Zpráva o finančním hospodaření v roce 2010

Zpráva auditora

Hospodaření střediska v roce 2010 skončilo ziskem, na němž se podílely hlavně
příjmy z vedlejší činnosti střediska – pronájmu. Hospodářský výsledek sociálních
služeb byl mírně ztrátový.
V účetnictví bylo jako obvykle sledováno odděleně hospodaření s jednotlivými
zdroji v rámci jednotlivých projektů.
Celkem
výnosy
náklady
výsledek
v tis. Kč
8 149
8 018
131
z toho činnost:
sociální
7 943
7 965
-22
CDS Brno
1 491
1 496
-5
PS
2 486
2 498
-12
CHB Ovečka
717
719
-2
CDS Letovice
1 771
1 772
-1
CHB Letovice
1 477
1 479
-2
zdaňovaná
206
53
153

Celková výsledovka za organizaci k 31. 12. 2010
Náklady
501
502
507
508
511
512
513
516
517
518
521
524
526
527
528
542
546
547
549
551
581
582

spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba drobného hmotného majetku
spotřeba zdravotního materiálu
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
spoje
spotřeba drobného nehmotného majetku
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
ostatní pokuty a penále
dary
pojistné
jiné ostatní náklady
odpisy DNM a DHM
příspěvky poskytnuté Diakonii ČCE
poskytnuté členské příspěvky

Výnosy
602
tržby z prodeje služeb
603
tržby z vedlejší činnosti
642
ostatní pokuty a penále
644
úroky
649
jiné ostatní výnosy
682
přijaté nadační příspěvky
683
přijaté tuzemské dary
686
přijaté nepeněžní dary
691
provozní dotace MPSV
692
provozní dotace JMK
693
provozní dotace obce, městské části
Výsledek hospodaření

Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2010
Aktiva
018
021
022
028
042
078-088
211
221
314
315
319
335
381
Pasiva
321
324
384
389
901
902
911-919

963

drobný dlouhodobý nehmotný majetek
stavby
movité věci a jejich soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
pokladny (hotové peníze)
bankovní účet
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
pohledávky za nájemníky
pohledávky za zaměstnanci
náklady příštích období
dodavatelé
přijaté zálohy
výnosy příštích období (dotace na rok 2011)
dohadné položky (spotřeba energií za rok 2010)
vlastní jmění
dary a dotace zvyšující vlastní jmění
fondy
- sociální
- sbírek
- reprodukce majetku
- rezervní
- darů
Hospodářský výsledek roku 2010

Brněnské středisko poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem
s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života
navzdory svým handicapům.
Svoji činnost zahájilo středisko v roce 1993. V Brně v současnosti
poskytuje 15 zaměstnanců v pečovatelské službě, Centru denních
služeb Brno a Chráněném bydlení Ovečka péči cca 60 seniorům
a osobám s duševním onemocněním. Působíme zde také jako
kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Od roku 2007 patří
k brněnskému středisku také pobočka v Letovicích, kde se 8
zaměstnanců v Centru denních služeb Letovice a Chráněném bydlení
Letovice zaměřuje na péči o 12 klientů s mentálním a kombinovaným
postižením.

Výroční zpráva za rok 2010

v tis. Kč
8 018
362
369
181
3
189
54
19
78
24
211
4 340
1 426
50
167
2
7
23
2
30
210
270
1

Úvodní slovo ředitele
Milí přátelé brněnského střediska Diakonie ČCE,
z hlediska provozního bylo v roce 2010 naším
největším „soustem“ rozjetí provozu Chráněného
bydlení Letovice. Naši klienti s mentálním
a kombinovaným postižením, využívající doposud
pouze přes den ambulantní sociální službu Centrum denních služeb
Letovice, najednou dostali možnost využívat pobytovou sociální službu
a poměrně zásadně tak změnit svůj životní styl.
Na jedné straně spousta svobody, možnost dělat si věci jak
chci. Nemuset poslouchat rodiče. Na druhé straně spousta
odpovědnosti: nedojdu si nakoupit a nebudu mít co jíst; když mi
nevyjdou peníze, nemám kam jít; neuklidím si a budu mít nepořádek.
Při rozjezdu Chráněného bydlení Letovice si naši klienti spolu s jejich
asistenty tyto skutečnosti začali záhy uvědomovat a museli je
zpracovávat. Tento proces, stejně jako proces nastavování pravidel
chráněného bydlení v současné době již při plně zaplněné kapacitě,
bude pokračovat také v roce 2011. Povzbuzení při něm nám může být,
že při inspekci na začátku roku 2011 dosáhla tato služba výborného
výsledku 96,5% co se plnění standardů kvality týče, a tak mám
naději, že se ne vždy úplně jednoduchý proces nastavování této
služby ubírá správným směrem.

