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Když se ohlédnu za rokem 2021, nezbývá mi, než konstatovat, že to byl pro brněnské středisko rok
náročný, ale zároveň také úspěšně zvládnutý.
Jedna z našich šesti registrovaných služeb prošla interní kontrolou kvality a získala ocenění Diakonická extraliga, což je pro nás utvrzením, že naši práci a péči o klienty děláme opravdu dobře a dle diakonických hodnot, kterými jsou: naděje, fortelnost, společenství a milosrdenství. Velké díky patří vedoucí služby Janě Gomolové a manažerce služeb Martině Smrčkové.
Klienti jsou pro nás na prvním místě. Stejně důležití jsou však i naši pracovníci,
což si po náročné době covidové uvědomujeme stále silněji.
Nové zaměstnance jsme k práci v Diakonii pověřili v červnu 2021 v rámci akce
Den pro Diakonii, kdy máme jedinečnou možnost se setkat se všemi našimi pracovníky.
Poprvé se nám také podařil uskutečnit teambuilding s exkurzí pro pracovníky,
kteří o něj měli zájem. Společně jsme strávili čas v Neratově, kde jsme se inspirovali prací s lidmi s postižením v místní komunitě. Měli jsme také možnost sdílet
se s pracovníky, které při běžném pracovním dni nemáme možnost potkat. Pro
mnohé bylo také nové setkání s farářkou Radkou Včelnou, která nám zde byla
k dispozici pro duchovní rozhovory, ale i společné chvíle zábavy.
V roce 2021 proběhlo první neformální setkání s našimi dárci a podporovateli, kterých si velmi vážíme a bez jejichž podpory si naši práci neumíme představit. Už teď se těšíme na další!
Lenka Svobodová, ředitelka střediska

V každé části letošní výroční zprávy najdete pár slov od klientů brněnského střediska Diakonie. Jsem za to ráda. Diakonie nejsou jen čísla, rozpočty, dotace, standardy, rozpisy
směn, mzdy…, ale především konkrétní lidé, kteří díky našim službám mají o něco lepší
život. Senioři, kteří s pomocí pečovatelek mohou zůstat spokojeně žít ve své domácnosti
třeba do sta let i déle (loni jednu takovou stovku v Diakonii slavili!). Ti, kdo by jinak museli
být i v dospělosti v péči příbuzných nebo ústavů, žijí v chráněném bydlení běžným životem – vaří, perou, uklízejí, pěstují rajčata, chodí na výlety.

Konkrétní lidé, kteří mají díky službám Diakonie o něco lepší život. Do jejich
života nevstoupila jen nějaká organizace, ale také konkrétní lidé: paní Eva, Petra, Zdenička, Zuzka, Vlastička… Právě vztahy mezi konkrétními lidmi na obou
stranách jsou tím nejcennějším a nejzajímavějším, co službu Diakonie tvoří.
Někdy také tím nejnáročnějším. Ale bez nich tuhle práci dělat nejde,
a už vůbec ji nejde dělat dobře.
Ve slovech klientů si můžete přečíst, že jsou za službu Diakonie vděční. Za
službu konkrétních lidí, kteří do ní vnášejí velký kus sebe sama. A kteří si snad
díky hezkým vztahům a milým okamžikům s klienty i spolupracovníky odnášejí z práce víc
než jen výplatu. To si na stránkách výroční zprávy nepřečtete. Ale mezi řádky si toho můžete všimnout.
Díky celému brněnskému středisku za rok 2022 a všechno dobré do toho dalšího!
Radmila Včelná, farářka sboru v Brně-Židenicích
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O STŘEDISKU
Diakonie ČCE - středisko v Brně poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby
mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Toto své poslání naplňuje
prostřednictvím 6 registrovaných služeb, dobrovolnických programů a poraden, které vhodným způsobem doplňují a navazují na registrované sociální služby.
Diakonie ČCE - středisko v Brně je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Je církevní
právnickou osobou evidovanou v rejstříku Ministerstva kultury pod č. j. 9-268/2003-13586 ze dne
21. 8. 2003.

