Středisko v Brně

„Tím, že něco uděláme pro druhé, že ze sebe něco dáme, že překonáme své
sobectví, tím jsme lidmi. Také máme pak nač vzpomínat a někdy zakusíme
i radost, případně užitečnost.
Při diakonii je k tomu příležitost. Také je v člověku touha dělat občas něco,
co má smysl, něco, v čem je víc než saturování potřeb, co je víc než přežívání.
Podílet se na diakonii, myslím, smysl má, mít může.
Obecně platí, že dělat něco smysluplného či užitečného s druhým člověkem,
může prohlubovat naše vztahy, spojovat.
Úkolem diakonie je i kultivovat společnost. Diakonie má odpovědnost také
za to, že bude upozorňovat veřejnost i politiky na ty, kdo třeba sami nemají
dost sil a prostoru, aby se ozvali.
Profesionálové potřebují ještě jiné ocenění než mzdu, zvláště není-li tato
často vůbec adekvátní. Potřebují podporu, uznání. A neprofesionálům, dobrovolníkům, lidem kolem pomáhá diakonie vidět víc; vyhlédnout z našich někdy dost přízemních starostí a nadávání na drobné nepohodlnosti.
Rodinní příslušníci snad mohou trochu v diakonii zakusit, že na jejich těžké
chvíle nejsou úplně sami.“
Ondřej Macek, evangelický farář v Nosislavi

Výroční zpráva 2016

Úvodní slovo nové ředitelky
Milí přátelé brněnského střediska Diakonie
ČCE, otevíráte výročnı́ zprávu, ve které Vám
představujeme činnost našeho střediska
v roce 2016. Předkládáme Vám v nı́ souhrn
toho nejdůležitějšı́ho, co jsme prožili a co
se událo, informujeme vás také o tom, jak
hospodařı́me s finančnı́mi prostředky.
I v roce 2016 jsme pokračovali v pomoci seniorům, nemocným a lidem s postižením
v Brně, Letovicích a Nosislavi. Poskytovali
jsme pečovatelskou službu, centra denních
služeb a chráněná bydlení. Tyto služby jsme
doplňovali trénováním a testováním paměti
a dobrovolnickými programy.
Na „půdě“ našeho střediska byl také realizován celodiakonský projekt „Pečuj doma“ –
v rámci tohoto projektu bylo poskytováno
poradenství a podpora pro domácí pečující.
Rok 2016 byl pro brněnské středisko rokem, kdy jsme zahájili provoz chráněného bydlení
v Nosislavi. Tam, kde ještě před několika roky byla zarostlá parcela, dnes stojí dům pro
deset obyvatel, kterým se zde dostává potřebné pomoci a kteří zde vytvořili nové společenství a mají zde svůj domov. Máme z toho velkou radost.
V roce 2016 se nám také podařilo realizovat opravu fasády do dvora v našem brněnském
sídle a především přistavět výtah. Hrnčířská je tak bez bariér! Zbývá nám ještě opravit
chodbu a několik drobností.
Od dubna 2017 začal Jan Soběslavský, náš bývalý ředitel, působit jako ředitel Diakonie
ČCE v Praze. Tímto mu děkujeme za dlouholeté působení v našem středisku a do další
práce mu přejeme jen to dobré.
Ředitelkou střediska jsem tedy od začátku dubna, přeji spokojenost klientům a věřím v dobrou spolupráci se všemi pracovníky střediska i s našimi partnerskými sbory, kterými jsou
Brno I, Brno II, Brno – Židenice, Brno – Husovice, Nosislav a Vanovice.
„Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“
Lenka Svobodová, ředitelka střediska

Správa střediska v roce 2016
Jan Soběslavský – ředitel
Eva Živná – finanční a mzdová účetní
Lenka Svobodová – projektová manažerka, komunikace a fundraising

