Zpráva o finančním hospodaření v roce 2013
Celkem
v tis. Kč
z toho činnost:
Sociální
CDS Brno
PS
CHB Ovečka
CDS Letovice
CHB Letovice
Ostatní
Zdaňovaná

Zpráva auditora

výnosy
9 163

náklady
9 209

výsledek
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9 106
1 106
2 741
1 193
1 534
2 148
384
57

9 190
1 109
2 744
1 196
1 585
2 172
384
19

-84
-3
-3
-3
-51
-24
0
38

Brněnské středisko Diakonie ČCE poskytuje podporu
a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby
mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života
navzdory svým handicapům.
Děkujeme všem, kteří v roce 2013 podpořili
nejrůznějšími prostředky činnost našeho střediska.
Bez Vaší pomoci by naše činnost nebyla možná. Také
díky Vám jsme v roce 2013 mohli oslavit 20 let naší
existence!

Celková výsledovka za organizaci k 31. 12. 2013
Náklady
501
502
507
511
512
513
515
516
517
518
508
521
524
526
527
528
542
547
549
551
581
Výnosy
602
603
644
648
649
682
683
684
686
691
692
693
Výsledek hospodaření

(v tis. Kč)
9 209
spotřeba materiálu
555
spotřeba energie
424
spotřeba drobného hmotného majetku
192
opravy a udržování
83
cestovné
38
náklady na reprezentaci
2
náklady na PR a fundraising
28
spoje
64
nákup drobného nehmotného majetku
1
ostatní služby
599
spotřeba zdravotního materiálu
1
mzdové náklady
4 872
zákonné sociální pojištění
1 627
náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
105
ostatní osobní náklady
211
ostatní sociální náklady
1
ostatní pokuty a penále
4
pojistné
14
jiné ostatní náklady
27
odpisy DNM a DHM
321
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
přijaté zahraniční dary
přijaté nepeněžní dary
provozní dotace MPSV
provozní dotace JMK
provozní dotace obce, městské části

9 163
2 328
57
12
17
386
40
136
23
65
2 977
1 361
1 761
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Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2013
Aktiva
018
021
022
028
031
042
078-088
211
221
311
314
315
319
335
381

drobný dlouhodobý nehmotný majetek
stavby
movité věci a jejich soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
pokladna (hotové peníze)
bankovní účet
odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky za klienty
ostatní pohledávky
pohledávky za zaměstnanci
náklady příštích období

(v tis. Kč)
15 236
10
9 940
498
114
439
685
-2 310
45
5 331
26
106
299
19
2
32

Pasiva
321
329
331
336
342
379
383
384
389
901
902
911-919
959
963

dodavatelé
ostatní závazky
zaměstnanci
zákonné pojištění (sociální, zdravotní)
ostatní přímé daně
jiné závazky
výdaje příštích období
výnosy příštích období
dohadné položky pasivní
vlastní jmění
dary a dotace zvyšující vlastní jmění
fondy
ostatní dlouhodobé závazky
hospodářský výsledek roku 2013

15 236
110
8
304
184
28
7
19
410
133
6 602
2 315
4 162
1 000
-46

Výroční zpráva za rok 2013

Úvodní slovo ředitele
Milí přátelé brněnského střediska Diakonie ČCE,
v roce 2013 oslavilo brněnské středisko výročí
dvaceti let od svého založení. Znamenalo to pro
nás příležitost ohlédnout se nazpět i přemýšlet
nad jeho dalším směřováním.
Pohled nazpět ke vzniku střediska nemůže směřovat jinam než
k paní Zdeně Konvičkové, která v roce 1993, krátce před svou smrtí,
darovala Českobratrské církvi evangelické dům na Hrnčířské ulici v
Brně, kde dnes středisko sídlí. Darovala jej tehdy s tím, aby zde
bylo vybudováno zařízení poskytující sociální a charitativní služby.
Kdo ví, zda by dnes v Brně evangelická Diakonie existovala, nebýt
tohoto jejího obdivuhodného činu, a samozřejmě i ochoty tehdejších
zástupců církve Diakonii v Brně vybudovat. Když jsme mohli při
příležitosti oslav podrobněji vyslechnout pamětníky a okolnosti
těchto událostí a sledovat počátky a postupný rozvoj práce
střediska, uvědomil jsem si, jak je možné očima víry vidět, jakým
podivuhodným a nesamozřejmým způsobem často diakonickému
dílu v Brně a celém Jihomoravském kraji Pán Bůh žehná.

