2
0
1
8

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Diakonie ČCE – střediska v Brně

MILÍ PŘÁTELÉ BRNĚNSKÉHO STŘEDISKA DIAKONIE ČCE,
v roce 2018 oslavilo brněnské středisko výročí dvacet pět let od svého založení. Znamenalo to pro nás
příležitost ohlédnout se nazpět i přemýšlet nad dalším směřováním. Setkali jsme se v Blahoslavově
domě při bohoslužbách, abychom za těch uplynulých 25 let poděkovali. Prohlíželi jsme si staré fotky
a zažili jsme mnoho příjemných chvil i povzbuzení pro další práci. Pohled nazpět ke vzniku střediska
směřujeme jak jinak 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. A o tento
dům se Diakonie stará jako správný hospodář. V loňském roce se nám podařilo v této budově opravit
schodiště, jehož stav už byl žalostný. K opravě, která probíhala za plného provozu, jsme na konci roku
přidali první etapu oprav koupelny v centru denních služeb a chráněného bydlení, spolu
s vybudováním nových stoupaček.
Při opravách a investicích myslíme i na naše pobočky. V roce 2018 jsme do Letovic zakoupili
devítimístné auto s plošinou pro převoz klientů i na invalidním vozíku a dokončili jsme opravu prostor
v denním centru. Naše práce ale není o opravách a investicích. Hlavním důvodem, proč tu Diakonie
je, je pomoc potřebným. Citlivě vnímáme potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka
aـhledáme cesty, jak je naplnit. Povzbuzením pro naši budoucí práci jsou nám hodnoty, které
se snažíme prakticky žít: Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá
potřebným.
Máme skvělý tým pracovníků, kteří pomáhají seniorům a lidem s postižením, aby mohli navzdory
svým hendikepům žít co nejkvalitnějším způsobem života. Máme kolem sebe dárce, podporovatele
a příznivce, kteří nás nenechají na holičkách a v neposlední řadě je s námi také Hospodin. Díky.
Lenka Svobodová, ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Brně

NEJSME NA TO SAMI
Na začátku léta slaví křesťané svátek Seslání Ducha svatého. Těšíme se a snažíme
se pojmenovat, že je tu někdo s námi. Někdo, kdo má jméno. Někdo, kdo si za svůj průkaz totožnosti
vybral lásku. Někdo, kdo se představil v tváři, rukách, těle a slovech Ježíše z Nazareta. Nic tělesného
mu není cizí. Zvlášť ne touha po blízkosti.
Slavíme, že nezmizel a že je s námi: někdo, kdo tvoří víc, než umíme vytvořit, někdo, kdo přichází
i tam, kam nám se těžko vstupuje nebo kam nikdo nechce jít s námi. Všímáme si jeho působení mezi
námi, a jak to mění svět, když mu dáme šanci. Žasneme, jak dobré je, když se podaří vzájemné setkání
mezi lidmi. Jak nesamozřejmá je radost. Jak obdivuhodná je trpělivost. Jak láska proměňuje to, co by
se jinak zdálo bezútěšné.
Všímáme si toho taky na tvářích klientek a klientů Diakonie, na starostlivosti pečovatelek, pečovatelů
a dalších zaměstnanců. Všímám si toho, když mě hostí klienti z Chráněného bydlení Ovečka a inspirují
svým viděním světa. Často nám neznámí lidé vnášejí do světa něco, co tak úplně samozřejmě
ze světa není. Patří jim veliký dík. A taky modlitby a podpora všech sborů ČCE při svátku Seslání
Ducha svatého. Věřím, že na to nejsou sami.
Jana Hofmanová, farářka FS ČCE v Brně I
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SPRÁVA A VEDENÍ STŘEDISKA
Správní rada střediska
Mgr. Lenka Svobodová, DiS – předsedkyně správní rady
Hana Prchalová – členka správní rady, Eva Živná – členka správní rady

Dozorčí rada střediska
Mgr. Jaromír Klimek - předseda dozorčí rady
Mgr. Hana Svobodová - místopředsedkyně dozorčí rady
Členové dozorčí rady: Daniela Chladilová, ThDr, Ondřej Macek, Pavla Potočková,
MUDr. Jakub Ventruba, Bc. Zulika Broumová, Mgr. Alexandra Jacobea, Mgr. Martina
Vaňásková, Bc. Petra Stávková, Ing. Miroslava Priknerová, Ing. Zdena Zobačová

