Zpráva o finančním hospodaření v roce 2012

Brněnské středisko Diakonie ČCE poskytuje podporu a pomoc
seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším
způsobem života navzdory svým handicapům.

Zpráva auditora

Hospodaření střediska v roce 2012 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
v tis. Kč
z toho činnost:
Sociální
CDS Brno
PS
CHB Ovečka
CDS Letovice
CHB Letovice
Zdaňovaná

výnosy
9 035

náklady
9 001

výsledek
34

8 923
1 283
2 748
898
1 786
2 208
112

8 959
1 298
2 751
902
1 788
2 220
42

-36
-15
-3
-4
-2
-12
70

Úvodní slovo ředitele
Milí přátelé brněnského střediska Diakonie ČCE,

Výroční zpráva za rok 2012

Celková výsledovka za organizaci k 31. 12. 2012
Náklady
501
502
507
508
511
512
513
515
516
518
521
524
526
527
528
542
547
549
551
581
Výnosy
602
603
644
648
649
682
683
691
692
693
Výsledek hospodaření

(v tis. Kč)
9 001
spotřeba materiálu
397
spotřeba energie
452
spotřeba drobného hmotného majetku
411
spotřeba zdravotního materiálu
2
opravy a udržování
98
cestovné
54
náklady na reprezentaci
3
náklady na PR a fundraising
18
spoje
70
ostatní služby
544
mzdové náklady
4 806
zákonné sociální pojištění
1 584
náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
21
ostatní osobní náklady
203
ostatní sociální náklady
2
ostatní pokuty a penále
6
pojistné
16
jiné ostatní náklady
36
odpisy DNM a DHM
238
příspěvky poskytnuté Diakonii ČCE
40

tržby z prodeje služeb
tržby z vedlejší činnosti
úroky
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
přijaté nadační příspěvky
přijaté tuzemské dary
provozní dotace MPSV
provozní dotace JMK
provozní dotace obce, městské části

9 035
1 967
112
10
187
141
19
78
3 395
1 399
1 727
34

Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2012
Aktiva
018
021
022
028
042
078-088
211
221
311
314
315
335
381
Pasiva
321
325
331
336
342
383
384
389
901
911-919

963

(v tis. Kč)
8 387
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
18
stavby
5 863
movité věci a jejich soubory
387
drobný dlouhodobý hmotný majetek
151
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1 387
oprávky k dlouhodobému majetku
-2 034
pokladny (hotové peníze)
56
bankovní účet
2 150
odběratelé
10
poskytnuté provozní zálohy
172
ostatní pohledávky
201
pohledávky za zaměstnanci
3
náklady příštích období
23

dodavatelé
ostatní závazky
zaměstnanci
zákonné pojištění (sociální, zdravotní)
ostatní přímé daně
výdaje příštích období (stravné)
výnosy příštích období (dotace za r. 2013)
dohadné položky (spotř. energií za r. 2012)
vlastní jmění
Fondy
- sociální
- sbírek
- reprodukce majetku
- rezervní
- darů
hospodářský výsledek roku 2012

8 387
349
6
279
164
24
21
437
164
4 852
2 057
50
238
319
305
1 145
34

při svém ohlédnutí za rokem 2012 bych chtěl
zmínit dvě věci. Tou první je náš projekt na
vybudování Chráněného bydlení Nosislav, tou
druhou jsou hodnoty, které naše organizace při
poskytování sociálních služeb zastává.
V dubnu roku 2012 jsme se dozvěděli, že naše žádost
o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na
investiční projekt Chráněné bydlení Nosislav byla úspěšná. Náš
plán vybudovat ve spolupráci s nosislavským evangelickým
sborem chráněné bydlení pro 10 klientů se zdravotním postižením
nad 40 let (včetně seniorů), a založit tak diakonickou práci
v Nosislavi, tím začal dostávat reálné obrysy. Člověk si nedovedl
a naštěstí stále ještě ani nedovede představit, kolik práce nás
v této souvislosti čekalo a stále ještě čeká. Shánění financí (částku
převyšující 3 mil. Kč musíme sehnat jakožto naši spoluúčast na
projektu). Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele
stavby a vybavení. Nejrůznější jednání, promýšlení, starosti, jak to
všechno zvládneme. Samotná stavba, se všemi jejími úskalími je
před námi. Stejně jako rozjezd této sociální služby v současné
ekonomicky ne právě příznivé době.
V průběhu tohoto náročného a často vysilujícího lopocení
se člověk občas ptá sám sebe, zda bude výsledek stát za tu
námahu a energii, kterou do tohoto projektu vkládáme. Zda má
naše usilování nějaký smysl.
A to se už pomalu dostáváme ke druhé věci, o které jsem
chtěl napsat pár řádek, k hodnotám, které zastáváme. Všechny
výše popsané starosti, úspěšné sehnání peněz a postavení budovy
by skutečně nedávaly smysl, pokud bychom neměli před očima cíl
našeho snažení.

