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Litoměřice

# spolecenstvi
# milosrdenstvi
# fortelnost
# nadeje

Poslání
Diakonie

Posláním Diakonie ČCE je vytvářet živé společenství,
které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným

Dozorčí rada:
V průběhu roku 2018 se dozorčí rada sešla celkem 4x a pracovala ve složení:
Předsedkyně dozorčí rady: Jana Kellnerová
Členové dozorčí rady: Mgr. Zdeněk Bárta, Ing. Tomáš Derfl, Monika Dufková, MUDr. Sylvie
Kubcová, Eva Radimská, MUDr. Marie Štětinová, Dana Opočenská, Ing. Jaromír Křivohlavý
Za zaměstnance: Ing. Tomáš Derfl
Správní rada:
Předsedkyně správní rady: Irena Opočenská
Členky: Eva Cimburová, Mgr. Vladimíra Tomášová
V roce 2018 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.
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Schéma
organizace

Litoměřice, Liškova 43
dmd@diakonieltm.cz

Litoměřice, Rooseveltova 7
cds@diakonieltm.cz

Terezín, Komenského 152
std@diakonieltm.cz

Litoměřice, Teplická 1
sr@diakonieltm.cz

Terezín, Komenského 224
chb@diakonieltm.cz

Litoměřice, Rooseveltova 9
psb@diakonieltm.cz

sociální služby

Farní sbor ČCE
v Litoměřicích

Litoměřice, Osvobození 19
cajovna@diakonieltm.cz

Terezín, Komenského 152
provozni@diakonieltm.cz

Dozorčí rada

Litoměřice, Kamýcká 2 303
sluzby@diakonieltm.cz

Litoměřice

Správní rada

ostatní služby
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Slovo
ředitelky

Rok nevšedních zážitků – tak by se dal nazvat rok 2018 v litoměřické Diakonii. Poprvé za 26 let
měla Diakonie tak zajištěné financování, že mohla svým zaměstnancům ze zákona navýšit mzdy
a alespoň trochu je přiblížit platům kolegů v příspěvkových organizacích. Vyzkoušeli jsme,
jak se plánuje a jak vypadá alespoň částečná modernizace pracovišť. K tomu nepřispěla
jen finanční jistota, ale i ukončení pronájmu správy v Rooseveltově 9, díky kterému došlo
k velkým změnám. Diakonie se dala do pohybu a nezůstal téměř kámen na kameni.
Jako zázrakem spolu s informací o ukončení pronájmu Správy přišla totiž informace o možnosti
získat dům v bývalých kasárnách pod Radobýlem. Díky Městu, zastupitelům i úředníkům došlo
na začátku roku k převedení domu v Kamýcké 2303 do majetku Diakonie. O práci měli
zaměstnanci rázem vystaráno. Bylo třeba dům zabezpečit, aby se alespoň do části mohly
nastěhovat chráněné dílny. Nešlo o zásadní rekonstrukci, tu objekt teprve čeká, vyjde-li žádost
o dotaci EU, ale o zabezpečení základních potřeb dílen. A to se v létě podařilo (viz str. 17).
Správa po odstěhování dílen našla své staronové místo a přesunula se do suterénu fary
v Rooseveltově 7. Po dílnách zbylo i místečko pro přestěhování Podpory samostatného bydlení
do Litoměřic. Služba je teď klientům blíž (viz str. 15). Po odstěhování Podpory z Terezína
se mohlo do uvolněných prostorů rozšířit chráněné bydlení. A aby toho nebylo málo, Sociální
rehabilitace v Teplické ulici si zažila zateplování domu. Když už tak byla ve stavebním režimu,
zřídila si novou konzultační místnost. Stavebních úprav a stěhování si tedy pracovníci i klienti
užili hodně. Ale stálo to zato. Modernizace přišla v pravý okamžik. Všechny změny nám i přes
velké pracovní vypětí dodaly energii.
Rok 2018 byl i rokem, kdy jsme se seznamovali s hodnotami celé Diakonie. Společenství,
milosrdenství, fortelnost a naděje jsou hodnoty, které nás naší prací provází a které chceme
uplatňovat, abychom pracovali dobře. Zda se nám to daří, si můžete přečíst na následujících
stránkách.
Příjemné čtení přeje Irena Opočenská, ředitelka
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Víte, že…
Diakonie v Litoměřicích funguje již 27. rokem?
V roce 2018 u nás bylo zaměstnáno 102 lidí se zdravotním znevýhodněním?
Naše služby v roce 2018 využilo 201 klientů?
Výtěžek poslední benefiční aukce byl 810 800 Kč?
V červnu oslavilo Chráněné bydlení 10 let?
Z Centra denních služeb v Rooseveltově ulici je to přesně 2 406 kroků do Kamýcké ulice, kde bude
jednou nové chráněné bydlení právě i pro klienty této služby?
V roce 2019 budeme pořádat již 25. společenský večer s aukcí?
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Diakonie
v číslech