Darování budovy v Letovicích Diakonii ČCE – středisku v
Brně
V úvodním slovu ředitele bylo připomenuto založení brněnského
střediska Diakonie ČCE, které bylo před 20 lety zapříčiněno
darováním domu na Hrnčířské ul. v Brně Českobratrské církvi
evangelické paní Zdenou Konvičkovou.
V roce 2013, dvacet let poté, darovalo o. s. Agapé brněnskému
středisku budovu, ve které středisko od r. 2007 provozuje
v Letovicích sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením.
Diakonie zde svou práci tehdy započala právě na prosbu o. s.
Agapé, zda by po tomto občanském sdružení nebyla ochotna převzít
provoz sociálních služeb. Došlo k dohodě, a brněnské středisko
Diakonie ČCE tak v Letovicích zahájilo provoz a postupně rozvinulo
služby do jejich dnešní podoby. Partnerským sborem pro tyto
aktivity se stal Farní sbor ČCE ve Vanovicích.
O. s. Agapé působilo v Letovicích od r. 1991. Provozovalo zde školu,
denní stacionář a pobytovou službu pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením. Za všechny, kteří stáli u zrodu této
organizace, jmenujme alespoň manželé Miloslavu a Petra
Kotoučkovi a manželé Vlastu a Jiřího Tomešovi. Sdružení po celou
dobu vedl Petr Kotouček. Začátkem devadesátých let tato
organizace na Letovicku působila jako průkopník při komunitním
poskytování sociálních služeb s důrazem na křesťanské hodnoty.
Budovu na Alšové ul. č 3 v Letovicích dostalo sdružení darem od
města Letovice a díky darům od různých sponzorů a dárců ji
zrekonstruovalo nemalými investicemi do její dnešní podoby.
V souvislosti
s
novým
občanským
zákoníkem
ukončilo o. s. Agapé v roce
2013 svou činnost. Budovu
na Alšové při tom dle
předchozí
domluvy
darovalo Diakonii ČCE. Za
všechnu práci, kterou toto
občanské sdružení pro lidi
se zdravotním postižením
v Letovicích udělalo, patří
velký dík a uznání.

Dvacet let existence střediska jsme si připomněli uspořádáním IV.
Bienále pro Diakonii – dobročinné výstavy obrazů v Blahoslavově
domě, sídle Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně
II. Po třech bienále uspořádaných v Praze se tak bienále
přestěhovalo do Brna. Bylo zahájeno koncertem Jana Budaře a
pokračovalo celou řadou aktivit. Výtěžek této akce ve výši necelých
300 tis. Kč je určen na stavbu Chráněného bydlení Nosislav.
Tím se dostáváme k budoucnosti brněnského střediska. V současné
době nás stále nejvíce zaměstnává projekt výstavby chráněného
bydlení v Nosislavi, který realizujeme ve spolupráci s místním
evangelickým sborem. Zatím se stále ještě pohybujeme ve fázi
výběrového řízení, které jsme po kontrole z ROPu Jihovýchod byli
nuceni zopakovat. Doufáme, že se tentokrát vše povede bez
problémů zrealizovat a budeme moci začít stavět.

