Správa střediska
Správa střediska
Mgr. Jan Soběslavský
– ředitel
Eva Musilová
– ﬁnanční a mzdová účetní
Ing. Lenka Strnadlová
– ekonomka, pracovnice PR a FR
(mateřská dovolená), ukončen pracovní poměr 28. 2. 2014
Mgr. Anežka Luklová
– pracovnice PR a FR (MD) 30. 5.– 31. 12. 2014
Ing. Jitka Horáková
– ekonomka 1. 10.– 31. 12. 2014
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,
ThDr. Ondřej Macek, Ing. Věra Maňáková, Věra Osvaldová,
Pavla Potočková, Mgr. Hana Svobodová, MUDr. Jakub Ventruba,
Ph.D. Hedvika Vojtíšková

Podpořili nás v roce 2014
Provoz brněnského střediska je každoročně možný také díky ﬁnančním
příspěvkům našich dárců. Díky této podpoře mohlo naše středisko v průběhu jednadvaceti let své existence poskytovat své služby v odpovídající
kvalitě a podle potřeb našich klientů se i nadále rozvíjet.
Státní správa a samosprávné celky
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, ÚMČ Brno-střed, ÚMČ Brno-Královo Pole, ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, ÚMČ Brno-Židenice, Město Letovice, Město Pohořelice,
Město Kuřim
Farní sbory
FS ČCE Boskovice, FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE Nosislav, FS
ČCE Praha-Dejvice, FS ČCE Praha-Libeň, FS ČCE Silůvky u Brna
Firmy a organizace
Czekopol s. r. o., Diakonie ČCE, Dopravní stavby Brno, s. r. o.,
Exekutorská komora ČR, Gisit, s. r. o., SBERBANK, Seniorátní výbor,
SolidCAM s.r.o., SZŠ EA Šimáčkova
Nadace, občanská sdružení
Nadace Bona • Nadace Divoké husy • Občanské sdružení STILLA
Základní umělecké školy
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno • ZUŠ Veveří Brno • ZUŠ Kuřim
Jednotlivci
Marek Baláš, Marta Bojoková, Martina Bolom Kotari, Jan Břicháček,
Ing. Ivan Cimr, Mgr. Dušan Coufal, Věra Doleželová, Eliška Erdingerová,
Ing. Lenka Fišerová, Antonín Hošťálek, Ing. Ivana Chrastilová, paní
Jandová, Pavel Kadlec, Máša Kalusová, Ing. Jakub Karásek, Mgr. Jana
Kašparová, Václav Klement, Ludvík Klobása, Ing. Jana Korytárová, Marcela
Kottová, Alena Kuscynská, RNDr. Jana Křížová, Hynek Lauschmann,
Jindřich Lukeš, Tomáš Lysonek, PhDr. Jiří Malíř, Dipl. Ing. Věra Matěnová,
Zuzana Medňanská, Ing. Michal Mrózek, Hana Najbrtová, David
Navara, Jitka Nejedlá, Ing. Kamil Novák, Tomáš Nový, Tomáš Potoček,
ThDr. Martin Prudký, Věra Randýsková, JUDr. Vladimír Rybář, Ing. Jan
Soběslavský, Mgr. Václav Stávek, Jarmila Svakieková, Mgr. Jiří Svoboda,
Eliška Svobodová, Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Lenka Svobodová,
Ing. Hana Synková, MUDr. Michael Šafránek, Marta Šimíčková,
Ing. Blanka Švábová, PhDr. Milada Wurmová DrSc., Ing. Vladimír Zikmund,
Ing. L. Žampachová, MUDr. Víta Žampachová a anonymní dárci v Brně
a Letovicích
Koupí vína nás podpořili
ČCE, FS ČCE Brno-Husovice, FS ČCE Brno II, FS ČCE Brno-Židenice,
FS ČCE České Budějovice, FS ČCE Daňkovice, FS ČCE Huslenky, FS
ČCE Hustopeče, FS ČCE Chrudim, FS ČCE Jasenná, FS ČCE Jihlava,
FS ČCE Jilemnice, FS ČCE Kateřinice, FS ČCE Mladá Boleslav, FS ČCE
Nosislav, FS ČCE Pardubice, FS ČCE Plzeň, FS ČCE Praha-Bráník,
FS ČCE Praha-Dejvice, FS ČCE Praha-Jižní Město, FS ČCE Libeň, FS
ČCE Praha-Modřany, FS ČCE Praha-Strašnice, FS ČCE Praha-Střešovice,
FS ČCE Praha-Uhříněves, FS ČCE Praha-Vinohrady, FS ČCE Praha-Žižkov I,
FS ČCE Praha-Žižkov II, FS ČCE Sázava, FS ČCE Svitavy, FS ČCE
Třebíč, FS ČCE Valašské Meziříčí, FS ČCE Volyně, FS ČCE Zlín
Jaromír Čašek, Jan Čermák, Irena Edlundová, Saša Hauserová, Pavel
Filipi, Jana Křížová, Olga Navrátilová, Josef Polcer, Ondřej Ruml, Kateřina
Soudná
ECO trend s.r.o. • INTEGRA stavební projektová kancelář

