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Aktiva
software
stavby
oprávky ke stavbám
oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
oprávky k softwaru
samostatné movité věci a soubor movitých věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pokladna
bankovní účty
poskytnuté provozní zálohy *
dodavatelé
náklady příštích období
příjmy příštích období

koncový stav (v Kč)
64 605
11 468 295
- 2 974 337
- 1 068 570
- 64 195
1 123 817
0
61 249
1 250 743
130 780
0
4 259
1 485

Součet aktiv za sledované období
Součet aktiv od začátku roku

- 1 315 333
9 998 131

Pasiva
zaměstnanci + odvody (mzdy vyplacené v lednu 2019)
zúčtování s institucemi (OSSZ, zdravotní pojišťovny)
ostatní přímé daně
rekreační poplatky apartmán Relax
výnosy příštích období
dohadné účty pasivní **
vlastní jmění
jmění pořízené z investiční dotace EU
fond oprav
závazky z pronájmu
závazky z půjček na stavby

v Kč
171 423
87 473
8 029
4 499
107 000
110 140
4 770 854
3 479 481
60 000
1 000 000
406 918

Součet pasiv za sledované období
Součet pasiv od začátku roku

1 107 646
10 205 818

Hospodářský výsledek ***

- 207 687

Poznámky k tabulce:
* pravidelné zálohy na energie (vodné-stočné, plyn, elektřina)
** časové rozlišení spotřeby energií
*** hospodářský výsledek zahrnuje všechny činnosti organizace
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Naše registrovaná služba poskytla v roce 2019
ubytování třinácti uživatelům. Ti přišli do
Centra sociální rehabilitace, aby se intenzivně
připravili na budoucí samostatný život. Dva
z našich klientů na sto procent splnili cíl služby
a v průběhu roku odešli do vlastního bytu. Toto
naplnění cíle služby nás povzbuzuje k práci na
rozvoji naší činnosti a neustálému zlepšování
činností, které vedou k osamostatnění. Velmi
nás těší, když je s námi uživatel ve spojení i po
jeho odchodu a projeví vděčnost za pomoc,
kterou zde nalezl. Vždy tomu tak ovšem není.
Stalo se také, že uživatel bez předchozí
domluvy zařízení opustil a nyní neznáme ani
místo jeho pobytu, ani jeho stav. Nepochopil smysl pobytu v naší sociální
rehabilitaci, proto se po třech týdnech rozhodl smlouvu ukončit. Bohužel jsme
v průběhu roku zažili tři úmrtí klientů. Všechny se odehrály v nemocnici, kam
byli převezeni s náhlými zdravotními komplikacemi. Tato skutečnost nás
tvrdě zasáhla v našich srdcích. Znovu jsme si uvědomili, že našimi klienty jsou
lidé, kteří mají po úrazech a nemocích veliké zdravotní následky a časté
komplikace. I přes intenzivní spolupráci s praktickým lékařem v místě
sídla služby a časté preventivní
návštěvy odborných lékařů nejsme
schopni takovýmto událostem
zabránit. V závěru roku jsme tak měli
obsazeno pouze šest lůžek, protože k
posledním dvěma úmrtím došlo v
listopadu a prosinci.
Radostnější zprávou je skutečnost, že intenzivní několik roků trvající jednání
s Ministerstvem práce a sociálních věcí přinesla své ovoce a od 1. ledna 2020
bude do celostátní sítě zařazeno 6 lůžek naší pobytové služby. Zbylá tři lůžka
budou v roce 2020 zařazena do sítě Libereckého kraje. V roce 2019 tomu bylo
ještě jinak, když 8 lůžek dotoval Liberecký kraj a 1 bylo zařazeno do sítě
Středočeského kraje. Tyto dotace v objemu 59 % výnosů nejsou schopny
zajistit plné financování služby, proto jsou nedílnou součástí příjmů i platby
uživatelů služby (32 %), dary drobných dárců, dary obcí, nadací i firem (ty
tvoří zbylých 9 % výnosů). Po finanční stránce byl chod služby
bezproblémový a účetní ztráta je z velké části způsobena odpisy majetku.
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Personální zajištění služby bylo stejné jako v roce předchozím, tj. přímou péči
zajišťovalo pět pracovníků střídajících se ve dvanáctihodinových směnách.
O hladký chod služby se staraly sociální a sociálně-rehabilitační pracovnice.
V roce 2020 bychom chtěli tým posílit o aktivizačního pracovníka, který by
podpořil rozvoj nácviků spadajících do oblasti získávání motorických,
psychických a sociálních dovedností. Základy pro tuto oblast jsme položili v
roce 2019 tím, že jsme určili tým, který připravuje praktické postupy pro
každodenní činnosti.
ZAMĚSTNANCI V ROCE 2019
Pracovní pozice
Výkonný ředitel
Účetní / hospodářka
Sociální pracovník
Osobní asistent
Rehabilitační pracovník
Údržbář
Celkem

