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Poslání
Posláním Diakonie ČCE - 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.
Poslání je naplňováno prostřednictvím nabídky sociálních, zdravotních a obecně prospěšných
doplňkových služeb.
Cíl
Cílem Diakonie ČCE – střediska ve Dvoře Králové nad Labem je poskytovat seniorům a lidem
se zdravotním znevýhodněním takovou formu podpory, která vede ke zlepšení jejich nepříznivé
sociální situace.
Vedení a správa střediska
Správní rada
Správní rada střediska je kolektivním statutárním orgánem. V roce 2014 byli statutárními
zástupci: Mgr. Zdeněk Hojný – předseda správní rady střediska, Miroslava Ondrušová a Petra
Pišiová - členky. Správní rada se sešla ke svým samostatným jednáním celkem 6x.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je poradním a kontrolním orgánem střediska. V roce 2014 pracovala ve složení:
předseda JUDr. Josef Pojezdný, místopředseda Stanislav Štěpař, členové, Mgr. Aleš Mostecký,
Ing. Pavla Pátá, Milena Suchánková, Eva Vávrová; za odbornou veřejnost praktická lékařka
MUDr. Jindřiška Šnajdrová a vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí městského
úřadu Bc. Kateřina Pištorová; a za zaměstnance Vladimíra Derdová. Dozorčí rada se sešla v
průběhu roku ke svým jednáním 3x, jednu záležitost projednávala formou oběžníku, konkrétně
šlo o vyjádření k zastupování střediska na Shromáždění Diakonie.
Spolupráce s partnerským sborem
Královédvorský farní sbor ČCE je spolupracujícím sborem střediska ve Dvoře Králové nad
Labem podle Řádu diakonické práce. Členové sboru se podílí na práci dozorčí rady střediska,
navštěvují klienty Diakonie, podporují středisko formou dobrovolnické práce, finančními a
materiálními dary. Partnerský sbor je pravidelně informován o dění ve středisku také formou
písemných zpráv. V roce 2014 se v prostorách střediska konaly biblické hodiny a v kapli
střediska bohoslužby. V prostorách sboru se konaly vzdělávací akce pro pracovníky střediska.
Při noci kostelů a při adventním koncertu mělo středisko v kostele svůj informační stůl.
Pracovníci střediska
Ve středisku pracovalo v průběhu roku 2014 41 zaměstnanců. Přepočtený počet pracovníků
střediska dosáhl 35 pracovních úvazků. Pracovníků v přímé péči, tj. pracovníků v sociálních
službách, zdravotních sester a sociálních pracovníků byli 2/3 z celkového počtu. Ostatní
pracovníci zajišťovali nezbytné provozní činnosti, kterými jsou příprava stravy, úklid, praní
prádla, údržba a administrativa. Dalších 11 pracovníků pomáhalo zajistit plynulý provoz
střediska formou dohody o provedení práce v době, kdy bylo třeba zastoupit kmenové
pracovníky střediska v době jejich pracovní nepřítomnosti.
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Služby nabízené:
Seniorům
pečovatelskou službu ve Dvoře Králové n. L. a v dalších 20 menších obcích,
službu v denním stacionáři ve Dvoře Králové n. L.,
pobytové služby (33 míst, z toho 10 míst na oddělení pro lidi postižené demencí),
základní vyšetření paměti (projekt Dny paměti),
základní poradenství v otázkách zajištění podpory a péče.
Lidem se zdravotním postižením
pečovatelskou službu,
dietní stravování.
Rodinám a lidem zajišťujícím péči
základní poradenství v otázkách zajištění podpory a péče,
půjčujeme kompenzační pomůcky,
telefonické a osobní konzultace (kontaktní místo České alzheimerovské společnosti),
organizujeme svépomocnou skupinu pečujících o člověka s demencí.
Studentům, pracovníkům partnerských organizací
stáže a praxe ve středisku (spolupracujícími organizacemi byly např. VOŠ Jabok Praha,
SŠ a VOŠ zdravotnická Trutnov, SŠ a gymnázium Hostinné a další).
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Slovo ředitele střediska
Výroční zpráva, kterou dostáváte do ruky, zachycuje nejdůležitější údaje o životě střediska
v roce 2014.
