Správa střediska

Jan Soběslavský - ředitel
Eva Musilová - finanční a mzdová účetní
Lenka Svobodová - projektový manažer, pracovnice PR a FR (od 1. 2.
2015)

Vedení střediska

Správní rada střediska
Předseda: Jan Soběslavský
Členové: Eva Musilová (do 3. 3. 2015), Hana Prchalová,
Lenka Svobodová (od 4. 3. 2015)

Dozorčí rada střediska

Jaromír Klimek (předseda), Vladimír Zikmund (místopředseda), Lenka Freitingerová, Daniela Chladilová, Jana Kašparová, Ondřej Macek,
Věra Maňáková, Věra Osvaldová, Pavla Potočková, Hana Svobodová,
Jakub Ventruba, Hedvika Vojtíšková

Podpořili nás v roce 2015

Provoz brněnského střediska je každoročně možný také díky finančním příspěvkům našich dárců. Díky této podpoře mohlo naše středisko
v průběhu dvaadvaceti 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 – sever, ÚMČ Brno - Židenice,
Město Letovice, Město Pohořelice, Město Kuřim
Farní sbory
FS ČCE v Boskovicích, FS ČCE v Brně I, FS ČCE v Brně II, FS ČCE
v Hustopečích u Brna, FS ČCE v Nosislavi, FS ČCE v Praze - Dejvicích, FS ČCE v Praze - Libni, FS ČCE v Moravči, FS ČCE v Silůvkách
u Brna

Firmy a organizace
Czekopol s. r. o.; Diakonie ČCE, Dopravní stavby Brno, s.r.o.;
DRFG a.s., Exekutorská komora ČR, Klub přátel folklóru Nosislav,
RWE GasNet, s.r.o., Seniorátní výbor, SZŠ EA Šimáčkova
Nadace, občanská sdružení
Nadace Divoké husy • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Základní umělecké školy
ZUŠ Veveří Brno • ZUŠ Kuřim

Jednotlivci
Marek Baláš, Martina Bolom Kotari, Dušan Coufal, Dobrovolní,
Robert Doušek, Květa Dufková, Eliška Erdingerová, Marek Fajman,
Lenka Fišerová, Antonín Hošťálek, Ladislav Hájek, Alexandra Jacobea, Pavel Kadlec, Máša Kalusová, Jana Korytárová, Jiří Květon,
Tomáš Lysonek, Ondřej Macek, Věra Matěnová, Zuzana Medňanská, Zdeněk Nedělka, Kamil Novák, Ondřej Rafl, Věra Randýsková,
Vladimír Rybář, Martin Sedlák, Jan Soběslavský, Eliška Svobodová,
Lenka Svobodová, Hana Synková, Michael Šafránek, Blanka Švábová, Jan Vozdecký, Miloslav Zadražil, Jan Zachoval, Vladimír Zikmund,
L. Žampachová, Víta Žampachová a anonymní dárci v Brně, Letovicích, Nosislavi a okolí.
Děkujeme také všem, kteří nás podpořili nákupem vína, návštěvou
Bienále i těm, kteří obrazy darovali a nakupovali.
Všem našim dárcům děkujeme za podporu. Velmi si vážíme jejich
přízně, kterou se snažíme co nejefektivněji využít ve prospěch našich klientů.

Zpráva o finančním hospodaření v roce 2015
Celkem

výnosy
10.643.468

z toho činnost
Sociální
10.581.068
CSD Brno
1.234.200
PS
3.409.350
CHB Ovečka 1.457.142
CDS Letovice 1.992.918
CHB Nosislav
132.437
Ostatní
436.061
Zdaňovaná
62.400

