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  ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY STŘEDISKA 

Dovolte mi, abych se prostřednictvím těchto 

řádek v úvodu výroční zprávy ohlédla za rokem, 

který pro nikoho z nás nebyl jednoduchým. 

Ve středisku došlo k mnoha změnám 

a turbulencím. Pro někoho šlo o změny 

příjemné, pro někoho o změny méně příjemné. 

Rok 2021 nás, stejně jako ten předchozí, opět 

sevřel do Covidových opatření a restrikcí. 

Všichni zaměstnanci byli znovu nuceni fungovat 

v nestandardních podmínkách. Covid nás 

přinutil uzavřít pro návštěvy jednotlivé služby 

střediska. I přesto, že klienti domovů byli na čas 

odloučeni od svých blízkých, pracovníci se 

snažili ze všech sil, aby jim alespoň částečně 

vynahradili formou programů a aktivit volný čas 

a čekání na to, až konečně zase uvidí své 

nejbližší. V tuto chvíli mohu konstatovat, že 

středisko i jeho zaměstnanci nelehké situace 

zvládli. I přes všechny nesnáze jsme všechny 

registrované sociální služby poskytovali bez 

jakéhokoliv omezení. 

Jsem velmi ráda a všem zaměstnancům 

střediska děkuji za to, že ve vzájemném 

společenství, v milosrdenství a s nadějí fortelně 

pomáhali těm nejpotřebnějším a zvládli tak 

všechny nečekané nástrahy, které nám 

uplynulý rok připravil. 

Středisko obdrželo z MPSV, respektive 

z programu Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny, registraci akce s názvem 

Stavební úpravy střediska ČCE Sobotín, 

2. nadzemní podlaží. V letošním roce tak 

započnou rekonstrukční práce v Domově se 

zvláštním režimem, na budově č. 1. 

zvláštním režimem, na I. budově. 

Zrekonstruovány budou pokoje klientů, 

společné prostory i pracovní zázemí 

zaměstnanců v přímé péči. 

Dále středisko získalo z MPSV, přesněji 

z programu Podpora mobility, registraci akce 

s názvem Odstraňování bariér v II. budově 

Diakonie Sobotín. Pevně věřím, že se v nejbližší 

době podaří vybrat dodavatele, který zrealizuje 

výměnu stávajících dveří při vstupech 

a průchodech přízemím Domova pro seniory, 

za dveře nové, plně automatické. 

V příštím roce oslavíme 30. výročí od zahájení 

poskytování sociálních služeb střediskem. 

Pevně věřím, že ve vzájemném společenství, 

v milosrdenství a s nadějí budeme fortelně 

pomáhat potřebným a poskytovat tak kvalitní 

a dostupné služby i dalších minimálně 30 let. 

Olga Wittková, ředitelka střediska 
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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 2021 byly poskytovány čtyři registrované sociální služby: 

o Domov pro seniory 

o Domov se zvláštním režimem 

o Osobní asistence 

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 28. února 2021 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předsedkyně 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 

Do 24. června 2021 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předsedkyně správní rady: Lenka Bachová – ředitelka střediska 

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

 Lukáš Dvořák 

 Drahomíra Krejčová – ekonomka  

 Mgr. Pavlína Maturová – vedoucí ošetřovatelského úseku 

Od 25. června 2021 pracovala správní rada střediska ve složení: 

Předsedkyně správní rady: Ing. Barbora Zedníková – prozatímní ředitelka střediska 

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

 Lukáš Dvořák 

 Drahomíra Krejčová – ekonomka  

 Mgr. Pavlína Maturová – vedoucí ošetřovatelského úseku 

V roce 2021 se správní rada sešla celkem osmkrát. 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. 
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Kontrolním orgánem střediska je dozorčí rada, 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. 

Dozorčí rada střediska pracovala 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 Antonie Pleskačová 

  Paní Marie Sléhová    

  Paní Jana Stoklasová 

  Paní Jindřiška Šmídová 

V roce 2021 dozorčí rada střediska jednala s ohledem na epidemiologickou situaci celkem dvakrát. Projednávala plán 

činnosti na roky 2021 a 2022 s ohledem 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 plánu činnosti na rok 2021 po stránce organizační, personální, technické a ekonomické. Závěry a doporučení tohoto 

hodnocení jsou uvedeny v zápisech z jednání  dozorčí rady střediska. O své činnosti pravidelně informovala 

(prostřednicím zápisů z jednání) dozorčí radu Diakonie ČCE. 

