Úvodem
Obèanské sdružení Diakonie Dubá v roce 2008 zahájilo sedmý rok své existence
a ètvrtý rok provozu Nového domova v Dubé, který byl v bøeznu 2005 slavnostnì
otevøen. Mimo to jsme v roce 2008 spustili novou službu terénní osobní asistenci.
V rámci této služby nabízíme v první øadì pomoc klientùm, kteøí odcházejí z Nového
domova do vlastních bezbariérových bytù, ale i dalším zájemcùm z øad handicapovaných. Rok 2008 byl pro naši práci úspìšným, pokud úspìch mìøíme poètem
uspokojených zájemcù i finanèním zajištìním služeb. Tento „úspìch“ nás provázel
i díky sponzorským darùm, které od mnohých z vás pravidelnì dostáváme. Dìkuji
za celé sdružení všem, kteøí pomohli v roce 2008 tuto práci rozvíjet.
Michal Exner, výkonný øeditel

Nový domov
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením byla
i v roce 2008 omezena kapacitou zaøízení, která èítá stále
jen ètyøi jednolùžkové pokoje. I pøesto jsme uspokojili
celkem 6 žadatelù o umístìní a pro rok 2009 máme nadìji
získat dotaci na investice z Evropských fondù. Ta by
pomohla dokonèit rekonstrukci, a tak zdvojnásobit kapacitu
objektu. Stále se nám daøí naplnit cíl projektu, jímž je
pøíprava klientù na budoucí samostatný život a s tím
spojený odchod do vlastního bezbariérového bytu. Co tedy
vozíèkáøi (a nejen oni) v Novém domovì každodennì dìlají
a jak využívají svùj èas? Již od svého pøijetí se aktivnì
pøipravují na chvíli, kdy budou žít ve vlastním bezbariérovém bytì. Už výbìr uchazeèù tak smìøuje k tìm, kteøí tuto touhu mají. Pøijatí
žadatelé se uèí pøipravovat si jídlo, oblékat, zvládat osobní hygienu a zaøizovat osobní
záležitosti na úøadech. Ve volném èase využívají tìlocviènu èi se dle chuti mohou
zapojit do nìkterého kroužku (focení, kreativní èinnost). Všichni mají možnost
bezplatného pøipojení k internetu, který používají nejen k zábavì, ale i k uèení èi
zamìstnání. Každodenní pomoc ubytovaným klientùm zajišuje personál v podobì
osobních asistentù. S jejich individuálním pøístupem, pomocí a povzbuzením èiní
kroky potøebné k osamostatnìní.
Finanènì byl Nový domov v roce 2008 zajištìn
z dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí
ÈR, grantu Libereckého kraje a též z velké míry
i platbami klientù. Ty se skládají z poplatku za
pobyt, který pokryje výdaje za energie a platby
za péèi (je klientem hrazen ze státního
pøíspìvku). Více vidíte v tabulce, která uvádí
i výdaje služby Nového domova.

Osobní asistence
Tuto novou službu poskytujeme od kvìtna 2008
a využili ji prozatím 3 žadatelé z øad bývalých
klientù Nového domova. V rámci terénní péèe
pomáháme s nákupy, úklidem, obstaráváním
úøedních záležitostí a nebo poskytujeme
doprovod k lékaøi èi na procházku. Služba je
prozatím sice „v plenkách“, ale v pøípadì zájmu
ze strany lidí s tìlesným handicapem jsme
pøipraveni ji rozšíøit. Terénní péèi jsme zajišovali nejen na území Dubé, ale i v Novém Boru a pokryli jsme ji ètvrtinovým úvazkem
našeho pracovníka. Pøíjmy a výdaje služby jsou z dùvodu malého rozsahu zahrnuty
do tabulky finanèního pøehledu služby Nového domova.
Pøíjmy
provozní dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí
provozní dotace Libereckého kraje
dar Siemens fond pomoci (na vybavení objektu)
grant Nadace Euronisa
dary fyzických osob (pravidelné i jednorázové)
dary církví (Jednota bratrská v ÈR)
dotace Úøadu práce (mzda osobního asistenta)
tržby za péèi v Novém domovì
tržby za ubytování v Novém domovì
tržby za péèi terénní asistence
pøijaté úroky a jiné provozní výnosy

v Kè
830 300,00
100 000,00
100 000,00
40 000,00
57 652,00
2 000.00
122 877,00
206 552,00
176 650,00
11 440,00
51,00

Celkem

1 647 522,00

Výdaje
spotøeba materiálu (nákup drobného vybavení, úklidových protøedkù)
spotøeba energií (plyn, elektøina, voda)
služby (externí mzdová úèetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce)
opravy a udržování budov
cestovné zamìstnancù
poštovné, ceniny
telekomunikace (telefon, ADSL internet)
kanceláøské potøeby
pojistné majetku a služeb
bankovní poplatky, školení zamìstnancù a ostatní služby
mzdové náklady zamìstnancù vèetnì zákonných odvodù
odpisy (budov, staveb, hmotného majetku)
danì, poplatky a úroky

v Kè
45 377,00
179 592,00
36 324,00
8 692,00
12 804,00
1 751,00
27 640,00
8 585,00
10 300,00
9 998,00
1 044 479,00
213 937,00
26,00

Celkem

1 599 505,00

