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Čím více přemítám o Středisku v souvislosti s rokem 2014, tím intenzivněji se mi v myšlenkách 

vybavuje jediný pojem. Změna. Vlastně mnoho změn, v různých fázích i podobách. Užili jsme si 

změn probíhajících i těch dokončených, připravovali jsme se na změny a několikrát jsme naznali, že 

„by to chtělo změnu“. Které změny mám na mysli? 

Změny probíhající:  Změnu, kterou nebylo možné přehlédnout, byl realizovaný projekt „Naše cesta 

ke klientovi = naše cesta k člověku“ z Programu švýcarsko-české spolupráce. Rok 2014 byl v rámci 

projektu zasvěcen rekonstrukci II. budovy Domova pro seniory. S ohledem na probíhající stavební 

práce byly nutné dočasné změny ve standardu ubytování klientů i poskytování služeb. Je zřejmé, že 

provizorní podmínky znamenaly zátěž nejen pro zaměstnance v přímé péči, ale také pro klienty a 

pracovníky zdravotního, technického i stravovacího úseku. 

Další změna, která sice nebyla tak „na očích“, a přesto je z pohledu Střediska důležitá, neboť je 

pozitivní, se týkala Pečovatelské služby. Od počátečního trendu zajišťování dovozu obědů seniorům 

se těžiště činnosti služby přesouvá směrem k úkonům přímé péče o klienty z regionu Svazku obcí 

údolí Desné. 

Změny dokončené:   V listopadu stavební práce na vysoké části II. budovy Domova pro seniory 

konečně utichly. Dílčí část projektu byla tedy dokončena a zároveň umožnila vnést do hry se 

změnami další prvek - zabydlování seniorů ve zrekonstruovaných prostorách. To bude pokračovat 

i v roce příštím.  

Abych nehovořila pouze o projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“, jsem velmi 

ráda, že mohu zmínit důležitou změnu v organizační struktuře střediska, kterou jsme dlouho 

připravovali. V červnu se ujala funkce manažerky služeb Mgr. Milena Koubková, která se stala 

přímou nadřízenou vedoucích sociálních služeb a zdravotního úseku.  

Služba Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence zareagovala na rostoucí 

společenskou poptávku a od začátku roku navýšila kapacitu na 54 lůžek. 

Středisko nezajišťuje sociální služby pouze pro seniory. Významnou službou v rámci Olomouckého 

kraje je služba Dům na půl cesty pro mladé dospělé lidi bez zázemí. V roce 2014 se podařilo na 

základě poptávky po této službě rozšířit kapacitu Domu v krajském městě Olomouci o dvě lůžka. 

Změny připravované:   Pokračovat budou stavební práce na nízké části II. budovy Domova pro 

seniory a na III. budově Domova se zvláštním režimem, tady byly obě služby ve fázi plánování 

nezbytných opatření. 

Odlehčovací služba pro seniory s projevy demence, jako jediná svého druhu v Olomouckém kraji, 

byla ve fázi příprav na přiblížení se zájemcům z krajského města. 

Jak je vidět, různé změny spolu navzájem souvisely, jedna bez druhé by nedávala smysl ani neplnila 

účel. Jsem ráda, že změny neovládly Středisko, ale právě naopak. Lidé ve Středisku ovládli umění 

změny. Za to, že v sobě dokázali toto umění najít a s vytrvalostí je zdokonalovat, si zaslouží vyjádření 

obdivu a úcty. V následujících kapitolách se můžete dočíst, jak se se změnami dokázali vypořádat 

v jednotlivých službách.  

Na tomto místě vždy jménem správní rady Střediska a jeho zaměstnanců, jménem svým i jménem 

uživatelů služeb Střediska děkuji. Všem, kteří nás podporují a povzbuzují v naší práci. Sboru 

Českobratrské církve evangelické v Šumperku, který je smluvním sborem Střediska. Členům sboru 

v Šumperku, kteří poctivě a se zodpovědností pracovali v dozorčí radě Střediska. Nyní budu poněkud 

protiřečit duchu předchozího textu, když vyjádřím přání, aby sympatie všech příznivců střediska zůstaly 

zachovány. Ještě jednou děkuji. 

Ing. Hana Řezáčová, předsedkyně správní rady a ředitelka Střediska 
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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 2014 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 2014 se správní rada Střediska sešla celkem šestkrát k pravidelným schůzím. 