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
V roce 2018 podpořili činnost brněnského střediska Diakonie ČCE:
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, ÚMČ Brno – Sever, Město Letovice, Město Židlochovice.
Farní sbory a jejich členové: FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE Vanovice, FS ČCE
Nosislav, FS ČCE Brno – Husovice, Římskokatolická farnost Těšany, farní sbory ČCE
brněnského seniorátu.
Nadace, občanská sdružení: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace DRFG,
Nadace Agrofert
Firmy a organizace: DRFG a.s., SZŠ EA Brno, Exekutorská komora České republiky,
Diakonie ČCE, Czekopol, s.r.o., Optimal-Energy.cz, a.s., GC System a.s., DEAS spol. s.r.o.,
PaLeTa, z.s, Givt.cz s.r.o., Audit Brno, s.r.o., Metal Granit spol. s.r.o.
Základní umělecké školy: ZUŠ Kuřim, ZUŠ Brno - Veveří
Individuální dárci - seznam dárců, kteří souhlasili se zveřejněním, na www.brno.diakonie.cz

NAŠI ČINNOST SLEDUJTE NA SÍTÍCH
Web: www.brno.diakonie.cz
Fb: Diakonie ČCE - středisko v Brně, Letovická Diakonie, Diakonie Nosislav
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2018 - VÝROČÍ 25 LET DIAKONIE ČCE V BRNĚ
1993 │vznik střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické,
zahájení provozu pečovatelské a ošetřovatelské služby v domácnostech
1994 │získání samostatné právní subjektivity
1996 │rekonstrukce oken, topení, kotelny a 1. patra budovy na Hrnčířské 27
1997 │přesun kanceláří do 1. patra
zahájení provozu denního stacionáře
1998 │rekonstrukce suterénu a bezbariérový vstup do domu
1999 │registrace pobočky České alzheimerovské společnosti v Brně
2000 │změna názvu na „Diakonie ČCE – středisko v Brně“
nástup civilní služby
2001 │zapojení dobrovolníků do práce s klienty
2002 │zahájení provozu Chráněného bydlení Ovečka v bytě 2+1 ve 2. patře
2003 │rekonstrukce bytu Chráněného bydlení Ovečka a rozšíření z 2+1 na 4+1
2004 │úprava zahrady
2005 │opravy půdy, střechy, komínů, zateplení domu, oprava uliční fasády,
získání akreditace pro víceleté financování projektů sociálních služeb
2006 │přesunutí Pečovatelské služby do nové kanceláře
2007 │získání registrace sociálních služeb v souladu se zákonem č 108/2006
zahájení provozu Centra denních služeb Letovice
2010 │rozjezd provozu Chráněného bydlení Letovice
rekonstrukce koupelny v Chráněném bydlení Ovečka
2011 │zbudování půdní vestavby v sídle střediska, přesunutím administrativy
do podkroví se uvolnily prostory pro rozšíření brněnských služeb
2012 │rozšíření služby Chráněného bydlení Letovice o byt 2+1
rozšíření dvou bytů pro Chráněné bydlení Ovečka ve 3. patře na byt 6+2
2013 │položení základního kamene Chráněného bydlení Nosislav
2016 │ zahájení provozu Chráněného bydlení Nosislav
2017 │zprovoznění výtahu v sídle střediska – tím se stává bezbariérovou budovou
2018 │rekonstrukce prostor Centra denních služeb Letovice a v sídle střediska
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■ CDSB │ Centrum denních služeb Brno ...
… je přirozený rytmus dne.
Zpívání, malování, vycházky, křížovky.
A vůně čerstvých bylinek a napečených sušenek.

Centrum denních služeb se zaměřuje na péči o osoby, které
potřebují dohled a péči druhé osoby a to především z důvodu
příznaků demence.
V roce 2018 k nám do centra docházelo 25 klientů s různými
stupni onemocnění.
5

■ PS │ Pečovatelská služba Brno …
… je tým, je jedenáct obětavých páru rukou.
Pomohou najíst se, ustlat, nakoupit.
Dokáží pohladit, podepřít, povzbudit …

Pečovatelská služba Diakonie ČCE – střediska v Brně je terénní
sociální služba lidem, kteří mají sníženou schopnost zajistit si
vlastními silami běžnou péči o sebe a svou domácnost.
V roce 2018 jsme navštěvovali domácnosti 75 klientů.
Jejich průměrný věk byl 81 let.

6

■ CHBO │ Chráněné bydlení Ovečka …
… je bezpečí, pomoc, když přijde úzkost.
Osamostatnění krok za krokem.
Trpělivost, jistota a pochopení.

Chráněné bydlení Ovečka je určené pro lidi s dlouhodobým
duševním onemocněním, a to s různými typy psychotických,
afektivních a úzkostných poruch.
V roce 2018 jsme byli útočištěm pro 14 klientů.
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■ CHBN │ Chráněné bydlení Nosislav …
… je domov, laskavost, plnohodnotný život.
Klid vesnice, slunná zahrada, návštěvy,
sdílení radostí i bolesti.