Domov
pro matky
s dětmi

Posláním služby je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat
na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat
podpory, kterou Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí.
Klienty služby jsou matky s nezaopatřenými dětmi, případně těhotné ženy, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.
Kapacita služby je 8 klientek a maximálně 24 dětí.
V roce 2018 využilo službu 26 matek a 36 dětí.
Kontakt:
vedoucí Ivana Jelínková, DiS.
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 732 271; +420 739 244 673 / dmd@diakonieltm.cz
V roce 2018 jsme pracovali s pestrou cílovou skupinou. Pracovali jsme například s matkou,
která měla opatrovníka, nebo s klientkou, které soud omezil v průběhu poskytování služby
svéprávnost k výkonu rodičovských práv. Pracovali jsme se čtyřmi klientkami, které byly závislé
na návykových látkách. Jedna klientka v průběhu služby prošla protialkoholní léčbou. Motivující
pro ni bylo, že se po léčbě mohla vrátit zpět do Domova a pokračovat v následné léčbě
za podpory naší služby. Pracovali jsme se dvěma klientkami s duševním onemocněním. Stále
přetrvává obrovský problém v oblasti dluhů, které u klientek rapidně narůstají a stávají
se neřešitelnými.
Je stále obtížné nacházet následné bydlení pro klientky, které odcházejí z Domova. Kauce
je vysoká a novou domácnost je třeba vybavit. Naději nám v tomto směru daly zaměstnanecký
grant Nadace České spořitelny, projekt Krabice od bot a jazyková škola Reston, které umožnily
těmto klientkám pořídit si do nového bytu základní vybavení, a tím nastartovat možnost žít
v běžném společenství. Ušetřené peníze mohly klientky použít na kauci. Takto se podařilo pěti
klientkám získat podnájem.
Průměrná délka pobytu matek v Domově v roce 2018 byla 3,5 měsíce. Tato doba byla ovlivněna
krátkodobým pobytem do 1 měsíce a nouzovými pobyty.
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Centrum
denních
služeb

Posláním Centra denních služeb je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním
postižením při začleňování do běžného života ve společnosti.
Klienty služby jsou osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně
v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením od 18 do 64 let. Služba není určena
osobám s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby. Okamžitá kapacita služby při práci
s jednotlivcem je 7 osob, se skupinou 25 osob. V roce 2018 využilo službu 26 klientů.
Kontakt:
vedoucí Bc. Markéta Veselá
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 733 585; +420 774 120 005 / cds@diakonieltm.cz
Pro klienty z Centra denních služeb (dále jen CDS) je velmi důležité prožívat svůj čas
ve společnosti svých kamarádů. V CDS mají tuto možnost při pestrém výběru skupinových
aktivit. V nově vybavené dílně začali tvořit se dřevem, kůží a dalšími materiály. Dřevěná autíčka
z rukou klientů se ocitla i na benefiční aukci. Oblíbenou formou sdílení se stala artefiletika.
Po několik měsíců přispívala ke společenství novými hudebními aktivitami také dobrovolnice
Zoe z Německa.
Pro rozvoj dovedností a znalostí lidí v CDS byly však stejně důležité i individuální činnosti.
V rámci pravidelných exkurzí se seznamovali s novými prostory a prací v přestěhovaných
chráněných dílnách. Některé druhy práce si také vyzkoušeli. Navštívili jsme i Sociálně
terapeutické dílny v Terezíně.
Tento rok jsme se zaměřili na spolupráci s rodiči klientů. Na individuálních schůzkách s klienty
a jejich blízkými jsme sdíleli dosavadní průběh služby a zároveň plánovali, kam chtějí klienti
směřovat, a jakým způsobem je můžeme dál podpořit. Ve společném plánování a přípravě
na chráněné bydlení komunitního typu spatřujeme velkou naději jak pro klienty, tak pro jejich
rodiče. Správný směr, fortelnost naší práce, pak potvrdilo i vítězství Heleny Hingarové v anketě
Pečovatelka roku 2018.
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Sociálně
terapeutické
dílny