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

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

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

předkládaly průběžné zprávy o činnosti jednotlivých úseků Střediska během roku 2014. 

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 2014 pracovala dozorčí rada Střediska ve složení: 

Předsedkyně dozorčí rady: Vanda Nedbalová  

Místopředsedkyně dozorčí rady: Miroslava Zemánková 
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Členové dozorčí rady: Mgr. Hana Ducho 

  Ladislava Fajtlová  

  Ing. Jana Kašparová 

  Josef Pagáč 

  Jarmila Pospíšilová 

  Ing. Jan Vaníček 

  Jana Stoklasová 

V roce 2014 se dozorčí rada Střediska sešla celkem čtyřikrát k pravidelným schůzím. 

Projednávala plán činnosti na roky 2014 a 2015 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 2014 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. 

 

                                   

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 

  

Ošetřovatel. 
úsek 

  

Ekonomický 
úsek 

  

Technický 
úsek 

  

Stravovací 
úsek 

vedoucí  
1 úvazek   

vedoucí  
1 úvazek   

vedoucí  
0,15 úvazku   

vedoucí  
0,2 úvazku   

vedoucí  
0,8 úvazku   

vedoucí  
1 úvazek   

vedoucí  
1 úvazek   

vedoucí  
1 úvazek   

vedoucí  
1 úvazek 

soc. 
pracovnice 

1 úvazek 

pečovatelka 
22 úvazků 

aktivizační 
pracovnice 

2 úvazky 

  

soc. 
pracovnice 
0,85 úvazku 

pečovatelka 
24 úvazků 

aktivizační 
pracovnice 

2 úvazky 

  

soc. 
pracovnice 
0,15 úvazku 

pečovatelka 
4,7 úvazku 

aktivizační 
pracovnice 

0,15 úvazku 

  

soc. 
pracovnice 
0,2 úvazku 

pečovatelka 
2,6 úvazku 

řidič 
0,6 úvazku 

  

soc. 
pracovník 
0,2 úvazku 

pečovatel/ka 
3 úvazky 

  

sestra 

9 úvazků 

  

správce 
majetku 

0,5 úvazku 

mzdová 
účetní 

0,5 úvazku 
pokladní + 
organizační 

prac. 
1 úvazek   

  

  

kuchařka 

6 úvazků 
uklízečka 

1 úvazek 

                                                  
                                                    

                            Údržba 
  

Prádelna 
  

Úklid 

                                  

provozář 
2 úvazky 

  vedoucí 
pradlena 

0,5 úvazku 
pradlena 

3 úvazky 
krejčí 

0,5 úvazku 

  uklízečka 
7 úvazků 

pokojská 
3 úvazky 

 

K 31.12.2014 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve středisku 112 osob, po přepočtení na úvazky 

111 osob. 
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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. 

Rok 2014 byl rokem rekonstrukce II. budovy a stěhování klientů této budovy i do jiných prostor.  

Jaro jsme začali zateplováním budovy, výměnou oken a rekonstrukcí kotelny v rámci projektu 

Diakonie ČCE „Decentralizace centrální kotelny a změna zdroje a zateplení budovy č. 2 Sobotín“. 

Budova dostala pěknou fasádu s plastovými okny a navždy zmizely hromady uhlí z prostor před 

kotelnou, neboť od nynějška topíme plynem.  

Jakmile v květnu odešli jedni stavbaři, v červnu je vystřídali další, tentokrát začala rekonstrukce 

vnitřních prostor budovy v rámci projektu “Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“ 

z Programu švýcarsko – české spolupráce. Nejdříve bourat a vzápětí stavět se začalo na „vysoké“ 

části budovy. Tomu však předcházely dlouhé přípravy a stěhování klientů z „vysoké“ části II. budovy 

na „nízkou“. Tato etapa rekonstrukce byla zásadní z hlediska dalšího provozu v obou částech 

budovy, neboť kromě všech možných stavebních úprav znamenala především vybudování nového 

výtahu. Obě části budovy totiž nemají podlahy na stejné úrovni a právě nový výtah umožnil jejich 

bezbariérové propojení.  

V obou částech budovy jsme na každém patře 

vyhradili prostory pro nové kuchyně. Na ty jsme 

obzvláště pyšní, neboť budou sloužit nejen 

pečovatelkám na přípravu jídla, ale převážně 

klientům a jejich rodinným příslušníkům ke 

společnému setkávání. Klienti zde budou mít 

možnost uvařit si jídlo podle vlastního přání 

a ještě více se tak přiblížit domácím podmínkám. 

