Výroční zpráva 2017
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

POSLÁNÍ
Posláním Diakonie ČCE – Střediska v Litoměřicích je podporovat lidi se znevýhodněním, aby poznali svoje možnosti,
naplňovali svoje cíle a nalezli šanci uplatnit se v běžném životě.

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada se sešla v průběhu roku 2017 4x a pracovala ve složení:
předsedkyně: Jana Kellnerová
členové: Mgr. Zdeněk Bárta; Monika Dufková; Jakub Klinecký; Jan Neužil, dipl. um.; Eva Radimská
za odbornou veřejnost: MUDr. Jana Fialová; MUDr. Sylvie Kubcová; MUDr. Marie Štětinová
za zaměstnance: Ing. Tomáš Derfl

SPRÁVNÍ RADA
předsedkyně správní rady: Irena Opočenská
členky: Eva Cimburová; Mgr. Vladimíra Tomášová
V roce 2017 se správní rada sešla ke svým řádným schůzím celkem 7x. Kromě toho se statutární zástupkyně scházely
operativně dle konkrétní potřeby na mimořádných schůzkách k dílčímu jednání.

SCHÉMA ORGANIZACE

Sbor Českobratrské
církve evangelické
v Litoměřicích

Dozorčí rada

Správní rada

sociální služby

ostatní služby

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY IRENY OPOČENSKÉ
Jako by se rok 2017 ocitl na dně sinusoidy. Byl to rok hrůzný a přitom exkluzivní. Sáhli jsme si na dno svých možností,
na dně se odrazili a chytli nový dech. Na jeho začátku jsme začínali se 4,5 mil ztrátou v dotacích a současně vláda vyhlásila
radikální navýšení mezd v sociálních službách. Věděli jsme, že to jsou příliš velké a nesplnitelné úkoly. Jeden úsek navíc
obdržel výpověď z pronájmu a onemocnělo dlouhodobě několik zaměstnanců, několik jich odešlo na mateřskou
dovolenou a jedna kolegyně dokonce zemřela. To vše v 25. roce existence, kdy jsme chtěli hlavně čtvrtstoletí
rekapitulovat a užít si připravované akce.
Když se ale zpětně ohlédneme, vidíme, že to byl rok, ve kterém jsme osvědčili své schopnosti a dopadli nad očekávání.
- Zahájili jsme spolupráci s novým panem farářem Mgr. Jiřím Šamšulou, který posílil zejména česko-německé vztahy.
Dosavadní farář Mgr. Zdeněk Bárta odešel do důchodu a k radosti Diakonie, rozvinul pro ni své dobrovolnictví.
- 4,5 mil deficit jsme v pěti odvoláních nakonec zvládli dorovnat a zvládli jsme i finanční dorovnání mezd.
- Oslavami 25 let střediska jsme se ve městě připomněli nejen výstavou fotografií v nemocnici, ale i streetartovou
akcí. Snažili jsme se odbourat možné předsudky vůči lidem s mentálním postižením a dát najevo, že součástí
společnosti jsou nejen silní, výkonní a nadějní jedinci, ale také lidé křehcí, kteří potřebují naši pomoc. Sochy klientů
v životní velikosti byly rozmístěné po městě a svými interakcemi se dostali až do televize Prima i do tisku. Jarní oslavy
jsme završili veselicí v Parku Václava Havla, s aktivitami pro veřejnost. 25. rok jsme zakončili Rybovou mší při krásném
adventním koncertu Úštěckého pěveckého sboru v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii.
- V listopadu jsme opět zažili občerstvující aukci s Chantal Poullain. Výtěžek byl určen na nově získaný projekt - objekt
na území bývalých kasáren pod Radobýlem. Tento dům jsme získali od Města do vlastnictví díky iniciativě rodičů
klientů Centra denních služeb a bude určen pro bydlení jejich stárnoucích potomků a pro chráněné dílny.
- V Diakonii v celé ČR se zaváděly hodnoty, na kterých chce Diakonie svoji službu stavět. SPOLEČENSTVÍ,
MILOSRDENSTVÍ, NADĚJE a FORTELNOST jsou slova, která jsme se učili a stále se učíme osvědčit v praxi.

Posláním služby je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením
při začleňování do běžného života ve společnosti.
Klienty služby jsou osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným
nebo zdravotním postižením od 18 do 64 let. Služba není určena osobám
s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Okamžitá kapacita
služby při práci s jednotlivcem je 7 osob, se skupinou 25 osob.
V roce 2017 využilo službu 27 uživatelů.
vedoucí služby: Bc. Markéta Veselá
tel. 739 394 697, mail: vesela@diakonieltm.cz
412 01 Litoměřice, Rooseveltova 716/7

Rok 2017 očima služby
V Centru denních služeb (dále jen CDS) se klienti učí
dovednostem sociálním i pracovním, které jim
pomohou být co nejvíce samostatní. A to jak u nás
v CDS, tak ale i v běžném životě. Kromě skupinového
programu pracujeme s každým individuálně. Nejvíc
nás těší, když vidíme pokroky, které uživatelé dělají,
i když je to třeba až po 1-2 letech práce. Hodně pro nás
znamená spolupráce s rodinou, nápady a postřehy,
které se dozvíme, a možnost „táhnout za jeden
provaz“. Důležité je i naladění celé skupiny uživatelů
na spolupráci a podporu sebe navzájem.

