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Pobytová služba sociální rehabilitace je plně nadregionální sociální službou 
dotovanou ze dvou třetin Ministerstvem práce a sociálních věcí. Služba je 
vyhledávána lidmi po úrazech a ve spolupráci s rehabilitačními ústavy 
a nemocnicemi byla a je plně vytížena po celý kalendářní rok. Jsme hrdí na to, 
že patříme mezi zaběhlé celostátní služby, které jsou vyhledávané a oblíbené. 

Finanční zabezpečení služby bylo, díky přiznání 
dotace MPSV ve výši 100% žádaných prostředků, 
bezproblémové a mzdy pracovníků mohly být 
valorizovány. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
poskytlo odměny pracovníkům v souvislosti 
s “covidem“ a uhradilo vícenáklady související 
s touto epidemií (nákupy ochranných prostředků). 
Děkujeme taktéž ze srdce všem dárcům, kteří nás 
v uplynulém roce podpořili. 

V rámci pečovatelské služby jsme poskytovali 
pomoc bývalým klientům sociální rehabilitace, kteří 
nyní žijí ve vlastním bytě v Dubé. Jednalo se 

o nákupy, úklid a další pečovatelskou pomoc. Od března jsme počet 
zaměstnanců pečovatelské služby navýšili o 1,5 zaměstnance, abychom byli 
schopni zajistit péči pro jednoho z našich klientů, kterému se po plánované 
operaci výrazně zhoršil zdravotní stav. Dosavadní péče v rámci sociální 
rehabilitace byla u něj rozšířena o pečovatelskou službu, protože jinak by byl 
nucen nadále pobývat v zařízení LDN, kde psychicky strádal. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE

V roce 2021 jsme poskytli pobyt a péči 
celkem 11 žadatelům. V březnu došlo 
v zařízení k propuknutí epidemie 
covid19, která sice přinesla onemoc-
nění všech zaměstnanců i klientů, kteří 
předtím nákazu neprodělali, ale situaci 
jsme zvládli. U nemocných nedošlo 
k žádný komplikacím a nyní těžíme 
z imunity, kterou jsme takto získali. 
Jediným problémem tohoto „covidového“ roku bylo, že jsme bohužel velice 
často nemohli kvůli nařízením vlády provozovat společné aktivity klientů. 
Pracovní kolektiv byl po celý rok stabilní, nedošlo k žádným změnám a tým 
znovu prokázal soudržnost, když se zařízení ocitlo v karanténě.



ZAMĚSTNANCI  ORGANIZACE V ROCE 2021

Jako všechny ubytovací služby 
i provoz apartmánu byl v roce 2021 
částečně omezen vládními naří-
zeními, ale tentokrát to konečné tržby 
výrazně neovlivnilo. Vytíženost 
o prázdninách byla jako vždy 
stoprocentní a mnozí hosté se k nám 
vracejí i opakovaně. Pokud byste 
chtěli navštívit krásnou oblast 
Kokořínska, nezapomeňte si s předstihem rezervovat pobyt. Hodnocení 
našeho apartmánu je aktuálně na Bookingu 9,4 bodu z 10.

 

GRAF ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - APARTMÁN RELAX

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pokrývá 67% příjmů organizace. 
Další významnou položkou jsou příjmy od klientů (21%), zbylých 12% příjmů 
tvoří dary, tržby z vedlejší činnosti a granty nadací. Jsme velice vděční 
drobným dárcům za pravidelnou podporu, protože tvoří nezbytnou součást  
příjmů. 

Pracovní pozice P racovní zařazení Počet zaměstnanců  Přepočtené úvazky 

Výkonný ředitel administrativa 1 1,0

Osobní asistent přímá péče 7 6,5

Sociální pracovník přímá péče 1 0,25

Účetní / hospodářka administrativa 1 0,5

Rehabilitační pracovník přímá péče 1 0,5

13 8,95Celkem  

Údržbář zázemí organizace 2 0,2
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GRAF VÝNOSŮ

 SOCIÁLNÍ REHABILITACE PEČOVATELKÉ SLUŽBY

GRAF VÝNOSŮ



 * dary ve výši 98.700 Kč jsou evidovány na fondů darů (viz finanční rozvaha)

