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V předchozích pěti letech probíhaly v našem středisku rozsáhlé a pro klienty i zaměstnance velmi 

náročné stavební činnosti. Proběhla zásadní rekonstrukce dvou budov, ve kterých jsou 

poskytovány služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Byl dokončen projekt, 

zaměřený na propojení všech čtyř budov datovou sítí a na posílení bezpečnosti dat.  Díky 

implementaci systému nouzového volání došlo také k výraznému posílení bezpečnosti klientů. 

Částečnou rekonstrukcí prošla budova prádelny. A rok 2018 měl být rokem stabilizace.  

Ale stabilizace je pojem relativní. Někdo za ním vidí ustálení, dosažení rovnováhy. Někdo bere 

stabilizaci jako další výzvu. A paní Hana Řezáčová (nyní již Sklenářová), strůjkyně a hybatelka 

změn střediska, se po 25 letech rozhodla reagovat na další výzvu. Od poloviny roku 2018 čeří vody 

jako náměstkyně pro ekonomiku a hospodářskou správu, členka správní rady 

a zástupkyně ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické. Přejeme jí v její práci i dalším 

životě vše dobré.  

Avšak personální změny pokračovaly. Od 1. června 2018 se staly čerstvými posilami Lucie 

Brodzáková, nová vedoucí Pečovatelské služby a Gabriela Vávrová, nová vedoucí Odlehčovací 

služby. A od 1. září došlo ke sloučení funkcí a nově se vedoucím služeb Domova pro seniory 

a Domova se zvláštním režimem stal Lukáš Dvořák. Na každé budově nově pracuje koordinátorka 

PSS, uklízečky se postupně mění na asistentky. Jsem přesvědčen, že nastavené změny přispějí 

ke stabilizaci střediska, stabilizaci ve smyslu dosažení rovnováhy.  

Na závěr roku 2018 jsme se rozhodli zahájit tradici adventních sobot v parku střediska. Hlavní 

myšlenkou bylo umožnit návštěvníkům užít si setkání, na jaká se v průběhu roku málokdy najde 

čas. A také jim nabídnout možnost přispět nákupem drobných dárků nebo adventního punče na to, 

aby klienti pobytových seniorských služeb mohli každý den prožít pěkné a zajímavé chvíle. 

Spoustu plánů, cílů a výzev máme ale ještě stále před sebou. Je třeba dokončit rekonstrukci budovy 

I., prádelny, kuchyně, zahradního domku, zahradnictví. Je třeba řešit kapacitu Odlehčovací služby, 

ale také přeměnu Pečovatelské služby na Osobní asistenci. Čeká nás ustálení řízení a řídících 

procesů celé organizace. Toto vše není možné bez spolupráce všech zaměstnanců střediska. Bez 

jejich práce, aktivity, elánu, zapálení.  

A právě svým kolegům bych rád na závěr poděkoval. Všem zaměstnancům střediska, kteří vydrželi 

nelehkou dobu probíhajících změn. Všem, kteří každodenně svědomitě vykonávají svou práci a bez 

nichž by Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně nebyla schopna poskytovat kvalitní služby. Bez vás 

by nebylo možno naplňovat naše poslání, bez vás těžko můžeme přistupovat ke klientovi jako 

k partnerovi, se kterým společně hledáme cestu, jak mu v jeho situaci pomoci.  

Mé poděkování patří také partnerskému sboru ČCE v Šumperku, dobrovolníkům, dárcům 

i ostatním, kteří všemožnými způsoby vyjadřují naší práci podporu.  

 

Děkuji a těším se na další výzvy a spolupráci s vámi.  

Miroslav Podhajský, ředitel 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 roce 2018 poskytovalo 

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, kterou na šestileté funkční období volí 

správní rada Diakonie ČCE. Předsedou správní rady je z titulu své funkce ředitel střediska. Členové 

správní rady jsou zároveň zástupci ředitele. 

