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Zpráva o èinnosti Centra sociální rehabilitace

V roce 2015 jsme oslavili deset let od 
chvíle, kdy byla slavnostnì otevøena první 
polovinu objektu a služba pøijala první 
zájemce o pobyt. Díky Nadaci Euronisa, 
která nás pravidelnì podporuje a mnoha 
dalším dárcùm i f inanèní dotaci 
z prostøedkù EU jsme mohli v roce 2011 
dokonèit rekonstrukci celého objektu. 
V rámci desetiletých oslav jsme naši práci prezentovali na Letních slavnostech v Dubé 
formou prodeje výrobkù klientù, soutìží a veøejného pøedstavení na pódiu.

Rok 2015 nebyl však jen pøipomenutím si toho, co jsme spoleènì s vaší podporou 
dokázali, ale byl hlavnì dalším rokem pomoci lidem po úrazech a nemocech v návratu 
do života. Celkem využilo našich služeb 10 lidí (2 ženy a 8 mužù). Kapacita zaøízení je 
nadále osmi lùžková a lùžka byla v prùbìhu roku využita na 93% (dáno nevyužitými 
lùžky v období odchodu a pøíchodu žadatelù). Po celý rok jsme uživatelùm služby 
mimo základních èinností, kterými jsou nácviky vedoucí k samostatnosti, poskytovali  

ošetøovatelskou rehabilitaci a ergoterapii. 
V rámci ergoterapie se podaøilo vytvoøit 
mnoho výrobkù, které nabízíme k prodeji 
(døevìné svícny, adventní vìnce,  
zdobené perníèky, apod.) Veøejnosti 
nabízíme nejen výrobky uživatelù 
(mùžete objednat pøes náš web), ale 
nadále i masáže a kinesiotaping.

Finanèní zajištìní chodu sociální rehabilitace probíhalo bez vìtších potíží a k úspìchu 
pøispìl jak štìdrý dar obce Dubá, tak i dalších obcí, odkud pøicházejí naši uživatelé. 
Mimo Libereckého kraje jsme získali i podporu kraje Støedoèeského, protože i odsud 
k nám pøichází mnoho žadatelù o pobyt. Následující tabulka ukazuje pøehled úvazkù 
zamìstnancù, kteøí zajiš�ovali èinnost služby v roce 2015.
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Pracovní pozice Pracovní zaøazení Poèet zamìstnancù Pøepoètené úvazky

Výkonný øeditel administrativa 1 1,0

Úèetní / hospodáøka administrativa 1 0,5

Sociální pracovník pøímá péèe 1 0,25

Osobní asistent pøímá péèe 3 3,0

Rehabilitaèní pracovník pøímá péèe 1 0,5

Údržbáø zázemí organizace 1 0,1

- 8 5,35Celkem



Finanèní výsledovka Centra sociální rehabilitace

Poznámky k tabulce:
* po dobu 50 let je nutné majetek získaný z dotace EU  formou odpisù rozpouštìt do 

výnosù i nákladù (èástka se rovná výši dotace 92,5%)
** týká se pùjèek na rekonstrukci objektu z dotace ROP NUTS II Severovýchod (èástka 

se rovná výši spoluúèasti z vlastních zdrojù 7,5%)
*** splátky pokuty ve výši 80.000 Kè skonèí v èervenci roku 2016
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Výnosy v Kè

provozní dotace Libereckého a Støedoèeského kraje 1 006 500,00

pøíspìvek Úøadu práce 156 760,00

pøíspìvky nadací v ÈR (Nadace Euronisa) 50 000,00

dotace obcí (obce odkud pøicházejí uživatelé služby) 120 000,00

dary fyzických a právnických osob 70 500,00

tržby za poskytnutou péèi uživatelùm služby (hygienické úkony) 191 855,00

tržby za poskytnuté ubytování uživatelùm služby 441 183,00

tržby za poskytnuté fakultativní èinnosti uživatelùm služby 88 157,00

ostatní tržby 200,00

pøijaté úroky 30,32

pøijaté èlenské pøíspìvky 300,00

investièní dotace ROP NUTS II Severovýchod z let 2009-2011 * 192 788,50

Celkem 2 318 273,82

Náklady v Kè

spotøeba materiálu (nákup úklidových prostøedkù a dalších hygien. potøeb) 43 607,00

spotøeba energií (plyn, elektøina, voda) 243 677,00

služby (externí mzdová úèetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce) 40 070,00

opravy a udržování budov 48 064,00

cestovné zamìstnancù 20 488,00

poštovné, ceniny 4 789,00

telekomunikace (telefon, ADSL internet) 11 695,98

kanceláøské potøeby 11 973,93

pojistné majetku a služeb 9 179,00

bankovní poplatky 2 104,00

školení zamìstnancù 20 138,00

mzdové náklady zamìstnancù 1 217 397,00

zákonné odvody za zamìstnance 402 130,00

zákonné sociální náklady a pojištìní zamìstnancù 6 613,00

odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku) 358 005,00

poplatky 100,00

splátky pùjèek na spolufinancování rekonstrukce objektu** 26 245,80

pokuty a penále (splátky pokuty z auditu ROP NUTS II Severovýchod)*** 24 000,00

Celkem 2 490 276,71



Zpráva o èinnosti Peèovatelské služby

Je doplòkovou službou, která se zamìøuje na uživatele sociální rehabilitace, tj. 
ubytované klienty. Pokud uživatel onemocní nebo nezvládá nìkterou èinnost, pomoc 
peèovatelské služby je na místì. Klientùm pomáháme v péèi o vlastní osobu, s nákupy, 
úklidy apod. Služba poskytovaná formou nácviku usnadòuje lidem po odchodu ze 
zaøízení sociální rehabilitace výbìr potøebné služby. Èinnost zajiš�ují v rámci svého 
úvazku a pracovní doby stávající zamìstnanci pøímé péèe sociální rehabilitace. 