FINANČNÍ VÝSLEDOVKA VEŠKERÉ ČINNOSTI K 31. 12. 2021
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spotřeba energií (plyn, elektřina, voda) 221 109

opravy a udržování budov 11 389 

mzdové náklady vedlejší činnost (DPP) 15 010

cestovné zaměstnanců (školení, sociální šetření u žadatelů) 18 874

ostatní služby (správní poplatky, TV poplatek, zdr. prohlídky, supervize) 7 836

služby (licence software) 13 472 

odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku, a jiné...) 248 576

Náklady v Kč 

spotřeba ostatního materiálu  43 182

telekomunikace, poštovné, ceniny 23 525

služby (externí mzdová účetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce) 33 760

bankovní poplatky 1 356

spotřeba materiálu (úklidové a hygienické prostředky) 20 788

refundovaná mzda (pracovní neschopnosti zaměstnanců) 77 517

Hospodářský výsledek 131 101

školení zaměstnanců 26 411 

spotřeba materiálu ochranné pomůcky Covid-19 60 574

zákonné a ostatní sociální náklady (pojištění, stravenkový paušál) 121 653

úroky z půjček na spolufinancování rekonstrukce objektu 19 121

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby) 24 225

pojistné 9 179 

Celkem 5 484 914

mzdové náklady zaměstnanců 3 363 867

zákonné odvody za zaměstnance 1 123 490
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tržby z vedlejších činností 149 850

provozní dotace MPSV 3 492 896

tržby za poskytnutou péči uživatelům služby 690 000

Výnosy v Kč 

dotace MPSV na náklady Covid-19 279 087

provozní dotace Úřadu práce 215 604

tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby 464 521

dary soukromých osob a členské příspěvky * 500

tržby za fakultativní činnosti poskytnuté uživatelům služby 9 049 

tržby za ostatní ostatní poskytnuté služby a přijaté úroky 2 108 

tržby za pečovatelskou službu vedlejších činností 217 400

dotace obcí (obce odkud přicházejí uživatelé služby) 65 000

granty nadací 30 000

Celkem 5 616 015 



SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2021

Děkujeme všem dárcům, kteří nás v uplynulém roce podpořili.

Mgr. Miroslav Boš • Andrea Březinová •manželé Dvořákovi

Vaše dary nám velice pomáhají a povzbuzují nás k další práci.

Zdena Kafková • manželé Klasovi• Ing. Radomír Smetana 

Město Dubá
l

Ministerstvo práce

Město Chodov
l

l

a sociálních věcí ČR

l

Ing. Václav Merhulík • Ivo Šrajbr 

 manželé Exnerovi • Ing. Martin Falta • Ing. Ivo Horáček

Úřad práce Česká Lípa

Město Český Dub



FINANČNÍ ROZVAHA  VŠECH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2021

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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Aktiva koncový stav (v Kč) 

oprávky ke stavbám - 3 442 620

samostatné movité věci a soubor movitých věcí 1 19 7306

pokladna 128 060

poskytnuté provozní zálohy * 22 230

stavby 11 468 295

oprávky k samostatným movitým věcem a souborům - 1 122 198

software 71 146

oprávky k softwaru - 69 335

odběratelé 1 612

bankovní účty 1 399 050

pohledávky za klienty - 5 476

ostatní pohledávky 25 066

dodavatelé 6 954

náklady příštích období 6 060

příjmy příštích období 1 485

Součet aktiv za sledované období - 325 656

Součet aktiv od začátku roku 9 690 735

zaměstnanci + odvody (mzdy vyplacené v lednu 2021) 257 250

Pasiva v Kč 

zúčtování s institucemi (OSSZ, zdravotní pojišťovny) 126 457

ostatní přímé daně - 35 457

ostatní závazky - rekreační poplatky apartmán Relax 2 120

nároky na dotace - 7100

výnosy příštích období 20 000

dohadné účty pasivní ** 15 000

vlastní jmění 4 523 484

jmění pořízené z investiční dotace 3 479 481

fondy 178 400

Součet pasiv od začátku roku 9 559 635

Součet pasiv za sledované období - 457 757

závazky z pronájmu staveb  1 000 000 

Hospodářský výsledek od začátku roku *** 131 101



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
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