Aby měli naši uživatelé možnost trénovat svoje dovednosti i mimo naše prostory, máme pravidelné aktivity mimo CDS.
Chodíme plavat, cvičit do tělocvičny, do knihovny, poznáváme město, … Na každý měsíc plánujeme alespoň jednu akci
a vyrážíme za kulturou, přírodou a poznáním. V roce 2017 jsme takto vyrazili dvacetkrát. V březnu jsme například vyrazili
na výstavu do Prahy „Ať žije Hurvínek“. Jednou za rok připravujeme společnou akci všech zaměstnanců a uživatelů s jejich
rodiči nebo blízkými. Tentokrát nás bylo 50 a navštívili jsme skanzen Zubrnice, kde jsme kromě prohlídky pekli koláče,
a pak si společně povídali. V roce 2017 jsme přivítali nové klienty a pracovníky.

Posláním služby je podpora lidí s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností, které jim
pomohou lépe se začlenit na chráněný nebo otevřený trh práce.
Klienty služby jsou osoby s mentálním nebo se zdravotním postižením
od 16 do 64 let.
Okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem – 3 klienti na 3 pracovníky,
při práci se skupinou – 10 klientů na 3 pracovníky.
V roce 2017 využilo službu 30 klientů.
vedoucí služby: Bc. Lucie Matulová
tel. 774 535 327, mail: matulova@diakonieltm.cz
411 55 Terezín, Komenského 152

Rok 2017 očima služby
V roce 2017 jsme jako úsek prošli velkými personálními změnami.
Přesto se nám podařilo zvládnout vše naplánované, udržet si svůj
standard a dále se v našich možnostech posunout. Již tradičně
se zabýváme tréninkem různých pracovních pozic ve spolupráci
s Restaurací Klobouk, dále také pečením koka sušenek a dalšími
jinými tvořivými činnostmi. Letos se nám povedlo zavést práci
se dřevem. Výsledkem, na který jsme pyšní, bylo vydražení budky
pro ptáky, vyrobené s klienty, za nemalou částku 15 000 korun, a tím
přispění do výtěžku aukce 2017.

Dostali jsme také šicí stroje, takže s nimi teď učíme klienty pracovat.
V dalším roce chceme pokračovat ve vaření, pečení a vyrábění
a zdokonalovat naši službu tak, aby mohli naši klienti najít své uplatnění.

Posláním služby je podporovat lidi se zdravotním postižením,
aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se životu
ve společnosti. Jsou zde poskytovány také služby agentury
podporovaného zaměstnávání.
Klienty služby jsou osoby s mentálním, tělesným, kombinovaným
a zdravotním postižením nebo s chronickým duševním onemocněním
od 18 do 64 let.
Okamžitá kapacita:
- ambulantní forma – 2 klienti, v práci se skupinou 10 klientů
- terénní forma – 2 klienti, v práci se skupinou 7 klientů
V roce 2017 využilo službu 48 klientů.
vedoucí služby: Bc. Lenka Sovová, DiS.
tel. 775 251 553, mail: sovova@diakonieltm.cz
412 01 Litoměřice, Teplická 1

Rok 2017 očima služby
Rok 2017 jsme začali s náborem nových pracovníků do Terezína
na pozice uklízeč venku a uklízečka Chráněného bydlení a Sociálně
terapeutických dílen (dále jen STD). Dále jsme se zapojili do výroby
soch příběhů klientů k 25. výročí Diakonie, které zdobily nejen
město Litoměřice, ale i obchodní centrum v Teplicích. Absolvovali
jsme několik kurzů a školení. V květnu jsme získali z Podpory
samostatného bydlení novou posilu Jakuba, který zde zůstal,
a Zuzka šla předat nasbírané zkušenosti do STD. Celý rok byl pro nás
ve znamení nemocí, tak věříme, že další rok bude ve znamení
zdraví.

Podařilo se nám zaměstnat několik klientů, většinou v chráněných dílnách,
některé i na otevřeném trhu práce. Navázali jsme spolupráci s Fokusem
a Domovem sociální péče v Chotěšově. Zapojili jsme se do projektu
pracovní rehabilitace a máme pravidelné schůzky s pracovnicemi Úřadu
práce. Po několika letech se nám vracejí některé klientky, které jsou již
zaměstnány několik let a chtějí změnu zaměstnání. Věříme, že i rok
následující bude stejně přínosný.

Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením
bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce
samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života
jejich vrstevníků.
Klienty pobytové služby jsou osoby s mentálním postižením od 18
do 64 let. Služba je určena lidem s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením, kteří jsou schopni základní sebeobsluhy.
Kapacita je 12 lůžek.
V roce 2017 využilo službu 16 klientů.
vedoucí služby: Mgr. Jitka Vičarová
tel. 774 535 324, mail: vicarova@diakonieltm.cz
411 55 Terezín, Komenského 224

Rok 2017 očima služby
V roce 2017 se nám v rámci trénování kontaktu se společenským
prostředím vyvedla skvělá dovolená pracovníků s klienty v Úštěku.
Zjistili jsme, že za poznáváním není vždy potřeba jezdit hodiny
a kilometry daleko. Během roku jsme podnikli spoustu zajímavých
aktivit. Podívali jsme se do interiérů Pražského hradu, do ZOO
v Praze nebo se zúčastnili cyklistického závodu v Račicích. Navázali
jsme na tradici společenských večerů a po soutěži v „Prší“ přišel
„Kufr“, kterého se opět zúčastnili jak uživatelé Chráněného bydlení,
tak i uživatelé ostatních úseků a s nimi jejich úžasní rodiče! Chceme
pokračovat dál a příští rok na podzim uskutečnit další společnou
akci.
Snažíme se postupně zvelebovat prostor Chráněného bydlení.
Dokončujeme výměnu oken. Stará okna pouštěla do bytů zimu.
Výměna oken proběhla díky výtěžku z loňské aukce a podpoře z Otto
per Mille.
V roce 2018 chceme pěstovat více zeleniny a bylinek. Uživatelé budou
moci o tyto rostliny pečovat a sklízet plody. V neposlední řadě
se těšíme na oslavy 10. výročí založení chráněného bydlení.

Posláním služby je poskytnout lidem s mentálním postižením při bydlení
s takovou podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem
srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků.
Klienty terénní služby jsou osoby s mentálním a zdravotním postižením
a chronickým duševním onemocněním od 18 do 64 let.
Okamžitá kapacita terénní služby: 3 osoby.
V roce 2017 využilo službu 17 klientů.
vedoucí služby: Bc. Jana Palcová
tel. 739 521 168, mail: palcova@diakonieltm.cz
411 55 Terezín, Komenského 224

Rok 2017 očima služby:
V roce 2017 jsme ukončili službu s několika uživateli a to převážně proto, že se splnil cíl naší spolupráce. Tito uživatelé
si osvojili potřebné dovednosti a zvládají už svůj život sami. Vzhledem k omezení svéprávnosti mají opatrovníka, ale dále
nevyužívají již žádné sociální služby.
Vlivem poptávky se také rozšířila cílová skupina služby i pro osoby se zdravotním znevýhodněním, čímž se zvedl počet
zájemců o službu. Můžeme pomoci širší skupině lidí, a z toho máme velkou radost. V tomto roce pro nás byla velkým
přínosem spolupráce s Městem Litoměřice, opatrovníky a ostatními organizacemi. Co nás ale trochu trápí, jsou
dlouhodobé rostoucí ceny tržního nájemného. Klienti musí mít našetřených několik desítek tisíc do začátku, aby zaplatili
pronajímatelům kauce a zprostředkovatelům poplatky. Bez těchto našetřených peněz je pro nás prakticky nemožné
těmto lidem pomoci.
A co my pracovníci? Od prázdnin je to jako na kolotoči. Z jiného
úseku k nám přišel kolega Saša, ale do jiného úseku od nás odešel
kolega Jakub. Do toho nám naše vedoucí Kamila Růžičková řekla,
že čeká miminko a v září ji nahradí nová vedoucí. Tak nám
po zaučení v září nastoupila vedoucí Michaela Bednářová,
která mezitím také otěhotněla. Nevěříte? Tak my teď tajně
doufáme, že nám naše nová vedoucí také hned neotěhotní!

Posláním služby je poskytnout azylové ubytování matkám
s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé
životní situace spojené se ztrátou bydlení.
Klienty služby jsou osoby bez přístřeší od narození do 64 let.
Služba je poskytována pro maximální počet 8 matek
s maximálním počtem 24 nezaopatřených dětí (pro všechny
matky).
V Domově je 8 bytových jednotek s 32 lůžky (1 matka + nejvíce
3 děti v jednom bytě).
V r. 2017 využilo službu 60 klientů (26 žen a 34 dětí).
vedoucí služby: Ivana Jelínková, DiS.
tel. 739 526 185, mail: jelinkova@diakonieltm.cz
412 01 Litoměřice, Liškova 43

