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  Od roku 1946 provozovala Českobratrská církev evangelická v Sobotíně až do prosince 1959 

Sociální ústavy. V lednu 1960 byly všechny církevní ústavy násilně převedeny do vlastnictví státu 

a působení Diakonie v Sobotíně tak bylo přerušeno na více než 30 let. V lednu 1992 Diakonie 

v Sobotíně svou činnost obnovila. V roce 2017 jsme tak oslavili čtvrt stolení znovuobnovené 

diakonické práce.  

Hana Řezáčová, ředitelka Střediska 

Pětadvacetiletý člověk se nachází 

v rozkvětu sil, v podstatě se dá říci, že 

vstupuje do života, který před ním otevírá 

lákavé osobní i profesní výzvy. A co 

pětadvacetiletá organizace? To už není 

žádná začátečnice. Na mnohé výzvy 

odpověděla, díky splněným cílům 

i překonaným překážkám vyzrála.  

Rozhodně nám stálo za to „narozeniny“ Střediska pořádně oslavit, a to hned dvakrát. Nejdříve 

v létě, s „diakonickým pokladem“, jak jsem si pro sebe nazvala zaměstnance organizace. 

Uvědomuji si, že v duchu vyznávaných diakonických hodnot tvoří opravdové společenství, které 

v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. Bez jejich každodenní práce, by prostě 

nebylo co slavit a tímto jim ještě jednou za jejich úsilí děkuji. Podruhé jsme slavili na podzim, spolu 

s oficiálními hosty, se zástupci organizací, které pětadvacetiletou zralou organizaci provázejí 

a podporují její činnost finančně i partnersky. Také jim děkuji a přeji si, aby Středisku zachovali 

přízeň nejméně i v dalších pětadvaceti letech. 

Ten, kdo by se domníval, že Středisko strávilo rok pouze povznesenými radovánkami a oslavami 

dosažených úspěchů, by se velmi mýlil. V loňském roce jsme dokončili přestavbu dvou budov, ve 

kterých jsou poskytovány seniorské pobytové služby. S budováním jsme si nedali pokoj ani v roce 

2017. Tentokrát jsme se pustili do vylepšování technického zázemí. Díky prostředkům, darovaným 

italskou církevní nadací Otto per Mille, jsme mohli zrealizovat projekt, zaměřený na bezpečnost 

datové sítě, dat a také klientů – to díky implementaci systému nouzového volání. Druhým důležitým 

počinem roku 2017 byla sanace prostředí prádelny, kterou Středisko realizovalo z vlastních zdrojů.  

Na závěr bych ráda zmínila ještě jeden střediskový „poklad“. Je jím naše know – how.. Daří se nám 

úspěšně sdílet nastřádané zkušenosti se způsobem péče o seniory a seniory s projevy demence, 

inspirované Psychobiografickým modelem prof. Erwina Bohma. A to nejen s poskytovateli 

sociálních služeb v tuzemsku, ale také v mezinárodním měřítku. Důkazem je prezentace 

manažerky služeb Mileny Koubkové, která vzbudila zájem odborníků na Diaconal Visegrad 

Platform Meeting v maďarské Mátraháze.  

To se mi to řediteluje, s takovým týmem! 
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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 2017 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 2017 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 2017. 

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 2017 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 2017 se dozorčí rada Střediska sešla celkem čtyřikrát. 

Projednávala plán činnosti na roky 2017 a 2018 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 2017 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. 2017 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve Středisku 117 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 

 

Ředitelka 
střediska  

 

1 úvazek 

Sociální 
služby, 

ošetř. úsek 

manažer 
služeb  

1 úvazek 

PR a FR 

pracovník 
PR, FR 

1 úvazek 

Technický 
úsek 

vedoucí  

1 úvazek 

Kuchyně 

vedoucí  
1 úvazek 

kuchařka 
6 úvazků 

uklízeč 
1 úvazek 

Ošetř. úsek 

vedoucí  
1 úvazek 

sestra  
8 úvazků 

 

Dům na půl 
cesty 

vedoucí  
0,2 úvazku 

soc. prac.  
3,8 úvazku 

pečovatel 
1 úvazek 

 

Odlehč. 
služba 

vedoucí  
0,4 úvazku 

soc. prac.  
0,6 úvazku 

pečovatel 
8 úvazků 

uklízeč 
0,5 úvazku 

 

Domov se 
zvláštním 
režimem 

vedoucí  
1 úvazek 

soc. prac.  
2 úvazky 

pečovatel 
32 úvazků 

aktivizační 
pracovník 
3 úvazky 

uklízeč 
8 úvazků 

 

Domov pro 
seniory 

vedoucí  
1 úvazek 

soc. prac.  
1 úvazek 

pečovatel 
21 úvazků 

 

Pečovatel. 
služba 

vedoucí  
0,2 úvazku 

soc. prac.  
0,8 úvazku 

pečovatel 
2,6 úvazku 

 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. 

