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Již od roku 2012 se úvodním slovem výročních zpráv Střediska vine jako červená nit téma cesty. 

Ostřílení cestovatelé vědí, že každá cesta odhalí místa, která je třeba ještě lépe prozkoumat a ukáže 

lákavé směry, kudy lze pokračovat. Prozradí nám také mnoho o nás samotných, o naší 

motivovanosti, vytrvalosti a odvaze. A co je nejdůležitější, cesta je jedinečnou možností putovat za 

někým a s někým. 

"Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku", významný investiční projekt, realizovaný 

Střediskem v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce, oficiálně dospěla k cíli posledního 

června 2016, kdy se uzavřela veškerá dokumentace projektu, a veškeré přidělené prostředky byly 

profinancovány. Švýcarští partneři investovali do projektu celkem 1 449 430 CHF, tedy po přepočtu 

35 655 978 Kč. Realizace pohltila více než tři a půl roku náročné logistické a organizační práce 

a uvedené prostředky umožnily od základů po střechy zrekonstruovat budovy Domova pro seniory 

na adrese Sobotín 127 a Domova se zvláštním režimem na adrese Sobotín 147.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební ruch projektu utichl, budovy jsou zabydlené, setřeli jsme si pot z čela, sundali montérky 

a vrátili se zpátky na naši cestu k lidem, ke klientům. K seniorům, jimž v nově zrekonstruovaných 

prostorách hodláme poskytovat péči na základě metod v praxi sociálních služeb ceněných 

a osvědčených. A také k mladým lidem, jejichž potřebám své služby přizpůsobujeme a v průběhu 

času vylepšujeme. 

A s kým se tedy ve Středisku ubíráme cestou a někdy i necestou? V prvé řadě jsou to zaměstnanci, 

členky a členové týmů jednotlivých sociálních služeb, zdravotní sestry, kuchařky, pradleny, technici 

a několik TH pracovníků. Je přirozené, že mnozí souputníci časem zvolí jiný směr a jejich místo 

nahradí jiní. V posledním roce jsme však ve Středisku konfrontováni s tvrdou realitou. Čím dál méně 

lidí je ochotných vydat se cestou práce v sociálních službách. Přes mnohá opatření, která jsme učinili 

(a k nejzásadnějším patří zvýšení hrubých mezd na všech pozicích), jen s obtížemi hledáme nové 

spolupracovníky. Nezbývá než doufat, že jakmile prodejny Lidl, Penny a jim podobné naplní své 

týmy, najdou si uchazeči o práci cestu i do Střediska, k smysluplné a potřebné práci pro lidi a s lidmi. 

Abych nebyla pouze skeptická, nesmím zapomenout na mnoho dobrovolníků, dárců i ostatních, kteří 

všemožnými způsoby vyjadřují naší práci podporu. Všem patří můj dík. 

Nyní už je na vedoucích jednotlivých sociálních služeb, aby na následujících stranách osvětlili, 

jakými cestami se ubíraly jejich služby v uplynulém roce. 

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 2016 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 2016 se správní rada Střediska sešla celkem šestkrát. 

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 2016. 

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 2016 pracovala dozorčí rada Střediska ve složení: 

 Do 30. 6. 2016 Od 6. 12. 2016  

Předsedkyně/předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Flašar Ing. Jiří Flašar  

Místopředsedkyně dozorčí rady: Ing. Jana Němečková Ing. Jana Němečková 
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Členové dozorčí rady: Ing. Jana Dvořáčková   Ing. Jana Dvořáčková 

  Paní Ladislava Fajtlová   Paní Ladislava Fajtlová  

  Bc. Petr Maláč   Ing. Jana Kašparová 

  Paní Vanda Nedbalová  Bc. Petr Maláč 

  Paní Jarmila Pospíšilová   Paní Vanda Nedbalová 

  Paní Jana Stoklasová  Paní Jarmila Pospíšilová 

  Ing. Jan Vaníček   Paní Jana Stoklasová 

V roce 2016 se dozorčí rada Střediska sešla celkem čtyřikrát. 

Projednávala plán činnosti na roky 2016 a 2017 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 2016 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. 2016 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve Středisku 109 osob, po přepočtení na úvazky 
108 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   
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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. 

