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SLOVO ÚVODEM
Vážené dámy, pánové, spolupracovníci i přátelé.
Tímto vám děkuji, že jste si našli drobet svého času, jenž
věnujete přečtení této zprávy o tom, co vlastně děláme
a co je
našim cílem. Naším posláním je a byla pomoc lidem se
zdravotním či mentálním postižením, jejich začlenění do
společnosti a získání co možná nejsamostatnějšího stylu života.
Naše další aktivity jsou zaměřeny jak na širokou veřejnost tak
jako osvěta mládeže.
Z tohoto důvodu jsme v roce 2019 uspořádali několik akcí pro
veřejnost, kde jste mohli nahlédnout do života na venkově a být
svědky toho, že i znevýhodnění lidé dokáží vyrobit krásné věci či
se starat o zvířata nebo rostliny. Proto bych ráda poděkovala
všem našim partnerům, podporovatelům, sponzorům, kolegům i
dobrovolníkům. Díky vám můžeme dále pokračovat v naší
činnosti i přes všechny těžkosti, které s sebou tato práce nese.
Výroční zpráva, kterou právě držíte v ruce, se věnuje roku 2019,
avšak Vy ji můžete číst nejdříve v létě roku 2020.
Nyní máme za sebou velmi dlouhý stav nouze, jenž přinesl
mnoho těžkostí, ale také nám ukázal, že si dovedeme pomáhat.
Proto bych ráda poděkovala a pochválila všechny u nás v
organizaci, kteří se zapojili do šití roušek. Také bych ráda
poděkovala všem, kteří nám dodávali materiál nebo se snažili
jakkoliv pomoci. Zpočátku jsme šili z látek, které nám přinesli
kamarádi, sousedé a dodaly obce, později nás zachránily firmy,
které nás podpořily finančně i materiálně. A tak se nám povedlo
dohromady ušít a rozdat neuvěřitelných 11.680 kusů.
Věřím, že to, co děláme, má smysl.
Iva Kaplanová, ředitelka
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POSLÁNÍ
Dlouhodobým cílem Šťastného domova Líšnice, z.ú., o jehož dosažení každý den
usilujeme, je zapojení osob s postižením do společnosti.
Vytvoření podmínek v chráněných dílnách pro tyto osoby, snaha o nalezení činnosti,
kterou budou zvládat a která jim bude přinášet uspokojení. Zajištění jejich rozvoje,
zlepšení jejich života prostřednictvím sociální zemědělství.
"Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské
zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě
zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim
možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti, nebo
prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu
a přírodě. " Použito z portálu MZe.

Vize:
Vytvořit podmínky k uplatnění člověka s postižením
v životě, zajistit pro něho práci, kterou bude mít rád
a bude na sebe pyšný, že ji dokáže zvládnout.
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LIDÉ V ORGANIZACI
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AKCE ROKU 2019

4.4.2019 jarní úklid okolo silnice č. 11
30.4.2019 slet ježibab a ježidědků
26.5.2019 jarní jezdecké hry –soutěž masek
1.-6.7.2019 tábor v sedle
15.-19.7.2019 příměstský tábor
15.-20.7.2019 tábor v sedle
20.7.2019 svatba
22.7.2019 naplňme misky pro Psí domov Lukavice u Rychnova
22.-26.7.2019 příměstský tábor
27.7.2019 Pouť na statku
29.7.-3.8. 2019 tábor v sedle
29.7.-2.8.2019 příměstský tábor
12.-17.8.2019 tábor v sedle
30.8. 2019 svatba
13.10.2019 podzimní jezdecké hry
13.12.2019 čas adventu
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NAŠE ČINNOST
Na podporu zaměstnávání osob s postižením má Šťastný domov Líšnice
z.ú. Krajským úřadem Pardubického kraje povolenou Veřejnou sbírku
č.j. KrÚ 11362/2017. Výnosy této veřejné sbírky, jejiž výtěžek z titulu
schválení jde na provoz a rozvoj chráněných dílen.
Zemědělství
Statek v Líšnici čp.205 – pozice ošetřovatel zvířat, zahradník,
údržbář
Statek Obora v Kameničné – 1. chráněná medodílna – pozice včelař
Služby v zemědělství a doplňková činnost
Údržba zeleně, sečení trávy, stříhání živých plotů a stromů
Krámek
Krámek chráněných dílen v Žamberku – pozice prodavač
Šicí dílna
Šití drobných předmětů do domácnosti (chňapky, zástěry, tašky,
povlečení, polštářky ohřívací a voňavé), šití a háčkování hraček, šití na
zakázku a výroba sezónní dekorace – pozice švadlena, dekoratér.
Pěstování levandule
Od roku 2019 pěstujeme levanduli lékařskou. Zasadili jsme 10.tis.
rostlin, a prvních pár květů jsme sklidili na podzim. Levanduli chceme
využít k výrobě mýdel, šťáv a voňavých pytlíčků.
Mýdlárna
Výroba glycerinových mýdel různých tvarů a s různými přísadami
(byliny, růže) - pozice mýdlařka
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PROJEKT ROKU 2019

