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Úvodem
V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný
životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima a mnozí se na jeho
výrobì pøímo èi nepøímo podíleli. Na pastvinách bylo možné vidìt jako pastýøe už malé
dìti, a kdo nemìl krávu, tomu v chlívku meèela alespoò koza. Slípky a králíci byly
samozøejmostí snad u každého stavení i ve vìtších mìstech. Život sice nebyl tak
snadný jako dnes, ale urèitì dával vìtší smysl.
Objekt naší Diakonie sloužil pùvodnì jako hospodáøské stavení. Vysoký prùjezd skýtal
dostatek místa pro vozy s úrodou, které zde museli obyvatelé uskladnit na zimu.
Na fotografiích, jež máme v archivu, a které dokumentují nedávnou rekonstrukci
objektu, je možné ještì spatøit pozùstatky chlévù ve dvorní èásti. Lidé si o svém
živobytí rozhodovali sami a mohli mnohé ovlivnit.
Dnes jsme se stali zajatci vlastního
blahobytu. Za peníze si mùžeme koupit
takøka vše, ale má to jednu podstatnou
nevýhodu. Pokud nemáme peníze,
nemáme nic. V obchodních domech nakupujeme zboží, které vyrobil pan nikdo.
Objevují se anonymní hlášení a samoobslužné pokladny. Odcizujeme se jeden
druhému. Ale vždy, když pøijdu do naší Diakonie, jsem potìšen pøíjemnou atmosférou
a rodinným prostøedím, které zde vytváøejí naši pracovníci. Anonymita zùstane
za dveømi a pøi rozhovorech s klienty vnímám, že jsou vdìèní za vše, èeho se jim
v pøechodném bydlišti dostává.
Mgr.Miroslav Boš, pøedseda Rady
Zpráva o èinnosti Centra sociální rehabilitace
Objekt Centra sociální rehabilitace byl v roce 2013 plnì
obsazen. V prùbìhu roku se v nìm vystøídalo celkem
11 uživatelù, z nichž 2 odešli v prùbìhu roku do vlastního
bydlení a 1 absolvoval krátkodobý nácvik a vrátil se zpìt
k rodinì. Ukázalo se, že cílená publicita našeho zaøízení
zapoèatá v roce 2012 pøinesla své ovoce a v jejím dùsledku
jsme navázali kontakty se zaøízeními, odkud naši nynìjší
uživatelé pøicházejí (rehabilitaèní ústavy, spinální jednotky
a sociální služby nemocnic).

Každodenní náplní je nácvik èinností vedoucích
k samostatnosti uživatelù, proto jsme se
zamìøili na lepší zacílení programù pro
jednotlivé uživatele tak, aby byl jejich odchod
pro nì co nejsnazší. To, co se nám nepodaøilo
naplnit je oblast posílení ošetøovatelské rehabilitace a ergoterapie. Dlouhodobá nemoc naší
pracovnice nám nedovolila tuto oblast služby
více rozvíjet. Tím se prozatím nenaplnila naše vize rehabilitaci nabízet za
úplatu lidem mimo naši klientelu a tak získat více finanèních prostøedkù na provoz.
V zajištìní finanèních prostøedkù pro provoz byl rok 2013 další zatìžkávací zkouškou.
Nejvìtší zmìny jsme museli zavést v oblasti plateb za naše služby, protože už v prvním
ètvrtletí bylo jasné, že jinak nebudeme schopni zajistit financování poskytovaných
služeb. Platby uživatelù tak nyní pokryjí 31% nákladù služby. Avšak teprve intenzivní
jednání o finanèní podpoøe Libereckého kraje a žádost o navýšení dotace MPSV
pøinesla jistotu, že služba bude v roce 2013 finanènì zajištìna.
Zpráva o èinnosti Peèovatelské služby
V záøi roku 2013 byla zahájena èinnost peèovatelské služby,
a to prozatím jen pro uživatele služby sociální rehabilitace.
Èinností peèovatelské služby je pomoc v péèi o vlastní
osobu, nákupy, úklidy apod. Dùvodem registrace služby byly
dvì následující skuteènosti. V první øadì se mnozí z našich
uživatelù v prùbìhu pobytu v centru sociální rehabilitace
dostávají do situace, kdy onemocní a potøebují intenzivní
péèi na lùžku, se kterou pojetí sociální rehabilitace nepoèítá.
Druhou variantou je nácvik využívání peèovatelské služby
jako pøíprava na budoucnost. Když se u nìkterých uživatelù
v prùbìhu nácvikù ukáže, že èinnosti nejsou schopni ani
pøes intenzivní nácvik zvládat samostatnì, tak jim pomùžeme formou peèovatelské služby. Tuto èinnost zajišují v rámci svého úvazku
a pracovní doby stávající zamìstnanci sociální rehabilitace. Mìsíènì se jedná o cca
15 hodin péèe pro všechny uživatele. Níže uvedená tabulka ukazuje pøehled pøíjmù
a výdajù služby za mìsíce záøí až prosinec 2013.
Pøíjmy peèovatelské služby
tržby za péèi klientù (9-12/2013)