V roce 2018 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předseda správní rady: Ing. Hana Řezáčová (do 31. 5. 2018) 

  Mgr. Miroslav Podhajský (od 1. 6. 2018) 

Členky správní rady: Drahomíra Krejčová – ekonomka 

Mgr. Milena Koubková – manažerka služeb 

Marie Švajdová – vedoucí stravovacího úseku 

V roce 2018 se správní rada sešla celkem třikrát. 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 členové správní rady pravidelně účastnili jednání dozorčí rady střediska, na kterých 

předkládali průběžné zprávy o činnosti jednotlivých úseků střediska během roku. 

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 dohlíží na činnost správní rady střediska a na veškerou činnost střediska. 

V roce 2018 pracovala dozorčí rada střediska ve složení: 

Předsedkyně/předseda dozorčí rady:  Ing. Jiří Flašar  

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

  Paní Ladislava Fajtlová  

  Ing. Jana Kašparová 

  Bc. Petr Maláč  

  Paní Vanda Nedbalová   

  Paní Jarmila Pospíšilová    

  Paní Jana Stoklasová 

V roce 2018 se dozorčí rada střediska sešla celkem třikrát. Na těchto setkáních projednávala plán 

činnosti na roky 2018 a 2019 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 2018 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. 2018 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve Středisku 116 osob, po přepočtení na úvazky 
115 osob.  

Ekonom. 
úsek 

vedoucí 
ekonom 
1 úvazek 

personalista  
0,5 úvazku 

mzd. účetní 
0,5 úvazku 

organizační 
pracovník 
1 úvazek 

 

Ředitel 
střediska  

 

1 úvazek 

Sociální 
služby, 

ošetř. úsek 

manažer 
služeb  

1 úvazek 

PR a FR 

PR/FR 
1 úvazek 

firem./osob. FR 
1 pracovník 

Technický 
úsek 

vedoucí  

1 úvazek 

Kuchyně 

vedoucí  
1 úvazek 

kuchařka 
6 úvazků 

uklízeč 
1 úvazek 

Ošetř. úsek 

vedoucí  
1 úvazek 

sestra  
9,5 úvazku 

 

Dům na půl 
cesty 

vedoucí  
0,2 úvazku 

soc. prac.  
1,8 úvazku 

pečovatel 
3 úvazky 

 

Odlehč. 
služba 

vedoucí  
0,4 úvazku 

soc. prac.  
0,6 úvazku 

pečovatel 
8 úvazků 

uklízeč 
0,5 úvazku 

 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

vedoucí  
0,58 úvazku 

soc. prac.  
2 úvazky 

pečovatel 
32,5 úvazku 

aktivizační 
pracovník 
3,5 úvazku 

uklízeč 
8 úvazků 

 

Domov pro 
seniory 

vedoucí  
0,42 úvazku 

soc. prac.  
1 úvazek 

pečovatel 
21 úvazků 

 

Pečovatel. 
služba 

vedoucí  
0,2 úvazku 

soc. prac.  
0,8 úvazku 

pečovatel 
3 úvazky 

 Údržba 

provozář 
2 úvazky 

 

Prádelna 

vedoucí  
0,5 úvazku 

pradlena  
3 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. 

 

 

 

 

 

  

Rok 2018 ve znamení 90’s!  

Devadesátá léta 20. století byla obdobím svobody, cestování 

a nových začátků. „U nás doma“ v Domově jsme ty loňské 

„devadesátky“ prožívali v poklidnější atmosféře, avšak vždy 

minimálně s kusem dortu. V roce 2018 jsme totiž oslavili 

s celkem jedenácti klienty jejich narozeniny v rozmezí věku 

90 – 96 let! 

A že prý po devadesátce už to nestojí za nic? Nevěřte tomu, 

zde jsou důkazy, že opak je pravdou: 

Pan J. (95 let) je velmi pyšný na svůj recept na velikonoční 

nádivku z kopřiv a hrníčkové knedlíky. Tomu jsme nemohli 

odolat a společně s panem J. jsme o velikonoční neděli 

nádivku upekli. Jako správný kuchař nebyl s výsledkem 

spokojen. Především rozpoznal, že: „Moravské uzené už 

vůbec nechutná tak jako dřív“.  

