Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové

Výroční zpráva 2006

Obsah
strana
1. Úvodní slovo .................................................................. 3
2. Poslání a cíle organizace .............................................. 4
3. Stručná historie

............................................................

4

4. Struktura organizace

...................................................

5

4.1. Pracovníci střediska

.................................................

5

4.2. Představenstvo střediska ..........................................

5

4.3. Dobrovolníci ..............................................................

5

5. Zpráva o činnosti ........................................................

6

5.1. Činnost střediska

.....................................................

6

5.1.1. Pečovatelská služba .............................................

6

5.1.2. Domov Diakonie ....................................................

7

5.1.3. Denní centrum pro seniory .....................................

8

6. Spolupráce střediska s dalšími institucemi ..................

9

7. Záměry organizace pro příští rok ................................

9

8. Zpráva o hospodaření .................................................

10

9. Poděkování ................................................................

14

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové

Výroční zpráva 2006

1. Úvodní slovo
Dostáváte do rukou výroční zprávu
Střediska Diakonie ČCE ve Dvoře Králové
nad Labem, která zachycuje výsledky naší
práce a významné události v životě
střediska
v roce 2006.
Při zpětném
pohledu na minulý rok se mi vybavují
mnohé události. Na tomto místě bych chtěl
připomenout zvláště některé z nich.

vzniku 83 seniorů při trvalém pobytu a
desítky dalších při přechodném pobytu.
Tolik
statistické údaje, které svědčí
o rozsahu činnosti střediska.
V roce 2006 jsme v Domově Diakonie
prožili nevšední událost. V únoru jsme
mohli
společně
s paní
Růženou
Mrkvičkovou oslavit její životní jubileum,
při kterém se dožila 100 let. Za dobu
existence domova je paní Mrkvičková
první obyvatelkou, která se takto vysokého
věku dožila.

Rok 2006 byl z pohledu ředitele střediska
rokem, kdy se nám dařilo poskytovat
sociální služby, které vycházejí z místních
potřeb a jsou součástí zpracovaného
komunitního plánu města a jeho správního
obvodu. O poskytované služby byl zájem,
což dokládají ve zprávě uvedená čísla.
Na druhou stranu se nám nepodařilo
získat dostatek finančních prostředků na
pokrytí provozních nákladů včetně jejich
2 % meziročního navýšení. Proto skončilo
hospodaření střediska 800 tisícovou
ztrátou a to i přes naši snahu držet
náklady na co nejnižší úrovni. Z finančního
hlediska tedy hodnotím uplynulý rok jako
nepříznivý. V letošním roce bude velmi
důležité tento
ukazatel změnit, aby
nedošlo k ohrožení finanční stability
střediska.

V roce
2007 čekají středisko, jeho
pracovníky a všechny současné i budoucí
uživatele velké změny, které s sebou
přinesl nový zákon o sociálních službách.
Věřím, že se postupem času prokáže
přínos této dlouho očekávané právní
úpravy pro všechny zainteresované
strany. Tedy jak pro uživatele, tak pro
poskytovatele služeb, tedy i pro středisko
Diakonie. V neposlední řadě bude přínos
nové
právní
úpravy
hodnocen
i
představiteli veřejné správy, která působí
v roli zadavatele sociálních služeb a
rozhoduje o výši dotačních prostředků
určených
na financování
sociálních
služeb.

K významným dnům roku 2006 patřil
patnáctý říjen. V říjnu jsme si ve středisku
připomněli 15 let od
založení naší
organizace a poskytování sociálních
služeb. V průběhu této doby pracovníci
střediska
poskytovali
pečovatelskou
službu celkem 818 uživatelům, denní
centrum pro seniory využívalo za první
3 roky
jeho
existence
celkem
20
uživatelů včetně
jejich
rodin.
Služeb Domova Diakonie využilo od jeho

Na závěr mi dovolte vyjádřit přání, aby se
středisku Diakonie dařilo v následujícím
období vytvářet pro poskytování sociálních
služeb takové podmínky, které umožní
udržet dobrou kvalitu služeb pro jejich
uživatele.
Mgr. Zdeněk Hojný
ředitel střediska
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3.

