
=Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá  tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523
=e-mail : novydomov@diakonieduba.cz  http://www.diakonieduba.cz

DIAKONIE DUBÁDIAKONIE DUBÁ

2007V
Ý

R
O

È
N

Í 
 Z

P
R

Á
V

A
V

Ý
R

O
È

N
Í 

 Z
P

R
Á

V
A

Výsledovka roku 2007 - PØÍJMY v Kè

dotace MPSV ÈR 700 000,00

grant Nadace Euronisa 20 000,00

dotace Úøadu práce (mzda osobního asistenta) 24 300,00

pøíspìvek mìsta Dubá 4 850,00

dary fyzických osob 67 821,00

dary církví v ÈR 2 700,00

tr�by za péèi 212 705,00

tr�by za ubytovací slu�by 139 286,00

ostatní pøíjmy (tr�by, úroky) 2 250,00

vratka nevyúètované dotace SROP (EU) za rok 2006 - 4 205,50

Celkem 1 169 706,50

Výsledovka roku 2007 - VÝDAJE v Kè

spotøeba materiálu ( hygienické a úklidové potøeby, atd.) 33 183,00

spotøeba energií (plyn, elektøina, voda) 146 462,00

slu�by (revize, kontroly, servis výtahu, externí mzd. úèetní) 39 071,50

opravy a udr�ování budov 27 198,00

cestovné zamìstnancù 23 164,50

po�tovné, ceniny 1 521,00

telekomunikace (telefon, internet) 28 334,00

kanceláøské potøeby 6 583,00

pojistné budov a majetku 8 909,00

bankovní poplatky a ostatní slu�by 6 729,00

�kolení a kurzy zamìstnancù 11 753,00

mzdy zamìstnancù 616 051,00

odvody z mezd zamìstnancù a zákonné poji�tìní zam.  220 539,00

odpisy dl. hmotného a nehmotného majetku 203 659,00

úroky (z pùjèek k dotaci SROP za rok 2006) 5 445,00

Celkem 1 378 602,00



znovu oficiálně nastoupila účetní (také na čtvrtinu úvazku). 
Od října jsme díky dotaci Úřadu práce v České Lípě mohli 
zaměstnat čtvrtého osobního asistenta. Díky tomu máme na 
každého z našich klientů dostatek času. Projekt, jehož 
provozní část byla spuštěna před dvěma roky, naplňuje svůj 
smysl  a  během  této  doby  pomohl  deseti  lidem. 

Za  Diakonii  Dubá  Michal  Exner,  ředitel

Děkujeme touto cestou všem dárcům, kteří podpořili 
projekt Nový domov 2007 a zde uvádíme jejich seznam: 

Nadace Euronisa l Jednota Bratrská Mladá Boleslav a Turnov l Městský úřad Dubá 
P. Boudný (Turnov) l M. a I. Exnerovi (Dubá)
M. a V. Faltovi (Česká Lípa)

S. a V. Lorencovi (K Šenov)
 l M. a N. Šmýdovi 

(Česká Lípa)  l  J. Zajíček (Mladá Boleslav)

Tato tabulka a tabulka na poslední straně obálky je přehledem  finančních toků roku 2007. 
V příjmové části výsledovky je uvedena i mínusová položka, jež je dána konečným 
vyúčtováním dotace ze  zdrojů  EU ve výši 1,6 mil. Kč ,  které  proběhlo  až  v  lednu  2007.

P. a P. Dvořákovi (Česká Lípa) l 
 l J. a  I. Fejfarovi (Liberec) l J. a  M. Hamadovi (Stružnice)

I. Horáček (Mladá Boleslav) l Z. Kafková (Liberec) l . 
V. Merhulík (Česká Lípa) E. Rucký (Liberec) l Z. Sůva (Liberec) l 

Vážení  příznivci  a  přátelé,

chceme vám znovu po roce předložit výroční zprávu 
projektu Nový domov. V roce 2007 jsme již třetím 
rokem provozovali centrum pro zdravotně postižené 
spoluobčany v Dubé u České Lípy. Úspěšně jsme 
prošli registrací dle zákona o sociálních službách, 
a tak jsme mohli dále nabízet své služby zájemcům 
z řad tělesně postižených lidí, a to ať už handi-
capovaných  od  narození  či  po  úrazech.

V roce 2007 jsme poskytli ubytování a péči celkem osmi zájemcům z řad mladých lidí 
s tělesným handicapem. Dlouhodobý pobyt zaměřený na aktivní přípravu pro budoucí 
život ve vlastním bezbariérovém bytě využilo celkem pět zájemců. Krátkodobý intenzivní 
pobyt zaměřený na zlepšení v určité oblasti sebeobsluhy využili tři žadatelé. Klienti se 

účastnili nabízených aktivit v podobě kurzů vaření, kreativního 
kroužku, fotokroužku a kurzů na počítači. V září jsme 

polečně  navštívili  různá  místa  Krkonoš.

Hlavním cílem zůstává příprava na budoucí samostatný život. 
V této oblasti je hlavní směr dán individuální potřebou každého 
obyvatele  Nového domova. Někdo  potřebuje jen pomoc se 
sebeobsluhou, jiný i se správou svých financí či kontaktem 
s úřady. V roce 2007 odešli do vlastního bezbariérového bydlení 
dva z našich obyvatel. Celkově lze rok 2007 pokládat za úspěšný, 
neboť kapacita objektu byla převážnou část roku zcela 

zaplněna a finančně byl projekt dostatečně zajištěn. Více vám napoví tabulky, které 
ukazují na příjmovou a výdajovou stránku provozu. Investiční oblast nebyla v roce 2007 
tak bezproblémová jako provozní. Mimo částečnou opravu obvodové zdi a plotu za zhruba 
25.000 Kč se nepodařilo získat potřebné finanční prostředky na dokončení rekonstrukce 
objektu směřujícího do ulice. Prokrácené finance státního rozpočtu postihly i naši 
žádost na Liberecký kraj a Ministerstvo  kultury. 
Finanční prostředky přicházející z EU nebylo 
možno čerpat, neboť granty nebyly do konce roku  
2007  vypsány.

Chod zařízení zajišťoval ředitel spolu se třemi 
osobními asistenty. Na zkrácený úvazek u nás 
od února do října pracoval údržbář. Od listopadu 

v rámci  
čtyřdenního  výletu  s

Rozvaha roku 2007 - AKTIVA v Kè

software 52 370,00

stavby (investice do rekonstrukce budov) 5 607 637,00

stavby (hodnota pronajatých objektù) 1 000 000,00

samostatné a soubory movitých vìcí (vybavení objektu) 413 630,00

pokladna (zùstatek v pokladnì k 31. 12. 2007) 10 346,50

bankovní úèet (zùstatek k 31. 12. 2007) 86 291,00

poskytnuté provozní zálohy (energie, vodné-stoèné, plyn) 76 850,00

pohledávky 16 296,00

Celkem 7 263 420,50

Rozvaha roku 2007 - PASIVA v Kè

oprávky (stavby, software, movité vìci) 658 353,00

závazky z pronájmu (objektù) 1 000 000,00

pøijaté èlenské pøíspìvky 14 083,00

vlastní jmìní  5 757 890,00

fondy (úèelové dotace a granty) 41 990,00

hospodáøský výsledek -208 895,50

Celkem 7 263 420,50