Byl to opět rok naplněný každodenní prací a službou, ve kterém se nám dařilo poskytovat
služby stávajícím i novým klientům a spolupracovat s rodinami, které se podílejí na péči o své
blízké. Na rozdíl od předchozích let začalo docházet k výraznějším posunům, na které jsme
dlouhodobě upozorňováni. Společnost stárne, zvyšuje se procento starších lidí. To se odrazilo i
v životě Diakonie ve Dvoře Králové n. L.
O služby v denním centru a o pečovatelskou službu byl vyšší zájem než v předchozích letech.
Obraceli se na nás senioři a jejich rodiny s žádostí o zajištění péče, která je však vzhledem
k potřebné míře pomoci náročnější. Pečovatelskou službu jsme proto začali poskytovat až do
večerních hodin. Denní centrum bylo využito nejvíce od doby svého vzniku v roce 2003.
Seniorů, kteří by kvůli své špatné zdravotně sociální situaci potřebovali využít pobytové služby,
přibývá.
Skutečnost, že se na nás obracelo více zájemců o služby, nás těší a zároveň je pro nás
závazkem do budoucna. Mít lidem okolo nás co nabídnout, mít tým spolupracovníků, kteří
budou dobře sloužit tam, kde je třeba a budou pro to mít vhodné podmínky. Tyto myšlenky nás
provázely v průběhu roku 2014 a budou se od nich odrážet naše cíle i do příštích let.
Výjimečný byl rok 2014 také tím, že se nám po čase podařilo zlepšit podmínky v Domově
Diakonie výměnou původních oken a dveří za nové. Od investovaných prostředků si do
budoucna slibujeme hospodárnější využití energií, kterými je budova vytápěna.
Činnost Diakonie včetně našeho střediska ve Dvoře Králové n. L. je závislá na spolupráci.
Podoba spolupráce mezi klienty, dobrovolníky, zaměstnanci, místní samosprávou a státní
správou, Českobratrskou církví a jejími sbory, vedením Diakonie a jejími dalšími středisky,
jednotlivými i firemními dárci ovlivňuje fungování střediska a výsledky naší práce. Jsem rád, že
jsme mohli v roce 2014 z dobré spolupráce těžit a získávat od našich partnerů důvěru pro naši
další práci.
Mgr. Zdeněk Hojný
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V roce 2014 jsme pořádali/ organizovali jsme/ účastnili jsme se:
Tematická posezení pro klienty, kavárničky, společné čtení a hry
Vzpomínkové cestování po zajímavých místech Východních Čech
Zahradní farmářské posezení s hudbou a opékáním
Bohoslužby ve středisku a biblické hodiny
Koncerty (Musica per Legni, Adventní koncert Filipa Dvořáka a spol., Den seniorů
v Hankově domě, Královédvorský komorní sbor)
Vystoupení dětí a dospělých (pěvecký soubor Sboráček při ZŠ Schulzovy sady, klienti
sociálně terapeutické dílny Farní Charity Dvůr Králové)
Prezentace výrobků (Společenský ples, Noc kostelů, Adventní koncert)
Společenský ples Střediska Diakonie a Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením
Výlet na výstavu jiřin do Mostku
Arteterapie s panem Františkem Kalenským a pracovnicemi střediska
Prezentace služeb střediska (Noc kostelů, Den seniorů, Adventní koncert)
Společné akce pro zaměstnance střediska (Společné večeře zaměstnanců střediska,
společenský večer pracovníků)
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Sociální služby
Pečovatelská služba
Terénní pečovatelskou službu jsme poskytli v průběhu roku 2014 196 klientům, převážně
seniorům a několika lidem se zdravotním postižením mladšího věku. Cílem služby je
poskytnout sociální pomoc klientům, aby mohli žít ve své domácnosti. Místem poskytování
služby byly tedy domácnosti klientů, v případě některých klientů využívajících pomoc při
zajištění hygieny také zázemí bezbariérové koupelny v budově střediska a v Ježkově domě
v Doubravici. Službu jsme konkrétně zajišťovali pro občany Dvora Králové n. L. a obcí Bílá
Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře,
Kohoutov, Kuks, Lanžov, Litíč, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice,
Vítězná, Vlčkovice a Zdobín. Služba je vybavena osobními automobily, které jsou využívány
k tomu, aby se pracovníci dostali za jednotlivými klienty. 6 služebních automobilů v průběhu
roku najelo při zajišťování služby 93 966 km.
Na základě zvýšeného zájmu seniorů a jejich rodin jsme službu od listopadu začali poskytovat
každý den až do večerních hodin. V pěti rodinách tak služba přispěla k tomu, že i přes
náročnější péči v průběhu celého dne mohli senioři zůstat v domácím prostředí a svoji situaci
nemuseli řešit jiným způsobem mimo svůj domov.
