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Diakonie Dubá z.s.

ZPRÁVA O ČINNOSTI CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Pobytová služba sociální rehabilitace v roce
2018 ubytovala jedenáct žadatelů z řad lidí se
zdravotním postižením. Během roku odešli po
absolvování nácviků tři uživatelé do vlastního
bytu. Tři žadatelé byli přijati do služby. Od
začátku roku 2018 fungujeme jako nepřetržitá
24. hodinová služba, proto se navýšil počet
pracovníků přímé péče o dva zaměstnance.
Celodenní přítomnost pracovníků nám dovoluje
přijímat i žadatele s vážnějšími zdravotní
problémy. Vždy však musí splňovat požadavky
pro cílovou skupinu; tj. tělesný či zdravotní
handicap a touha po budoucím samostatném
životě s co nejmenší potřebnou mírou podpory.
Pobyt uživatelů je vyplněn každodenními nácviky potřebných činností. Mimo
to jsou dle svých předpokladů zapojováni do kreativních činností, kterými je
práce se dřevem, papírem a jinými materiály. Výsledné výrobky jsou nabízeny
k prodeji veřejnosti v rámci různých akcí.
Personálně se služba v průběhu roku
stabilizovala a pracovní tým vzniklý
počátkem roku se sžil a zprofesionalizoval. Všichni zaměstnanci
vkládají to této práce i více, než jen
čas, proto se může služba neustále
rozvíjet. Finanční zajištění chodu
sociální rehabilitace probíhalo v roce
2018 bez větších potíží. Mimo dotace
Libereckého a Středočeského kraje
jsme nadále podporováni Nadací Euronisa. Dalšími podstanými zdroji jsou
platby uživatelů služby, dary obcí, firem a v neposlední řadě i jednotlivců.
ZAMĚSTNANCI V ROCE 2018
Pracovní pozice
Výkonný ředitel
Účetní / hospodářka
Sociální pracovník
Osobní asistent
Rehabilitační pracovník
Údržbář
Celkem

Pracovní zařazení
administrativa
administrativa
přímá péče
přímá péče
přímá péče
zázemí organizace
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Počet zaměstnanců
1
1
1
5
1
1
10

Přepočtené úvazky
1,0
0,5
0,25
5,0
0,5
0,1
7,35

ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pečovatelská služba se ocitla na rozcestí a tak spolu s městem Dubá mapujeme
potřeby občanů, kteří by tuto službu využili. V roce 2018 jsme měli pouze
jednoho uživatele a pokud by se ukázalo, že po této službě není poptávka, tak
požádáme o zrušení registrace.
VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (APARTMÁN RELAX, MASÁŽE)
Stěžejní vedlejší činností byla
nabídka apartmánu pro rekreaci.
Ukázalo se, že o apartmán je zájem
nejen ze strany hostů z naší republiky,
ale i ze zahraničí. Hosté se k nám
znovu vracejí,protože jsou po všech
stránkách spokojení, což ukazuje i
dosažené vysoké hodnocení na
Booking.com, které máme 9,4 bodů
z maximálních deseti. Celková tržba
přesáhla 140.000 Kč. Zisk byl po odečtení nákladů použit na splácení půjčky
související s rekonstrukcí objektu v letech 2009 – 2011.
FINANČNÍ VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2018
Výnosy
provozní dotace MPSV skrze Liberecký kraj *
provozní dotace MPSV skrze Středočeský kraj *
provozní dotace z prostředků Libereckého kraje
příspěvek Úřadu práce
příspěvky nadací a firem
dotace obcí (obce odkud přicházejí uživatelé služby)
dary soukromých osob
tržby za poskytnutou péči uživatelům služby
tržby za poskytnuté ubytování uživatelům služby
tržby za poskytnuté fakultativní činnosti uživatelům služby
tržby z ostatních služeb
tržby z vedlejších činností (apartmán, masáže)
přijaté úroky, bonusy a pojistná plnění
přijaté členské příspěvky
výnosy z pečovatelské služby
Celkem

v Kč
1 766 834
105 900
68 000
189 108
51 193
70 000
81 753
534 457
537 829
3 403
1 250
141 736
114
1 100
6 729
3 559 406

