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  ÚVODNÍ SLOVO  

Na jaře 2020 se nám všem pomalu začal měnit 

život. Zprvu začaly změny nenápadně a my 

všichni jsme začátek prožívali s  nádechem 

dobrodružství a s přesvědčením, že se vše 

přežene jako jarní bouřka. Nepřehnalo…  

Očekávaná bouřka se změnila ve vytrvalý déšť , 

jenž zasáhl naši společnost způsobem, který 

generace moje ani generace mých rodičů do té 

doby nepoznala. My všichni jsme byli nuceni 

úplně změnit svůj životní styl a během pár dnů se 

přizpůsobit nové realitě. 

Přestože je nucená izolace velkou zkouškou pro 

celou společnost, hlavním tématem seniorů 

a zejména seniorů v zařízeních zdravotních 

a sociálních služeb se čím dál naléhavěji stává 

osamělost. Uzavření obchodů a služeb, otvírací 

doba pouze pro seniory, roušky, dvoumetrové 

rozestupy, zákaz návštěv doma i v zařízeních 

sociálních a zdravotních… Mnozí z nás se snažili 

neohrozit své rodiče a prarodiče a proto je téměř 

nenavštěvovali. A senioři tak zůstávali dlouhé 

týdny izolovaní. Jak takový dlouhodobě 

osamocený člověk vypadá? Jak tráví den za 

dnem? Co cítí? Vidí ještě nějaký smysl života?  

Často slýcháme od našich vlastních prarodičů, 

že všechno mají a nic nepotřebují. Co ale 

potřebují, je nezůstat opuštění. Na samotu by 

nikdo neměl být sám, a proto je důležité spolu 

o osamělosti mluvit, nabízet pomoc, být tu pro 

své blízké, až budou potřebovat.  

Nezapomínejme proto ani do budoucna na 

každodenní telefonáty našim blízkým, pošleme 

dopis nebo balíček jen tak pro radost, 

s fotografiemi rodiny, obrázky od dětí nebo 

vysvědčením vnuků, překvapme blízké 

návštěvou přes okno nebo prostřednictvím video 

hovoru, využijme možnosti testování či očkování 

a běžme obejmout ty, které máme rádi…  

dotýkat 

A pokud přemýšlíte o dárku pro své rodiče nebo 

prarodiče „který nic nepotřebuje“ tak i jako lék na 

samotu může fungovat např. vzpomínková 

knížka se zaznamenanými fotografiemi, 

důležitými okamžiky v životě člověka a jeho 

blízkých. Senior se tak může ve vzpomínkách 

vracet do doby mládí, znovu prožívat důležité 

okamžiky svého života… a nebýt sám. 

Hodně jsem hovořila o pocitech seniorů, ale 

nechci opomenout ty, kteří jsou seniorům 

nejblíže a často jsou i jejich jedinými vztahy -

pracovnice v sociálních službách, které jsou 

zvyklé s klienty mluvit, vzpomínat, zpívat, 

dotýkat se jich, obejmout je, procházet se…  Být 

prostě s nimi. Není snadné povídat si se 

seniorem v roušce a štítu a moct se usmívat 

pouze očima. A je téměř nemožné někoho 

ukonejšit pohlazením a objetím, když jste 

vyšňořeni mimo respirátor a štít ještě empírem, 

čapkou   rukavicemi. 

Hodnota člověka se nejlépe pozná v náročných 

situacích a loňský rok potvrdil, jak vzácní lidé ve 

středisku  pracují. Všem zaměstnancům patří 

velké uznání a poděkování za to, že přestože 

minulý rok patřil k těm nejnáročnějším vůbec, tak 

se nevzdali a společně táhli za jeden provaz, 

zapomněli na třenice a neshody a všichni 

společně se snažili, aby se dopady epidemie 

dotkly klientů co nejméně. 

V neposlední řadě patří velké díky i samotným 

klientům a jejich blízkým. Jejich podpora 

a neskutečná důvěra v nás byla velmi důležitá. 

 

Děkuji Vám za laskavou pozornost. 

Gabriela Lahrová, manažerka kvality 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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. Středisko zahájilo 

svou činnost 1. ledna 1992.  

 
V roce 2020 bylo poskytováno pět registrovaných sociálních služeb: 

o Domov pro seniory 

o Domov se zvláštním režimem 

o Odlehčovací služby ve formě pobytové a ambulantní 

o Osobní asistenci 

o Dům na půl cesty 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE 

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.  

 

ŘÍZENÍ ORGANIZACE 

Statutárním orgánem střediska je 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. 