Projekt výstavby Chráněného bydlení Nosislav
Brněnské středisko Diakonie ČCE ve spolupráci s Farním sborem ČCE
v Nosislavi realizuje projekt Chráněného bydlení Nosislav. Předmětem
projektu je výstavba nové budovy pro účely provozování sociální
služby chráněného bydlení.

Tím cílem je pomoci několika konkrétním lidem
z Nosislavi a blízkého okolí k tomu, aby přes svůj handicap,
spojený s jejich tělesným stavem (ať už v důsledku nemoci nebo
stáří), mohli žít co nejdůstojnějším způsobem života. Aby zde
zažívali pocit, že jsou přes svůj handicap jedinečné lidské bytosti,
že na svoje problémy nejsou sami, že jim někdo jejich nelehký
úděl pomáhá spolunést. Že tak činíme proto, že jsme přesvědčeni
o tom, každý jeden lidský život je jedinečný a má velkou hodnotu.

Chráněné bydlení bude sloužit seniorům a lidem se zdravotním
postižením, resp. konkrétně s tělesným zdravotním postižením
(následkem autonehody, cévní mozkové příhody, roztroušené
sklerózy, atd.) ve věku nad 40 let.
Tato pobytová sociální služba bude určena pro 10 klientů. Kromě
základní sociální služby v objektu budou moci klienti využívat i dalších
návazných služeb podpůrného a aktivizačního charakteru. Za účelem
zajištění provozu chráněného bydlení bude vytvořeno 5,5 nových
pracovních míst.

Křesťanskou terminologií řečeno usilujeme o to, abychom
se našim klientům stávali bližními. Abychom se v nich a s nimi
potkávali s Kristem, když nám tito lidé nebudou lhostejní
a budeme se snažit dostát Ježíšově výzvě hladovějící sytit, žíznícím
dát napít, přijímat cizince, nahé oblékat, nemocné a ty ve vězení
navštěvovat. Abychom s nimi zažívali hloubku lidského spolubytí.
O to myslím stojí za to usilovat, nasazovat pro to svou energii.

Na projekt nám byla přiznána dotace z ROP Jihovýchod. Finanční
spoluúčast ve výši 15 %, která činí cca 3 mil. Kč, bychom chtěli
uhradit pomocí darů právnických i fyzických osob, veřejné sbírky
a výtěžků z benefičních akcí.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno; tel. 549 242 279,
IČO 48515752, web: http://www.brno.diakonie.cz, e-mail: brno@diakonie.cz,
č. ú. 1344426309/0800
Pečovatelská služba – tel. 775 747 281, e-mail: ps.brno@diakonie.cz
Centrum denních služeb Brno – tel. 541 248 401, e-mail: cds.brno@diakonie.cz
Chráněné bydlení Ovečka – tel. 514 141 445, e-mail: chb.brno@diakonie.cz.
Diakonie ČCE - středisko v Brně; pobočka Letovice, Alšova 3, 679 61 Letovice;
Centrum denních služeb Letovice a Chráněné bydlení Letovice:
tel. 739 244 678, e-mail: letovice@diakonie.cz
Chráněné bydlení Nosislav – číslo sbírkového účtu: 30015-1344426309/0800

Jako ředitel brněnského střediska mám radost, že
i ve všech našich stávajících sociálních službách o těchto
hodnotách přemýšlíme a diskutujeme je. Mám radost, že na naše
zaměstnance slýchám od klientů a jejich blízkých často slova
chvály a díků, která dokazují, že výše popsané hodnoty jim nejsou
cizí. Za to jim patří mé upřímné poděkování, stejně jako bych
tímto chtěl poděkovat Vám všem, kteří těmto hodnotám věříte
a naši činnost nejrůznějším způsobem dlouhodobě podporujete.

Mgr. Jan Soběslavský
ředitel střediska

Centrum denních služeb Brno

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

Centrum denních služeb Letovice

Správa střediska

Poslání:
Posláním Centra denních služeb Brno 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.