Přímou pomoc klientům zajišťovali Martina Janebová, Jitka Karásková, Martina Küffelová,
Denisa Palmová, Tomáš Růžička, Gabriela Vosičková a sociální pracovnice Mgr. Lenka
Trochimovič.
Provoz služby je závislý na veřejné podpoře. Finanční podpora se v roce 2014 zvýšila. Výrazně
vyšší podporu jsme v meziročním srovnání získali od MPSV. Město a obce svojí podporu
zachovali na srovnatelné úrovni s předcházejícím rokem. Královéhradecký kraj svoji podporu
naopak snížil. V roce 2014 tvořily provozní dotace 46 % (tj. 1801 tis. korun) z celkových
provozních nákladů služby, které dosáhly 3900 tis. korun. Úhrady klientů za poskytnuté služby
pokryly 52 % z celkových nákladů služby.
V závěru roku jsme do služby pořídili novější automobil, kterým jsme nahradili nejstarší vůz
používaný v pečovatelské službě od roku 1998. V trendu omlazování vozového parku bychom
chtěli pokračovat i v následujících letech.
V rámci pečovatelské služby byly ze zdrojů střediska půjčovány ošetřovatelské a kompenzační
pomůcky, jako například invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle a polohovací postele. Tuto
možnost využilo v průběhu roku 43 osob, které mohly s pomocí kompenzační pomůcky
překonávat zdravotní obtíže v domácím prostředí.
počet klientů v roce 2014: 196 osob, z toho v okolních obcích 94 osob
počet klientů k 31. 12. 2014: 141 osob, z toho v okolních obcích 61 osob
počet pracovních úvazků: 9,3 z toho: pracovníci v přímé práci s klienty 5,83;
obslužný personál 2,64; řízení a administrativa 0,83
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Denní centrum pro seniory
Denní centrum pro seniory je registrováno dle § 46 zákona o sociálních službách jako
ambulantní sociální služba denní stacionář. Službu využívali klienti, kteří potřebovali pomoc
v průběhu dne. Pro zajišťování takové pomoci jsou v denním centru vytvořené vhodné
podmínky. Cílem služby poskytované v denním centru pro seniory je zachování nebo zvýšení
kvality života lidí, kteří službu využívají. Svojí podstatou služba podporuje zachování péče
rodiny a život ve vlastním, přirozeném domácím prostředí. U většiny klientů se podařilo tento cíl
naplnit, často v úzké spolupráci rodiny a služby.
V průběhu roku se klienti zapojovali do mnoha aktivit a akcí. Ty probíhaly společně pro klienty
denního centra a Domova Diakonie proto, abychom podporovali aktivitu jednotlivců a vytvářeli
příznivou atmosféru, ve které se lidé cítí dobře. Jednalo se o společenská posezení,
kavárničky, zahradní slavnosti, hudební vystoupení, bohoslužby, společná četba, hry, tělesná
cvičení a tvořivé aktivity (např. malování, práce při výrobě drobných upomínkových předmětů).
Přímou pomoc klientům zajišťovaly Hana Hubená, Alena Kafková a sociální pracovnice Mgr.
Lenka Trochimovič.
Počet klientů, kteří využívali denní stacionář, se v roce 2014 ve srovnání s předchozím rokem
nezměnil. Služby využilo v průběhu roku 22 seniorů ze Dvora Králové n. L. a okolních obcí.
Celková doba pobytu klientů ve službě se však meziročně výrazně zvýšila, klienti trávili
v denním centru delší dobu.
Celkové provozní náklady denního centra dosáhly v roce 2014 619 tis. korun. Z toho z úhrad
klientů za poskytnuté služby bylo pokryto 44 % nákladů služby, zbývající náklady byly kryty
z přidělených prostředků dotace MPSV, Královéhradeckého kraje a příspěvku Města Dvůr
Králové n. L. Ve srovnání s předchozím rokem se příjmy od klientů zvýšily o 25 % a služba
neskončila ve finanční ztrátě. Základní údaje o kapacitě, počtech uživatelů a personálním
zajištění služby v roce 2014:
Maximální kapacita denního centra: 10 osob/den, počet klientů v roce 2014: 22 seniorů,
počet klientů v evidenci k 31. 12. 2014: 14 seniorů, průměrný počet klientů: 6,3/den,
počet pracovních úvazků: 1,82; z toho 1,47 v přímé práci s klienty, ostatní personál 0,35
úvazků.
