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Pomáhat druhému by mělo být samozřejmou součástí života každého z nás. Jenže! Volba pomoci
druhému jako své profese staví tuto bohulibou záležitost do nového světla. Pomáhám-li jako občan,
mohu volit - kdy pomůžu, komu pomůžu, jak pomůžu, kolik energie do pomoci druhému investuji.
Výjimkou jsou snad jen situace pomoci při záchraně života.
Stane-li se z pomoci druhému zdroj obživy (neostýchejme se tohoto spojení) - zavazuji se pomoc
konat v rámci pravidel pracovního vztahu. Moji připravenost pomáhat podmiňuje v jaké organizaci
a pod jakým šéfem pracuji. Neméně tak je moje (už) povinnost pomáhat rámována do pracovní doby
– a to až na 12 hodin. Také už nevolím, komu budu pomáhat. Nejde o člověka, kterého znám celý
život, nebo mu svoji pomoc směřuji na základně sympatií. Co více, svoji pozornost a energii musím
mít připravenou pro několik lidí v jeden den. A každý z nich je osobnost a situace každého z nich si
žádá jiný přístup. Pro druhého tady musím být i tehdy, kdy on je nazlobený na celý svět, má bolesti,
nedokáže sdělit svá přání, nebo vyžaduje intenzivně moji veškerou pozornost. Je rázem mnohem
složitější říct si, že zrovna dnes nemám svůj den.
Také musím počítat s tím, že při profesionálním pomáhání pracuji v týmu. Musím komunikovat
s ostatními lidmi, kteří potřebují vědět, co a proč dělám já a já potřebuji informace od druhých. A není
někdy snadné se domluvit, sjednotit, spolupracovat.
Pomáhání nemá jen svoji „oslavnou stránku“. Je-li profesí, klade si veliké nároky. Někdy je těžké „mít
ji v nabídce“ po celých 8 až 12 hodin. A může i bolet – fyzicky, ale také psychicky. Přináší hodně
nejistot (řeším tuhle situaci správně, je tohle opravdu to, co ode mě druhý potřebuje, zvládnu dnes být
na nohou celou směnu…?). A co teprve „práce“ sama na sobě. Se svým nastavením, zkušenostmi,
potřebami. Je-li mým životním principem být k ruce ostatním, je pro mě těžké držet se zpátky a dát
prostor druhému.
Při celém tomto výčtu – máme v Diakonii v Sobotíně štěstí, že v ní pracuje mnoho těch, kteří jsou
ochotni se s tím vším a mnohým dalším, denně potýkat. Kteří vnímají ve své práci smysl, mají důvod
do ní zase a znova jít a často se do ní i těšit. Kteří jsou připraveni pomáhat tam, kde už by jiní nebyli
ochotni. A hlavně – vnímat a reagovat na vše, co jim ti, kteří jejich pomoc potřebují, sdělují. Slovy,
výrazem obličeje, hlasem, polohou těla.
Takový člověk je pravým pokladem každé organizace, jejímž smyslem je pomoc druhému. Každý jeden
takový člověk naplňuje společně pojmenované poslání. To naše sobotínské zní: „Poskytujeme sociální
služby seniorům a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Společně s nimi hledáme
cestu, jak jim v jejich situaci pomoci.“
Těch, kteří jsou ochotni učinit z „dobré vůle“ povinnost, je čím dál méně. A těch, kteří pomoc druhého
potřebují a nestačí na ni jejich blízcí, přibývá.
Přeji nám, abychom v Sobotíně každým rokem lépe a lépe dokázali hledat cesty pomoci šité na míru
každému, který je od nás potřebuje. Každý jeden z nás jsme při tom důležití. Každý jeden z nás tvoříme
Diakonii v Sobotíně. Tvořme ji do dalších let společně, jak nejlépe to umíme. A nalézejme pro to nové
a nové spojence. To dává naší práci smysl. A pomáhá vyrovnávat to, co do ní investujeme. Často takto
získáme mnohem víc, než si možná okolí uvědomí. Připojte se k nám, budete vítáni.
Milena Koubková, manažerka služeb
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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 2019 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 2019 pracovala správní rada střediska ve složení:
Předseda správní rady:
Členky správní rady:

Mgr. Miroslav Podhajský
Drahomíra Krejčová – ekonomka
Mgr. Milena Koubková – manažerka služeb
Marie Švajdová – vedoucí stravovacího úseku

V roce 2019 se správní rada 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 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 2019 pracovala dozorčí rada střediska ve složení:
Předsedkyně/předseda dozorčí rady:
Místopředsedkyně dozorčí rady:
Členové dozorčí rady:

Ing. Jiří Flašar
Ing. Jana Němečková
Ing. Jana Dvořáčková

Strana 3

Paní Ladislava Fajtlová
Bc. Petr Maláč
Mgr. Jakub Pavlús
Paní Marie Sléhová
Paní Jana Stoklasová
Paní Jindřiška Šmídová
V roce 2019 se dozorčí rada střediska sešla celkem čtyřikrát. Na těchto setkáních projednávala plán
činnosti na roky 2019 a 2020 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 2019 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.

Ředitel
střediska

1 úvazek

Ekonom.
úsek
vedoucí
ekonom
1 úvazek
personalista
0,5 úvazku
mzd. účetní
0,5 úvazku

PR a FR
PR/FR
1 úvazek
firem./osob. FR
1 pracovník

Domov pro Domov se
zvláštním
seniory
režimem

Odlehč.
služba

organizační
vedoucí
vedoucí
vedoucí
pracovník 0,42 úvazku 0,58 úvazku 0,4 úvazku
1 úvazek
soc. prac.
soc. prac.
soc. prac.
1 úvazek
0,6 úvazku
2 úvazky
pečovatel
pečovatel
21 úvazků 32,5 úvazku

pečovatel
8 úvazků

aktivizační
pracovník
3,5 úvazku

uklízeč
0,5 úvazku

Sociální
služby,
ošetř. úsek

Technický
úsek

Kuchyně

manažer
služeb
1 úvazek

vedoucí
1 úvazek

vedoucí
1 úvazek
kuchařka
6 úvazků

Pečovatel. Dům na půl Ošetř. úsek
služba
cesty

Prádelna

vedoucí
0,2 úvazku

vedoucí
0,2 úvazku

vedoucí
1 úvazek

vedoucí
0,5 úvazku

soc. prac.
0,8 úvazku

soc. prac.
1,8 úvazku

sestra
9,5 úvazku

pradlena
3 úvazky

pečovatel
3 úvazky

pečovatel
3 úvazky

uklízeč
1 úvazek

krejčí
0,5 úvazku
Údržba

uklízeč
8 úvazků

provozář
2 úvazky

K 31. 12. 2019 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve Středisku 121 osob, po přepočtení na úvazky 120
osob.
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Posláním Domova pro seniory je poskytování celoroční péče seniorům. Nabízíme jim možnost
prožít období života, ve kterém se právě nacházejí, v respektujícím a přátelském prostředí.
Senior je pro nás člověkem s nezpochybnitelnou osobní historií, životními hodnotami
a smysluplnou přítomností a budoucností.
Rok 2019 byl už od začátku rokem bohatého společenského,
gastronomického a kulturního života v našem Domově.
Začátkem roku jsme oslavili s manželi R. diamantovou svatbu, 60
let společného života! Připravili jsme pro ně malou oslavu s dortem,
kyticí a skleničkou něčeho ostřejšího. Vzpomínalo se na jejich první
setkání, prožitý život, na děti a také na rodinné starosti i radosti.
Na jaře se uskutečnila akce sázení ovocných stromků v areálu
parku střediska za hojné účasti zaměstnanců a jejich rodinných
příslušníků. I přes nepříznivé počasí se nám podařilo vysadit kolem
dvaceti ovocných stromků – jabloní, třešní, švestek. Senioři si
budou moci užít vlastnoručně natrhané ovoce a podle své chuti se
podílet i na jeho zpracování.
Během jarního období se do Domova přistěhovala paní K., vášnivá čtenářka. Paní uvítala, že bude mít k dispozici
obsáhlou knihovnu s množstvím knih. Společně s pečovatelkami rozčlenily knihy dle žánrů. Trvalo to skoro měsíc,
ale byla to pro paní práce a zábava zároveň. Přehledné uspořádání knihovny si teď pochvalují také ostatní četby
chtiví klienti.
Léto trávili klienti co nejvíce venku, na terase. Rádi zde obědvali a vychutnávali si kávu i buchty, které společnými
silami upekli, opékali si špekáčky. Nechybělo ani tradiční grilování. Velký úspěch měla akce „Oslava léta“. Zahrála
živá hudba a tančilo se a zpívalo na přání. Každý klient si vylosoval v tombole pěknou cenu.
Zdravotní stav a pohybové obtíže většinou klientům nedovolují příliš „vyrážet“ na výlety, ale příležitosti jsou. Toto
léto se například povedlo zorganizovat společnou návštěvu mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku. Byl
to pro všechny nezapomenutelný zážitek. Pravidelně jsme klienty doprovázeli do zdejšího motorestu „Koliba“, na
zákusek, dobrou kávu, vynikající zmrzlinu a pivečko jako křen.
Za nepříznivého počasí mohli klienti pobývat „ v naší kavárničce“ v jídelně. Zde hráli společenské hry a zpívali
písničky u gramofonu. Také zde několik klientů oslavilo své životní jubileum a pan Š. jim zahrál na harmoniku.
Nálada byla vždy veselá.
Konec roku byl ve středisku ve znamení dobročinného
adventu. Prodávaly se mimo jiné i výrobky, které klienti sami
vyrobili: perníčky, vánoční ozdoby, svíčky. Sváteční vánoční
dny se pak nesly v duchu „Ježíškových vnoučat“. Seniory,
kteří již nemají žádné příbuzné, obdarovali laskaví lidé milými
a hodnotnými dárky.
Velké poděkování patří všem členkám a členům týmu za
jejich nadšení, se kterým každý den přicházejí do práce a za
úsilí dělat věci lépe a lépe.