Poslání a cíle organizace

Stručná historie

Diakonie Českobratrské církve evangelické
– středisko ve Dvoře Králové n.L. (dále jen
středisko Diakonie) vzniklo z vůle členů
evangelického sboru ve Dvoře Králové n.L,
kteří se rozhodli věnovat svoje síly
křesťanské sociální službě pro lidi
v obtížné sociální situaci bez ohledu na
vyznání, přesvědčení nebo příslušnost
k církvi.
Středisko
Diakonie
vzniklo
15.10.1991 na základě rozhodnutí ředitele
Diakonie
ČCE
se
souhlasem
představenstva Diakonie ČCE.
Práce ve středisku byla od počátku
zaměřena na práci se seniory. Nejprve to
bylo prostřednictvím pečovatelské a
ošetřovatelské služby v domácnostech. Od
roku 1993 je také poskytována komplexní
sociálně zdravotní péče v Domově
Diakonie. Obě tyto sociální služby se
mohly rozvinout do současné podoby díky
konkrétní a obětavé práci pracovníků
střediska a díky zájmu, se kterým se
činnost střediska ze strany veřejnosti
setkávala a setkává. Rozvoj služeb
střediska by nebyl možný bez mnoha
domácích a zahraničních partnerů, dárců a
přátel střediska, kteří svými finančními
příspěvky tento rozvoj umožnili. Rozvoj
střediska pokračoval během roku 2003.
Díky dokončení projektu Bethesda bylo
možné rozšířit naší činnost pro seniory s
Alzhemerovou nemocí a nabídnout nové
služby v denním centru seniorům převážně
závislým na pomoci druhých.

Posláním Diakonie Českobratrské církve
evangelické - střediska ve Dvoře Králové
nad Labem je pomáhat seniorům a lidem
se zdravotním postižením naplňovat jejich
základní lidské potřeby a podporovat je v
aktivním způsobu života.
Poslání je naplňováno prostřednictvím
nabídky sociálních služeb poskytovaných
v pečovatelské službě, denním centru pro
seniory a v Domově Diakonie. O
poskytování těchto služeb mohou zájemci
požádat.
K základním cílům našich služeb patří
poskytování podpory za účelem zlepšení
nepříznivé sociální situace a snaha o
udržení nebo zvýšení kvality života lidí,
kterým jsou služby poskytovány.
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Struktura organizace

Zdeněk Hojný, místopředseda předst.,
ředitel střediska Diakonie, člen staršovstva
sboru
ČCE
ve
Dvoře
Králové
n. L.
Ing. Milan Moravec, učitel,
člen staršovstva
sboru ČCE ve Dvoře
Králové n.L. – Vít Paula, starosta obce
Doubravice – JUDr. Josef Pojezdný,
advokát,
zastupitel
města, člen
Římskokatolické církve
– MVDr. Petr
Růžička, veterinář, člen staršovstva sboru
ČCE ve Dvoře Králové n.L. – Milena
Suchánková, členka sociální komise
města, členka sboru ČCE ve Dvoře
Králové n.L. - Miluška Šimková, zdravotní
sestra, pracovnice střediska - MUDr.
Jindřiška Šnajdrová, praktická lékařka ve
Dvoře Králové n.L. – Stanislav Štěpař,
rozpočtář, člen staršovstva sboru ČCE ve
Dvoře Králové n.L. – Miroslav Vávra,
údržbář, člen sboru ČCE ve Dvoře Králové
n.L.

Středisko
Diakonie
je
evidovanou
právnickou osobou s vlastní právní
subjektivitou a je součástí organizační
struktury celé Diakonie ČCE. Orgánem
řízení a správy bylo v roce 2006
představenstvo
střediska.
Předseda
představenstva
plnil roli
statutárního
zástupce organizace. Každodenní činnost
střediska řídí ředitel, který
je rovněž
statutárním
zástupcem
organizace.
Jednotlivým uživatelům poskytuje sociální
služby tým pracovníků střediska.
V průběhu roku 2006 bylo hlavní činností
organizace poskytování sociálních služeb.
Sociální služby byly poskytovány v rámci
dotačního projektu Domov Diakonie a
denní centrum pro seniory a projektu
Pečovatelská služba.

