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V loňské výroční zprávě jsem se rozepsala o změnách. O těch, které se ve Středisku udály, 

o jiných, které zrovna probíhaly i o těch, které jsme teprve plánovali. Změny znamenají vývoj. Nyní 

bych tedy ráda odhalila, k jakým cílům náš vývoj směřuje. 

Již od prosince 2012 má Středisko jeden zásadní cíl, pro jehož dosažení bylo nutno změnit mnohé. 

Tím cílem je dokončit realizaci projektu "Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku" v rámci 

Programu švýcarsko - české spolupráce. Princ v pohádce musel splnit tři těžké úkoly, aby si 

zasloužil princeznu, ke splnění našeho cíle patří také tři úkoly. Stanovili jsme si je sami, ale to 

neznamená, že jsou lehké. První a druhý úkol jsme splnili právě v  roce 2015. V dubnu jsme 

úspěšně zkolaudovali zrekonstruovanou budovu Domova pro seniory a v listopadu 

modernizovanou budovu Domova se zvláštním režimem. Třetí úkol, ten nejtěžší a na vytrvalost, 

odvahu a moudrost nejnáročnější, plníme již od začátku projektu. A stále na něm pracujeme. 

A budeme na něm pracovat i po ukončení projektu (červen 2016). Jedná se o zavedení nových 

metod přímé práce se seniory. Ty budou inspirovány především Psychobiografickým modelem 

Prof. Erwina Böhma, který je prioritně zaměřen na psychiku seniora a na jeho změněné psychické 

potřeby. Klienta vnímá jako komplexní osobnost, která prožívá jednu ze svých životních fází - stáří. 

Navazujícími metodami jsou koncept bazální stimulace, reminiscenční terapie a komunikační 

techniky Naomi Feil (validace), podpořené canisterapií, petterapií, muzikoterapií apod. Velký díl 

zodpovědnosti za splnění tohoto cíle leží nyní na pracovnících jednotlivých pobytových služeb pro 

seniory. Jsem přesvědčena, že pro uskutečnění potřebných změn máme ve Středisku ty 

nejpovolanější týmy. 

Druhým zásadním cílem Střediska pro rok 2015 bylo dosáhnout od zdravotních pojišťoven 

takového plnění, aby tyto prostředky byly dostačující k úhradě osobních nákladů zdravotních 

sester. Jinými slovy, pokusit se narovnat nespravedlivý systém, kdy zdravotní pojišťovny obecně 

sankcionují a krátí poskytovatelům pobytových sociálních služeb vykázanou ošetřovatelskou péči, 

kterou předepsali ošetřující lékaři svým pacientům neboli klientům těchto služeb. Tento cíl se 

ukázal v roce 2015 nesplnitelným. Jednání, vedená s největší zdravotní pojišťovnou v zemi, u níž 

bylo pojištěno téměř 80% klientů pobytových služeb Střediska, narážela na neprorazitelnou bariéru 

demagogické argumentace, diktát „smluvních“ podmínek a povyšování jejích vnitřních pravidel nad 

zákon. Velmi si vážím loajality a osobní odvahy zaměstnanců střediska, kteří navzdory atmosféře 

negativní mediální publicity, založené na zkreslování skutečností a neváhám říci i očerňování 

organizace, neslevili ze svého profesionálního nasazení. Ráda bych jim tímto vyslovila své 

poděkování. Děkuji také všem, kteří neváhali vyjádřit postupu Střediska podporu a v mnoha 

případech také ochotu k další spolupráci při obraně zájmů klientů a nápravě systému jako 

takového. Mám na mysli rodinné příslušníky a opatrovníky klientů, členy partnerského sboru 

Českobratrské církve evangelické v Šumperku, vedení Českobratrské církve evangelické 

i Diakonie ČCE a více než stovce zástupců odborné veřejnosti a také širší laické veřejnosti. Cestu 

za svým cílem nevzdáváme! 

Jednotlivé sociální služby směřovaly také za svými cíli, podobně jako Středisko. Na co se zaměřily 

a jak se jim dařilo záměry naplňovat, to bude v dalším textu otázka pro mé kolegy, vedoucí služeb. 

Já vám děkuji za laskavou pozornost. 

Ing. Hana Řezáčová, předsedkyně správní rady a ředitelka Střediska 

 



Strana 3 

 

 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně (dále jen „Středisko“) bylo zřízeno Diakonií 

Českobratrské církve evangelické dne 25. října 1991 jako samostatná právnická osoba v rámci 

Diakonie ČCE a zahájilo svoji činnost 1. ledna 1992. Domov důchodců v Sobotíně se tehdy 

oddělil od Okresního ústavu sociálních služeb v Šumperku a přešel pod správu Diakonie ČCE, 

která v něm začala provozovat Domov odpočinku ve stáří. Diakonie ČCE usilovala 

o znovuzřízení svého střediska v Sobotíně proto, aby navázala na své působení v tomto 

Domově do roku 1960, kdy byla církvím násilně odejmuta možnost konat sociální práci ve 

svých Sociálních ústavech. 