 

 

 

 

 

  

„Už chceme pohodu, najít radost a chuť do 

práce po náročných letech rekonstrukcí 

a velkých změn.“ Po tom volala většina 

pracovníků začátkem roku. Proto jsme se 

rozhodli, že rok 2017 bude pro Domov ve 

znamení „maličkostí“. Pro netrénované oko 

se každý den děly věci a situace téměř 

nepostřehnutelné a naprosto obyčejné. 

A kupodivu tyto „běžnosti a drobnosti“ 

našim klientům – seniorům vytvářely TO 

„jako doma“. 

Barbora Ženčáková 

sociální pracovnice Domova pro seniory 

Pídili jsme se po informacích ze života klientů, které jsme postupně využívali při každodenní 

komunikaci s nimi a k jejich motivaci ke smysluplnému trávení času. Díky tomu jsme nastavili nový 

způsob předávání a zaznamenávání informací před samotným příchodem klienta do služby. Dále 

jsme změnili systém individuálního plánování i celkový, atraktivnější vzhled záznamových formulářů. 

Bylo pro nás důležité, aby klienti i pracovníci plánům rozuměli a bylo pro ně snazší orientovat se 

v zaznamenávaných informacích. Jak jsme tyto informace využívali? Posuďte sami z následujícího 

příběhu … 

Služba v roce 2017: 

Kapacita služby byla 56 klientů. 

Službu využilo celkem 68 seniorů,  

- z toho bylo 40 žen a 28 mužů. 

Paní Andulka (tak jí říkala maminka a paní si přála, 

abychom ji tak oslovovali i my), k nám přišla 

z nemocnice, kde celý den ležela a neměla nic, co by 

jí aspoň na chvíli udělalo radost. Po příchodu do 

našeho Domova dostala paní Andulka na okno 

krmítko, do květináče pažitku, v lednici měla vždy 

zásobu svého oblíbeného pomazánkového másla 

a každý den si pochutnala na citrónovém čaji. Když ji 

honila mlsná, měla ve stolku po ruce zásobu Miňonek. 

Téměř každý den v televizi sledovala Komisaře Rexe. 

A pravidelně v úterý se mohla přímo ve své posteli 

pomazlit s canisterapeutickým psem. Paní se za dobu 

pobytu v Domově nezúčastnila žádných společně 

pořádaných akcí. Nechyběla jí společnost ostatních 

klientů a z pokoje po nějakém čase již vůbec 

nevycházela. A přesto byl každý její den naplněn 

„maličkostmi“, které pro ni byly důležité a osobní. 
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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. 

 

 

  
Čím vším služba v roce 2017 žila? 

I bez finanční podpory naše šikovné ruce ze staré 

nepoužívané kolárny u „jedničky“ vybudovaly 

zahradní domek s přístřeškem. Ve dnech letních 

veder tam seniorky a senioři našli stín a něco 

studeného k pití. V okolí pečovatelky vysázely 

okrasné květiny a také bylinkovou zahrádku z palet. 

Pažitka, citrónová máta, meduňka, levandule, 

tymián, majoránka, dobromysl, stévie, libeček 

a petrželka pak lahodily očím, nosům a chutím 

klientů v nápojích a polévkách. 

Také na „trojce“ jsme se po rekonstrukci budovy 

zaměřili na úpravu venkovního prostředí. Klienti 

přispěli podle svých možností - moudrou radou nebo 

sami přiložili ruce k dílu. Na úpatí nové terasy vznikla 

skalka s trvalkami a sukulenty a stálé ohniště na 

opékání špekáčků. Pečovatelky na přání klientů 

zasázely ovocné keříky, rybíz a angrešt. Už v době, 

kdy ještě ani kořínky nestačily prorůst zemí, vedli 

klienti vášnivé diskuze o tom, jak úrodu příští rok 

zpracovat. Na terase klienti pěstovali v kbelících 

rajčata a papriky. Úroda sice nebyla velká, ale o to 

chutnější. A zeď Domova v létě ozdobily slunečnice, 

jejichž semínka klienti sypali v zimě do krmítek. 

