VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Diakonie ČCE—středisko v Brně

Milí přátelé a podporovatelé brněnského střediska Diakonie,
rok 2020 začal jako každý jiný. Měli jsme spoustu vizí a plánů.
Brzy jsme však měli na vlastní kůži zažít další diakonickou hodnotu fortelnost. Do provozu všech našich služeb, pracovních i osobních životů naplno vstoupila pandemie COVID-19. Období to nebylo jednoduché pro nikoho ve společnosti.
Některé naše plány se nám podařilo naplnit navzdory náročné situaci.
Velkou radost máme z opravy opěrné zdi na zahradě na Hrnčířské ulici, kterou nyní už naplno s klienty využíváme. Podařilo se nám rozšířit
činnost Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti a Poradny Svítání mimo Brno, a to do Komunitního centra v Židlochovicích.
Jako velký úspěch vnímám získání nájmu městského bytu a možnost
rozšířit tak kapacity Chráněného bydlení Ovečka o 2 lůžka. Vzhledem
k pandemii jsme si také poprvé vyzkoušeli přesunutí benefiční aukce
do online prostředí.
Na tomto místě chci poděkovat všem našim pracovníkům, klientům,
rodinným příslušníkům, dárcům a podporovatelům za to, že nám pomohli společně zvládnout toto náročné období, které přineslo spoustu
omezení a nových zkušeností.
Děkujeme, že jste s námi a že s námi pomáháte!
Lenka Svobodová, ředitelka střediska

SPRÁVA A VEDENÍ STŘEDISKA
Správní rada střediska
Lenka Svobodová – předsedkyně správní rady
Hana Prchalová – členka správní rady
Eva Živná – členka správní rady

Dozorčí rada střediska k 31. 12. 2020
Daniela Chladilová, Alexandra Jacobea, Jaromír Klimek, Ondřej
Macek, Miroslava Priknerová, Pavla Potočková, Jan Sláma, Petra
Stávková, Hana Svobodová, Martina Vaňásková, Jakub Ventruba,
Zdena Zobačová

Podpořili nás v roce 2020
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, FS ČCE Brno Židenice a další farní sbory
ČCE brněnského seniorátu.
Nadace, občanská sdružení:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace DRFG, Nadační
fond Tesco, Nadace Divoké husy, Nadace Alzheimer

Podpořili nás v roce 2020
Individuální dárci:
seznam dárců, kteří souhlasili se zveřejněním svého jména, je na
www.brno.diakonie.cz
Firmy a organizace:

Virtutibus a.s., Delong Instruments a.s., Střechy Janků, s.r.o., Czekopol s.r.o., Deas s.r.o., Donio s.r.o., DM drogerie, SINDAT s.r.o., Red
Hat Czech s.r.o., Evangelická akademie

DĚKUJEME!
Pomoc má mnoho tváří.

ROZVOJ STŘEDISKA V ROCE 2020
srpen: otevření pobočky Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (KM ČALS) v Komunitním centru v Židlochovicích
říjen: z důvodu vládních opatření jsme nemohli uskutečnit benefiční aukci obrazů v kavárně jako v předešlých letech. Přesunuli jsme
se ale do online prostředí a dali k dispozici do dražby devět obrazů od
nejen brněnských malířů. Díky výtěžku z benefiční aukce obrazů jsme
pomohli vybavit nový byt pro klienty Chráněného bydlenÍ
prosinec: dvě klientky Chráněného bydlení Ovečka se přestěhovaly do nového městského bytu na Cejlu

prosinec: Klára Šenkyříková získala ocenění jako sociální pracovník v celostátní soutěži Pečovatelka roku

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BRNO
Posláním Centra denních služeb Brno (CDSB) je udržení či zlepšení
kvality života seniorů a lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma.
V roce 2020 jsme poskytovali péči 17 klientkám a klientům.
O ně se staraly 3 pracovnice.