náklady
10.622.137

výsledek
21.331

10.604.338
1.236.214
3.410.062
1.458.429
2.009.347
132.437
436.061
17.799

-23.270
-2.014
-712
-1.287
-16.429
0
0
44.601

Celková výsledovka za organizaci k 31. 12. 2015
Náklady		
501
spotřeba materiálu
502
spotřeba energie
507
spotřeba drobného hmotného majetku
508
spotřeba zdravotního materiálu
511
opravy a udržování
512
cestovné
516
spoje
518
ostatní služby
521
mzdové náklady
524
zákonné sociální pojištění
526
náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
527
ostatní osobní náklady
528
ostatní sociální náklady
538
ostatní daně a poplatky
542
ostatní pokuty a penále
547
pojistné
549
jiné ostatní náklady
551
odpisy DNM a DHM
581
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
686
přijaté nepeněžní dary
691
provozní dotace MPSV
692
provozní dotace JMK
693
provozní dotace obce, městské části
694
provozní dotace z úřadu práce
Výsledek hospodaření
Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2015
Aktiva						
018
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021
stavby
022
movité věci a jejich soubory
028
drobný dlouhodobý hmotný majetek
031
pozemky
078-088
oprávky k dlouhodobému majetku
211
pokladna (hotové peníze)
221
bankovní účet
311
odběratelé
314
poskytnuté provozní zálohy
315
pohledávky za klienty
335
pohledávky za zaměstnanci
378
jiné pohledávky
381
náklady příštích období
Pasiva		
321
dodavatelé
325-329
ostatní závazky
331
zaměstnanci
336
zákonné pojištění (sociální, zdravotní)
342
ostatní přímé daně
379
jiné závazky
383
výdaje příštích období
389
dohadné položky pasivní
901
vlastní jmění
902
dary a dotace zvyšující vlastní jmění
911-919
fondy
963
hospodářský výsledek roku 2015

10.622.137
557.183
449.850
182.647
15.830
276.453
34.827
54.246
650.969
5.698.310
1.886.764
30.478
266.336
25.400
1.029
1.000
14.572
9.538
362.705
104.000

Výroční zpráva
za rok 2015
Diakonie Brno

10.643.468
2.799.732
62.400
14.989
162.999
316.984
19.087
192 727
90.850
3.696.700
1.167.000
2.080.000
40.000
21.331
31.215.414
9.575
27.969.726
1.117.014
114.300
439.250
-3.074.197
87.279
3.898.315
67.650
284.862
266.072,64
9.104
1.500
24.963
31.215.414
141.229
9.202
362.913
195.466
24.584
2.124
32.250
280.317
8.241.321
18.819.896
3.084.781
21.331

Toto jsou vybrané údaje z účetní závěrky. Plná verze je k vidění na webu
www.brno.diakonie.cz

Naši činnost
		

Zpráva auditora

můžete finančně podpořit na účet
číslo: 30015-1344426309/0800

Úvodní slovo ředitele
Vážení příznivci brněnského střediska Diakonie,
v roce 2015 jsme dokončili výstavbu Chráněného
bydlení v Nosislavi. Představte si tu situaci. Stojí tu
nová budova, jejíž vybudování stálo nemalé množství lidí nemalé množství sil. Jaký v ní bude život?
O co v této budově chceme usilovat? Proč jsme ji
vlastně stavěli?

Kontakty
Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno
IČO: 48515752, web: http://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
Diakonie ČCE - středisko v Brně; pobočka Nosislav
Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
Chráněné bydlení Nosislav, tel. 737 218 420, e-mail: nosislav@diakonie.cz

V Diakonii momentálně znovu promýšlíme naši
personální politiku. Jak jednoduše a jasně vysvětlit našim zaměstnancům, co po nich při péči o klienty chceme?
Tou první a zásadní skutečností je pozitivní vztah ke klientům našich
sociálních služeb. Dávat úsměv, přestože pro něj vždy není důvod. Povzbudit, být s nimi, brát je vážně. Respektovat je s jejich nejrůznějšími
handicapy.
Současně být profesionál. Vědět, jak správně a účinně pomáhat. Mám-li např. dlouhodobě dobře pracovat s lidmi s demencí potřebuji znát
její projevy, systém práce s takto postiženými lidmi, komunikační techniky atd.
V sociální službě v naprosté většině pracujete v týmu. Klient musí dostat stejně kvalitní službu, ať k němu přijde kterákoliv z pečovatelek.
Všichni v Diakonii jsme tak jeden tým, každý je důležitým dílkem skládačky.
A konečně platí, že při péči o klienty nesmí člověk zapomínat sám na
sebe. Pomáhající jsou stejně důležití, jako ti, kterým pomáhají.
Řečeno stručně, usilujeme o pomoc potřebným. Chceme při tom být
milosrdní, pracovat fortelně a tvořit spolu s klienty našich služeb, jejich rodinami i našimi podporovateli v naději žijící společenství. Smíme
doufat, že s Boží pomocí se to bude dařit i v Nosislavi, tak, jako se to
daří v našich brněnských i letovických službách. Snad si smím dovolit
takto troufale napsat. Za to vše patří celému společenství brněnského
střediska Diakonie můj velký dík.
Jan Soběslavský, ředitel střediska