Statistika 2019:
Kapacita služby byla 56 klientů.
Službu využilo celkem 70 seniorů,
-

z toho bylo 36 žen a 34 mužů.

V roce 2019 jsme se zájemci o
službu uzavřeli celkem 22 nových
smluv.

Jana Žejdlíková
koordinátorka Domova pro seniory
Marie Zatloukalová
sociální pracovnice Domova pro seniory
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Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou péči seniorům, jejichž život
významně ovlivňují projevy demence. Celková situace člověka, jeho životní příběh a aktuální
potřeby, určují způsob naší pomoci. Život v naší pobytové službě neznamená ztrátu naděje
na prožívání dalšího života, ve kterém je zachováno to, co je pro konkrétního člověka důležité.
I v roce 2019 čas běžel se vším, co k životu patří. Někdo prožíval radosti. Ty drobné každodenní, třeba
„když se podaří ustlat si sama postel“ nebo „když ty buchty voní, jako ty od maminky“. Někdo měl
důvodů k radosti více, třeba když člověka „zase ty nohy unesou“. Jiní prožívali starosti a nepohodlí
spojené s věkem nebo zdravím či jiné trápení. Zkrátka každodenní život…
Rok 2019 nebyl rokem velkých změn, rekonstrukcí a stěhovaní, ale snažili jsme se spíše užít si pohody,
zaměřit se na drobné radosti.
Léto bylo krásné a plné slunce, takže jsme po dlouhé zimě vyhladověle vstřebávali sluneční paprsky
a ukládali si je na zimu. Proto jsme měli radost z množství nových laviček, které nám pracovníci údržby
připravili. A když už toho sluníčka bylo přece jen moc, využili jsme nově zastřešenou terasu.
Zaměstnanci také zpříjemnili prostory „zahradního domku“. Pověsily garnyže, ušily záclony a také
zprovoznili kuchyňskou linku, takže máme možnost si při posezení na zahradě např. uvařit kávu, čaj,
nakrájet buchtu, ugrilovat špekáček…
V zahradě jsme během léta sklízeli úrodu rajčat, paprik a cuket a následně je zpracovávali podle
ověřených receptů klientek. Na podzim jsme vysázeli ovocné stromy a keře a doufáme, že napřesrok
si budeme moct užívat plodů „naší zahrádky“ v podobě borůvkových buchet nebo třešňové bublaniny.
Na základě dlouholeté dobré zkušenosti pokračujeme ve
spolupráci s canisterapeutem, panem Balcárkem, a jeho
úžasnou kolií Zigim, nově také s canisterapeutkou paní
Orságovou a její čivavou Bambulkou. I nadále
protahujeme klouby tancem při pravidelných hudebních
produkcích pana Slavíčka.
Ze zážitků, které v Domově měly úžasnou premiéru to
byla návštěva paní Měrkové s koněm, který trpělivě
snášel hlazení, poplácávání a nabízení jablek a starého
pečiva. Pro jednu z klientek to byl takový zážitek, že
sama, ačkoliv běžně nechodící, našla sílu vstát
z vozíčku…
Po pořízení datového projektoru nyní pravidelně každé pondělí promítáme pohádky a filmy na přání.
A na závěr roku jsme se již tradičně zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Vnoučata letos plnila
přání téměř třiceti seniorům.