 

 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2021 

K 31. 12. 2021 byl průměrný fyzický stav pracovníků ve středisku 115 osob, po přepočtení na úvazky 114,88 osob.  
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

Stejně jako předchozí  rok, i tento byl opět  silně 

ovlivněn pandemií. Nejvíce jsme byli zasaženi vlnou 

onemocnění Covid - 19 mezi personálem a klienty  

v lednu a listopadu. Díky spolupráci mezi vedoucími 

jednotlivých služeb a vstřícnosti zaměstnanců se 

nám toto složité období podařilo zvládnout, zajistit 

plynulý provoz a péči, na kterou jsou klienti zvyklí. 

Kvalitu péče jsme mohli přes nelehké podmínky 

dokonce zvyšovat na základě pozvolného zavádění 

konceptu bazální stimulace do praxe. Díky  

obsáhlému, ale nákladnému kurzu, byl v bazální 

stimulaci proškolen veškerý personál služby. 

Prostředky na kurz zajistil z dotačních titulů 

fundraiser střediska Luboš Polanský. Díky jeho 

zájmu o poskytování přímé péče jsme mohli pořídit 

materiál, který nám usnadnil práci, pomohl zkvalitnit 

péči a udělal radost klientům i zaměstnancům: 

antidekubitní matrace, nepropustné podložky do 

lůžka, fény na vlasy  a aroma difuzéry do přímé péče, 

dárky od Ježíškových vnoučat, vánoční dárky pro 

zaměstnance, finanční prostředky na zlepšení 

prostředí služby... Moc děkujeme  

Středisku se podařilo  získat dotaci MPSV na 

rekonstrukci 1. patra DZR budovy I. a rozjednat 

aktualizaci projektové dokumentace. Realizace 

rekonstrukce proběhne v dalším období, po vyřešení 

všech administrativních úkonů. 

V rozvolněném období jsme konečně zrealizovali již 

dva roky plánovaný projekt “Živá zahrada“. 

K ovocným stromům, vysázeným před dvěma lety, 

se mohla přidat živá zvířata. Díky vstřícnosti a osobní 

angažovanosti dobrovolníka pana Vitalije Hutnyka 

a díky nadšení zaměstnanců se podařilo postavit 

ohradu s ovčínem. Zde se na celé léto zabydlely 

zapůjčené ovečky. Zájem klientů, pracovníků 

i veřejnosti byl veliký. Po celou sezónu bylo u ohrady 

rušno a docházelo zde i k setkávání klientů 

a pracovníků z jednotlivých budov. Realita předčila 

naše očekávání. Ochočené ovečky, které si rychle 

zvykly na hlazení a pamlsky, byly skvělými 

společnicemi klientů. 

Na podzim proběhl v naší službě diakonický audit. 

Kvalita a úroveň poskytované služby byla  „letkou“ 

zhodnocena velmi vysoko, na 92 %. Na dosažené 

hodnocení jsme pyšní a všem zaměstnancům 

gratulujeme a děkujeme za jejich zájem, přístup 

k přímé práci, ochotu zavádět nové postupy, 

vstřícnost a loajalitu k Diakonii ČCE. 

Antonie Pleskačová, vedoucí služby 

Poskytujeme celoroční péči lidem, jejich život významně ovlivňují projevy demence. 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.  

 

V roce 2021 využilo službu 

celkem 72 seniorů 

- z toho 53 žen a 19 mužů 

- průměrný věk: 82,8 let 
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Na začátku roku 2021 jsme začali zbrojit proti Covidu 

- 19 vakcinací, a to jak u klientů, tak u zaměstnanců. 

V současnosti máme očkovaných 90 % klientů 

a 80 % zaměstnanců Domova pro seniory. Úvodem 

roku jsme také dokončili renovaci velké jídelny, 

zakoupili jsme nové stoly, židle a další vybavení ke 

zútulnění prostředí.  

