nezávislý život z.ú., Základní školou speciální Rooseveltova. 
Velmi nás těší též spolupráce s našimi spřátelenými firmami, sponzory a donátory, jako 
například HW group s.r.o., Nadační fond Šestý smysl a dalšími.
     Na závěr patří největší dík našim klientům a zaměstnancům a jejich rodinám, kteří 
dokážou vytvořit pozitivní a motivující tým pro naši další práci.



Zakládací listina organizace
Zakladatelkou společnosti Domov Sedlec SPMP o.p.s. je:
Mgr. Ivana Ambrosová, 
trvalým pobytem: Nad Královskou Oborou 232/31, Praha 7 – Bubeneč

Název společnosti zní: Domov Sedlec SPMP o.p.s. 
Sídlo společnosti je v Praze 6, Roztocká 13/33, 160 00. 

Služby poskytované společností. 

Společnost se zakládá za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb:
         a)   denní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby 
              s mentálním či kombinovaným postižením, 
         b)   chráněné a podporované bydlení s osobní asistencí a odlehčovací 
              službou, 
         c)   rehabilitační pobyty, 
         d)   kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním 
              či kombinovaným postižením a jejich sourozence, rodiče, opatrovníky 
              či asistenty,
         e)   pomoc uživatelům služeb, jejich rodičům a opatrovníkům v tíživé situaci 
         f)    sociální poradenství
         g)   osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální 
              a zdravotnické.

Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb

Služby společnosti jsou poskytovány osobám s  mentálním a kombinovaným 
postižením, jejich opatrovníkům, rodinným příslušníkům a osobám, které 
se podílejí na péči o handicapované. 
O poskytnutí služby společnosti si musí uchazeč požádat písemně (osobně nebo 
prostřednictvím opatrovníka). 
O poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena písemná smlouva.
Účelem poskytování služeb není vytváření zisku.
Správní rada může rozhodnout po předchozím souhlasu zakladatelky o změně 
poskytovaných služeb. O rozšíření okruhu poskytovaných služeb o nové služby 
rozhodne za předpokladu, že o poskytování takových služeb projeví veřejnost 
zjevný zájem a Domov Sedlec SPMP o.p.s. má pro poskytnutí této služby kapacitu.
 

Doba trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

Správa a řízení společnosti

Orgány společnosti jsou:
         a) ředitel,
         b) správní rada
         c) dozorčí rada
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Správní rada
Základním úkolem Správní rady je dohlížet na zachování účelů, k němuž byla 
společnost zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 

Složení Správní rady je následující: 
Správní rada schválila jednomyslně dne 24. 11. 2015 ustanovení o prodloužení 
tříletého funkčního období všech členů Správní rady na roky 2016, 2017, 2018.

Jana Lencová předseda 
trvalým pobytem: Písnická  752/44, Praha 4 – Kamýk, 142 00

Renáta Perlíková 
trvalým pobytem: U Vršovického Hřbitova 552/10, Praha 10, 101 00

Josef Čížek 
trvalým pobytem: Na Farkáně IV/22, Praha 5, 150 00

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

Složení Dozorčí rady je následující:
Dozorčí rada schválila jednomyslně dne 24. 11. 2015 ustanovení o prodloužení 
tříletého funkčního období všech členů Dozorčí rady na roky 2016, 2017, 2018.

Václav Čížek předseda 
trvalým pobytem: Havraní 10, Praha 6 – Suchdol, 165 00

Irina Ulmannová
trvalým pobytem: Zelená 1085/13, Praha 6, 160 00

Jana Brandejsová 
trvalým pobytem Horoměřická 2345/17, Praha 6, 164 00

Nestanoví-li zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů.

Správní a Dozorčí rada Domova Sedlec SPMP o.p.s. pracuje bez nároku na odměnu.