4.3. Dobrovolníci
K dobrovolníkům našeho střediska patří
lidé, kteří nám bez nároku na finanční
odměnu pomáhají v naší práci. Jejich
činnost spočívá v pomoci jednotlivým
uživatelům nebo středisku jako organizaci.
Dobrovolníci nám tak poskytují svůj čas,
svoji energii, vědomosti a dovednosti, aby
tím přispívali k naplňování konkrétních cílů
činnosti střediska.

4.1. Pracovníci střediska
V roce 2006 pracovalo ve středisku
Diakonie 35 zaměstnanců. Na práci se
podílelo také několik dobrovolníků. Velikost
pracovního týmu vycházela v průběhu roku
2006 z potřeb, které bezprostředně
vyplývaly z množství úkolů plněných při
poskytování sociálních služeb.

Během roku 2006 jsme pokračovali ve
spolupráci s dobrovolnickým centrem
Královédvorská Arnika, které pro středisko
Diakonie zprostředkovává kontakt a práci
svých dobrovolníků z řad studentů, ale i
dalších osob.

4.2. Představenstvo střediska
Představenstvo střediska Diakonie plnilo
na svých jednáních v roce 2006 úkoly
vyplývající ze Statutu střediska a
Organizačního řádu Diakonie ČCE.
Konkrétně se zabývalo plněním svých
správních úkolů (projednávání rozpočtů,
výroční zprávy a hodnocení práce
střediska) a plánem činnosti na další
období.

Dobrovolná práce přináší středisku pomoc
vnímanou jako jednu z forem darů, které
středisko potřebuje a přijímá ve prospěch
své činnosti.

Představenstvo pracovalo ve složení:
Mgr. Vojen Syrovátka, farář sboru ČCE ve
Dvoře
Králové
n.L.,
senior
Královéhradeckého seniorátu – Mgr.
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situaci. Uvedené služby jsou poskytovány
za úplatu a prováděny ve spolupráci
s nejbližším okolím uživatele. To je obvykle
rodina, praktický lékař, sousedé. Důležitá
je spolupráce s praktickými a odbornými
lékaři. O spolupráci nás také v některých
případech žádají příslušné obecní úřady.

Zpráva o činnosti

Činnost střediska Diakonie byla i v roce
2006 zaměřena na poskytování sociálních
služeb občanům města Dvora Králové
n.L., dále občanům patnácti přilehlých
obcí, ale také občanům ze vzdálenějších
míst Královéhradeckého kraje.

V průběhu roku pokračovala spolupráce
s obcí Doubravice. Ta vlastní a spravuje
objekt Ježkův dům, který slouží jako
zdravotně sociální centrum. Díky dobrým
podmínkám je zde proto možné provozovat
detašované
pracoviště
pečovatelské
služby Diakonie. Jeho služeb využívají
senioři žijící v Doubravici a v řadě obcí v
okolí. Další obce podpořily provoz
pečovatelské
služby
finančním
příspěvkem. Kromě příspěvků z rozpočtů
obcí jsme v roce 2006 obdrželi zůstatek na
účtu mikroregionu Safari, který v roce
2006 ukončil svoji činnost. Zajištění
provozu pečovatelské služby by nebylo
možné bez finančních příspěvků města
Dvůr
Králové
a
zejména
Královéhradeckého kraje.
Celkové
provozní náklady pečovatelské služby
dosáhly v roce 2006 3,6 milionu korun.
Z toho 47 % nákladů bylo pokryto
příspěvky kraje, města a obcí. Úhrady
uživatelů za poskytnuté služby pokryly 40
% nákladů. 5 % nákladů bylo pokryto ze
sponzorských darů.