Rok 2017 očima služby
Každoročně využije sociální službu v Domově více než 25 žen a jejich dětí.
Je to víc než 25 příběhů plných neštěstí, smutku, násilí, propadů
a zklamání. Některé vám zůstanou v hlavě jen krátce a brzy je vypustíte,
ale na jiné vzpomínáte. O to víc, když se k vám nečekaně dostane
poděkování. Na jeden takový příběh jsme si vzpomněli a stal se pro nás
symbolem toho, že naše práce MÁ smysl. S paní, říkejme jí třeba Nika,
se pracovalo celý rok. A byť se to laikovi může zdát divné, za úspěch jsme
považovali to, že Nika odešla z Domova do výkonu trestu i se svou roční
dcerou.
To, co jsme započali v Domově, pokračovalo v nastaveném režimu
na speciálním oddělení pro matky s dětmi ve věznici. Tato zkušenost
přinesla Nice ještě silnější pouto s dcerou, zdokonalila se v rodičovských
kompetencích, je zodpovědnější za své chování a výchovu dcery.
Nika se po výkonu dvouletého trestu vrátila k rodině. Zde ale nevydržela.
Vadil jí „volný“ režim, který v rodině vládl, a který ji vlastně přivedl i mimo
zákon. Oslovila nás s pomocí najít místo ve školce, má byt a chodí do práce.
Přála bych vám vidět její oči, které potvrzovaly, jak je na sebe pyšná.
A my s ní.
Přejeme si, aby sociální práce měla ve společnosti lepší kredit než dnes
a abychom nemuseli čelit nedostatku financí na naši práci.

Litoměřická Diakonie provozuje několik chráněných provozů,
na nichž nalézají pracovní příležitosti lidé se zdravotním
omezením:
- chráněné dílny (keramická a textilní dílna, třídění
odpadu, úklidové práce v terénu)
- restaurace Klobouk Diakonie
- čajovna Hóra se sálem Oka.mžik
Několik pracovníků se zdravotním omezením vykonává
i provozní a administrativní činnosti, část z nich učí klienty
v pozicích tzv. koučů. Chráněné provozy zaměstnávaly
v roce 2017 100 pracovníků se zdravotním znevýhodněním.
Přímo v chráněných dílnách pracovalo 42 lidí se zdravotním
znevýhodněním. Celková tržba v chráněných dílnách v roce 2017
činila 987 215,19 Kč bez DPH.
vedoucí dílen: Anna Burdová
tel. 774 120 002, mail: burdova@diakonieltm.cz
412 01 Litoměřice, nově od 1. 7. 2018 Kamýcká 2303

Rok 2017 očima služby
Dílny pracovaly celý rok na plné obrátky. V keramické dílně přibývají zakázky a někdy už musí stát dokonce i ve frontě.
Textilní dílna například získala zakázku pro Město Litoměřice, a tak jsme 7 měsíců odevzdávali textilní dárečky pro nové
občánky. Terénní práce jsme rozšířili o úklid letního kina v Litoměřicích. Velmi kladně hodnotíme i kompletaci, u které
se nám podařilo získat objednávku na celý rok. Své výrobky a práci jsme prezentovali na několika akcích. Například
na Hradě v Litoměřicích, na Zámku v Ploskovicích a v O2 v Ústí nad Labem. Zúčastnili jsme se i Veletrhu Podřipské
nemocnice a sociálních služeb. Spolu s klienty Centra denních služeb jsme vyrazili do Německa prezentovat chráněné
dílny a prodávat výrobky. Klienti si zasoutěžili a my naplnili pokladničku. Moc jsme si to užili. A to byl jen zlomek ze všech
akcí a aktivit, kerý jsme tento rok zvládli. A abychom se mezi sebou „my pracovníci“ více poznali a lépe se nám pracovalo,
vyrazili jsme v červenci na jednodenní turistický výlet do Janských Lázní. Putování stezkou korunami stromů, procházka
lázeňskou kolonádou a jízda “Černohorským expresem” byla nádherná. Tak hurá do dalšího roku!

V restauraci se denně vaří 90 – 130 obědů.
Otevírací doba: 10:00 – 15:00 hodin ve všední dny.
Na objednávku je možno poskytnout služby i v jiných
dnech/čase.
V roce 2017 bylo na chráněném pracovišti v restauraci
zaměstnáno 22 osob - všichni se zdravotním znevýhodněním.
Celková tržba restaurace činila v roce 2017 – 3 124 446,12 Kč
bez DPH.
provozní restaurace: Veronika Diasnik
tel: 739 244 684, mail: diasnik@diakonieltm.cz
411 55 Terezín, Komenského 152

Rok 2017 očima služby
Rok 2017 byl pro restauraci Klobouk v mnohém rekordní. Letošní sezónu vnímáme
po 11 letech, co je restaurace otevřena, jako jednu z nejlepších. Napeklo
se neuvěřitelné množství svatebních koláčků, dortů i zákusků. Například v červnu to
bylo 2 200 koláčků, 9 dortů, a 700 minizákusků. Také jsme se zúčastnili několika velkých
rautů nejen v Terezíně a okolí, ale je o nás velký zájem i v Praze. Rovněž počet vydaných
jídel byl mnohdy extrémní. Když se zadařilo, vydali jsme i 200 obědů.

Velmi mile nás překvapila sbírka
zaměstnanců České spořitelny,
kteří mezi sebou na naši restauraci
vybrali částku 68 460 korun. Díky
této sbírce jsme dokoupili chybějící
drobné vybavení a nové venkovní
posezení. Za celoroční úsilí jsme
se odměnili společným výletem
do Prahy, kde jsme navštívili
restauraci Zdeňka Pohlreicha - Café
Imperial.