Klienti střediska v Brně

8 149
1 830
205
14
10
71
35
50
2
3 389
775
1 768
131

Klienti a zaměstnanci pobočky v Letovicích

v tis. Kč
5 634
22
4 404
387
219
10
-1 632
79
1 783
132
181
25
13
11
5 634
6
4
359
130
3 036
598
1 370
20
120
469
145
616
131

V roce 2011 bychom chtěli v našem sídle na Hrnčířské ulici v Brně
provést rekonstrukci podkroví, kam se přesunou veškeré kancelářské
prostory střediska. Tím dojde k rozšíření prostor Centra denních
služeb Brno a Chráněného bydlení Ovečka a umožní se tak rozvoj
našich brněnských služeb.

Konečně mi utkvěl v paměti moment z našich seniorských
služeb orientujících se na pomoc lidem postiženým demencí. Jeden
klient trpící Alzheimerovou chorobou navštěvoval naše brněnské
centrum denních služeb. Když toho již nebyl schopen, zůstal doma,
kde jeho manželce s péčí o něj pomáhají naše pečovatelky. Ty se
vrátily z „terénu“ s tím, že pán se často ptá, jestli ještě může jít do té
„Anakondy“ (přesmyčka Diakonie, takovéto přesmyčky jsou typické
pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou). Práce s lidmi s demencí není
nijak jednoduchá. Často pouze odhadujete, co si myslí, jak se cítí.
Považuji tuto zpětnou vazbu klienta za velké vyznamenání našim
pracovnicím.

Děkujeme všem, kteří v roce 2010 podpořili
činnost brněnského střediska Diakonie ČCE svými
finančními příspěvky
Provoz brněnského střediska je každoročně možný také díky finančním
příspěvkům našich dárců. Z darů, které středisko dostane, se snažíme
financovat především rozvoj našich aktivit (v roce 2011 tak budeme
moci realizovat vestavbu podkroví na Hrnčířské), každoročně z darů
také dofinancováváme provoz.
Budeme rádi, rozhodnete-li se také Vy finančně podpořit naši činnost.

Dalším momentem, který mi v loňském roce uvízl v hlavě,
byl odchod klienta trpícího psychotickým onemocněním z Chráněného
bydlení Ovečka v Brně do jeho nového samostatného bytu. Podařila se
tak modelově situace, jak si představujeme, že by tato naše služba
měla pomáhat. Klient po dlouholeté hospitalizaci v psychiatrické
léčebně strávil v našem chráněném bydlení cca dva roky a postupně
jsme mu pomohli k návratu do „běžného“ života. Práce s lidmi
s duševním onemocněním je hodně složitá a ne vždy má takovýto
jednoznačný výsledek. Tento případ nám byl a je povzbuzením, že má
smysl.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno; tel.: 549 242 279;
541 248 401, IČO: 48515752, č.ú.1344426309/0800; http://brno.diakoniecce.cz
E-maily: brno@diakoniecce.cz, Pečovatelská služba: ps.brno@diakoniecce.cz,
Centrum denních služeb Brno: cds.brno@diakoniecce.cz, Chráněné bydlení
Ovečka: chb.brno@diakoniecce.cz,
Diakonie ČCE - středisko v Brně; pobočka Letovice; Alšova 3, 679 61 Letovice;
tel. 739 244 678; e-mail: Centrum denních služeb Letovice a Chráněné bydlení
Letovice: letovice@diakoniecce.cz

Celým rokem 2010 se mi pak prolíná moment vděčnosti.
Vděčnosti zaměstnancům brněnského střediska, kteří dělají svou práci
s nasazením, byť je, jakožto neziskovka, nejsme schopni zaplatit podle
mých představ. Vděčnosti všem Vám, kteří naši práci podporujete –
finančně, povzbuzením, pochválením, připomínkami k naší práci,
modlitbami. Vděčnosti Pánu Bohu za další prožitý rok našeho
střediska. Základní přehled o tomto roce Vám může dát tato výroční
zpráva.
Mgr. Jan Soběslavský
ředitel střediska

Centrum denních služeb Brno

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Centrum denních služeb Letovice

Příběh paní M.:

Poslání:
Posláním Centra denních služeb je udržení či zlepšení kvality života lidí
s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami
doma.