PĚSTOVÁNÍ LEVANDULE LÉKAŘSKÉ
Hlavním cílem projektu je integrace osob s postižením,
které pro svůj plnohodnotný život potřebují sociální
asistenci.
Zajistili
jsme
provoz
nového
chráněného
pracoviště pro osoby s těžším mentálním postižením s
využitím pěstování a zpracování levandule lékařské.
Levandule lékařská je léčivá rostlina, která je náročná na
pěstování, potřebuje hodně lásky a péče.
V roce 2019 jsme založili porost, který v dalších letech
přispěje k různorodosti prací pro osoby s mentálním
postižením.
Založení porostu levandule, nebylo jednoduché. Od nasázení
v červnu až do konce srpna nepršelo. Levandule je
suchomilná rostlina, ale toto počasí, bylo na ni moc.
Zachránili jsme ji intenzivní zálivkou, kdy jsme zalévali
každý den jednotlivé sazenice.
V roce 2020 nás čeká okopávka, pletí a stříhání květů.
Surovinu chceme zpracovávat na domácí šťávy, přidávat ji
do mýdel a šít voňavé bylinkové polštářky. V naší oblasti má
tato bylina na větší ploše premiéru.
Tento projekt podpořilo
Pardubický kraj.
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Ministerstvo

zemědělství

ČR
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PROGRAMY
Jezdecký klub Šťastného domova
provozují lidé, kteří se věnují dětem, učí je k lásce ke koním a k
jezdeckému sportu. Zajišťují odbornou část u všech programů s koňmi.
Tábory jezdecké a příměstské
Šťastný domov pořádá tábory zaměřené na výuku jízdy na koni, o
prázdninách čtyři týdenní pobyty.
Příměstské tábory jsou tři týdenní denní pobyty, zaměřené na hry a
pobyt v přírodě.
Vstup na tyto programy je na základě přihlášky, a výnos z veřejné sbírky
je použit na provoz a rozvoj chráněných dílen, které zajišťují úklid,
stravování a lektory.
Výuka jízdy na koni
Celoroční program výuky jízdy na koni, parkurový výcvik, zajišťují dvě
lektorky, které mají akreditaci k výcviku, Nikola a Petra Kaplanovy.
Vstupné na tento program je na základě přihlášky, cena 300,-Kč za
hodinu výcviku, výnos z veřejné sbírky je využit na provoz a rozvoj
chráněných dílen Šťastného domova.
Vzdělávací a zážitkový program pro děti z MŠ a ZŠ
Vstupné je na základě objednávky, program zajišťují chráněné dílny a
účastní se jej i zaměstnanci s lehčím postižením. Jedná se o program,
kdy se děti seznamují s chovanými zvířaty, vyzkouší si péči o ně a naučí
se, co vše potřebují, proč se chovají.
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Babiččin statek – sezónní výletní místo, provozované chráněnými
dílnami Šťastného domova. O provoz se starají zaměstnanci s
postižením a zajišťují úklid, údržbu, výsadbu květin a bylin. Pečují o
celý areál, aby se návštěvníkům u nás líbilo.
Vstupné 25,- Kč za osobu, výtěžek z veřejné sbírky jde na provoz a
rozvoj chráněných dílen.
Vstupné neplatí děti do 1 m a osoby se zdravotním postižením.
V areálu se nachází zvířátka, občerstvení, bludiště, pocitový chodník a
hřiště.
Provozní doba: 1.7. - 31.8.2019, ve všední dny pondělí až pátek od 10.00
do 18.00 hodin.
Akce, exkurze, oslavy, svatby – na objednávku zajišťujeme vstup do
areálu na základě smlouvy. Vstupné a jeho výtěžek pro veřejnou sbírku
100% jde na provoz a rozvoj chráněných dílen.
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PODPOŘILI NÁS
V roce 2019 naši činnost podpořili:
MPSV ČR, MZeČR, KÚ Pardubického kraje, ÚP Ústí nad Orlicí, MEDIATE
Dolní Libchavy. Medicap Pardubice, PGRLF, Verner, BOCUS Letohrad,
Jablonex Group a. s., Farma Herba Líšnice, Svaz
dobrovolných hasičů Líšnice, rodina Šenkýřova, rodina Vojtova, rodina
Kohoutova a Vernerových a mnoho dalších.
Děkujeme také všem našim dobrovolníkům, jejich práce je pro nás
přínosem a jejich vklad je významným prvkem v realizaci volnočasových
aktivit.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Složení statutárních orgánů Šťastný domov Líšnice, z.ú.:
Předseda správní rady: MDDr. et MUDr Jiří Kaplan
Revizor: Bc. Michaela Kaplanová
Ředitel: Iva Kaplanová
Personální pokrytí programů za rok 2019
Ing. Nikola Kaplanová - asistent a akreditovaná cvičitelka jezdectví
Petra Kaplanová - akreditovaná cvičitelka jezdectví
Bc. Jitka Jedličková, DiS., - asistent a sociální pracovník
Erika Valentová - asistent
Organizační schéma Šťastný domov Líšnice, z.ú.
Tvoří správní rada, revizor, ředitel.
Organizace je členem Pracovní skupiny Komunitního plánování v
Kostelci nad Orlicí, MAS v Kostelci nad Orlicí, Koalice Nevládek
Pardubicka.
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HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