 

Barbora Ženčáková 

sociální pracovnice Domova pro seniory 

Lukáš Dvořák 

vedoucí Domova pro seniory 

Paní F. (90 let) je takový fénix Domova. I když se její zdravotní stav změní natolik, že paní potřebuje 

celodenní pomoc pečovatelek, zanedlouho opět doslova běhá, všeho se účastní a vždycky si nechává 

poslední slovo. Ale především - sleduje nejnovější trendy v doplňcích stravy. Ty na sobě poctivě zkouší 

a pokaždé omládne téměř před očima. A její jediné přání k devadesátým narozeninám? „Nové zuby, ať 

se můžu zakousnout do pořádného řízku.“  

Paní J. (92 let) měla po příchodu do Domova velké obavy o své zdraví. S ostatními klienty se příliš 

nestýkala, raději čas trávila ve svém pokoji. Její slova byla: „Už jsem k ničemu. Kdybych raději umřela...“ 

Po čase, kdy se zdravotní stav paní J. změnil k lepšímu, souhlasila s vycházkami do parku a s posezením 

u kávy s ostatními klienty. No a v létě? To už paní seděla na dvoře v obložení dalších klientek, popíjela 

griotku a potichounku s ostatními zpívala lidovky (paní měla ve škole totiž ze zpěvu vždy dvojku a proto 

se celý život styděla zpívat). 

 Jsme pyšní, že se u nás klienti dožívají tak 

vysokého věku. Jsme pyšní na „naši“ 

devadesátkovou generaci, s jakou energií se 

dokáží vrhnout na řízek nebo moravské uzené, 

s jakým požitkem si dokáží užít stopečku 

něčeho říznějšího a proklábosit odpoledne. 

Jsme pyšní na sebe a na poctivou péči, na které 

si zakládáme.  

 

Služba v roce 2018: 

Kapacita služby byla 56 klientů. 

Službu využilo celkem 65 seniorů,  

- z toho bylo 39 žen a 26 mužů. 

V roce 2018 jsme se zájemci o službu 

uzavřeli celkem 16 nových smluv.  
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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. 

 

 

  I tento rok bylo v Domově rušno. Nový domov u nás našlo 23 nových klientů z řad zájemců o sociální 

službu.  Pro nás je velkým závazkem a úkolem udělat těmto lidem z Domova domov. To neznamená jen 

obklopit se věcmi, které máme rádi a jsou pro nás důležité, ale také zachování zvyků a rituálů každého 

člověka.  A to by nešlo bez podpory a spolupráce blízkých osob. Proto  patří náš velký dík těm, kteří nám 

v tomto pomáhají a spolupracují s námi od předávání důležitých informací, sestavování životních 

příběhů, zútulňováni pokojů… až po sdílení dobrých i těch méně dobrých zážitků s poskytováním služby. 

Pozitivní zkušenost nám samozřejmě udělá větší radost a je pro nás milou zpětnou vazbou. Ale i za 

negativní zkušenost jsme rádi, pokud se s námi o ni blízcí podělí, protože je pro nás podnětem, co zlepšit 

nebo dělat jinak. 

Všichni zájemci o sociální službu, a nejen ti, měli možnost se s námi blíže seznámit na podzim, v rámci 

Dne otevřených dveří. Tímto Vás zveme na prohlídku, dobrou kávu, moučníky a občerstvení z naší 

kuchyně i v příštím roce. 

Protože není nad prožitky a zážitky, jsme moc rádi, že 

se nám daří spolupracovat s lidmi a organizacemi 

s velkým srdcem. I díky nim měli v  květnu odvážnější 

klienti příležitost projet se na motorkách se spoustou 

koní pod sedlem při návštěvě motorkářů z EvangMoto 

klubu. A pro klienty se zalíbením v koních se srstí 

a nohama pak byl připraven kočár  tažený koněm, ve 

kterém se projeli po obci. O obě projížďky byl velký 

zájem a jak řidiči motorek, tak kůň s vozkou odjížděli 

hodně unavení. 