Vánoce někteří senioři strávili již v nových 

prostorách zrekonstruované části budovy. 

Postupně jsme začali upravovat a zvelebovat 

interiér a současně jsme se připravovali na 

druhou fázi rekonstrukce, tentokrát „nízké“ části 

budovy.  

Rád bych poděkoval především klientům Domova pro seniory za jejich trpělivost a shovívavost, 

s jakou snášeli všechny nepříjemnosti, související s náhradním ubytováním i s průběhem samotné 

stavby. Klienti si zvykali na nové prostředí, jiné spolubydlící a také na jiný personál. Za to jim patří 

obdiv nás všech. Dále chci poděkovat pracovníkům, za jejich loajalitu a ochotu, se kterou pracovali 

a poskytovali službu klientům i v náročných podmínkách. Děkuji také rodinným příslušníkům klientů 

za podporu a pomoc v rámci stěhování jejich příbuzných do jiných prostor. 

Lukáš Dvořák, vedoucí Domova pro seniory  

Roční statistika Domova pro seniory: 

celková kapacita služby 78 klientů z toho na I. budově 31 klientů 

   z toho na II. budově 47 klientů  

službu využilo v roce 2014 102 klientů průměrný denní stav 73 klientů 
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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 2014 byl pro Domov se zvláštním režimem rokem, ve kterém se služba připravovala na 

budoucí změny spojené s novým způsobem poskytování péče. Vybraní pracovníci týmu 

začleňovali do přímé práce s klienty metody v souladu s novými způsoby práce, které 

budeme postupně zavádět do praxe v příštím roce, po dokončení plánovaných stavebních 

úprav III. budovy. Ke změnám došlo také v personálním obsazení služby na pozicích 

sociálního pracovníka a pracovníků v přímé péči.  

V průběhu roku se pracovníci v přímé péči snažili klienty podporovat v aktivním přístupu 

k životu.  Pro klienty připravovali zážitková odpoledne na různá témata, namátkou mohu 

jmenovat například básnické odpoledne, ovocné odpoledne nebo grilování. Kromě toho 

každý den v týdnu probíhala některá z pravidelných aktivit, jako oblíbené čtení, pečení, 

muzikoterapie, canisterapie. Skupina klientů Domova se zvláštním režimem se v květnu 

zúčastnila šumperského Veletrhu sociálních služeb, kde si s chutí vyzkoušeli aktivity, 

nabízené různými vystavovateli.  Naše služba se významně zapojila také do podzimní akce 

Střediska „Přijďte k nám omládnout“, což byl netradiční název pro Den otevřených dveří. 

Tato akce byla spojena s prodejním jarmarkem, kde byly nabízeny domácí výrobky jak 

našich zaměstnanců, tak i klientů. 

I v tomto roce dále pokračovalo vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči.  Vzdělávání 

bylo zaměřeno především na praktické dovednosti při práci s klientem s projevy demence 

a komunikaci s ním. Takto vybrané a zaměřené vzdělávání zvyšuje připravenost pracovníků 

poskytnout kvalitní služby specifické cílové skupině. 

Ráda bych poděkovala členkám týmu služby za jejich vytrvalost a připravenost přijímat 

změny a také za jejich vzájemnou podporu. 

Bc Hana Galašová, vedoucí Domova se zvláštním režimem 
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Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují 

členové rodiny nebo jiné blízké osoby v jejich domácím prostředí.  

Odlehčovací služba funguje v Sobotíně již devět let. Po celou tuto dobu je zaměřením na cílovou 

skupinu osob s projevy demence i svou kapacitou ojedinělou službou svého druhu v Olomouckém 

kraji.  

V roce 2014 byl, stejně jako v předchozích letech, zájem především o pobytovou formu služby. 

Senioři pobývají v Odlehčovací službě pouze na přechodnou dobu (maximálně 3 měsíce). V tomto 

období si jejich blízcí, domácí pečující, mohou dopřát odpočinek, případně vyřídit záležitosti, na které 

jim v období péče nezbývá čas. Pro každého z nás je obtížné zvyknout si na neznámé prostředí, byť 

jen na krátkou dobu. Pro seniora s projevy demence může být taková situace obzvlášť složitá. 