Pracovní zařazení
administrativa
administrativa
přímá péče
přímá péče
přímá péče
zázemí organizace

Počet zaměstnanců
1
1
1
5
1
1
10

Přepočtené úvazky
1,0
0,5
0,25
5,0
0,5
0,1
7,35

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - APARTMÁN RELAX
Apartmán byl v sezóně zcela vytížen a mimo ní byl taktéž hojně navštěvován.
Někteří hosté se k nám vracejí i opakovaně. Vysoké hodnocení 9,5 bodu
na Booking.com dokazuje kvalitu naší služby. Celková tržba dosáhla 147.000
Kč. Zisk byl po odečtení nákladů použit na splácení půjčky související
s rekonstrukcí objektu v letech 2009 – 2011.

Náklady
spotřeba materiálu hlavní činnost (úklidové a hygienické prostředky)
spotřeba materiálu hlavní činnost (ostatní nákupy drobného vybavení)
spotřeba materiálu hlavní činnost (kancelářské potřeby)
spotřeba materiálu vedlejší činnosti
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)
služby (externí mzdová účetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce)
opravy a udržování budov
cestovné zaměstnanců (školení, sociální šetření u žadatelů)
školení zaměstnanců
telekomunikace, poštovné, ceniny
pojistné
bankovní poplatky
služby (licence software)
ostatní služby (správní poplatky, TV poplatek, zdr. prohlídky, supervize)
mzdové náklady zaměstnanců Centra sociální rehabilitace
mzdové náklady vedlejší činnost (DPP)
zákonné odvody za zaměstnance Centra sociální rehabilitace
zákonné sociální náklady
odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku, a jiné...)
úroky z půjček na spolufinancování rekonstrukce objektu*

v Kč
15 869
72 476
12 005
5 970
252 286
59 756
8 820
29 106
38 997
16 356
9 179
1 366
4 073
17 710
2 235 589
24 700
736 575
6 858
246 976
22 406

daň z příjmu *
ostatní náklady
Celkem

- 16 720
34
3 585 842

Hospodářský výsledek **

- 207 687

Poznámka k nákladům: * daň za rok 2019 byla na základě opravy přiznání a žádosti ÚP vrácena
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** záporný hospodářský výsledek je vždy ovlivněn odpisy majetku

Výnosy
provozní dotace MPSV skrze Liberecký kraj
provozní dotace MPSV skrze Středočeský kraj
provozní dotace z prostředků Libereckého kraje
příspěvky nadací a firem
dotace obcí (obce odkud přicházejí uživatelé služby)
dary soukromých osob
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby
tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby
tržby za poskytnuté fakultativní činnosti uživatelům služby
tržby z ostatních služeb
tržby z vedlejších činností
přijaté úroky, bonusy a pojistná plnění

v Kč
1 867 225
118 400
112 000
25 000
105 000
45 440

Celkem

3 585 642

2
2

619 220
526 333
11 683
3 250
152 192
99

GRAF ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ ROKU 2019
Dotace krajů a platby uživatel činí 91% všech příjmů organizace. Bez nich by
naše práce nebyla možná. Jsme
velice vděční za podporu
dotace krajů
města Dubá (80.000 Kč)
59%
a drobných dárců (45.440 Kč).
I bez této podpory i dalších
platby uživatelů služby
32%
darů měst, obcí a Nadace
Euronisa bychom nebyli
schopni pokrýt výdaje
tržby z vedlejších činností
pobytové služby Centra
4%
ostatní dary a granty
dary obcí
sociální rehabilitace.
2%
3%
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SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2019
Ing. Petra Dvořáková • Jana Exner • Leoš Exner • Ing. Martin Falta
Ing. Ivo Horáček • Zdena Kafková • Ing. Radomír Smetana • Ivo Šrajbr

Město Dubá
Město Chodov
Město Český Dub

Všem dárcům děkujeme za jejich podporu.

2019
ZPRÁVA O ČINNOSTI

Diakonie Dubá z.s., Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá
tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523
e-mail: csr@diakonieduba.cz · https://www.diakonieduba.cz

Diakonie Dubá z.s.