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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.

Služba domov pro seniory
Službu v domově v minulém roce využilo 26 seniorů. Cílem této služby je vytváření podmínek pro
důstojný a aktivní život klientů domova, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. V domově
je zajištěno trvalé ubytování, stravování a další sociální a zdravotní služby, které vyžaduje situace
klientů.
Kapacita této služby byla v roce 2014 23 lůžek. Z toho 21 míst v jednolůžkových pokojích a 2 místa
ve dvoulůžkovém pokoji. Péče byla poskytována v nepřetržitém provozu. Pracovní tým zajišťoval
pomoc při sebeobsluze klientů domova, připravoval stravu včetně stravy dietní, prováděl základní
ošetřovatelskou péči, praní prádla a další nezbytné služby spojené s bydlením. Zdravotní péče byla
zajišťována zdravotnickým personálem domova ve spolupráci s praktickými a dalšími odbornými
lékaři.
V průběhu roku se klienti zapojovali do řady aktivit a akcí, které připravovaly pracovnice v přímé
práci. Ty probíhaly společně pro klienty Domova Diakonie a denního centra. Cílem aktivit byla
podpora aktivity jednotlivců a vytváření příznivé atmosféry, ve které se lidé cítí dobře. Jednalo se o
společenská posezení, kavárničky, zahradní slavnosti, hudební vystoupení, bohoslužby, výstavy,
kondiční rehabilitační cvičení, čtení, zpívání s hudebním doprovodem, výlety a tvořivé aktivity (např.
malování, výroba drobných upomínkových předmětů).
Do života Domova se promítá křesťanský církevní život. Zájemci z řad klientů 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
farářem Alešem Mosteckým, farářkou Československé církve husitské Františkou Kláskovou a
římskokatolickými faráři Janem Czekalou a Andrzejem Deniziakem.
Významnou událostí, která se promítla do života v domově, byla výměna původních oken a dveří za
nová. V květnu, červnu a červenci tak v domově zavládl čilý stavební ruch, který byl náročný pro
všechny klienty a pracovníky. Výměna přinesla klientům a personálu zlepšené prostředí v podobě
moderních, snadno ovladatelných a tepelně dobře izolujících oken a dveří. Náklady na tuto akci
dosáhly částky 762 tis. korun.
Celkové provozní náklady domova pro seniory dosáhly v roce 2014 6281 tisíc korun. Z toho úhrady
uživatelů kryly 72% z celkových nákladů služby, 17% nákladů bylo pokryto z dotace MPSV. Základní
údaje o kapacitě, počtech uživatelů a personálním zajištění služby v roce 2014:
Kapacita služby domov pro seniory 23 lůžek, službu v roce 2014 využilo: 26 osob,
využití služby/obložnost: 94,45 %, počet pracovních úvazků: 13,27, z toho pracovníci v přímé práci
s klienty 8,64; ostatní obslužný personál 3,59; řízení a administrativa 1,04.
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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 klientů služby. Součástí služby je poskytnutí ubytování, stravy a nezbytné sociálně
zdravotní péče. Jedná se o náročnou péči, která vychází ze zvláštností onemocnění.
Tuto službu o kapacitě 10 lůžek v průběhu roku 2014 využilo 12 klientů. Z důvodu omezení
komunikačních schopností lidí s demencí jsou při poskytování služby nutné dobré komunikační
dovednosti pracovníků v přímé práci. Vysoká míra závislosti klientů 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.
V březnu 2014 služba velmi úspěšně prošla inspekcí kvality, kterou prováděl úřad práce v Hradci
Králové. Dále služba úspěšně obhájila certifikát “Vážka“ České alzheimerovské společnosti, který
potvrzuje vysokou kvalitu služeb poskytovaných lidem s demencí. Za účelem podpory kvality a
dalšího rozvoje v oblasti přímé péče pracovníci služby absolvovali program Bon apetit – radost
z jídla. Program byl realizován od dubna do listopadu 2014 díky finanční podpoře Alzheimer
nadačního fondu.
Celkové provozní náklady domova se zvláštním režimem dosáhly v roce 2014 4347 tisíc korun.