Způsob poskytování Odlehčovací služby jsme se snažili s ohledem na specifika pobytu těchto klientů 

přizpůsobit jejich osobní realitě a zvyklostem, zohlednit jejich životní příběh. Podle svých přání a 

možností se klienti zapojovali do běžných denních aktivit. Oblíbené byly masáže, kondiční cvičení, 

za příznivého počasí procházky či posezení venku, reminiscence, posezení u kávy a čaje, poslech 

hudby, společné zpívání, tanec, ruční práce… Klientky Odlehčovací služby se s chutí pouštěly do 

společného pečení moučníků a přípravy drobného pohoštění. Příjemné chvíle senioři strávili každé 

úterý s canisterapeutickými pejsky a s kočičkou. Mnozí z klientů využili také možnosti zúčastnit se 

pondělní bohoslužby v kapli Střediska. 

Rok 2014 znamenal pro poskytování Odlehčovací 

služby rok změny. Služba se na začátku roku 

přestěhovala ze druhého do prvního poschodí I. 

budovy. Obávali jsme se, jak klienti změnu prostředí 

přijmou. K naší úlevě se ukázalo se, že obavy 

v tomto případě nebyly na místě, klienti se v I. 

poschodí cítili od začátku jako doma. Jestliže jsem 

v úvodu zmínila zájem o pobytovou formu 

Odlehčovací služby, musím uvést, že za poslední tři 

roky zaznamenáváme dokonce meziroční nárůst 

poptávky. To nás přimělo k úvahám o navýšení 

kapacity a o přiblížení služby klientele z větších měst, 

nejlépe z města krajského. Rok 2014 pro nás tedy byl 

navíc rokem zásadního rozhodnutí.  

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří přispěli Odlehčovací službě finančním či věcným darem. 

Dary byly použity na zútulnění prostředí služby a k zakoupení kompenzačních pomůcek.  

Zdeňka Slončíková, vedoucí Odlehčovací služby 

  

Roční statistika Odlehčovací služby: 

kapacita pobytové formy  služby 6 klientů 

pobytovou formu službu využilo 47  klientů 

kapacita ambulantní formy  služby 2 klienti 

ambul. formu službu využil 1  klient 
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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 patřících do Svazku obcí 

údolí Desné (obce Sobotín, Vernířovice, Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, 

včetně jejich místních částí). 

V  roce 2014 se Pečovatelská služba začala 

soustředit na pomoc klientům - seniorům s vyšší 

mírou závislosti na péči dalších osob. Ukázalo se 

totiž, že se sice postupně snižuje celkový počet 

klientů, využívajících službu, zároveň však stoupá 

počet hodin přímé péče na jednoho klienta. V roce 

2014 došlo k navýšení úhrad za poskytování 

pečovatelské služby a dle předpokladu došlo k 

výraznému poklesu dovozu obědů – zájemci ve 

zvýšené míře začali využívat komerční nabídky. 

Naopak vzrostl zájem klientů o pomoc při 

poskytování úkonů osobní hygieny, přípravy stravy v 

domácnosti a dohled (zejména u osob s projevy 

demence).  

Zdaleka ne všichni klienti a jejich blízcí si uvědomují, že námi poskytovaná péče nemusí být hrazena 

jen z jejich příjmů. Pečovatelky v takových případech informují rodinu o možnosti žádat o příspěvek 

na péči.  

Dá se vysledovat přímá úměra mezi kvalitou poskytované služby a odbornou úrovní personálu 

v přímé péči. Je pro nás důležité, aby si pečovatelky dokázaly poradit v neočekávaných situacích, 

aby dokázaly dobře komunikovat s klienty i jejich blízkými, aby dokázaly nastavit péči „na míru“ 

požadavkům a specifickým potřebám jednotlivých klientů. I v  roce 2014 tedy pracovnice služby 

absolvovaly odborné kurzy, díky kterým prohloubily svoje znalosti v metodách přímé péče, 

v technikách komunikace a mobilizace osob. 

Ráda bych poděkovala celému týmu Pečovatelské služby za nasazení a vřelý lidský přístup jak ke 

klientům, tak také k sobě navzájem. Společnými silami měníme službu v zájmu klientů. Děkuji také 

seniorům, kteří naši pečovatelskou službu využívali, a věřím, že nám i nadále zachovají přízeň. 