Do 30. dubna 2020 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předseda správní rady: Mgr. Miroslav Podhajský – ředitel střediska 

Členky správní rady: Mgr. Milena Koubková – manažerka služeb  

 Drahomíra Krejčová – ekonomka 

Marie Švajdová – vedoucí stravovacího úseku 

Do 31. července 2020 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předseda správní rady: Ing. Hana Sklenářová – prozatímní ředitelka 

Členky správní rady: Ing. Jana Dvořáčková – pracovnice pro kontakt s veřejností  

 Mgr. Milena Koubková – manažerka služeb  

 Drahomíra Krejčová – ekonomka  

 Mgr. Pavlína Maturová – vedoucí ošetřovatelského úseku 

Od 1. srpna 2020 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předseda správní rady: Lenka Bachová – ředitelka střediska 

Členky správní rady: Ing. Jana Dvořáčková – pracovnice pro kontakt s veřejností  

 Mgr. Milena Koubková – manažerka služeb  

 Drahomíra Krejčová – ekonomka  

 Mgr. Pavlína Maturová – vedoucí ošetřovatelského úseku 

V roce 2020 se správní rada sešla celkem sedmkrát. 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 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. 
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Do 30. dubna 2020 pracovala dozorčí rada střediska ve složení: 

Předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Flašar  

Místopředsedkyně: Ing. Jana Němečková 

Členové dozorčí rady: Ing. Jana Dvořáčková 

  Paní Ladislava Fajtlová  

  Bc. Petr Maláč  

  Mgr. Jakub Pavlús 

  Paní Marie Sléhová    

  Paní Jana Stoklasová 

  Paní Jindřiška Šmídová 

Od 1. května 2020 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Flašar  

Místopředsedkyně: Ing. Jana Němečková 

Členové dozorčí rady: Paní Ladislava Fajtlová  

  Bc. Petr Maláč  

  Mgr. Jakub Pavlús 

  Paní Marie Sléhová    

  Paní Jana Stoklasová 

  Paní Jindřiška Šmídová 

V roce 2020 dozorčí rada střediska jednala s ohledem na epidemiologickou situaci celkem třikrát. Projednávala plán 

činnosti na roky 2020 a 2021 s důrazem na zvyšování kvality služeb, rozpočet a jeho změny i další ekonomické 

záležitosti, kontrolovala hospodaření střediska za uplynulý rok, apod. Dále projednávala zprávu správní rady střediska 

o postupu plánu činnosti na rok 2020 po stránce organizační, personální, technické a ekonomické. Závěry 

a doporučení tohoto hodnocení jsou uvedeny v zápisech z sjednání  dozorčí rady střediska. O své činnosti pravidelně 

informovala (prostřednicím zápisů z jednání) dozorčí radu Diakonie ČCE. 

 

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2020 

K 31. 12. 2020 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve středisku 125 osob, po přepočtení na úvazky 123 osob.  
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Rok 2020 byl zkouškou odvahy, vytrvalosti, 

pevné vůle a víry v konec, který se za 

covidovým oblakem skrýval v nedohlednu. Ani 

na konci roku jsme nedokázali pohlédnout přes 

clonu, která se vytvořila něčím, co nám do té 

doby bylo neznámým. Pevné odhodlání všech 

zaměstnanců bránit se tomuto nepříteli, 

kterému nemůžeme pohlédnout do očí, bylo tím, 

co nám pomohlo přečkat první vlnu úderu 

v pocitu toho, že vše zvládneme a přijdou lepší 

časy. Uvolněné léto nám dalo čas se 

nadechnout, abychom vzápětí museli bojovat 

opět a s ještě větším a silnějším nepřítelem. 

Naučili jsme se však čelit každé obtížné situaci, 

se kterou jsme se museli poprat, a byla pro nás 

vždy nová. Naučili jsme pracovat 

i v podmínkách, které nám naši práci ztěžovaly, 

a to nejen psychicky ale i fyzicky. Naučili jsme 

se toho hodně a těch hodně událostí nám 

navždy změnilo naše životy. 

Velkou oporou nám byli všichni, kteří stáli při 

nás. Desítky dobrovolníků, jednotlivců i firem, 

kteří šili roušky, dělili se s námi o své zásoby 

dezinfekce, respirátory, vitamíny pro klienty 

i pracovníky, přispívali finančně na potřebné 

generátory ozónu, ale také třeba na tablety, aby 

klienti mohli zůstat alespoň v on-line kontaktu se 

svými blízkými… 

Přes všechny útrapy a nástrahy jsme se snažili 

držet život v naší službě stále „při životě“. 

Absence osobních návštěv klientů jsme 

kompenzovali kontaktem s rodinnými 

příslušníky ve virtuální podobě. Dřív než kdy 

jindy jsme si uvědomovali to úzké spojení, které 

mezi klienty a pečujícím personálem existuje. 

Každý den se snažíme nezklamat důvěru 

klientů, jsme ti lidé, kteří s nimi tráví jejich čas. 

Všichni cítíme, že naše práce je více než 

zaměstnání. 

Pavlína Šléšková, vedoucí služby 

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.  
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

V roce 2020 využilo službu: 

celkem 71 seniorů 

- z toho 65 občanů OLK 

- 55 žen a 16 mužů 

- nově uzavřených smluv: 12 
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DOMOV PRO SENIORY 

Rok 2020 byl v našem domově podivnou dobou, 

plnou roušek, bezpečnostních a hygienických 

opatření spojených s virovým onemocněním Covid - 

19. Začátek roku začal karanténou a uzavřením 

celého Domova. Omezili jsme veškeré návštěvy 

a posléze jsme byli nuceni je úplně zrušit. Díky 

preventivním opatřením jsme jaro přežili bez Covidu.  