S potěšením jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, který plní přání 

osamoceným seniorům. Projekt přinesl radost osmnácti klientům a nejhezčí je, že se z něj zrodilo několik 

vztahů, plných přátelství a naděje. 

Jsme rádi, že již druhým rokem je partnerem našeho Domova Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

V roce 2017 Nadace přispěla na pořízení kvalitních polohovacích křesel pro klienty, kteří by jinak byli 

odkázáni na celodenní pobyt na lůžku. 

Sociální službě Domov se zvláštním režimem se věnujeme na dvou budovách. Větší budova s kapacitou 

56 klientů je v naší řeči tzv. „jednička“, menší budova, tzv. „trojka“, má kapacitou 20 klientů.  

s 

Aby týmové soukolí hladce fungovalo, je zapotřebí 

souhry všech jeho součástí. Proto děkujeme celému 

pracovnímu týmu za skvěle odváděnou práci. A že ta 

práce opravdu stojí opravdu za to, dosvědčuje ocenění 

jedné z nás, paní Marty Buriánkové, v "Národní ceně 

sociálních služeb - Pečovatelka roku 2017". 

Naše poděkování patří také rodinným příslušníkům, kteří 

oceňují těžkou práci pečovatelské profese a pomáhají 

nám i svým blízkým vytvářet příjemné prostředí, kde se 

všem dobře žije. 

Gabriela Lahrová 

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem 

Rok služby v číslech: 

Kapacita služby byla 76 klientů. 

Službu využilo celkem 

90 seniorů, 74 žen a 16 mužů. 
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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 2017 v číslech: 

Kapacita služby byla následující: 

 12 míst v pobytové formě služby 

 4 místa v ambulantní formě 

Službu využilo celkem 13 seniorů, 

z toho bylo 10 žen a 3 muži. 

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

2017 nabízena Odlehčovací služba ve dvou formách, ambulantní a pobytové. Stejně jako 

v předchozích letech, i v roce 2017 byl zájem především o pobytovou formu služby.  

Senioři pobývají v Odlehčovací službě pouze po přechodnou dobu, a to nejdéle na 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 většinu 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 Odlehčovací 

služby zapojovali do běžných denních aktivit. Oblíbené 

byly masáže, kondiční cvičení, za příznivého počasí 

procházky či posezení venku, čtení, reminiscence, 

trénování paměti, posezení u kávy a čaje, poslech 

hudby, společné zpívání, tvořivé práce. Seniorky 

i senioři se společně s klienty Domova se zvláštním 

režimem starali o bylinkovou zahrádku a užívali si její 

voňavé výpěstky. Klientky se s chutí pouštěly do 

společného pečení moučníků a přípravy drobného 

pohoštění. Příjemné chvíle seniorky a senioři strávili 

každé úterý s terapeutickými pejsky a s kočičkou. 

Mnozí z klientů využili možnosti zúčastnit se 

pravidelné pondělní bohoslužby. Velké oblibě se těšila 

také hudební odpoledne s panem Slavíčkem. 

V Odlehčovací službě je důležitá spolupráce 

s rodinami klientů. I v roce 2017 se nám dařilo tuto 

spolupráci rozvíjet. Informace a podněty rodinných 

příslušníků se staly součástí individuálního přístupu ke 

klientům, péče se tak mohla zaměřit na konkrétní 

potřeby seniorů.  

Ráda bych poděkovala celému týmu služby za 

nasazení a vřelý lidský přístup jak ke klientům, tak také 

k sobě navzájem. Společnými silami měníme službu 

v zájmu klientů. Děkuji všem příznivcům 

a podporovatelům služby, a věřím, že nám i nadále 

zachovají přízeň. 

Gabriela Lahrová 

sociální pracovnice Odlehčovací služby 
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Posláním pečovatelské služby je poskytování takové podpory, která umožní žít lidem co 

možná nejdéle v jejich domácnosti podle jejich zvyklostí. 

 

  

Pečovatelská služba v roce 2017: 

Službu využilo celkem 22 klientů,  

 z toho bylo 16 žen a 6 mužů. 

Seniorům bylo poskytnuto 1 873 hodin péče. 

Celková kapacita služby byla 60 klientů. 

Do domácností bylo dovezeno 1 517 obědů. 

Pečovatelky ujely celkem 24 366 km. 