 Kateřina Pokorná, DiS., vedoucí Pečovatelské služby 

 

  

Roční statistika Pečovatelské služby: 

celková kapacita služby 60 klientů 

službu využilo v roce 2014 37 klientů 

 z toho 26 žen a 11 mužů 

poskytnuté služby péče 2400 hodin 

obědy dovezené do domácností 4777 
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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. 
 

Rok 2014 lze z pohledu Domu na půl cesty 

charakterizovat zajímavým vyjádřením: „Drive neboli 

tah na bránu“.  Služba v roce 2014 si kladla za cíl 

zkvalitnit, zefektivnit a zatraktivnit poskytování 

služby. Snahy pracovníků se v oblasti zajištění 

nových prostor naplnily na jaře 2014, kdy došlo 

k dokončení rekonstrukce druhého bytu na ulici 

Sokolská 32 v Olomouci (budova Českého 

červeného kříže). Nové prostory v Olomouci více 

reflektují potřebu klientů na samostatné bydlení 

v domácnosti, čímž dochází k zefektivnění práce 

s klienty a dalšímu zvýšení atraktivity služby DPC.   

Ruku v ruce s novými prostorami v Olomouci vznikla poptávka po stabilním a kvalitním pracovním 

týmu. Skrze výběrová řízení se součástí týmu staly dvě nové pracovnice v sociálních službách, 

externí klinická psycholožka a jeden pracovník na dohodu o pracovní činnosti. Pracovní tým v roce 

2014 také doplnili tři dobrovolníci, kteří svým entuziasmem a ochotou pomáhat, zprostředkovávají 

naším klientům nové životní zkušenosti s lidskými vztahy a životními hodnotami.  

Dům na půl cesty je ojedinělou službou svého druhu v Olomouckém kraji. Smyslem činnosti DPC je 

podpora mladých lidí (18 – 26 let) ohrožených sociálním vyloučením k překonávání sociálních bariér 

a zvyšování jejich kompetencí pro samostatné zvládání běžných životních situací. K tomuto 

nelehkému úkolu je důležité mít nejenom atraktivní prostory a schopný personál, ale i mít „znalost 

věci – terapeutické know how“, tedy vědět jak docílit toho, aby mladí lidé - naši klienti - získali 

nezbytné znalosti a pozitivní návyky, potřebné k osamostatnění. Nejedná o nic snadného ani 

statického – že by šlo říci „máme splněno“. Náš terapeutický program, naše profesní i lidské 

kompetence se musí neustále vyvíjet a zpřesňovat, aby mohly reagovat na měnící se potřeby 

klientely a nároků doby.  V této věci nás na konci roku podpořil metodický audit z ústředí Diakonie 

ČCE v Praze, který reflektoval dobrou praxi našeho zařízení a poskytl zajímavé náměty do budoucí 

práce. 

A ještě někdo nám věnuje svůj čas a poskytuje cennéí náměty. Jsou to členové Farního sboru 

Českobratrské církve evngelické v Olomouci. Rád bych jim na tomto místě za jejich nezištnou pomoc 

jménem klientů i pracovníků služby poděkoval. 

Jak bylo řečeno na začátku tohoto ohlédnutí, služba DPC se nachází v turbulentním období změn, 

hledání a zlepšování, proto nám držte palce, ať se naše záměry naplní a v dalším roce se můžeme  

ve výroční zprávě opět pochválit.  

 Bc. Tomáš Rab, vedoucí Domu na půl cesty 

 

  Roční statistika Domu na půl cesty: 

celková kapacita služby 12 klientů  

 z toho Dům na půl cesty Jeseník 3 klienti a Dům na půl cesty Olomouc 9 klientů   

službu využilo v roce 2014 19 klientů 
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Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - evidovanou právnickou 

osobou. 

 

Náklady Střediska 

Celkové náklady Střediska za rok 2014 dosáhly výše: 41,306.300,72 Kč 

z toho: náklady vynaložené na plnění sociálních služeb 39,726.769,43 Kč (96,18 %) 

 náklady na vlastní činnost (správu) organizace 1,509.057,91 Kč (3,65 %) 

 náklady na vedlejší činnost organizace 70.473,38 Kč (0,17 %) 

 

