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1. Úvodní slovo
Výroční zpráva, kterou dostáváte do ruky, zachycuje základní údaje o životě střediska
v uplynulém roce.
Rok 2011 byl rokem 20. výročí založení střediska. Kromě poskytování sociálních služeb
jsme se častěji než jindy ohlíželi a připomínali si důležité události, roky a s nimi spojené
osobnosti, které se podíleli na formování a rozvoji střediska, ale i běžné každodenní práci.
Během oslav, ale i během celého roku přijela do střediska řada domácích i zahraničních
hostů, kteří se zajímali o práci střediska a jeho postavení v místě či regionu, pokládali mnoho
otázek a vyjadřovali často sympatie a podporu naší práci.
Po přečtení výroční zprávy by se čtenářům mohlo zdát, že při naší práci jde zejména o
počty uživatelů služeb, pracovníků nebo ekonomické ukazatele vyjádřené v číslech a
korunách. Během minulého roku jsem si však mnohokrát uvědomil, že zájem, slovem
vyjádřená podpora nebo sdílená zkušenost, je pro život ve středisku s jeho konkrétními
uživateli a pracovníky velkou posilou, ze které můžeme čerpat sílu při každodenních
starostech, ale třeba i tehdy, když cíl našeho snažení vidíme jen kdesi daleko před námi
v hrubých obrysech.
Proto bych do dalších dvaceti let přál královédvorskému středisku tolik potřebné podpory,
aby práce započatá v roce 1991 mohla úspěšně pokračovat a středisko mohlo dobře sloužit
lidem, kteří pomoc střediska Diakonie vyhledají.

Mgr. Zdeněk Hojný
ředitel střediska
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3. Vznik a vývoj střediska

Poslání a cíle organizace

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. Motivací pro
tuto naší pomoc potřebným je, ve smyslu
Řádu diakonické práce, křesťanská láska
k bližnímu.

Diakonie
Českobratrské
církve
evangelické – středisko ve Dvoře Králové
nad Labem (dále jen středisko Diakonie)
vzniklo z vůle členů evangelického sboru
ve Dvoře Králové nad Labem, kteří se
rozhodli věnovat svoje síly sociální službě
určené lidem v obtížné sociální situaci bez
ohledu na vyznání, přesvědčení nebo
příslušnost k církvi. Středisko Diakonie
vzniklo 15.10.1991.
Práce ve středisku byla od počátku
zaměřena na práci se seniory. Nejprve to
bylo prostřednictvím pečovatelské a
ošetřovatelské služby v domácnostech. Od
roku 1993 byla také poskytována
komplexní sociálně zdravotní péče v
Domově Diakonie. Obě tyto sociální služby
se mohly rozvinout až do současné podoby
díky konkrétní práci pracovníků střediska a
díky zájmu, se kterým se činnost střediska
ze strany veřejnosti setkávala. Rozvoj
služeb střediska byl možný díky mnoha
domácím a zahraničním partnerům a
dárcům. Ti svými finančními příspěvky
tento rozvoj umožnili. Rozvoj střediska
pokračoval v roce 2003. Díky dokončení
projektu Bethesda bylo možné rozšířit naší
činnost pro seniory s Alzheimerovou
nemocí a nabídnout nové služby v denním
centru seniorům více závislým na pomoci
druhých. V roce 2007 byly poskytované
služby přizpůsobeny novým podmínkám,
které nastavil zákon o sociálních službách.

