Seznam dárcù
Zde uvádíme seznam všech dárcù, kteøí na provoz sociální služby inanènì pøispìli
v roce 2009. Všem chceme tímto ještì jednou vyjádøit dík za jejich podporu.

DIAKONIE DUBÁ

NADACE EURONISA
Sbory Jednoty bratrské (Mladá Boleslav, Turnov)
manželé Dvoøákovi (Èeská Lípa) manželé Faltovi (Èeská Lípa)
manželé Klasovi (Benešov) manželé Lorencovi (Kamenický Šenov)
manželé Ruètí (Liberec) manželé Šmýdovi (Èeská Lípa)
n

n

n

Petr Boudný (Turnov) Ivo Horáèek (Mladá Boleslav) Zdena Kafková (Liberec)
Karel Novák Zdenìk Sùva (Liberec)
n

n

n

Kontaktní informace:
Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá
tel. 487 870 051 mobil 739 050 523
Èíslo bankovního úètu : 19-8960720247/0100
e-mail : novydomov@diakonieduba.cz
http://www.diakonieduba.cz
n

Projekt rekonstrukce bude v letech 2010-11 spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

VÝROÈNÍ ZPR ÁVA 2009
WWW.RADA-SEVEROVYCHOD.CZ

Úvodem
Tìmito aktivitami je nácvik pøípravy stravy vèetnì
nákupù, obsluhy elektrospotøebièù, samostatného
pohybu, péèe o domácnost a v neposlední øadì
i nácvik komunikace a jednání s úøady.

Milí pøátelé, opìt se vám dostává do rukou zpráva o èinnosti obèanského sdružení
Diakonie Dubá za uplynulý kalendáøní rok. Rok 2009 byl pro èinnost sdružení
pøelomový a to s ohledem na zmìnu v poskytování našich služeb. Po tøech letech
provozu domova pro osoby se zdravotním postižením jsme se pøeregistrovali na
službu sociální rehabilitace, která více zohledòuje naši èinnost (více se doètete ve
zprávì o èinnosti). Z finanèního hlediska byl také rok 2009 velice napjatý, protože až do
øíjna nebylo jasné, zda budeme mít pokryty nutné výdaje a zda nebudeme muset
ukonèit svoji èinnost. Z tohoto dùvodu jsme museli ponížit stav zamìstnancù v pøímé
péèi ze ètyø na dva a taktéž ponížit administrativní úvazky. Musím však podìkovat
všem vám, kteøí nás pravidelnì podporujete, protože i díky vaší finanèní podpoøe jsme
nakonec byli schopni jít do roku 2010 s finanèní rezervou.

Do konce roku 2009 jsme také ještì provozovali
terénní službu osobní asistence lidem, kteøí u nás
pobývali v minulosti. Celkem jí využili tøi žadatelé.
Jim jsme v prùbìhu roku poskytovali potøebné úkony v jejich domácnostech.
Tato služba byla taktéž ukonèena, protože v pøípadì potøeby ji lze nabídnout
v rámci sociální rehabilitace.

Michal Exner, výkonný øeditel

Finanèní zpráva

Zpráva o èinnosti
Sociální službu domova pro osoby se zdravotním
postižením využilo v roce 2009 pìt žadatelù. Stále jsme
byli limitování poètem lùžek, avšak tato situace se zmìní
v roce 2011, kdy bude z dotace z Regionálního operaèního
programu NUTS II Severovýchod dokonèena
rekonstrukce hlavní budovy a kapacita se tak
zdvojnásobí. I pøesto se daøí dosahovat cíle, kterým je
aktivní pøíprava uživatelù na budoucí život ve vlastním
bezbariérovém bytì. V prùbìhu roku se tøi klientky od nás
odstìhovaly. První z nich odešla v dubnu a našla své místo
v obdobném zaøízení blíže svému trvalému bydlišti. Druhá
klientka po jednoroèním pobytu získala vlastní
bezbariérový byt v Praze, a tak se v záøí mohla
odstìhovat. Poslední klientka odešla po tøech letech pobytu u nás do chránìného
bydlení, taktéž v Praze. Všechny svùj pobyt zde využily a v osobním životì se tak
posunuly o kus dál a blíže své pøedstavì života.
Právì z dùvodu naplnìní cíle pobytu v Novém domovì jsme se po úvahách
a konzultacích s ministerstvem rozhodli službu domova pro osoby se zdravotním
postižením k 31. 12. 2009 ukonèit a navázat na ní od 1. 1. 2010 pobytovou službou
sociální rehabilitace. Tato forma služby více vystihuje skuteèný dùvod pobytu a tak nás
nenutí vyvíjet èinnosti, které jsou typické pro domovy, kde jsou lidé ubytování
bez omezení délky pobytu. Sociální rehabilitace nám umožòuje soustøedit se na
aktivity podporující samostatnost a dává možnost rozvíjet je ve prospìch klientù.

Pøíjmy
provozní dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí
granty nadací v ÈR
dary fyzických osob (pravidelné i jednorázové)
dary církví (Jednota bratrská v ÈR)
dotace Úøadu práce (mzda osobního asistenta)
tržby za péèi
tržby za ubytování v Novém domovì
tržby za péèi terénní asistence
pøijaté úroky a jiné provozní výnosy
Celkem
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)
Celkem

v Kè
750 000,00
60 000,00
70 300,00
16 884.00
74 203,00
182 306,00
199 212,00
17 150,00
199,00
1 370 254,00
v Kè
16 526,00
214 255,00
16 639,00
6 948,00
8 653,00
926,00
24 940,00
9 353,00
6 128,00
6 883,00
925 625,00
205 718,00
1 442 594,00

Poznámka k tabulce: Ztráta ve výši 72 340 Kè je dána pomìrnì velkými odpisy majetku (budovy a vybavení).