Posláním služby je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením nebo zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak,
aby měli po absolvování individuálního tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném
nebo chráněném trhu práce.
Klienty služby jsou lidé ve věku od 16 do 64 let s lehkým a středně těžkým mentálním
postižením a se zdravotním postižením. Okamžitá kapacita je 10 osob.
V roce 2018 využilo službu 31 klientů.
Kontakt:
vedoucí Bc. Lucie Matulová
Komenského 152, 411 55 Terezín
tel: +420 416 531 836; +420 774 535 327 / std@diakonieltm.cz
Rok 2018 byl pro sociálně terapeutické dílny (dále jen STD) velmi pestrým a bohatým na zážitky.
Pracovali jsme na utužení našeho společenství tím, že jsme podnikli větší množství akcí, díky
nimž jsme zprostředkovali našim klientům nové kontakty. Podnikli jsme několik exkurzí
na chráněná pracoviště, navštívili jsme podobnou službu na Kladně, prohlédli si zoologickou
zahradu v Ústí nad Labem a zorganizovali společné turnaje v pétanque s klienty Centra denních
služeb. Byli jsme si také zaplavat v Píšťanském jezeře a navštívili truhlářskou dílnu v Terezíně.
To vše jsme činili s milosrdenstvím a nadějí v rozvoj našich klientů a jejich uplatňování
ve společnosti. Pilně jsme pracovali na zahradě, kde jsme svépomocí upravili naše záhony, a tak
je zahrada opět o něco krásnější. Pokračovali jsme v setkávání našich klientů při artefiletických
skupinách. Rozšířili jsme nabídku činností o další možnosti, například šití na šicím stroji nebo
pletení koberečků pro psy na canisterapii. Vytvořili jsme novou podobu poděkování pro naše
dárce. Svou činnost během roku k naší velké radosti obnovila i diakonická kapela Jedním
dechem. Již delší dobu zásobujeme naše chráněná pracoviště sušenkami vlastní výroby. Letos
jsme je vylepšili o další příchuť a také je ozdobili novou cedulkou. Svými fortelně vytvořenými
výrobky jsme přispěli na tradiční aukci, kam jsme věnovali hmyzí hotel a koš s celými čtyřmi
kilogramy sušenek.
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Sociální
rehabilitace