Z toho úhrady uživatelů kryly 59% z celkových nákladů služby, 25% nákladů bylo pokryto z dotace
MPSV, dotace Královéhradeckého kraje tvořila 2,3% nákladů služby. Základní údaje o kapacitě,
počtech uživatelů a personálním zajištění služby v roce 2014:
Kapacita služby: 10 lůžek, službu využilo v roce 2014 12 osob, využití služby/obložnost: 98,8 %
počet pracovních úvazků: 10,61, z toho pracovníci v přímé práci s klienty 7,71, ostatní obslužný
personál 2,22, řízení a administrativa 0,68.
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Další činnosti střediska
Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
Středisko dlouhodobě spolupracuje s Českou alzheimerovskou společností a bylo tomu tak i
v roce 2014. Je jedním z kontaktních míst, kde pracovníci střediska poskytují bezplatné
konzultace jednotlivcům z řad veřejnosti a informují o péči a možnostech podpory rodinám,
které se starají o člověka postiženého demencí. V rámci této činnosti se dvě pracovnice
střediska podílely aktivní účastí na diskusním večeru se skupinou seniorů z České Skalice a
okolí na téma péče o člověka s Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi.
Svépomocná skupina
I v průběhu roku 2014 se ve středisku scházela svépomocná skupina pečujících o člověka
s demencí. Tuto formu podpory získávalo v minulém roce 12 rodinných pečujících. Pod
vedením Mgr. Lenky Trochimovič a Vladimíry Derdové se skupina pečujících sešla v roce 2014
5x. Smyslem setkávání je vzájemná výměna zkušeností a podpora lidí s podobnou zkušeností.
Na setkání pečujících dojíždí lidé z různých míst regionu. Ohlasy získávané na tuto formu
podpory nás přesvědčují o potřebnosti této aktivity.
Dny paměti
Jde o projekt, který také navazuje na činnost kontaktních míst České alzheimerovské
společnosti. Proškolení pracovníci provádějí zájemcům bezplatné základní vyšetření paměti,
předávají informace o poruchách paměti, doporučují případnou návštěvu lékaře a v případě
potřeby předávají kontakty na lékaře specialisty, kteří se věnují léčbě kognitivních poruch.
V našem středisku vyšetření provádí Vladimíra Derdová. V roce 2014 využilo tuto službu 39
osob, což bylo o 33 vyšetření více než v roce 2013.
Ošetřovatelské a kompenzační pomůcky
Ze zdrojů střediska jsme půjčovali ošetřovatelské a kompenzační pomůcky, jako například
invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle, polohovací postele a další. Tuto možnost využilo
v průběhu roku 43 osob, které mohly s pomocí zapůjčené pomůcky překonávat zdravotní obtíže
v domácím prostředí.
Dietní stravování
Seniorům a osobám zdravotně postiženým s potřebou dietní stravy jsme nabízeli a připravovali
upravenou stravu dle vzájemné dohody a potřeb strávníků.
Stáže a praxe
Středisko dlouhodobě spolupracuje s řadou škol a vzdělávacích institucí, jejichž studenti
absolvují ve středisku praxe v rámci svého studia. Mezi partnerské organizace patří např. VOŠ
sociálně pedagogická a teologická JABOK z Prahy 2 nebo Gymnázium a SOŠ Hostinné,
Diakonická akademie a některé další organizace.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků střediska
V roce 2014 se většina pracovníků střediska účastnila kurzů týmového vzdělávání nebo
absolvovala kurz kinestetické mobilizace, které byly organizovány Diakonickou akademií. Řada
dalších pracovníků se účastnila vzdělávacích akcí dalších vzdělávacích institucí, které měly
rozvojový charakter. Několik pracovníků navštívilo formou exkurze organizace poskytující
sociální služby (např. Geriatrické centrum Týniště n. O., Domov důchodců Albrechtice n. O.,
Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově a šest pracovnic absolvovalo pracovní stáže v jiných
zařízeních (Oblastní charita Č. Kostelec, Oáza Nové Město n. M.).