Středisko postupně rozšiřovalo spektrum nabízených sociálních služeb a v současné době 

poskytuje pět registrovaných sociálních služeb: 

o Domov pro seniory 

o Domov se zvláštním režimem 

o Odlehčovací služby ve formě pobytové, ambulantní i terénní 

o Pečovatelskou službu 

o Dům na půl cesty 

Jsme organizací, která poskytuje sociální služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní 

situaci. Klient je pro nás partnerem, se kterým společně hledáme cestu, jak mu v jeho 

situaci pomoci.  

Statutárním orgánem Střediska je čtyřčlenná správní rada Střediska, kterou na šestileté funkční 

období volí správní rada Diakonie ČCE. Předsedkyní správní rady Střediska je z titulu své funkce 

ředitelka Střediska. Členové správní rady jsou zároveň zástupci ředitele Střediska. 

V roce 2015 pracovala správní rada Střediska ve složení: 

Předsedkyně správní rady: Ing. Hana Řezáčová 

Členky správní rady: Drahomíra Krejčová – ekonomka 

Mgr. Milena Koubková – manažerka služeb 

Marie Švajdová – vedoucí stravovacího úseku 

V roce 2015 se správní rada Střediska sešla celkem pětkrát. 

V rámci své kompetence projednávala a řešila koncepční záměry i zásadní problémy, týkající se 

všech oblastí práce Střediska, a vydávala Rozhodnutí, závazná pro všechny zaměstnance Střediska. 

Kromě toho se členky správní rady pravidelně účastnily jednání dozorčí rady Střediska, na kterých 

předkládaly průběžné zprávy o činnosti jednotlivých úseků Střediska během roku 2015. 

Kontrolním orgánem Střediska je devítičlenná dozorčí rada Střediska, kterou na čtyřleté funkční 

období volí správní orgán partnerského sboru Střediska a právoplatnost volby potvrzuje dozorčí rada 

Diakonie ČCE. Dozorčí rada Střediska dohlíží na činnost správní rady Střediska a na veškerou 

činnost Střediska. 

V roce 2015 pracovala dozorčí rada Střediska ve složení: 

 Do 21.4.2015 Od 21.4.2015  

Předsedkyně/předseda dozorčí rady: Paní Vanda Nedbalová Ing. Jiří Flašar  

Místopředsedkyně dozorčí rady: Paní Miroslava Zemánková Ing. Jana Němečková 
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Členové dozorčí rady: Mgr. Hana Ducho   Ing. Jana Dvořáčková 

  Paní Ladislava Fajtlová   Paní Ladislava Fajtlová  

  Ing. Jana Kašparová   Bc. Petr Maláč 

  Pan Josef Pagáč    Paní Vanda Nedbalová 

  Paní Jarmila Pospíšilová   Paní Jarmila Pospíšilová 

  Paní Jana Stoklasová  Paní Jana Stoklasová 

  Ing. Jan Vaníček   Ing. Jan Vaníček 

V roce 2015 se dozorčí rada Střediska sešla celkem čtyřikrát. 

Projednávala plán činnosti na roky 2015 a 2016 s důrazem na zvyšování kvality služeb, rozpočet 

a jeho změny i další ekonomické záležitosti, kontrolovala hospodaření Střediska za uplynulý rok, 

apod. Na každé schůzi dozorčí rada dále projednávala zprávu správní rady Střediska o postupu plánu 

činnosti na rok 2015 po stránce organizační, personální, technické a ekonomické. Závěry 

a doporučení tohoto hodnocení jsou uvedeny v zápisech ze schůzí  dozorčí rady Střediska. O své 

činnosti pravidelně informovala (prostřednicím zápisů z jednání) dozorčí radu Diakonie ČCE 

K 31. 12. 2015 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve Středisku 105 osob, po přepočtení na úvazky 

104 osob. 

                              
Ředitelka 
střediska             

                              1 úvazek             

                                              

        
  

        
  

    
Manažerka 

kvality - 
vedoucí služeb 

  
  

    
Pracovnice pro 

PR a FR       

                        1 úvazek         1 úvazek       

                                              

                                              

Domov pro 
seniory 

  
Domov se 
zvláštním 
režimem 

  
Odlehčovací 

služba   
Pečovatelská 

služba   
Dům na půl 

cesty   
Ekonomický 

úsek   Technický úsek   
Stravovací 

úsek 

vedoucí  
  

vedoucí  
  

vedoucí  
  

vedoucí  
  

vedoucí  
  

vedoucí  
  

vedoucí  
  

vedoucí  

1 úvazek 1 úvazek 0,4 úvazku 0,2 úvazku 0,2 úvazku 1 úvazek 1 úvazek 1 úvazek 

soc. pracovnice 

  

soc. pracovnice 

  

soc. pracovnice 

  

soc. pracovnice 

  

soc. pracovník 

  

správce majetku 

      

kuchařka 

1 úvazek 2 úvazky 0,6 úvazku 0,8 úvazku 0,8 úvazku 0,5 úvazku 6 úvazků 

pečovatel/ka pečovatelka pečovatelka pečovatelka pečovatel/ka mzdová účetní uklízečka 

