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Úvodem

Diakonie Dubá vstoupila v roce 2014 do desátého roku svého provozu. Za tu dobu se 
zmìnilo mnoho vìcí. Zaèínali jsme pouze ve dvorním traktu a obsazenost byla 
zpoèátku dosti nejistá. Také jsme hledali, jak pøesnì nastavit sociální službu, dostáli 
jsme standardù kvality a prošli procesem potøebných kontrol. Dnes je zrenovovaný 
celý objekt, kapacita objektu je naplnìna a kvalita služeb se stále zvyšuje. Naším 
pøáním je, aby se Centrum sociální rehabilitace stalo i místem, které bude více 
otevøeným veøejnosti. Už nyní nabízíme velice úèinnou fyzioterapeutickou metodu 
kinesiotapingu a masáže. Kostelík Jednoty bratrské, který se nachází v areálu, 
nabízíme pro svatební obøady èi poslední rozlouèení. V budoucnu by se mohly v tìchto 
prostorách  èastìji  odehrávat  koncerty  nebo  besedy  otevøené  široké  veøejnosti.

V loòském úvodníku jsem se zmiòoval jak pøívìtivé je prostøedí, kde pobývají 
obyvatelé sociální rehabilitace. Není to jen citlivou rekonstrukcí objektu, ale pøedevším 
pøístupem všech zamìstnancù. Toto prostøedí vytvoøené zamìstnanci se stalo trvalou 
hodnotou služby, a toho si velice cením.

Podìkování patøí také všem pøíznivcùm a pøispìvatelùm, bez kterých by tato sociální 
práce  nebyla  tím,  èím  je.

Mgr.Miroslav Boš, pøedseda Rady

Zpráva o èinnosti Centra sociální rehabilitace

V roce 2014 využilo našich služeb celkem 10 uživatelù. Stále pøevládají muži (8) nad 
ženami. Vìkový prùmìr èiní 37 rokù a prùmìrná délka pobytu uživatele služby je 
1,7 roku. Kapacita zaøízení je nadále 8-mi lùžková a lùžka byla v prùbìhu roku zcela 
využita. V roce 2014 jsme se soustøedili na naplòování osobních plánù uživatelù tak, 
aby jejich pøíprava na budoucí samostatný život byla v souladu s jejich potøebami a cíli. 
Èasto se setkáváme s tím, že nìkteøí uživatelé si na naše zaøízení zvyknou tak, že ani 
odejít nechtìjí. To ovšem není cílem pobytu, tím je nauèit se o sebe postarat a nejdéle 
do 3 let odejít do vhodného bezbariérového bydlení.

Zaèátek 2. ètvrtletí roku 2014 byl ve znamení obnovení ošetøovatelské rehabilitace 
a ergoterapie. Po dlouhodobé nemoci se zpìt 
do práce na polovièní úvazek vrátila naše 
masérka a ergoterapeutka, a tak došlo 
k opìtovnému propojení rehabilitace sociální 
a fyzické. Uživatelé mohou v rámci nácvikù 
využívat ergoterapii i masáže a kinesiotaping. 
Obì tyto èinnosti jsme také v rámci vedlejší 
èinnosti zaèali nabízet veøejnosti. Touto 
aktivitou smìøovanou k široké veøejnosti 
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chceme dosáhnout výraznìjšího pøíjmu pro 
finan-cování naší hlavní èinnosti (prozatím se 
kvùli poèáteèním jednorázovým nákladùm 
èinnost dostala do mínusu - viz tabulka výnosù 
a  nákladù  vedlejší  èinnosti  na  stranì  6).