Celé znění Zakládací listiny viz Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 964.
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Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem Domova Sedlec SPMP o.p.s., řídí činnost společnosti 

a jedná jejím jménem. Do funkce ředitelky společnosti byla jmenována:  

Mgr. Ivana Ambrosová

trvalý pobyt: Nad Královskou Oborou 232/31, Praha 7 – Bubeneč, 170 00



HOSPODAŘENÍ
 Rozvaha 

 Celkové hospodaření Domova Sedlec SPMP o.p.s. 2016

 Hlavní činnost Domova Sedlec SPMP o.p.s. 2016
 Dotační tituly 2016
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Osobní automobil Transit
Oprávky k movitým věcem
Finanční prostředky v pokladně
Finanční prostředky na bankovním účtu
Odběratelé pohledávky
Poskytnuté zálohy
AKTIVA CELKEM
Závazky vůči dodavatelům
Závazky vůči zaměstnancům
Sociální a zdravotní zabezpečení-odvody zaměstnavatele z mezd
Ostatní přímé daně
Časové rozlišení energií
Výnosy příštích období
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk z minulých let
PASIVA CELKEM
HOSPODÁŘSKÁ ZTRÁTA K 31.12.2016 

       460.000,00
     - 460.000.00
           7.741,00
    1.930.099,12
                       0
       340.771,15
    2.278.611,87
           9.287,12
       218.890,00
       172.535,00
         49.861,00
       151.771,00  
         29.046,41
       570.677,00
    1.080.944,23
    2.283.011,76
        -  4.399,89 

STŘEDISKO                 NÁKLADY                     VÝNOSY                    HV  2016

Denní stacionář               3 500 467,00 Kč         3 500 467,00 Kč                          0,00 Kč

Chráněné bydlení            2 334 767,87 Kč         2 334 767,87 Kč                          0,00 Kč

Rehabilitační pobyty           518 157,00 Kč            518 157,00 Kč                          0,00 Kč

Vedlejší činnost                    42 557,02 Kč              38 157,13 Kč                 - 4 399,89 Kč

Celkem                           6 395 948,89 Kč         6 391 549,00 Kč                - 4 399,89 Kč  

Z celkových nákladů činily mzdové náklady celkem za organizaci 4.233.224,--Kč.

Přehled čerpaných zdrojů financování Domova Sedlec SPMP o.p.s. na jednotlivé 
sociální služby za rok 2016:

Zdroj poskytnuté
dotace

Registrační
(Evidenční) číslo

služby
Název služby Druh služby

Poskytnutá 
investiční dotace

Hlavní město Praha
- dotace MPSV

Hlavní město Praha
- dotace MPSV

6856235

6816677

Domov Sedlec
SPMP o.p.s.

Domov Sedlec
SPMP o.p.s.

Denní stacionáře

Chráněné bydlení

1.676.000,00 Kč

1.302.000,00 Kč

Celková dotace MPSV na soc. služby Domova Sedlec SPMP o.p.s. 2.978.000,00 Kč

Hlavní město Praha
- grant

Hlavní město Praha
- grant

6856235

6816677

Domov Sedlec
SPMP o.p.s.

Domov Sedlec
SPMP o.p.s.

Denní stacionáře

Chráněné bydlení

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

490.000,00 Kč

420.000,00 Kč

910.000,00 Kč

1.

2.

3.



 Přehled zdrojů financování Domova Sedlec 2016 na jednotlivé sociální služby:

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍSLUŽBA DENNÍ STACIONÁŘ

 Rehabilitační pobyty

     Vedlejší výdaje

-5-

MHMP

MPSV

MČ Suchdol grant

MČ Praha 6 - provoz

Příspěvky klientů stravné

Příspěvky na péči

Příspěvky ubytování

Vlastní činnost

Součet

420 000,00 Kč

1 302 000,00 Kč

60 000,00 Kč

70 000,00 Kč

174 310,00 Kč

201 851,00 Kč

92 950,00 Kč

13 656,87 Kč

2 334 767,87 Kč

MHMP

MPSV

MČ Praha 6

Nadační dar

Příspěvky klientů stravné

Příspěvky na péči

Vlastní činnost

Součet

490 000,00 Kč

1 676 000,00 Kč

176 300,00 Kč

45 000,00 Kč

426 439,00 Kč

679 316,00 Kč

7 412,00 Kč

3 500 467,00 Kč

4.