Posláním Sociální rehabilitace je podporovat lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem
dovedností zvýšili svou samostatnost a zapojili se do běžného života ve společnosti podle svých
možností a schopností.
Klienty služby jsou osoby s mentálním, tělesným, zdravotním a kombinovaným postižením nebo
s chronickým duševním onemocněním od 18 do 64 let.
Okamžitá kapacita v ambulantní i terénní formě služby jsou 2 klienti.
V roce 2018 využilo službu 52 klientů.
Kontakt:
vedoucí Bc. Lenka Sovová, DiS.
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 700 315 / sr@diakonieltm.cz
Každým rokem stoupá počet zájemců o naši službu, což nás moc těší. Nejvíce klientů mělo
zájem o podporu při přípravě na zaměstnání, při zvládání péče o domácnost, v seberealizaci,
při hospodaření s penězi a nácviku běžné komunikace. Jedenácti klientům jsme pomohli
zapracovat se a začlenit na jejich nová pracoviště. Dalším pěti jsme pomohli udržet si stávající
zaměstnání. Více než dvaceti klientům jsme umožnili zvýšit si svou samostatnost tím,
že se naučili sami cestovat, orientovat se po městě, starat se o svou domácnost, komunikovat
s rodinou, rozhodovat se apod. Podpořili jsme je při vyřizování záležitostí na úřadech – jedné
klientce se podařilo vyřídit si invalidní důchod. U jiné, která potřebovala opatrovníka, byla
k soudu podána žádost o omezení svéprávnosti. Podařilo se nám zabránit zbytečnému zadlužení
klientky a u další řešit dluhy, o nichž nevěděla ani její rodina.
Ke spokojenosti našich klientů jsme spolupracovali i s organizacemi jako Úřad práce
v Litoměřicích, Krajský úřad v Ústí nad Labem, s organizacemi poskytujícími sociální služby
(Fokus Labe, Naděje, Centrum sociální pomoci Litoměřice), s lékaři, psychiatry, psychology,
opatrovníky, rodinnými příslušníky či přáteli.
Účastí na různých školeních jsme si zlepšili svou odbornost, např. na kurzech týkajících
se aktivizace lidí s psychiatrickým onemocněním, opatrovnictví, psychosociálních dovedností
a také na stáži v organizaci poskytující stejnou službu – Slunečnice v Děčíně. Naše snažení bylo
celý rok podpořeno štědrým projektem POSOSÚK 4 financovaným z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu
a rozpočtu Ústeckého kraje.
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Chráněné
bydlení

Posláním Chráněného bydlení 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 služby je 12 lůžek.
V roce 2018 využilo službu 12 klientů.
Kontakt:
vedoucí Mgr. Jitka Vičarová (odchod na MD), od 1. 9. 2018 Pavla Albrechtová, DiS.
Komenského 224, 411 55 Terezín
tel: +420 416 531 846; +420 774 535 324 / chb@diakonieltm.cz
V roce 2018 jsme oslavili 10 let našeho Chráněného bydlení společně se současnými i bývalými
klienty, pracovníky a příznivci Diakonie. Přesvědčili jsme se, že jsme pevné společenství, které
má kolem sebe skvělé lidi. Společně jsme připravili a účastnili se pochodu Praha – Prčice,
příjemně si odpočinuli na letní dovolené v Jiřetíně pod Jedlovou, užívali odpolední procházky
a hudební aktivity s novou asistentkou Janou.
Ukazuje se, že klienti chtějí chodit na výlety, trávit svůj volný čas aktivně. Jen k tomu právě
potřebují podporu lidí, kteří jim pomohou akce zorganizovat. Proto patří dík také nově
vzniklému týmu dobrovolníků, kteří projevují své milosrdenství tím, že svůj volný čas věnují
druhým. Má to smysl. Naši pracovníci den co den poskytovali novou naději a snažili se, aby
služba byla klientům přínosem. Podporovali je v každodenních činnostech jako je například
vaření, návštěvy u lékařů, nákupy, vyřizování na úřadech… Známe to všichni. Klienti žijí v
chráněném bydlení běžný život a řeší obdobné problémy jako kdokoli jiný.
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Podpora
samostatného
bydlení

