
ZPRÁVA ZA ROK 2012  -  Centrum sociální rehabilitace Diakonie Dubá

Milí pøátelé,

v dobì, kdy píšu tyto øádky, se mne velice dotkl jeden pøíbìh z Ugandy. Mám v poèítaèi asi dva roky fotografii od jedné humanitární organizace, 
kde stojí vedle sebe ètyøi sirotci, kterým rodièe zemøeli na AIDS. Fotografie je z roku 2005 a já jen vìdìl, že ten nejstarší kluk stateènì nese údìl 
peèovatele, který se umí postarat o své mladší sourozence. Zbytek pøíbìhu jsem se dovìdìl minulý týden. Chlapec se jmenuje Samuel a tehdy 
ve svých ètrnácti toužil chodit do školy a získat nìjakou práci. Díky pravidelným pøíspìvkùm dárcù ze zahranièí se jeho sen naplnil. Je uèitelem 
na základní škole. V dobì, kdy vyslovil své pøání, ještì netušil, že se jeho sen stane skuteèností.

Diakonie Dubá se od loòského roku opìt promìnila. Dùm je naplnìný klienty a pulzuje v nìm èilý život.  I když vlivem celospoleèenských zmìn 
provází naši práci spousta otazníkù, celé dílo jde dál. Ti, kdo zde pracují, dìlají svoji práci s láskou a kvalita služeb se neustále zvyšuje. 
Doufejme, že lidí, kterým se stane Diakonie Dubá odrazovým mùstkem do samostatného a naplnìného života bude pøibývat. Doufejme, že 
i jejich sny se stanou skuteèností.

V roce 2012 se provoz objektu rozbìhl naplno. První polovina roku byla vìnována publicitì formou osobních návštìv míst, odkud nejèastìji 
pøicházejí naši uživatelé, tj. lidé po úrazech pohybového aparátu èi nemocech, které se projeví právì na hybnosti. Tato propagace se promítla 
právì do obsazenosti objektu, která na konci roku 2012 èinila 75% s vyhlídkou, že v lednu 2013 budou na základì žádosti o pøijetí obsazena 
2 zbývající lùžka.

Výše zmínìná cílová skupina je nemìnná od roku 2010 a právì pro ni jsme, mimo základní nabídku nácvikových programù sloužících k získání 
a upevnìní motorických i jiných schopností (napø. nácviky dovedností pro zvládání péèe o vlastní osobu, obsluhy spotøebièù, kontaktu s úøady 
apod.), pøipravili od èervna ošetøovatelskou rehabilitaci a ergoterapii. Tato forma pomoci také dozná dalších zmìn v roce 2013, protože se nám 
od Nadace Èeské Pojiš�ovny a Výboru dobré vùle, podaøilo získat cca 80 tisíc Kè na vybavení ošetøovatelské rehabilitace a ergoterapie.

Doba pobytu našich uživatelù se pohybuje od 1 do 3 rokù a konèí zpravidla odchodem do vlastního bezbariérového bytu. Každý z nich v dobì 
pobytu aktivnì spolupracuje na tvorbì plánu, který má pomoci se v krátkodobých výhledech posouvat k cíli. Od druhé poloviny roku 2011, kdy 
byla dokonèena rekonstrukce objektu, využilo našich služeb 11 žadatelù.

Pro upøesnìní a správné pochopení tabulky pøíjmù a výdajù doplòuji, že jsme v roce 2012 zamìstnávali 3 pracovníky v pøímé péèi, 1 øeditele, 
1 úèetní/ekonomku na polovièní úvazek, 1 sociální pracovnici na ètvrtinový úvazek a 1 údržbáøe, též na ètvrtinový úvazek. V pøepoèteném 
stavu 4,5 zamìstnance. 

Mgr. Miroslav Boš, pøedseda Rady

Michal Exner, výkonný øeditel

Kontaktní informace: Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá; tel. 487 870 051; Èíslo b.ú.: 231232917/0300;
e-mail: csr@diakonieduba.cz; http://www.diakonieduba.cz

Pøíjmy v Kè

provozní dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí 1 041 000

provozní dotace Libereckého kraje 110 000

grant Nadace Euronisa 90 000

grant Nadace Racek 16 600

dary právnických osob 3 290

dary fyzických osob 35 400

tržby za péèi uživatelùm služby 43 813

tržby za ubytování uživatelù služby 189 256

pøijaté úroky a jiné provozní výnosy 15

Celkem 1 529 374

Výdaje v Kè

spotøeba materiálu (nákup drobného vybavení, úklidových protøedkù) 21 717

spotøeba energií (plyn, elektøina, voda) 170 633

služby (externí mzdová úèetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce) 10 308

opravy a udržování budov 955

cestovné zamìstnancù 17 794

poštovné, ceniny 1 809

telekomunikace (telefon, ADSL internet) 20 448

kanceláøské potøeby 17 341

pojistné majetku a služeb 9 399

bankovní poplatky, školení zamìstnancù a ostatní služby 14 692

mzdové náklady zamìstnancù vèetnì zákonných odvodù 1 068 324

odpisy (budov, staveb, hmotného majetku, pohledávek) 156 262

danì, poplatky a úroky 1 607

Celkem 1 511 289