Po letech rekonstrukcí a stěhování jsme v polovině loňského roku získali prostory, vonící novotou. Jak 

využít a přizpůsobit klientům prostředí, které nám „nový“ Domov nabízí? Odpovědi jsme hledali cestou 

do hloubi Psychobiografického modelu Prof. Erwina Böhma. Ten se nám zamlouvá nejen pro svoji 

propracovanost a přístup k samotné  péči o seniory, ale i tím, že práce novým způsobem oživuje profesní 

zájem pracovníků. Povolanou průvodkyní na naší cestě se stala lektorka modelu, PhDr. Eva 

Procházková, PhD., která proškolila velkou část pracovnic a pracovníků Domova v oblasti práce 

s biografií klienta.  

Třešinkou na pomyslném dortu našeho usilování o změnu byla červnová stáž části pracovníků v Zentrum 

Sonne ve Švýcarsku. Sem jsme si přijeli pro inspiraci na certifikované pracoviště Psychobiografického 

modelu Prof. Erwina Böhma, které při každodenní práci s klienty naplňuje výstižné krédo pana profesora: 

„ Nejdříve rozhýbej duši a pak tělo“. Díky stáži jsme si mohli ověřit, jak lze v praxi uplatňovat teorii, 

získanou během vzdělávání. Po návratu ze Švýcarska jsme začali realizovat mnohé změny. Mezi 

nejvýznamnější patřil nákup nového pracovního oblečení. Uniformy ústavních „mundůrů“ jsme nahradili 

vkusnými košilemi a šaty, které nejen, že vypadají „civilněji“, ale navíc podtrhly krásu pracovnic v přímé 

péči.  

Další výraznou změnou prošly prostory Domova, 

kde se klienti rádi scházejí. Použitím stylového 

válečku na stěnách jsme změnili strohý vzhled 

těchto míst v útulné domácí prostředí. Zákoutí 

jsou nyní tak lákavá, že i návštěvníci se nám 

svěřují, že mají chuť nazout si papuče a posedět 

v křesle u čaje nebo kakaa s bábovkou od 

babičky. Ty bábovky, mimochodem, seniorky 

opravdu pečou. 

Pochopili jsme, že sebelepší péče a útulné 

prostředí ztrácejí lesk, pokud se klienti necítí 

bezpečně a nevnímají, že mají pomoc 

pečovatelského personálu kdykoliv na dosah. 

Proto jsme prostory Domova vybavili systémem 

nouzové komunikace Visocall IP. Na nákup 

techniky významným způsobem finančně přispěl 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

a společnost Schrack Seconet. Děkujeme! 

Naše práce je nikdy nekončící běh. Proto chci 

poděkovat nejen pracovníkům Domova pro 

seniory, ale také canisterapeutovi panu Mgr. 

Petru Balcárkovi, členům evangelického sboru 

Šumperk, katolickému jáhnovi, panu Mgr. Petru 

Sovadinovi a panu faráři Mgr. Milanu Palkovičovi, 

kadeřnici paní Evě Příkopové, pedikérce paní 

Renatě Pláškové a dalším, za jejich vytrvalost, 

týmového ducha a nadšení, se kterým usilovně 

pomáhají posouvat naši službu vpřed. 

Lukáš Dvořák, vedoucí Domova pro seniory  



Strana 6 

 

 

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 2016 uplynul ve znamení zařizování a „zdomácňování„ nově zbudovaného i stávajícího prostředí, 

v kterém klienti žijí. 

Začali jsme společnými prostorami, které nyní, vymalované příjemnými pastelovými barvami 

s aplikovaným válečkem, připomínají obývací pokoje v domácnostech šedesátých a sedmdesátých let. 

Postupně jsme začali přidávat také dobový nábytek, který jsme získali převážně od dárců. Některé 

zajímavé „kousky“ věnovali sami zaměstnanci, kteří se do přetváření prostředí ochotně zapojili. Při 

zařizování jsme spolupracovali s klienty a zajímal nás také názor jejich blízkých, kteří nám mohli ozřejmit 

zvyky a záliby svých rodičů a prarodičů.  