Posláním služby je poskytnout lidem se zdravotním znevýhodněním při bydlení takovou
podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně.
Klienty služby jsou lidé se zdravotním postižením, duševním onemocněním nebo mentálním
postižením od 18 do 64 let. Okamžitá kapacita služby jsou 3 osoby.
V roce 2018 využilo službu 17 klientů. Ve službě byli jednotlivci, páry a také matky samoživitelky
se svými dětmi.
Kontakt:
vedoucí Mgr. Michaela Tvarohová (odchod na MD), od 1. 4. 2018 Bc. Jana Palcová
Rooseveltova 716/9, 412 01 Litoměřice
tel: +420 739 521 168 / psb@diakonieltm.cz
Rok 2018 byl pro Podporu samostatného bydlení (dále jen PSB) převážně rokem personálních
změn a stěhování. Stávající vedoucí sociální pracovnici z důvodu nástupu na mateřskou
dovolenou nahradila nová sociální pracovnice. Zažádali jsme také o personální rozšíření služby o 0,5 úvazku na pracovníka v sociálních službách. Koncem roku se kancelář PSB přestěhovala
z Terezína do Litoměřic. Důvodem přesunu byla lepší dostupnost služby, což přivítal nejen náš
tým, ale především klienti. Tato změna byla spojená i se změnou oficiálního názvu z Podpory
samostatného bydlení Terezín na Podporu samostatného bydlení.
I tento rok jsme měli příležitost podporovat a doprovázet klienty v jejich životních příbězích,
starostech i radostech. Jedním z hlavních motivů naší služby bylo, ostatně jako každý rok,
hledání vhodných bytů, které jsou stále nedostatkovou komoditou, a to nejen v Litoměřicích.
Řešili jsme i krizové situace spojené s partnerskými rozchody. Naopak narození miminka bylo
radostnou událostí, kterou jsme mohli sdílet s naší klientkou. Další mamince jsme společně
s pomocí milosrdných lidí zajistili vhodný byt v Litoměřicích.
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Chráněné
dílny

Litoměřická Diakonie provozuje několik chráněných provozů, v nichž nalézají pracovní
příležitosti lidé se zdravotním omezením:
· Chráněné dílny (keramická a textilní dílna, třídění odpadu, úklidové práce v terénu,
kompletace, žehlení, skládání prádla)
· Restaurace Klobouk
· 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 v roce 2018 zaměstnávaly 102
pracovníků se zdravotním znevýhodněním.
Přímo v chráněných dílnách pracovalo 35 lidí se zdravotním znevýhodněním. Celková tržba
v chráněných dílnách v roce 2018 činila 1 550 320,05 Kč bez DPH.
Kontakt:
vedoucí Anna Burdová
Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice
tel: +420 774 120 002 / dilny@diakonieltm.cz
Rok 2018 byl pro chráněné dílny rokem velkých změn. Diakonie získala budovu v bývalých
kasárnách pod Radobýlem. V únoru byly zahájeny nejnutnější úpravy části přízemí tak, aby
se dílny mohly co nejdříve přestěhovat. Pracovníci dílen se společně s ostatními kolegy
z Diakonie zapojili do úklidu a přípravy nového prostoru. Užili jsme si společenství a posílili
vztahy napříč celým střediskem. Na pomoc přispěchali i pracovníci SČVaK, a.s. Litoměřice
v rámci firemního dobrovolnictví. V květnu jsme přestěhovali velkou část dílen. Postupně
dorazila keramická pec, vybavení údržbáře, kancelář vedoucí a nakonec i rychlé občerstvení.
Učili jsme naše zaměstnané klienty docházet na novou adresu - Kamýcká 2303. Kromě
budování, stěhování a zabydlování, jsme fortelně plnili vše, k čemu jsme se smlouvami
a přijatými zakázkami zavázali. Podařilo se nám získat i nové pracovní možnosti, skládat prádlo
v místních prádelnách Korál servis LTM s.r.o. Pracovní uplatnění zde našli čtyři lidé
se zdravotním znevýhodněním.
Své výrobky jsme prezentovali na prodejních akcích. Například na hradě v Litoměřicích,
na zámku v Ploskovicích, v O2 v Ústí nad Labem a v Jedličkově ústavu v Praze. Spolu s Centrem
denních služeb jsme vyrazili do Německa prezentovat středisko a prodávat výrobky.
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Restaurace
Klobouk
v Terezíně