Už od roku 2016 se prostředí čajovny rozšířilo o sál Oka.mžik. Oba spojené
provozy nyní slouží jako hostinské. I nadále je sál využíván k pořádání různých
kulturních, osvětových a dalších akcí. Nabídka čajovny je rozšířena
o sortiment zdravé kuchyně (polévky, studené nápoje apod.) a nabídka
Okamžiku je přizpůsobena návštěvám rodičů s dětmi.
V r. 2017 bylo na chráněném pracovišti v čajovně Hóra a sále Oka.mžik
zaměstnáno 20 pracovníků se zdravotním znevýhodněním.
Celková tržba v roce 2017 činila 1 325 239,73 Kč bez DPH.
Otevírací doba čajovny:
Po – Pá 10:00 – 23:00 hod
So
16:00 – 23:00 hod
Ne
16:00 – 22:00 hod
Vedoucí: Bc. Petr Dobrovodský
tel: 739 244 684, mail: cajovna@diakonieltm.cz
412 01 Litoměřice, Osvobození 19

Rok 2017 očima služby
Naší čajovně se v posledních měsících velmi daří, úspěch
samozřejmě není zadarmo a vyžaduje od nás všech nasazení
úspěchu přímo úměrné. Projekt rozšíření čajovny o dopolední
směnu můžeme hodnotit jako úspěšný, hlavně díky tomu,
že se podařilo získat vhodného člověka. Bez toho bychom asi
doposud bojovali dost zoufale o udržení projektu. Štěstí přeje
připraveným, nicméně až teď se ukazuje, do jakého rizika jsme
se vlastně pustili. Další velký krok, rozšíření čajovny do sálu,
bude možné hodnotit až z většího odstupu. Zatím pozorujeme, že sál
navštěvuje stále více lidí a pokud tento trend bude pokračovat
i nadále, máme vyhráno. Už teď se ukazuje jedno velké plus,
rodiče s dětmi jsou v sále, a v čajovně je tím pádem ticho a klid.

Čajovna byla v obecném povědomí považována za místo pro mladé. Můžeme se pochlubit tím, že jsme jedním z mála míst
ve městě, které je atraktivní pro všechny generace. Je útěšné pozorovat kolem stolku partu teenagerů s vodní dýmkou
a hned vedle nich postarší dámy u čaje a dortíku. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat.

Již 25 let se Diakonie snaží žít
příběh, ve kterém už nikdo nemusí
být outsider!
2. 5. 2017 si Diakonie ČCE v Litoměřicích připomínala 25. výročí svého založení. Při příležitosti oslav 25. výročí uspořádala
Diakonie ČCE několik zajímavých akcí. Například výstavu fotografií v sále Okamžik u Čajovny Hóra a ve vestibulu Městské
nemocnice Litoměřice. V květnu a červnu 2017 byly po městě instalovány průhledné sochy klientů Centra denních služeb
(projekt Bc. Heleny Hingarové a klientů). Vrcholem oslav pak byla Jarní veselice, která se konala 4. května v atriu
za Domem kultury v Litoměřicích. Děkujeme všem dobrovolníkům, klientům i zaměstnancům za pomoc s uspořádáním
jednotlivých akcí a za hojnou návštěvnost.

INFORMACE O MAJETKU K 31. 12. 2017
AKTIVA (v tis. Kč)

stav k

1. 1.´17

31.12.´17

PASIVA (v tis. Kč) stav k

1.1.ꞌ17

31.12.´17

Dlouhodobý majetek

12 263

11 691

Vlastní zdroje

14 896

15 257

Dlouhodobý hmotný majetek

16 106

15 437

Jmění

14 298

14 524

Oprávky k dlouhodobému majetku

-3 843

-3 746

- Vlastní jmění

8 720

8 759

5 483

6 839

- Fondy

5 578

5 765

244

222

598

733

92
152

92
130

0

134

1 087

1 388

Krátkodobý majetek
Zásoby
- Materiál na skladě
- Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky

Výsledek hospodaření
- Účet výsledku hospodaření
- Výsledek hosp. ve schval. řízení

125

0

- Nerozdělený zisk z minulých let

473

599

71

143

Cizí zdroje

2 850

3 273

- Poskytnuté provozní zálohy

634

771

Krátkodobé závazky

2 548

3 028

- Ostatní pohledávky

306

331

34

22

1
0
41

117

2 295

3 343

259

309

2 036

3 034

- Odběratelé

- Pohledávky za zaměstnanci
- Ostatní daně a poplatky
- Jiné pohledávky
- Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek
- Pokladna
- Účty v bankách
Jiná aktiva - Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

- Dodavatelé

33

36

- Přijaté zálohy

107

107

4

- Zaměstnanci

1 181

1 300

0

- Závazky (soc. zab. + zdrav. poj.)