V souvislosti se zaváděním nových metod práce část zaměstnanců absolvovala stáž ve švýcarském 

Elsau. Zde měli možnost v certifikovaném zařízení vidět, jak informace získané teoretickým vzděláváním 

využít v praxi a ověřili si, že péči, jakou poskytují klientům v Sobotíně, vychází z obdobných principů. 

Na základě pozitivních reakcí a dobrých terapeutických výsledků, pokračujeme ve spolupráci se spolkem 

Pro dotyk, jehož pracovnice k nám již několik let dochází ke canisterapii a felinoterapii. Nově jsme 

navázali spolupráci s panem Vojtěchem Slavíčkem, který pravidelně dochází hrát a zpívat klientům a 

vždy vytvoří báječnou atmosféru. 

Velmi si ceníme spolupráce s místními školkami 

a školami. Děti pro klienty připravují vystoupení 

k různým příležitostem během celého roku 

a předvedou vždy nové dovednosti.  

Ráda bych zmínila i skvělou, nově vzniklou 

spolupráci s šumperskou organizací Dobrotety, 

která se rozhodla o Vánocích udělat radost 

našim seniorkám a seniorům, kteří již nikoho 

nemají a nadělila jim pod stromeček dárky, 

které si senioři sami přáli. Všem děkujeme! 

Na závěr bych ráda poděkovala všem 

zaměstnancům Domova se zvláštním režimem 

za elán, s jakým svou nelehkou práci dělají 

a nenechají se odradit různými překážkami. 

Poděkování patří i všem, kteří nás v naší práci 

jakkoliv podporují. 

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 jedenáctým rokem. Zájemcům byla v roce 

2016 nabízena Odlehčovací služba ve dvou formách, ambulantní a pobytové.  

Rok 2016 proběhl pro Odlehčovací službu ve znamení zásadních změn a nutnosti přizpůsobit se jim. 

V průběhu roku došlo ke změně vedoucí Odlehčovací 

služby. Paní Zdeňka Slončíková odešla do zaslouženého 

důchodu. Ráda bych jí jménem svým i za celý tým 

poděkovala za dlouholetou záslužnou práci. 

Naše ambice přemístit službu do Olomouce musela 

ustoupit z důvodu nenalezení vhodných prostor. Proto 

jsme zvolili jiné řešení a službu jsme soustředili do prostor 

ve 2. patře I. budovy v Petrově nad Desnou.  

Přes veškeré změny, které naštěstí nenarušily poskytování 

služby, pracovníci v přímé péči dbají na zachování 

zvyklostí, které si klienti přinášejí ze svých domovů. Snaží 

se co nejvíce klienty podporovat v činnostech 

sebeobsluhy, které ještě zvládají. 

Vážíme si skutečnosti, že se rodinní pečující přesvědčují, 

že o jejich blízké je v Odlehčovací službě dobře postaráno 

v době, kdy se potřebují více věnovat ostatním členům 

rodiny nebo sami sobě. Mnozí se svěřují, že po dlouhých 

měsících starostí a neúnavné péče o rodiče si mohli dopřát 

dovolenou a odpočinek. 

V rámci zkvalitňování poskytované péče se naši zaměstnanci pravidelně vzdělávají a účastní se 

seminářů a školení, které jsou co nejvíce využitelné v praxi. Jako příklad mohu uvést metodu Validace 

podle Naomi Feil.  

Tímto bych chtěla poděkovat všem 

zaměstnancům Odlehčovací služby za energii 

a nadšení, které vkládají do své práce a za to, že 

se nenechají se odradit různými překážkami. 

Poděkování patří i všem, kteří nás v naší práci 

jakkoliv podporují. 

  

Bc. Hana Galašová,  
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, v čase od 6:00 do 20:00 hodin. 

Jsem ráda, že mohu na tomto místě konstatovat, že přání pracovnic Pečovatelské služby z konce 

loňského roku se splnilo. Od května 2016 začaly jezdit pečovatelky dvěma novými vozy. Pro poskytování 

terénní péče jsou spolehlivá vozidla důležitá nejen kvůli dostupnosti ke klientům, možnosti lepšího 

časového přizpůsobení služeb, ale samozřejmě i ohledem na větší bezpečnost pracovníků. A s novými 

vozy jsme získaly také nové pracovní oblečení. Po letech, kdy jsme klienty navštěvovaly ve vlastním 

„civilu“ je příjemné, že chodíme stejně oblečené a reprezentujeme tak i svého zaměstnavatele. 