Jediná terénní služba střediska je určena  dospělým lidem a seniorům, žijícím v regionu Svazku obcí 

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

Loučná nad Desnou, Rejchartice, Hraběšice a jejich místní části). 

Na Pečovatelskou službu se nejčastěji obraceli lidé, kteří z důvodu fyzické a časové náročnosti 

nezvládali sami péči o své blízké. Službu oslovili také samotní senioři, kteří pomoc potřebovali. 

V roce 2017 byli klienty Pečovatelské služby senioři s věkovým průměrem 82 let. Pečovatelky 

v jejich domácnostech pomáhaly při poskytování úkonů osobní hygieny, přípravy stravy a dohledem 

(zejména u osob s projevy demence), k některým klientům jezdily i vícekrát denně. A nejen to, 

pracovnice Pečovatelské služby napomáhaly klientům v udržení nebo upevňování přirozených 

kontaktů s rodinou, přáteli a sousedy, což vedlo ke zlepšení duševní pohody klientů, k jejich 

aktivizaci a samostatnosti.  

Ptala jsem se klientů, který faktor při 

poskytování Pečovatelské služby pro ně 

hraje zásadní roli? Bez výjimky 

odpovídali, že je to osobnost pečovatelky. 

Klienti si všímají, jak pečovatelka dokáže 

využít své odborné znalosti a dovednosti 

v každodenní práci, jak je zručná 

a dokáže si poradit i v nečekaných 

situacích. A nejvíce ze všeho si považují 

vstřícného přístupu a pochopení. Naštěstí 

právě takovou pečovatelku v týmu služby 

máme. Je to paní Libuše Dorňáková 

a vězte, že na každou její návštěvu 

v domácnosti se seniorky a senioři 

opravdu těší. Vědí, že je na ni spolehnutí, 

svou práci neošidí a navíc přidá humor 

a laskavé slovo. 

V roce 2017 podpořila činnost 

Pečovatelské služby Obec Sobotín. Jsme 

rádi, že se takto projevila solidarita 

obyvatel se staršími spoluobčany, kteří 

pro svou obec v minulosti mnohé vykonali. 

Věřím, že do budoucna se z této pomoci 

stane samozřejmá a úctyhodná tradice 

Děkuji také všem ostatním, organizacím 

i jednotlivcům, kteří Pečovatelskou službu 

v roce 2017 podporovali, a přála bych si, 

aby nám i nadále zachovali svou přízeň. 

Kateřina Kotasová  

vedoucí a sociální pracovnice  

Pečovatelské služby 
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Trocha statistiky za rok 2017: 

Celková kapacita služby …12 klientů  

 z toho v jesenickém Domě 3 klienti  

 v olomouckém Domě 9 klientů  

Službu využilo 19 mladých lidí. Lenka Němečková 

vedoucí a sociální pracovnice Domu na půl cesty 

Dalo by se konstatovat, že rok 2017 byl pro Dům na půl cesty v Olomouci a Jeseníku pestrým rokem plným 

změn. K rozhodnutí podporovat rodiče s dětmi nás inspirovala zásadní změna v životě mladého páru, který 

naši službu využíval od počátku roku. Tou změnou se stalo očekávání potomka. Podařilo se nám získat 

finanční prostředky od Magistrátu města Olomouc, Města Jeseníku, Diakonie ČCE a Nadace Charty 77. 

V Jeseníku jsme si pronajali navíc byt a pustili jsme se do rozsáhlejší rekonstrukce. Vymalovali jsme barevně 

společné prostory, zmodernizovali společenské místnosti, naši klienti ocenili novou rohovou sedací soupravu, 

kde z pohodlí můžou sledovat telku a společně se setkávat. Pokoje se přizpůsobily rodičům s dětmi nákupem 

dětských postýlek, židliček a přebalovacích komod. Velké poděkování patří pracovníkům Diakonie v Sobotíně, 

kteří v rámci vyhlášené sbírky darovali mladým rodičům hračky, oblečení a vybavení pro děti. Zbrusu nový 

kabát dostala kuchyň v jednom z našich bytů. Novou kuchyňskou linku uvítali klienti s nadšením a denně se 

z ní linuly vůně připravovaných pokrmů, od vařených, smažených a dušených až po pečení dezertů. 

Přípravy na podporu rodičů se nesoustředily pouze na materiální stránku. Pracovnice se připravovaly po 

profesionální stránce, a tak křížem krážem brázdily Moravu, navštěvovaly a navazovaly spolupráci 

s azylovými domy pro matky s dětmi, „Saskami“, „OSPODEM“ a Klokánkem, aby mohly odborně pomáhat.  