Chráněné bydlení v Nosislavi je určené pro lidi starší 40 let, kteří jsou
v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak,
že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti..
V roce 2018 jsme byli domovem 10 klientkám.
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■

CDSL │ Centrum denních služeb Letovice …
… je kolektiv, propojení radosti a užitku.
Důstojnost navzdory hendikepu, podpora.
Vůně hlíny, čerstvá vajíčka, zeleninové záhonky.

Centrum denních služeb Letovice je ambulantní sociální služba.
Posláním centra je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným
postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících
schopností a dovedností.
V roce 2018 u nás trávilo svůj čas celkem 15 klientů.
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■ CHBL │ Chráněné bydlení Letovice …
… je život v bezpečném prostředí.
Společné zvládání domácnosti, společné sdílení
těžkostí a radostí.
Domov, pochopení a hodně smíchu.

Chráněné bydlení Letovice je určené pro lidi s lehkým a středním
mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří se chtějí naučit
žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet
na společném chodu domácnosti chráněného bydlení.
V roce 2018 jsme byli domovem pro 9 klientů.
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■ KM ČALS │
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti …
… je naděje, laskavost, povzbuzení.
Setkávání, sdílení a posouvání hranic.

Zaměřujeme se na pomoc lidem s demencí a jejich rodinám.
V roce 2018 proběhlo
■ 35 konzultací
■ 83 vyšetření paměti (26 odesláno k odbornému vyšetření)
■ 10 setkání svépomocných skupin pro celkem 47 lidí
■ 2 koncerty pro vážku
■ 4 přednášky pro veřejnost
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■ Dobrovolnický program Nebuď sám …
… je trpělivé naslouchání, empatie, vztah.
Dobrovolníci našeho programu pravidelně navštěvují pacienty
Psychiatrické nemocnice v Brně - Černovicích, kteří trpí každodenní
samotou a opuštěním.
V roce 2018 věnovalo 7 dobrovolníků svůj čas 7 pacientům.

■ Dobrovolnický program Návštěvy proti samotě …
… jsou společné zážitky, výlety, procházky,
ochota být na blízku, být tu pro druhého.
Program pro seniory, kteří se cítí být opuštění a osamocení a rádi
by trávili čas ve společnosti někoho, kdo má podobné zájmy.
V roce 2018 se 15 našich dobrovolníků setkávalo se 14 klienty.
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CHBL

CHBN

Ostatní*

Celkem

Služba
Náklady celkem
1 206 5 090 2 381
materiál
86
11
126
energie
29
11
142
drobný hmotný majetek
32
16
81
služby
122
162
294
osobní náklady
928 4 870 1 306
odpisy
0
0
415
ostatní náklady
9
20
17
Výnosy celkem
1 206 5 090 2 380
tržby z prodeje služeb
191 1 045
801
provozní dotace ze státního
rozpočtu
787 2 703 1 236
provozní dotace z rozpočtu krajů
51
191
147
provozní dotace z rozpočtu obcí
145 1 146
165
dary
27
0
14
ostatní výnosy
5
5
17
Výsledek hospodaření
0
0
-1
*Víno pro Diakonii, Kontaktní místo ČALS, Dobrovolnické programy

CDSL

CHBO

PS

CDSB

ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Výsledovka podle služeb k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

2 220
199
108
71
99
1 715
10
18
2 218
396

3 319
28
103
93
239
2 556
241
59
3 317
658

4 921
224
129
114
483
3 271
662
38
4 921
2 042

276
85
0
0
7
182
0
2
266
0

19 413
759
522
407
1 406
14 828
1 328
163
19 398
5 133

1 305
84
347
0
86
-2

2 436
217
0
0
6
-2

2 495
253
124
0
7
0

0
57
95
6
108
-10

10 962
1 000
2 022
47
234
-15

Výsledek hospodaření střediska v celém rozsahu je zveřejněn na www.brno.diakonie.cz

Podíl jednotlivých nákladů
na celkových nákladech

Podíl jednotlivých výnosů
na celkových výnosech

osobní náklady
služby
odpisy
materiál
energie
drobný hmotný majetek
ostatní náklady

provozní dotace ze státního rozpočtu
tržby z prodeje služeb
provozní dotace z rozpočtu obcí
provozní dotace z rozpočtu krajů
ostatní výnosy
dary
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ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
stavby
hmotné movité věci a jejich soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
zásoby celkem
pohledávky celkem
pokladna
bankovní účty
jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

Počáteční stav
28 482
27 970
1 337
112
439
3 560
-4 936
8 849
452
677
100
7 559
61
37 331

Konečný stav
28 099
31 884
1 929
112
439
0
-6 265
10 734
229
379
177
9 919
30
38 833