Avšak především se loňský rok nesl v duchu 

spolupráce se zvířaty, ze které se naši senioři velice 

těšili.  

Naší stálou zvířecí spolubydlící v Domově pro 

seniory je kočka Micka, která má u jednoho ze 

vchodů do budovy vlastní příbytek. Venkovní 

prostory okolo Domova jsou již jejím teritoriem 

a klientům připomíná klasický obrázek venkova, 

kteří mnozí z nich dobře znají. Micka občas tráví čas 

s klienty na terase a nechá se pohladit, jindy je venku 

na lovu, a poté se zase vrací. Dlouhodobou stálou 

adresu v Domově mají rybičky v akváriu, které klienti 

se zájmem pozorují. K nim jsme letos na Vánoce 

připojili do vany kapra. Jeho osud však po 24. 12. 

2021 není znám... 

Ovšem přišli k nám i noví nájemníci. Na jaře se do 

nové ohrady, kterou pomáhali budovat sami 

zaměstnanci, nastěhovaly tři ovečky. Klienti se na ně 

pravidelně chodili dívat, mnozí z nich přímo dovnitř 

ohrady. Hladili je a krmili je granulemi. Někdy 

ovečkám stačilo jen podat čerstvou trávu a za to byly 

rády.  

Začátkem května nám přibyly další chlupaté 

společnice, morčátka, pro která sami klienti vymysleli 

jména Terezka a Zuzanka. Někteří klienti se o ně 

ochotně a s radostí starali a přilepšovali jim něčím 

dobrým na zub, jiní se s nimi jen pomazlili nebo 

sledovali, jak skotačí. Morčátka často seniorům 

připomínala, jak je kdysi chovali spolu s králíky. 

Vedly se následné debaty o tom, kdo co doma choval 

a vzpomínky na staré dobré časy nebraly konce.  

Nenavštěvovala nás jen typicky všem známá 

a běžně chovaná domácí zvířata. Z tropických krajin 

k nám přiletěl žlutomodrý papoušek Ara, vlastním 

jménem Sára. Majitelka papouška je naše kolegyně, 

která ji přišla představit klientům i kolegům. 

Zkušeným terapeutem je pejsek Zigi, který k nám 

chodí pravidelně už několik let se svým majitelem, 

panem Balcárkem. Za pořádný kus odvedené práce 

jim oběma patří velké poděkování. Klienti se na 

každou jejich návštěvu moc těší a užívají si chvíle, 

kdy mohou pejska hladit, česat a podávat mu 

pamlsky. Když Zigi zahřeje seniory na těle i na duši, 

klienti jsou spokojení a usměvaví, pak je jasné, že 

canisterapie splnila svůj účel. 

Další pracanti, co pomáhali a v  roce 2021 nás 

navštívili, byli koníci Emilek a Romanka ze 

společnosti Emil pomáhá, s. r. o. Aby jich nebylo 

málo, vzali s sebou na výlet i želváka Pepu. Klientům 

se setkání moc líbilo, povídali si o koních, podělili se 

také o své zážitky s nimi. Koník Emil chodil i po 

budově a vstupoval ke klientům do pokojů, ti ho vřele 

vítali. Bylo to krásné zpestření běžného dne a za to 

všechno chceme poděkovat projektu Ježíškova 

vnoučata a také paní Veronice Šrankové, která sem 

spolu se zvířecími parťáky vážila cestu a dopřála 

seniorům nevšední zážitek.   

Jsme rádi, že jsou i tito tvorové součástí života 

klientů. Pomáhají jim vyplnit a obohatit volný čas 

a jsou zdrojem pozitivní energie a dobré nálady.  

Ne nadarmo se říká, že: „Zvířecí pohled umí 

promlouvat tím nejkrásnějším jazykem.“  

Karin Weidingerová, 

sociální pracovnice Domova pro seniory 

 

Lukáš Dvořák, 

vedoucí Domova pro seniory 

 

DOMOV PRO SENIORY 

Poskytujeme celoroční péči lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc v každodenních 

činnostech. 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. 