Mgr. Jan Soběslavský
Eva Musilová
Ing. Lenka Strnadlová

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
• účast v kampani Brněnské dny pro zdraví 2012
• prezentace na oslavě Svátku seniorů na Náměstí Svobody v Brně

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.
telefonické a osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro
pečující o osoby s demencí
screening kognitivních funkcí (testování paměti a dalších
kognitivních funkcí)
výměníky zkušeností pro pečující o osoby s demencí

Službu v roce 2012 využilo:
Celkem 22 klientů. Nově v tomto roce začalo službu využívat 9 klientů,
s 11 klienty jsme se rozloučili.

•

Personální zajištění služby:
Hana Prchalová
- vedoucí CDSB, sociální pracovník
Dana Kosová
- pracovník v přímé péči
Ivana Svobodová, DiS.
- pracovník v přímé péči (do 30. 6.)

V rámci KM ČALS organizujeme:

•

•

•

Pečovatelská služba
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.
Službu v roce 2012 využilo:
Celkem 60 klientů. Nově v tomto roce začalo služby využívat 24
klientů, u 24 klientů byla pečovatelská služba ukončena.
Personální zajištění služby:
Mgr. Jana Gomolová
- vedoucí PS, sociální pracovník
Jarmila Čechovská
- pracovník v přímé péči
Ilona Chatrná
- pracovník v přímé péči (od 20. 2.)
Marie Kuderová
- pracovník v přímé péči
Marie Navrátilová
- pracovník v přímé péči
Františka Neradová
- pracovník v přímé péči
Vlasta Neužilová
- pracovník v přímé péči (do 29. 2.)
Bc. Klára Šenkyříková
- pracovník v přímé péči
Eva Tomková
- pracovník v přímé péči

Koncerty pro Vážku:
– ve spolupráci se ZUŠ Kuřim, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně
a ZUŠ Veveří v Brně,
– celkový výtěžek z dobrovolného vstupného na koncerty činil
19.027,- Kč.
Pomerančový den:
– informační kampaň o problematice poruch paměti,
Alzheimerově chorobě a možnostech prevence a péče,
– součástí akce je veřejná sbírka, jejíž výtěžek činil 1.563,- Kč
a byl použit na nákup ochranných pomůcek pro pečovatelky
v terénu.

Službu v roce 2012 využilo:
• infolinka – 168 telefonických, písemných nebo e-mailových
konzultací
• osobní konzultace – bylo poskytnuto 43 osobních konzultací
• vyšetření paměti – bylo poskytnuto 124 osobám
• svépomocná skupina „Čaj o páté“ - zúčastnilo se 19 pečujících

Chráněné bydlení OVEČKA
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.
Od května 2012 bylo Chráněné bydlení Ovečka rozšířeno o garsoniéru
pro jednoho klienta s duševním onemocněním. Celková kapacita
chráněného bydlení tak ke konci roku činila 5 lůžek. Na konci roku
také proběhla rekonstrukce dvou bytů na Hrnčířské, která umožní od
začátku roku 2013 navýšení celkové kapacity služby na 11 klientů.
Akce:
• společná oslava narozenin klientů
• vánoční posezení s klienty
Službu v roce 2012 využilo:
Celkem 9 klientů. Pět klientů bylo v tomto roce přijato a 4 propuštěni.
Personální zajištění služby:
Hana Žídková, DiS.
- sociální pracovník
Hana Prchalová
- sociální pracovník

Akce:
• den otevřených dveří
• účast na Svátcích řemesel na zámku v Kunštátu
• Zahradní párty
• účast na Malohanáckém jarmarku ve Vanovicích
• účast na Festivalu 3+1 v Letovicích
• letní pobyt klientů v Hodoníně u Kunštátu
• účast na jarmarku v Chrudichromech
• tradiční setkání klientů se sestřičkami II. interní kliniky FN u Svaté
Anny v Brně
• internetová aukce výrobků klientů
• vánoční besídka
• prezentace na akci Zpívání pod vánočním stromem v Letovicích
Službu v roce 2012 využilo:
Celkem 14 klientů. Nově byli přijati 2 klienti.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
- vedoucí CDSL, sociální pracovník
Mgr. Ivana Domisová, DiS. - pracovník v přímé péči, koordinátor
služby
Bc. David Šmída, DiS.
- pracovník v přímé péči (do 29. 2.)
Eva Nováková
- pracovník v přímé péči
Zdeňka Kovářová
- pracovník v přímé péči (od 1. 10.)
Lenka Chalupová
- pracovník v přímé péči (od 1. 3. do
30. 9.)
Jana Liznová
- pracovník v přímé péči (na DPP)

Chráněné bydlení Letovice
Poslání:
Chráněné bydlení Letovice (CHBL) 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.
Akce:
Akce chráněného bydlení byly totožné s akcemi Centra denních služeb
Letovice.
Službu v roce 2012 využilo:
Celkem 10 klientů. Nově byli přijati 3 klienti, propuštěn 1 klient.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
- vedoucí CHBL, sociální pracovník
Marie Dvořáčková
- pracovník v přímé péči
Bc. Alžběta Doudová M.
- pracovník v přímé péči (do 29. 2.)
Bc. Jana Kaderková
- pracovník v přímé péči
Lenka Skotáková
- pracovník v přímé péči
Marcela Kratochvílová
- pracovník v přímé péči
Ondřej Lachman
- pracovník v přímé péči (od 1. 3.)