21 úvazků 32 úvazků 8 úvazků 2,6 úvazku 3 úvazky 0,5 úvazku 1 úvazek 

aktivizační 
pracovnice 

aktivizační 
pracovnice 

      pokladní + org. 
pracovnice 

  
0,5 úvazku 2,5 úvazku           1 úvazek     

zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra                 
3 úvazky 6 úvazků 0,2 úvazku         
                                            

                                              

                              Údržba   Prádelna   Úklid 

                        

    

  

provozář 

  

vedoucí 
pradlena 

  

uklízečka 

2 úvazky 0,5 úvazku 4 úvazky 

  pradlena pokojská 

  3 úvazky 2 úvazky 

  krejčí   

  0,5 úvazku   



Strana 5 

 

 

Posláním Domova pro seniory je poskytování celoroční péče seniorům. Nabízíme jim 

možnost prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském 

prostředí. Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními 

hodnotami a smysluplnou přítomností a  budoucností. 

V květnu 2015 jsme v rámci projektu 

„Naše cesta ke klientovi = naše cesta 

k člověku“, financovaného z prostředků 

Programu švýcarsko – české 

spolupráce, dokončili poslední fázi 

celkové rekonstrukce budovy Domova 

pro seniory. Přestavbou budovy však 

realizace zmíněného projektu 

neskončila. Začali jsme postupně 

utvářet interiér Domova, aby klienti 

měli možnost žít v důstojném prostředí, 

zároveň bezbariérovém a bezpečném.  

Vybavit nově zrekonstruované prostory v souladu se zvyklostmi a životní historií seniorů tak, aby 

poskytovaly útulné zázemí a zároveň podporovaly chuť účastnit se zajímavých činností 

a společných posezení, je oříšek. Však jsme také tento úkol pojali jako dlouhodobý, do kterého se 

v roce 2015 zapojili jak všichni pracovníci Domova, tak samotní klienti. Do konce roku jsme zvládli 

vytvořit knihovnu s posezením, stylový obývací pokoj, jídelnu jako ze sedmdesátých let a hudební 

salónek. Také se nám podařilo začlenit do interiéru důstojný koutek pro pravidelné konání 

bohoslužeb. Jak možná tušíte, ještě není hotovo a utváření, či přetváření prostor Domova 

pokračuje. Ze zkušeností, které jsme letos při zařizování interiérů získali, a z námětů seniorů 

vzešla zajímavá inspirace pro příští rok. Ale proč předcházet? 

V rámci zlepšení spolupráce pracovníků Domova jsme zrušili pozice uklízečky a pokojské 

a nahradili je novou pracovní pozicí „asistent“. Asistentky jsou nyní součástí týmu přímé péče, mají 

odborné vzdělání a větší kompetence. A hlavně, v duchu výše zmíněného projektu, se od klienta 

přiblížily k člověku.  

Na závěr chci poděkovat našim dobrovolníkům, 

paní Zdeňce Nezhybové, slečně Evě Cejtchamlové 

a manželům Hutnykovým  za všechen čas, který 

věnovali seniorům. Velké poděkování patří také 

všem pracovnicím a pracovníkovi Domova pro 

seniory. Díky jejich aktivitě, optimismu a vytrvalosti 

se nám naše vysněné cíle daří úspěšně realizovat. 

Lukáš Dvořák, vedoucí Domova pro seniory  
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Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou péči seniorům, jejichž 

život významně ovlivňují projevy demence. Celková situace člověka, jeho životní příběh 

a aktuální potřeby, určují způsob naší pomoci. Život v naší pobytové službě neznamená 

ztrátu naděje na prožívání dalšího života, ve kterém je zachováno to, co je pro konkrétního 

člověka důležité. 

Rok 2015 byl pro Domov se zvláštním režimem 

po všech stránkách pestrým rokem - pro klienty 

i zaměstnance. V první řadě jsme úspěšně 

dokončili stavební úpravy budovy III. v rámci 

projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta 

k člověku“, financovaného z prostředků 

Programu švýcarsko – české spolupráce. 

Usilovali jsme o snížení kapacity budovy (ze 30 

klientů na 20), které v důsledku přineslo 

důstojnější zázemí pro klienty a kvalitnější 

pracovní podmínky pro zaměstnankyně. Naším 

cílem bylo změnit prostředí Domova natolik, 

aby seniorům co nejvíce připomínalo domov.  