Při naší práci vycházíme z hodnot, kterými jsou: společenství, milosrdenství, naděje a fortelnost.
Spolupracujeme se šesti sbory: FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE Brno - Husovice, FS ČCE
Brno - Židenice, FS ČCE Vanovice, FS ČCE Nosislav

CERTIFIKÁT ZÍSKANÝ V ROCE 2021
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SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA
Lenka Svobodová

předsedkyně správní rady

Hana Prchalová

členka správní rady

Eva Živná

členka správní rady

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA
Jaromír Klimek

předseda dozorčí rady, FS Brno Husovice

Petra Stávková

členka dozorčí rady, FS Brno Husovice

Jan Sláma

člen dozorčí rady, FS Židenice

Martina Vaňásková

člen dozorčí rady, FS Židenice

Daniela Chladilová

členka dozorčí rady, FS Vanovice

Zdena Zobáčová

členka dozorčí rady, FS Vanovice

Jakub Ventruba

člen dozorčí rady, FS Brno I.

Miroslava Priknerová

členka dozorčí rady, FS Brno I.

Milena Luklová

členka dozorčí rady, FS Nosislav

Radka Jersonová

členka dozorčí rady, FS Nosislav

Pavla Potočková

členka dozorčí rady, FS Brno II.

Jana Němečková

členka dozorčí rady, FS Brno II.

KDE NÁS MŮŽETE SLEDOVAT
Web

Facebook

YouTube

brno.diakonie.cz

Diakonie ČCE - středisko v Brně

Brno Diakonie ČCE
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PODPORUJÍ NÁS
Naše činnost by nemohla fungovat bez podpory mnoha individuálních dárců,
firem, církve, nadací a dalších státních či soukromých subjektů.
Děkujeme!

#PomocMaMnohoTvari

Individuální dárci
Marek Baláš * Jan Brandejs * Hana Bravencová * Jan Břicháček * Ivan Cimr *
Dušan Coufal * Květa Dufková * Hana Dusíková * Jan Dymáček * Jana Firbasová
* Lenka Fišerová * Lenka Floriánová * Ondřej Hájek * Vladimír Hauser * Daniela
Chladilová * Jana Kašparová * Jaroslav Komárek * Alena a Stanislav Korčákovi *
Jana Korytárová * Petr Košulič * Filip Křepelka * Jiří Malíř * Juraj Matis * Jitka Navrátilová * Roman Nekula * Jana Němečková * Zdeněk Nevřala * Kamil Novák *
Tomáš Novotný * Milan Obrdlík * Martina Omančová * Ludmila Oulehlová * Věra
Osvaldová * Ivan Pellar * Hana Prchalová * Myra Průšová * Radka Raflová * Martin Rybák * Vladimír Rybář * Vlastimila Ryšavá * Hana Řehořová * Ivana Sláčíková
* Veronika Smetanová * Zdeňka Soukupová * Dagmar Sovadinová * Petra Stávková * Lenka Strnadlová * Hana Suchá * Lada Svítilová * Lenka Svobodová * Hana Synková * Michael Šafránek * Renata Šebestová * Klára Šenkyříková * Magdaléna Šrubařová * Jan Šturala * Petr Šplíchal * Karel Tulec * Martina Vaňásková *
Jakub Ventruba * Pavel Zikmund * Dana Zikmundová * Víta Žampachová * Marta
Žídková * Eva Živná

Firemní dárci
Czekopol s.r.o. * Givt * Nadace DRFG * Na Hlas * ZUŠ Kuřim * ZUŠ Veveří
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Církevní dárci
Farní sbor ČCE Brno I. * Farní sbor ČCE Brno II * Farní sbor ČCE Brno - Husovice * Farní sbor ČCE Brno
- Židenice * Farní sbor ČCE Nosislav * Farní sbor ČCE Vanovice * Římskokatolická farnost u kostela sv.
Cyrila a Metoděje Brno - Židenice

Státní správa a samospráva
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 * Nadační fond TESCO

Materiální dary nám věnovali
AJALA. * Amande Hustopeče s.r.o. * Detol * Electrolux * ELT * Management Company Czech Republic
s.r.o. * Fyzioterapie Gabi * HaDivadlo * Husa na Provázku * Hustopečská mandlárna s.r.o. * Jitu maluje *
Muffiny Brno * Nadační fond FONDAZIONE STRADIVARI * Nadační fond Podpořit * ND Brno * New Yorker * NN Pojišťovna * Notino * OKNIUM * Online škola šití. * Pekařství Křižák s.r.o. * Strima Czech s.r.o. *
TECHNO-CONSULT INTERNATIONAL spol s.r.o. * Wellness centrum 4Comfort * Zahradnictví Nekolný
s.r.o. * Zelenka s.r.o.