5.1.Činnost střediska
K charakteristickým rysům práce střediska
je snaha o pestrou nabídku služeb, která
reaguje na potřeby seniorů s různou mírou
závislosti
na
pomoci
jiné
osoby.
Nabízenými službami byly pečovatelská
služba, služby denního centra pro seniory
a pobytové služby poskytované v Domově
Diakonie.
5.1.1.Pečovatelská služba
Služba je určena lidem žijícím v domácím
prostředí. Jejím smyslem je taková
podpora uživatelů, která vede k udržení
jejich každodenních aktivit a životního
stylu.
Během roku 2006 působila pečovatelská
služba ve Dvoře Králové n.L. a v obcích
Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice,
Dubenec, Hřibojedy, Kuks - Kašov,
Lanžov,
Nemojov, Stanovice, Trotina,
Třebihošť, Vítězná, Vlčkovice, ZábřezíŘečice, Zdobín. Uživateli pečovatelské
služby byly převážně senioři, ale také
několik lidí v produktivním věku se
zdravotním postižením.

V rámci pečovatelské služby
byly z
vlastních zdrojů střediska půjčovány
zdravotní a pečovatelské pomůcky, jako
například invalidní vozíky, chodítka,
toaletní židle a polohovací postele.
Půjčovnu využilo v průběhu roku 23 osob,
které mohly s pomocí kompenzační
pomůcky překonávat zdravotní obtíže
v domácím prostředí za pomoci rodiny.

Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou
zaměřeny na zajištění základních životních
potřeb. Jsou to konkrétně pomoc při
osobní hygieně, dovážka oběda, podání
jídla, praní prádla, nákupy, práce spojené
s udržováním domácnosti, úklid úhlí a jeho
donáška. Dále jednoduché ošetřovatelské
úkony, zajištění léků, zajištění jednání
s úřady, osobní asistence a dohled na
klienta.
Pečovatelská
služba
byla
poskytována každý den v roce, tedy i ve
dnech pracovního volna. Naší snahou je
vycházet vstříc uživatelům, kteří nás o to
požádají a pečovatelská
služba
je
přínosným řešením v nepříznivé sociální

V průběhu roku se naše organizace
zapojila do projektu Královéhradeckého
kraje, v jehož rámci probíhaly konzultace v
zavádění
standardů
kvality
v pečovatelských službách na území
Královéhradeckého kraje.
V následující tabulce jsou uvedeny
základní údaje o počtech uživatelů v roce
2006 a údaje týkající se personálního a
6
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technického zajištění pečovatelské služby.
Středisko Diakonie poskytovalo v roce
2006 sociální služby občanům města
Dvora Králové n.L., dále občanům patnácti
přilehlých obcí.

Počet uživatelů PS v roce 2006
z toho v okolních obcích

v nepřetržitém provozu
a
provádí ji
pracovní tým, který během své práce
klade důraz na individuální přístup k
jednotlivým uživatelům, respektuje jejich
potřeby a podporuje je k co nejvyšší míře
samostatnosti. Ke každodenním úkolům
pracovníků týmu patří například podpora
při
sebeobsluze
obyvatel
domova,
zajišťování stravy, provádění základní
ošetřovatelské péče, praní prádla a další
nezbytné služby spojené s bydlením.
Zdravotní péče je zajišťována ve
spolupráci s praktickými a dalšími
odbornými lékaři. Součástí Domova
Diakonie je oddělení se zvýšenou péčí,
určené pro péči o 10 lidí postižených
Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem
demence. Tato část domova je určena pro
seniory z Královéhradeckého kraje a
k hlavním cílům služeb zajišťovaných na
tomto oddělení patří zajištění péče
zohledňující zvláštní potřeby lidí s tímto
závažným postižením. Objekt Domova
Diakonie dále slouží jako provozní zázemí
pečovatelské služby a administrativní sídlo
organizace.

227
97

Počet uživatelů k 31.12.2006
182
z toho v okolních obcích
81
Počet pracovníků: 16(9,5 pracovních úvazků)
Z toho: 4 pečovatelky (3,6 úvazku)
2 řidiči ( 0,9 úvazku)
1 pradlena (0,5 úvazku)
4 provoz kuchyně (2,3 úvazku)
4 administrativa (1,3 úvazku)
1 sociální pracovnice(0,8 úvazku)
Technické zabezpečení:
- automobily 7x
kompenzační pomůcky k zapůjčení
- koupelna se zdvíhací židlí
prádelna a žehlírna prádla