V období pomalého uvolňování opatření jsme se 

konečně mohli nadechnout a opět začít pomalu žít 

běžným životem. S klienty jsme hodně času trávili na 

zahradě a terase Domova. Pracovníci údržby nám 

vyrobili pojízdný vyvýšený záhon, kde jsme společně 

s klienty zkoušeli pěstovat bylinky (mátu, saturejku, 

pažitku, petrželku) i zeleninu (ředkvičky, cukety, 

rajčata, salát, kedlubny). Nad očekávání mnoho 

z těchto výpěstků skončilo na talíři seniorů. Na 

květiny také došlo. Klienti je sami vysadili do truhlíků.  

Na pár měsíců se opět mohla rozběhnout 

canisterapie. Znovu začal do Domova pravidelně 

docházet  canisterapeut pan Balcárek se svou 

bíločernou borderkolií jménem Zigi. Jsme za to velmi 

rádi. Každé setkání s čtyřnohým kamarádem 

skončilo krásným úsměvem na tvářích klientů.  

V létě k nám zavítali učitelé z Lidové školy umění 

Rýmařov. V jídelně Domova uspořádali pro klienty 

koncert, na němž zazpívali známé operetní melodie. 

Učitelé sklidili veliký aplaus. Jako přídavek pak jeden 

z nich zahrál ještě na akordeon známé lidové písně. 

O melodie z harmoniky nepřišel ani klient, který se 

nemohl zúčastnit vystoupení v jídelně, ale je velkým 

fanouškem tohoto nástroje. Pan učitel mu přišel 

zahrát přímo na pokoj a našeho klienta hasičské 

písničky dojaly k slzám.  

K létu patří opékání a grilování. V roce 2020 jsme 

pořídili nové mobilní ohniště, kde se česká 

špekáčková tradice často opakovala. V předchozím 

ročníku „Ježíškových vnoučat“ získali klienti šipky 

a tak jsme mohli uspořádat 1. Šipkový seniorský 

turnaj. Přestože někteří klienti tuto hru hráli poprvé, 

tak o zábavu nebyla nouze. Každý účastník byl na 

závěr oceněn sladkou odměnou.  

V době rozvolnění koronavirových opatření jsme 

nezapomínali také na pořádání pravidelných 

evangelických a katolických bohoslužeb. 

Blížil se konec léta. Protože tentokrát nebylo možné 

uspořádat tradiční seniorskou slavnost k uvítání léta, 

bylo potřeba se alespoň náležitě rozloučit. 

Rozloučení s létem se uskutečnilo v jídelně našeho 

Domova. Zahrát přijel pan Zapletal. Domovem se 

nesly známé písně Waldemara Matušky, Karla Gotta 

a dalších interpretů. Na přání se rozezněla i dechová 

a country hudba. Všichni se dobře bavili, zpívali, 

tančili a pochutnávali si na darovaném občerstvení. 

S klienty si přišla zatančit a zazpívat i nová paní 

ředitelka, Lenka Bachová. Bohaté bylo nejen 

občerstvení, ale i tombola, do které přispěli dárci 

a partneři střediska. Každý klient si odnesl pěkný 

dárek. 

Na podzim nás, bohužel, Covid – 19 již neminul. Do 

konce roku jsme se opět museli nuceně uzavřít do 

karantény. Byly to vypjaté týdny, složité pro klienty, 

rodinné příslušníky i personál. 

Usoudili jsme, že dobrým jídlem se nic nezkazí 

a proto jsme toto náročné období zpříjemňovali 

přípravou různých laskomin. Klienti s pomocí 

aktivizačních pracovníků pravidelně pekli koláče 

a buchty. Velký úspěch však měly také palačinky, 

a bramboráky, nebo zdánlivě obyčejný, ale o to 

chutnější chleba ve vajíčku. Vrcholem cukrářského 

umění se stalo v Domově pečení dortů, které 

doplňují tradici oslav narozenin našich klientů. 

Přestože byla tato doba velmi náročná a těžká, 

zvládli jsme v prosinci vymalovat celou budovu 

Domova pro seniory a zakoupit nové vybavení do 

jídelny, aby se klienti cítili příjemně.  

S koledou na rtech jsme se pustili do vánočních 

příprav. Pečení cukroví, zdobení stromků a tradice 

dosáhly vrcholu na Štědrý den. Již několik let 

v adventním čase spolupracujeme s Ježíškovými 

vnoučaty. I tentokrát byla předána a splněna přání 

mnoha našich seniorů. Moc děkujeme všem, kteří se 

jakkoliv podíleli na tomto úžasném projektu.  

Další poděkování za nelehký rok 2020 patří klientům 

Domova za jejich shovívavost a nesmírnou trpělivost 

v době mimořádných opatření a uzavření Domova. 