Pečovatelské službě přibývá klientů s projevy demence. Dříve tito lidé byli ihned umisťováni 

do pobytových zařízení. Pracovnicím služby se dařilo díky trpělivému přístupu, spoluprací s rodinami 

a s použitím vhodných technik přímé práce najít vhodnou cestu k tomu, aby i tito klienti mohli setrvat ve 

svých domácnostech. 

Na základě svých odborných znalostí 

i zkušeností dokáží pečovatelky seniorům 

pomoci doslova zázračným způsobem. Například 

si často ani neuvědomujeme, že sami sobě 

stavíme ve vlastních příbytcích do cesty 

překážky, které se ve vyšším věku a snížené 

pohyblivosti mohou stát obtížně překonatelnými 

až nebezpečnými. Pečovatelky, po zvážení 

možností a zvyklostí klientů, doporučí 

jednoduché úpravy v bytech a s použitím 

vhodných kompenzačních pomůcek je zázrak na 

světě. Paní, po několik let upoutaná na lůžko, se 

najednou může posadit ke stolu a najíst se 

společně s manželem, potěšit se pohledem 

z okna a pobývat ve většině místností bytu. 

 

Aby pečovatelky mohly i nadále konat drobné 

každodenní „zázraky“, je třeba, aby měly plnou 

důvěru klientů a jejich rodin. Ráda bych tedy na 

závěr seniorům, kteří naši službu využívají, a 

jejich blízkým za tuto důvěru poděkovala. Věřím, 

že i v dalších letech nám zachovají přízeň. 

A doufám také, že řady spokojených klientů se 

budou 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.  

V roce 2016 získal Dům na půl 

cesty Diakonie ČCE – střediska 

v Sobotíně podporu v rámci 

projektu Služby sociální 

prevence v Olomouckém kraji, 

který je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České 

republiky. Dům na půl cesty tak má, 

při dodržení předepsaných 

parametrů, zajištěny finanční 

prostředky, určené na provoz 

služby do konce roku 2018. 

Jako velmi pozitivní událost v životě naší 

služby vnímáme prohloubení spolupráce 

s pracovními agenturami, díky které mohla 

většina našich klientů získávat velmi důležité 

pracovní zkušenosti i s nimi spojené 

sebevědomí. 

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 

 



Strana 10 

 

 

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - evidovanou právnickou 

osobou. 

 

Náklady Střediska 

Celkové náklady Střediska za rok 2016 dosáhly výše: 47,049.941,25 Kč 

z toho: náklady vynaložené na plnění sociálních služeb 44,171.058,96 Kč (93,9 %) 

 náklady na vlastní činnost (správu) organizace 2,763.040,80 Kč (5,9 %) 

 náklady na vedlejší činnost organizace 115.841,49 Kč (0,2 %) 

 

Největšími nákladovými položkami byly: 

mzdové náklady ve výši 22,361.053,00 Kč (47,5 %) 

zákonné a ostatní sociální pojištění 7,753.238,00 Kč (16,5 %) 

materiálové náklady ve výši 5,003.378,52 Kč (10,6 %) 

z toho: za potraviny 3,275.587,21 Kč 

 za úklidové a čistící prostředky 707.531,37 Kč  

 za ochranné pracovní pomůcky 570.540,93 Kč  

náklady na služby ve výši 2,769.320,20 Kč (5,9 %) 

náklady na energie ve výši      2,519.160,00 Kč (5,4 %) 

náklady na odpisy ve výši 1,930.893,00 Kč (4,1 %) 

náklady na služby ústředí Diakonie ve výši 980.759,44 Kč (2,1 %) 

náklady na nákup DHM ve výši 604.184,25 Kč (1,3 %) 

náklady na vzdělávání zaměstnanců ve výši 586.737,00 Kč (1,2 %) 

náklady na opravy ve výši 580.731,39 Kč (1,2 %) 