V roce 2021 využilo službu 

celkem 47 seniorů 

- z toho 26 žen a 21 mužů 

- průměrný věk: 77,7 let 
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OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Osobní asistence je terénní sociální služba, kterou 

v obcích Svazku údolí Desná, Novém Malíně 

a Šumperku zajišťuje čtveřice odborně způsobilých 

pracovnic. Tato služba je určena seniorům a osobám 

od osmnácti let s tělesným postižením nebo 

chronickým onemocněním. Službu je poskytována 

v domácím prostředí klientů.  

Převážnou část klientů tvoří občané seniorského 

věku. Věkový průměr klientů je cca. 81 let. 

Novinkou, která nám zpříjemnila poskytování 

služby, bylo určitě užívání chytrých mobilních 

telefonů s datovým připojením a nainstalovanou 

mobilní aplikací informačního systému Cygnus 2, 

který ve středisku používáme. Díky této vychytávce 

mohou osobní asistentky bezodkladně pracovat na 

nezbytné administrativě v pracovních pauzách 

přímo z auta, bez časových prodlev. Asistentky jsou 

tak ochuzeny o dobrodružství v podobě složitého  

vzpomínání kde, co, komu, a ušetřeny záplavy 

poznámkových papírků, které se umějí ztrácet 

v těch nejméně vhodných chvílích. 

Velikým ulehčením pro všechny pracovníky bylo 
převedení agendy půjčovny kompenzačních 
pomůcek z Osobní asistence na administrativní 
pracovnici, paní Alenu Šofrovou, počínaje říjnem 
2021. 

Osobní asistence, díky iniciativě střediskového 
fundraisera, obohatila svou nabídku společenských 
stolních her, knih a aktivizačních pomůcek, díky 
nimž mohou asistentky klientům nabídnout 
rozmanitější aktivity. 

Tým Osobní asistence 

Posláním Osobní asistence je podpora člověka v jeho přirozeném prostředí a poskytování takové 

podpory a pomoci, která umožní žít lidem co možná nejdéle ve svém vlastním prostředí a dle 

svých zvyklostí, potřeb a zájmů. Důležitým prvkem je i sociální začleňování klientů Osobní 

asistence. 

V roce 2021 jsme službu poskytly 

48 klientům a to celkem při 

3 163 hodinách přímé práce.  

Za klienty jsme cestami, zátarasy, 

objížďkami a výmoly najely 

51 836 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 potře bné pro samostatný život.  

Rok 2021 byl pokračováním epidemie Covidu. 

I přes veškerá omezení a úskalí tehdejší situace 

jsme se maximálně snažili podporovat klienty ke 

vstupu do samostatného života. Epidemie pro ně 

ztížila situaci na trhu práce a s tím související 

hospodaření s financemi. Zaznamenali jsme 

zvýšený zájem ze strany klientů o zvyšování 

kvalifikace formou studia, rekvalifikací, nebo 

získání osvědčení. Jedna z našich klientek 

absolvovala rekvalifikační kurz na pracovníka 

v sociálních službách a následně se jí podařilo 

najít práci v Domově pro seniory, což byl její sen. 

„Na zkoušky jsem se učila dost, ať sama, tak 

s Vámi. A mělo to efekt, protože jsem to zvládla 

levou zadní. Byl to sice stres, ale stálo to za to. To, 

že jsme se spolu učily, mi hodně pomohlo, a když 

jsem něčemu nerozuměla, tak se mi to ujasnilo, 

pak jsem s tím neměla problém. Jsem moc ráda, 

že jsem do toho kurzu šla, protože teď díky tomu 

mám práci. Jsem ráda, že jste mi navrhla, jestli si 

ten kurz nechci udělat, byla to trefa. 