Po úmrtí manžela našla maminka u vás smysl života. Personál se
s úctou a láskou stará o všechny seniory. Pomáhá rodině i v dalších
otázkách a možnostech zajištění péče. Mají na nás pečující čas a umí
nás vyslechnout.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Diakonie ČCE – střediska v Brně (PS) je terénní
sociální služba lidem, kteří mají sníženou schopnost zajistit si vlastními silami běžnou péči o sebe a svou domácnost.
V roce 2020 jsme poskytovali péči 70 klientkám a klientům.
O ně se staralo 15 pracovnic.

a rok 2020 jsme měli 70 klientů.

No a zaměstnanců myslíš jako včetně těch co se vystřídali asi, že? Tak to nás bylo
hromady 15 (včetně Kláry a mne, včetně všech co odešli i přišli) + 1 na DPP

Pečovatelky ke mně chodí každý všední den a pomáhají mi
s oblékáním, koupáním a drobným úklidem. Stejně je úžasné, že pečovatelka vždycky ví, jaký kus oblečení má vzít do ruky, umí natáhnout podkolenky až pod kolena a není nervózní, když mi jde všechno
pomalu. Pokud je to jen trochu možné, chodíme každý den na chvíli
ven. Jdeme pomaloučku a já musím hodně odpočívat, ale jsem ráda,
že se mohu na ně spolehnout, že mě udrží.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OVEČKA
Posláním Chráněného bydlení Ovečka Diakonie ČCE – střediska v
Brně (CHBO) 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, v případě svých možností, osamostatnit a žít v přirozeném
prostředí.
V roce 2020 jsme poskytovali domov 15 klientkám a klientům.
O ně se staraly 3 pracovnice.

Sociální pracovnice jsou velice šikovní a dokáží poradit, najít na počítači vše potřebné, co je zrovna aktuální a dokážeme vyřešit spolu
spoustu potřebného a důležitého pro život.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV
Chráněné bydlení Nosislav (CHBN) je pobytová služba. Nabízí možnost lidem se středním a těžkým postižením, starším 40 let, žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením
domácnosti a sebeobsluhy.
V roce 2020 u nás bydlelo 10 klientek.
Staralo se o ně 7 pracovnic .

Už tady budu tři roky a jsem moc spokojená. Chtěla bych poděkovat
všem pečovatelkám. Všechny jsou ochotny ve všem nám pomoci.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
LETOVICE
Centrum denních služeb Letovice (CDSL) je ambulantní sociální služba. Posláním CDS Letovice je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností.
V roce 2020 k nám docházelo 16 klientek a klientů.
O ně se staralo 5 pracovnic.

Do Centra chodím moc ráda. Je tu příjemné prostředí, prima kolektiv
pracovníků a pestrý program.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
Chráněné bydlení Letovice (CHBL) je pobytová služba. Nabízí možnost lidem s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením naučit se žít co nejvíce samostatně, a to formou skupinového
bydlení v domácnosti. Poskytuje při tom asistenci a nácvik zvládání
každodenních činností.
V roce 2020 u nás bydlelo 9 klientů a klientek.
Staralo se o ně 5 pracovnic.

V roce 2019 žilo v CHBL 9 klientů.
V průběhu druhé poloviny roku 2019 jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci společné kuchyně.

V Chráněném bydlení jsem už jedenáct let a jsem tu moc ráda. Mam
svůj pěkný pokoj, kde odpočívám nebo tvořím své výrobky. Rozumím
si s ostatními klienty (vaříme spolu, uklízíme spolu, chodíme pracovat
a odpočívat na zahradu) i s asistentkami (vždy mi poradí nebo pomůžou, když něco potřebuji a taky nás berou na hezké výlety).

KONTAKTNÍ MÍSTO ČALS
Brněnská Diakonie je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (KM ČALS). Poskytujeme pomoc a podporu lidem s demencí
a jejich rodinám.
V roce 2020 proběhlo :
■ 9 osobních konzultací
■ 42 telefonických konzultací
■ 86 vyšetření paměti, z toho 28 osob odesláno k odborníkovi
■ 40 členů svépomocné skupiny Čaj o páté
■ 2 přednášky
■ 4 poradenství v KC Židlochovice
■ 2 osvětové činnosti

Moc mi pomohl „Čaj o páté“. Když slyšíte ty lidi kolem sebe, tak jste
ráda, že v tom nejste sama a navíc tam se taky dozvíte, kde jsou zařízení, kde Vám pomohou s péčí o nemocné. Jaké pomůcky, třeba používat ke zlepšení paměti. Lidé si tam předávají své zkušenosti a svěřují se, jak s nemocí bojují. Jak se říká, svěřené trápení je poloviční
trápení. Čaj o páté bych doporučila lidem, kteří pečují o nemocné
s demencí.