Podařilo se nám vybavit jednotlivé pokoje i společné prostory rozmanitým nábytkem, bytovými 

doplňky a „retro kousky“ tak, že prostory nepůsobí unifikovaně, ale navozují pocit opravdové 

a funkční seniorské domácnosti. Pracovnice, často s aktivní pomocí rodinných příslušníků, upravily 

pokoje seniorek a seniorů podle jejich představ a dokázaly vykouzlit atmosféru období, do kterého 

se ten který klient ve vzpomínkách stále častěji vrací. 

Pečovatelky začaly postupně sbírat životopisné údaje jednotlivých seniorek a seniorů. Pátraly po 

zvyklostech, radostech i strastech, týkajících se jejich života. Životopisné údaje poslouží jako 

základ biografických knih, pomáhajících pečujícímu personálu vidět za klientem skutečného 

člověka. Na tomto místě ráda uvádím, že se nám velmi dobře dařilo zapojit do spolupráce rodinné 

příslušníky, kteří poskytli pracovnicím mnoho námětů, postřehů a informací ze života „svých“ 

seniorů. Děkujeme! 

V roce 2015 jsme nejen budovali, zařizovali a pídili se 

po datech. Pravidelně jsme pro klienty Domova se 

zvláštním režimem pořádali i různé kulturní 

a společenské akce. Z mnoha bych ráda zmínila 

návštěvu seniorek na farmě Jeníček v Libině, kam 

jely na pozvání pořadatelek akce Setkání šikovných 

lidiček. Šikovné dámy z Libiny nejen, že seniorky 

pohostily a nechaly je vyzkoušet různé rukodělné 

techniky, ale připravily pro ně mnoho pěkných 

a užitečných dárků. Staly se pro službu dárkyněmi 

s velkým D. Děkujeme! 

Na závěr mi dovolte poděkovat pracovnicím Domova 

se zvláštním režimem, bez jejichž iniciativy 

a profesionálního přístupu by naše cesta od klienta 

k člověku nemohla zdárně pokračovat. 

Bc. Hana Galašová,  
vedoucí Domova se zvláštním režimem 
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Posláním Odlehčovací služby je po přechodnou dobu poskytovat pomoc lidem s projevy 

demence, o které jinak pečují členové rodiny nebo jiné blízké osoby v domácím prostředí. 

Služba poskytuje podporu pečujícím pro další péči o blízkého s projevy demence. 

Středisko poskytuje v Sobotíně Odlehčovací službu již desátým rokem. Zájemcům byla v roce 

2015 nabízena Odlehčovací služba ve dvou formách, ambulantní a pobytové.  

Od ledna služba zdvojnásobila kapacitu na 12 

lůžek u pobytové formy a na 4 místa u 

ambulantní formy. Větší zájem byl, jako 

každoročně, o pobytovou formu služby, 

ambulantní formu služby využila kombinovaně 

s pobytovou formou již sedmým rokem jedna 

klientka. Již od konce loňského roku se 

snažíme najít prostory pro poskytování 

Odlehčovací služby v Olomouci, kam bychom 

rádi službu přesunuli, ale zatím se nám 

nepodařilo najít vhodný objekt. Služba tedy 

byla i tento rok poskytována na adrese Petrov 

nad Desnou 203.  

V péči jsme dbali na zachování zvyklostí, které si klienti přinášeli ze svého domácího prostředí. 

Pečovatelky plánovaly pro seniory přirozené aktivity, které jsou součástí běžného denního života 

v domácnosti. Zároveň pomáhaly seniorkám a seniorům udržet, případně rozvíjet schopnost péče 

o vlastní osobu.  

V odlehčovací službě je důležitá spolupráce s rodinami klientů a musím říci, že se nám 

dlouhodobě daří tuto spolupráci rozvíjet. Informace a podněty rodinných příslušníků se staly 

součástí individuálního přístupu ke klientům, péče zaměřené na konkrétní potřeby konkrétních lidí. 

Vážíme si také skutečnosti, že rodiny klientů hodnotily velmi kladně přístup pracovnic v přímé péči 

k jejich blízkým a také prostředí, ve kterém je služba poskytována. 

Ráda bych poděkovala svým kolegyním, 

pracovnicím Odlehčovací služby, za jejich 

pozitivní a kreativní přístup k práci. A zvlášť ráda 

bych je ocenila za výpomoc při poskytování 

služeb péče klientům Domova se zvláštním 

režimem a za spolupráci s týmem této služby, 

kde je dlouhodobý nedostatek pracovníků 

v přímé péči.  

  

A nesmím zapomenout na všechny laskavé 

dárce, kteří přispěli Odlehčovací službě 

finančním či věcným darem. Děkujeme!  

Zdeňka Slončíková,vedoucí Odlehčovací služby 
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Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem podle 

jejich zvyklostí co možná nejdéle v jejich domácnosti. 

Služba má regionální působnost a je určena  klientům, žijícím v obcích Svazku obcí údolí Desné 

(obce Sobotín, Vernířovice, Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, včetně jejich 

místních částí). Služby poskytujeme 365 dnů v roce, každý den v čase od 6:00 do 20:00 hodin. 