celkem           Albrechtice         Bulharsko   

MZ

Příspěvky dotovaní

Příspěvky nedotovaní

Ostatní příjmy

Součet

21 600,00 Kč

50 000,00 Kč

301 275,00 Kč

145 282,00 Kč

518 157,00 Kč

21 600,00 Kč

50 000,00 Kč

14 995,00 Kč

0,00 Kč

86 595,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

286 280,00 Kč

145 252,00 Kč

431 562,00 Kč

5.

VÝDAJE 2016

majetek DHM

potraviny

cestovné

opravy

odpis automobilu

součet

PŘÍJMY 2016

tržby za vlastní výrobky

tržby za služby

dary

součet

HV 2016

náklady celkem

139,00 Kč

1 250,00 Kč

0,00 Kč

699,00 Kč

40 469,02 Kč

42 557,02 Kč

37 447,13 Kč

710,00 Kč

38 157,13 Kč

-  4 399,89 Kč

výnosy celkem



Výrok dozorčí rady

Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření organizace 
Domova Sedlec SPMP o.p.s. za rok 2016 a výsledky jiných kontrol za rok 2016.

Dozorčí rada přijala usnesení.
1. Výsledky auditu a kontrol za rok 2016 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 2016, kterou předkládá předsedkyně správní rady Jana Lencová 
společně se statutárním zástupcem Mgr. Ivanou Ambrosovu.

Výrok auditora
                                                     

                                                    Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k finančnímu 
hospodaření Domova Sedlec SPMP o.p.s. a k ověření účetnictví a účetní závěrky 
a k dodržení podmínek pro použití prostředků výše uvedených účelových dotací.

                                                            Výrok auditora

Podle mého názoru účetnictví a účetní závěrka, včetně všech jejich náležitostí, ve všech 
významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici Domova Sedlec SPMP o.p.s., 
její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

                                                       Výrok zní bez výhrad

Při podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR za rok 2016, při čerpání 

dotací a grantů na realizaci projektů, na něž byly finanční prostředky poskytnuty, stejně jako 

při vyúčtování finančních prostředků roku 2016, postupovala organizace 

Domov Sedlec SPMP o.p.s. v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace 

č. DVS/04/03/005497/2016 a následného Dodatku č. 1 z kapitoly 313 MPSV státního                 

rozpočtu a v souladu s Pravidly dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 

v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města 

Prahy a dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (grantu) č. DOT/04/03/005265/2016 

a následného dodatku č. 1 a dle Pravidel grantového řízení hlavního města Prahy 

pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb.

Nebylo zjištěno porušování povinností příjemce z hlediska výše a účelovosti přidělených 

dotací a grantů ze státního rozpočtu. 
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Výrok zní bez výhrad

(celé znění ve Zprávě nezávislého auditora k projektu 2016)