Celkem 45,089.454,80 Kč (95,8 %) 

 

Dalšími náklady byly příspěvky ústředí, náklady na DNM, příspěvky na stravování zaměstnanců, odpisy 

nedobytných pohledávek, cestovné, náklady na spoje a internet, pojistné, úroky, náklady na prodané zboží, 

náklady na zdravotní materiál a rehabilitační pomůcky, náklady na propagaci a pohoštění, členské příspěvky, 

daně a ostatní náklady v celkové výši 

 1,960.486,45 Kč (4,2 %). 
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Výnosy Střediska 

Celkové výnosy Střediska za rok 2016 dosáhly výše: 46,474.528,43 Kč 

Hlavními zdroji výnosů Střediska byly: 

příjmy od uživatelů služeb celkem 25,254.811,00 Kč (54,4 %) 

z toho: uživatelé Domova se zvl. režimem 13,988.218,00 Kč 
 uživatelé Domova pro seniory  9,334.452,00 Kč 
 uživatelé Odlehčovací služby  967.137,00 Kč 
 uživatelé Pečovatelské služby 541.023,00 Kč 
 uživatelé Domu na půl cesty  380.900,00 Kč 
 za fakultativní služby  43.081,00 Kč 

dotace MPSV v celkové výši 14,884.563,00 Kč (32,0 %) 

z toho: pro Domov se zvláštním režimem 8,153.094,93 Kč 
 pro Domov pro seniory  3,754.668,07Kč 
 pro Odlehčovací službu  1,784.700,00 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 675.000,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty 517.100,00 Kč 

dotace od OLK  3,125.100,00 Kč (6,7 %) 

z toho: pro Domov se zvláštním režimem 500.000,00 Kč 
 pro Domov pro seniory  400.200,00 Kč 
 pro Odlehčovací službu  500.000,00 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 165.900,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty (ESF) 1,559.000,00 Kč 

jiné výnosy  1,341.136,85 Kč (2,9 %) 

úhrady zdravotních pojišťoven 1,155.727,65 Kč (2,5 %) 

z toho: za Domov se zvláštním režimem 652.441,31 Kč 
 za Domov pro seniory  503.286,34 Kč 

úhrady zaměstnanců 183.920,00 Kč (0,4 %) 

jiné provozní dotace 59.000,00 Kč (0,1 %) 

z toho: pro Dům na půl cesty 32.000,00 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 27.000,00 Kč 

Celkem hlavní zdroje výnosů: 46,004.258,50 Kč (99,0 %) 

Dalšími výnosy Střediska byly: 

 dary od jednotlivců a organizací 289.467,00 Kč 

 příjmy z vedlejší činnosti 90.140,00 Kč 

 tržby za prodané zboží 88.396,00 Kč 

 úroky, kursové zisky 1.266,93 Kč 

 prodej materiálu 1.000,00 Kč 

Celkem další výnosy:  470.269,93 Kč (1,0 %) 

 

 
Hospodaření Střediska za rok 2016 skončilo s účetní ztrátou ve výši 575.412,82 Kč. 

54,4% 32,0%
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Zkrácená  ROZVAHA  Střediska  k  31.12.2016  -  v Kč 

Č. účtu AKTIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

13 Software 150 595,00 150 595,00 

21 Budovy a stavby vlastněné 53 830 964,33 53 830 964,33 

22 Samostatné movité věci a jejich soubory 8 371 537,24 8 009 527,34 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 360 654,17 2 228 998,97 

31 Pozemky 63 813,00 63 813,00 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 70 268,00 

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

081- 088 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -16 844 715,81 -18 281 943,71 

112 Materiál na skladě 865 141,21 573 980,55 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 8 454,26 12 522,97 

211 Pokladna 2 545,00 5 477,00 

213 Ceniny 0,00 0,00 

221 Účty v bankách -1 003 911,04 927 491,10 

311 Odběratelé 310 867,66 174 965,00 

314 Poskytnuté provozní zálohy  191 851,67 98 288,78 

315 Pohledávky za klienty 279 034,00 291 220,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 9 190,00 9 170,00 

378 Jiné pohledávky 0,00 0,00 

381 Náklady příštích období 25 209,00 131 242,58 

382 Časové rozlišení dotace 13 957 660,00 0,00 

 AKTIVA CELKEM 62 428 294,69 48 145 985,91 

 