Pozitivní zpětnou vazbu jsme získali od klientky, které jsme doporučili projekt „Je to na nás“. Hlavním cílem 

bylo poskytnout mladým lidem příležitosti, které nemají, ukázat možnosti, které neznají a zmírnit jejich 

znevýhodnění ve společnosti. Dílčími cíli bylo odbourání strachů a předsudků o pracovním trhu, snížení 

závislosti na sociálním sytému, zlepšení komunikace a počítačové gramotnosti. Klientka vycestovala dvakrát 

na týden do sousedního Slovenska, aby nasbírala zkušenosti a výsledkem ve spolupráci s podporou 

pracovníků bylo získání hlavního pracovního poměru a především navázání nových přátelství. Potěšilo nás, 

když nás na oplátku navštívili mladí lidé z Domu na půl cesty ze Slovenska, že se jim u nás líbilo.  

Za úspěch lze považovat podporu klientů Domu na půl cesty v oblasti zaměstnávání mladých lidí a řešení 

dluhové problematiky. V minulém roce se podařilo 66 % klientů najít stabilní práci. Pracovnice navázaly 

spolupráci s dluhovou poradnou v Olomouci, což přineslo klientům hlubší náhled do problému zadlužování. 

Důkazem, že služba Dům na půl cesty má smysl, jsou pozitivní zpětné reakce bývalých klientů, kteří se 

postavili na vlastní nohy a daří se jim zvládat životní nástrahy.  

Všem pracovnicím Domu na půl cesty děkuji za jejich 

profesionální přístup, kterým podporují mladé lidi a připravují 

je na samostatný život, za jejich odvahu pustit se do změn a 

za jejich ochotu přidat ruce k dílu a posouvat tak službu vpřed. 

Poděkování také všem, kteří nám v průběhu roku pomáhali. 

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

osobou. 

Náklady Střediska 

Celkové náklady Střediska za rok 2017 dosáhly výše: 56,084.449,37 Kč 

z toho: náklady vynaložené na plnění sociálních služeb 53,086.641,35 Kč (94,7 %) 

 náklady na vlastní činnost (správu) organizace 2,819.475,20 Kč (5,0 %) 

 náklady na vedlejší činnost organizace 178.332,82 Kč (0,3 %) 

 

Největšími nákladovými položkami byly: 

mzdové náklady ve výši 28,434.531,00 Kč (50,7 %) 

zákonné a ostatní sociální pojištění 9,872.733,00 Kč (17,6 %) 

materiálové náklady ve výši 4,987.550,29 Kč (8,9 %) 

z toho: za potraviny 3,246.087,84 Kč 

 za úklidové a čisticí prostředky 722.133,06 Kč  

 za ochranné pracovní pomůcky 336.426,05 Kč  

náklady na služby ve výši 3,856.803,16 Kč (6,9 %) 

náklady na energie ve výši 2,243.906,92 Kč (4,0 %) 

náklady na odpisy ve výši 1,925.202,00 Kč (3,4 %) 

náklady na opravy ve výši 1,375.782,93 Kč (2,5 %) 

náklady na služby ústředí Diakonie ve výši 953.333,41 Kč (1,7 %) 

náklady na nákup DHM ve výši 711.628,33 Kč (1,3 %) 

poskytnuté příspěvky ústředí ve výši 362.920,50 Kč (0,6 %) 

Celkem 54,724.391,54 Kč (97,6 %) 

 

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 

 1,360.057,83 Kč (2,4 %). 
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náklady na služby ústředí Diakonie

náklady na nákup DDHM

poskytnuté příspěvky ústředí

další náklady
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Výnosy Střediska 

Celkové výnosy Střediska za rok 2017 dosáhly výše: 53,071.973,80 Kč 

Hlavními zdroji výnosů Střediska byly: 

příjmy od uživatelů služeb celkem 26,737.852,00 Kč (50,4 %) 

z toho: uživatelé Domova se zvl. režimem 16,041.707,00 Kč 
 uživatelé Domova pro seniory  9,240.363,00 Kč 
 uživatelé Odlehčovací služby  690.646,00 Kč 
 uživatelé Pečovatelské služby 326.857,00 Kč 
 uživatelé Domu na půl cesty  438.279,00 Kč 

dotace MPSV v celkové výši 18,218.600,00 Kč (34,3 %) 

z toho: pro Domov se zvláštním režimem 9,500.600,00 Kč 
 pro Domov pro seniory  5,254.000,00 Kč 
 pro Odlehčovací službu  2,554.000,00 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 910.000,00 Kč 

dotace od OLK  3,333.400,00 Kč (6,3 %) 

z toho: pro Domov se zvláštním režimem 600.000,00 Kč 
 pro Domov pro seniory  516.400,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty (ESF) 2,217.000,00 Kč 