STR.17

ČLENĚNÍ
Členění nákladů a výnosů na hlavní a vedlejší činnost
Jsme organizací se širokým základem daně, všechny náklady
výnosy, kromě investičních dotací a odepsaných závazků, jsme
DPPO 2019 zahrnuli do základu daně z příjmů.
V účetnictví probíhá členění nákladů a výnosů na hlavní a vedlejší
činnost dle jejich zavedení, pomůckou je výpis z OR, kde je hlavní
vedlejší činnost podrobně specifikována.

a
v

a

Celkový objem výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů
správní a dozorčí rady: ředitel ani členové dozorčí rady nepobírají
odměnu.

Dle zákona 563/1991 Sb. §21:
1. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu
a vývoje nových postupů nebo technologií.
2. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovně právních vztazích
Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu
životního prostředí, dbá na ekonomické využití osobních
automobilů a důsledně sleduje spotřebu pohonných hmot.
Zaměstnanci účetní jednotky se pravidelně účastní školení
a jiných forem vzdělávání.
3. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
Společnost neměla k 31. 12. 2019 žádnou zahraniční složku.
4. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve
složení řídících orgánů: Dne 17.7.2019 došlo ke změně právní
formy z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav.
5. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou
významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
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KONTAKT
Šťastný domov Líšnice, z. ú.
Se sídlem v Líšnici čp. 205, 561 84
U 191 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Iva Kaplanová, ředitelka
email: ivakaplanova@seznam.cz
telefon: 608428282
č. účtu: 2417516319/0800 Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 9494949339/0800 VEŘEJNÁ SBÍRKA povolena Krajským úřadem
Pardubického kraje č.j.: KrÚ 11362/2017
Chráněné dílny
561 84 Líšnice čp. 205
Iva Kaplanová, ředitelka, tel. 608428282
Krámek chráněných dílen, Kostelní ulice čp. 766,
564 01 Žamberk
Iva Kaplanová, zodpovědná vedoucí
telefon: 608428282
Tábory
Ing. Nikola Kaplanová, koordinátor
email: n.belakova@seznam.cz
telefon: 732 176 890
Jezdecký klub
Ing. Nikola Kaplanová
email: n.belakova@seznam.cz
telefon: 732 176 890
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