560

627

- Ostatní přímé daně

80

105

- Daň z přidané hodnoty

10

41

1 857

1 886

17 746

18 530

-Jiné závazky
- Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva - Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

0

20

577

792

302

245

17 746

18 530

HOSPODAŘENÍ V R. 2017
Náklady k 31. 12. 2017
spotřeba materiálu, DDHM
a prodané zboží
spotřeba energie
Služby
mzdové náklady
zák. sociální pojištění
+ zákonné sociální náklady
Odpisy
daně a poplatky, příspěvky, ostatní
náklady

Výnosy k 31. 12. 2017
velká dotace ÚK
malá dotace + 5. dotační program ÚK
dotace Města Litoměřice a dalších
měst a obcí
Úřad práce LTM
projekt potravinové pomoci
vlastní výrobky a prodané zboží
tržby z prodeje služeb
přijaté dary a ostatní výnosy

v tisících Kč

3 050
1 425
2 212
17 670
5 636
618

mzdové náklady 57 %

služby
7%
energie
4 % materiál ostatní odpisy
10 % náklady 2 %
2%

pojištění ke
mzdám
18 %

439

v tisících Kč
12 133
346
1 018
8 600
19
4 892
2 206
1 969

tržby z prodeje přijaté dary a
ostatní výnosy
vlastní výrobky a služeb
7%
8%
prodané zboží
12 %
projekt
potravinové
pomoci

velká dotace
ÚK
39 %

dotace
Úřad práce
malá dotace
Města LTM a
LTM
+ 5. dotační
dalších měst a obcí program ÚK
28 %
4%
2%

NÁKLADY K 31. 12. 2017
Spotřebované nákupy
- Spotřeba materiálu a energie
- Prodané zboží
- Opravy a udržování
- Cestovné
- Náklady na reprezentaci
- Ostatní služby, nájemné, právní
a ekonomické služby, revize, apod.
Změny stavu zásob vlastní činnosti
a aktivace - Aktivace materiálu
Osobní náklady
- Mzdové náklady
- Zákonné sociální pojištění
- Zákonné a ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
- Daně a poplatky
Ostatní náklady

vedlejší
hospodářská
činnost

hlavní
činnost

činnosti

4 324

2 789

- Odpis nedobytné pohledávky

2 315

1 697

- Nákladové úroky, kurzové ztráty
- Jiné ostatní náklady
např. pojistné, bankovní poplatky
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek

vedlejší
hospodářská
činnost

hlavní
činnost
12

0

9

0

88

125

554

64

554

64

178

0

83

806

191

46

56

19

56

0

1 623

221

0

-426

20 885

2 421

Daň z příjmů celkem

1

0

15 808

1 862

- Daně z příjmů

1

0

4 909
168

522
37

26 063

4 987

12

14

12

14

109

125

- Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté příspěvky

NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč)

Diakonie zaměstnala v roce 2017 celkem 131 pracovníků, přičemž
poskytla pracovní uplatnění 100 osobám se zdravotním postižením.

VÝNOSY

Činnosti
Provozní dotace

0

22 116

0

1 525

0

1 525

0

1 904

5 194

240

28

- Platby za odepsané pohledávky

5

0

- Výnosové úroky

7

0

- Zúčtování fondů

3

0

- Jiné ostatní výnosy

225

28

Tržby z prodeje majetku

170

7

170

7

25 955

5 229

Výsledek hospodaření před zdaněním

-107

242

Výsledek hospodaření po zdanění

-108

242

Přijaté příspěvky
- Přijaté příspěvky nadací + dary
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy

- Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
data hospodaření zpracoval
Ing. Tomáš DERFL, ekonom Střediska

hospodářská
v tis. Kč

22 116

- Provozní dotace

Celkový výsledek
hospodaření
za rok 2017
činí 134 tisíc Kč.

hlavní
v tis. Kč

VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč)

ZPRÁVA AUDITORA

VÝHLED DO ROKU 2018
Díky novému objektu v Kamýcké ulici bude mít litoměřická Diakonie plno práce. Bude třeba hodně sil ke stěhování.
- K 1. 7. 2018 plánuje přestěhovat chráněné dílny do části získaného domu a k tomu bude třeba několik oprav.
- Zahájí administrativní kroky ke vzniku nového projektu bydlení pro osoby s postižením / bude realizovat stavební
projektovou dokumentaci a žádat o stavební povolení. Bude zpracovávat žádost do evropských fondů/.
- Správa litoměřické Diakonie / administrativa/ bude přestěhována z adresy Rooseveltova č. 9 do staronového
sídla Rooseveltova č. 7.
- Končí funkční období Dozorčí rady a bude provedena volba nové.
(v čase vydání výroční zprávy se členy nové Dozorčí rady staly: Mgr. Zdeněk Bárta, Ing. Tomáš Derfl, Monika
Dufková, Jaromír Křivohlavý, MUDr. Sylvie Kubcová, Dana Opočenská, Eva Radimská, MUDr. Marie Štětinová
a předsedkyně Jana Kellnerová – náhradníky: Mgr. et Bc. Iveta Šamšulová, Jan Neužil, dipl. um, Jakub Klinecký)
- Chráněné bydlení v Terezíně v červnu oslaví 10 let.
- Končí strategický plán střediska a bude sestavován nový na období 2019 – 2021.
- Pracovníci se i nadále budou posilovat v hodnotách Diakonie a naplňovat jejich obsah. Rok 2018 je v Diakonii
v ČR vyhlášen rokem Milosrdenství. A co na to nový pan farář Jiří Šamšula?