Největšími nákladovými položkami byly: 

mzdové náklady ve výši 20,235.163,00 Kč (49,0 %) 

zákonné a ostatní sociální pojištění 7,121.817,01 Kč (17,2 %) 

materiálové náklady ve výši 5,709.213,57 Kč (13,8 %) 

z toho: za potraviny 3,718.782,12 Kč 

 za palivo 220.113,66 Kč 

náklady na energie ve výši 2,351.650,48 Kč (5,7 %) 

náklady na služby ve výši 1,887.819,45 Kč (4,6 %) 

náklady na služby ústředí Diakonie ve výši 865.742,22 Kč (2,1 %) 

náklady na odpisy ve výši 773.104,00 Kč (1,9 %) 

náklady na opravy ve výši 642.224,76 Kč (1,6 %) 

náklady na nákup DHM 266.269,00 Kč (0,6 %) 

náklady na vzdělávání zaměstnanců 137.037,00 Kč (0,3 %) 

Celkem 39,990.040,49 Kč (96,8 %) 

 

Dalšími náklady byly příspěvky na stravování zaměstnanců, zdravotní materiál, náklady na 

propagaci a pohoštění, cestovné, náklady na DNM, náklady na prodané zboží, náklady na spoje, 

daně a poplatky, odpis nedobytné pohledávky, pojistné, členské příspěvky a ostatní náklady 

v celkové výši 1,316.260,23 Kč (3,2%). 
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Výnosy Střediska 

Celkové výnosy Střediska za rok 2014 dosáhly výše: 39,575.191,05 Kč 

Hlavními zdroji výnosů Střediska byly: 

příjmy od uživatelů služeb celkem 27,070.833,00 Kč (68,4 %) 

z toho: uživatelé Domova pro seniory  13,529.505,00 Kč 
 uživatelé Domova se zvl. režimem 11,523.114,00 Kč 
 uživatelé Odlehčovací služby  917.696,00 Kč 
 uživatelé Pečovatelské služby 674.378,00 Kč 
 uživatelé Domu na půl cesty  426.140,00 Kč 

dotace MPSV v celkové výši 9,282.700,00 Kč (23,5 %) 

z toho: pro Domov pro seniory  3,196.800,00 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 2,916.000,00 Kč 
 pro Odlehčovací službu  849.000,00 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 630.900,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty 1,690.000,00 Kč 

úhrady zdravotních pojišťoven 1,985.354,34 Kč (5,0 %) 

z toho: za Domov pro seniory  782.799,05 Kč 
 za Domov se zvláštním režimem 1,191.784,09 Kč 
 za Odlehčovací službu  10.771,20 Kč 

úhrady zaměstnanců 399.597,00 Kč (1,0 %) 

dotace od OLK  362.300,00 Kč (0,9 %) 

z toho: pro Domov pro seniory  226.800,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty 135.500,00 Kč 

jiné provozní dotace 362.300,00 Kč (0,9 %) 

z toho: pro Domov pro seniory  226.800,00 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 135.500,00 Kč 

Celkem hlavní zdroje výnosů: 39,203.618,34 Kč (99,1 %) 

Dalšími výnosy Střediska byly: 

 příjmy z vedlejší činnosti 151.898,00 Kč 

 dary od jednotlivců a organizací 138.431,00 Kč 

 ostatní výnosy 69.863,00 Kč 

 tržby za prodané zboží 46.646,00 Kč 

 tržby za vlastní výrobky a úroky 428,21 Kč 

Celkem další výnosy: 371.572,71 Kč (0,9 %) 

 

Hospodaření Střediska za rok 2014 skončilo s účetní ztrátou ve výši – 1,731.109,67 Kč. 
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Zkrácená  ROZVAHA  Střediska  k  31.12.2014  -  v Kč 

Č. účtu AKTIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

13 Software 150 595,00 150 595,00 

21 Budovy a stavby vlastněné 16 043 801,33 16 082 322,33 

22 Samostatné movité věci a jejich soubory 8 367 674,74 8 245 262,24 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 669 453,42 2 422 297,27 

31 Pozemky 58 088,00 63 813,00 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 397 040,00 10 130 286,00 

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

081- 088 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -15 524 569,06 -15 863 263,91 

112 Materiál na skladě 541 719,40 618 171,32 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 3 891,53 5 145,93 

211 Pokladna 16 917,00 30 704,00 

213 Ceniny 8 593,00 0,00 

221 Účty v bankách 1 642 939,30 2 174 608,55 

311 Odběratelé 738 264,49 736 026,62 

314 Poskytnuté provozní zálohy  241 824,21 229 092,72 

315 Pohledávky za klienty 169 503,00 318 263,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 22 770,00 26 335,00 

378 Jiné pohledávky 0,00 8 681,00 

381 Náklady příštích období 92 589,00 45 528,68 

382 Časové rozlišení dotace 0,00 7 897 427,00 

 AKTIVA CELKEM 16 490 499,36 33 170 700,75 
 

Č. účtu PASIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

231 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 3 814 272,00 

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie 2 777 562,00 2 227 562,00 