úhrady zdravotních pojišťoven 2,194.179,79 Kč (4,1 %) 

z toho: za Domov se zvláštním režimem 1,342.291,44 Kč 
 za Domov pro seniory  850.585,81 Kč 
 za Odlehčovací službu  1.302,54 Kč 

jiné výnosy  1,323.223,00 Kč (2,5 %) 

obecní a jiné provozní dotace 603.607,50 Kč (1,1 %) 

z toho: pro Domov pro seniory 169.612,63 Kč 
 pro Domov se zvláštním režimem 232.611,60 Kč 
 pro Odlehčovací službu 36.345,56 Kč 
 pro Pečovatelskou službu 9.692,00 Kč 
 pro Dům na půl cesty 27.000,00 Kč 

příjmy od zaměstnanců 210.520,00 Kč (0,4 %) 

Celkem hlavní zdroje výnosů: 52,621.382,29 Kč (99,1 %) 

Ostatními 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:  450.591,51 Kč (0,9 %) 

 

Hospodaření Střediska za rok 2017 skončilo s účetní ztrátou ve výši 3.012.475,57 Kč. 
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Zkrácená  ROZVAHA  Střediska  k  31.12.2017  -  v Kč 

Č. účtu AKTIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

13 Software 150 595,00 0,00 

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

22 Samostatné movité věci a jejich soubory 8 009 527,34 7 095 685,30 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 228 998,97 2 066 419,21 

31 Pozemky 63 813,00 63 813,00 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 268,00 73 768,00 

73 Oprávky k software -150 595,00 0,00 

081- 088 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -18 281 943,71 -19 130 723,91 

112 Materiál na skladě 573 980,55 529 322,06 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 12 522,97 10 374,59 

211 Pokladna 5 477,00 36 882,00 

213 Ceniny 0,00 7 000,00 

221 Účty v bankách 927 491,10 -1 023 886,54 

311 Odběratelé 174 965,00 843 068,02 

314 Poskytnuté provozní zálohy  98 288,78 148 346,25 

315 Pohledávky za klienty 291 220,00 194 919,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 9 170,00 13 190,00 

381 Náklady příštích období 131 242,58 111 759,00 

382 Časové rozlišení dotace 0,00 415 540,62 

 AKTIVA CELKEM 48 145 985,91 45 286 440,93 

 

 

Č. účtu PASIVA - název účtu Počáteční stav Koncový stav 

242 Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie 2 977 562,00 4 377 562,00 

321 Dodavatelé 1 948 932,43 1 368 730,83 

324 Přijaté zálohy 3 900,00 3 900,00 

325 Závazky ke klientům 642 642,80 533 716,50 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 677 822,00 2 191 387,00 

336 Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř.zdrav. poj. 910 241,00 1 235 445,00 

342 Ostatní přímé daně 128 043,00 240 033,00 

346 Zúčtování dotací -155 900,00 0,00 

379 Jiné závazky 18 765,00 0,00 

383 Výdaje příštích období 47 928,00 0,00 

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

389 Dohadné účty pasivní 538 857,00 56 208,00 

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

902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 38 862 387,92 37 542 269,92 

911 Fondy 321 051,00 229 558,81 

912 Peněžní fondy 48 956,50 48 956,50 

931 HV ve schvalovacím řízení -575 412,82 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -2 739 468,94 -3 018 530,08 

 PASIVA CELKEM 48 145 985,91 48 298 916,50 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -3 012 475,57 
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VÝSLEDOVKA Střediska k 31. 12. 2017 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 4 990,0 1 962,5 2 634,5 201,0 108,5 64,0 14,5 5,0 