SLOVO FARÁŘE JIŘÍHO ŠAMŠULY
V roce 2018 je v Diakonii záhodné přemýšlet a hovořit o hodnotě milosrdenství. To neznamená, že bychom letos měli být
více milosrdní než loni či příští rok. Rok milosrdenství může být připomínkou, že celý náš život, jak profesní, tak osobní
má provázet hodnota – po staru řečeno „ctnost“ – milosrdenství.
Co všechno tato hodnota zahrnuje? Jednak slyšíme „srdce“, jednak „milý“. Milé, milující srdce. Milosrdcatost. Srdce, láska,
milování: to znamená také cit. Ale láska se netýká jen citu. V křesťanské tradici slovo „láska“ i „srdce“ cit zahrnuje, ale je
víc než to. Židé nechápali „srdce“ jako to místo v člověku, kde sídlí cit a které je v opozici vůči rozumu („Volím srdcem,
ne rozumem!“). V biblické tradici je srdce místo, kde se rozum, cit a vůle sjednocuje. Být milosrdný tedy také může
znamenat: mé myšlení, cítění a jednání je určováno láskou.
Anebo také milostí. Slovo „milost“ známe z filmů či z literatury: když někdo volá „milost!“ tváří tvář namířené zbrani
lupiče. Nebo známe prezidentskou milost, odpuštění trestu odsouzeného z humanitárních důvodů. V křesťanství je však
milost čin, který je vyhrazen jen a jen Bohu. Je to přitom nezasloužená přízeň Boha vůči člověku. Bůh dává člověku svou
lásku, na kterou člověk kvůli svým chybám nemá nárok a kterou může jen vděčně přijmout. A už jen to, že jsme vděčni
za svůj život, znamená, že něco tušíme o Boží milosti. Odpovědí na Boží lásku je láska k sobě a k druhým.
Milo-srdenství je ten aspekt lásky, kdy miluji druhého se zvláštním zřetelem na jeho nouzi, potřebnost. Mám-li takto „milé
srdce“ znamená to: potřebnost druhého ve mně vyvolává soucit, nikoliv pohoršení či odpor či pohrdání či pocit
nadřazenosti. Potřebnost druhého dále nutí mé srdce k přemýšlení o tom, jak mu adekvátně, „fortelně“, pomoci.
A hlavně: potřebnost druhého mě vybízí k akci, ke konkrétní pomoci. Mít „milé srdce“ se netýká jen diakonické práce,
ale celého života. Svět je totiž plný potřebných, nás nevyjímaje. Milého srdce není proto nikdy dost.
Mgr. Jiří Šamšula, farář ČCE v Litoměřicích a pracovník litoměřické Diakonie

DÁRCI A PODPOROVATELÉ:
Firmy a organizace:
Adient Czech Republic k.s. – Ing. Marcel Míček; Alergosan s.r.o. - MUDr. Petr Kubec; AQUA obnova staveb s.r.o. – Ing. Arch. Jan Bárta;
Arlego s.r.o. – Mgr. Pavel Vošahlík; AutoCont CZ a.s. – RNDr. Martin Grigar; CSPE s.r.o. - Lubomír Červinský; Českobratrská církev evangelická
– povšechný sbor se sídlem v Praze; Diakonie ČCE – ústředí; Gabriel s.r.o. – Ing. Tomáš Gabriel a Mgr. Lukáš Gabriel; Galerie Kodl,
s.r.o. - PhDr. Martin Kodl; Galerie u Brány - Libor Uhlík; Galerie ve dvoře – Irena Skopalová; Grafika Linke – Pavel Linke;
GynArKo s.r.o. – MUDr. Jana Smítková; Jena Fa služeb – Ing. Jan Švejkovský; Konto Bariéry – Mgr. Božena Jirků; Lékárna U Aeskulapa
– PharmDr. František Stáně; Litnea s.r.o. – MUDr. Jiří Cee; MARTIA a.s. – Ing. Aleš Jílek a Ing. Pavel Doležal; Nadace Archa Chantal
- Chantal Poullain; odštěpný závod Roudnice nad Labem - Ing. Marcel Míček; People First s.r.o. – Zbyněk Šrámek; Pěvecký sbor Úštěk – Koloman
Poľak; Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s.; Raeder & Falge s.r.o. – Mgr. Martina Červinská; Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o.;
Schoeller Křešice s.r.o.– Stanislav Kuře; Spolurádi z.s. – Jana Doubravová; Stavební společnost František Doležal; Zahrada Čech s.r.o.
– Dagmar Svobodová
Soukromé osoby:
Mgr. Marek Bárta, Mgr. Zdeněk Bárta, Ilona Borošová, Mgr. Štěpán Brodský, David Cajthaml, Aleš Cikánek, ak. mal. Emil Cimbura,
ak. arch. Vít Cimbura, Eva Cimburová, ak. soch. Petr Císařovský, ak.mal. Tomáš Císařovský, Petr Danihlík, ak. mal. Jiří David, Jiří Douša, Monika
Dufková, Zdeněk Fibich, Lucie Folbergerová, Mgr. Petr Galia, Zuzana Hájková, Filip Horák, Iva Hüttnerová, Katsuhiro Iwashita, Alice Jandovská,
MUDr. Barbora Ježková, Ing. Jílek Aleš, Luboš Kaplan, Dobromila Karbusová, Tereza Kavanová, Lucie Kellerová, Ing. Jan Kellner, Ph.D.,
Jan a Jana Kellnerovi, Karel Kocourek, Miroslav Koubek, Aleš Krejča, ak. mal. Zdeňka Krejčová, manželé Křivohlaví, Ing. Miroslav Kubík,
Pavla Kukalová, Ing. Martin Landsdorf, MUDr. Jan Laryš, Ing. Jaromír Latislav, Renata Leniková, JUDr. Martina Lorencová,
MUDr. Marie Lukešová, Kateřina Machytková, Eva Maligová, ak. soch. Stefan Milkov, MUDr. Jan Milota, Jan Munčinský, Ing. Jan Novák,
Ing. Hana Pavlištová, ak. arch. prof. Jiří Pelcl, Svatopluk Pelcl, Ing. Miroslav Plíhal, Ing. Šárka Poláčková, Vladimír Polívka, Eva Radimská,
Karel Richtr, Eva Schusterová, Zdena Skálová, Antonín Slabý, Hana Smolíková, Miloš Solař, Hana Stuchlíková, Jaroslav Sviták, Jan Šatra,
Ing. Libor Škranc, Simonetta Šmídová, MUDr. Marie Štětinová, Jana Šumanová, JUDr. Radka Šumerová, Mgr. Jan Trusina, Mgr. Petr Vacíř,
ak. arch. David Vávra, Andrea Vlachová, Ludmila Vlková, rodina Votrubova, Vladimír Zelenka, Daniela Zelenková