Statistika 2019:
Kapacita služby byla 76 klientů.
Službu využilo celkem
89 seniorů, 70 žen a 19 mužů.
V roce 2019 jsme se zájemci o službu
uzavřeli celkem 25 nových smluv.

Upřímně děkuji všem zaměstnancům Domova se
zvláštním režimem za nasazení, ochotu a odhodlání,
s jakým svou nelehkou práci dělají.
Poděkování patří i všem, kteří nás v naší práci jakkoliv
podporují. Blízkým za jejich podporu a důvěru, v péči
o jejich rodiče a prarodiče. A dobrovolníkům a dárcům,
jejichž náklonnosti si velmi ceníme. Děkujeme!

Gabriela Lahrová
sociální pracovnice 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.
Rok 2019 byl v Odlehčovací službě ve znamení „ drobných, ale přesto významných radostí“. Během celého roku,
jsme spolu s pracovnicemi Domova se zvláštním režimem, připravovaly pro seniory malé akce, které klientům
přinášely potěšení. Posuďte sami …
Každé pondělí se klienti služby mohli těšit na promítání filmů, a to nejen pro pamětníky. Oči paní M. se rozzářily,
když na plátně spatřila neodolatelný úsměv Josefa Zímy v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele. Klienti
si začali svorně pobrukovat, když promítací místností zazněla hudba z filmu Limonádový Joe.
Paní V. se lekla, když při procházce zahradou spatřila u zahradního domku stát poníka. Ale za chvíli ji veškeré
obavy přešly a poníka obdarovala něžným pohlazením a milým slovem.
Kromě cannisterapeutického psa jménem Zigy, který se
svým majitelem navštěvuje Odlehčovací službu již několik
let, měli klienti možnost se seznámit s čivavou Bambulkou.
Bambule, spolu s majitelkou paní Orságovou, nás začala
navštěvovat na podzim roku 2019. Každá návštěva
„čtyřnohých kamarádů“ je pro klienty nejen zpestřením
pobytu, ale může mít i nečekaný efekt. Pan J. již několik
měsíců nedokázal bez pomoci zvednout levou ruku. Když
si k němu přisedl Zigy, pán po chvíli levou ruku zvedl, aby
mohl pejska pohladit. Po několika dalších cvičeních již pán
ruku postupně zvládal sám zvednout.
Na podzim jsme pro klienty připravili opékání buřtů na zahradě domova. V ten den na Odlehčovací službu přijela
poprvé paní I. Když viděla, jak na zahradě sedí všichni senioři pohromadě a s úsměvem si užívají sluníčka, do
toho se linula vůně opékaných buřtů, nečekala a rovnou spolu s dcerou si přisedla k nám. Dle svých slov tak
dobré buřty už dlouho nejedla a chutnaly úplně stejně, jako za mlada.
Aby klienti mohli o Vánocích v pohodlí sledovat v televizi pohádky, pořídili jsme do společných prostor služby
novou pohovku a polohovací křeslo. A aby v horkých letních dnech, bylo v našich podkrovních prostorách
příjemněji, vybavili jsme je novou klimatizací a na okna pořídili zatemňovací rolety.
Zaměstnanci se v roce 2019 účastnili několika vzdělávání. Největší oblibě se těšilo vzdělávání První pomoci, při
kterém si sami na sobě vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc v různých situacích. Dalším vzdělávání, na které
budeme s oblibou vzpomínat, bylo vzdělávání na téma Alzheimerovy demence, jehož součástí bylo divadelní
představení Tři židle.
Závěrem bych ráda poděkovala rodinám a přátelům klientů za
jejich přívětivou spolupráci, bez které by naše služba nebyla
službou s velkým S.
Dále bych ráda poděkovala personálu Odlehčovací služby, za
skvěle odvedenou práci a něhu, kterou klientům každý den
věnují.
Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří přispěli Odlehčovací
službě finančním či věcným darem. Dary byly použity na
zútulnění prostředí služby a k zakoupení kompenzačních
pomůcek.