   - potraviny 3 246,5 1 436,0 1 676,0 81,0 51,5 0,0 0,0 2,0 

   - palivo 721,5 237,0 383,5 73,0 8,0 20,0 0,0 0,0 

   - OPP 337,5 96,5 214,5 21,5 2,0 3,0 0,0 0,0 

   - PHM 113,5 20,5 45,0 4,0 41,0 3,0 0,0 0,0 

   - ostatní 571,0 172,5 315,5 21,5 6,0 38,0 14,5 3,0 

502 Spotřeba energie 2 244,0 763,5 1 026,0 104,0 14,5 295,0 0,0 41,0 

   - elektřina 786,0 238,0 348,0 36,5 7,5 115,0 0,0 41,0 

   - plyn 1 198,0 428,5 573,0 58,0 6,0 132,5 0,0 0,0 

   - vodné, stočné 260,0 97,0 105,0 9,5 1,0 47,5 0,0 0,0 

504 Prodané zboží - kantýna 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 

507 Spotřeba DHM 711,5 131,0 410,0 59,0 6,0 105,5 0,0 0,0 

508 Zdrav.mater., rehab.pom. 54,0 20,0 30,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

511 Opravy a udržování 1 375,5 551,5 684,5 102,5 2,0 35,0 0,0 0,0 

   - budov 1 195,0 497,5 606,0 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - automobilů 2,5 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - strojů a zařízení 113,0 40,5 60,0 8,5 1,0 3,0 0,0 0,0 

   - ostatní 65,0 12,5 17,0 2,5 1,0 32,0 0,0 0,0 

512 Cestovné 73,0 20,5 29,5 5,0 3,0 15,0 0,0 0,0 

513,515 Náklady propag. a pohošt. 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 

516 Náklady spojů vč. internetu 214,0 44,0 119,0 8,0 2,0 41,0 0,0 0,0 

517 Spotřeba DNM 29,0 10,5 15,0 1,5 0,5 1,5 0,0 0,0 

518 Ostatní služby 4 810,5 1 462,0 2 209,0 243,0 256,0 575,0 61,5 4,0 

   - odpady 443,5 174,0 233,0 35,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

   - nájemné 1 616,5 365,0 541,0 61,0 221,0 428,5 0,0 0,0 

   - zdravotnické služby externí 52,0 17,0 31,5 3,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

   - právní a ekonom.služby 59,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 58,0 0,0 

   - revize přístrojů a zařízení 136,5 55,0 76,5 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

   - DSA 953,0 333,5 453,0 71,0 19,0 76,5 0,0 0,0 

   - ostatní služby 1 550,0 517,5 874,0 68,0 14,5 68,5 3,5 4,0 

521 Mzdové náklady 28 434,5 8 443,0 15 457,5 2 525,5 647,0 1 359,5 0,0 2,0 

   - Mzdy 27 982,5 8 250,0 15 253,0 2 518,0 629,0 1 330,5 0,0 2,0 

   - OON 452,0 193,0 204,5 7,5 18,0 29,0 0,0 0,0 

524 Zákonné SP a ZP 9 575,0 2 822,0 5 229,0 857,0 214,0 452,0 0,0 1,0 

525 Ostatní sociální pojištění 298,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 297,5 0,0 

526 Vzdělávání a rozvoj zam. 182,0 49,0 100,5 11,0 8,5 13,0 0,0 0,0 

527 Zákonné sociální náklady 261,5 70,5 124,5 22,0 2,5 42,0 0,0 0,0 

532 Daň z nemovitostí 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

538 Ostatní daně a poplatky 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 

542 Ostatní pokuty a penále 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 

543 Odpis nedob. pohled.  54,5 0,0 10,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 

544 Úroky 62,0 22,0 29,5 4,5 1,0 5,0 0,0 0,0 

545 Kursové ztráty 4,0 1,5 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

547 Pojistné 113,0 37,0 59,0 7,5 1,5 6,0 0,0 2,0 

548 Manka a škody 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

549 Jiné ostatní náklady 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,5 2,5 

   - na bankovní operace 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,5 0,0 

   - ostatní náklady 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

551 Odpisy 1 925,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 925,0 0,0 

581 Poskytnuté přísp. ústředí 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 363,0 0,0 

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

  CELKEM  NÁKLADY 56 084,5 16 411,0 28 198,5 4 156,0 1 267,0 3 054,0 2 819,5 178,5 
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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 29 142,5 10 174,0 17 505,0 697,0 328,0 438,5 0,0 

   - úhrady uživatel – péče  12 841,0 3 771,5 8 504,5 349,0 216,0 0,0 0,0 

   - úhrady uživatel – ubyt.  7 331,0 2 725,0 3 984,0 183,5 0,0 438,5 0,0 

   - úhrady uživatel – strava 6 566,5 2 744,0 3 553,5 158,0 111,0 0,0 0,0 

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

   - od zdrav. pojišťoven 2 194,0 850,5 1 342,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