Poslání je naplňováno prostřednictvím
nabídky sociálních služeb. Středisko je
registrovaným poskytovatelem 4 sociálních
služeb podle zákona o sociálních službách.
Jsou to pečovatelská služba, denní
stacionář, domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem.
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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4.3. Dozorčí rada střediska

Struktura organizace

Středisko Diakonie je evidovanou
právnickou osobou s vlastní právní
subjektivitou a je součástí Diakonie
Českobratrské církve evangelické, která
jednotlivá střediska zřizuje a působí na ně
prostřednictvím
svých
kompetentních
orgánů.
V průběhu roku 2011 bylo hlavní
činností organizace poskytování sociálních
služeb, které jsou registrovány u Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní
náklady sociálních služeb byly finančně
podpořeny ze státního rozpočtu a
veřejných rozpočtů územních samospráv.
Byly to zejména dotační program MPSV,
Královéhradeckého kraje a Města Dvůr
Králové n. L., z nichž byly podpořeny
jednotlivé sociální služby, tj. pečovatelská
služba, denní stacionář, domov pro seniory
a domov se zvláštním režimem.

Dozorčí rada střediska je kontrolním
orgánem střediska. V průběhu roku 2011
se věnovala projednávání výroční zprávy,
plánu činnosti a rozpočtu na následující
období, aktuálním informacím o provozu a
vyjadřovala se k práci střediska.
V říjnu 2011 uběhlo dozorčí radě
střediska čtyřleté volební období. S tímto
datem se rozhodli svojí práci v dozorčí
radě ukončit a na nové funkční období
nekandidovat dva dlouholetí členové
dozorčí rady střediska, Ing. Milan Moravec
a MVDr. Petr Růžička. 20. 9. 2011 byla
spolupracujícím farním sborem ČCE ve
Dvoře Králové n. L. provedena nová volba,
která byla následně potvrzena Dozorčí
radou Diakonie ČCE. Členy nově zvolené
devítičlenná dozorčí rady jsou: JUDr. Josef
Pojezdný (předseda), Stanislav Štěpař
(místopředseda), Bc. Kateřina Pištorová,
MUDr.
Jindřiška
Šnajdrová,
Milena
Suchánková, Vladimíra Derdová, Mgr. Aleš
Mostecký, Pavla Pátá a Eva Vávrová.

4.1. Správní rada střediska
Orgánem řízení a správy střediska
Diakonie je tříčlenná správní rada
střediska, která je kolektivním statutárním
orgánem.
Správní
rada
pracovala
v průběhu roku 2011 ve složení Mgr.
Zdeněk Hojný - ředitel střediska, Petra
Pišiová a Miroslava Ondrušová – na
pozicích zástupců ředitele.

4.4. Dobrovolníci
Při
zajišťování
chodu
střediska
spolupracujeme také s dobrovolníky.
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.
Dobrovolná práce přináší středisku pomoc
vnímanou jako jednu z forem podpory,
které středisko potřebuje a přijímá ve
prospěch své činnosti.
Do
dobrovolnické
pomoci
se
zapojovalo v průběhu roku několik lidí z řad
členů farního sboru ČCE, katolické
farnosti, studentů středních škol a dalších
lidí, kteří pravidelně navštěvovali uživatele
Domova
Diakonie.
V roce
2011
pokračovala spolupráce s dobrovolnickým
centrem Královédvorská Arnika. Její
dobrovolníci z řad studentů pomáhali při
pořádání veřejné sbírky konané u
příležitosti dne Alzheimerovy choroby a
pomáhali
nám
zároveň
informovat
veřejnost o této problematice.

4.2. Pracovníci střediska
Sociální služby byly zajišťovány
zejména prostřednictvím zaměstnanců
střediska. Krátkodobé úkoly a přechodný
nedostatek pracovníků byly zajišťovány
také pomocí dohod o provedení práce a
dohod o pracovní činnosti. Nebylo však
vytvořeno žádné nové pracovní místo, a
proto jsme nečerpali v průběhu roku
finanční
podporu
z úřadu
práce.
V průběhu roku se na práci podílelo také
několik dobrovolníků. Velikost pracovního
týmu vycházela v průběhu roku 2011
z potřeb, které bezprostředně vyplývaly
z množství úkolů plněných při poskytování
sociálních služeb.
Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců za rok 2011
Dohody o provedení práce