Jiří Bělohlávek * Hannah Joy Chmlel * David Fišer * Jana Gomolová * Jan Mikolášek * Marie Plotěná *
Jáchym Sláma * Alžběta Slámová * Alena Suchá * Tomáš Tichý * Eva Tomková * Richard Tribula

7

STRÁNKA

8

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
BRNO

„Po úmrtí manžela našla maminka u vás smysl života. Personál se s úctou a láskou stará o všechny klienty. „

V roce 2021 službu navštěvovalo 20 klientů při okamžité kapacitě 7.
Zaměstnanci:
•

Petra Stávková (vedoucí)

•

Iveta Nečesánková

•

Františka Neradová
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Zvířátka v akci
Neobvyklé pípání kuřátek
s kvočnou se rozléhalo
jednoho květnového odpoledne na terase brněnského střediska Diakonie.

I menší zvířátka nám udělala mnoho
radosti a hebcí králíčci v košíku lákali k
pohlazení. Kuřata se vesele batolila

Kuřata uprostřed města?
Ne, nechováme je tady.
Přivezly nám je ukázat dvě
nadšené chovatelky ze
společnosti Ponypro. Ta
se zabývá hlavně chovem
poníků, ale v Brně na Hrnčířské s přívěsem pro koně zkrátka nezaparkujete.

kolem kvočny.
Lidé, kteří vlivem Alzheimerovy choroby často ani
nemluví a mají potíže
s vyjadřováním, se usmívali,
hladili
zvířátka
a mnozí si vzpomněli na
své mládí a povídali.
Děkujeme za návštěvu
a těšíme se někdy příště.

Vyvýšené záhonky na terase

V centru denních služeb Brno jsme si pořídli na terasu vyvýšené záhonky. Klienti tak mají
možnost trávit čas sázením kytiček, bylinek nebo i drobné zeleniny.

V Centru denních služeb Brno se pořád něco děje
V Centru denních služeb
Brno se pořád něco děje.
K velmi oblíbeným činnostem patří malování, tvoření, skládání, zpívání nebo
pečení. Když je pěkně,
vyrážíme na malý výlet
třeba na zmrzlinu nebo do
nedalekého parku. Díky
nové terase trávíme také
mnohem více času venku.

9

„V Centru denních služeb jsem moc rád. Mým největším koníčkem je zahradničení, a to hlavně pěstování kozích rohů, jiné
zeleniny a pečlivě a s láskou se starám o své růžové keře-mám jich 7 a každý má jinou barvu (mám i modrou ).“
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
LETOVICE
V roce 2021 službu navštěvovalo 17 klientů při okamžité kapacitě 15.
Zaměstnanci:
•

Lenka Elisová (vedoucí)

•

Jitka Jiroutová (od 1.1.2022)

•

Zdeňka Lachmanová (do 28.2.2022)

•

Eva Nováková

•

Zuzana Sýsová
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Benefiční podvečer
V létě za námi zavítal herec Národního
divadla v Brně, pan Jan Grygar, který si
připravil povídání v rámci benefičního
večera na naší zahradě. Více než dvě
hodiny nás dokázal bavit nejen historkami z hereckého prostředí. Dozvěděli
jsme se, jak vypadá běžný pracovní den,
jaký to ná vliv na rodinu, přatele, a také
jaké to pro něj bylo v době covidové.
Během celého povídání jsme se mohli
občerstvovat v místní domácí kavárně,
kde pro nás klienti a zaměstnanci vyrobili vynikající zákusky, dortíky, připravili
na přání kávu anebo domácí limonády.