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

Projekt Chráněného bydlení v Nosislavi představuje takový typ
sociálních služeb, kterým věříme, na které se zaměřujeme a které
bychom chtěli také do budoucna provozovat a rozvíjet. Jedná se o
služby komunitního typu, kdy se snažíme, aby lidé mohli přes své
handicapy zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Pokud
jsou nuceni jej opustit, tak jim chceme dát možnost užívat takovou
pobytovou sociální službu, která se svým provozem co nejvíce blíží
chodu běžné domácnosti.
Věřím, že se nám takto bude dařit i do budoucna rozšiřovat naši
činnost. Věřím, že pro tuto naši činnost se nám bude dařit shánět
stejně dobré pracovníky, jako ty, kteří již ve středisku pracují. Těm
současným i minulým bych chtěl na závěr svého úvodního slova
poděkovat. Jsou a byli to oni, díky nimž mohlo středisko dvacet let
fungovat a rozrůst se do dnešní podoby. Oni, kteří pomohli a
pomáhají našim klientům a jejich rodinám spolunést jejich často
složité životní osudy. Za to jim patří velký dík!
Mgr. Jan Soběslavský, ředitel střediska

Sbírkový účet projektu Chráněné bydlení Nosislav: 30015-1344426309/0800

Centrum denních služeb Brno

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti

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

Brněnské středisko funguje jako
alzheimerovské společnosti a nabízí tak:

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.
Službu v roce 2013 využilo:
Celkem 17 klientů. Nově v tomto roce začalo službu využívat 9 klientů, 7
klientům bylo poskytování služby ukončeno.
Personální zajištění služby:
Hana Prchalová
- vedoucí CDSB, sociální pracovník
Dana Kosová
- pracovník v přímé péči






kontaktního

místo

České

informační materiály o problematice Alzheimerovy choroby
možnost účastnit se setkání svépomocné skupiny, tzv. „Čaje o
páté“, která je určena lidem pečujícím o osoby trpící Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demence.
telefonické a osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro pečující
o osoby s demencí
screening kognitivních funkcí (testování paměti a dalších
kognitivních funkcí)

Služeb v roce 2013 využilo:
 infolinka – 210 telefonických konzultací
 osobní konzultace – bylo poskytnuto 44 osobních konzultací
 vyšetření paměti – bylo poskytnuto 85 osobám
 svépomocná skupina „Čaj o páté“ - zúčastnilo se 24 pečujících

Chráněné bydlení OVEČKA

Centrum denních služeb Letovice
Poslání:
Posláním Centra denních služeb Letovice je nabídnout lidem
s mentálním a kombinovaným postižením podporu při upevňování a
rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností v následujících
oblastech:
navazování, udržení a rozvíjení společenských kontaktů
s vrstevníky a širší společností
smysluplné využívání volného času
sebeobsluha a běžné společenské jednání
dodržování hygienických návyků
Službu v roce 2013 využilo:
Celkem 18 klientů. Nově byli přijati 4 klienti, 4 klienti přestali služeb
centra využívat.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
- vedoucí CDSL, sociální pracovník
Mgr. Ivana Domisová, DiS. - pracovník v přímé péči, koordinátor
služby
Eva Nováková
- pracovník v přímé péči
Zdeňka Kovářová
- pracovník v přímé péči
Jana Liznová
- pracovník v přímé péči (na DPP)

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. Při poskytování služby se především
zaměřujeme na seniory se sníženou soběstačností a dospělé osoby se
syndromem demence nebo poruchou paměti.
Službu v roce 2013 využilo:
Celkem 53 klientů. Nově v tomto roce začalo služby využívat 17 klientů,
u 13 klientů bylo poskytování pečovatelské služby ukončeno.
Personální zajištění služby:
Mgr. Jana Gomolová
- vedoucí PS, sociální pracovník
Věra Badinová
- pracovník v přímé péči (od 23.09.)
Jarmila Čechovská
- pracovník v přímé péči
Ilona Chatrná
- pracovník v přímé péči
Marie Kuderová
- pracovník v přímé péči
Marie Navrátilová
- pracovník v přímé péči
Františka Neradová
- pracovník v přímé péči
Bc. Klára Šenkyříková
- pracovník v přímé péči
Eva Tomková
- pracovník v přímé péči

Dobrovolnický program „Návštěvy proti samotě“
V roce 2013 pokračoval dobrovolnický program „Návštěvy proti samotě“.
Projekt, který byl zahájen v roce 2012 se postupně stabilizoval. Kolem
deseti dobrovolníků tak docházelo pravidelně navštěvovat převážně
osamělé seniory, ale také lidi s nějakým zdravotním handicapem.