Zpráva o činnosti sociálních služeb za rok 2016
V souladu s „Registrací“ jsme dodrželi základní činnosti 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 samostatnosti při přípravě svačin, volbě skladby 
          jídelníčku, prostírání, ohřevu a vydávání obědů, stolování a následnému úklidu 
          kuchyně.
   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti       
     a)   Vzdělávací: Navazovali jsme na dosažené vědomosti, případně stupeň vzdělání, 
          vypracovávali jsme individuální vzdělávací plány. 
     b)   Aktivizační činnosti: Formou práce ve skupinách byly rozvíjeny potřebné dovednosti 
          směřující k osamostatnění v přípravě stravy, úklidových činnostech, v péči o dům 
          a zahradu.
     c)   Výchovné činnosti: V rámci výchovné činnosti jsme pomáhali při maximální 
          socializaci v kolektivu 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 festivalech, divadelní 
          představení pro veřejnost, integrační a pobytové programy, zahradní slavnosti).
    Sociálně terapeutické činnosti
        -   Rozvojem skupinových a vlastních aktivit (divadelní kroužek, keramický kroužek, 
          výtvarný kroužek, plavání, vodácký kroužek, turistický kroužek a sportovní kroužek) 
          jsme dávali možnost maximálního uplatnění individuálních zájmů uživatele.
    Poskytovali jsme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
     osobních záležitostí
    Poskytovali jsme základní sociální poradenství
    Nacvičovali jsme dosažení maximální samostatnosti v péči o vlastní osobu, hygienu, 
     oblékání, úpravu zevnějšku a dodržování zdravého životního stylu. 
    Podporovali jsme vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
       -    Zácvikem v nabízených pracovních skupinách (pomocný kuchař, pomocný 
          zahradník, pomocný zdravotník) a v dílně jsme rozvíjeli pracovní návyky 
          a dovednosti, a následně zajišťovali externí spoluprací s organizací Rytmus 
          a Nezávislý život z.u. podporované zaměstnávání. 
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   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 postižení 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 možnosti zaměstnání prostřednictvím zaměstnavatele Progrespo. 
          V takovém případě bylo možné na zaměstnání, vzhledem k dobré dostupnosti 
          a s ohledem na maximální komfort uživatele, navázat našimi službami 
          (např. zajištění stravy, sociálně terapeutických činností atd.) 





       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 
      postižením Progrespo.

      V souladu s Registrací sociálních služeb jsme dodrželi všechny tyto základní činnosti 
      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 schopností 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). 
         Pomáhali jsme při zajištění chodu domácnosti 
             -    Pomáhali jsme při zajištění maximální možné samostatnosti při činnostech k zajištění 
                chodu domácnosti (maximální samostatnost při úklidových pracích, péči o prádlo, 
                nakupování, hospodaření s penězi) 
         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
            -   V rámci výchovné činnosti jsme pomáhali při řešení komunikace v kolektivu vrstevníků, 
                v rodinných a partnerských vztazích, i při komunikaci v běžném prostředí. Formou 
                individuální práce s uživatelem jsme rozvíjeli potřebné dovednosti 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 aktivit jsme usilovali o maximální otevřenost a kontakt 
                se společenským prostředím. 
         Poskytovali jsme pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
           zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
         Poskytovali jsme základní sociální poradenství 
         Nacvičovali jsme dosažení maximální 
           samostatnosti v péči o vlastní osobu, 
           hygienu, oblékání, úpravu zevnějšku 
           a dodržování zdravého životního stylu. 
         Maximálně jsme podporovali vytváření 
           a zdokonalování základních pracovních 
           návyků a dovedností směřujících 
           k samostatnému začlenění do běžné 
           společnosti (podpora v samostatném 
           bydlení, snaha o uplatnění se v zaměstnání, 
           plánování si volnočasových aktivit, 
           zapojení se do sociálních, případně 
           partnerských vztahů).
         Sociálně terapeutické činnosti
             -    Rozvojem skupinových a vlastních aktivit 
                jsme dávali možnost maximálního uplatnění 
                individuálních zájmů uživatele.
      
 
           -8-
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Systém hodnocení služeb za rok 2016 byl 

nastaven pro všechny poskytované služby obdobně. 
Za účelem zvyšování kvality sociálních služeb se sledují tyto ukazatele

Kvalitativní ukazatele směrem k uživatelům:

     Spokojenost odrážející subjektivní vnímání kvality služby ze strany uživatelů 
     (atmosféra v zařízení, srozumitelnost služby, přístup zaměstnanců, nabídka aktivit, 
     možnosti dalšího vzdělávání, místní a časová dostupnost).
     Zjišťováno dotazníkem spokojenosti uživatelů. Dotazník je zaměřen na hodnocení 
     bezprostředního časového období, závěry vyplývající z dotazníku jsou zohledňovány 
     při plánování a rozvoji služby.