   - za stravné od zaměst. 210,0 83,0 121,0 5,0 1,0 0,0 0,0 

603 Příjmy z vedl. činnosti 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,5 

   - stravné 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

   - pronájem 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 

   - FS od klientů 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5 

   - praní prádla, ostatní 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 

604 Tržby za prodej zboží 131,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,5 

644 Úroky 4,5 1,5 2,0 0,5 0,0 0,5 0,0 

682 Nadační přísp. a dary 29,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

649 Jiné ostatní výnosy 1 323,5 687,0 636,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

682 Nadační přísp. a dary 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

683 Tuzemské dary 35,0 18,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

685 Veřejné sbírky 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 

686 Nepeněžní dary 14,5 5,0 7,0 1,0 0,5 1,0 0,0 

69x Dotace provozní 22 155,5 5 940,0 10 366,0 2 590,5 922,5 2 336,5 5 940,0 

   - SR-MPSV 18 218,5 5 254,0 9 500,5 2 554,0 910,0 0,0 5 254,0 

   - OLK 3 333,5 516,5 600,0 0,0 0,0 2 217,0 516,5 

   - provozní dotace od obcí 119,0 0,0 33,0 0,0 3,0 83,0 0,0 

   - provozní dotace ostatní 484,5 169,5 232,5 36,5 9,5 36,5 0,0 

 CELKEM  VÝNOSY 53 072,0 16 826,0 28 611,5 3 289,0 1 251,5 2 835,0 259,0 

 
 

Výsledek hospodaření v tis. Kč 

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ 

CELKEM DS DZR OS PS DPC SPRÁVA VEDL.Č. 

-3 012,5 415,0 413,0 -867,0 -15,5 -219,0 -2 819,5 80,5 

Bilanční zhodnocení 

Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech Střediska činil 32,48 %. 

Podíl dotace Olomouckého kraje „Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na 
sociální začleňování“ na celkových nákladech Střediska činil 3,95 %. 

Podíl celkové dotace Olomouckého kraje na celkových nákladech Střediska činil 5,94 %. 

Středisko skončilo s účetní ztrátou ve výši 3,012.475,57 Kč. 

Stav fondů Střediska k 31.12.2017: 

Vlastní jmění (snížené o odpisy) 41,028.329,94 Kč 

Sociální fond  229.558,81 Kč 

Peněžní fond  48.956,50 Kč 

Celkem  41,306.845,25 Kč 

Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta z minulých období -3,018.530,08 Kč 
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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  

Statutárnímu městu Olomouc 

Obci Petrov nad Desnou  

Obci Sobotín 

Obci Velké Losiny  

 Obci Vikýřovice 

Olomouckému kraji  

Nadaci Charty 77 - Kontu Bariéry 

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 

„Šikovným lidičkám“ z Libiny 

Restauraci U Guralů, Petrov nad Desnou 

 
Firmám a jednotlivcům, kteří podpořili oslavy 25. výročí střediska a klientskou tombolu 
Auto HÉGR, Kavárna D 123, Čokoládovna Troubelice, Firma KREMO Olga Gřundělová, Ford CARent, 
GoFlex Šumperk, Hotel Koruna Šumperk, Charita Šumperk, Judith Photo, KRAKEN‘S, Květinka 
Ondráček, Lázně Bludov, Linea Nivnice, LOGES TRADE s.r.o., Město Šumperk, Michaela Lipenská, 
Naše vinotéka, paní Ludmila Fialová, Pivnice Kotelna Šumperk, Pivovar Litovel, Profihair 
Martina Pelikánová, Rekreační komplex Losinka, Studio MAX Šumperk, Tattoo&Piercing Studio, 
Úsovsko Food, Vlasové studio Soňa 
 
Dobrovolníkům, kteří v rámci vlastních možností pravidelně pomáhali: 

Dobrovolníkům z farního sboru ČCE v Šumperku 

Dobrovolníkům z farního sboru ČCE v Olomouci 

 
Dalším dárcům a dobrovolníkům, kteří si nepřáli být jmenováni, ale to neznamená, že jejich 
pomoc byla málo významná. 
 
Zaměstnancům Střediska, kteří věnovali vybavení pro děti, hračky a dětské oblečení ve 
prospěch Domu na půl cesty.  
 
 

Všem upřímně děkujeme. 

V Petrově nad Desnou, 31. května 2018   Ing. Hana Řezáčová, ředitelka  


