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Spokojený domov stále shání nové 
zaměstnance 
Spokojený domov, o. p. s., shání pracovníky na 
pozice osobních asistentů (asistentek) 
a pečovatelů (pečovatelek) v domácnostech 
seniorů a handicapovaných, a to na hlavní 
pracovní poměr i brigádu. Bližší informace vám 
poskytnou vedoucí jednotlivých oblastí naší 
působnosti. 
 

Pro Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko je 
to Denisa Hynková na telefonu 774 341 170, 
e-mail denisa.hynkova@spokojeny-domov.cz. 
 

Pro Jičínsko Markéta Osmíková, 
tel. 773 503 840, 
e-mail marketa.osmikova@spokojeny-domov.cz. 

 

Spokojený domov je držitelem 
certifikátu ZNA ČKA KVALITY 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 
Foto: Šárka Knesplová 

 

U příležitosti galavečera VIII. výročního 
kongresu poskytovatelů sociálních služeb 
v Táboře byl 6. října Spokojenému domovu, 
o. p. s., slavnostně předán certifikát Značka 
kvalita kvality v sociálních službách. Ocenění za 
Spokojený domov převzal asistent provozního 
ředitele Petr Novák. Děkujeme všem našim 
zaměstnancům za jejich kvalitní práci, díky které 
se nám podařilo certifikaci získat. Více informací 
najdete na webu www.znackakvality.info. 
 

Nové automobily poslouží 
Spokojenému domovu pro 

poskytování sociálních služeb ve 
Středočeském kraji 

 

 
Foto: Denisa Hynková 

 

Spokojený domov má další dva nové automobily 
pro poskytování terénních sociálních služeb na 
území Středočeského kraje. Konkrétně se jedná 
o automobily Dacia Sandero a Dacia Dokker. 
Druhý jmenovaný automobil (na snímku) 
poslouží nejen pro dopravu pečovatelek za 
klienty, ale také pro přepravu kompenzačních 
pomůcek. 

 

TJ Auto Škoda a Spokojený domov 
pořádají II. ro čník Bousovského 

šachování 
 

TJ Auto Škoda Mladá Boleslav a Spokojený 
domov, o. p. s., pořádají II. ročník otevřeného 
šachového turnaje „Bousovské šachování“. 
Uskuteční se v sobotu 12. listopadu 2016 od 
9:10 hod. v Základní škole T. G. Masaryka ve 
Školní ulici čp. 74 v Dolním Bousově. 
Prezentace bude probíhat od 8 hodin. Turnaj je 
určen pro registrované i neregistrované šachisty 
všeho věku. Přihlášky obsahující celé jméno 
a datum narození posílejte nejpozději do 
10. listopadu 2016 e-mailem na 
akharcuba@centrum.cz nebo předem 
telefonicky na čísle 605 542 662 (Jan Harcuba). 
Podrobnější informace najdete na webu 
www.spokojeny-domov.cz 