Gabriela Vávrová
vedoucí a sociální pracovnice Odlehčovací služby
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Statistika 2019:
Kapacita služby byla následující:
 12 míst v pobytové formě služby
 4 místa v ambulantní formě
Službu využilo celkem 32 seniorů,
z toho bylo 25 žen a 7 mužů.
18 osob využilo službu opakovaně.

Posláním osobní asistence je poskytování takové podpory a pomoci, která umožní žít lidem co
možná nejdéle ve svém vlastním prostředí a dle svých zvyklostí, potřeb a zájmů.
Osobní asistence je terénní služba, působící na území Svazku obcí údolí Desné (obce Petrov nad Desnou,
Sobotín, Vernířovice, Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Rejchartice, Hraběšice), v Novém
Malíně a v Šumperku. Osobní asistence je poskytovaná v domácnostech klientů, popřípadě všude tam, kde klient
potřebuje, každý den včetně víkendů a svátků od 6:00 do 20:00 hodin.
Rok 2019 byl pro naši službu ve znamení velkých změn. Pečovatelskou službu, která v regionu působila od roku
2007, vystřídala od 1. 1. 2019 služba Osobní asistence. Možná Vás napadá, proč jsme se k této změně po dvanácti
letech uchýlili? Vycházeli jsme především z potřeb klientů a zájemců o terénní službu, kterým již plně nevyhovoval
koncept předchozí služby. Pečovatelská služba, časově a úkonově vymezená, přestala naplňovat měnící se
požadavky klientely. Osobní asistence je poskytována lidem bez časového omezení a při činnostech, které oni
potřebují. Díky změně jsme byli schopni zajistit asistenci například u klienta s vzácným mentálním onemocněním,
poskytnout mu podporu a pomoc po převážnou část dne. Klient tak může trávit čas dle svých preferencí, a to
především ve své domácnosti.
Další velkou změnou bylo rozšíření týmu. Ke
stálici terénní služby, paní Dorňákové, se
připojily další tři pracovnice v přímé péči (paní
Soudková, Jurášová a Pěničková). Sice
„novicky“ v sociálních službách, ale svým
nadšením a aktivním přístupem se staly
prakticky ihned plnohodnotnými členkami
týmu. Tímto bych chtěla všem pracovnicím
poděkovat, že i přes veškeré změny, které se
během tohoto roku udály, si zachovaly
profesionalitu, spolehlivost a vřelý přístup ke
klientům i k sobě navzájem. Díky jim byla
služba schopna fungovat po celý rok bez
omezení.
Vzhledem k rozšíření pracovního týmu bylo nutné rozšířit také vozový park služby. S finanční podporou společnosti
Agrega Bludov a.s. jsme získali dva osobní automobily. V současné době tedy potkáte pracovnice Osobní
asistence na cestách ve dvou bílých a jednom červeném vozidle Peugeot.
Chtěla bych velmi poděkovat vám všem,
jednotlivcům i organizacím, kteří jste Osobní
asistenci v roce 2019 podporovali. Díky vám se
nám daří poskytovat péči za lepších podmínek
a efektivněji. Věřím, že naše spolupráce bude
stejně dobře pokračovat i v nadcházejících
letech.

Statistika 2019:
Celková kapacita služby byla 40 klientů.
Službu využilo celkem 36 klientů,
z toho bylo 27 žen a 9 mužů.
Klientům bylo poskytnuto 2 739 hodin péče.
Asistentky najezdily za rok celkem 31 650 km.
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V neposlední řadě patří velké poděkování
klientům. Celý tým těší vaše důvěra a přízeň.

Lucie Brodzáková
vedoucí a sociální pracovnice
Pečovatelské služby

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.