Kvantitativní ukazatele směrem k uživatelům:

     Vybavenost bytů a zázemí (ukazatelem je množství jedno nebo dvoulůžkových pokojů 
     s vybavením, včetně sociálního zařízení s možností využití lednice, myčky, pračky, TV, 
     PC, připojení k internetu, využití zahrady a dalšího materiálního zázemí).
     Včasné a optimální řešení stížností (ukazatelem je počet stížností a jejich řešení 
     s důrazem na spokojenost uživatele). 
     Zvyšování zájmu o službu a evidence žádostí (ukazatelem je četnost přijatých žádostí 
     v evidenci, která odráží zájem o službu).

Kvalitativní ukazatele směrem k zaměstnancům:

     Spokojenost odrážející subjektivní vnímání kvality služby ze strany zaměstnanců. 
     (motivující atmosféra na pracovišti - zjišťováno při osobních pohovorech s vedením, 
     při supervizích a při sociálním výcviku, vyjasněné náplně práce, kompetence 
     a odpovědnosti, srozumitelné řízení zaměstnanců, aktivní podílení se zaměstnanců 
     na vytváření vnitřních předpisů a pravidel - ukazatelem jsou kvalitní a aktualizované 
     vnitřní předpisy, pravidelné hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců - zjišťováno 
     při osobních pohovorech s vedením, při supervizích a při sociálním výcviku).

Kvantitativní ukazatele směrem k zaměstnancům:

     Vzdělávání, sociální výcvik (ukazatelem je počet uskutečněných hodin vzdělávání 
     a počet zaměstnanců, kteří absolvovali sociální výcvik).
     Finanční motivace a oceňování (je dáno mzdovými tarify a předpisy v návaznosti 
     na osobní ohodnocení). 
     Nízká fluktuace (ukazatelem je počet přijatých a propuštěných zaměstnanců).
     Dobrá vybavenost pracovního prostředí (je dáno možností využívání pracovních 
     pomůcek a nástrojů).
     Možnost zaměstnaneckých benefitů (možnost využívání nadstandardních služeb).
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Další hodnocené ukazatele:

     Spolupráce s rodinou a návaznost na stávající společenské, profesní a zájmové 

     vazby uživatele (vzájemná informovanost - ukazatelem je počet setkání, 

     vzdělávání - ukazatelem je počet poskytnutých hodin školení, včasné a optimální 

     řešení připomínek a stížností - ukazatelem je počet, organizace společných 

     společenských akcí - ukazatelem je počet uskutečněných akcí).

     Zlepšování mediálního obrazu a propagace (ukazatelem jsou kvalitní propagační 

     materiály, články v tisku, rozhovory pro média, transparentní výroční zpráva).

     Zlepšování ekonomických ukazatelů (ziskový rozpočet, fundraising, finanční 

     transparentnost - ukazatelem je rozvaha, výsledovka a hospodářský výsledek, 

     kvalitní plánování služby, schopnost získávat další finanční zdroje a zveřejňování 

     všech těchto ukazatelů).

     V rámci průzkumu kvality života dospělých lidí s mentálním postižením dosáhli 

     nejvyššího měřeného hodnocení ti 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 2016“, 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 motivující 

     finanční ohodnocení. Tyto faktory jsou spoluurčující pro vývoj fluktuace zaměstnanců.

     V roce 2016 proběhly kontroly MČ Prahy 6, MČ Suchdol, 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 kvantity 

     registrací potencionálních zájemců o služby. Na základě evidence dalších zájemců,  

     byl vyvíjen tlak na zvýšení kapacity Denního stacionáře, což svědčí o kvalitě a stále 

     zvyšujícím se zájmu o naše služby.