34 524
25 457
9 047
20
2 807
0
0
2 785
22
37 331

35 750
28 655
7 110
-15
3 083
0
0
3 055
28
38 833

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
vlastní jmění
fondy
výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
rezervy celkem
dlouhodobé závazky celkem
krátkodobé závazky celkem
jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

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

V roce 2018 jsme realizovali
rekonstrukce, opravy a investiční záměry, které byly hrazeny z vlastních zdrojů, z přijatých darů a dotací.
Dokončení rekonstrukce přízemí letovické pobočky v celkové částce 1 091 708,90 Kč.
Oprava schodiště v budově na Hrnčířské za 320.507,- Kč.
Nákup vozu Ford Transit v hodnotě 591.934,30 Kč pro přepravu klientů letovické pobočky.
Nákup a osázení vyvýšených truhlíků v CDSB za 33.880,- Kč.
První etapa rekonstrukce koupelen v CDSB a CHBO v hodnotě 60.000,- Kč.
Oprava toalety a vstupní chodby na Hrnčířské ve výši 201.330,50 Kč
Oprava a údržba terénu kolem cvičebních strojů v CHBN ve výši 42.380,- Kč
Oprava žaluzií (pohonu) v CHBN ve výši 68.849,- Kč
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AUDIT – VÝŇATEK ZE ZPRÁVY
Plné znění auditu je zveřejněno na www.brno.diakonie.cz.
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NAŠI LIDÉ A AKTUÁLNÍ KONTAKTY
Lenka Svobodová - ředitelka, předsedkyně správní rady, reditel@diakoniebrno.cz, 739 244 852
Eva Živná - účetní, členka správní rady, ucetni@diakoniebrno.cz, 739 244 790
Lenka Strnadlová - ekonomka, ekonom@diakoniebrno cz, 549 242 279
Klára Balášová - mzdová účetní, mzdy@diakoniebrno cz, 730 578 701
Jana Tesařová Dlabková - komunikace a fundraising, pr@diakoniebrno.cz, 734 790 995

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA │Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Jana Gomolová - vedoucí Pečovatelské služby, ps@diakoniebrno.cz, 775 747 281
Klára Šenkyříková, Jarmila Čechovská, Marie Navrátilová, Františka Neradová, Ilona Chatrná, Pavlína
Skřivánková, Eva Tomková, Anna Vintrlíková, Veronika Dubská, Zdeňka Soukupová, Kateřina Cupáková
- pečovatelky.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BRNO│ Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Petra Stávková - vedoucí Centra denních služeb Brno, cdsb@diakoniebrno.cz, 541 248 401
Dana Kosová, Zuzana Herníková - pracovnice v přímé péči

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OVEČKA│ Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Jitka Navrátilová - vedoucí Chráněného bydlení Ovečka, chbo@diakoniebrno.cz, 730 162 177
Terezie Bukovská a Zuzana Tulcová - sociální pracovnice, 541 141 445

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB A CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE│ Alšova 3, 679 61 Letovice
Lenka Elisová - vedoucí Centra denních služeb Letovice, cdsl@diakoniebrno.cz ,739 244 873
Zdeňka Lachmanová, Eva Nováková - pracovnice v přímé péči Centra denních služeb Letovice
Hana Suchá - vedoucí Chráněného bydlení Letovice, chbl@diakoniebrno.cz, 731 631 884
Blanka Bednářová, Lenka Skotáková, Tanya Kopecká, Veronika Zelinková - pracovnice v přímé péči
Chráněného bydlení Letovice

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV│ Vinohradská 486, 691 64, Nosislav
Hana Prchalová - vedoucí Chráněného bydlení Nosislav, členka správní rady, chbn@diakoniebrno.cz,
737 218 420
Vlastimila Ryšavá, Marie Gratclová, Ludmila Burianová, Lenka Svobodová, Pavla Mikulášková, Markéta
Slouková - pracovnice v přímé péči

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI│ Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Klára Šenkyříková - koordinátorka kontaktního místa, km.brno@diakoniebrno.cz, 734 166 378

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY│ Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Návštěvy proti samotě - koordinátorka Veronika Smetanová, dobrovolnici@diakoniebrno.cz, 603 222 454
Nebuď sám - koordinátorka Petra Stávková, nebudsam@diakoniebrno.cz, 541 248 401

PORADNA SVÍTÁNÍ│ Hrnčířská 27, 602 00 Brno
Petra Stávková a Petra Šiprová - koordinátorky poradny, poradna@diakoniebrno.cz, 731 642 068

Diakonie ČCE - středisko v Brně, IČO: 48 51 57 52, Hrnčířská 27, 602 00 Brno
stredisko@diakoniebrno.cz, tel: 549 242 279, www.brno.diakonie.cz, Číslo účtu: 1344426309/0800
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