Každý rok je v Domě na půl cesty velmi pestrý, stereotyp je nám cizí. Odnesli jsme si z roku 2019 nové
zážitky s klienty, účastnili se mnoho zajímavých událostí.
Celý rok jsme se snažili podporovat mladé lidi tak, aby od nás odcházeli nastartovaní do samostatného
života. Důkazem, že naše práce má cenu, je zpětná vazba odcházející klientky: „Všechno, co jsem se
tady naučila, se mi teď bude hodit. Jako první věc, kterou jsem si musela přiznat a naučit se, bylo, že
mám onemocnění, které musím řešit a teď jsem díky tomu v pohodě. Taky jsem se naučila vařit, uklízet,
šetřila jsem si a našla jsem si práci. Podle mě má dům na půl cesty smysl. Je dobrý pro lidi, kteří nemají
kde bydlet, ale mají nějaký cíl, chcou něco dokázat. Myslím, že se o sebe konečně umím postarat.“

Na začátku roku se nám naskytla příležitost zúčastnit se celorepublikového setkání domů na půl cesty,
které organizovalo SKP Centrum Pardubice. Setkání pro nás, vedoucí služby a sociální pracovnici,
bylo velmi obohacující a přínosné, jelikož se nám otevřel prostor pro navázání spolupráce, sdílení
zkušeností a řešení společných témat. Pozitivní zprávou je, že „Sraz DéPéCéček“ se bude konat
pravidelně 2 x ročně, vždy pod záštitou jiného domu.
Počínající léto probudilo v obyvatelích jesenického Domu tvořivého ducha. Klienti spolu s pracovníky
se pustili do výroby originálního paletového nábytku. Můžeme se pochlubit novými sedačkami pro
návštěvy i klienty, konferenčními stolky a bytelnými jídelními stoly. Protože palety najdou využití také
venku, pracovalo se i na zahradě. Klienti vytvořili záhonek pro pěstování bylinek, které pak zužitkovali
při přípravě pokrmů.
Na podzim jsme se zúčastnili prezentace poskytovatelů sociálních služeb v Jeseníku pod názvem
„Společně pomáháme.“ Do příprav se aktivně zapojili i klienti Domu. Napekli kakaové sušenky pro
návštěvníky, které pak mizely z laskominové ošatky jak pára nad hrncem. Součástí zajímavého
programu byla výstava fotografií se sociální tématikou. Své snímky zde prezentovala originálním
způsobem, zavěšené na stromech, naše kolegyně Adéla Raifová.
Zůstaňme ještě chvíli v Jeseníku. V prosinci jsme se zde poprvé zapojili do projektu „Vánoční strom
pro děti v nouzi“, který organizují již 13 let paní Martina Fafílková a pan Marcel Šos. Děti zavěsí na
stromeček v informačním centru Katovna svá psaná a malovaná přání. Splnit jim je může kdokoliv,
koho potěší rozzářené dětské oči. Letos tak byly obdarovány také děti jedné z klientek Domu na půl
cesty v Jeseníku. Celý pracovní tým pak zakoupil dárek malému kouzelníkovi.
A přesuňme se do krajského města. V Olomouci byl závěr roku opravdu hektický. Přáli jsme si s klienty
prožít Vánoce v hezčím prostředí. Ačkoliv v cestě stálo mnoho překážek, klienti byli odhodlaní náročné
dny zvládnout a ujišťovali nás: „To dáme“. Zatímco se z okolních domácností linula vůně cukroví, u nás
se škrábalo, omítalo, malovalo. Klienti hráli „škatule hejbejte se“ a stěhovali se z jednoho pokoje do
druhého, aby malířská firma mohla nerušeně pracovat. Všichni jsme běhali s kbelíky a hadry a díky
perfektní spolupráci jsme zvládli uklidit Dům s nadsázkou od půdy po sklep. Jako zázrakem se podařilo
společně napéct perníčky a cukroví, ozdobit celý Dům dekoracemi a vánočními stromečky. A rok jsme
zakončili doslova s úsměvem na tváři - společně v kině na komedii, kterou vybrali klienti.
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Rok hodnotím jako úspěšný a děkuji svým jménem všem pracovnicím za jejich celoroční práci, děkuji
klientům a děkuji dárcům a partnerům služby, kteří podporují naše aktivity.