Jedním z rysů práce v Domově Diakonie
je vytváření možností pro aktivní život
seniorů využívajících
služeb tohoto
zařízení. Několik obyvatel domova se
pravidelně účastnilo aktivit, při kterých
jednotlivci vyráběli různé dekorativní
předměty. K společenskému
životu v
domově patří též oslavy narozenin,
mikulášské posezení nebo vystoupení dětí
ze základních škol nebo mateřského
centra Žirafa. V letních měsících se konaly
dva společné výlety. V době adventu
prodávali obyvatelé drobné dárky a
ozdobné předměty, které za tímto účelem
v průběhu podzimu vyráběli. Z výtěžku
prodeje je hrazen nákup dalšího materiálu
používaného v rámci pracovní terapie
(ergoterapie). Z výčtu aktivit
je patrný
důraz na tuto oblasti služeb domova.
Rovněž je třeba uvést, že při takových
tvořivých aktivitách se dostává jednotlivým
uživatelům individuální podpory, která je
jedním ze základních principů péče
poskytované v domově.
Do života
Domova se
promítá
skutečnost, že jde o zařízení křesťanské a

5.1.2. Domov Diakonie
Domov Diakonie je pobytové zařízení
určené pro seniory, kteří se vzhledem k
vysokému věku, nemoci či vážnému
zdravotnímu postižení nacházejí v situaci,
kdy je pro ně život ve vlastní domácnosti
velmi obtížný případně nemožný. Domov
poskytoval v roce 2006 uživatelům služby
spojené s trvalým nebo přechodným
pobytem. Snahou pracovníků domova je
vytváření podmínek pro aktivní a důstojný
život seniorů využívajících služby zařízení.
V Domově Diakonie jsou podmínky pro
poskytování celodenní péče pro 34
uživatelů. Senioři využívající služeb
domova mají zajištěny sociální a zdravotní
služby, které vyžaduje jejich situace. Cílem
služeb poskytovaných v zařízení je
podpora seniorů, zajištění potřebné péče a
tím i podpora kvality života uživatelů.
V Domově je 27 jednolůžkových pokojů a 4
dvoulůžkové.
Každý pokoj je vybaven
vlastní koupelnou. Péče je poskytována
7
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ekumenicky otevřené. Zájemci z řad
obyvatel
se
účastnili
pravidelných
biblických hodin společně se členy
místního českobratrského evangelického
sboru. V průběhu roku se každý měsíc
v kapli domova konaly bohoslužby vedené
evangelickým
nebo
římskokatolickým
farářem. Každou neděli je pro zájemce
zajištěn odvoz na bohoslužby.

lidem žijícím v domácím prostředí a zároveň
závislým na pravidelné péči rodiny, kterou
jim
však
může
rodina
poskytovat
v omezené míře. Cílem této služby je proto
zajištění péče v době, kdy ji nemůže
poskytovat rodina. To vede k udržení nebo
zlepšení kvality života uživatelů služby.
V denním centru je vytvořeno bezpečné
prostředí, je zde zajištěna strava, hygiena a
jsou zde podmínky pro aktivně trávený
volný čas, přiměřeně zdravotnímu stavu
uživatelů. Během pobytu v denním centru
klienti využívali například koupele, základní
rehabilitaci, trénink paměti, procvičování
jemné motoriky, procházky v okolí denního
centra, účastnili se kulturních programů,
pracovní terapie a trávili část dne ve
společnosti dalších uživatelů denního
centra. Tato individuálně zaměřená podpora
a možnost trávit část dne ve společnosti
dalších osob má velký přínos pro fyzikou i
psychickou kondici jednotlivých uživatelů.

Jedno místo v Domově bylo vyčleněno pro
přechodné pobyty. Tuto službu využilo
během roku 10 seniorů, kterým se po
většinu roku věnují rodinní příslušníci. Na
přechodné pobyty byli přijímány osoby,
kterým se z různých důvodů rodina
nemohla
přechodně věnovat. Při
přechodném pobytu je zajištěna celodenní
péče, jejímž příjemcem je jak osoba
přechodně ubytovaná v Domově, tak
rodinní pečovatelé.
V průběhu roku bylo do Domova přijato 6
nových obyvatelů na trvalý pobyt. V
následující tabulce jsou uvedeny základní
údaje o počtech uživatelů v roce 2006 a
údaje týkající se personálního zajištění
provozu domova.