Vedení střediska v roce 2016
Správní rada
Jan Soběslavský – předseda
Hana Prchalová, Lenka Svobodová – členky
Dozorčí rada střediska: Jaromír Klimek (předseda), Vladimír Zikmund (místopředseda),
Zulika Broumová (od 4/2016), Lenka Freitingerová, Daniela Chladilová, Alexandra Jacobea (od 4/2016), Jana Kašparová (do 4/2016), Ondřej Macek, Věra Maňáková
(do 4/2016), Věra Osvaldová, Pavla Potočková, Hana Svobodová, Martina Vaňásková
(od 4/2016), Jakub Ventruba, Hedvika Vojtíšková (do 4/2016).

Poděkování těm, kdo nás v roce 2016 podpořili
Jako nezisková organizace je Diakonie ČCE závislá na vnější pomoci. Aby mohla být užitečná a aby mohla poskytovat kvalitní služby, potřebuje příspěvky jak od státu, tak od nadací, firem či jednotlivců. Každá pomoc je vítaná. V roce 2016 získala Diakonie ČCE –
středisko v Brně podporu z následujících zdrojů:
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 Židlochovice,
obec Vanovice, obec Sedlec
Farní sbory: Valdenská církev, FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, členové FS ČCE Brno I,
členové FS ČCE Brno II, FS ČCE Nosislav, FS ČCE Vanovice, partnerský evangelický
sbor v Gubenu - Německo
Nadace, občanská sdružení: Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace Jistota KB, Nadace
RWE
Firmy a organizace: DRFG a.s., SZŠ EA Brno, Exekutorská komora, Friedová, s.r.o.,
RWE Gasnet, s.r.o., Diakonie ČCE, Sodexo Pass ČR, Czekopol, s.r.o.
Základní umělecké školy: ZUŠ Kuřim, ZUŠ Veveří
Jednotlivci: Zbyněk Bábíček, Marta Pavlasová, Eliška Erdingerová, Jitka Brchaňová, Věra
Randýsková, Milada Wurmová, M. Herzánová, Milena Králová, Ladislav Hájek, Jan
Soběslavský st., Jan Břicháček, Lenka Svobodová, Martin Šmahel, Michael Šafránek, Petra
Holíková, Vladimír Šmela, Karel Nedělka, Jana Korytárová, Kamil Novák, Dušan Coufal,
Marek Baláš, Květa Dufková, Ivanka Holzbachová, Ivan Cimr, Věra Matenová, Vladimír
Rybář, Hana Synková, Vladimír Zikmund, Víta Žampachová, Petr Dobrovolný, Věra
Smolíková, Máša Kalusová, Vojtěch Pařík, Petr Fiala, Blanka Švábová, Antonín Hošťálek,
Jiří Bělohlávek, Roman Nekula, Jiří Slezák, Radim Světlík, Jiří Dvořák, Ondřej Gogolín,
Vít Heinz, Zdeněk Kotulák, Milada Matiovská, Alena Olšáková, Tomáš Psota, Jarmila Strýčková, Michal Svoboda, Martin Vořechovský, Lukáš Gröger, Pavel Klein, Jan Baník, Karel
Hrbek, Zdeněk Jankových, Jiří Křivánek, Jozef Kyjovský, Radim Hampl, Josef Hajkr, Michal Požár, Petr Habarta a další anonymní dárci

Zpráva o činnosti jednotlivých služeb
Centrum denních služeb Brno
Centrum denních služeb Brno je ambulantní
sociální služba, jejíž program je založen na
přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity
jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů. Posláním centra je udržení či
zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří
z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Poskytované služby usilují
o zachování důstojnosti s respektem k individualitě klienta.
Službu v roce 2016 využilo: 23 klientů, z toho nových 7. Odešlo 8 klientů. Průměrný věk
klientů je 75 let.
Personální zajištění služby: Hana Prchalová – vedoucí CDSB, sociální pracovnice, Dana
Kosová – pracovník v přímé péči