Statistika 2019:

Lenka Němečková
vedoucí a sociální pracovnice Domu na půl cesty

Celková kapacita služby byla 12 klientů
Službu využilo celkem 23 mladých lidí:
-

z toho v jesenickém Domě 11 osob

-

v olomouckém Domě 12 osob
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Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně je nestátní neziskovou organizací - evidovanou právnickou
osobou.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019
Náklady v tis. Kč
č. účtu

název účtu

DS

DZR

501
502
504
507
508
511
512
513,515
516
517
518
521
524
525
526
527
532
538
544
545
547
549
551
581
582

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží - kantýna
Spotřeba DHM
Zdrav. mater., rehab. pom.
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na propag. a pohošt.
Náklady spojů vč. internetu
Spotřeba DNM
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné SP a ZP
Ostatní sociální pojištění
Vzdělávání a rozvoj zam.
Zákonné sociální náklady
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Úroky
Kursové ztráty
Pojistné
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté přísp. Ústředí
Poskyt. členské přísp.

5 436
2 317
48
1 773
62
1 679
87
302
236
11
5 426
35 214
11 746
324
268
371
2
10
110
2
83
109
1 959
377
7

1 894
738
0
309
23
892
23
105
68
4
1 735
9 990
3 320
140
64
88
0
3
38
1
25
37
804
132
2

2 963
986
0
1 213
33
639
31
145
134
5
2 502
19 577
6 550
145
167
219
0
3
53
1
36
52
1 057
181
3

220
101
0
32
5
94
11
25
13
1
339
2 923
988
35
17
17
0
0
8
0
6
8
40
28
1

152
34
0
37
0
38
5
6
3
0
189
1 091
354
1
6
7
0
2
3
0
8
2
21
8
0

198
363
0
180
1
3
17
21
18
1
654
1 633
535
3
14
40
0
2
8
0
6
9
2
28
1

9
95
48
2
0
13
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1
35
0
0

CELKEM NÁKLADY

67 959

20 435

36 695

4 912

1 967

3 737

214

Celkem

OS

OA

DPC

Vedl.čin.

mzdové náklady

17,2%

zákonné sociální a zdravotní
pojištění
náklady na služby

51,7%
materiálové náklady
8,9%
8,0%
2,5% 2,6% 2,9%

3,4%

náklady na energie
náklady na odpisy
náklady na nákup DDHM
náklady na opravy

0,6%
0,4%

0,6%

ostatní soc. pojištění a zákonné
soc. náklady

1,2%

Strana 11

Výnosy v tis. Kč
č. účtu
602
603
604
644
647
648
649
683
69x

Název účtu

Celkem

DS

DZR

OS

OA

DPC

Vedl.čin.

Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy z vedl. činnosti
Tržby za prodej zboží
Úroky
Úhrady pojišťoven
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tuzemské dary
Dotace provozní
- SR-MPSV
- OLK
- provozní dotace od obcí

30 454
216
49
17
78
34
1 320
74
35 568
32 406
3 000
162

10 137
0
0
6
30
0
684
49
9 517
8 517
1 000
0

18 737
0
0
8
40
34
636
5
17 233
15 978
1 200
55

771
0
0
1
6
0
0
0
3 967
3 767
200
0

432
0
0
0
2
0
0
20
1 498
1470
0
28

376
0
0
1
0
0
0
0
3 353
2674
600
79

0
216
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CELKEM VÝNOSY

67 810

20 423

36 693

4 745

1 953

3 730

265

příjmy z hlavní činnosti
dotace MPSV
dotace od OLK

47,8%

jiné výnosy
příjmy z vedlejší činnosti

44,9%

provozní dotace od obcí
úhrady pojišťoven
1,9%

dary

4,4%

tržby za prodej zboží
zúčtování fondů
0,3%
0,1%
0,1%

0,1%

0,1% 0,1%

ostatní výnosy

0,2%

Bilanční zhodnocení
Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 47,68 %.
Podíl celkové dotace Olomouckého kraje na celkových nákladech s třediska činil 4,41 %.

Zaokrouhlený výsledek hospodaření v tis. Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

CELKEM

DS

DZR

OS

OA

DPC

VEDL.Č.