V roce 2018 bylo na chráněném pracovišti v restauraci zaměstnáno 22 osob se zdravotním
znevýhodněním.
Celková tržba restaurace činila v roce 2018 – 3 560 151,22 Kč bez DPH.
Otevírací doba: Po – Pá, 10.00 – 15.00 h.
Na objednávku je možno poskytnout služby i v jiných dnech/čase.
Kontakt:
vedoucí Veronika Diasnik
Komenského 152, 411 55 Terezín
tel: +420 774 535 325 / provozni@diakonieltm.cz
Rok 2017 jsme vnímali jako rekordní a trochu s napětím jsme očekávali rok 2018. Byli jsme
ale velmi mile překvapeni! Jsme moc vděčni, že se nám tak daří a hosté se nám stále vracejí
a šíří naše dobré jméno dál.
Obědů podáváme čím dál tím víc a připravujeme rauty na nejrůznější akce – Pečovatelka roku
v Praze, Společenský večer s aukcí, Sportovec roku, vánoční besídka dětského domova
v Dlažkovicích, … V loňském roce jsme například vydali 25 163 obědů přímo v restauraci
a do kastrůlků připravili 12 181 obědů. Napekli jsme 3 391 zákusků, 22 250 svatebních koláčků
a 24 dortů – léto bylo opravdu svatební. Přivítali jsme 944 zájezdních skupin.
Novou energii jsme byli pro náš tým načerpat na výletě v Praze, kde jsme navštívili muzikál
Královna Kapeska. Tempo bylo v průběhu roku svižné, a tak jsme se úplně poprvé rozhodli,
že v létě na týden zavřeme a užijeme si dovolenou.
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Čajovna
Hóra

V roce 2018 bylo na chráněném pracovišti v čajovně Hóra a sále Oka.mžik zaměstnáno
21 pracovníků se zdravotním znevýhodněním.
Celková tržba v roce 2018 činila 1 402 230,46 Kč bez DPH.
Otevírací doba čajovny:
Po – Pá 10.00 – 23.00 h
So
16.00 – 23.00 h
Kontakt:
vedoucí Bc. Petr Dobrovodský
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
tel: +420 739 244 685 / cajovna@diakonieltm.cz
Rok 2018 byl pro naše chráněné pracoviště rokem růstu. Rostly tržby, rostly mzdy, rostl i počet
zaměstnanců. Dařilo se nám udržet čajovnu v „kurzu”. Jedině tak mohlo naše malé společenství
autenticky naplňovat svoje poslání, kterým je služba komunitě města. Poskytovali jsme prostor
pro relaxaci, odpočinek, pro setkávání, sdílení a společenství široké veřejnosti. V naší čajovně
pracovali, s jedinou výjimkou, pouze lidé se zdravotním postižením. Přesto jsme dokázali
odvádět fortelnou - řemeslně poctivou a profesionální - práci.
Vycházeli jsme vstříc potřebám jednotlivců. Vzájemně jsme se podporovali ve chvílích slabosti
a nemoci. Oddávali jsme se naději, že tato naše každodenní práce má smysl a nemá svou
odvrácenou stranu jako mnoho oborů lidské činnosti v této době.
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Dobrovolnictví

Dobrovolnictví ve středisku se ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem
pozvolna rozrůstá. V roce 2018 jsme se zaměřili na propagaci dobrovolnictví. Měli jsme setkání
s dobrovolníky v Hospici sv. Štěpána, na kterém jsme si vyměnili zkušenosti a povídali si
o výhledu vzájemné spolupráce do budoucna.
V letošním roce se nám přihlásilo pět nových zájemců o dobrovolnickou činnost.
V roce 2018 jsme ve spolupráci s dobrovolníky a klienty našich sociálních služeb uspořádali letní
dovolenou, výlety, vyráběli výrobky do aukce, stěhovali a tvořili v dílnách.
Otevřeli jsme úterní volnočasové kluby, kam se každý, kdo by se chtěl do dobrovolnické činnosti
zapojit, může přijít podívat. Dobrovolníci se nezaměřují jen na přímou spolupráci s klienty
služeb, ale vypomáhají také i při stěhování, pořádání společenských akcí, poradenství, styku
s veřejností, s focením akcí a při různých besedách.
Dobrovolníci bezvadně doplňují činnost našich služeb, nápaditě rozvíjejí již zaběhlé aktivity či
přicházejí s novými nápady. Klientům pomáhají smysluplně trávit volný čas. Díky těmto
aktivitám pomáhají lidem s handicapy se začleňováním do společnosti a rozvíjením jejich
možností. Vznikají nová kamarádství, která pokračují i po ukončení spolupráce s dobrovolníkem.
Letos jsme nominovali jednu z našich letitých dobrovolnic, paní Ivonu Kozlovou, ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem na cenu Křesadlo 2018.
Monika Marková, koordinátorka dobrovolníků (markova@diakonieltm.cz)
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Ekonomika