Finanènì byla sociální rehabilitace v roce 2014 
zajištìna bez vìtších potíží, což ale v prvním 
pololetí roku nebylo tak zøejmé. Nejvìtší 
zatìžkávací zkouškou bylo opìt první ètvrtletí, 
kdy jsme jako obvykle neznali výsledky dotaèních titulù a nevìdìli tak kolik prostøedkù 
budeme mít na provoz k dispozici. Protože jsme od MPSV získali jen 70% 
požadovaných prostøedkù, zažádali jsme o navýšení dotace, což se vyplatilo 
a nakonec dotace dosáhla 85% žádosti. Potìšující byl i fakt, že Krajský úøad 
Libereckého kraje nám na sklonku roku z rozpoètu kraje pøiznal dotaci ve výši 100% 
žádosti.  Následující  výseèový  graf  znázoròuje  rozložení  pøíjmù  služby.

Pøehled úvazkù zamìstnancù, kteøí zajiš�ovali èinnost služby v roce 2014

Pracovní pozice Pracovní zaøazení Poèet zamìstnancù Pøepoètené úvazky

Výkonný øeditel administrativa 1 1,0

Úèetní / hospodáøka administrativa 1 0,5

Sociální pracovník pøímá péèe 1 0,25

Osobní asistent pøímá péèe 3 3,0

Rehabilitaèní pracovník pøímá péèe 1 0,5

Údržbáø zázemí organizace 1 0,25

- 8 5,5Celkem
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Finanèní výsledovka Centra sociální rehabilitace

Poznámky k tabulce:
* oprava provedená v lednu 2013 byla hrazena z pojistky ve výši 19.437,50 Kè, která 

byla pojiš�ovnou uhrazena již v prosinci roku 2012
** rekonstrukce objektu probíhala v letech 2010 - 2011 a byla hrazena z Evropských 

fondù (ROP NUTS II Severovýchod). Na spoluúèast ve výši 7,5 % nákladù jsme si 
vypùjèili prostøedky od  sborù JB v ÈR

Výnosy v Kè

provozní dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí 1 006 800,00

provozní dotace Krajského úøadu Libereckého kraje 190 000,00

pøíspìvky nadací v ÈR 56 000,00

dary firem 6 000,00

dary obcí 69 900,00

dary soukromých osob 37 000,00

tržby za poskytnutou péèi uživatelùm služby (hygienické úkony) 160 565,00

tržby za poskytnuté ubytování uživatelùm služby 440 642,00

tržby za poskytnuté fakultativní èinnosti uživatelùm služby 61 102,00

ostatní tržby (jiné platby klientù a prodej majetku) 13 580,00

pøijaté úroky 10,00

pøijaté èlenské pøíspìvky* 28 181,00

Celkem 2 069 780,00

Náklady v Kè

spotøeba materiálu (nákup drobného vybavení, úklidových protøedkù) 31 230,00

spotøeba energií (plyn, elektøina, voda) 241 602,00

služby (externí mzdová úèetní, revize výtahu, kontroly bezp. práce) 38 053,00

opravy a udržování budov 5 100,00

cestovné zamìstnancù 12 347,00

poštovné, ceniny 2 213,00

telekomunikace (telefon, ADSL internet) 11 039,00

kanceláøské potøeby 13 660,00

pojistné majetku a služeb 9 179,00

bankovní poplatky 2 691,00

školení zamìstnancù a ostatní služby 23 668,00

mzdové náklady zamìstnancù 1 033 769,00

zákonné odvody za zamìstnance 342 804,00

zákonné sociální náklady a pojištìní zamìstnancù 5 548,00

odpisy (budov v nájmu, staveb, hmotného a nehmotného majetku) 359 963,00

úroky, poplatky 536,00

splátky pùjèek na spolufinancování rekonstrukce objektu** 9 421,00

pokuty a penále (splátky pokuty z auditu ROP NUTS II Severovýchod)*** 24 000,00

Celkem 2 166 823,00
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Finanèní rozvaha všech èinností k 31. 12. 2014

Poznámky k tabulce:
* pravidelné zálohy na energie (vodné-stoèné, plyn, elektøina)
** neuhrazené platby klientù sociální služby
*** odpisy majetku a budov
**** èasové rozlišení spotøeby energií
***** hospodáøský výsledek zahrnuje i náklady a výnosy peèovatelské služby

a vedlejší èinnosti (kinesiotapingu)