SVÍTÁNÍ - PORADNA PRO
PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ
Brněnská Diakonie nabízí pomoc pro pečující a pozůstalé ve své poradně SVÍTÁNÍ. Umíme naslouchat, umíme poskytnout praktickou pomoc lidem, kteří pečují o nemocného člověka, jsme zde pro ty, kterým
někdo blízký umírá nebo již zemřel. Pomáháme najít východiska
a dokážeme být oporou.
V roce 2020 proběhlo :
■ 70 telefonických kontaktů
■ 35 emailových kontaktů
■ 151 SMS kontaktů

V roce 2019 proběhlo v poradně SVÍTÁNÍ:
■ 75 osobních konzultací
■ 71 telefonických konzultací
■ 85 písemných konzultací e-mail, dopis a SMS
■ 83 intervencí—opakovaná setkání s klienty

Jaká je moje zkušenost Diakonií? Mohu říct, že jen ta nejlepší. Moje
92letá maminka má Alzheimerovu chorobu. Letos v lednu se její stav
velmi zhoršil, více než týden nepřijímala žádnou potravu. Díky neúnavné péči a radám sestřičky z poradny jsme vážnou situaci zvládli
v domácím prostředí. Velmi si cením jejich odborné pomoci, psychické podpory, zájmu a osobního přístupu. Pozitivní byla i reakce mé
maminky. Od druhé paní z poradny jsem dostala i cenné rady v oblasti sociální, při vyřizování Příspěvku na péči. Dnes, po stabilizování
stavu, už zvládáme péči bez pomoci z Diakonie. Vím však, kam se
obrátit, třeba pro dobré slovo, podporu nebo radu.

NEBUĎ SÁM
Dobrovolníci tohoto programu pravidelně navštěvují pacienty Psychiatrické nemocnice v Brně - Černovicích, kteří trpí každodenní samotou a opuštěním.

V roce 2020 proběhlo 40 setkání s klienty.
Zapojilo se 8 dobrovolníků.

SÁ
M

NÁVŠTĚVY PROTI SAMOTĚ
Dobrovolnický program NÁVŠTĚVY PROTI SAMOTĚ poskytuje lidem
v seniorském věku nebo lidem s postižením, aby se necítili osamoceni. Každý dobrovolník je proškolen a pravidelně se setkává s koordinátorkou programu. Dvojice „klient— dobrovolník“ je pečlivě vybírána.
Setkání probíhají jednou za jeden až dva týdny. Je na rozhodnutí
každé dvojice, jak společný čas stráví.
V roce 2020 bylo 16 fungujících dvojic: klient-dobrovolník.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
ke 31.12.2020 (v tis. Kč)
Služba

CDSB

PS

CHBO

CDSL

CHBL

CHBN

Ostatní* Celkem

Náklady celkem
materiál
energie
drobný hmotný majetek
služby
osobní náklady

1 552
73
24
9
130
1 270

6 302
91
20
58
307
5 665

3 559
194
117
79
451
2 181

2 553
232
69
47
161
1 936

3 562
36
71
0
150
3 067

6 222
290
82
5
265
4 682

334
38
0
0
11
285

24 089
954
383
198
1 475
19 086

odpisy
ostatní náklady
Výnosy celkem

12
34
1 545

49
112
6 299

414
123
3 557

45
63
2 544

155
83
3 555

750
153
6 218

0
0
334

1 425
568
24 052

tržby z prodeje služeb
175
1 009
1 102
provozní dotace ze státního rozpočtu
1 011
3 525
1 691
provozní dotace z rozpočtu krajů
73
303
196
provozní dotace z rozpočtu obcí
134
1 338
279
dary
39
41
107
ostatní výnosy
113
83
182
Výsledek hospodaření
-7
-3
-2
*Kontaktní místo ČALS, Dobrovolnické programy, Poradna Svítání