Poslání:
Posláním Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (KM
ČALS) při Diakonii ČCE – středisku v Brně je usilovat o zkvalitnění
života lidí trpících demencí a jejich pečovatelů z řad rodinných
příslušníků, pomáhat při prosazování zájmů těchto občanů,
shromažďovat a šířit informace o demencích mezi profesionály i laiky.

Poslání:
Posláním Centra denních služeb Letovice je nabídnout lidem
s mentálním a kombinovaným postižením smysluplné využití volného
času, podporovat je v upevňování i rozvoji jejich stávajících
dovedností,
schopností,
hygienických
návyků
a
běžného
společenského jednání a umožnit jim pěstování a rozvíjení
společenských kontaktů s vrstevníky a širší společností.

Paní M. během svého života prošla mnoha zařízeními. Dětským
domovem začínaje a různou ústavní sociální péčí konče. Chráněné bydlení
jí nabízelo úplně nové možnosti, příležitosti, nový způsob života. Touha po
samostatnosti, rodinném prostředí a především touha po životě, který se
tolik podobá tomu běžnému, byla pro paní M. rozhodující.
V Chráněném bydlení Letovice paní M. pobývá již jeden rok. Na
nové prostředí si poměrně rychle zvykla. Je velmi komunikativní,
s pracovníky a spolubydlícími navázala pozitivní vztahy. Již od počátku
měla paní M. velké sny, kterých chtěla v budoucnu dosáhnout. Nejprve se
chtěla naučit samostatně pohybovat po okolí, nakupovat, vařit. Svůj
největší sen spatřovala v samostatném bydlení a nalezení zaměstnání.
V rámci individuálního plánování, společného hospodaření v domácnosti,
skupinových nákupů, výletů, kulturních či společenských akcí se paní M.
začala orientovat v novém prostředí, poznala mnoho nových kamarádů,
osvojila si znalost hodnoty peněz, naučila se vést domácnost nebo vařit
jednoduchá jídla. Svoji aktivitou získává paní M. stále nové dovednosti
a zkušenosti.
Dnes je paní M. téměř samostatná, její pokroky jsou mimořádné.
Nedávno se z dvoulůžkového pokoje přestěhovala do podkroví chráněného
bydlení, kde má svoji domácnost. Téměř samostatně si připravuje jídlo,
uklízí, pere a hospodaří s vlastními financemi. Také vztah paní M. s matkou
je vřelejší, pravidelně si telefonují a navštěvují se. Doposud se bohužel pro
paní M. nepodařilo najít vhodné zaměstnání. Na tomto cíli budeme
společnými silami pracovat i nadále, aby se podařilo naplnit i tento její sen.

Centrum denních služeb Brno je ambulantní sociální služba,
poskytovaná na ul. Hrnčířská č. 27. Program centra je založen na
přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu
soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů
v mezích jejich možností a zdravotního stavu.

Akce:
•
prezentace na Muzejní noci a Noci kostelů v Červeném kostele
a Blahoslavově domě, Brněnských dnech pro zdraví a veletrhu
Medical Fair Brno/Rehaprotex
•
uspořádání Dne otevřených dveří, srpnového odpoledního
koncertu a vánoční besídky pro klienty a jejich rodinné
příslušníky
Službu v roce 2010 využilo:
Celkem 21 klientů. Nově v tomto roce začalo službu využívat 6 klientů,
s 8 klienty jsme se rozloučili.
Personální zajištění služby:
Hana Prchalová
- vedoucí CDSB, sociální pracovník
Dana Kosová
- pracovník v přímé péči
Renáta Malíková
- pracovník v přímé péči