S čistým svědomím mohu na základě 

vyhodnocení dlouhodobých statistických údajů 

prohlásit: Pečovatelská služba v posledních 

letech doslova roste před očima. A to i přes 

skutečnost, že v regionu nejsme jedinými 

poskytovateli této terénní služby. Trend od 

roku 2011 je zřejmý, každoročně naroste 

počet uskutečněných návštěv u klientů, a tedy 

úkonů přímé péče, cca o 30%. Tento pozitivní 

jev je založen na budování a prohlubování 

důvěry klientů v práci Pečovatelské služby 

a na upevňování dobrého jména služby 

v oblasti jejího působení.  

Souvisí s vysokou profesionalitou, poctivým a lidským přístupem pečovatelek k jejich práci. Často 

se mě lidé ptají, kde pracuji. Když odpovím, většinou následuje otázka: „A to vás baví?“ Mě ano, 

a můžu říct, že mám stejný pocit i ze všech pracovnic Pečovatelské služby. Právě každodenní 

kontakt s klienty, umění dokázat si poradit s běžnými i méně obvyklými situacemi, které mohou 

v domácnostech klientů nastat, dělá naši práci zajímavou. Děláme ji rády a výsledky jsou zřejmé. 

Společnými silami jsme vybudovaly službu, která bezesporu naplňuje své poslání. 

V současné době pečovatelky vyjíždějí pomáhat klientům, převážně seniorům, od Vikýřovic, přes 

Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou a Maršíkov až do Loučné nad Desnou. Jsou na ně kladeny 

nejen nároky pomáhající profese, ale je nutné, aby byly též zdatné řidičky. To, co nám v letošním 

roce dělalo největší vrásky, bylo vědomí, že vozový park Pečovatelské služby dosluhuje. Práce 

pečovatelek se bez spolehlivých vozidel neobejde - pečovatelky musí dojet ke klietům vždy 

bezpečně a včas. Doufáme tedy, že nejpozději v polovině příštího roku získáme vozy nové. 

Ráda bych na závěr poděkovala za 

důvěru seniorům, kteří naši službu 

využívají, a jejich rodinným 

příslušníkům. Věřím, že i v dalších 

letech nám zachovají přízeň. A doufám 

také, že řady spokojených klientů se 

budou i nadále rozrůstat. 

Kateřina Pokorná, DiS.,  

vedoucí Pečovatelské služby 
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Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet 

v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro 

samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. 

 

Dům na půl cesty je ojedinělou 

službou svého druhu 

v Olomouckém kraji. Podporuje 

mladé lidi mezi osmnáctým 

a dvacátýmšestým rokem věku, 

kteří jsou ohroženi sociálním 

vyloučením. Pomáhá jim 

získávat dovednosti pro 

samostatné zvládání běžných 

životních situací a budovat 

sebedůvěru.  

 

K tomuto nelehkému úkolu je důležité mít nejenom vhodné prostory a schopný personál (což 

máme), ale i stále se aktualizující know how, které dokáže reagovat na různorodé potřeby našich 

klientů. V této souvislosti jsme se v roce 2015 rozhodli vyrazit sbírat a sdílet zkušenosti napříč 

službami podobného typu. Naši pracovníci formou jednodenních stáží navštívili Domy na půl cesty 

v Žamberku a v Karviné, Dům pro osamělé rodiče s dětmi v Šumperku a Dětský domov v Zábřehu. 

Uskutečněné stáže nám pomohly získat náhled na různorodost forem poskytovaných sociálních 

služeb. Přivezli jsme si také mnoho zajímavých námětů, které se později promítly do naší praxe. 

Rádi bychom dodatečně poděkovali těmto organizacím za ochotu vyjít nám vstříc a navázat s námi 

spolupráci.  

Služba si v roce 2015 kladla za cíl zatraktivnit zázemí Domu na půl cesty. Snahy pracovníků se 

naplnily v prosinci 2015, kdy jsme získali do pronájmu dva čerstvě zrekonstruované byty 

v Jeseníku, na ulici Rejvízská 364 (budova firmy Agrona). Nové prostory v Jeseníku odpovídají 

prostorovým uspořádáním i vybavením požadavkům na samostatné bydlení a vedení domácnosti. 

Práce s klienty tak může být efektivnější. Služba zároveň získala na atraktivitě, což se téměř 

bezprostředně odrazilo v obsazenosti bytů. 

Stejně jako vloni bych chtěl jménem klientů 

i pracovníků služby poděkovat členům 

Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Olomouci, kteří naší službě 

věnují nezištnou pomoc, čas a cenné náměty. 

Jsme rádi, že tu jste s námi. 

Bc.& Bc.Tomáš Rab, vedoucí Domu na půl cesty 
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Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - evidovanou právnickou 

osobou. 