36,62
8
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Zpráva o činnosti
a v okolních obcích. Středisko Diakonie
zajišťuje
mzdové
náklady
spojené
s poskytováním služby, náklady na provoz
a údržbu automobilu a materiálové náklady
přímo spojené s poskytováním služby.
Obec Doubravice nese náklady spojené
s provozem Ježkova domu (tj. energie,
technická údržba a opravy, úklid, pojištění).
Příjmy, které obec získala jako příspěvek
střediska Diakonie na krytí provozních
nákladů, dosáhly částky 46 tisíc korun.
Obec Doubravice se prostřednictvím
financování výše zmíněných provozních
nákladů podílí na fungování pečovatelské
služby poskytované svým občanům.
Obce,
v nichž
služba
působila,
finančně podpořily provoz služby. Zajištění
provozu pečovatelské služby by nebylo
možné
bez
dotací
MPSV,
Královéhradeckého kraje a města Dvůr
Králové.
Celkové provozní náklady
pečovatelské služby dosáhly v roce 2011
4102 tis. korun. Z toho z úhrad uživatelů za
poskytnuté služby bylo pokryto 57%
nákladů služby, 19,5% nákladů bylo
pokryto z dotace MPSV, příspěvek kraje
pokryl 17%, příspěvky města a obcí
pokryly celkem 4,6% nákladů.
V rámci pečovatelské služby byly ze
zdrojů střediska půjčovány zdravotní a
pečovatelské pomůcky, jako například
invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle a
polohovací postele. Tuto službu využilo
v průběhu roku 38 osob, které mohly
s pomocí
kompenzační
pomůcky
překonávat zdravotní obtíže v domácím
prostředí za pomoci rodiny. Tabulka uvádí
údaje o kapacitě služby, počtech uživatelů
a údaje týkající se personálního zajištění
služby v roce 2011.

V souladu se statutem střediska
Diakonie byla naše činnost v průběhu roku
zaměřena na poskytování sociálních
služeb. Služby byly poskytovány občanům
města Dvora Králové n. L., dále občanům
přilehlých obcí.
K charakteristickým rysům práce
střediska je snaha o takovou nabídku
služeb, která reaguje na různé životní
situace a potřeby seniorů, popřípadě lidí se
zdravotním postižením, kteří jsou závislí na
pomoci jiné osoby. Nabízenými službami
v roce 2011 byly:
pečovatelská služba
služby denního centra pro seniory
pobytové
služby
poskytované
v Domově Diakonie.
5.1. Pečovatelská služba
Tato sociální služba je určena lidem
žijícím
v domácím
prostředí.
Jejím
smyslem je taková podpora uživatelů, která
přispívá k udržení jejich běžných aktivit a
životního stylu.
Během
roku
2011
působila
pečovatelská služba ve Dvoře Králové n. L.
a v obcích Bílá Třemešná, Bílé Poličany,
Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Kocbeře,
Kohoutov, Kuks, Lanžov, Nemojov,
Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vítězná,
Vlčkovice,
Zábřezí-Řečice,
Zdobín.
Uživateli pečovatelské služby byli převážně
senioři, ale též několik mladších osob se
zdravotním postižením.
Služba zajišťuje jednotlivé úkony
zaměřené na zajištění základních životních
potřeb. Jsou to např. pomoc při osobní
hygieně, pomoc při zajištění stravy,
dovážka oběda, podání jídla, praní prádla,
nákupy a práce spojené s udržováním
chodu domácnosti. Dále zajištění léků,
pomoc při jednání s úřady a doprovázení
uživatele mimo domácnost. Pečovatelská
služba byla poskytována každý den v roce,
tedy včetně poskytování služby o
víkendech a svátcích.
V průběhu
roku
pokračovala
spolupráce s obcí Doubravice. Ježkův
dům v Doubravici slouží jako zdravotně
sociální centrum a detašované pracoviště
pečovatelské služby Diakonie. Jeho služeb
využívají
senioři žijící v Doubravici