Máme rádi dobré jídlo
Máme rádi změnu, a tak
si čas od času společně
uvaříme něco dobrého.
Domluvíme se, na co bychom měli chuť, jdeme
nakoupit potřebné suroviny a pak se pustíme do
díla. Každý přiloží ruku k
dílu podle svých možností. Zatím jsme si vždy moc
pochutnali. Někteří by se
rádi naučili vařit nebo
péct, mají tedy možnost si
vyhledat a připravit s po-

mocí pracovníků jednoduché recepty salátů, pomazánek, moučníků nebo
dalších pokrmů. A k vaření nebo pečení kromě
konzumace samozřejmě
patří i následný úklid kuchyně, špinavého nádobí
do myčky a pak narovnání čistého do skříněk. Je
to sice ta méně příjemná
část, ale i v tom jsou klienti šikovní.

Rukodělné činnosti
V Centru denních služeb
Letovice
umožňujeme
klientům
s
lehkým
a středně těžkým mentálním postižením, případně
kombinovaným, žít aktivní
život mimo domácí prostředí a podporujeme je v
rozvoji dovedností s ohledem na jejich individuální
potřeby.
Věnujeme se práci v ke-

ramické dílně a rukodělných činnostech – s pedigem, textilem, plstí, filcem, motouzem, kartonem, voskem a dalšími
materiály.
Každý se zapojuje podle
svých možností a schopností, na konci společného úsilí vznikají výtvory,
které, jak doufáme, udělají
někomu radost.
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„V Diakonii bydlím už 8 let, bude mi 40 let, budu mít letos velikou oslavu. Ráda pomáhám druhým, když je to v
mých silách. Na bydlení mě baví nejvíc pečení sladkostí. Ráda čtu časopisy a hledám v nich recepty na bábovky a jiné dobroty. Nejvíce mě potěší, když něco upeču a druzí mi to pochválí, to jsem šťastná a zahřeje mě to u
srdce.“
STRÁNKA
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE
V roce 2021 zde bydlelo 9 klientů.

K dispozici jsme měli 9 lůžek, obložnost byla 99,85%.

Zaměstnanci:

VÝROČNÍ

•

Hana Suchá (vedoucí)

•

Dana Gajdičiarová

•

Blanka Bednářová

•

Tanya Kopecká

•

Lenka Skotáková

•

Veronika Zelinková
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Spolu na výletech
Pokud nám přeje počasí
i všechna platná opatření,
jsme moc rádi, když se
můžeme podívat někam

na výlet. Někdy cestujeme vlakem nebo autobusem tam, kde je to pro
nás dostupné. Jinak jezdíme dvěma auty, která máme na pobočce k dispozici. K oblíbeným výjezdům
patří bowling, ten většinou spojíme s dobrým
obědem. Rádi navštěvujeme hrady, zámky, výstavy, ZOO, cukrárny a různé společenské akce.

Láska v Letovicích
Paní Dagmar a pan Rostislav se spolu poprvé setkali koncem roku 2013.
Rostislav již tou dobou
bydlel na Chráněném
bydlení v Letovicích a s
Dagmar se potkával přes
den v Centru denních služeb Letovice. Zanedlouho
se i paní Dagmar nastěhovala do Chráněného
bydlení. Oba si od první
chvíle rozuměli, povídali

si, chodili spolu nakupovat, dávali si společnou
odpolední kávu. Bylo jim
spolu prostě dobře, a tak
se jednoho dne rozhodli,
že by chtěli zkusit bydlet
spolu. Bylo jim vyhověno
a spolu se přestěhovali
do samostatné domácnosti, která byla momentálně dispozici. Nyní je to
již 8 let co tvoří pár a stále
se mají moc rádi. Podni-

Slavíme
V Chráněném bydlení Letovice rádi společně slavíme.
Příležitost k oslavě je nejen
při narozeninách, ale i při
dalších svátcích, jako jsou
Vánoce, Velikonoce nebo
Valentýn.

kají spolu výlety, velmi
rádi chodí na procházky,
pracují na zahrádce, společně si vaří, poslouchají
muziku nebo si jen tak
posedí u lahodné kávy či
dobrého vína.