ŘÍJEN
Stacionář:                    Národní muzeum – „Retro“, OC Šestka – výstava filmových postav, Carollinum – „Křehká síla skla“

Chráněné bydlení:  Jóga smíchu jednou týdně, bowling, Hamleys - výstava hraček

LISTOPAD
Stacionář:                    Halloween v Sedlci, Festival integrace slunce – Palác Akropolis, Kino – Kniha džunglí, 

                                 Czech design week, Iva Hutnerová - obrazy

Chráněné bydlení:  Jóga smíchu jednou týdně, Městská knihovna – přednáška o Srí Lance,  Chvaly - zámek a léčebna

PROSINEC
Stacionář:                   rehabilitační pobyt v Albrechticích, vánoční posezení v Domově Sedlec

Chráněné bydlení:  vánoční posezení v bydlení, Vánoční koncert Lucie Bílé – Karlínské divadlo
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ÚNOR
Stacionář:                   Tančící dům – „Bořek Šípek“, divadelní představení „Návrat Malého prince“, Staroměstská 

                                 radnice – „Podmořský svět“

Chráněné bydlení:  Jóga smíchu jednou týdně, výstava obrazů na hradě, Císařská konírna  (Tiziano-Vanitas), 

                                 čajovna „U Mamadua“

BŘEZEN
Stacionář:                   Technické muzeum, Velikonoční posezení v Sedlci, Ples v Domově Sedlec, Galerie 

                                 Smečky – „Básně psané papírem“

Chráněné bydlení:  Jóga smíchu jednou týdně, velikonoční trhy, návštěva stájí - koně

DUBEN
Stacionář:                    Kino Ládví – film Teorie tygra, Staroměstská beseda – Jiří Trnka „Zahrada 2“, 

                                 Roztoky zámeček – „Papírové hračky a mozaiky“ 

Chráněné bydlení:  Jóga smíchu jednou týdně, grilování na domečku, Zemědělské muzeum – cukrářská výstava

KVĚTEN
Stacionář:                   Zahradní slavnost v Sedlci, Festival integrace slunce – Palác  Akropolis, Fotbal Dukla – Olomouc, 

                                 Výlet: Veltrusy – zámek, zahrady

Chráněné bydlení: Jóga smíchu jednou týdně, přednáška v knihovně – jak používat zubní pomůcky, 

                                 návštěva stájí – koně, Vernisáž v Oáze

ČERVEN
Stacionář:                   Kino Ládví – film Návštěvníci 3

Chráněné bydlení: Konopiště – koncerty rádia Blaník, Valdštejnská zahrada, grilování na domečku

ČERVENEC A SRPEN
„Aktivní prázdniny lidí s handicapem na šestce“ – prázdninový aktivní pobyt lidí s handicapem z Městské části Praha 6 

v Domově Sedlec se sportovním programem s výlety, cvičením, plaváním

ZÁŘÍ
Stacionář:                    Pobytový zájezd v Bulharsku, Roztoky – „Historie karet“, Suchdolské posvícení – divadelní vystoupení 

                                 klientů „Sněhurka a sedm trpaslíků“

Chráněné bydlení:  Městská knihovna - přednáška – písničky a život Vlasty Buriana, procházka – památky Prahy

LEDEN 
Stacionář:                  Zemědělské muzeum – výstava a povídání o lese, Czech press foto, kino Ládví – film 

                                Padesátka, Muzeum Hl. města Prahy–„Hroby Barbarů“

Chráněné bydlení: Jóga smíchu jednou týdně

Seznam akcí Domova Sedlec SPMP o.p.s. za rok 2016
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V roce 2017 plánujeme poskytovat sociální služby Denního stacionáře v rozšířené 
kapacitě 32 uživatelů a ve stejné kvalitě, služby Chráněného bydlení ve stejné kapacitě 
a kvalitě. Abychom mohli takto naši činnost realizovat, je nutné zajistit dostatečné 
a plynulé financování našich služeb. 
Těšíme se na další spolupráci v roce 2017 s příslušnými státními orgány, s partnerskými 
organizacemi a se všemi našimi donátory a příznivci.

PLÁNY NA ROK 2017
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   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
   

    IČO: 24252999  Bank.spojení: 34830061/0100
    

    www.spmpcr.cz/cs/uvod

ecivošleo Ha 7rahní Pbydleé ěnnárhC

  Praha 6.p.s oPMP Scedlmov SeoD

ěné byránh dlení olC Praha 6 Suchd
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