V Domě na půl cesty v Jeseníku se nám podařilo 

zrekonstruovat byt díky darovaných finančním 

prostředků z Krabice online. Byt měl původně 

sloužit jako společenská místnost pro aktivity 

s klienty, ať už jsou to kreativní činnosti nebo 

společné vaření. Podařilo se nám vytvořit 

multifunkční místnost, kde mohou klienti relaxovat 

u televize a děti se mohou zabavit v dětském 

koutku. Díky pořízení notebooku a zesílení 

internetového připojení máme nyní k dispozici 

malou soukromou internetovou kavárničku pro 

klienty. V bytě vzniklo důvěrnější prostředí pro 

práci s klienty, která doposud probíhala ve 

formální kanceláři. A rekonstrukce přispěla 

i k podpoře týmovosti. Do procesu zrodu tohoto 

krásného a inspirativního prostoru se totiž zapojili 

všichni pracovníci DPC a ochotně přidali ruce 

k dílu. 

„Byt na mě působí příjemným dojmem, je velký 

a prostorný. Ráda tam chodím. Čekám miminko, 

tak si tam vždy sednu na vak a relaxuji v dětském 

koutku.“ ….“Moc se mi líbilo, jak jsme tam vyráběly 

ty svíčky.“ 

I v roce 2021 jsme o naší službě dávali vědět do 

světa  alias regionu. O našem Domě a práci 

s klienty 

s klienty vyšly články v regionálních listech – 

Olomoucké listy, Zámeček a Olomoucký rej. PR 

zlepšujeme i na FB, kde pravidelně zveřejňujeme, 

co se u nás šustne. Navázali jsme spolupráci 

s farním sborem Českobratrské církve 

evangelické v Jeseníku. Plánovali jsme zapojení 

do benefičních adventních koncertů, jejichž 

výtěžek by nám byl darován. Bohužel akce byla 

zrušena kvůli epidemii. Ale nabídka sboru platí 

i pro nastávající rok a my se budeme těšit. Za 

zmínku stojí i zapojení pracovnic přímé péče do 

setkávání Regionálního týmu v Jeseníku, kde se 

setkávají organizace a sdílí zkušenosti a společně 

řeší místní problémy.  

Na konci roku jsme se rozloučili s kolegyní, paní 

Zahradníkovou z Jeseníku. Ráda bych jí na tomto 

místě poděkovala za její práci a přínos pro naši 

službu. Poděkování patří i dalším členům týmu za 

jejich práci s klienty a spolupráci při zlepšování 

služby. Nebojím se napsat, že práce s klienty je na 

velmi profesionální úrovni a o tom svědčí i zpětná 

vazba od našich klientů:  

„Sociální pracovnice mi hodně pomohla v mnoha 
směrech. Naučila mě víc komunikovat, vyřizovat si 
na úřadech, hledat práci, taky s kurzem, při kterém 
mě podporovala. Já sama jsem si vůbec nevěřila, 
že bych to zvládla. Taky jsem se tu naučila 
hospodařit s penězi a hledat bydlení, a taky 
vyřizovat si telefonáty. Co byla pro mě největší 
změna, tak umět se rozhodnout. Sama za sebe se 
rozhodnout, aniž by mi někdo řekl, jak bych měla. 
To jsem vůbec neuměla a někdy mi rozhodování 
trvalo i dny u běžných věcí. Teď je to pro mě pořád 
těžké, ale už se tak nebojím. Vím, že lidi dělají 
chyby a nemusí se rozhodnout vždy dobře, ale 
důležitý je, aby se potom ponaučili. Taky s tím 
souvisí to, že člověk si musí věřit a já si vůbec 
nevěřila. Díky DPC zvládám sama spoustu věcí, 
o kterých by mě to ani nenapadlo. Teď za chvíli 
odcházím do vlastního bydlení, zvládla jsem si 
našetřit na vybavení, kauci a mám i peníze na účtu 
do rezervy, kdyby něco. Vůbec nevím, jak by to se 
mnou dopadlo, kdyby mě vítr nezavál sem, ale 
určitě bych nebyla tam, kde jsem teď. Pobyt 
v DPC byl pro mě velkým přínosem.“ 

 

Lenka Němečková, vedoucí služby 
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V roce 2021 využilo službu: 

celkem 31 mladých lidí 

- z toho 26 občanů OLK 

- 17 v DPC Olomouc 

- 14 v DPC Jeseník 

DŮM NA PŮL CESTY 
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53,4%

18,3%

9,5%

6,4%
2,7%2,7%2,2%

1,5%1,3%1,0%0,5%0,5%

mzdové náklady

soc. a zdravot. pojištění

nákup služeb

nákup materiálu

nákup drobného hmot. majetku

náklady na energie

náklady na odpisy

další náklady

ostatní sociální náklady

náklady na opravy

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. 2021 

Náklady v tis. Kč  

 