Maximální denní kapacita
Počet uživatelů PS v roce 2011
z toho v okolních obcích

196 osob
190 osob
87 osob

Počet uživatelů k 31.12.2011
z toho v okolních obcích

143 osob
66 osob

Počet pracovníků: 16(8,83 úvazků) z toho:
pracovníci v přímé práci s uživateli
5,53
pomocný obslužný personál
2,45
řízení a administrativa
0,85

6

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové

Výroční zpráva 2011

5.2. Denní centrum pro seniory
Denní centrum
pro seniory je
registrováno dle § 46 zákona o sociálních
službách jako ambulantní sociální služba
denní stacionář. Denní centrum je
v provozu od roku 2003.
Smyslem
služeb
poskytovaných
v denním centru pro seniory je zachování
nebo zvýšení kvality života lidí, kteří službu
využívají. Ke konkrétním oblastem podpory
seniorů
patří
udržení
stávajících
schopností sebeobsluhy, překonávání
osamělosti,
zajištění
dohledu
nebo
zlepšení soběstačnosti seniorů. Svojí
podstatou zároveň služba podporuje
zachování péče rodiny a život ve vlastním,
přirozeném domácím prostředí.
Denní centrum využívali senioři závislí
na pravidelné péči rodiny, kterou jim však
rodina mohla poskytovat v omezené míře.
V denním centru je vytvořeno vhodné
prostředí vzhledem k potřebám seniorů, je
zde zajištěna strava, hygiena a jsou zde
podmínky pro aktivně trávený volný čas,
přiměřeně zdravotnímu stavu uživatelů.
Během pobytu v denním centru senioři
využívali například koupání, základní
rehabilitaci, trénink paměti, procvičování
jemné motoriky, procházky v okolí denního
centra, účastnili se kulturních programů,
pracovní terapie a trávili podstatnou část
dne ve společnosti dalších uživatelů
denního
centra.
Takto
individuálně
zaměřená podpora a možnost trávit část
dne ve společnosti dalších osob má velký
přínos pro fyzickou i psychickou kondici
jednotlivých uživatelů.
V roce 2011 došlo k meziročnímu
snížení využití služby. Služby denního
centra sice využívalo celkem 23 seniorů ze
Dvora Králové n. L. a okolních obcí, ale
zkrátila se doba pobytu jednotlivých
uživatelů. Pracovní tým denního centra byl
tvořen 8 pracovníky a součet jednotlivých
pracovních úvazků dosáhl čísla 1,91.
Celkové provozní náklady denního centra
dosáhly v roce 2011 753 tis. korun. Z toho
z úhrad uživatelů za poskytnuté služby
bylo pokryto 24 % nákladů služby, 20%
nákladů bylo pokryto z dotace MPSV,
příspěvek kraje pokryl 8% a příspěvek
města Dvůr Králové a obcí pokryl 12%
nákladů.
V rámci
odděleného
střediskového hospodaření jednotlivých

služeb skončilo denní centrum pro seniory
ve ztrátě ve výši 125 tis. korun. Tabulka
uvádí údaje o kapacitě služby, počtech
uživatelů v roce 2011 a údaje týkající se
personálního zajištění služby.
Kapacita denního centra max. 10 osob/denně
Počet uživatelů služby v roce 2011: 23 osob