Projekt „Pečuj doma“:
V sídle střediska na Hrnčířské ul. sídlí od r. 2013 „celodiakonský“ projekt
zaměřený na podporu laických domácích pečujících. V rámci projektu
probíhají různé kurzy, přednášky, vznikají instruktážní videa, webové
stránky, funguje call centrum.

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, MČ Brno - Sever, MČ Brno - střed, MČ Brno – Královo
Pole, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Město Letovice, Město
Pohořelice, Město Kuřim

Nadace a občanská sdružení:
o.s. Agapé – misijní a charitativní společnost, o.s. STILLA, Nadační fond
Věry Třebízké-Řivnáčové, o.s. PARNAS
Základní umělecké školy:
ZUŠ Brno – Vítězslavy Kaprálové, ZUŠ Brno – Veveří, ZUŠ Kuřim

Službu v roce 2013 využilo:
Celkem 18 klientů. 13 klientů bylo v tomto roce přijato a 7 propuštěno.

Zahrada na Hrnčířské
V roce 2013 se nám podařilo zapojit klienty do práce na zahradě, kterou
máme k dispozici. Společně se nám povedlo vysadit rajčata a cukety. Po
celou vegetační dobu se klienti spolu s pracovníky o rostliny na zahradě
starali a těšili se na úrodu, kterou mohli využít pro svoji potřebu a
obohatit si tak jídelníček. Zvládli jsme i podzimní práce na zahradě a
připravili ji na nadcházející sezonu, kdy chceme vysadit nové ovocné
stromy a pěstovat více druhů zeleniny.

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

Firmy a organizace:
Czekopol s.r.o.; Diakonie ČCE, Exekutorská komora, GAUTE, a.s.; GISIT,
s.r.o.; SolidCAM CZ, s.r.o.; zaměstnanci II. interní kliniky FN u sv. Anny
v Brně

Navýšení kapacity služby
V roce 2013 došlo díky rekonstrukci dvou bytů na Hrnčířské ulici
k navýšení kapacity Chráněného bydlení Ovečka o 6 klientů na
současnou kapacitu 11 klientů. Tato kapacita byla záhy po otevření
chráněného bydlení zaplněna novými klienty. Provedení této
rekonstrukce bylo možné díky daru Valdenské církve a dalším darům
našich dárců.

Personální zajištění služby:
Hana Stodůlková, DiS.
- vedoucí CHBO, sociální pracovník (do
21.09., nástup na rodičovskou dovolenou)
Mgr. Lenka Svobodová, DiS. - vedoucí CHBO (od 21.9.),
sociální pracovník (od 18.02.)
Bc. Eliška Ryšavá
- sociální pracovník (od 09.09.)

Mgr. Jan Soběslavský
Eva Musilová
Ing. Lenka Strnadlová

Farní sbory:
FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE Brno - Husovice, FS ČCE Brno Židenice, FS ČCE Vanovice, FS ČCE Nosislav, FS ČCE Praha – Dejvice,
Brněnský seniorát ČCE

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.

Pečovatelská služba

Správa střediska

Chráněné bydlení Letovice
Poslání:
Chráněné bydlení Letovice (dále CHB Letovice) je pobytová služba,
která nabízí možnost 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. CHB Letovice tak usiluje o co nejvíce
soběstačný a samostatný život lidí s mentálním a kombinovaným
postižením.
Službu v roce 2013 využilo:
Celkem 14 klientů. Nově byli přijati 4 klienti, 4 klienti přestali službu
užívat.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
- vedoucí CHBL, sociální pracovník
Blanka Bednářová
- pracovník v přímé péči (od 01.04.)
Marie Dvořáčková
- pracovník v přímé péči
Mgr. Jana Kaderková
- pracovník v přímé péči, koordinátor
služby (do 31.12.)
Marcela Kratochvílová
- pracovník v přímé péči (do 28.02.)
Ondřej Lachman
- pracovník v přímé péči (do 31.03.)
Lenka Skotáková
- pracovník v přímé péči
Mgr. Hana Suchá
- pracovník v přímé péči (od 01.03.)