13

„Vždy mi zde pomohou, když to potřebuji, když se mi něco stane, tak stačí, abych zazvonila a asistentky se o mě vždy
postarají, pomohou mi. Nikdy zde nejsem sama, jsem zde mezi ostatními, ale když chci být sama, mohu být u sebe v pokoji, kde to mám, jako doma. Jsem zde od začátku, a kdybych se měla dnes rozhodovat, zda sem jít či nejít, neváhala
bych a šla bych sem zas.“
STRÁNKA
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NOSISLAV
V roce 2021 zde bydlelo 11 klientů.

K dispozici jsme měli 10 lůžek, obložnost byla 99,53%.

Zaměstnanci:

•

Hana Prchalová (vedoucí)

•

Ludmila Burianová

•

Marie Gratclová

•

Ludmila Haičmanová

•

Pavla Mikulášková

•

Vlastimila Ryšavá

•

Lenka Svobodová
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Pryč jsou doby, kdy se naše klientky techniky bály
Oči našich klientek se
v těchto dnech vždy rozzáří, když jde pracovnice
po chodbě a v ruce má
tablet. S očekáváním sledují, za kterou z nich jde,
kdo bude mít videohovor
s rodinou. Tyto hovory
jsou pro ně povzbuzením.
Díky nim se techniky nebojí a stále častěji i od
našich osmdesátnic slýcháme, když neznáme na
něco odpověď, „tak to

vygooglíte“. Techniku berou jako prostředníka pro
komunikaci a v posledních dnech jsme do programu navíc zařadili trénování paměti na tabletu.
A tak naše klientky, které,
jak samy říkají, vyrostly
s hliněnými kuličkami,
sedí u tabletu, přejíždí
prstem po displeji a hledají slova v osmisměrkách, hrají domino nebo
luští sudoku.

Otevřené sklepy v Nosislavi
Otevřené sklepy znamenají, že víno teče proudem. Ale nejen to. Jako
každoročně se i letos zapojila naše služba do této
akce a návštěvníci, kteří
přijeli za dobrým vínem,
se mohli přijít podívat i k
nám. Připravili jsme pro
ně výstavu obrazů paní
Marie Bartuškové a Barbory Židkové. Jsou to naše úžasné dobré duše,

které se službou spolupracují v průběhu roku.
Paní Bartušková nám
vždy na jaře pomůže
s odborným zásahem do
naší
zahrady,
poradí
a ostříhá, co kde v zahradě nemá růst a Barča Židková je dobrovolnice, která pravidelně dochází za
klientkami a tráví s nimi
čas, hraje s nimi hry,
předčítá jim, povídá si s

nimi. Za obě dvě jsme
moc rádi a těší nás, že
jsme je díky výstavě mohli
poznat i prostřednictvím
jejich obrazů. Bylo příjemné zjistit, že tak jak má
akce Otevřené sklepy
svojí tradici, tak i návštěvníci, kteří jezdí na tuto
akci tradičně zavítají i k
nám do bydlení, aby se s
námi pozdravili a zjistili,
jak se máme .

Benefiční koncert pana Antona Mészárose
V polovině září se milovníci hudby setkali v Židlochovicích v Komunitním
centru, kde měl klavírní
koncert pan Anton Mészáros. Ten nabídl, že výtěžek ze vstupného věnuje na Chráněné bydlení
Nosislav. Na koncertě také zahrály a zazpívaly několik písniček děti a mládež ze sboru ČCE Nosi-

slav. K podpoře se připojil
i spolek Židlochovický
Otakárek z.s a Marzipunk,
kteří připravili výborné
občerstvení a věnovali
nám 3/4 výtěžku. Z krásného hudebního večera si
tak odnášíme kromě zážitku také částku 10 700,Kč, kterou využijeme na
revitalizaci zahrady Chráněného bydlení Nosislav.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OVEČKA
„Sociální pracovnice jsou velice šikovné a dokáží poradit, najít na počítači vše potřebné, co je zrovna aktuální a
dokážeme vyřešit spolu spoustu potřebného a důležitého pro život.“

V roce 2021 zde bydlelo 20 klientů.
K dispozici jsme měli 15 lůžek, obložnost byla 96,57%.
Zaměstnanci:
•

Jitka Navrátilová (vedoucí)

•

Terezie Bukovská (na mateřské dovolené)

•

Jana Hostičková (od 10.1.2022)

•

Zuzana Tulcová

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

DIAKONIE

BRNO
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Post(n)i se
K této kampani jsme se
připojili i my v brněnské
Diakonii.