Počet uživatelů k 31.12.2011:
9
Průměrný počet uživatelů denně
4,25
Počet pracovníků: 8 ( 1,91 úvazků) z toho:
3 pracovnice v přímé práci s uživateli(1,5)
2 pracovnice v nepřímé práci s uživateli (0,3)
5.3. Domov Diakonie
Domov Diakonie je pobytové zařízení
určené pro seniory, kteří se vzhledem k
vysokému věku, nemoci nebo vážnému
zdravotnímu postižení nacházejí v situaci,
kdy je pro ně život ve vlastní domácnosti
velmi obtížný nebo nemožný. Služby
Domova Diakonie jsou poskytovány dle §49
a §50 zákona o sociálních službách jako
domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem.
5.3.1. Služba domov pro seniory
Cílem této služby je
vytváření
podmínek pro aktivní a důstojný život
obyvatelů domova, kteří se vzhledem
k věku, nemoci, či zdravotnímu postižení
nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. V
Domově je zajištěno trvalé ubytování,
stravování a další sociální a zdravotní
služby, které vyžaduje jejich situace.
Tato část Domova Diakonie měla
v roce 2011 kapacitu 23 lůžek. Z toho 19
míst v jednolůžkových pokojích a 4 místa
v dvoulůžkových pokojích. Péče byla
poskytována
v nepřetržitém
provozu.
Pracovní tým zajišťuje například podporu
při
sebeobsluze
obyvatel
domova,
zajišťování stravy, provádění základní
ošetřovatelské péče, praní prádla a další
nezbytné služby spojené s bydlením.
Zdravotní péče je zajišťována zdravotním
personálem domova ve spolupráci s
praktickými a dalšími odbornými lékaři.
Jednou z oblastí práce v Domově
Diakonie je vytváření možností pro aktivní
život uživatelů. Ti se mohli
zapojit
7
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Tato část Domova Diakonie má
kapacitu 10 lůžek. Všechna místa jsou
v jednolůžkových pokojích. Péče byla
poskytována v nepřetržitém provozu.
Z důvodu
omezení
komunikačních
schopností lidí s demencí jsou z hlediska
poskytování služby zcela zásadní dobré
komunikační
dovednosti
pracovníků
v přímé práci. Vysoká míra závislosti
uživatelů služby na pomoci vede k tomu,
že
pracovníci
pomáhají
uživatelům
v převážné většině oblastí péče o vlastní
osobu i při dalších jednoduchých denních
úkonech a činnostech. Služba je držitelem
certifikátu
České
alzheimerovské
společnosti potvrzující dobrou kvalitu
služeb poskytovaných lidem s demencí.
V roce 2011 byla služba poskytována
celkem 12 uživatelům. Tým pracovníků
služby
tvořilo
26
pracovníků
při
přepočteném stavu 9,77 pracovních
úvazků. Celkové provozní náklady služby
domov se zvláštním režimem dosáhly
v roce 2011 4131 tis. korun. Z toho úhrady
uživatelů za poskytnuté služby včetně
příspěvků na péči kryly 61% z celkových
nákladů služby, 19% nákladů bylo pokryto
z dotace MPSV, dotace Královéhradeckého
kraje pokryla 6% nákladů služby. Tabulka
uvádí základní údaje o kapacitě, počtech
uživatelů a údaje týkající se personálního
zajištění služby v roce 2011.

například do ruční výroby ozdobných
předmětů, společného cvičení, různých
společenských a kulturních akcí jako jsou
posezení při hudbě, výlety, koncerty,
společné oslavy narozenin a další
významné události. V průběhu roku se
pokračovala práce pěveckého sboru
tvořeného
některými
obyvatelkami
domova. Do života Domova se promítá
také křesťanský církevní život. 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
střídavě evangelickým a římskokatolickým
farářem.
V roce 2011 službu domova pro
seniory využilo celkem 28 uživatelů ze
Dvora Králové a okolních obcí. Tým
pracovníků zajišťující provoz této služby
tvořilo 29 pracovníků při přepočteném
stavu 12,57 pracovních úvazků. Celkové
provozní náklady domova pro seniory
dosáhly v roce 2011 6011 tisíc korun.
Z toho úhrady uživatelů kryly 73%
z celkových nákladů služby, 18% nákladů
bylo pokryto z dotace MPSV. Tabulka uvádí
základní údaje o kapacitě, počtech
uživatelů a personálním zajištění služby v
roce 2011.
Kapacita služby domov pro seniory
23 lůžek
Celkový počet seniorů, kteří službu využili
v roce 2011:
28 osob
Počet uživatelů
k 31.12.2011: 19
Roční využití služby/obložnost:
98,45 %
Počet pracovníků: 29 (12,57 úvazků) z toho:
pracovníci v přímé práci s uživateli
7,9
pomocný obslužný personál
3,7
řízení a administrativa
0,97