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Spolupráce s institucemi
Naše činnost byla podpořena z následujících zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pečovatelská služba, Denní centrum pro seniory, Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem – celková podpora v roce 2014 3 402 tis. Kč
Královéhradecký kraj
Pečovatelská služba, Denní centrum pro seniory, Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem – celková podpora v roce 2014 980 tis. Kč
Město Dvůr Králové nad Labem
Pečovatelská služba, Denní centrum pro seniory, Domov pro seniory, Domov se zvláštním
režimem – celková podpora v roce 2014 245 tis. Kč
Město Nové Město nad Metují,
Domov se zvláštním režimem – celková podpora v roce 2014 15 tis. Kč
Město Náchod
Domov se zvláštním režimem – celková podpora v roce 2014 5 tis. Kč
Obec Rychnovek, Obec Podhorní Újezd a Vojice
Domov se zvláštním režimem – celková podpora v roce 2014 13 tis. Kč
Obce Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Choustníkovo
Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť,
Úpice, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice, Zábřezí - Řečice a Zdobín
Pečovatelská služba, Domov pro seniory – celková podpora v roce 2014 90 tis. Kč
Česká alzheimerovská společnost
a Alzheimer nadační fond
Svépomocná skupina, kontaktní místo, Dny paměti,
program Bon Appetit – celková podpora v roce 2014 45 tis. Kč
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Zpráva o hospodaření
Informace o majetku
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Informace o provozním hospodaření
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Náklady k 31.12.2014 v tis. Kč
Osobní náklady
Materiál celkem
Služby
Energie
Odpisy
Ostatní náklady

Náklady celkem

10483
2050
1147
709
572
186
15147

Výnosy k 31.12.2014 v tis. Kč
Úhrady klientů
Provozní dotace MPSV
Provozní dotace kraje
Zdravotní pojišťovny
Město Dvůr Králové n. L.
Ostatní příjmy
Vedlejší činnost
Příspěvky měst a obcí

Výnosy celkem

9410
3402
980
821
245
240
187
123
15408

Investiční náklady 2014
V roce 2014 došlo k technickému zhodnocení budovy střediska:
Byly pořízeny nová okna a dveře v hodnotě 762 498 Kč
V roce 2014 středisko pořídilo tento investiční majetek:
Automobil v hodnotě 114 000 Kč
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Dárci a podporovatelé
V roce 2014 jsme získali podporu, bez které by naše činnost nebyla možná. Za finanční a věcnou
podporu, a za podporu ve formě dobrovolnické práce děkujeme:
MPSV, Královéhradecký kraj, Město Dvůr Králové n. L., Město Nové Město nad Metují, Město
Náchod, Obce Bílá Třemešná, Doubravice, Choustníkovo Hradiště, Kohoutov, Kuks, Lanžov,
Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice, Zábřezí – Řečice, Zdobín,
Rychnovek, Podhorní Újezd a Vojice, Hřibojedy, Dubenec, Bílé Poličany, Česká alzheimerovská
společnost, Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Praha, Osa o. s., Autodílna Jansa Třebihošť, Farní sbor
ČCE Dvůr Králové n. L., II. sbor ČCE Praha 3 Žižkov, Farní sbor ČCE Hradec Králové, Sbor
Církve bratrské v Náchodě, Semileas, a.s., Kasper KOVO s.r.o. Trutnov, Kratzer s.r.o. Jaroměř,
Seidl a spol. s.r.o. Dvůr Králové n. L.
Jindra Háchová, Ing. Karel Štěpař, Mgr. Miluše Marková, Bc. František Kalenský MA, Mgr. Jana
Kuhnová, Ivo Petráš, Mgr. Aleš Mostecký, Mgr. Františka Klásková, ThMgr. Jan Czekala, Andrzej
Deniziak, Ing. Pavla Pátá, Lidmila Hojná, Stanislav Štěpař, Miroslav Vávra, MUDr. Alena Mostecká,
JUDr. Josef Pojezdný, Ing. Vlastimil Stříbrný a spol., Tomáš Mervart, Josef Kňourek, Robert Hoc,
Lenka Fingerová, Královédvorská arnika – dobrovolnické sdružení Dvůr Králové n. L., Domov
důchodců Dvůr Králové n. L., pěvecký soubor Dvoráček při ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové n. L.,
Martina Zemková a flétnový soubor Musica per Legni při ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř,
Královédvorský komorní sbor vedený Dr. Petrem Růžičkou
Děkujeme také dárcům, kteří zde nejsou jmenováni.
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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: dvur-kralove.diakonie.cz
E-mail: dvur.kralove@diakonie.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č.účtu: 273928453/0300

Ředitel střediska
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
Vedoucí domova
Petra Pišiová
tel. 499 621 094
pisiova.dk@diakonie.cz
Sociální pracovnice
Mgr. Lenka Trochimovič
tel. 499 621 094, 739 244 728
trochimovic.dk@diakonie.cz