V neposlední řadě patří velké DÍKY všem 

pracovníkům, za jejich pracovitost, loajalitu, úsilí 

a ochotu, se kterou pečovali a poskytovali služby 

klientům v nepředstavitelně náročných podmínkách. 

Marie Zatloukalová, sociální pracovnice 

Poskytujeme celoroční péči 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. 
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DOMOV PRO SENIORY  

V roce 2020 využilo službu: 

celkem 53 seniorů 

- z toho 48 občanů OLK 

- 30 žen a 23 mužů 

- nově uzavřených smluv: 6 
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
 

Odlehčovací služba byla v tomto roce omezena 

opatřeními, která se vztahovala k boji s nákazou 

Covid 19. Byli jsme omezeni v přijímání nových 

klientů a služba nemohla plně nabídnout své 

možnosti poskytování péče. 

Když nemohly prostory služby sloužit klientům, 

staly se z nich prostory pro ubytování 

personálu, který byl spolu s klienty jiných služeb 

našeho střediska v karanténě. Zaměstnanci 

uvítali domácké prostředí, které jim po dobu 

karantény suplovalo jejich vlastní domov.  

Koncem roku padlo rozhodnutí správní rady 

střediska o zrušení Odlehčovací služby, která 

své prostory postoupí službě DZR.  

Děkuji všem rodinám, které s důvěrou svěřovaly 

své blízké do naší péče. Děkuji za důvěru také 

partnerům a dárcům, kteří službě pomáhali ze 

všech sil nejen v roce 2020, ale i v letech 

předchozích. A nakonec děkuji personálu 

Odlehčovací služby za skvělou práci a vřelou 

a láskyplnou péči, kterou klientům služby vždy 

věnoval. Na setkání se těším v následujícím 

roce v Domově se zvláštním režimem. 

Pavlína Šléšková, vedoucí služby 

Poskytujeme po přechodnou dobu pomoc lidem s projevy demence, o které jinak pečují členové 

rodiny nebo jiné blízké osoby v jejich domácím prostředí.  

Poskytujeme podporu pečujícím pro další péči o jejich blízkého s projevy demence. 

V roce 2020 využilo službu: 

celkem 16 seniorů 

- z toho 16 občanů OLK 

- bylo realizováno 29 pobytů 

- 7 osob využilo službu opakovaně 
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OSOBNÍ ASISTENCE 
 

Terénní služba vznikla v Sobotíně již před 
patnácti lety. V podobě asistenční služby má za 
sebou prozatím dva roky fungování. Naše 
spádová oblast je poměrně široká. Od Svazku 
obcí údolí Desné (obec Petrov nad Desnou, 
Sobotín, Vernířovice, Vikýřovice, Rapotín) přes 
Velké Losiny, Loučnou nad Desnou, 
Rejchartice, Hraběšice až po Nový Malín 
a Šumperk. Pracovnice Osobní asistence 
dojíždějí do domácností klientů, a to každý den 
včetně víkendů a svátků, od 6:00 hodin do 20:00 
hodin.  

Rok 2020 byl náročným nejen pro naši službu, 
ale pro každého jednoho z nás na celém světě. 
Pandemie změnila osudy mnoha lidí. V naší 
službě jsme však fungovali beze změn či 
omezení personálního obsazení po celou dobu. 
Je pravdou, že někteří klienti, ze strachu o sebe 
či blízké, přerušili využívání služby, ale mnoho 
dalších naopak naši pomoc vyhledalo. 
V celkovém výsledku se během roku 2020 
služba rozrostla. Koncem listopadu jsme do 
týmu přivítali pozitivně naladěnou a energií 
nabitou kolegyni Martinu Klimešovou a byli jsme 
velmi vděční za výpomoc paní Anny Jurášové.  

S pandemií nás pojila také nepříjemná 
povinnost nosit ochranné pomůcky, které bylo 
nezbytné před návštěvou každého klienta 
vyměnit. Vyprodukovali jsme tak velké množství 
špatně rozložitelného odpadu. Další 
nepříjemností byla povinnost testování 
antigenními testy, každých 5 dní,  o které se 
šetrně postaraly sestřičky z ošetřovatelského 
úseku střediska. 

Během roku měla služba využití především 
u občanů v seniorském věku. Již v začátku roku 
s námi uzavřel smlouvu klient s mentálním 
postižením a byli jsme tak postaveni před výzvu 
rozšířit své dovednosti a schopnosti o jiný 
způsob a přístup k poskytované péči. V našem 
snažení, nasazení a troufáme si říci i velmi 
dobře odváděné práci, nám jsou odměnou 
pozitivní zpětné vazby klientů, ale i jejich 
blízkých. 

Velmi kladně hodnotíme přestěhování služby do 
větších prostor na adrese Sobotín 68. Měli jsme 
možnost vybavit a zútulnit si novou kancelář, do 
které se vejde celý náš tým. Osobní asistentky 
dostaly k užívání vlastní počítač, na kterém se 
bez větších „šarvátek“ vystřídají.   