V roce 2018 oslavila služba Domov se zvláštním režimem 20. narozeniny. Z adolescenta se nyní stala 

mladým dospělým, což je období plné nadějí, doba proměn a změn, ale také nových zkušeností 

a zážitků, takže se máme nač těšit. 

Na sklonku roku, již podruhé spustil Český rozhlas projekt Ježíškova vnoučata a naši klienti byli o pět při 

tom. Podařilo se splnit vánoční přání třiceti seniorům. Velkou radost udělaly všechny dary od sladkostí, 

poukázek, časopisů, měkkých šál, teplých bačkor a hřejivých dek, až po med, který klientům proslazuje 

dny ještě nyní. Díky projektu a hlavně „vnoučatům“ mohou klienti poslouchat oblíbenou rádiovou stanici, 

klientky hospodyňky si připomenou „ty své“ recepty na bramboráky a lívance. A dům voní 

vzpomínkami… a česnekem. 

Rok služby v číslech: 

Kapacita služby byla 76 klientů. 

Službu využilo celkem 

90 seniorů, 74 žen a 16 mužů. 

Gabriela Lahrová 

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem 

V roce 2018 jsme se zájemci o službu 

uzavřeli celkem 23 nových smluv.  

Dětem ze ZŠ Sobotín a 6. ZŠ v Šumperku děkujeme za 

vánoční přání, která pro klienty vlastnoručně vytvořily. 

Hlavně klientky měly radost a nejednu slzičku uronily, 

když si připomínaly přání, jaká kdysi dostávaly od svých 

malých dětí. 

Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové děkujeme za 

to, že nám již třetí rok věnuje svou přízeň. Díky jejich 

pomoci získali klienti služby skvělé posezení. 

Znovu děkujeme všem, kteří dělají seniorům podzim 

života barevnější, prosvětlený pohodou a zážitky. 
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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. 

 
  

Rok 2018 v číslech: 

Kapacita služby byla následující: 

 12 míst v pobytové formě služby 

 4 místa v ambulantní formě 

Službu využilo celkem 29 seniorů, 

z toho bylo 22 žen a 7 mužů. 

10 osob využilo službu opakovaně. 

 

Středisko poskytuje v Sobotíně Odlehčovací službu již třináctým rokem. Stejně jako v předchozích 

letech, byla služba zájemcům nabízena ve dvou formách, ambulantní pobytové. V roce 2018 byl 

zájem převážně o pobytovou formu služby.  

V průběhu roku, došlo ke změně vedoucí Odlehčovací služby. Ráda bych poděkovala všem 

kolegyním a kolegům za vřelé přivítání a pomoc při zapracování. 

Senioři  mohou službu využít na přechodnou dobu, nejdéle však po dobu tří měsíců. Po tuto dobu 

si pečující osoby mohou dopřát odpočinek, vyřídit si důležité záležitosti, na které jim v období péče 

nezbývá čas. Nejen pro seniora, ale i pro většinu z nás, je těžké zvykat si na nové prostředí. V péči 

o seniora jsme dbali na zachování jejich osobní realitě a  zvyklostí, které si přinášeli ze svého 

domácího prostředí.  

Podle svých přání se klienti Odlehčovací služby 

zapojovali do běžných denních aktivit. Mezi oblíbené 

činnosti patří procházky či posezení venku, čtení, 

posezení u kávy, poslech hudby, společné zpívání. 

Velmi oblíbenou činností seniorů byly chvíle 

s terapeutickým pejskem a kočkou. Terapeutkám bych 

ráda touto cestou poděkovala za spolupráci. Dále bych 

ráda poděkovala panu Slavíčkovi, který každý měsíc hrál 

našim klientům k poslechu i tanci. Toto hudební 

odpoledne bylo mezi seniory ve velké oblibě. 