Služby denního centra využívalo v roce
2005 celkem 14 seniorů ze Dvora Králové
n.L. a okolních obcí. Pracovní tým denního
centra byl ze tří pracovníků: pečovatelky,
částí pracovního úvazku také řidiče a
sociální pracovnice. Prostorové zázemí
služby tvoří denní místnost, odpočinková
místnost, koupelna a klubovna, která je
společným místem setkávání seniorů
využívajících služby denního centra a
Domova Diakonie. Pro dopravu seniorů je
užíván osobní automobil.

Kapacita domova
34 lůžek
Celkový počet seniorů, kteří využili služeb
Domova Diakonie v roce 2006:
50 osob
Z toho: 10 seniorů přechodný pobyt(327 dnů)
40 seniorů trvalý pobyt
Počet uživatelů
k 31.12.2006:
Průměrný počet obyvatel domova:
Průměrný věk obyvatelů domova:

Počet uživatelů denního centra pro seniory
v roce 2006:
14

33
33,1
85,6

Počet pracovníků: 3 ( 1,4 pracovních úvazků)
z toho:
1 pracovnice v přímé práci s uživateli
2 pracovníci v nepřímé práci s uživateli (0,4)

Počet pracovníků: 28 ( 20,9 pracovních
úvazků) z toho:
pracovníci v přímé práci s uživateli
14,5
pomocný obslužný personál
4,25
řízení a administrativa
2,15

Technické zabezpečení:
- prostory denního centra
- koupelna
- klubovna
- automobil

5.1.3. Denní centrum pro seniory
Také v roce 2006 byly poskytovány služby
v denním centru pro seniory. To je určeno

8

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové

Výroční zpráva 2006

6. Spolupráce
institucemi

7. Záměry organizace pro rok 2007

střediska s dalšími

K práci střediska Diakonie přispívají
různým způsobem další organizace, úřady
a samospráva (kraj, město a obce).
Spolupráce s těmito subjekty má přímý
vliv na naplňování poslání a cílů střediska.

Záměry
pro
rok
2007
vycházejí
z dlouhodobého cíle, kterým je poskytovaní
sociálních
služeb,
které
pomáhají
uživatelům řešit jejich nepříznivou sociální
situaci. Pro středisko bude důležité
přizpůsobit se novým podmínkám, které
nastolil nový zákon o sociálních službách.

Poskytovanými
sociálními
službami
středisko Diakonie přispívá k řešení
problémů seniorů a lidí se zdravotním
postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci. Řešení těchto sociálních
problémů je však nejen v zájmu samotných
uživatelů, ale též v obecném zájmu. Služby
střediska jsou součástí zpracovaného
komunitního plánu pověřené obce III. typu
Dvůr Králové nad Labem.

Nový zákon o sociálních službách zavádí
mimo jiné registrace a inspekce sociálních
služeb. Proto je jedním z cílů střediska pro
rok
2007
registrovat
dlouhodobě
poskytované
sociální
služby.
Dle
terminologie
zákona
se
jedná
o
pečovatelskou službu, denní stacionář,
domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem pro lidi s demencí. Na základě
registrace služeb bude možné využívat
prostředky z veřejných rozpočtů a zároveň
bude přicházet na registrované služby
inspekce.

Naše činnost v roce 2006 byla finančně
podpořena zejména
Královéhradeckým
krajem, Městem Dvůr Králové n.L. a
obcemi Nemojov,
Vítězná a Třebihošť.
Také se nám podařilo získat účelově
vázanou finanční podporu Nadace Divoké
husy. V červnu proběhla v ulicích města
Dvůr Králové n.L. veřejná sbírka

K cílům střediska též patří získat pro naší
činnost finance z prostředků veřejného
zdravotního pojištění za zdravotní péči
poskytnutou
v
Domově
Diakonie
prostřednictvím odborného zdravotnického
personálu.