V rámci KM ČALS nabízíme:
•
•

•
•

informační materiály o problematice Alzheimerovy choroby
svépomocné skupiny, tzv. „Čaje o páté“, které jsou určeny
lidem pečujícím o osoby trpící Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demence. Tato setkání probíhají jednou měsíčně
v prostorách našeho střediska v Brně na ulici Hrnčířská č. 27
pod vedením sociálního pracovníka.
telefonické a osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro
pečující o osoby s demencí
screening kognitivních funkcí (testování paměti a dalších
kognitivních funkcí)

Službu v roce 2010 využilo:








infolinka – 34 telefonických, písemných nebo e-mailových
konzultací
osobní konzultace – bylo poskytnuto 35 osobních konzultací
vyšetření paměti – bylo poskytnuto 48 osobám
svépomocná skupina „Čaj o páté“ - zúčastnilo se 27 pečujících,
z toho 9 nových, 6 pečujících se účastní pravidelně
Koncerty pro Vážku – ve spolupráci se ZUŠ se uskutečnily
3 koncerty v Brně a Kuřimi
výměníky zkušeností pro pečující o osoby s demencí – během
dvou těchto setkání (květen, listopad) celkem 40 účastníků
Pomerančový den – výtěžek sbírky činil 884,- Kč a byl použit
na dovybavení kuchyně pro klienty CDS Brno

Akce:

•
•
•
•
•
•

den otevřených dveří
účast na Festivalu 3+1 v Letovicích
reprezentace na Speciální olympiádě v Praze
letní pobyt klientů v Bukové
benefiční koncert ve Vanovicích pro Diakonii ČCE – středisko
v Brně; pobočku Letovice
prezentace na akci Zpívání pod vánočním stromem
v Letovicích

Službu v roce 2010 využilo:
Celkem 12 klientů. Nově byli přijati 2 klienti, propuštěn 1 klient.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
- vedoucí CDSL, sociální pracovník
Zdenka Prudilová
- pracovník v přímé péči (k 31. 5. 2010
ukončila pracovní poměr)
Bc. Ivana Domisová, DiS. - pracovník v přímé péči (od 1. 6. 2010)
Bc. Katarína Prudilová
- pracovník v přímé péči
Bc. David Šmída, DiS.
- pracovník v přímé péči

Správa střediska
Eva Musilová
Mgr. Jan Soběslavský
Ing. Lenka Strnadlová

- finanční a mzdová účetní
- ředitel
- ekonomka, fundraising a PR
(od 1. 9. 2010)

Vedení střediska
Správní rada střediska

Pečovatelská služba

Chráněné bydlení OVEČKA

Poslání:
Posláním pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Brně je
napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho
přirozeném domácím prostředí. Pečovatelská služba Diakonie ČCE –
střediska v Brně je terénní sociální služba poskytovaná
v domácnostech na území města Brna lidem, kteří mají sníženou
schopnost zvládnout sami svoje základní životní potřeby. Především se
při poskytování služby zaměřujeme na seniory se sníženou
soběstačností a dospělé osoby se syndromem demence nebo
poruchou paměti.

Poslání:
Posláním Chráněného bydlení Ovečka Diakonie ČCE – střediska v Brně
je umožnit lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít běžným
způsobem života v bezpečném prostředí a podporovat jejich
soběstačnost, aby mohli, v případě svých možností, žít samostatně
v přirozeném prostředí.

Akce:

•

testování nového elektronického systému
efektivnějšího plánování a vykazování služeb

pro

účely

Službu v roce 2010 využilo:
Celkem 52 klientů. Nově v tomto roce začalo služby využívat 13
klientů, u 15 klientů byla PS ukončena.
Personální zajištění služby:
Mgr. Jana Gomolová
- vedoucí PS, sociální pracovník
Jarmila Čechovská
- pracovník v přímé péči
Marie Kuderová
- pracovník v přímé péči
Naděžda Markelovová
- pracovník v přímé péči
Marie Navrátilová
- pracovník v přímé péči
Františka Neradová
- pracovník v přímé péči
Vlasta Neužilová
- pracovník v přímé péči
Klára Ondrášová
- pracovník v přímé péči