Pro Odlehčovací službu je důležitá spolupráce s rodinou a blízkými klientů. Jsem ráda, 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. 

Velmi si vážíme, že rodiny hodnotily velmi kladně přístup a práci pracovnic v přímé péči. Jsme také 

velmi rádi, že některé seniory jsme mohli v naší službě přivítat opakovaně. 

Ráda bych se podělila o své „dojmy“. Odlehčovací službu vnímám z pohledu nováčka jako velmi 

náročnou ale přesto velmi prospěšnou. Ve svých začátcích jsem se setkala se seniory, kteří se již 

opakovaně vraceli i s těmi, kteří nás navštívili poprvé. Je velmi náročné „suplovat“ domácí prostředí 

a péči rodiny nebo blízkých. Z mého pohledu vidím, že pracovnice odlehčovací služby dělají vše, 

co je v jejich silách, aby každý senior dostal péči, kterou potřebuje.  

 
Ráda bych poděkovala svým kolegyním, pracovnicím 

Odlehčovací služby, za jejich pozitivní přístup nejen ke 

klientům, ale i k sobě samotným. Dále bych ráda ocenila 

pracovnice Domova se zvláštním režimem za výpomoc 

při poskytování služeb péče klientům Odlehčovací 

služby. 

Gabriela Vávrová 

vedoucí a sociální pracovnice Odlehčovací služby 

 



Strana 8 

 

 

Posláním Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít 

lidem co možná nejdéle v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí. 

 

 

 

Pečovatelská služba v roce 2018: 

Službu využilo celkem 24 klientů,  

z toho bylo 17 žen a 7 mužů. 

Klientům bylo poskytnuto 2 158 hodin péče. 

Celková kapacita služby byla 60 klientů. 

Do domácností bylo dovezeno 1 292 obědů. 

Pečovatelky najezdily za rok celkem 27 739 km. 

Pečovatelská služba je terénní služba s regionální působností. Poskytuje pomoc a podporu lidem 

od 27 let, žijícím na území Svazku obcí údolí Desné (obce Petrov nad Desnou, Sobotín, Vernířovice, 

Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Rejchartice, Hraběšice) a jejich místních 

částí. Pečovatelská služba je poskytovaná v domácnostech klientů každý den včetně víkendů 

a svátků od 6:00 do 20:00 hodin. 

 

Děkuji také všem organizacím 

a jednotlivcům, kteří Pečovatelskou 

službu v roce 2018 podporovali. Věřím, 

že naše spolupráce bude pokračovat 

i v roce následujícím. V neposlední řadě 

patří velké poděkování i klientům. Budu 

potěšena, když nám zachovají svou 

přízeň a v příštích letech se jejich řady 

budou i nadále rozrůstat. 

 

Lucie Brodzáková  

vedoucí a sociální pracovnice  

Pečovatelské služby 

Na Pečovatelskou službu se obracejí převážně senioři, 

či dospělí, kteří již nejsou schopni vlastními silami zajistit 

naplnění svých základních životních potřeb, popřípadě 

jejich rodinný příslušníci, kteří vzhledem k časové, 

psychické i fyzické náročnosti potřebují při péči o své 

blízké vypomoci. Není výjimkou, že postupem času je 

péče poskytnuta i více členům domácnosti. Pečovatelky 

v tomto roce nejčastěji pomáhaly v domácnostech 

klientům při úkonech osobní hygieny a při přípravě 

stravy. 

V Pečovatelské službě narůstá počet klientů s projevy demence, vzhledem k tomu bylo nutné tento 

rok přizpůsobit i vzdělávání našich pracovníků, aby jejich odbornost lépe odpovídala měnícím se 

požadavkům klientům. S potěšením můžu prohlásit, že díky trpělivému přístupu a flexibilitě 

pracovnic jsme v současné době schopni zajistit péči i u těchto klientů, kteří byli v předchozích 

letech zpravidla umisťovány do pobytových služeb. Je velmi důležité, aby lidé s projevy demence 

mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Změna prostředí a dosavadního způsobu života totiž 

může zvýšit dezorientaci, či dokonce zhoršit jejich stav.  