Chráněné bydlení Nosislav
Chráněné bydlení Nosislav dostavěla firma OSP, spol. s r.o. v srpnu 2015.
Poté nastoupila firma JP-KONTAKT, s.r.o. a zajistila dodávku základního vnitřního vybavení.
Děkujeme všem, kteří podpořili výstavbu tohoto chráněného bydlení.
Náklady na stavbu a vybavení (vestavěné)
Ostatní vybavení				
Celkem tedy				
byly kryty těmito výnosy:
ROP Jihovýchod				
JMK					
Nadace 					
Dary, sbírky 				

18.029.782,98 Kč
394.993,00 Kč
18.424.775,98 Kč

Personální zajištění služby:
Mgr. Jana Gomolová – vedoucí PS, sociální pracovník
Věra Badinová – pracovník v přímé péči do 28. 2. 2015
Jarmila Čechovská – pracovník v přímé péči
Ilona Chatrná – pracovník v přímé péči do 13. 12. 2015
Marie Navrátilová – pracovník v přímé péči
Františka Neradová – pracovník v přímé péči
Michaela Paskova, DiS. – p racovník v přímé péči od 23. 2. 2015
Pavlína Skřivánková – p racovník v přímé péči od 1. 10. 2015
Bc. Klára Šenkyříková – pracovník v přímé péči

Své dveře veřejnosti poprvé otevřelo chráněné bydlení v sobotu 5. září
2015, kdy měli možnost všichni zájemci již dostavěnou budovu se základním vybavením navštívit.
Od listopadu 2015 je vedoucí chráněného bydlení Mgr. Lenka Krutinová, která připravovala vše potřebné pro zahájení provozu služby – výběr nových pracovníků i přijímání klientů.

Dobrovolnický program „Návštěvy proti samotě“

Dobrovolnický program pokračoval i v průběhu roku 2015 pod koordinací
Mgr. Jany Kašparové. Ta spolupráci se střediskem v druhé polovině roku
ukončila a koordinaci převzala vedoucí Centra denních služeb Brno.
Deset dobrovolníků pravidelně navštěvovalo převážně seniory nebo lidi
se zdravotním handicapem. Díky návštěvám dobrovolníka se tak klienti
programu mohli účastnit kulturních akcí, zapojovat se do různých aktivit,
chodit na procházky a být tak v kontaktu s okolím.

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 2015 využilo:
Celkem 26 klientů. Nově v tomto roce začalo poskytovanou službu
využívat 16 klientů, 10 klientů ukončilo poskytování služby. Průměrný
věk našeho uživatele je 73,5 roků.
Personální zajištění služby:
Hana Prchalová - vedoucí CDSB, sociální pracovník
Dana Kosová - pracovník v přímé péči

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 2015 využilo:
Celkem 51 klientů. Nově v tomto roce začalo služby využívat 10
klientů, u 14 klientů bylo poskytování pečovatelské služby ukončeno.
Průměrný věk našeho uživatele je 81 roků.

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.
Službu v roce 2015 využilo:
Celkem 14 klientů. Nově byli přijati 4 klienti, 3 klienti přestali službu
využívat.
Personální zajištění služby:
Mgr. Lenka Svobodová – vedoucí CHBO, sociální pracovnice
– do 31. 1. 2015
Mgr. Lada Sadílková – vedoucí CHBO, sociální pracovnice – od 19. 1. 2015
Bc. Eliška Ryšavá – sociální pracovnice (mateřská dovolená)
Bc. Jitka Navrátilová – sociální pracovnice – od 1. 6. 2015