-150

-11

-1

-167

-14

-7

50
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Zkrácená ROZVAHA střediska k 31. 12. 2019 - v Kč
Č. účtu

AKTIVA - název účtu

Počáteční stav

21
22
31
42
81

Budovy a stavby vlastněné
Hmotné movité věci a jejich soubory
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky ke stavbám

82
112
132
211
221
311

Oprávky k samostatným hmot. movitým věcem
Materiál na skladě
Zboží na skladě a v prodejnách
Pokladna
Účty v bankách
Odběratelé

314
315
316
335
378
381

Koncový stav

53 830 964,33
6 189 079,85
63 813,00
73 768,00
-13 807 497,00

53 830 964,33
6 163 343,95
63 813,00
82 768,00
-15 667 774,00

-4 836 398,70
407 572,34
16 093,89
41 012,00
-2 955 966,58
544 588,55

-4 909 135,80
544 679,97
5 032,26
55 514,00
-2 747 527,20
390 791,40

Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za klienty
Pohledávky za středisky a ústředím Diakonie
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky
Náklady příštích období

182 406,28
357 148,00
0,00
4 060,00
599,00
34 069,31

168 487,66
547 924,00
58 442,00
16 945,00
0,00
202 968,72

382

Časové rozlišení dotace

173 625,00

0,00

388

Dohadné účty aktivní

29 505,00

0,00

AKTIVA CELKEM

40 348 442,27

38 807 237,29

Č. účtu

PASIVA - název účtu

Počáteční stav

Koncový stav

242

Krátkodobé finanční výpomoci v rámci Diakonie

3 000 000,00

0,00

1368
324
325
333
336
342

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Závazky ke klientům
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s instit.soc.zabezp. a veř.zdrav. poj.
Ostatní přímé daně

1 859 193,81
2 275,00
916 961,50
2 046 679,00
1 145 304,00
221 316,00

2 869 261,39
0,00
1 223 387,50
2 263 926,00
1 265 222,00
268 828,00

379
383
384
389
901
902

Jiné závazky
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Dary a dotace zvyšující vlastní jmění

6 750,00
0,00
9 000,00
112 468,00
3 486 060,02
35 526 962,70

90 195,00
100,00
1 000,00
1 025 488,00
3 486 060,02
34 206 847,70

911
912
913
914
931

Fondy
Peněžní fondy
Materiálové fondy
Fondy sbírek
HV ve schvalovacím řízení

229 558,81
48 956,50
0,00
0,00
-2 232 037,42

229 558,81
201 520,50
30 200,00
58 442,00
0,00

932

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

-6 031 005,65

-8 263 043,07

40 348 442,27

38 956 993,85
-149 756,56

PASIVA CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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Státní správě a nadacím:
Evangelické reformované církvi v Německu
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Městu Jeseník
Obci Libina
Obci Loučná nad Desnou
Obci Nový Malín
Statutárnímu městu Olomouc
Obci Petrov nad Desnou
Obci Rapotín
Obci Sobotín
Městu Šumperk
Obci Velké Losiny
Obci Vikýřovice
Obci Vernířovice
Olomouckému kraji
Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové
Českému rozhlasu a všem Ježíškovým vnoučatům

Jednotlivcům, firmám a organizacím, za podporu finanční i věcnou:
Společnosti AGREGA Bludov a.s., panu Karlu Bečkovi, Diakonii ČCE, Dobrotetám Šumperk a okolí
a Maminkám Šumperk a okolí, společnosti FinePro s.r.o., společnosti Ford CARent, společnosti Fortex –
AGS a.s., Kavárně PIKOLA, Lékárně AVE Šumperk, Městu Šumperk, společnosti MH Profi Tools s.r.o.,
společnosti Naše vinotéka – víno se zárukou, PaeDr. Aleši Prudilovi, Pivovaru Litovel, panu Petr
Partschovi, společnosti Pramet Tools, s.r.o., Restauraci U Guralů, Petrov nad Desnou, společnosti Secalo
a.s., společnosti Schauer – nábytek, interiéry, design s.r.o., společnosti Úsovsko Food, společnosti UWAX
s.r.o., společnosti Vaše pražírna Petrov nad Desnou, společnosti VD vinotéky, společnosti Velkobílovická
vína s.r.o., Pěveckému sboru Senioři Šumperk, „Šikovným lidičkám“ z Libiny
Dobrovolníkům, kteří v rámci svých 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.
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V Petrově nad Desnou, 19. června 2020

Ing. Hana Sklenářová, prozatímní ředitelka

(
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