v Kè
5 195,00

Náklady peèovatelské služby
mzdové náklady zamìstnancù vèetnì zákonných odvodù (9-12/2013)

v Kè
4 870,00

Tabulka provozních pøíjmù a výdajù služby Centra sociální rehabilitace:
Pøíjmy
provozní dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí
provozní dotace Krajského úøadu Libereckého kraje
pøíspìvek Nadace Euronisa
pøíspìvek Nadace Èeské Pojišovny (vybavení rehabilitace)
dary firem
dary obcí
dary církví
dary soukromých osob
tržby za péèi uživatelùm služby (hygienické úkony)
tržby za ubytování a fakultativní èinnosti uživatelùm služby
ostatní tržby (jiné platby klientù a prodej majetku)
pøijaté úroky
Celkem
Náklady
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 (*opravy po vyplavení objektu + drobné opravy)
cestovné zamìstnancù
poštovné, ceniny
telekomunikace (telefon, ADSL internet)
kanceláøské potøeby
pojistné majetku a služeb
bankovní poplatky
školení zamìstnancù a ostatní služby
mzdové náklady zamìstnancù
zákonné odvody za zamìstnance
zákonné sociální náklady a pojištìní zamìstnancù
odpisy (budov, staveb, hmotného majetku, pohledávek)
danì, poplatky
splátky úrokù z pùjèek na spolufinancování rekonstrukce objektu**
pokuty a penále (splátky pokuty z auditu ROP NUTS II Severovýchod)
Celkem

v Kè
920 000,00
113 000,00
50 000,00
61 163,00
10 000,00
6 000,00
4 000,00
46 500,00
143 755,00
447 090,00
5 800,00
17,00
1 807 325,00
v Kè
38 571,00
274 713,00
18 732,00
43 345,00
19 929,00
3 587,00
18 774,00
7 472,00
9 179,00
1 462,00
9 978,00
983 356,00
316 210,00
9 595,00
156 633,00
500,00
8 262,00
16 000,00
1 936 298,00

Poznámky k tabulce:
* oprava provedená v lednu 2013 byla hrazena z pojistky ve výši 19.437,50 Kè, která
byla pojišovnou uhrazena již v prosinci roku 2012
** rekonstrukce objektu probíhala v letech 2010 - 2011 a byla hrazena z Evropských
fondù (ROP NUTS II Severovýchod). Na spoluúèast ve výši 7,5 % nákladù jsme si
vypùjèili prostøedky od sborù JB v ÈR

Rozvahová tabulka služby Centra sociální rehabilitace:
Aktiva
software
stavby
samostatné movité vìci a soubor movitých vìcí
pokladna
bankovní úèet u KB
bankovní úèet u PS
poskytnuté provozní zálohy *
ostatní pohledávky
pohledávky za klienty **
náklady pøíštích období
pøíjmy pøíštích období

v Kè
108 553,00
11 633 293,19
1 231 149,30
26 006,00
80 991,46

Celkem

13 429 361,59

229 865,64
136 040,00
440,00
15 906,00
42,00
-40 000,00

Pasiva
oprávky k softwaru ***
oprávky ke stavbám k samostatným movitým vìcem a souborùm ***
jiné závazky a pohledávky
výdaje pøíštích období
dohadné úèty pasivní****
závazky z pronájmu
pùjèky na spolufinancování stavby (ROP NUTS II Severovýchod)
pøijaté èlenské pøíspìvky
vlastní jmìní
hospodáøský výsledek
Celkem

v Kè
60 269,00
1 647 168,30
1 837,00
126 235,66
116 000,00
1 000 000,00
644 839,15
28 081,50
9 912 859,16
- 107 928,18
13 429 361,59

Poznámky k tabulce:
*
pravidelné zálohy na energie (vodné-stoèné, plyn, elektøina)
** neuhrazené platby klientù sociální služby
*** odpisy majetku a budov
**** èasové rozlišení spotøeby energií
Pøehled pracovních úvazkù zamìstnancù v roce 2013
Pracovní pozice
Výkonný øeditel
Úèetní / hospodáøka
Sociální pracovník
Osobní asistent
Údržbáø
Celkem

Poèet zamìstnancù
1
1
1
5
1
8

Pøepoètené úvazky
1
0,5
0,25
3,25
0,25
5,25

Seznam dárcù v roce 2013

Ing. Martin Falta • manželé Horáèkovi • Ing. Václav Merhulík
Zdena Kafková • Zdenìk Sùva • manželé Klasovi
manželé Balouškovi • Petr Boudný
Mgr. Miroslav Boš

Mìstský úøad Lomnice nad Popelkou
Obecní úøad Hartvíkovice
Jednota bratrská Turnov
KS Kamenický Šenov
Dìkujeme také všem dárcùm, kteøí zaslali svùj anonymní dar na náš úèet.

Kontaktní informace
Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá
tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523
Èísla bankovních úètù : 231232917 / 0300
nebo 19-8 960 720 247 / 0100
e-mail: csr@diakonieduba.cz
http://www.diakonieduba.cz