Č. účtu PASIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

231 Krátkodobé bankovní úvěry 2 524 771,56 0,00 

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie 3 577 562,00 2 977 562,00 

321 Dodavatelé 13 479 207,83 1 948 932,43 

324 Přijaté zálohy 3 900,00 3 900,00 

325 Závazky ke klientům 457 532,80 642 642,80 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 465 682,00 1 677 822,00 

336 Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř. zdrav. poj. 785 618,00 910 241,00 

342 Ostatní přímé daně 65 707,00 128 043,00 

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

346 Zúčtování dotací 0,00 -155 900,00 

379 Jiné závazky 14 830,00 18 765,00 

383 Výdaje příštích období 53 233,00 47 928,00 

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

389 Dohadné účty pasivní 127 020,00 538 857,00 

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

902 Dary hmotného majetku zvyšující vlastní jmění 38 752 012,92 38 862 387,92 

911 Fondy 321 051,00 321 051,00 

912 Peněžní fondy 48 956,50 48 956,50 

931 HV ve schvalovacím řízení -623 980,02 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -2 115 488,92 -2 739 468,94 

 PASIVA CELKEM 62 428 294,69 48 721 398,73 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -575 412,82   
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VÝSLEDOVKA Střediska k 31. 12. 2016 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 5 003 1 879 2 619 249 184 71 0 1 