321 Dodavatelé 2 576 370,37 8 902 611,43 

324 Přijaté zálohy 3 900,00 3 900,00 

325 Závazky ke klientům 344 313,80 482 345,80 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 442 989,00 1 496 353,00 

336 Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř. zdrav. poj. 787 316,00 816 088,00 

342 Ostatní přímé daně 94 341,00 99 522,00 

379 Jiné závazky 0,00 14 830,00 

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

389 Dohadné účty pasivní 169 944,00 181 433,00 

901 Vlastní jmění 3 444 814,02 3 486 060,02 

902 Dary hmotného majetku zvyšující vlastní jmění 4 859 701,92 13 387 585,92 

911 Fondy 321 051,00 321 051,00 

912 Peněžní fondy 48 956,50 48 956,50 

931 HV ve schvalovacím řízení -384 379,25 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 0,00 -384 379,25 

 PASIVA CELKEM 16 490 499,36 34 901 810,42 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -1 731 109,67 
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VÝSLEDOVKA Střediska k 31.12.2014 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 5 709 3 193 1 962 225 253 55 20 1 

   - potraviny 3 719 2 038 1 372 121 186 1 0 1 

   - palivo 220 220 0 0 0 0 0 0 

   - PHM 135 43 28 3 59 2 0 0 

   - ostatní 1 635 892 562 101 8 52 20 0 

502 Spotřeba energie 2 352 1 255 827 87 26 157 0 0 

   - elektřina 933 527 339 34 11 22 0 0 

   - plyn 1 140 565 392 44 12 127 0 0 

   - vodné, stočné 279 163 96 9 3 8 0 0 

504 Prodané zboží - kantýna 26 0 0 0 0 0 0 26 

507 Spotřeba DHM 266 166 90 2 0 8 0 0 

508 Zdravot. materiál 41 23 16 2 0 0 0 0 

511 Opravy a udržování 642 320 279 5 32 2 0 4 

   - budov 417 194 223 0 0 0 0 0 

   - automobilů 42 7 5 0 30 0 0 0 

   - strojů a zařízení 140 93 39 4 1 1 0 2 

   - ostatní 43 26 12 1 1 1 0 2 

512 Cestovné 174 39 92 12 5 26 0 0 

513,515 Náklady propag.a pohošt. 89 0 0 0 0 0 89 0 

516 Náklady spojů vč.internetu 187 70 50 8 3 56 0 0 

517 Spotřeba DNM 87 44 30 4 2 7 0 0 

518 Ostatní služby 2 754 1 308 690 76 24 641 0 15 

   - odpady 484 277 187 19 0 1 0 0 

   - nájemné 703 89 59 7 2 546 0 0 

   - zdravotnické služby externí 48 26 19 2 1 0 0 0 

   - právní a ekonom.služby 87 53 26 2 2 4 0 0 

   - revize přístrojů a zařízení 64 44 15 3 1 0 0 1 

   - DSA 865 441 303 35 17 69 0 0 

   - ostatní služby 503 378 81 8 1 21 0 14 

521 Mzdové náklady 20 235 9 331 7 946 1 175 696 1 087 0 0 

   - Mzdy 19 892 9 125 7 894 1 128 694 1 051 0 0 

   - OON 343 206 52 47 2 36 0 0 

524 Zákonné SP a ZP 6 797 3 142 2 692 393 228 342 0 0 

525 Ostatní sociální pojištění 325 0 0 0 0 0 325 0 

526 Vzdělávání a další rozvoj 
zaměst. 

137 45 66 12 4 10 0 0 

527 Zákonné sociální náklady 230 111 67 16 10 26 0 0 

532 Daň z nemovitostí 1 0 0 0 0 0 0 1 

538,542 Otat. daně,poplatky,penále 4 2 0 0 0 2 0 0 

543 Odpis nedobyt. pohled.  152 90 62 0 0 0 0 0 

547 Pojistné 139 0 0 0 0 0 138 1 

549 Jiné ostatní náklady 79 0 0 0 0 0 77 2 

   - na bankovní operace 78 0 0 0 0 0 77 0 

   - ostatní náklady 2 0 0 0 0 0 0 2 

551 Odpisy 773 0 0 0 0 0 753 20 

581 Poskyt. příspěvky ústředí 100 0 0 0 0 0 100 0 

582 Poskyt.členské přísp.  7 0 0 0 0 0 7 0 

  CELKEM  NÁKLADY 41 306 19 139 14 869 2 017 1 283 2 419 1 509 70 
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 Výnosy v tis. Kč 