14.727.414,63 Kč
400.000,00 Kč
300.000,00 Kč
2.997.361,35 Kč

Centrum denních služeb

Chráněné bydlení Ovečka

Klienty Chráněného bydlení Ovečka učíme samostatnosti, nezávislosti
a aktivnímu trávení dne. V roce 2015 jsme začali spolupracovat se sociální
firmou Simeva, s. r. o., která zaměstnává osoby s duševním onemocněním na
otevřeném trhu práce. Pro uživatele, kteří nezvládnou pracovní proces, jsme ve
spolupráci se Sdružením Práh a Centrem denních služeb Brno Diakonie ČCE
rozvíjeli volnočasové aktivity, zaměřené především na rukodělné výrobky
a péči o zahradu. Absolvovali jsme i několik kulturních akcí, například
exkurzi do hasičské stanice či procházku do zahrady Löw-Beerovy vily.

Službu v roce 2015 využilo:
Celkem 15 klientů. Nově byl přijat 1 klient, 1 klient přestal služeb
centra využívat.
Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS. - vedoucí pobočky, sociální pracovník
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
Součástí aktivizačních činností centra denních služeb jsou práce
na přilehlé zahradě. V roce 2015 se podařilo dostavět a zprovoznit
i chovatelský kout, díky kterému klienti získávají další dovednosti
spojené s péčí o drůbež, králíky a jiná drobná zvířata.

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 2015 využilo:
Celkem 10 klientů. Nově byl přijat 1 klient, 1 klient přestal naší službu
užívat.

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
(KM ČALS)

V rámci aktivit kontaktního místa ČALS nabízíme:
Informační materiály ČALS k tématu Alzheimerovy choroby a demence.
Možnost navštěvovat svépomocnou skupinu pro pečující o osoby s demencí.
Telefonické, emailové a osobní konzultace pro lidi trpící demencí a pro pečující o osoby s demencí.
Vyšetření paměti formou testů, případné následné doporučení do lékařské
péče.

Personální zajištění služby:
Mgr. Erik Novotný, DiS. - vedoucí pobočky, sociální pracovník
Blanka Bednářová - pracovník v přímé péči
Bc. Radka Bidmonová - pracovník v přímé péči od 1. 11. 2015
Marie Dvořáčková - pracovník v přímé péči
Lucie Gregorová - pracovník v přímé péči od 11. 5. do 19. 7. 2015
Lenka Skotáková - pracovník v přímé péči
Mgr. Hana Suchá - vedoucí CHBL, pracovník v přímé péči
Elena Stehlíková - pracovník v přímé péči

Služeb kontaktního místa ČALS v roce 2015 využilo:
Konzultace: bylo poskytnuto 372 telefonických, 140 emailových a 48 osobních konzultací.
Vyšetření paměti – bylo poskytnuto 94 osobám.
Svépomocná skupina „Čaj o páté“ – účastnilo se 7 pečujících.

Snažíme se podporovat klienty v celé šíři jejich potřeb, do kterých
spadá i účast na různých kulturních, sportovních a společenských
akcích. Příkladem toho byl letní pobyt v Plumlově. Pro mnohé klienty
to znamená jedinou příležitost v roce, jak vyjet na dovolenou a mít
současně zajištěnou nezbytnou asistenci.

Dobrovolnický program „Nebuď sám“

V roce 2015 se naplno rozběhl dobrovolnický program „Nebuď sám“, který
poskytuje pacientům Psychiatrické nemocnice Brno kontakt s běžným prostředím formou pravidelné návštěvy
dobrovolníka. Projekt pomáhal deseti pacientům, kteří byli dlouhodobě
hospitalizovaní, izolovaní a opuštění,
navázat přátelský vztah s konkrétním
dobrovolníkem.
Dobrovolník přináší do života
hospitalizované osoby nový rozměr,
pomáhá pacientovi aktivně trávit
volný čas, poskytuje mu kontakt
se světem za zdmi nemocnice a
přináší osobní lidský zájem o jeho
osobnost a životní příběh. První rok
fungování projektu byl úspěšný,
přinesl pozitivní výsledky a reakce,
jak ze stran pacientů a personálu
nemocnice, tak od dobrovolníků,
kteří činnost vykonávají.

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.