K partnerům patří i další neziskové
organizace, od kterých získáváme podporu
v různé podobě, často formou poskytnutí
informací, vzdělávacími aktivitami nebo ve
formě
práce
dobrovolníků.
K těmto
organizacím patří například Česká rada
humanitárních
organizací,
Česká
Alzheimerovská společnost, dobrovolnické
sdružení Královédvorská Arnika, Sdružení
pro pomoc mentálně postiženým a další.
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8. Zpráva o hospodaření
Hospodaření střediska v roce 2006
skončilo záporným výsledkem.
V meziročním srovnání roku 2006
a 2005 došlo k růstu nákladů střediska o
2,1 %. Objem poskytovaných služeb se
mírně zvýšil. Na zvýšení nákladů mělo
největší vliv navýšení mzdových tarifů a
zvýšení podílu nakupovaných služeb.
Výnosy střediska poklesly meziročně
o 2,7%. Této skutečnosti se nepodařilo
zabránit ani přes zvýšení příjmů od
uživatelů za poskytované sociální služby.
Naopak zásadní vliv na výši výnosů měl
pokles nebo stagnace dotací a příspěvků
z veřejných rozpočtů (kraj, město obce).
Provozní hospodaření celého střediska v
roce 2006 skončilo ztrátou ve výši 805 tisíc
korun. Tato ztráta je účetně evidována a
v případě příznivých výsledků hospodaření
v následujících letech bude tato ztráta
vypořádána.
V roce 2006 dosáhly výdaje 11,39
milionu korun. Byly to výdaje na nákup
materiálu ve výši 1,97 mil. Kč, nákup
energií 0,59 mil. Kč a nákup služeb 0,45
mil. Kč. Výdaje vynaložené na mzdy
zaměstnanců a odvody ke mzdám dosáhly
7 mil. Kč. Výdaje na pořízení majetku
dosáhly 0,29 mil. Korun. Konečně výdaje
na údržbu, pojištění majetku, příspěvek

zřizovateli a ostatní výdaje činily v součtu
1,09 mil Kč. Příjmy organizace dosáhly
10,85 milionu korun a tvořily je úhrady za
poskytnuté služby ve výši 4,8 mil. Kč,
dotace a příspěvky kraje, města a obcí ve
výši 5,6 mil. Kč, a dále dary, úroky a
příjmy z vedlejší činnosti ve výši 0,45 mil.
Kč.
Stav majetku organizace, tedy
účetní hodnota budov a vybavení, dosáhl
k závěru roku výše 25 milionu korun.
V průběhu roku byl vyřazen automobil
z důvodu prodeje v pořizovací hodnotě 106
tis. Kč, dále bylo provedeno technické
zhodnocení majetku ve výši 52 tis. Kč a byl
pořízen nový majetek v hodnotě 332 tis.
Kč.
Na fondech organizace bylo
k 31.12.2006 2 milionu korun. Přírůstek na
fondech byl za rok 2006 200 tis. Kč, úbytek
činil 213 tis. Kč.
Závěrem můžeme konstatovat, že
peněžní zůstatek na účtech a v pokladně
k 31.12.2006 tvořil finanční rezervu pro
financování poskytovaných sociálních
služeb v prvním čtvrtletí roku 2007. Tato
skutečnost vypovídá o finanční stabilitě
střediska.

Účetní výsledovka střediska za rok 2006 – v tisících Kč:
účet

Náklady – název účtu (druh nákladů):

501
502
507
511
512
516
517
518
521
524
527
549
551
581

Materiál
Energie
DDHM
Opravy a udržování
Cestovné
Spoje
DDNM
Nakupované služby
Mzdy zaměstnanců
Zákonné zdrav. a soc. pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
Účetní odpisy HIM
Příspěvky ústředí
Náklady celkem

Domov a
denní centrum
950
504
61
167
33
35
1
314
3669
1292
60
173
535
279
8073
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Pečovatelská
služba
845
82
112
84
1
12
9
89
1630
568
22
36
0
93
3583

Celkem
1795
586
173
251
34
47
10
403
5299
1860
82
209
535
372
11656
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účet

Výnosy – název účtu (druh výnosů):

602
603
644
648
649
683
691
691
691

Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy z vedlejší činnosti
Úroky bankovních účtů
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Dary
Provozní dotace kraje
Provozní dotace města Dvůr Králové n.L.
Provozní dotace od obcí
Výnosy celkem