- ředitel
- finanční a mzdová účetní
- ekonomka, pracovnice PR
a fundraisingu

Vedení střediska
Správní rada střediska
Předseda:
Mgr. Jan Soběslavský
Členové:
Eva Musilová
Hana Prchalová
Dozorčí rada střediska
Mgr. Jaromír Klimek (předseda), Ing. Vladimír Zikmund (místopředseda),
Mgr. Lenka Freitingerová, Daniela Chladilová, Mgr. Jana Kašparová,
Ing. Věra Maňáková, Věra Osvaldová, Pavla Potočková, MUDr. Jakub
Ventruba, PhD., Hedvika Vojtíšková

Sponzoři a dárci
Dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,
Statutární město Brno, ÚMČ Brno - Židenice, ÚMČ Brno - střed,
ÚMČ Brno – Královo Pole, Město Letovice, Město Pohořelice,
Město Kuřim
Farní sbory:
FS ČCE Boskovice, FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE
Husovice, FS ČCE Hustopeče, FS ČCE Miroslav, FS ČCE Nosislav,
FS ČCE Silůvky u Brna, FS ČCE Svitavy, FS ČCE Vanovice, FS
ČCE Židenice, Brněnský seniorát ČCE
Firmy, organizace:
Czekopol s. r. o.; Diakonie ČCE, Dopravní stavby Brno, s. r. o.,
Exekutorská komora ČR, Gisit, s. r. o., Metal Granit, s. r. o.,
SIMAF CZ, s. r. o., Tisk&reklamy Šmahel, zaměstnanci II. interní
kliniky FN u sv. Anny v Brně
Nadace, občanská sdružení:
Alzheimer nadační fond, Nadace Divoké husy, Občanské
sdružení Stilla, Občanské sdružení Parnas
ZUŠ:

ZUŠ Brno – Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Kuřim, ZUŠ Veveří

Ostatní dárci:
Martina Bolom Kotari, MUDr. Yveta Bočková, paní Budínová,
Hedvika Bӧhmová, Jan Břicháček, Mgr. Dušan Coufal, Věra
Doleželová, Květa Dufková, Ing. Lenka Fišerová, Alena Havířová,
Blanka Hrubá, PharmDr. Denisa Janečková, David Janík, Anna
Jiříčková, Mgr. Pavel Kašpar, Ing. Jana Korytárová, Milena
Králová, Dagmar Kusá, Eva Květonová, Filip Křepelka, Vlastimil
Levora, Mgr. Daniel Mikšík, Ing. Michal Mrózek, Drahuše
Musiolová, Ing. Kamil Novák, JUDr. Jaroslava Osvaldová, Zdena
Procházková, Eva Prudká, Božena Přikrylová, Věra Randýsková,
JUDr. Vladimír Rybář, Ing. Radmila Sklenářová, Ing. Jan
Soběslavský, Ing. Hana Synková, Syrovátkovi, MUDr. Michael
Šafránek, Pavel Šedivý, Ing. Vladimír Zikmund, MUDr. Víta
Žampachová a anonymní dárci v Brně a Letovicích
Respektujeme přání několika dárců a jejich jména neuvádíme.

Děkujeme všem, kteří v roce 2012 podpořili činnost
brněnského střediska Diakonie ČCE svými
finančními příspěvky
Provoz brněnského střediska je každoročně možný také díky finančním
příspěvkům našich dárců. Díky této podpoře mohlo naše středisko
v průběhu 19 let své existence poskytovat své služby v odpovídající
kvalitě a podle potřeb našich klientů se i dále rozvíjet.

Krátce z historie střediska
1993

červenec

1997
1999
2002
2007
2010

září
duben
září
leden
září
leden

vznik Střediska Diakonie ČCE v Brně pod
hlavičkou střediska "Betlém" v Kloboukách u Brna
zahájení provozu pečovatelské služby
zahájení provozu Centra denních služeb Brno
registrace pobočky ČALS v Brně
zahájení provozu Chráněného bydlení Ovečka
zahájení provozu Centra denních služeb Letovice
zahájení provozu Chráněného bydlení Letovice