Velký úspěch spatřujeme také v možnosti 
zakoupení nového osobního vozidla značky 
Peugeot 108. I když původní záměr byl, využití 
pro Osobní asistenci, našlo své upotřebení také 
u ostatních služeb a kolegů střediska. Jsme 
vděčné, že tímto směrem mohla být Osobní 
asistence užitečná také pro své kolegy.  

Velmi si ceníme spolupráce s Výborem dobré 
vůle, nadací Olgy Havlové, která naši službu 
velmi významně podpořila nákupem ozónového 
generátoru a tankovacích karet. Mohli jsme tak 
poskytovat své služby bezpečně a uspokojit 
více zájemců z řad seniorů, žijících ve vlastní 
domácnosti.  

Při osobní asistenci provozujeme také vedlejší 
činnost, a to „Půjčovnu kompenzačních 
pomůcek“. Koncem roku se nám podařilo 
zakoupit větší množství těchto pomocníků, kteří 
se již nemohou dočkat, až se dostanou do světa 
a budou moci dostát svého poslání.  

Po celý rok byla služba poskytována pod 
vedením Bc. Lucie Brodzákové. 

Libuše Dorňáková a Jitka Soudková, 
pracovnice v přímé péči 

Všem osobním asistentkám patří upřímné 
poděkování za jejich nasazení, ochotu, 
odhodlání a odváděnou práci, mnohdy i nad 
rámec jejich povinností. Těším se na naši 
spolupráci v následujících obdobích. 

Poděkování patří též našim klientům i jejich 
rodinám za projevenou důvěru. A v neposlední 
řadě vám všem, kteří nás v naší práci 
podporujete a dárcům za jejich dary. Ceníme si 
vaši náklonnosti. Děkujeme! 

Kateřina Hoblová, vedoucí služby 

 

Posláním Osobní asistence je poskytování takové podpory a pomoci, která umožní žít našim 

klientům co možná nejdéle v jejich vlastním prostředí a dle jejich zvyklostí, potřeb a zájmů. Naše 

pomoc a podpora je usměrněna celkovou situací klienta, jeho aktuálními potřebami, ale 

i životním příběhem. Pracujeme s cílem a nadějí, že prostřednictvím naší služby umožníme 

klientům zachovat, to co je pro ně samotné důležité. 
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V roce 2020: 

- využilo službu celkem 

43 klientů 

- bylo poskytnuto  

celkem2 665 hod. péče 

- bylo najeto 30 278 km 
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DŮM NA PŮL CESTY 
 

Posláním služby je umožnit mladým  lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, 

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

Rok 2020 můžeme nazvat rokem zapisujícím se 

do dějin. Celý svět zaplavila epidemie, která i nám 

všem v DPC změnila soukromé a pracovní životy.  

Jarní vlna epidemie nás donutila změnit mnohé ve 

službě. Bylo to nejnáročnější období, stáli jsme 

čelem proti nové situaci a museli jsme si s ní 

poradit, doslova se s ní poprat. Byly to hodiny a 

hodiny strávené získáváním informací a 

reagování na ně. Museli jsme zajistit pomoc našim 

klientům, tak abychom je mohli maximálně 

podpořit při vyskytnutí nákazy. Oslovovali jsme 

různé organizace, hledali dobrovolníky a studenty, 

šili roušky, zajišťovali dezinfekci, bezdotykové 

teploměry, potravinovou pomoc a způsoby 

zásobování, edukovali klienty. Výsledkem moře 

tvrdé práce byl krizový plán pro naši službu, 

vytvořená pavučina pomáhajících organizací a 

zajištění pomoci pro klienty ve všech směrech. 

Součástí opatření byla i práce z domova: 

intervence „face to face“ jsme nahradili „call to 

call“. Potvrzením, že jsme šli správnou cestou, 

byly vzkazy klientů: 

„Milé pracovnice DPC, byly jste tu pro nás v těch 

nejtěžších dnech. Děkujeme, že jste stály při nás 

v tom nejhorším, díky tomu jsme všechno 

a hlavně naše strachy překonali. Moc děkujeme 

za podporu, bez vás bychom to nedali. Moc díky 

za povzbuzení“  

První vlnu jsme zvládli s podezřením, ale bez 

prokázání Covidu!!! Na konci jara jsme se 

rozloučili s naší pracovnicí z Jeseníku, které 

děkuji za práci pro Diakonii. Do týmu jsme přijali 

novou posilu, která s námi odvážně naskočila do 

rozjetého vlaku ze stanice „Neznámo“ do stanice 

„Dáme to.“ 

Léto bylo uvolněnější a my jsme se zaměřili na 

dopady Covidu. Někteří klienti, bohužel, ztratili 

práci a dostali se tak do finanční tísně. Jako blesk 

z čistého nebe jsme však dostali nabídku 

velkolepého finančního daru. Podpořili jsme 

okamžitě klienty s úhradou pobytu, nákupem 

oblečení, zajistili jsme technické zázemí pro 

studenty koupí notebooku a tabletů. Naše pomoc 

směřovala i k podpoře trávení volného času 

v prostředí Domu, protože strach a společenská 

izolace se u našich klientů negativně odrážely. 