351
1 591
118
400
0
84
-9

766
2 509
210
0
0
70
-7

2 272
3 363
286
185
8
104
-9

0
0
55
130
76
73
0

5 675
13 690
1 241
2 466
271
709
-37

Osobní náklady

Provozní dotce ze státního rozpočtu

Služby

Tržby z prodeje služeb

Odpisy

Provozní dotace z rozpočtu obcí

Materiál

Provozní dotace z rozpočtu krajů

Energie

Ostatní výnosy

Drobný hmotný majetek

Dary

Ostatní náklady

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
Zkrácená rozvaha ke 31.12.2020 (v tis. Kč)
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
pozemky
stavby
hmotné movité věci a jejich soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem

Počáteční stav
26 775
439
31 961
1 929
112

-7 666
11 657

Konečný stav
28 645
439
31 960
2 144
112
81
3 000
-9 091
11 710

zásoby celkem
pohledávky celkem
pokladna
bankovní účty
jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

151
1 037
139
10 283
47
38 432

179
477
426
10 628

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

36 607
27 331
9 320
-44
1 825
1 800
25
38 432

36 887
25 905
11 019
-37
3 468
3 433
35
40 355

40 355

INVESTICE A REALIZACE
Opravy a údržba majetku proběhly v celkové výši cca 404.000,- Kč.

Největšími položkami byla oprava zdi na zahradě, která byla v havarijním stavu a oprava podlahy v bytě Chráněného bydlení.
Zeď byla opravena za cca 215 tis. a oprava podlahy za 60 tis. Zbývající část běžnou opravu a údržbu majetku, zejména výtahů a osobních automobilů.

AUDIT

BRNĚNSKÁ DIAKONIE - aktuální kontakty
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
tel: 549 242 279 a 734 790 995, e-mail: brno@diakoniebrno.cz
IČ: 48 51 57 52, datová schránka: qzpiijn
Bankovní spojení - běžný platební styk: 1344426309/0800
Lenka Svobodová - ředitelka, předsedkyně SR, reditel@diakoniebrno.cz, 739 244 852
Eva Živná - účetní, členka SR, 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
Martina Smrčková - manažerka soc. služeb, sluzby@diakoniebrno.cz, 734 133 827
Magdaléna Šrubařová - PR a fundraising, pr@diakoniebrno.cz, 734 790 995

Pečovatelská služba Brno / Hrnčířská 27, Brno
Jana Gomolová - vedoucí PS, ps@diakoniebrno.cz, 775 747 281

Centrum denních služeb Brno / Hrnčířská 27, Brno
Petra Stávková - vedoucí CDSB, cdsb@diakoniebrno.cz, 731 640 553

Chráněné bydlení ovečka / Hrnčířská 27, Brno
Jitka Navrátilová - vedoucí CHBO, chbo@diakoniebrno.cz, 730 162 177

Centrum denních služeb a Chráněné bydlení Letovice /
Alšova 3, Letovice
Lenka Elisová - vedoucí CDSL, cdsl@diakoniebrno.cz ,739 244 873
Hana Suchá - vedoucí CHBL, chbl@diakoniebrno.cz, 731 631 884

Chráněné bydlení Nosislav / Vinohradská 486, Nosislav
Hana Prchalová - vedoucí CHBN, členka SR, chbn@diakoniebrno.cz, 737 218 420

Kontaktní místo ČALS / Hrnčířská 27, Brno
Klára Šenkyříková - koordinátorka kontaktního místa, km.brno@diakoniebrno.cz, 734 166 378

Poradna SVÍTÁNÍ / Hrnčířská 27, Brno
Petra Stávková a Petra Šiprová - koordinátorky, poradna@diakoniebrno.cz, 731 642 068

Dobrovolnické programy / Hrnčířská 27, Brno
Návštěvy proti samotě - koordinátorka Veronika Smetanová,
navstevy@diakoniebrno.cz, 603 222 454
Nebuď sám - koordinátorka Jitka Navrátilová,
nebudsam@diakoniebrno.cz, 730 162 177