Fyzické osoby:
Marek Baláš, Dagmar Balíková, Eliška Benešová, Jan Blažek, Martina Bolom
Kotari, Pravdomil Brchan, Bohdan Brozdan, Denisa Buranová, Dušan Coufal,
Miloslava Dlouhá, Jiří Doležal, Věra Doleželová, Květa Dufková, Lia
Elstnerová, Lenka Fišerová, Blanka Fritschová, Miroslava Fůrová, Ladislav
Hanuš, Pavel Holeka, Jana Holubová, Ladislav Hájek, Denisa Janečková,
Máša Kalusová, Jaromír Klimek, Marie Klusáková, Jana Korytárová, Milena
Králová, Můnz Filip, Wanda Malá, Libuše Medková, Zuzana Medňanská, Jana
Kašparová, Jitka Nejedlá, Věra Nosková, Kamil Novák, Jaroslava Osvaldová,
Martin Prudký, Martin Pípa, Věra Randýsková, Vladimír Rybář, Zdenek
Ryšavý, Hana Skleničková, Radmila Sklenářová, Luboš Skopec, Marie
Stránská, Hana Synková, Jaroslava Tajanovská, Pavel Vaněk, Josef Veselý,
Milada Wurmová, Michael Šafránek, Pavel Šedivý, Lydie Šloufová, Daniel
Šrámek, Vladimír Zikmund, Víta Žampachová a anonymní dárci v Brně
a Letovicích
Respektujeme přání několika dárců a jejich jména neuvádíme.
V rámci Bienále nás podpořili:
Tylek a Tyleček, Jiří Suchý, Daniela Tinková, Antonín Střížek, Barbora
Veselá, Dorota Zlatohlávková, Pavel Macek, Lydie Šloufová, Jiřina Uhříková,
Jakub Šulc, Jan Valer, Pavel Huptych, Jaromír Jindra, Hanuš Hertl, Alžběta
Skálová, Pavel Rejchrt, Marie Plotěná, Vladimír Matoušek, Pavla Dvorská,
František Hodonský, Vít Ondráček, Jana Turecká, Pavel Holeka, Jan
Zátorský, Miroslav Pošvic, Anežka Konečná, Jitka Štenclová, Jiří Vokurka,
Petra Fisherová, Marie Jiříčková, Denisa Buranová, Daniel Balabán, Pavel
Veselý, Tomáš Tichý, Miroslav Wagner, Karel Švuger, Jaroslav Šerých,
Václav Sokol, Beinhard Springer, Petr Pazdera, David Fišer, Michal Tomek,
Petr Kolínský, Petr Hudec, Martin Janáček, Hana Svobodová, Pavel Kadlec,
Manželé Rusňákovi, Aleš Soukup, Vladimír Zikmund, Ivo Bezloja, Lenka
Svobodová, Anežka Luklová, Alžběta Prudilová, Klára Fictumová, Jan
Soběslavský, Jan Soběslavský ml., Alexandra Hauserová, Eliška Ryšavá,
Eliška Erdingerová, Hana Svobodová, Jarmila Fictumová, Ondřej Macek,
Jakub Jirků, Ondřej Ruml, Blahoslav Ryšavý, Kryštof Sýkora, Marta
Kučerová, Klára Doušková, Magdaléna Kesl, Robert Kokta, Eva Kazdová,
Marta Židková, Jiří Vojáček, Dominika Palová, Dušan Coufal, Ondřej Rafl,
Simeona Zikmundová, Jiří Lukl, Milena Luklová, Eva Tomková, Miluše
Hauserová, Jana Kašparová, Marta Dušková, Jaroslav Kučera, Kornélie
Kolářová Takácsová