 

 

 

 

 

Kč

  

 

č. účtu název účtu celkem hlavní činnost vedlejší činnost 

501 Spotřeba materiálu 5 418 5 317 101 

502 Spotřeba energie 2 336 2 231 105 

504 Prodané zboží - kantýna 210 0 210 

507 Spotřeba DHM 2 261 2 255 6 

508 Zdravotní materiál, rehabilitační pomůcky 418 418 0 

511 Opravy a udržování 850 848 2 

512 Cestovné 80 80 0 

513,515 Náklady na propagaci a pohoštění 10 0 10 

516 Náklady spojů včetně internetu 234 234 0 

518 Ostatní služby 7 785 7 780 5 

521 Mzdové náklady 45 374 45 341 33 

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 15 076 15 064 12 

525 Ostatní sociální pojištění 489 489 0 

526 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 398 398 0 

527 Zákonné sociální náklady 1 106 1 106 0 

532 Daň z nemovitostí 7 1 6 

538 Ostatní daně a poplatky 9 9 0 

543 Odpis nedobytné pohledávky 54 14 40 

544 Úroky 117 117 0 

547 Pojistné 82 81 1 

548 Manka a škody 152 152 0 

549 Jiné ostatní náklady 127 125 2 

551 Odpisy 1 900 1 861 39 

552 Prodaný dlouhodobý majetek 65 30 35 

581 Příspěvky ústředí 400 400 0 

582 Členské příspěvky 7 7 0 

591 Daň z příjmu 69 0 69 

  CELKEM NÁKLADY 85 034 84 358 676 
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54,2%

35,9%

5,5%

2,5%0,7%0,7%0,3%0,2%

dotace MPSV

příjmy od klientů

dotace Olomoucký kraj

jiné výnosy

příjmy z vedlejší činnosti

dary, nadační příspěvky

tržby za prodej zboží

obecní dotace

č. účtu název účtu celkem hlavní činnost vedlejší činnost 

602 Příjmy z hlavní činnosti 30 672 30 672 0 

603 Příjmy z vedlejší činnosti 609 0 609 

604 Tržby za prodej zboží 227 0 227 

644 Úroky 26 26 0 

649 Ostatní výnosy 1 321 1 321 0 

652 Prodej DHM, DNM 780 210 570 

682 Nadační příspěvky a dary 303 303 0 

683 Tuzemské dary 154 154 0 

686 Nepeněžní dary 120 90 30 

69x Dotace provozní 51 157 51 157 0 

   - ze SR MPSV 46 289 46 289 0 

   - OLK 4 725 4 725 0 

   - provoz. dotace obecní 143 143 0 

 CELKEM  VÝNOSY 85 369 83 933 1 436 

 

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA 

Výnosy v tis. Kč 

Kč

  

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021 

Bilanční zhodnocení přijatých dotací 
Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace MPSV), poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, na celkových nákladech střediska činil 54,445 %. 

Podíl celkové dotace Olomouckého kraje na celkových nákladech střediska činil 5,56 %. 
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA 

č. účtu AKTIVA  Počáteční stav Koncový stav 

021 Budovy a stavby vlastněné 52 814 54 476 

022 Hmotné movité věci a jejich soubory 5 994 5 320 

031 Pozemky 64 27 

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 285 490 

081 Oprávky ke stavbám -16 577 -18 367 

082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem -4 788 -3 738 

112 Materiál na skladě 714 872 

132 Zboží na skladě a v prodejnách 8 35 

211 Pokladna 92 80 

221 Účty v bankách -1 851 179 

311 Odběratelé 452 569 

314 Poskytnuté provozní zálohy  204 189 

315 Pohledávky za klienty 367 413 

335 Pohledávky za zaměstnanci 21 0 

341 Daň z příjmu 0 -69 

381 Náklady příštích období 88 105 

382 Časové rozlišení dotace 534 0 

385 Příjmy příštích období 42 53 

 AKTIVA CELKEM 38 463 40 634 

 