Chtěla bych tímto poděkovat pracovnicím Pečovatelské služby za jejich vstřícný přístup, 

spolehlivost a pracovní nasazení, díky kterému služba fungovala po celý rok bez omezení. Ke 

stálici, paní Libuši Dorňákové, která je neodmyslitelně spjata s Pečovatelskou službou, přibyla 

v roce 2018 do týmu nová posila, paní Ivana Týrová, která se díky své osobitosti dočkala od klientů 

vlídného přijetí.  
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Posláním služby Dům na půl cesty je umožnit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet 

v prostředí, kde mohou s podporou získat a rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatný život. 

 

 

 

  

Trocha statistiky za rok 2018: 

Celková kapacita služby byla 12 klientů  

Službu využilo celkem 27 mladých lidí: 

- z toho v jesenickém Domě 12 osob  

- v olomouckém Domě 15 osob  
Lenka Němečková 

vedoucí a sociální pracovnice Domu na půl cesty 

V minulém roce se naše služba rozhodla podporovat 

i mladé páry s dětmi. Dům na půl cesty ožil křikem 

i pláčem malých ratolestí. Zájem o službu rapidně 

stoupl. Překvapilo nás, kolik mladých párů s dětmi se 

nachází v nepříznivé situaci a nemají možnost 

podpory v žádné sociální službě. První úspěch na 

sebe nedal dlouho čekat, mladému páru, který nás 

inspiroval, se podařilo našetřit si na vlastní bydlení. 

Především je však služba podpořila v přijetí role 

rodičů. Potvrzením správného rozhodnutí je zpětná 

reakce: „Do DPC jsem nastupovala s očekáváním, 

že si najdu práci a byt se svým přítelem. Práci jsem 

si na začátku našla, ale potom jsem otěhotněla. Na 

začátku jsem měla cíl postavit se na vlastní nohy. A 

to, i když bylo všechno jinak, se mi ve výsledku 

povedlo. Práci vlastně taky mám, ale jako máma, na 

plný úvazek. Pobyt tady splnil mé očekávání, protože 

jsem do toho šla jako člověk, který nezná samostatný 

život. Od DPC jsem hlavně očekávala, že mi někdo 

ukáže, jak na to. Předtím za mě někdo ty věci dělal, 

najednou jsem to měla dělat sama a já vůbec 

nevěděla jak. Další věc, která byla celkem zásadní 

je, že jsme se s přítelem tady naučili žít jako partneři 

a po narození syna jako rodina. Myslím, že pokud by 

nám nebylo umožněno zkusit si tady žít pohromadě, 

tak bychom spolu už nebyli a syn by vyrůstal bez 

táty“. 

V červnu se naše služba zúčastnila prezentace 

poskytovatelů sociálních služeb v Jeseníku pod 

názvem „Společně pomáháme“ a uspořádala den 

otevřených dveří. Pozitivním výsledkem bylo 

navázání bližší spolupráce s organizacemi, které nás 

navštívily. Otevřely se nám tak další možnosti při 

řešení problematických situací mladých klientů. 

 

 

V roce 2018 pro Dům na půl cesty skončila finanční 

podpora prostřednictvím Individuálního projektu 

Olomouckého kraje „Služby sociální prevence 

v Olomouckém kraji“. Děkujeme. 

Na závěr roku jsme v Domě na půl cesty absolvovali 

interní kontrolu kvality poskytované služby s velmi dobrým 

hodnocením. Je to důkazem, že se v DPC ubíráme 

správným směrem. Ráda bych poděkovala kolegyním, za 

jejich celoroční práci. Díky tomu, že táhneme všechny za 

jeden provaz, služba kvete a daří se jí pomáhat klientům 

zařadit se do běžného života. 
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Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - evidovanou právnickou 

osobou. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2018  

Náklady v tis. Kč 

č. účtu název účtu Celkem DS DZR OS PS DPC Vedl.čin. 