Službu jsme vybavili společenskými hrami, televizí 

a materiálem pro kreativní tvoření. 

Akcí bylo letos v létě jako šafránu. Naplánovaná 

profesionální setkání s pracovníky obdobného 

typu služeb sociální prevence v ČR se nekonala. 

Přesto jsme si dopřáli dvě velmi přínosná sdílení 

zkušeností a nastavení spolupráce – výměnnou 

stáž s Azylovým domem a návštěvu organizace 

Člověka v tísni v Jeseníku. Rozhodli jsme se, že 

se tato setkání stanou oboustrannou tradicí.  

Štěstí přeje připraveným a podzimní vlna Covid - 

19 nás již nezaskočila. I přes všechna omezení 

naše služba byla poskytována sice nestandartním 

způsobem, ale profesionálně.  

V průběhu roku jsme se postupně rozloučili 

s některými klienty z Olomouce, kteří odcházeli do 

vlastního bydlení, připravení do samostatného 

života:   

„DPC je hodně dobrá věc. Pro lidi co jsou úplně 

v háji a octnou se úplně dole, je to druhá šance 

zvednout se a jít dál. Jsou tady pracovnice, které 

za vámi stojí a podporují vás. Byla jsem ráda, že 

jsem je tady měla. Byla jsem ráda, že jsem si 

s nima mohla popovídat, probrat co mě trápí. Moc 

mi ve všem pomohly. Je teď ze mě mnohem 

silnější a rozhodnější člověk.“ 

„Teď se stěhujeme, jsme na to připravení a těšíme 

se na novej společnej začátek.“ 

I přes omezení pohybu se ke konci roku uskutečnil 

na Jesenicku projekt Vánoční strom online, do 

kterého se opět všichni pracovníci s radostí 

zapojili. Podařilo se nám rozzářit oči tříleté 

holčičce, které jsme zakoupili její první tablet. Na 

oplátku byla obdarovaná dcera naší klientky, která 

od Ježíška dostala velký dřevěný domeček. Rok 

jsme zakončili předvánočním posezením s našimi 

klienty v DPC Olomouc a s pozitivní náladou do 

dalšího roku.  

Ráda bych poděkovala všem pracovníkům za 
perfektní spolupráci a koordinaci v roce 2020 
a zvládnutí nelehké situace. Po překonání roku 
2020 věřím, že nás nic nemůže v dalším roce 
překvapit. Velké poděkování patří všem 
organizacím, které nás v průběhu roku 
podporovaly. 

Lenka Němečková, vedoucí služby 
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V roce 2020 využilo službu: 

celkem 29 mladých lidí 

- z toho 23 občanů OLK 

- 15 v DPC Olomouc 

- 14 v DPC Jeseník 

DŮM NA PŮL CESTY 
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STRAVOVACÍ ÚSEK 

Velmi dobře si uvědomuji, že všechny služby 
střediska musely bojovat s epidemií Covid – 19, ať 
již přijetím náročných preventivních opatření, tak 
také při samotné realizaci péče. Díky přijatým 
opatřením se koronavirus v roce 2020 kuchyni 
vyhnul. O to více jsme se mohly s kolegyněmi 
soustředit na technické a technologické změny, které 
nám přinesla realizace projektu z programu Otto per 
Mille. 

Dobré jídlo je jednou z radostí života. Každodenní 
provoz kuchyně střediska poskytuje celodenní stravu 
klientů seniorských pobytových služeb, obědy pro 
klienty terénní služby Osobní asistence a pro 
zaměstnance. V průměru kuchyně připraví 150 porcí 
obědů, 120 - 130 porcí snídaní a večeří, 110 porcí 
svačin a 20 - 30 porcí druhých večeří a diabetických 
svačin.  

Díky již zmíněnému programu Otto per Mille jsme si 
mohli dovolit plynofikovat kuchyni a dosáhnout tak 
nezávislosti varného centra na výpadcích elektrické 
energie. Srdcem kuchyně se stal plynový sporák, 
doplněný varnou stoličkou, umožňující vaření ve 
velkých nádobách. Novým vybavením se stal pro 
kuchařky banketový vozík, udržující teplotu 
připravených pokrmů do doby výdeje strávníkům. 
Jiná novinka v přístrojovém vybavení kuchyně nao- 

pak umožňuje připravený polotovar nebo pokrm 
šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je ve vysoké 
kvalitě pro pozdější použití nebo výdej. Větší část 
klientely střediska tvoří senioři s projevy demence. 
Často to jsou lidé s poruchou polykání. Nový robot 
„kutr“ mělní maso, zeleninu a ovoce, připravuje pyré 
a pomazánky v takové konzistenci, aby se senioři 
s poruchou polykání mohli dobře a chutně najíst.  

Kuchařky získaly s novými technologiemi více 
možností k žádoucím obměnám receptur a postupů, 
nové možnosti je navíc motivují přicházet s podněty 
na větší pestrost a atraktivitu připravované stavy. 
Klienti si tak od října užívají teplých polévkových 
večeří, dostávají denně na stůl větší množství 
čerstvé zeleniny a ovoce díky možnosti zpracovat 
tyto potraviny na lákavá a chutná pyré, jejich 
jídelníček obohatil rozšířený sortiment nutričně 
hodnotných pomazánek z kvalitních a čerstvých 
surovin. 