Vedlejší hospodáøská èinnost

Je výdìleènou èinností zamìøenou na širokou veøejnost. Zisk z masáží a kinesio-
tapingu je pøímo úmìrný jejímu využívání a je z nìj dotována hlavní èinnost, tj. služba 
Centra sociální rehabilitace. Aèkoliv se zisk zøejmý z níže uveøejnìné tabulky mùže 
jevit jako zanedbatelný, má využívání vedlejší èinnosti stoupající tendenci. Tato 
èinnost nám též pomáhá ve styku s veøejností, která má možnost navštívit krásný areál  
Centra sociální rehabilitace a seznámit se jejím posláním.

Následující výseèový graf znázoròuje rozložení výnosù roku 2015 
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Výnosy peèovatelské služby v Kè

tržby za poskytnutou péèi uživatelùm služby 9 230,00

Náklady peèovatelské služby v Kè

mzdové náklady zamìstnancù vèetnì zákonných odvodù 10 200,00

Výnosy v Kè

tržba za kinesiotaping a masáže 18 450,00

Celkem 18 450,00

Náklady v Kè

nákupy materiálu (kinesiotapy) 8 608,00

mzdové náklady 7 919,00

Celkem 16 527,00



Finanèní rozvaha všech èinností k 31. 12. 2015

Poznámky k tabulce:

* pravidelné zálohy na energie (vodné-stoèné, plyn, elektøina)

** neuhrazené platby klientù sociální služby

*** èasové rozlišení spotøeby energií

**** hospodáøský výsledek zahrnuje i náklady a výnosy peèovatelské služby

a vedlejších hospodáøských èinností
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Aktiva v Kè

software 108 553,00

stavby 11 633 293,19

samostatné movité vìci a soubor movitých vìcí 1 243 185,30

drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 682,00

pokladna 25 130,00

bankovní úèty 634 930,94

poskytnuté provozní zálohy * 114 510,00

ostatní pohledávky 440,00

pohledávky za klienty ** 11 250,00

ostatní pøímé danì 3 478,00

náklady pøíštích období 40,00

pøíjmy pøíštích období 10 685,00

Celkem 13 806 177,43

Pasiva v Kè

oprávky k softwaru 83 989,00

oprávky ke stavbám k samostatným movitým vìcem a souborùm 2 341 416,30

zamìstnanci (mzdy vyplacené v lednu 2016) 95 295,00

zaúètování s intit. sociálního zabezpeèení a zdr. pojiš�oven (viz výše) 43 309,00

výdaje pøíštích období 760,75

výnosy pøíštích období 122 000,00

dohadné úèty pasivní*** 108 167,00

závazky z pronájmu 1 000 000,00

pùjèky na spolufinancování stavby (ROP NUTS II Severovýchod) 644 839,15

vlastní jmìní 4 647 820,69

jmìní poøízené z investièní dotace ROP NUTS II Severovýchod 4 857 403,43

Celkem 13 945 000,32

Hospodáøský výsledek **** - 138 822,89



Seznam dárcù v roce 2015

manželé Dvoøákovi (Èeská Lípa)• J. Exnerová (Radeè)

Ing. Martin Falta (Èeská Lípa)•manželé Horáèkovi (Mladá Boleslav)

 L. Libich (Dubá) •Ing. Václav Merhulík (Èeská Lípa)

manželé Smetanovi (Liberec)•Zdena Kafková (Liberec)

Zdenìk Sùva (Liberec)

Krajský úøad Libereckého kraje

Krajský úøad Støedoèeského kraje

Mìsto Dubá

Obecní úøad Hartvíkovice

Mìsto Chodov

Obecní úøad Milèice

Mìsto Lomnice nad Popelkou

Mìsto Øíèany

Blanka Hudecová - SIVENA

VIVA - kosmetického studio (Dubá)

Cukrárna - Kvìta Knížová (Dubá)

Restaurace u Horáce - Alena Šímová (Dubá)

Obèerstvení u Èervených vrat - Horác (Dubá)

Restaurace u Novákù (Dubá)

Hotel PORT (Doksy)

ZOOT - internetový prodejce módy 

kosmetická spoleènost AVON



Kontaktní informace

Diakonie Dubá z.s., Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá

tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523

Èísla bankovních úètù : 231232917 / 0300

nebo 19-8 960 720 247 / 0100

e-mail: csr@diakonieduba.cz

http://www.diakonieduba.cz