Všem našim dárcům děkujeme za podporu.
Velmi si vážíme jejich přízně, kterou se snažíme co nejefektivněji
využít ve prospěch našich klientů.

Zpráva auditora

Zpráva o ﬁnančním hospodaření
v roce 2014
Celkem
v tis. Kč
z toho činnost:
Sociální
CDS Brno
PS
CHB Ovečka
CDS Letovice
CHB Letovice
Ostatní
Zdaňovaná

výnosy
10 253

náklady
10 238

výsledek
15

10 191
1 349
3 170
1 409
1 883
2 209
170
62

10 222
1 350
3 171
1 415
1 895
2 220
170
16

-31
-1
1
-6
-12
-11
0
46

Výroční zpráva
za rok 2014

Celková výsledovka za organizaci k 31. 12. 2014
Náklady
501
502
507
511
512
516
517
518
508
521
524
526
527
547
549
551
581

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

Výnosy
602
tržby z prodeje služeb
603
tržby z vedlejší činnosti
644
úroky
648
zúčtování fondů
649
jiné ostatní výnosy
682
přijaté nadační příspěvky
683
přijaté tuzemské dary
691
provozní dotace MPSV
692
provozní dotace JMK
693
provozní dotace obce, městské části
694
provozní dotace z úřadu práce
Výsledek hospodaření

(v tis. Kč)
10 238
621
347
199
689
43
49
457
1
5 358
1 770
38
198
17
9
402
40
10 253
2 657
62
18
116
199
19
74
3 903
1 215
1 970
20
15

Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2014
Aktiva
018
021
022
028
031
042
078–088
211
221
311
314
315
335
378
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
pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky
náklady příštích období

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

(v tis. Kč)
25 411
10
9940
498
114
439
5196
-2 712
77
11 338
24
100
341
7
7
32
25 411
1 760
7
327
184
24
4
28
210
126
11 552
5 174
6 000
15

Diakonie Brno
Chráněné bydlení Nosislav

Kontakty
Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno

Kdo se může stát klientem Chráněného bydlení Nosislav?
Klienty se budou moci stát lidé, kterým je přes 40 let a jejichž tělesné postižení je takové, že potřebují pomoc při péči o svou osobu a domácnost, kterou
jim není možné zajistit u nich doma. Chráněné bydlení je registrovaná sociální služba, není to sociální bydlení (levné nájemní bydlení pro seniory). Obyvateli chráněného bydlení jsou tak typicky lidé, kteří potřebují např. pomoci
s nákupem, s provedením hygieny, s přípravou jídla a podáváním pokrmu.
Lidé, kteří už nezvládají vedení své domácnosti, a to ani s dopomocí.
Kdy bude stavba dokončena?
Firma OSP, spol. s r.o., která provádí výstavbu chráněného bydlení, předá
dokončenou stavbu v létě tak, aby mohla být provedena kolaudace. Následně
po kolaudaci nastoupí ﬁrma JP-KONTAKT, s.r.o., která je dodavatelem veškerého vnitřního vybavení.
Kdy budu mít možnost prohlédnout si Chráněné bydlení?
Na podzim chystáme den otevřených dveří, kdy budou mít všichni zájemci
možnost prohlédnout si Chráněné bydlení Nosislav. Den otevřených dveří
se bude konat v rámci slavnosti Otevřených sklepů v Nosislavi, kdy v sobotu
5. 9. 2015 v průběhu odpoledního putování po sklepech, otevřeme i my „náš
dům“ a umožníme prohlédnout si všechny prostory a ochutnat dobré víno.

IČO: 48515752,
web: www.brno.diakonie.cz
tel.: 549 242 279
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

Naši činnost můžete ﬁnančně podpořit na účet číslo
1344426309/0800

Srdečně Vás zveme na V. Bienále pro Diakonii,
které se bude konat
od 11. do 15. listopadu 2015 v Brně.
Místo konání výstavy i doprovodných programů
bude Blahoslavův dům na Lidické 79.
Vernisáž prodejní výstavy spolu s dobročinnou aukcí
a koncertem proběhne 11. listopadu 2015
2015..