Víme, že jdeme správným směrem, všichni děláme 
všechno proto, aby si senioři, klienti našeho 
střediska každý den užívali dobrého jídla, a jsme 
připraveni tento směr poskytovaných služeb dále 
rozvíjet.  

Marie Švajdová, vedoucí stravovacího úseku 
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Jsme rádi, že se nám v roce 2020 i přes komplikovanou situaci podařilo v projektu, realizovaném v rámci programu 

MPSV 013 310, Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, vyměnit výtah na I. budově za 

evakuační.  

S významnou finanční podporou obcí Petrov nad Desnou, Rapotín, Sobotín, Velké Losiny a Vikýřovice jsme pak 

na konci roku v diakonickém parku obnovili lávku přes říčku Mertu.   

REKONSTRUKCE 
 

V roce 2020 se nám podařilo hlavně zvládnout 

pandemickou situaci Covid - 19. Za důsledné 

dodržování všech bezpečnostních opatření s tím 

spojených bych rád poděkoval celému svému týmu.  

mají 

I nadále plníme své běžné a někdy méně běžné 
úkoly, aby služby i úseky střediska mohly bez 
problémů fungovat. Aby auta jezdila, voda tekla, 
topení hřálo, světla svítila, tráva byla posečená 
a prádlo čisté. 

Michal Vlček, vedoucí technického úseku 

TECHNICKÝ ÚSEK 
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mzdové náklady

soc. a zdravot. pojištění

materiálové náklady

náklady na služby

náklady na nákup DDHM

náklady na energie

náklady na odpisy
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ostatní soc. náklady

další náklady

členské příspěvky

náklady na vzdělávání a další rozvoj
zam.

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA 

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2020 

Náklady v tis. Kč  

 

 

 

 

 

 

Kč

  

 

č. účtu název účtu celkem hlavní činnost vedlejší činnost 

501 Spotřeba materiálu 8 953 8 927 26 

502 Spotřeba energie 2 344 2 237 107 

504 Prodané zboží - kantýna 49 0 49 

507 Spotřeba DHM 3 337 3 283 54 

508 Zdravotní materiál, rehabilitační pomůcky 322 322 0 

511 Opravy a udržování 2 151 1 845 306 

512 Cestovné 69 69 0 

513,515 Náklady na propagaci a pohoštění 269 269 0 

516 Náklady spojů včetně internetu 246 246 0 

518 Ostatní služby 6 669 6 634 35 

521 Mzdové náklady 44 189 44 189 0 

   - COVID 5 872 5 872 0 

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 14 696 14 696 0 

   - COVID 1 985 1 985 0 

525 Ostatní sociální pojištění 455 455 0 

526 Vzdělávání a rozvoj zam. 73 73 0 

527 Zákonné sociální náklady 882 882 0 

532 Daň z nemovitostí 6 0 6 

538 Ostatní daně a poplatky 8 8 0 

543 Odpis nedobyt. pohled. 1 1 0 

545 Kursové ztráty 10 10 0 

547 Pojistné 72 71 1 

549 Jiné ostatní náklady 191 189 2 

551 Odpisy 2 292 2 249 43 

581 Příspěvky ústředí 391 391 0 

582 Členské příspěvky 7 7 0 

  CELKEM  NÁKLADY 95 539 94 910 629 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60,0%

32,2%

4,9%

1,4%0,6%0,5%0,2%0,1%0,1%

dotace ze st. rozpočtu

příjmy z hlav. činnosti

dotace od OLK

jiné výnosy

dotace Otto per Mille

dary, nadační přísp.

příjmy z vedl. činnosti

provoz. dotace od obcí

tržby za prodej zboží

č. účtu název účtu celkem hlavní činnost vedlejší činnost 

602 Příjmy z hlavní činnosti 30 371 30 371 0 

603 Příjmy z vedlejší činnosti 205 0 205 

604 Tržby za prodej zboží 54 0 54 

644 Úroky 30 30 0 

649 Ostatní výnosy 1 297 1 290 7 

682 Nadační příspěvky a dary 129 129 0 

683 Tuzemské dary 320 320 0 

69x Dotace provozní 61 961 61 961 0 

   - ze SR 8 199 8 199 0 

   - SR MPSV  33 643 33 643 0 

   - SR MPSV COVID - E 14 034 14 034 0 

   - SR MZ COVID 794 794 0 

   - OLK 4 643 4 643 0 

   - provoz. dotace obecní 118 118 0 

   - Otto per Mille 531 531 0 

 CELKEM  VÝNOSY 94 367 94 101 266 

 

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA 

Výnosy v tis. Kč 

Kč

  

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2020 

Bilanční zhodnocení přijatých dotací 
Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 35,21 %. 

Podíl dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté prostřednictvím mimořádných dotací COVID, na 
celkových nákladech střediska činil 24,10 %. 