 

Náklady Střediska 

Celkové náklady Střediska za rok 2015 dosáhly výše: 44,685.910,08 Kč 

z toho: náklady vynaložené na plnění sociálních služeb 42,419.395,14 Kč (94,93 %) 

 náklady na vlastní činnost (správu) organizace 2,211.275,40 Kč (4,95 %) 

 náklady na vedlejší činnost organizace 55.239,54 Kč (0,12 %) 

 

Největšími nákladovými položkami byly: 

mzdové náklady ve výši 20,986.139,00 Kč (47,0 %) 

zákonné a ostatní sociální pojištění 7,369.015,00 Kč (16,5 %) 

materiálové náklady ve výši 5,425.003,82 Kč (12,1 %) 

z toho: za potraviny 3,476.703,60 Kč 

náklady na energie ve výši      2,335.179,40 Kč (5,2 %) 

náklady na služby ve výši 1,938.929,93 Kč (4,3 %) 

náklady na opravy ve výši 1,670.374,15 Kč (3,7 %) 

náklady na nákup DHM ve výši 1,401.287,46 Kč (3,1 %) 

náklady na odpisy ve výši 1,144.605,00 Kč (2,6 %) 

náklady na služby ústředí Diakonie ve výši 598.195,43 Kč (1,4 %) 

náklady na vzdělávání zaměstnanců ve výši 300.005,08 Kč (0,7 %) 

Celkem 43,168.734,27 Kč (96,6 %) 

 

Dalšími náklady byly příspěvky na stravování zaměstnanců, náklady na propagaci a pohoštění, 

cestovné, náklady na DNM, náklady na prodané zboží, náklady na spoje, zákonné sociální 

náklady, daně a poplatky, úroky, pojistné, členské příspěvky a ostatní náklady v celkové výši 

 1,517.175,81 Kč (3,4%). 
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Výnosy Střediska 

Celkové výnosy Střediska za rok 2015 dosáhly výše: 44,061.930,06 Kč 

Hlavními zdroji výnosů Střediska byly: 

příjmy od uživatelů služeb celkem 26,882.569,00 Kč (61,0 %) 

z toho: uživatelé Domova pro seniory  9,781.517,00 Kč 
 uživatelé Domova se zvl. režimem 14,983.893,00 Kč 
 uživatelé Odlehčovací služby  1,083.818,00 Kč 
 uživatelé Pečovatelské služby 605.693,00 Kč 
 uživatelé Domu na půl cesty  427.648,00 Kč 

dotace MPSV v celkové výši 13,669.821,00 Kč (31,0 %) 

z toho: pro Domov pro seniory  3,686.265,72 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 6,233.355,28 Kč 
 pro Odlehčovací službu  1,175.200,00 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 675.000,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty 1,900.000,00 Kč 

úhrady zdravotních pojišťoven 1,249.200,87 Kč (2,8 %) 

z toho: za Domov pro seniory  545.134,42 Kč 
 za Domov se zvláštním režimem 704.066,45 Kč 

úhrady zaměstnanců 307.949,00 Kč (0,7 %) 

dotace od OLK  1,189.300,00 Kč (2,7 %) 

z toho: pro Domov pro seniory  189.300,00 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 500.000,00 Kč 
 pro Odlehčovací službu  500.000,00 Kč 

jiné provozní dotace 10.000,00 Kč (0,1 %) 

z toho: pro Domov se zvláštním režimem 10.000,00 Kč 

Celkem hlavní zdroje výnosů: 43,308.839,87 Kč (98,3 %) 

Dalšími výnosy Střediska byly: 

 ostatní výnosy 584.945,00 Kč 

 příjmy z vedlejší činnosti 74.775,00 Kč 

 dary od jednotlivců a organizací 51.042,00 Kč 

 tržby za prodané zboží 25.051,00 Kč 

 prodej DHM 15.000,00 Kč 

 tržby za vlastní výrobky a úroky 2.277,19 Kč 

Celkem další výnosy: 

 753.090,19 Kč (1,7 %) 

 

Hospodaření Střediska za rok 2015 skončilo s účetní ztrátou ve výši – 623.980,02 Kč. 
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Zkrácená  ROZVAHA  Střediska  k  31.12.2015  -  v Kč 

Č. účtu AKTIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

13 Software 150 595,00 150 595,00 

21 Budovy a stavby vlastněné 16 082 322,33 53 830 964,33 

22 Samostatné movité věci a jejich soubory 8 245 262,24 8 371 537,24 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 422 297,27 2 360 654,17 

 
31 Pozemky 63 813,00 63 813,00 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10 130 286,00 0,00 

73 Oprávky k software -150 595,00 -150 595,00 

081- 088 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -15 863 263,91 -16 844 715,81 