Úvodní slovo ředitele
ážení přátelé brněnského střediska Diakonie
V
ČCE, rokem 2014 vstoupilo brněnské středisko
již do třetí dekády své existence. Jaký byl tento
rok?
Především si snad můžu dovolit napsat, že se nám
dařilo naplňovat naše poslání a poskytovali jsme
tak podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory jejich handicapům.
Když se za loňským rokem ohlédnu, vidím celou řadu životních příběhů, lidí často v složitých situacích, které jim naši zaměstnanci pomáhali zvládat. Často s obdivuhodnou trpělivostí a profesionalitou,
přitom se zájmem, laskavě a s úctou. Ne každý dovede takto pomáhat a účinně a dlouhodobě podporovat. Za toto diakonické dílo, které
naši zaměstnanci konají, jim patří můj velký dík a obdiv.

Centrum denních služeb Brno
Poslání:
Posláním Centra denních služeb Brno je udržení či zlepšení kvality života
lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami
doma.
Centrum denních služeb Brno je ambulantní sociální služba, kterou poskytujeme 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 2014 využilo:
Celkem 17 klientů. Nově v tomto roce začalo poskytovanou službu využívat
6 klientů, 6 klientům bylo poskytování služby ukončeno. Průměrný věk našeho uživatele je 65,5 roků.
Personální zajištění služby:
Hana Prchalová ‒ vedoucí CDSB, sociální pracovník
Dana Kosová ‒ pracovník v přímé péči

Pro mě pak byl rok 2014 hlavně rokem stavebním. V Nosislavi jsme
začali konečně stavět chráněné bydlení (viz níže). Takto velký investiční projekt realizujeme poprvé. Takže jsem absolvoval nesčetně
jednání před započetím stavby a poté pravidelný rytmus kontrolních
dnů na stavbě, když se postupně ze země začala vynořovat nová
budova. Koncem roku jsme pak museli řešit opravu přípojky kanalizace na Hrnčířské.
Svět stavařů je odlišný od světa sociálních služeb. Oni mají konkrétní
hmatatelné výsledky, jasný přehledný výstup. V sociálních službách,
při podpoře a pomoci druhým lidem, nám často taková jistota chybí.
Nevidíme vždy jasný a hmatatelný výsledek.

Brněnské středisko funguje jako kontaktního místo České alzheimerovské
společnosti a nabízí tak:
G informační materiály o problematice Alzheimerovy choroby
G možnost účastnit se setkání svépomocné skupiny, tzv. „Čaje o páté“,
která je určena lidem pečujícím o osoby trpící Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demence
G telefonické a osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro pečující
o osoby s demencí
G screening kognitivních funkcí (testování paměti a dalších kognitivních
funkcí)
Služeb v roce 2014 využilo:
G infolinka – 199 telefonických konzultací
G osobní konzultace – bylo poskytnuto 42 osobních konzultací
G vyšetření paměti – bylo poskytnuto 78 osobám
G svépomocná skupina „Čaj o páté“ – zúčastnilo se 24 pečujících

Dobrovolnický program „Nebuď sám“
Cílem dobrovolnického programu „Nebuď sám“ je především zlepšení kvality
života pacientů Psychiatrické nemocnice Brno, kteří jsou v důsledku dlouhodobé hospitalizace izolováni od společnosti a trpí sociálním vyloučením.
Jedná se často také o osoby, o které rodina neprojevuje zájem a jejichž kontakty s okolím jsou velice omezené. V rámci programu „Nebuď sám“ bude
docházet k pravidelnému navštěvování těch pacientů, kteří o to projeví zájem, dobrovolníky.

Stavby bez lidí jsou však v posledu mrtvou hmotou. Diakonické stavby dávají smysl až ve chvíli, kdy v nich prožívají požehnané chvíle naši klienti i zaměstnanci. Věřím, že takovou stavbou se stane
i Chráněné bydlení Nosislav. S Boží pomocí je pak takovou stavbou
celé naše středisko.
Jan Soběslavský, ředitel střediska

Kontaktní místo České alzheimerovské
společnosti (KM ČALS)

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.
Při poskytování služby se především zaměřujeme na seniory se sníženou
soběstačností a dospělé osoby se syndromem demence nebo poruchou paměti.
Službu v roce 2014 využilo:
Celkem 54 klientů. Nově v tomto roce začalo služby využívat 15 klientů,
u 9 klientů bylo poskytování pečovatelské služby ukončeno.
Personální zajištění služby:
Mgr. Jana Gomolová
– vedoucí PS, sociální pracovník
Věra Badinová
– pracovník v přímé péči
Jarmila Čechovská
– pracovník v přímé péči
Ilona Chatrná
– pracovník v přímé péči
Marie Kuderová
– pracovník v přímé péči (do 5. 5. 2014)
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
Anna Vintrlíková
– pracovník v přímé péči (od 1. 9. 2014)

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.