Post(n)i se je kampaň Postní sbírky, kterou Diakonie pořádá již 14 let. Každý rok
je její výtěžek určený pro lidi v zahraničí,
které zasáhla humanitární katastrofa.

v chráněném bydlení nevařilo naposledy.

Klienti Chráněného bydlení Ovečka se rozhodli
uvařit postní oběd podle
kuchařky
šéfkuchaře
Pavla Drdela, kterou
můžete získat i vy jako dárek při finanční
podpoře přímo na stránkách postní výzvy. Z bohaté nabídky si vybrali
recept na pečenou mrkev s kuskusem. Jídlo
se povedlo, všem velmi
chutnalo a rozhodně se

Grilování v Ovečce
V Chráněném bydlení
Ovečka se těšíme vždy
na léto, kdy budeme moci
vytáhnout na terasu zahradní gril a ugrilovat si
nějaké dobroty. Během
sezóny grilujeme třikrát.
Jednou s rodinnými příslušníky, podruhé s podporovateli a pomocníky
a potřetí s klienty z Letovic.

Na výletě ve Znojmě
S klienty Chráněného
bydlení Ovečka několikrát
do roka jedeme na výlet.
Na podzim jsme vyrazili
do Znojma.
Cesta utekla rychle a zanedlouho jsme byli ve
Znojmě. Tam jsme si prohlédli expozice Znojemského hradu a navštívili
Rotundu svaté Kateřiny.

Po výborném obědě, kdy
jsme si objednali pizzu,
jsme se ještě byli podívat
na vyhlídková místa a užívali si tak nádherné pohledy z hradeb na řeku
Dyji.
Výlet se moc podařil a už
se těšíme na další!

STRÁNKA
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

„Jsem moc spokojena. Musím říct, že to byl dobrý nápad vymyslet a zorganizovat takovouto službu. Většinu dne víceméně ležím a jsme moc ráda za společnost. Tu mi právě pečovatelky bohatě vynahradí. Poskytnou mi kontakt s normálním životem, ohleduplně o mě pečují a dávají pozor, abych nikam nespadla.“

V roce 2021 jsme v rámci Pečovatelské služby poskytovali službu 62 klientům.
Zaměstnanci :
Mgr. Jana Gomolová (vedoucí)
Bc. Klára Šenkyříková (sociální pracovník)
Pečovatelé, kteří pracovali v roce 2021, včetně nově příchozích a odchozích:

•

Jarmila Čechovská

•

Pavlína Skřivánková

•

Kristýna Jopková

•

Zdeňka Soukupová

•

Dana Kosová

•

Ivana Svobodová

•

Kristýna Lennerová

•

Magdaléna Šrubařová (DPP)

•

Magdalena Martinková

•

Eva Tomková

•

Marie Navrátilová

•

Simona Unzeitlichová

•

Markéta Nekužová

•

Anna Vintrlíková

•

Kateřina Ocisková

Pečovatelé, kteří nově nastoupili v roce 2022:
•

Monika Čermáková

•

Petr Loukota

•

Andrea Fojtíková

•

Šárka Petrová (DPP)

•

Lucie Hlaváčová

•

Vendula Procházková

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

DIAKONIE

BRNO
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Národní cena sociálních služeb
Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR
a Diakonie ČCE každoročně vyhlašují celostátní
ocenění „Národní cena
sociálních služeb“. V kategorii „sociální pracovník“ byla nominována
a oceněna i naše pracovnice Klára Šenkyříková.
Klára je dlouholetou oporou brněnské Diakonie.
Pracuje jako sociální pracovnice v terénní pečova-

telské službě, kde má na
starost zejména oblast
individuálního plánování
služeb. Zároveň působí
jako zástupce kontaktního
místa České alzheimerovské společnosti, kde poskytuje poradenství lidem
s demencí a jejich rodinám, podílí se na vzdělávacích aktivitách v této
oblasti, vede svépomocnou skupinu pro rodinné
pečující a realizuje vyšet-

ření
paměti.
Kláře blahopřejeme a přejeme hodně radosti a požehnaní do další
práce!