Děkujeme vám všem za vaše dary a jakoukoliv přízeň! Velice si vaší podpory vážíme.

PODPORA MĚST A OBCÍ (DARY, PŘÍSPĚVKY, DOTACE)
Město Lovosice, Město Terezín, Město Úštěk, Městys Brozany nad Ohří, Obec Budyně nad Ohří, Obec Býčkovice, Obec Ctiněves, Obec
Chržín, Obec Křešice, Obec Liběšice, Obec Libotenice, Obec Polepy, Obec Snědovice, Obec Travčice, Obec Velké Žernoseky, Obec
Žalhostice, Obec Žitenice

V R. 2017 BYLY NAŠE PROJEKTY PODPOŘENY ZE ZDROJŮ:
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – velká dotace na sociální služby + 5. dotační titul:
 Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace,
Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – malá dotace na sociální služby:
 Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace,
Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi
Město Litoměřice – dotace na sociální služby:
 Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi
Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany Litoměřic:
 Klienti Diakonie pořádají workshopy pro veřejnost
 Zajištění služeb psychoterapeuta pro osoby se zdravotním postižením a osoby v přechodné krizi

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad : Investiční projekt Rekonstrukce Centra denních služeb
pro klienty se zdravotním postižením probíhal v Litoměřicích, Rooseveltova 7 v období od 1.10.2012 do 31.12.2015 a byl podpořen
ze zdrojů ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF – r.č. CZ.1.09/1.3.00/69.01140

Úřad práce v Litoměřicích: Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE
Potravinová banka Ústeckého kraje
 Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. - podpořeno finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Nadace Život umělce:
 Vystoupení Chantal Poullain na 23. Společenském večeru Diakonie ČCE v Litoměřicích
 Koncert k 25. výročí Diakonie ČCE v Litoměřicích
Asosiace poskytovatelů sociálních služeb v ČR
 Náklady na organizaci 23. Společenského večera Diakonie ČCE v Litoměřicích
IGS Diakonie ČCE
 Nářadí a další potřeby pro rozvoj klientů s mentálním postižením
Otto per Mille
 Výměna oken v chráněném bydlení
Nadace České spořitelny – zaměstnanecký grant
 Dar na vybavení chráněného pracoviště restaurace Klobouk

PROJEKTY, NA NICHŽ DIAKONIE ČCE PARTICIPOVALA:
Fond Hennlich administrovaný Ústeckou komunitní nadací
 Krásy místa, kde žiji – projekt mladých dobrovolníků určený klientům Diakonie
Konto Bariéry
 Technické zařízení pro imobilní osoby – společný projekt s Farním sborem ČCE v Litoměřicích

KONTAKT:
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V LITOMĚŘICÍCH
Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice
tel/fax: 416 733 585
e-mail: litomerice@diakonieltm.cz
www.diakonieltm.cz
IČ: 46768041 DIČ: CZ 46768041
bank. spojení: 887818339/0800
dary: 19-5905840277/0100