Poznámka k výnosům: * Ministerstvo práce a sociálních věcí přerozděluje krajům prostředky
ze státního rozpočtu
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Náklady
spotřeba materiálu hlavní činnost (úklidové a hygienické prostředky)
spotřeba materiálu hlavní činnost (ostatní nákupy drobného vybavení)
spotřeba materiálu hlavní činnost (kancelářské potřeby)
spotřeba materiálu apartmán Relax
spotřeba energií (plyn, elektřina, voda)
služby (externí mzdová účetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce)
služby apartmán Relax (provize Booking)
opravy a udržování budov (výměna plyn. bojleru, ostatní údržba)
cestovné zaměstnanců (školení, sociální šetření u žadatelů)
cestovné apartmán Relax (nákupy materiálu)
telekomunikace, poštovné, ceniny
pojistné majetku a služeb
bankovní poplatky
školení zaměstnanců
ostatní služby (správní poplatky, TV poplatek, zdr. prohlídky, supervize)
mzdové náklady zaměstnanců Centra sociální rehabilitace
mzdové náklady pečovatelské služby
mzdové náklady vedlejší činnost - Relax (DPP - úklid, administrativa)
mzdové náklady vedlejší činnost - Masáže (DPP)
zákonné odvody za zaměstnance Centra sociální rehabilitace
zákonné odvody za zaměstnance pečovatelské služby
zákonné sociální náklady a pojištění zaměstnanců
odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku, a jiné...)
úroky z půjček na spolufinancování rekonstrukce objektu*
daň z příjmu **
ostatní náklady
poskytnuté dary z veřejné sbírky

v Kč
13 853
74 736
10 255
14 908
200 656
33 961
10 960
110 975
21 188
590
19 881
9 179
1 840
38 828
13 492
2 015 810
13 680
21 100
1 180
669 246
4 651
11 566
275 910
21 073
16 910
507
8 834
3 635 769

Celkem
Hospodářský výsledek

- 76 363

Poznámka k nákladům: * daň byla na základě opravy přiznání a žádosti vrácena počátkem roku 2019

GRAF ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ ROKU 2018
Dotace krajů a platby uživatel
jsou základními stavebními
kameny finančního zajištění
služby. Velice si také vážíme
podpory jednotlivců, města
Dubá i Nadace Euronisa, protože
bez těchto darů bychom nebyli
schopni službu zajišťovat.
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FINANČNÍ ROZVAHA K 31. 12. 2018
Aktiva
software
stavby
oprávky ke stavbám
oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
oprávky k softwaru
samostatné movité věci a soubor movitých věcí
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pokladna
bankovní účty
poskytnuté provozní zálohy *
dodavatelé
náklady příštích období
příjmy příštích období

v Kč
68 839
11 633 293
- 2 372 022
- 663 871
- 39 982
1 145 938
24 531
47 655
1 352 375
116 160
- 6 541
4 260
2 828

Součet aktiv za sledované období
Součet aktiv od začátku roku

- 14 883
11 313 464

Pasiva
zaměstnanci + odvody (mzdy vyplacené v lednu 2019)
zúčtování s institucemi (OSSZ, zdravotní pojišťovny)
ostatní přímé daně
výdaje příštích období
výnosy příštích období
dohadné účty pasivní **
vlastní jmění
jmění pořízené z investiční dotace EU
fond oprav
závazky z pronájmu
závazky z půjček na stavby

v Kč
170 510
81 337
1 181
0
139 888
106 260
4 506 935
4 857 403
40 000
1 000 000
466 3013

Součet pasiv za sledované období
Součet pasiv od začátku roku

61 481
11 389 828

Hospodářský výsledek ***

- 76 364

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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SEZNAM DÁRCŮ V ROCE 2018
Petra Dvořáková • Jana Exner • Leoš Exner • Ing. Martin Falta
Jiří Hoffmann • Ing. Ivo Horáček • Zdena Kafková • David Kepák
Michael Matoušek • Ing. Václav Merhulík • Tomáš Rejholec
Michalela Sládečková • Ing. Dagmar Smetanová • Ivo Šrajbr
Eva Teysslerová • Jaroslav Veselský

Město Dubá
Město Chodov

Diakonie Dubá z.s., Dlouhá 87/103, 471 41 Dubá
tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523
e-mail: csr@diakonieduba.cz · http://www.diakonieduba.cz