112 Materiál na skladě 618 171,32 865 141,21 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 5 145,93 8 454,26 

211 Pokladna 30 704,00 2 545,00 

213 Ceniny 0,00 0,00 

221 Účty v bankách 2 174 608,55 -1 003 911,04 

311 Odběratelé 736 026,62 310 867,66 

314 Poskytnuté provozní zálohy  229 092,72 191 851,67 

315 Pohledávky za klienty 318 263,00 279 034,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 26 335,00 9 190,00 

378 Jiné pohledávky 8 681,00 0,00 

381 Náklady příštích období 45 528,68 25 209,00 

382 Časové rozlišení dotace 7 897 427,00 13 957 660,00 

 
AKTIVA CELKEM 33 170 700,75 62 428 294,69 

 

Č. účtu PASIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

231 Krátkodobé bankovní úvěry 3 814 272,00 2 524 771,56 

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie 2 227 562,00 3 577 562,00 

321 Dodavatelé 8 902 611,43 13 479 207,83 

324 Přijaté zálohy 3 900,00 3 900,00 

325 Závazky ke klientům 482 345,80 457 532,80 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 496 353,00 1 465 682,00 

336 Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř. zdrav. poj. 816 088,00 785 618,00 

342 Ostatní přímé daně 99 522,00 65 707,00 

345 Ostatní daně a poplatky 0,00 1 000,00 

379 Jiné závazky 14 830,00 14 830,00 

383 Výdaje příštích období 0,00 53 233,00 

384 Výnosy příštích období 3 619,00 3 619,00 

389 Dohadné účty pasivní 181 433,00 127 020,00 

901 Vlastní jmění 3 486 060,02 3 486 060,02 

902 Dary hmotného majetku zvyšující vlastní jmění 13 387 585,92 38 752 012,92 

911 Fondy 321 051,00 321 051,00 

912 Peněžní fondy 48 956,50 48 956,50 

931 HV ve schvalovacím řízení -1 731 109,67 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -384 379,25 -2 115 488,92 

 
PASIVA CELKEM 33 170 700,75 63 052 274,71 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -623 980,02   
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VÝSLEDOVKA Střediska k 31.12.2015 celkem a v členění podle jednotlivých služeb 

Náklady v tis. Kč 

Č. účtu název účtu Celkem DS DZR OS PS DPC Správa 
Vedl. 
čin. 

501 Spotřeba materiálu 5 425 2 085 2 769 260 201 89 18 3 

   - potraviny 3 477 1 532 1 701 127 114 1 0 2 

   - palivo 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - PHM 133 17 27 3 76 10 0 0 

   - ostatní 1 815 536 1 041 130 11 78 18 1 

502 Spotřeba energie 2 335 824 1 115 122 23 251 0 0 

   - elektřina 766 284 399 44 8 31 0 0 

   - plyn 1 336 438 605 65 13 215 0 0 

   - vodné, stočné 233 102 111 13 2 5 0 0 

504 Prodané zboží - kantýna 22 0 0 0 0 0 0 22 

507 Spotřeba DHM 1 401 214 982 149 1 55 0 0 

511 Opravy a udržování 1 670 283 1 251 12 21 103 0 0 

   - budov 1 271 195 1 076 
 

0 0 0 0 0 

   - automobilů 69 20 27 4 18 0 0 0 

   - strojů a zařízení 108 44 53 5 2 4 0 0 

   - ostatní 222 24 95 3 1 99 0 0 

512 Cestovné 133 23 59 26 4 21 0 0 

513,515 Náklady - propag. a pohošt. 64 0 0 0 0 0 64 0 

516 Náklady spojů vč.internetu 187 53 64 14 2 54 0 0 

517 Spotřeba DNM 19 4 13 1 0 1 0 0 

518 Ostatní služby 2 537 880 1033 172 22 428 0 2 
    - odpady 539 212 284 43 0 0 0 0 

   - nájemné 593 107 147 22 2 315 0 0 

   - zdravotnické služby externí 41 17 23 1 0 0 0 0 

   - právní a ekonom.služby 58 27 21 3 2 5 0 0 

   - revize přístrojů a zařízení 61 29 26 5 1 0 0 0 

   - DSA 598 209 287 45 12 45 0 0 

   - ostatní služby 647 279 245 53 5 63 0 2 

521 Mzdové náklady 20 986 7 307 10 437 1 407 694 1 141 0 0 

   - Mzdy 20 573 7 092 10 350 1 368  679 1 084 0 0 

   - OON 413 215 87 39 15 57 0 0 

524 Zákonné SP a ZP 7 047 2 440 3 533 466 231 377 0 0 

525 Ostatní sociální pojištění 322 0 0 0 0 0 322 0 

526 Vzdělávání a rozvoj zaměst. 300 71 168 39 7 15 0 0 

527 Zákonné sociální náklady 216 75 90 11 8 32 0 0 

538,542 Ostat. daně, poplatky,penále 5 1 2 0 0 1 0 1 

544 Úroky  180 105 62 6 1 6 0 0 

545 Kursové ztráty 2 0 0 0 0 0 2 0 

547 Pojistné 148 0 0 0 0 0 146 2 

549 Jiné ostatní náklady 77 0 0 0 0 0 75 2 

   - na bankovní operace 75 0 0 0 0 0 75 0 

   - ostatní náklady 2 0 0 0 0 0 0 2 

551 Odpisy 1 145 0 0 0 0 0 1 121 24 

581 Poskyt. příspěvky ústředí 457 0 0 0 0 0 457 0 

582 Poskyt. členské přísp.  8 0 0 0 0 0 8 0 

  CELKEM  NÁKLADY 44 686 14 365 21 578 2 685 1 215 2 574 2 213 56 
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Výnosy v tis. Kč 

 

Výsledek hospodaření v tis. Kč 

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK (tis. Kč) 

CELKEM DS DZR OS PS DPC SPRÁVA VEDL. ČIN. 