100 let!
Přesně 100 let oslavil
v roce 2021 náš klient
z Pečovatelské služby.
Přejeme zdraví
a Boží požehnání!

Paní Ludmila
Paní Ludmila ráda tráví čas na
sluníčku a mezi květinami, kde jí
k tomu prozpěvují ptáci. Dcera ji
každý den, když dovolí počasí,
vyveze na terasu. Na fotce právě
relaxuje ve svém pokoji po sprše. Jednou ji najdu při prohlížení
časopisů, jindy u sledování televize anebo také při prohlížení
starších obrázků a pohlednic.
Vzpomíná
na
staré
časy
a já jsem ráda, že mi své vzpo-

mínky svěří. A i když kvůli
nemoci už nezvládne vyjádřit
vždy vše přesně a leckdy jí
chybí vhodná slova, i tak se
při každé službě dozvím další
střípek z jejího života, který
mi časem utvoří krásnou barevnou mozaiku.
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„Milé pracovnice poradny Svítání, chci Vám dát na vědomí, že můj táta ve čtvrtek dokončil svou životní pouť. Chtěl jsem
Vám velmi poděkovat za všechny rady a konkrétní pomoc, kterou jste mi po celé dlouhé měsíce poskytovaly. Byly jste pro
mě důležitou oporou a jistotou. Díky Vám jsem tátu mohl doprovázet v klidu, bez zbytečných omylů, které pak zpětně člověka mrzí, až už to nejde spravit. "
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SVÍTÁNÍ - PORADNA PRO
PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ

V roce 2021 proběhlo v poradně:

•

84 telefonických konzultací do 30 minut a 20 konzultací nad 30 minut

•

193 SMS konzultací

•

14 osobních setkání do 30 minut a 101 setkání nad 30 minut

•

55 emailových konzultací

Zaměstnanci:

•

Petra Stávková

•

Petra Šiprová

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

DIAKONIE

BRNO
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ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI
V roce 2021 proběhlo v poradně:
•

40 testování na poruchy paměti (z toho 11 odesláno k odbornému
lékaři)

•

31 telefonických konzultací

•

9 osobních konzultací

•

8 setkání svépomocné skupiny Čaj o páté, z toho 2x online

Zaměstnanci:
•

Klára Šenkyříková

Nadpis vnitřního textu

„Na čaj o páté chodím ráda, vždy si tam odpočinu a pookřeju. Je tam příjemná atmosféra a lidé tam mají k sobě blízko. Protože mají všichni stejné trápení. "

KONTAKTNÍ MÍSTO
KONTAKTNÍ
MÍSTO ČESKÉ
ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI

21
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DOBROVOLNÍCI V DIAKONII
"Jedná se o chvíle, ve kterých člověk po zpětném ohlédnutí vidí nejen mnoho skvělých okamžiků, ale hlavně i veliký smysl,
který v dnešních dobách je velmi těžké v něčem najít. "

V Brněnské Diakonii o dobrovolníky nemáme nouzi. Zapojují se přímo v našich službách, kdy si s klienty povídají, tvoří, hrají hry a tráví tak společně volný čas.
Ty, kdo chtějí pomáhat jinak, než v přímé péči s klienty, rádi přivítáme. Díky
nim se nám podařilo spolupracovat s grafikem, fotografem, videoreportérem,
ale také s dobrovolníky, kteří přišli pomoci na zahradu, nebo něco vystěhovat nebo být s námi na stánku.

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
NÁVŠTĚVY PROTI SAMOTĚ
V roce 2021 se do programu zapojilo 10 dvojic, z toho jedna trojice
Zaměstnanci:
•

Veronika Smetanová (koordinátor)

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
NEBUĎ SÁM
V roce 2021 se do programu zapojilo 6 dobrovolníků a 5 klientů.
Zaměstnanci:
•
VÝROČNÍ