Dobrovolnický program
„Návštěvy proti samotě“
V roce 2014 pokračoval dobrovolnický program „Návštěvy proti samotě“. Projekt byl zahájen v roce 2012 a nyní již samostatně funguje. Kolem deseti dobrovolníků tak docházelo pravidelně navštěvovat převážně osamělé seniory,
ale také lidi s nějakým zdravotním handicapem.

Projekt „Pečuj doma“
Na Hrnčířské ulici sídlí „celodiakonský“ úspěšný projekt zaměřený na podporu domácích pečujících. V rámci projektu probíhají kurzy, přednášky, vznikají
instruktážní videa, webové stránky, funguje call centrum.

Službu v roce 2014 využilo:
Celkem 13 klientů. 2 klienti bylo v tomto roce přijati a 3 propuštěni.
Personální zajištění služby:
Mgr. Lenka Svobodová
– vedoucí CHBO,
sociální pracovník
Bc. Eliška Ryšavá
– sociální pracovník
Hana Židková DiS.
– vedoucí CHBO,
sociální pracovník (mateřská
dovolená), ukončen pracovní
poměr 28. 2. 2014
Klienty Chráněného bydlení
Ovečka motivujeme k smysluplnému trávení volného času.
Učí se pečovat o zahradu
a následně zužitkovat zeleninu či bylinky při společnému
vaření. Jednou za měsíc se
snažíme uspořádat aktivitu
v podobě procházky, tvoření,
pečení, nebo hraní společenských her. Klienti mají příležitost se lépe poznat a navázat
přátelství/kontakt s druhými
lidmi. Některým klientům se
daří docházet do práce a připravovat se tak na samostatné bydlení.

Pobočka Letovice
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:
G navazování, udržení a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky
a širší společností
G smysluplné využívání volného času
G sebeobsluha a běžné společenské jednání
G dodržování hygienických návyků
Službu v roce 2014 využilo:
Celkem 16 klientů. Nově byli přijati 2 klienti, 2 klienti přestali služeb centra
využívat.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
– vedoucí pobočky, sociální pracovník
Mgr. Ivana Domisová, DiS. – pracovník v přímé péči, koordinátor služby
(do 28. 2. 2014)
Eva Nováková
– pracovník v přímé péči
Zdeňka Kovářová
– pracovník v přímé péči
Jana Liznová
– pracovník v přímé péči (na DPP)
Bc. Lenka Elisová
– vedoucí CDSL, pracovník v přímé péči
(od 1. 5. 2014)
V Centru denních služeb tráví dopoledne klienti čas zapojením do tří dílen – keramické, kreativní a rukodělné. Jednotlivé činnosti se snažíme
přizpůsobit a volit tak, aby všichni klienti měli možnost rozvíjet své dovednosti, jemnou motoriku, estetické cítění, získávat pracovní návyky, ale
zažili i úspěch a ocenění z vykonané práce.

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 2014 využilo:
Celkem 12 klientů. Nově byli přijati 2 klienti, 3 klienti přestali naší službu
užívat.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS.
Blanka Bednářová
Marie Dvořáčková
Lenka Skotáková
Mgr. Hana Suchá
Elena Stehlíková

– vedoucí pobočky, sociální pracovník
– pracovník v přímé péči
– pracovník v přímé péči
– pracovník v přímé péči
– vedoucí CHBL, pracovník v přímé péči
– pracovník v přímé péči (od 1. 2. 2014)

Snažíme se klienty motivovat ke zvyšování jejich nezávislosti, s čímž
souvisí i rozvoj pracovních návyků. Třetím rokem podporujeme klienty
v „drobném podnikání“. To znamená, že asistentky společně s klienty
v rámci jejich individuálního plánování vyhledávají různé náměty a návody pro tvorbu výrobků. Naši klienti si za vlastní prostředky nakoupí
materiál a ve volném čase pracují na výrobě těchto předmětů.
Asi největší změnou za loňský rok pro jednoho z našich klientů bylo to,
že dostal možnost nastoupit do pracovního poměru do místní textilky,
kam dochází každý týden na několik dnů. Z počátku byl váhavý a nejistý,
protože se bál, že to nezvládne. Nyní je již nedílnou součástí pracovního
týmu.