Aktiva v Kè

software 108 553,00

stavby 11 633 293,19

samostatné movité vìci a soubor movitých vìcí 1 231 149,30

drobný dluhodobý hmotný majetek 20 682,00

poøízené zboží - kinesiotaping 5 150,00

pokladna 77 987,00

bankovní úèet u KB 185 993,88

bankovní úèet u PS 243 261,70

poskytnuté provozní zálohy * 113 190,00

ostatní pohledávky 440,00

pohledávky za klienty ** 8 760,00

ostatní pøímé danì 1 399,00

náklady pøíštích období 41,00

pøíjmy pøíštích období 19 000,00

Celkem 13 648 899,07

Pasiva v Kè

oprávky k softwaru *** 72 129,00

oprávky ke stavbám k samostatným movitým vìcem a souborùm *** 1 995 271,30

výdaje pøíštích období 132 912,00

dohadné úèty pasivní**** 107 000,00

závazky z pronájmu 1 000 000,00

pùjèky na spolufinancování stavby (ROP NUTS II Severovýchod) 644 839,13

vlastní jmìní 9 794 491,00

Celkem 13 746 642,43

Hospodáøský výsledek ***** - 97 743,36
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Zpráva o èinnosti Peèovatelské služby

Peèovatelská služba funguje již druhým rokem 
a zamìøena je na potøeby uživatelù sociální 
rehabilitace, tj. pro ubytované klienty. Pokud 
uživatel onemocní nebo i po intenzivním 
nácviku nezvládá nìkterou èinnost, pomoc 
peèovatelské služby je na místì. Jedná se o 
pomoc v péèi o vlastní osobu, nákupy, úklidy, 
doprovody apod. I tato forma se tak stává 
nácvikem usnadòující výbìr této služby v budoucnu, po odchodu ze zaøízení sociální 
rehabilitace. Tuto èinnost zajiš�ují v rámci svého úvazku a pracovní doby stávající 
zamìstnanci pøímé péèe sociální rehabilitace. Níže uvedená tabulka ukazuje pøehled 
pøíjmù a nákladù služby v roce 2014.

Finanèní výsledovka vedlejší èinnosti (kinesiotaping) 

Poznámky k tabulce:

* zásoby zboží
** jednorázové náklady
*** mzda pracovníkù formou DPP

Výnosy v Kè

tržba za kinesiotaping 15 761,00

Celkem 15 761,00

Náklady v Kè

nákupy materiálu (kinesiotapy)* 6 650,00

cestovné (na školení)** 729,00

školení a kurzy** 3 100,00

ostatní služby (živnostenský list)** 1 000,00

mzdové náklady*** 6 367,00

Celkem 17 846,00

Výnosy peèovatelské služby v Kè

tržby za posyktnutou péèi uživatelùm služby 16 715,00

Náklady peèovatelské služby v Kè

mzdové náklady zamìstnancù vèetnì zákonných odvodù 15 330,00
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Seznam dárcù v roce 2014

manželé Dvoøákovi (Èeská Lípa)• Ing. Martin Falta (Èeská Lípa)

manželé Horáèkovi (Mladá Boleslav)

 Ing. Václav Merhulík (Èeská Lípa)• Zdena Kafková (Liberec)

Zdenìk Sùva (Liberec)

Blanka Hudecová - SIVENA

Mìsto Dubá

Obecní úøad Hartvíkovice

Mìsto Chodov

Obecní úøad Milèice

Mìsto Lomnice nad Popelkou

Mìsto Øíèany
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Kontaktní informace

Diakonie Dubá, Dlouhá 87, 471 41 Dubá

tel. 487 870 051 · mobil 739 050 523

Èísla bankovních úètù : 231232917 / 0300

nebo 19-8 960 720 247 / 0100

e-mail: csr@diakonieduba.cz

http://www.diakonieduba.cz