Výroční zpráva 2006

Domov a
denní centrum
3385
91
22
0
16
106
3770
160
0
7550

Pečovatelská
služba
1418
9
0
0
0
196
1510
140
28
3301

-523

-282

Hospodářský výsledek

Celkem
4803
100
22
0
16
302
5280
300
28
10851
-805

Zkrácená rozvaha organizace k 31.12.2006 – v tisících Kč
Č. účtu
021
022
028
031
081 - 088
112
211
213
221
311
314
335
381

Aktiva – název účtu
Budovy a stavby vlastněné střediskem
Movité věci
Drobný hmotný majetek
Pozemky
Oprávky
Materiál na skladě
Pokladna (hotové peníze)
Ceniny
Peníze na bankovních účtech
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
Aktiva cekem

Stav k 31.12.2006

Č. účtu
325
331
336
342
379
383
384 - 385
389
901
911 - 915
932
963

Pasiva – název účtu
Závazky ostatní
Závazky k zaměstnancům – doplatky mzdy
Závazky ke zdravotnímu a soc. pojištění
Závazek k odvodu daně z mezd
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty
Vlastní jmění
Fondy (sociální, reprodukce, darů)
Neuhrazená ztráta minulých období
Hospodářský výsledek roku 2006
Pasiva celkem

Stav k 31.12.2006
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26763
4035
2053
363
-8233
26
125
4
2031
2
327
21
58
27575

209
385
270
51
42
11
9
289
24960
2082
72
-805
27575
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S t r u k t u r a p ř íj m ů v r o c e 2 0 0 6 ( z d r o j e f in a n c o v á n í )

4 8 ,6 %
p ř í j m y z v la s t n í č in n o s t i
d o ta c e k r a j
p řís p ě v k y m ě s ta a o b c í

4 5 ,5 %

d a ry

2 ,9 %

3%

Vývoj dotací a příspěvků v letech 2002 – 2006

MPSV ČR
Město
Dvůr Králové
obce
Královéhradecký
kraj
Úřady práce
Celkem

2002

2003

2004

2005

2006

3 086 387

4 041 000

3 870 400

0

0

320 000

300 000

200 000

350 000

300 000

17 200

19 000

37 000

45 000

28 000

500 000

428 000

1 325 000

5 280 000

5 280 000

159 808

160 578

4 947 808

5 592 978

3 923 587
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Výrok auditora

Výrok auditora:
Auditorská společnost:

bez výhrad
c.k. audit s.r.o.
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41
IČO: 46504028
DIČ: CZ46504028
osvědčení číslo: 392

Auditor:

Ing. Dagmar Křenová, osvědčení číslo: 1668
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9. Poděkování

Náš velký dík patří všem dárcům a
organizacím, kteří v roce 2006 podpořili
naši činnost. Bez darů a příspěvků
jednotlivých dárců, firem, nadací, státní
správy, krajské a obecní samosprávy by
nebyla činnost Diakonie možná. Každý
dar nebo příspěvek je pro nás vyjádřením
podpory a posilou do naší další práce.

V roce 2006 středisko obdrželo finanční
dary
od
řady
dárců a úzce
spolupracovalo s několika dobrovolníky.
Jmenovitě chceme ještě jednou vyjádřit
poděkování níže uvedeným institucím,
sponzorům, dárcům a dobrovolným
spolupracovníkům:

Královéhradecký kraj
Město Dvůr Králové n.L.
Obec Nemojov
Obec Doubravice
Obec Vítězná
Obec Třebihošť
Nadace Divoké husy, Praha
Česká alzheimerovská společnost, Praha
Jídelní a lůžkové vozy, a.s., Praha
Jindra Háchová, Praha
Blanka Látalová, Toronto
portál www. královédvorsko.cz
Další spolupracovníci:
Jan Czekala
Anna Schmidtová
Anna Vokounová
Tomáš Mervart
manželé Láskovi
Vanda Sedláková
Andrea Róthová
Eva Horáková
Iveta Seifrtová
Kateřina Reehová
Pavla Sklenářová
Jana Štěpánová
Královédvorská arnika – dobrovolnické sdružení

Upřímný dík patří i všem ostatním dárcům, kteří zde nejsou jmenováni.
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