501 Spotřeba materiálu 4 992 1 886 2 694 197 131 76 8 

502 Spotřeba energie 2 169 724 917 99 38 348 42 

504 Prodané zboží - kantýna 99 0 0 0 0 0 99 

507 Spotřeba DHM 275 53 146 7 1 48 21 

508 Zdrav.mater., rehab.pom. 51 22 25 4 0 0 0 

511 Opravy a udržování 409 69 272 21 20 5 22 

512 Cestovné 55 13 21 4 4 12 0 

513,515 Náklady propag. a pohošt. 204 68 99 15 3 15 3 

516 Náklady spojů vč. internetu 244 60 127 10 5 41 0 

517 Spotřeba DNM 18 9 9 0 0 0 0 

518 Ostatní služby 4 587 1 416 2 147 258 170 596 0 

521 Mzdové náklady 31 105 9 122 17 093 2 611 876 1 397 6 

524 Zákonné SP a ZP 10 485 3 149 5 717 864 293 461 1 

525 Ostatní sociální pojištění 347 161 142 39 2 4 0 

526 Vzdělávání a rozvoj zam. 219 63 99 19 14 24 0 

527 Zákonné sociální náklady 354 88 195 25 11 35 0 

532 Daň z nemovitostí 1 0 0 0 0 0 1 

538 Ostatní daně a poplatky 8 2 3 0 0 1 2 

543 Odpis nedobyt. pohledávek 73 29 42 1 0 0 0 

544 Úroky 76 26 36 6 2 6 0 

547 Pojistné 121 41 54 7 11 6 2 

548 Manka a škody 4 0 0 0 1 3 0 

549 Jiné ostatní náklady 104 36 49 8 2 8 2 

551 Odpisy 1 942 811 1 065 38 1 2 24 

581 Poskytnuté přísp. ústředí 397 139 190 30 8 30 0 

582 Poskyt. členské přísp.  7 2 3 1 0 1 0 

  CELKEM  NÁKLADY 58 344 17 990 31 146 4 265 1 593 3 117 234 
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členské příspěvky

náklady na nákup DDHM

náklady na vzdělávání a další rozvoj zam.

další náklady
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Výnosy v tis. Kč 

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

602 Příjmy z hlavní činnosti 30 203 10 798 17 886 726 347 446 0 

603 Příjmy z vedl. činnosti 125 0 0 0 0 0 125 

604 Tržby za prodej zboží 132 0 0 0 0 0 132 

644 Úroky 4 2 2 0 0 0 0 

647 Úhrady pojišťoven 90 0 88 0 0 2 0 

649 Jiné ostatní výnosy 1 320 684 636 0 0 0 0 

652 Prodej DHM, DNM 28 1 27 0 0 0 0 

683 Tuzemské dary 58 9 47 1 0 1 0 

686 Nepeněžní dary 4 1 3 0 0 0 0 

69x Dotace provozní 24 148 6 078 11 447 2 979 1 008 2 636 0 

   - SR-MPSV 21 290 6 078 11 402 2 810 1 000 0 0 

   - OLK 2 734 0 0 169 0 2 565 0 

   - provozní dotace od obcí 124 0 45 0 8 71 0 

 CELKEM  VÝNOSY 56 112 17 573 30 136 3 706 1 355 3 085 257 

 

 
 

 

Výsledek hospodaření v tis. Kč 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
CELKEM DS DZR OS PS DPC VEDL.Č. 

-2 232 -417 -1 010 -558 -238 -32 24 

 

Bilanční zhodnocení 

Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 36,49 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na 
sociální začleňování“ na celkových nákladech střediska činil 4,40 %. 