 

Výsledek hospodaření v tis. Kč 

HOSPODÁŘSKÝ 
VÝSLEDEK 

CELKEM DS DZR OS PS DPC SPRÁVA 
VEDL. 
ČIN. 

-1.731 -998 992 -182 50 -165 -1.509 81 

 

Bilanční zhodnocení 

Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 24,47 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na 
sociální začleňování“ na celkových nákladech střediska činil 0,88 %. 

Středisko skončilo s účetní ztrátou ve výši 1,731.109,67 Kč. 

Stav fondů Střediska k 31.12.2014: 

Vlastní jmění (snížené o odpisy) 16,873.645,94 Kč 

Sociální fond  321.051,00 Kč 

Peněžní fond  48.956,50 Kč 

Celkem  17,243.653,44 Kč 

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých období -384.379,25 Kč

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

602 Příjmy z hlavní činnosti 29 462 14 542 12 850 942 702 425 0 

   - úhrady uživatel – péče  11 944 5 535 5 762 387 261 0 0 

   - úhrady uživatel – ubyt.  7 598 4 006 2 877 290 0 425 0 

   - úhrady uživatel – strava 7 396 3 943 2 879 239 335 0 0 

   - úhrady uživatel – fak.sl. 131 45 5 1 79 0 0 

   - od zdrav.pojišťoven 1 985 783 1 192 11 0 0 0 

   - za stravné od zaměst. 400 223 135 14 27 0 0 

   - ostatní 7 7 0 0 0 0 0 

603 Příjmy z vedl. činnosti 129 5 4 0 0 1 119 

   - stravné 2 0 0 0 0 0 2 

   - pronájem 40 0 4 0 0 1 40 

   - praní prádla, ostatní 87 5 0 0 0 0 77 

604 Tržby za prodej zboží 32 0 0 0 0 0 32 

644 Úroky 8 4 3 0 0 1 0 

649 Jiné ostatní výnosy 66 66 0 0 0 0 0 

683 Tuzemské dary 119 52 23 44 0 1 0 

686 Nepeněžní dary 11 11 0 0 0 0 0 

69x Dotace provozní 9 748 3 461 2 981 849 631 1 826 0 

   - SR-MPSV 9 283 3 197 2 916 849 631 1 690 0 

   - OLK 363 227 0 0 0 136 0 

   - jiné 103 38 65 0 0 0 0 

 CELKEM  VÝNOSY 39 575 18 141 15 861 1 835 1 333 2 254 151 
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Firmám a organizacím, které svými dary Středisko podpořily finančně i věcně: 
 

FORTEX-AGS, a.s. 

MCH cleaning s.r.o. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MSM, spol. s r.o. 

Obec Petrov nad Desnou 

Obec Sobotín 

Olomoucký kraj 

Kadeřnice – p. Alena Dohnálková 

Pěvecký sbor Carmen 

Pěvecký sbor Senioři Šumperk 

Program švýcarsko – české spolupráce 

Restaurace U Guralů, Petrov nad Desnou 

SITA CZ a.s.  
 
 
 
 
Soukromým osobám, které středisko podpořily finančními dary: 
Pan Ing. Pavel Capka 

Pan Ing. Jiří Krejčí 

Pan Ing. Břetislav Plachý 

Paní Ivana Sklenáková 
 
 
 
Dárcům a dobrovolníkům, kteří si nepřáli být jmenováni, ale kterých je mnoho a v rámci 
vlastních možností pomáhají finančně, věcně i osobně. 
 
 
 
Zaměstnancům střediska, kteří své výrobky věnovali do prodejní akce, z jejíhož výtěžku budou 
v příštím roce pořízeny vyvýšené záhony pro seniory.  

 

Všem upřímně děkujeme. 

 
 
V Petrově nad Desnou 30.6.2014 
 
 
 
 
Ing. Hana Řezáčová, ředitelka  