Kapacita domova se zvlášt. režimem 10 lůžek
Celkový počet seniorů, kteří službu využili
v roce 2011:
12 osob
Počet uživatelů k 31.12.2011:
10
Roční využití služby/obložnost:
98,9 %
Počet pracovníků: 26 ( 9,77 úvazků) z toho:
pracovníci v přímé práci s uživateli
7,15
pomocný obslužný personál
1,95
řízení a administrativa
0,67

5.3.2. Služba domov se zvláštním režimem

V druhé části domova je poskytována
péče seniorům postiženým Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem demence.
Cílem služby je vytvářet pro seniory s
demencí
důstojné
prostředí,
které
respektuje jejich specifické potřeby a
poskytovat takovou péči, která podporuje
zachovalé schopnosti uživatelů služby.
Součástí služby je poskytnutí ubytování,
stravy a nezbytné sociálně zdravotní péče.
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7. Cíle organizace pro rok 2012

dalšími

V době růstu nákladů, tedy zejména
cen materiálu, energií a služeb, a zároveň
v době omezování finanční podpory
sociálních a zdravotnických služeb bude
důležitým úkolem zajištění dostatečných
finančních prostředků k zajištění provozu.
To je významné proto, aby středisko
dokázalo plnit závazky, tj. poskytovat
sociální
služby
v dobré
kvalitě,
s dostatečným personálním a materiálním
zajištěním v jednotlivých službách. V roce
2012 chceme pokračovat v nutných
opravách budovy, v letošním roce půjde o
opravy balkónů. Dále je naším cílem
snižování spotřeby energií. Na základě
provedeného energetického auditu se
chceme zaměřit na přípravu realizace
opatření,
která
sníží
energetickou
náročnost budovy střediska a přinesou
významné úspory nákladů na energie.

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 střediska a
poskytování sociálních služeb.
Poskytovanými sociálními službami
středisko přispívá k řešení problémů
seniorů a lidí se zdravotním postižením,
kteří se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci. Služby střediska jsou součástí
zpracovaného komunitního plánu pověřené
obce III. typu Dvůr Králové nad Labem.
Naše činnost byla v roce 2011 finančně
podpořena zejména z rozpočtů MPSV,
Královéhradeckého kraje, Města Dvůr
Králové n. L., Nového Města n. M. a obcí
Nemojov,
Bílá
Třemešná,
Vítězná,
Stanovice, Rychnovek, Vlčkovice, Trotina,
Lanžov, Bílé Poličany, Dubenec, Zdobín,
Hřibojedy, Kuks, Třebihošť, Kocbeře,
Zábřezí – Řečice a Úpice. V roce 2011
jsme získali finanční podporu od řady
dalších firem. Dary od těchto subjektů jsou
účelově vázány.
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 Královéhradecký kraj,
Česká
Alzheimerovská
společnost,
dobrovolnické sdružení královédvorská
Arnika a Společnost pro odporu lidí
s mentálním postižením a další.
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8. Zpráva o hospodaření
Hospodaření střediska v roce 2011
bylo vyrovnané. Pozitivně k tomu přispěl
minimální
nárůst
nákladů
a
také
skutečnost, že se podařilo zvýšeným úsilím
zajistit dostatek finančních prostředků
na zajištění hlavní činnosti střediska,
kterou je poskytování registrovaných
sociálních služeb.
Provozní hospodaření celého střediska
v roce 2011 skončilo ztrátou ve výši 2 tis.
korun. Skutečné náklady nepřesáhly
stanovený plán. Meziroční nárůst nákladů
ve výši 130 tis. korun se podařilo pokrýt
zejména zvýšenými příjmy od uživatelů
služeb. I v minulém roce pokračoval
dlouhodobý trend, kdy v součtu dochází
k pozvolnému snižování příjmů ve formě
dotací získávaných z rozpočtů Ministerstva
práce
a
sociálních
věcí,
Královéhradeckého kraje, měst i obcí
našeho regionu.
V roce 2011 dosáhly příjmy organizace
14 994 tisíc korun. Tvořily je úhrady