Podíl celkové dotace Olomouckého kraje na celkových nákladech střediska činil 4,86 %. 
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA 

č. účtu AKTIVA  Počáteční stav Koncový stav 

21 Budovy a stavby vlastněné 53 831 52 814 

22 Hmotné movité věci a jejich soubory 6 163 5 994 

31 Pozemky 64 64 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 83 285 

81 Oprávky ke stavbám -15 668 -16 577 

82 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem -4 909 -4 788 

112 Materiál na skladě 545 714 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 5 8 

211 Pokladna 56 92 

221 Účty v bankách -2 664 -1 851 

311 Odběratelé 292 452 

314 Poskytnuté provozní zálohy  169 204 

315 Pohledávky za klienty 548 367 

316 Pohledávky za středisky a ústředím 58 0 

335 Pohledávky za zaměstnanci 17 21 

378 Jiné pohledávky 0 0 

381 Náklady příštích období 203 88 

382 Časové rozlišení dotace 0 534 

385 Příjmy příštích období 0 42 

 AKTIVA CELKEM 38 793 38 463 

 

č. účtu PASIVA Počáteční stav Koncový stav 

242 Krátkodobé finanční výpomoci 0 3 000 

321 Dodavatelé 2 869 1 444 

325 Závazky ke klientům 1 223 1 111 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 264 2 972 

336 Zúčtování s instit. soc. zabezp. a veř. zdrav. poj. 1 251 1 690 

342 Ostatní přímé daně 269 477 

379 Jiné závazky 90 23 

384 Výnosy příštích období 1 8 

389 Dohadné účty pasivní 1 026 123 

901 Vlastní jmění 3 486 -4 927 

902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 34 207 32 921 

911 Fondy 230 230 

912 Peněžní fondy 202 329 

913 Materiálové fondy 30 131 

914 Fondy sbírek 58 103 

931 HV ve schvalovacím řízení -150 0 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta -8 263 0 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  -1 172 

 PASIVA CELKEM 38 793 38 463 

 

Zkrácená ROZVAHA střediska k 31. 12. 2020 v tis. Kč 
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Veřejné správě: 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

Olomouckému kraji  

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 Vernířovice  

Obci Vikýřovice 

Nadacím: 

Fondu Otto per Mille  

Nadaci Divoké husy  

Nadaci Karel Komárek Family Foundation  

Nadaci Krása pomoci  

Nadačnímu fondu Stop šikaně 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a všem Ježíškovým vnoučatům 

Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 

Jednotlivcům, firmám a organizacím, za podporu finanční i věcnou: 
Advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, společnosti AGREGA Bludov a.s., paní Veronice Balážové, paní Haně 
Bartošové, paní Věře Baťkové, panu Karlu Bečkovi, paní Lucii Briedové, společnosti CBA NUGET, Diakonii ČCE, 
Dobrotetám Šumperk a okolí a Maminkám Šumperk a okolí, společnosti Dormer Pramet, společnosti EXPONDO, 
společnosti EVERSTAR s.r.o., společnosti GIVT.CZ s.r.o., panu Jánu Halcinovi, panu Janu Hudcovi, HZS ČR, panu 
Slávkovi Klecandrovi, paní Anně Kynštové Seidlové, Lékárně AVE Šumperk, paní Lucii Martincové, společnosti 
MATRADE Bludov s.r.o., panu Přemyslu Michálkovi, paní Janě Ngoové, společnosti Ozónové-generátory.cz, Pivovaru 
Litovel, Ing. Petru Partschovi, Pionýrské skupině Šumperk, s.r.o., Mgr. Miroslavu Podhajskému, PaeDr. Aleši Prudilovi, 
Rescue Team Ostravak.com, společnosti Schauer – nábytek, interiéry, design s.r.o., Svazku obcí údolí Desné, paní 
Vlastě Šindler, paní Marii Štanclové, společnosti Úsovsko Food, paní Marii Václavíkové, Ing. Janu Vaníčkovi, 
společnosti Vaše pražírna Petrov nad Desnou, společnosti Velkolosinské pralinky, Vietnamské komunitě Šumperk, 
panu Danielu Tománkovi, MŠ Petrov nad Desnou, ZŠ Petrov nad Desnou, ZŠ Sobotín, 6. ZŠ v Šumperku. 

Dobrovolníkům z farního sboru ČCE v Šumperku, kteří v rámci svých možností pravidelně pomáhali. 

Dalším dárcům a dobrovolníkům, kteří si sice nepřáli být jmenováni, ale jejichž pomoc byla pro nás významná. 

Zaměstnancům, kteří věnovali svůj volný čas přípravě akcí pro klienty a výzdobě střediska.  

 

Všem vám upřímně děkujeme.  

 

V Petrově nad Desnou, 17. června 2021 Lenka Bachová, ředitelka  

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A DÁRCŮM 
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FORTELNĚ JSME PŘEKONALI TĚŽKÝ ROK, 

POKRAČUJEME V ROCE NADĚJE  

 