Pečovatelská služba Brno
Pečovatelská služba 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 zaměřuje na seniory se sníženou soběstačností a osoby
se syndromem demence nebo poruchou paměti. Posláním služby je napomoci k co nejdelšímu setrvání
klienta v jeho přirozeném domácím prostředí.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 6.00
do 20.00 hodin. Návštěvy probíhají většinou pravidelně, v předem domluvených dnech i časech.
Službu v roce 2016 využilo: 53 klientů, z toho nových 16, službu přestalo užívat 13 klientů. Průměrný
věk klientů je 80 let.
Personální zajištění služby: Jana Gomolová – vedoucí PS. Klára Šenkyříková, Jarmila Čechovská,
Marie Navrátilová, Františka Neradová, Michaela
Pasková (do 31. 8. 2016), Pavlína Skřivánková,
Anna Vintrlíková, Veronika Dubská (od 1. 10. 2016)
- pečovatelky v přímé péči.

Chráněné bydlení Ovečka Brno
Chráněné bydlení Ovečka je celoroční pobytovou službou, realizovanou formou skupinového a individuálního chráněného bydlení
pro 14 osob. Posláním Chráněného bydlení
je umožnit dospělým lidem s dlouhodobým
duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí
a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost tak, aby se mohli případně osamostatnit
a zapojit se do běžného života. Byty i jednotlivé pokoje jsou základně vybaveny, uživatel
se tedy může nastěhovat bez nutnosti jakékoliv investice do zařízení. Sociální pracovnice jsou klientům k dispozici v pracovní dny,
v případě potřeby pomáhají klientům s nákupy, přípravou stravy, údržbou domácnosti, jednáním na úřadech, doprovodech k lékaři a podobně.
Službu v roce 2016 využilo: 13 klientů, odešli 2 klienti a nově byli přijati 2 klienti.
Personální zajištění služby: Lada Žertová – vedoucí CHBO, Jitka Navrátilová – sociální
pracovnice.

Chráněné bydlení Nosislav
Chráněné bydlení Nosislav zahájilo v roce 2016 svoji činnost. Poskytuje pobytovou službu,
která nabízí lidem se středním a těžkým postižením starším 40 let možnost žít co nejvíce
samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se nanejvýš přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností,
souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy. Pracovníci CHBN při poskytování
služby motivují a podporují klienta v udržování jeho přirozených vazeb s okolím, s rodinou
a přáteli.
Službu v roce 2016 využilo: 13 klientů, odešli 3 klienti a nově bylo přijato 13 klientů. Průměrný věk klientů
je 81 let.
Personální zajištění služby: Lenka
Krutinová – vedoucí CHBN. Marie
Gratclová, Vlastimila Ryšavá, Milada
Kurdiovská, Radka Fuksová, Ludmila
Burianová, Jana Nedělová, Petra Holíková (do 31. 8. 2016), Anna Tesařová
(do 31. 10. 2016), Jana Remundová
(do 31. 12. 2016), Lenka Svobodová –
asistentky v přímé péči.

Centrum denních služeb Letovice
Centrum denních služeb Letovice je určeno pro osoby s lehkým a středním mentálním
a kombinovaným postižením ve věku 19 až 64 let. Posláním centra je nabídnout klientům
podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností v navazování,
udržení a rozvoj společenských kontaktů s vrstevníky a širší veřejností, smysluplné využití
volného času, sebeobsluha a běžné společenské jednání a dodržování hygienických návyků.
Důležitý je rovnocenný partnerský vztah mezi personálem a klientem. O poskytování
služby je veden dialog, klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů a názorů.
Službu v roce 2016 využilo:
14 klientů. Průměrný věk klientů
je 36 let.
Personální zajištění služby: Erik
Novotný – vedoucí pobočky, sociální pracovník. Lenka Elisová –
vedoucí CDSL, Eva Nováková a
Zdeňka Kovářová – pracovnice
v přímé péči.