Akce:
•

•
•
•
•
•
•
•

účast na akcích pořádaných Sdružením Práh – táborák,
pálení čarodějnic, turnaj v ping-pongu, karneval
výstava "Krása tropů" v Moravském zemském muzeu
výstava "Příběh renesanční židle" v Galerii Sklepení
akvaristická výstava na Radnické
výlet do Ivančic
jarmark chráněných dílen v Café Práh
setkání rodinných příslušníků klientů CHB Ovečka
vánoční prodej výrobků klientů našeho střediska
v Psychiatrické léčebně Brno

Službu v roce 2010 využilo:
Celkem 6 klientů. Dva klienti byli v tomto roce přijati a 2 propuštěni.
Personální zajištění služby:
Hana Stodůlková, DiS.
- sociální pracovník
Hana Prchalová
- sociální pracovník

Předseda:
Členové:

Chráněné bydlení Letovice
Poslání:
Chráněné bydlení Letovice je pobytová služba, která nabízí lidem
s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením
naučit se žít co nejvíce samostatně, a to formou skupinového bydlení
v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života.
Nabízí při tom asistenci a nácvik zvládání každodenních činností,
především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti
a sebeobsluhy. Chráněné bydlení tak usiluje o co nejvíce soběstačný
a samostatný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením.
Službu v roce 2010 využilo:
Celkem 8 klientů.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
- vedoucí CHBL, sociální pracovník
Bc. Ivana Domisová, DiS. - pracovník v přímé péči (k 31. 5. 2010
přešla do služby CDSL)
Marie Dvořáčková
- pracovník v přímé péči
Bc. Alžběta Doudová M.
- pracovník v přímé péči (od 1. 10. 2010)
Bc. Jana Kaderková
- pracovník v přímé péči
Lenka Skotáková
- pracovník v přímé péči
Věra Valentová
- pracovník v přímé péči (od 1. 6. 2010,
k 31. 12. 2010 ukončila pracovní poměr)

Mgr. Jan Soběslavský
Eva Musilová
Hana Prchalová

Dozorčí rada střediska
Mgr. Jaromír Klimek (předseda), Ing. Vladimír Zikmund (místopředseda),
Mgr. Lenka Freitingerová, Mgr. Alena Opršalová, Mgr. Jana Kašparová,
Ing. Věra Maňáková, Mgr. Dana Piknová, Pavla Potočková, MUDr. Jakub
Ventruba, PhD., Hedvika Vojtíšková

Sponzoři a dárci
Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,
Město Brno, ÚMČ Brno - Židenice, ÚMČ Brno - střed,
ÚMČ Brno – Královo Pole, Město Letovice, Město Pohořelice
Farní sbory: FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE - Husovice,
FS ČCE - Židenice, FS ČCE - Vanovice, Brněnský seniorát ČCE
Firmy, organizace: Ahold Czech Republic, a. s.; ESO Skrchov, s. r. o.;
LEDEKO, a. s.; Občanské sdružení Stilla; Pohřební ústav Holub,
s. r. o.; SOŠ a SOU-MŠP Letovice; SZŠ EA
Nadace: Nadace Bona, Nadace Zdraví pro Moravu
ZUŠ:

ZUŠ Brno – Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Brno – Veveří, ZUŠ Kuřim

Ostatní dárci: Lívia Bencková, Jaromír Chmelík, Mgr. Dušan Coufal, Věra
Doleželová, Květa Dufková, Eliška Erdingerová, Ing. Sylva
Fleiglerová, Miroslav Flórián, Knut Geisler, Alena Havířová,
Mgr. Michal Hašek, Danuše Hegnerová, Ing. Lenka Fišerová,
Ing. Jana Korytárová, Ing. Radmila Sklenářová, Ing. Jan
Soběslavský, Ing. Hana Synková, JUDr. Jan Paroulek, Mgr. Jana
Kašparová, Milana Králová, Filip Křepelka, MUDr. Drahomíra
Královcová, Drahuše Musiolová, Jitka Nejedlá, Ing. Kamil Novák,
Petr Novák, JUDr. Jaroslava Osvaldová, Zdena Procházková,
Josef Prudík, Věra Randýsková, Věra Rousová, Tomáš Rozbořil,
Věra Sochová, Hana Strašilová, manželé Tomešovi, Milena
a Josef Veselých, Pavel Zikmund, Dana a Vladimír Zikmundovi,
MUDr. Víta Žampachová a anonymní dárci v Brně a Letovicích