-624 306 1 266 84 86 -197 -2 213 44 

 

Bilanční zhodnocení 

Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 30,59 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených 
na sociální začleňování“ na celkových nákladech střediska činil 2,66 %. 

Středisko skončilo s účetní ztrátou ve výši 623.980,02 Kč. 

Stav fondů Střediska k 31.12.2015: 

Vlastní jmění (snížené o odpisy) 42,238.072,94 Kč 

Sociální fond  321.051,00 Kč 

Peněžní fond  48.956,50 Kč 

Celkem  42,608.080,44 Kč 

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých období -2,115.488,92 Kč 

Č. účtu Název účtu Celkem DS DZR OS PS DPC 
Vedl. 
čin. 

601 Tržby za vlastní výrobky 2 2 0 0 0 0 0 

602 Příjmy z hlavní činnosti 28 441 10 504 15 792 1 091 626 428 0 

   - úhrady uživatel – péče  12 470 4 141 7 516 494 319 0 0 

   - úhrady uživatel – ubyt.  7 384 2 793 3 835        328 0 428 0 

   - úhrady uživatel – strava 6 898 2 815 3 629 261 193 0 0 

   - úhrady uživatel – fak.sl. 131 33 4 1 93 0 0 

   - od zdravot. pojišťoven 1 249 545 704 0 0 0 0 

   - za stravné od zaměst. 309 177 104 7 21 0 0 

603 Příjmy z vedl. činnosti 75 0 0 0 0 0 75 

   - stravné 6 0 0 0 0 0 6 

   - pronájem 40 0 0 0 0 0 40 

   - praní prádla, ostatní 29 0 0 0 0 0 29 

604 Tržby za prodej zboží 25 0 0 0 0 0 25 

644,645 Úroky, kursové zisky 1 0 0 0 0 1 0 

649 Jiné ostatní výnosy 585 284 301 0 0 0 0 

652 Prodej DHM, DNM 15 6 8 1 0 0 0 

683 Tuzemské dary 4 1 0 2 0 1 0 

684 Zahraniční dary 47 0 0 0 0 47 0 

69x Dotace provozní 14 869 3 876 6 743 1 675 675 1 900 0 

   - SR - MPSV 13 669 3 686 6 233 1 175 675 1 900 0 

   - OLK 1 190 190 500 500 0 0 0 

   - jiné 10 0 10 0 0 0 0 

 
CELKEM  VÝNOSY 44 062 14 671 22 844 2 769 1 301 2 377 100 
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Firmám a organizacím, které svými dary Středisko podpořily finančně i věcně: 

Evangelické reformované církvi v Německu 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Obci Petrov nad Desnou 

Obci Velké Losiny  

Obci Vikýřovice 

Obci Libina 

Olomouckému kraji  

Pěveckému sboru Senioři Šumperk 

Programu švýcarsko – české spolupráce 

Restauraci U Guralů, Petrov nad Desnou 

„Šikovným lidičkám“ z Libiny  

Členům skautského střediska Rudy Knotka, Šumperk 

 
Soukromým osobám, které Středisko podpořily věcnými i finančními dary: 

Panu Ing. Ondřeji Komínkovi 

Panu Ing. Jiřímu Krejčímu 

 
Dobrovolníkům, kteří v rámci vlastních možností pravidelně pomáhali: 

Slečně Evě Cejtchamlové 

Paní Aleně Dohnálkové 

Manželům Hutnykovým 

Paní Zdeňce Nezhybové 

Dobrovolníkům z farního sboru ČCE v Olomouci 

Dobrovolníkům z farního sboru ČCE v Šumperku 

 
Dalším dárcům a dobrovolníkům, kteří si nepřáli být jmenováni, ale to neznamená, že jejich 
pomoc byla málo významná. 
 
O.s. PRO DOTYK za dlouholetou a pravidelnou canisterapii. 
 
Zaměstnancům Střediska, kteří své výrobky věnovali do prodejních akcí, z jejichž výtěžku byly 
a budou realizovány nákupy ve prospěch klientů Střediska.  
 

Všem upřímně děkujeme. 

V Petrově nad Desnou, 20. května 2016 
 
 
 
 
Ing. Hana Řezáčová, ředitelka  

 