č. účtu PASIVA Počáteční stav Koncový stav 

242 Krátkodobé finanční výpomoci 3 000 3 000 

321 Dodavatelé 1 444 1 885 

325 Závazky ke klientům 1 111 806 

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2 972 2 630 

336 Zúčtování s instit. soc. zabezp. a veř. zdrav. poj. 1 690 1 349 

342 Ostatní přímé daně 477 166 

379 Jiné závazky 23 1 400 

384 Výnosy příštích období 8 10 

389 Dohadné účty pasivní 123 170 

901 Vlastní jmění -4 927 -6 099 

902 Dary a dotace zvyšující vlastní jmění 32 921 33 211 

911 Fondy 230 230 

912 Peněžní fondy 329 574 

913 Materiálové fondy 131 502 

914 Fondy sbírek 103 103 

931 HV ve schvalovacím řízení -1 172 0 

951 Dlouhodobé úvěry 0 361 

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  336 

 PASIVA CELKEM 38 463 40 298 

 

Zkrácená ROZVAHA střediska k 31. 12. 2021 v tis. Kč 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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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 

Diakonii ČCE 

Nadacím: 

Nadaci Divoké husy  

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a všem Ježíškovým vnoučatům 

Nadaci ČEZ – podpora regionů 

Nadaci Umění pro zdraví 

Nadačnímu fondu Josefa Nováka 

Nadačnímu fondu pro rozvoj plného vědomí 

Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 

Jednotlivcům, firmám a organizacím, za podporu finanční i věcnou: 
Společnosti AGREGA Bludov a.s., společnosti ALBI Česká republika a.s., společnosti BPV-Lena vánoční ozdoby, 

společnosti CBA Nuget, společnosti CERBER a.s., společnosti CM Trade Via s.r.o., společnosti Clip Luhačovice, 

společnosti ČEPS a.s., společnosti Datlové pokušení, společnosti Decoled s.r.o., společnosti Deli-Import CZ s.r.o., 

společnosti Dr. Muller Pharma s.r.o., s společnosti ELIYA Garden s.r.o., polečnosti Fammilky s.r.o, Farmaparku 

Soběhrdy, společnosti GIVT CZ s.r.o., společnosti GUSTO Café, společnosti I.D.C. Praha a.s., společnosti 

Jesenicko food s.r.o., panu Jiřímu Janderovi, společnosti Kofola Československo, společnosti LEDme s.r.o., 

Lékárně AVE, společnosti Marmeláda s duší Pošumaví, společnosti MEDICI s.r.o., společnosti Megafyt Pharma, 

Městskému Muzeu Rýmařov, společnosti Mobler, bance Moneta Money Bank, Muzeu a galerii v Prostějově, Muzeu 

ČD, Muzeu Olomoucké Pevnosti, Muzeu silnic Vikýřovice, Muzeu umění Olomouc, společnosti NET4GAS, 

společnosti Oline Medical s.r.o., Opatství Nový Dvůr, společnosti Optimistic foods, společnosti Originální brambůrky 

s.r.o., Ing. Petru Partschovi, Pivovaru Clock, Pivovaru Černá Hora, Pivovaru Matuška, PaeDr. Aleši Prudilovi, 

společnosti Pramet Tools, s.r.o., společnosti Pro-Charitu s.r.o., společnosti PURE DISTRICT, společnosti Rej 

FOOD s.r.o., Resortu Dolní Morava, společnosti RYOR a.s., společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice, společnosti Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems, společnosti 

SONBERK a.s., společnosti Sonnentor s.r.o, panu Josefu Štolcovi, společnosti TDK Elektronic s.r.o., společnosti 

TinaTrends, paní Anežce Tůmové, Vinařství Baláž, Vinařství Baraque, Zámeckému vinařství Bzenec, Zámku 

Čechy pod Kosířem, Zámku Hradec nad Moravicí, Zámku Konice, společnosti ZOBAN s.r.o., společnosti ZON s.r.o. 

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.  

V Petrově nad Desnou, 17. června 2021 

NAŠE UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A DÁRCŮM 