   - potraviny 3 276 1 416 1 651 107 101 0 0 1 

   - palivo 708 223 391 64 7 23 0 0 

   - OPP 570 115 393 47 14 1 0 0 

   - PHM 118 18 24 4 54 18 0 0 

  - ostatní 331 107 160 27 8 29 0 0 

502 Spotřeba energie 2 519 902 1 168 120 20 309 0 0 

   - elektřina 832 285 405 43 8 91 0 0 

   - plyn 1 409 511 662 66 10 160 0 0 

   - vodné, stočné 278 106 101 11 2 58 0 0 

504 Prodané zboží - kantýna 83 0 0 0 0 0 0 83 

507 Spotřeba DHM 604 116 440 24 5 19 0 0 

508 Zdrav.mater.,rehab.pom. 66 1 62 3 0 0 0 0 

511 Opravy a udržování 581 159 387 23 5 7 0 0 

   - budov 27 10 14 
 

2 1 0 0 0 

   - automobilů 72 27 37 6 2 0 0 0 

   - strojů a zařízení 192 69 108 10 1 4 0 0 

   - ostatní 290 53 228 5 1 3 0 0 

512 Cestovné 194 60 97 16 1 20 0 0 

513,515 Náklady - propag. a pohošt. 43 0 0 0 0 0 43 0 

516 Náklady spojů vč.internetu 187 48 77 7 2 53 0 0 

517 Spotřeba DNM 250 85 120 15 7 23 0 0 

518 Ostatní služby 3 750 1 066 1 686 199 169 568 59 3 
    - odpady 432 169 226 34 0 3 0 0 

   - nájemné 1 453 320 478 52 139 464 0 0 

   - zdravotnické služby externí 48 18 27 2 0 1 0 0 

   - právní a ekonom.služby 58 0 0 0 0 0 58 0 

   - revize přístrojů a zařízení 92 29 54 9 0 0 0 0 

   - DSA 981 343 472 73 20 73 0 0 

   - ostatní služby 686 187 429 29 10 28 0 3 

521 Mzdové náklady 22 361 6 979 11 590 1 878 731 1 183 0 0 

   - Mzdy 21 759 6 769 11 262 1 871  716 1 141 0 0 

   - OON 602 210 328 7 15 42 0 0 

524 Zákonné SP a ZP 7 492 2 332 3 892 637 243 388 0 0 

525 Ostatní sociální pojištění 261 0 0 0 0 0 261 0 

526 Vzdělávání a rozvoj zaměst. 587 82 469 5 5 26 0 0 

527 Zákonné sociální náklady 244 79 111 19 4 31 0 0 

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

538 Ostatní daně, poplatky 3 0 0 0 0 0 3 0 

543 Odpis nedob. pohled. 201 67 124 0 0 10 0 0 

544 Úroky  95 33 46 7 2 7 0 0 

545 Kursové ztráty 0 0 0 0 0 0 0 0 

547 Pojistné 102 34 47 7 8 3 0 2 

549 Jiné ostatní náklady 67 0 0 0 0 0 65 2 

   - na bankovní operace 65 0 0 0 0 0 65 0 

   - ostatní náklady 2 0 0 0 0 0 0 2 

551 Odpisy 1 931 0 0 0 0 0 1 907 24 

581 Poskyt. příspěvky ústředí 417 0 0 0 0 0 417 0 

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

  CELKEM  NÁKLADY 47 050 13 922 22 936 3 209 1 386 2 718 2 763 116 
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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. 

-575 978 1 224 61 9 -206 -2 763 122 

 

Bilanční zhodnocení 

Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 31,64 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na 
sociální začleňování“ na celkových nákladech střediska činil 3,31 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje na celkových nákladech střediska činil 3,33 %. 

Středisko skončilo s účetní ztrátou ve výši 575.412,82 Kč. 

Stav fondů Střediska k 31.12.2016: 

Vlastní jmění (snížené o odpisy) 42,348.447,94 Kč 

Sociální fond  321.051,00 Kč 

Peněžní fond  48.956,50 Kč 

Celkem  42,718.455,44 Kč 

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých období -2,739.468,94 Kč 

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

602 Příjmy z hlavní činnosti 26 595 9 914 14 739 971 546 382 43 

   - úhrady uživatel – péče  11 641 3 690 7 158 454 339 0 0 

   - úhrady uživatel – ubyt.  6 953 2 747 3 542        282 0 382 0 

   - úhrady uživatel – strava 6 618 2 898 3 287 231 202 0 0 

   - úhrady uživatel – fak.sl. 43 0 0 0 0 0 43 

   - od zdravot. pojišťoven 1 156 503 653 0 0 0 0 

   - za stravné od zaměst. 184 76 99 4 5 0 0 

603 Příjmy z vedl. činnosti 91 0 0 0 0 0 91 

   - stravné 3 0 0 0 0 0 3 

   - pronájem 40 0 0 0 0 0 40 

   - praní prádla, ostatní 48 0 0 0 0 0 48 

604 Tržby za prodej zboží 88 0 0 0 0 0 88 

644 Úroky 1 0 1 0 0 0 0 

649 Jiné ostatní výnosy 1 341 687 639 0 0 0 15 

654 Prodej materiálu 1 0 0 0 0 0 1 

683 Tuzemské dary 77 64 12 0 1 0 0 

686 Nepeněžní dary 212 80 89 14 7 22 0 

69x Dotace provozní 18 069 4 155 8 680 2 285 841 2 108 0 

   - SR - MPSV 14 885 3 755 8 153 1 785 675 517 0 

   - OLK 1 566 400 500 500 166 0 0 

 - OLK - ESF 1 559 0 0 0 0 1 559 0 

   - provozní dotace od obcí 59 0 27 0 0 32 0 

 CELKEM  VÝNOSY 46 475 14 900 24 160 3 270 1 395 2 512 238 
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Firmám a organizacím, které svými dary Středisko podpořily finančně i věcně: 

Evangelické reformované církvi v Německu 

Evropské unii 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Městu Jeseník 

Obci Libina  

Obci Petrov nad Desnou 

Obci Velké Losiny  

Obci Vernířovice 

Obci Vikýřovice 

Olomouckému kraji  

Programu švýcarsko – české spolupráce 

Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 

Společnosti Schrack Seconet, org. sl.  

Společnosti Palkon Consulting & transtort s. r. o.  

Pěveckému sboru Senioři Šumperk 

Restauraci U Guralů, Petrov nad Desnou 

Dobrotetám Šumperk a okolí a Maminkám Šumperk a okolí 

„Šikovným lidičkám“ z Libiny 

 
Dobrovolníkům, kteří v rámci vlastních možností pravidelně pomáhali: 

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. 
 
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, 31. května 2017 
 
 
 
 
Ing. Hana Řezáčová, ředitelka  

 