za poskytnuté služby, dotace určené na
poskytování služeb, příspěvky obcí, dary,
úroky a příjmy z vedlejší činnosti. Výdaje
dosáhly výše 14 285 tisíc korun. Byly to
výdaje uhrazené za nákup materiálu,
energií a služeb, a dále výdaje vynaložené
na mzdy zaměstnanců, pojištění a údržbu.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji se rovná
součtu hodnot odpisů (tj. 711 tis. korun) a
hospodářského výsledku (tj. -2 tis. korun).
Na
fondech
organizace
bylo
k 31.12.2011 157 tisíc korun. Hodnota
vlastního jmění se oproti předcházejícímu
účetnímu období navýšila o 60 tis. korun.
V průběhu roku došlo ke snížení hodnoty
dlouhodobého majetku o 341 tis. korun.
Došlo k technickému zhodnocení budovy
pořízením nové hydroizolace terasy. Stav
dlouhodobého
hmotného
majetku
organizace, tedy účetní hodnota budov,
pozemků a vybavení dosáhl k závěru roku
výše 33 048 tis. korun. Středisko bylo
v roce 2011 finančně stabilizované.
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Přehled hospodaření v roce 2011:
účet Náklady – název účtu
(druh nákladů):

pečovatel. denní
služba
stacionář

domov

501 Materiál

923 746

pro
seniory
70 476
607 989

502 Energie

172 770

31 598

2 599

507 DHM
511 Opravy a udržování
512 Cestovné

domov se
zvláštním
režimem

Celkem

221 386

1 823 597

350 103

226 328

780 799

35 500

55 244

40 720

134 063

115 029

14 850

121 215

37 953

289 047

6 625

533

10 070

5 419

22 647

516 Spoje

12 024

0

28 683

7 521

48 228

517 DNM

105

0

158

53

316

518 Nakupované služby

442 475

23 140

407 505

222 556

1 095 676

521 Mzdy zaměstnanců

1 694 769

359 409

2 907 588

2 324 375

7 286 141

573 178

120 949

976 343

789 746

2 460 216

527 Ostatní sociální náklady

47 152

12 879

61 757

28 335

150 123

549 Ostatní náklady

55 722

30 259

80 457

28 087

194 525

524 Zákonné zdrav. a soc. pojištění

551 Účetní odpisy HIM
Náklady celkem
účet Výnosy – název účtu (druh
výnosů):
602 Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy od zdravotní pojišťovny
603 Příjmy z vedlejší činnosti
644 Úroky bankovních účtů
649 Příspěvek na péči
683 Dary, dědictví
691 Provozní dotace MPSV
Provozní dotace kraje
Provozní dotace města Dvůr
Králové n.L.
Příspěvky obcí
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

55 468

53 438

403 450

198 233

710 589

4 101 662

753 031

6 010 562

4 130 712

14 995 967

pečovatel. denní
služba
stacionář
2 351 672

domov
domov se Celkem
pro
zvláštním
seniory
režimem
179 948 2 325 764 1 136 481
5 993 865