Chráněné bydlení Letovice
Chráněné bydlení Letovice je pobytová služba, která
usiluje o maximálně soběstačný život lidí s mentálním
a kombinovaným postižením, formou skupinového
bydlení v domácnosti. Nabízí při tom asistenci a nácvik zvládání každodenních činností, především činností souvisejících s vedení domácnosti a sebeobsluhy.
V chráněném bydlení Letovice je kladen velký důraz
na rovnocenný partnerský vztah s klientem.
Službu v roce 2016 využilo: 9 klientů. Průměrný věk
klientů je 40 let.
Personální zajištění služby: Erik Novotný – vedoucí
pobočky, sociální pracovník. Hana Suchá – vedoucí
CHBL, Blanka Bednářová, Lenka Skotáková, Radka
Bidmonová (MD), Marie Dvořáčková (do 29. 2. 2016),
Elena Stehlíková, Helena Kučerová (od 1.11.2016).

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti / KM ČALS
Cílem působení České alzheimerovské společnosti je pomoc a podpora lidí postižených demencí - jak samotné nemocné, tak jejich rodinné příslušníky, protože demence postihuje
stejně těžce obě skupiny. Diakonie ČCE – Středisko v Brně je kontaktním místem ČALS
a nabízí informační materiály, možnost setkávání svépomocné skupiny pro pečující o osoby
s demencí, osobní konzultace a velmi žádané testování paměti a případné zprostředkování
lékařské odborné péče.
Službu v roce 2016 využilo:
143 telefonické a emailové konzultace, 74 testování paměti,
49 osobních konzultací, svépomocných skupin se účastnilo
28 zájemců, konaly se 2 Koncerty pro Vážku.

Dobrovolnický program „Nebuď sám“
V průběhu roku 2016 vznikla nová pozice koordinátora dobrovolníků, který řídil dobrovolnické programy „Nebuď sám“ a „Návštěvy proti samotě“.
Program „Nebuď sám“ je určený pro dlouhodobé pacienty Psychiatrické nemocnice Černovice, kteří jsou často izolovaní od okolního světa a nikdo je pravidelně nenavštěvuje.
Dobrovolník dochází do nemocnice 1x za týden či čtrnáct dní za konkrétním pacientem
a tráví spolu 1-2 hodiny. Kapacita programu je 10 dobrovolníků na 10 pacientů.

Dobrovolnický program „Návštěvy proti samotě“
Návštěvy proti samotě je program, ve kterém dobrovolníci pravidelně navštěvují seniora
či zdravotně handicapovanou osobu v jeho domácnosti a tráví s nimi volný čas.
Během roku 2016 se scházelo 11 dvojic, dobrovolníci docházeli za klienty 1x za týden,
nebo 14 dnů - pravidelně i nepravidelně - dle dohody obou stran. Mezi klienty jsou lidé
staršího věku a osoby nevidomé, nebo s jiným zrakovým postižením.

Zpráva o finančním hospodaření v roce 2016

Výkaz v nezkráceném rozsahu je zveřejněn na www.brno.diakonie.cz.

Rozvaha

Rozvaha v celém rozsahu je zveřejněná na www.brno.diakonie.cz.

Aktuální kontakty
Diakonie ČCE – středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČO: 48515752
www.brno.diakonie.cz, tel. 549 242 279, 734 790 995, e-mail: brno@diakonie.cz
č. ú. 1344426309/0800, č. ú. veřejné sbírky 30015-1344426309/0800
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
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, Hrnčířská 27, 602 00 Brno
tel. 734 166 378, e-mail: km.brno@diakonie.cz
Dobrovolnický program „Návštěvy proti samotě“
tel. 603 222 454, e-mail: dobrovolnici.brno@diakonie.cz
Dobrovolnický program „Nebuď sám“
tel. 730 162 177, e-mail: chb.brno@diakonie.cz