Podíl celkové dotace Olomouckého kraje na celkových nákladech Střediska činil 4,69 %. 
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Zkrácená ROZVAHA střediska k 31.12.2018 - v Kč 

 

Č. účtu AKTIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

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

22 Samostatné movité věci a jejich soubory 7 095 685,30  6 189 079,85 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 066 419,21 0,00 

31 Pozemky 63 813,00 63 813,00 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 73 768,00 73 768,00 

081- 088 Oprávky  -19 130 723,91 -18 643 895,70 

112 Materiál na skladě 529 322,06 407 572,34 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 10 374,59 16 093,89 

211 Pokladna 36 882,00 41 012,00  

213 Ceniny 7 000,00 0 000,00 

221 Účty v bankách -1 023 886,54 -2 955 966,58 

311 Odběratelé 843 068,02 544 588,55 

314 Poskytnuté provozní zálohy  148 346,25 182 406,28 

315 Pohledávky za klienty 194 919,00 357 148,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 13 190,00 4 060,00 

378 Jiné pohledávky 0,00 599,00 

381 Náklady příštích období 111 759,00 34 069,31 

382 Časové rozlišení dotace 415 540,62 173 625,00 

388 Dohadné účty aktivní 0,00 29 505,00 

 AKTIVA CELKEM 45 286 440,93 40 348 442,27 

 

Č. účtu PASIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie 4 377 562,00 3 000 000,00 

321 Dodavatelé 1 368 730,83 1 859 193,81 

324 Přijaté zálohy 3 900,00 2 275,00 

325 Závazky ke klientům 533 716,50 916 961,50 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 191 387,00 2 046 679,00 

336 Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř.zdrav. poj. 1 235 445,00 1 145 304,00 

342 Ostatní přímé daně 240 033,00 221 316,00 

379 Jiné závazky 0,00 6 750,00 

384 Výnosy příštích období 3 619,00 9 000,00 

389 Dohadné účty pasivní 56 208,00 112 468,00 

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

902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 37 542 269,92 35 526 962,70 

911 Fondy 229 558,81 229 558,81 

912 Peněžní fondy 48 956,50 48 956,50 

931 HV ve schvalovacím řízení -3 012 475,57 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -3 018 530,08 -6 031 005,65 

 PASIVA CELKEM 45 286 440,93 42 580 479,69 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -2 232 037,42 
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Místo pro zprávu auditora 
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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 Loučná nad Desnou 

Statutárnímu městu Olomouc 

Obci Petrov nad Desnou  

Obci Rapotín 

Obci Sobotín 

Obci Velké Losiny  

 Obci Vikýřovice 

Obci Vernířovice 

Olomouckému kraji  

Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 

Českému rozhlasu a všem Ježíškovým vnoučatům 

Dobrotetám Šumperk a okolí a Maminkám Šumperk a okolí 

Pěveckému sboru Senioři Šumperk 

Dobročinné platformě RUPERT 

„Šikovným lidičkám“ z Libiny 

Restauraci U Guralů, Petrov nad Desnou 

 
Firmám a jednotlivcům, kteří podpořili akce střediska a klientskou tombolu: 

Auto HÉGR, EXPONDO GmbH, Firma KREMO Olga Gřundělová, Ford CARent, Fortex – AGS a.s., 
Hotel Koruna Šumperk, Kavárna PIKOLA, Květinka Ondráček, Město Šumperk, Naše vinotéka – víno 
se zárukou, Nobilis Tilia, OLMA a.s., Pivovar Litovel, Pramet Tools, s.r.o., Rekreační komplex Losinka,  
Secalo a.s., Úsovsko Food, Vaše pražírna Petrov nad Desnou, VD vinotéky, Velkobílovická vína s.r.o. 
 
Dobrovolníkům, kteří v rámci vlastních možností pravidelně pomáhali: 

Dobrovolníkům z farního sboru ČCE v Šumperku 

 
Dalším dárcům a dobrovolníkům, kteří si sice nepřáli být jmenováni, ale jejichž pomoc byla pro 
nás významná. 
 
Zaměstnancům, kteří se podíleli ve svém volném čase na přípravách akcí a výzdobě střediska.  
 
 

Všem vám upřímně děkujeme. 

V Petrově nad Desnou, 15 . května 2019 Mgr. Miroslav Podhajský, ředitel 