0

0

332 639

400 775

733 414

0

34 899

46 725

30 952

112 576

6 332

0

32 246

9 244

47 822

0

0

2 082 916

1 381 445

3 464 361

12 000

110 300

73 226

60 537

256 063

800 000

150 000

1 100 000

780 000

2 830 000

700 000

60 000

185 000

247 000

1 192 000

95 000

90 000

20 000

30 000

235 000

94 500

2 500

5 500

26 000

128 500

4 059 504

627 647

6204016

4 102 434

14 993 601

-42 158

-125 384

193 454

-28 278

-2 366

11

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové

Výroční zpráva 2011

Vývoj dotací a příspěvků v letech 2008 – 2011

MPSV ČR
Město Dvůr Králové
Obce, města
Královéhradecký kraj
Úřady práce
Celkem

2008

2009

2010

2011

3 200 000

3 420 000

3 160 000

2 830 000

193 000

240 000

240 000

235 000

121 151

93 000

94 500

128 500

1 050 000

661 000

917 000

1 192 000

75 000

27 000

52 917

0

4 639 151

4 441 000

4 464 417

4 385 500

Struktura příjmů střediska v roce 2011 (v tisících)

Struktura nákladů střediska v roce 2011 (v tisících)
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Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
Stav fondů k 1.1.2011

přírůstek fondů

172

0

14

úbytek fondů
15

stav fondů k 31.12.2011
157
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9. Poděkování
V roce 2011 středisko získalo finanční podporu z různých zdrojů a finanční dary od řady dárců.
Spolupracovali jsme s řadou dobrovolníků. Jmenovitě chceme ještě jednou vyjádřit poděkování
níže uvedeným institucím, sponzorům, dárcům a dobrovolným spolupracovníkům:
Farní sbor ČCE v Hradci Králové
Seidl a spol. s.r.o. Dvůr Králové n. L.
Penzion za vodou Dvůr Králové n. L.
Autoškola Vladimír Derda
Jindra Háchová
Julie Svobodová
Anna Schmidtová
Věra Mikšová
Zuzana Novotná
Martin Roman
Jaroslav Hlavatý
Ing. Karel Štěpař
Vlastimil Hajský
Václav Nýč
Mgr. Miluše Marková
Vojen Syrovátka
Jan Czekala
Aleš Mostecký
Pavla Pátá
Lidmila Hojná
manželé Láskovi
Tomáš Mervart
Ing. Vlastimil Stříbrný
Oldřich Kraus
Jaroslav Pospíšil
Luboš Halbich
Helena Fixová
Milena Dvorská
Královédvorská arnika – dobrovolnické
sdružení Dvůr Králové n. L.

MPSV
Královéhradecký kraj
Město Dvůr Králové n. L.
Město Nové Město n. M.
Obec Nemojov
Obec Bílá Třemešná
Obec Vítězná
Obec Rychnovek
Obec Bílé Poličany
Obec Doubravice
Obec Zdobín
Obec Lanžov
Obec Vlčkovice
Obec Kuks
Obec Třebihošť
Obec Stanovice
Obec Kocbeře
Obec Hřibojedy
Obec Zábřezí – Řečice
Obec Trotina
Nadace Charty 77
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Česká alzheimerovská společnost
Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Praha
Autodílna Jansa Třebihošť
Semileas – CZ, a.s. Semily
Knihkupectví u Veselých
Farní sbor ČCE ve Dvoře Králové n. L.
II. sbor ČCE Praha 3 Žižkov
Sbor Církve bratrské v Náchodě

Upřímný dík patří i všem ostatním dárcům, kteří zde nejsou jmenováni.
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10. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2011
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Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem
nábřeží Benešovo 1067, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ 43462162
tel: 499 621 094
Web: www.dvur-kralove.diakonie.cz
E-mail: dvur.kralove@diakonie.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č.účtu: 273928453/0300

Ředitel
Mgr. Zdeněk Hojný
tel. 499 621 094, 604 185 740
hojny.dk@diakonie.cz
Ekonomický úsek
Miroslava Ondrušová
tel. 499 621 094
ondrusova.dk@diakonie.cz
Vrchní sestra
Petra Pišiová
tel. 499 621 094
pisiova.dk@diakonie.cz
Sociální pracovnice
Mgr. Lenka Stádníková
tel. 499 621 094, 739 244 728
stadnikova.dk@diakonie.cz