Jitka Navrátilová (koordinátor)
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JAK TO VIDÍ DOBROVOLNÍCI
Co mi udělalo radost? První věc, která mě u této
otázky napadla, bylo, když byly Vánoce. Paní Šárka
mě pohostila domácími cukrovinkami. Připomnělo
mi to domov, kde jsem nebyla dva roky (jsem cizinka).
Při poslední návštěvě mě nejvíce potěšilo, že jsme
s paní Blankou vyrazily na procházku, přestože se
jí v poslední době moc nechtělo vycházet z bytu.
Kvůli dešti jsme navíc změnily naši tradiční trasu
a vydaly se do středu města, kde jsme obešly část
zahrádkářské kolonie na Kraví hoře. Paní Blanka
toto místo řadu let nenavštívila a já jsem ho viděla
vůbec poprvé, takže nám oběma udělaly rozkvetlé
záhony a krásný výhled na Brno velkou radost.

Radost mi udělalo to, že mě paní
poprosila, jestli
bych s ní nemohla zajít na
očkování a po
očkování
mě
pozvala k synovi
na kávu :)

Hlásil jsem se na dobrovolnictví s malou dušičkou, bez valnějších zkušeností, s touhou udělat
svět lepším, byť jen pro tu jednu, nebo jednoho.
Dostalo se mi mnohem více! Potkala jsem člověka s jeho dech beroucím příběhem, naučila se
něco o masérství a vypátrala, odkud pochází
úbor části mých spolužáků, kterou nosí v nemocnici. Dobrovolnictví mě nabíjí energií pro další dny studia medicíny, učí pokoře a motivuje k
tomu být lepším člověkem.

Mně udělaly velkou radost pletené ponožky,
které jsem dostala od paní, za kterou chodím.
Upletla mi je pro mé rodiče a také pro mě.
Kromě toho nám uháčkovala ozdoby a chňapky, které se dají použít i jako podložka pod teplý hrnec na stůl.
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VÝSLEDOVKA PODLE SLUŽEB k 31.12.2021
(v tis. Kč)

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

ZKRÁCENÁ ROZVAHA k 31.12.2021
(v tis. Kč)
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ZKRÁCENÁ ROZVAHA k 31.12.2021
(v tis. Kč)

GRAFY

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

Plné znění auditu je zveřejněno na www.brno.diakonie.cz.
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KONTAKTY
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
IČ: 48 51 57 52
e-mail: brno@diakoniebrno.cz
telefon: 549 242 279
datová schránka: qzpiijn
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Vinohradská 486, 691 64 Nosislav
IČ: 48 51 57 52
e-mail: chbn@diakoniebrno.cz
telefon: 737 218 420
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Alšova 3, 679 61 Letovice
IČ: 48 51 57 52
e-mail: chbl@diakoniebrno.cz , cdsl@diakoniebrno.cz
telefon: 731 631 884, 739 244 873

27

SPRÁVNÍ APARÁT
Lenka Svobodová

ředitelka střediska

Martina Smrčková

manažerka sociálních služeb

Eva Živná

účetní

Klára Balášová

mzdová účetní

Lenka Strnadlová

ekonomka

Magdaléna Šrubařová

PR, fundraising

Centrum denních služeb Brno
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: cdsb@diakoniebrno.cz
telefon: 731 640 553

Chráněné bydlení Ovečka
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: chbo@diakoniebrno.cz
telefon: 730 162 177

Pečovatelská služba
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: ps@diakoniebrno.cz
telefon: 775 747 281

Chráněné bydlení Nosislav
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: chbn@diakoniebrno.cz
telefon: 737 218 420

Centrum denních služeb Letovice
Alšova 3, 679 61 Letovice
e-mail: cdsl@diakoniebrno.cz
telefon: 739 244 873

Chráněné bydlení Letovice
Alšova 3, 679 61 Letovice
e-mail: chbl@diakoniebrno.cz
telefon: 731 631 884

Návštěvy proti samotě
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: navstevy@diakoniebrno.cz
telefon: 603 222 454

Nebuď sám
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: nebudsam@diakoniebrno.cz
telefon: 730 162 177

KM ČALS
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: km.brno@diakoniebrno.cz
telefon: 734 166 378

Svítání
poradna pro pečující a pozůstalé
Hrnčířská 27, 602 00 Brno
e-mail: poradna@diakoniebrno.cz
telefon: 731 642 068

#PomocMaMnohoTvari