VÝNOSY K 31.12. 2018

Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 činil 271 tisíc Kč.
Diakonie zaměstnala v roce 2018 celkem 137 pracovníků, přičemž poskytla pracovní uplatnění
102 osobám se zdravotním postižením.
Ekonomická data zpracoval Ing. Tomáš Derfl, ekonom Střediska
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NÁKLADY K 31.12. 2018
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INFORMACE O MAJETKU K 31.12. 2018
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NÁKLADY K 31.12.2018 (v tis. Kč) 41 410
Spotřeba materiálu,
DDHM, prodané zboží
a aktivace materiálu
4 805
spotřeba energie
1 207
služby
2 619
mzdové náklady
23 854
zák. sociální pojištění +
zákonné a ostatní
sociální náklady
odpisy
daně a poplatky,
příspěvky, ostatní náklady

VÝNOSY K 31.12.2018 (v tis. Kč)
velká dotace ÚK +
POSOSUK 4
Úřad práce Litoměřice
projekt potravinové
pomoci
vlastní výrobky
a prodané zboží
tržby z prodeje služeb
přijaté dary
a ostatní výnosy
malá dotace +
5. dotační program ÚK
dotace Města Litoměřice
a dalších měst a obcí

mzdové náklady 57%
služby 6%
energie 3%
materiál 12%
ostatní náklady 1%
odpisy 2%
pojištění ke mzdám 19%

7 732
736
457

41 681

velká dotace ÚK + POSOSUK 4 42%
dotace Města Ltm a dalších měst a obcí 3%

17 449
12 090

malá dotace + 5. dotační program ÚK 1%
přijaté dary a ostatní výnosy 5%
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tržby z prodeje služeb 7%
projekt potravinové pomoci 0,03%

5 551
3 010

vlastní výrobky a prodané zboží 13%

2 007

Úřad práce Litoměřice 29%

557
1 005
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Zpráva
auditora
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A na co se můžete těšit?
Rok 2019 nezačal tak dobře jako rok 2018, a tak nás zase, asi abychom si moc nevyskakovali, trápí
nejistota a finanční zmatky v souvislosti se státní dotací i nedostatečnými příspěvky Úřadu práce
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním omezením. Uvidíme. Naděje nás neopouští.
Rok 2019 je rokem několika jubileí. V dubnu oslaví Domov pro matky s dětmi 20 let pod vedením
Diakonie. Oslaví to koncertem ženského komorního sboru Cantica Bohemica a již šestou celostátní
výtvarnou soutěží dětských kreseb z azylových domů. Celá Diakonie v ČR si připomíná 30 let
znovuobnovené činnosti a chystáme se, kromě účasti na koncertu Hradišťanu v Praze, uspořádat
i velké setkání Diakonií a sborů ČCE při hudebním festivalu 11. 5. 2019 v Řehlovicích. Se zatajeným
dechem očekáváme, jak dopadne podaná žádost na IROP, a zda se pustíme do velké rekonstrukce
domu v Kamýcké ulici. Tam plánujeme nový typ chráněného bydlení pro lidi s mentálním
postižením s odstupňovanou mírou podpory pro více i méně samostatné obyvatele. Projekt vznikl
na základě prosby rodičů klientů v Centru denních služeb, kteří mají obavu, co s nimi a jejich
stárnoucími dětmi jednou bude. Na rekonstrukci bude třeba hodně financí, a tak se snažíme,
jak se dá. I letošní výtěžek jubilejní neopakovatelné aukce s Chantal Poullain 7. 11. 2019 půjde
na spolufinancování nového projektu. Plány máme velké, proto na nás, prosím, myslete, aby
se podařilo přesvědčit státní orgány, že stabilní podpora je pro nás nezbytná. Moc vám všem
děkujeme za rozmanitou pomoc. Finanční, dobrovolnickou, poradenskou… i za přízeň, kterou nám
zachováváte.
Požehnaný a obohacující rok Vám všem přeje Irena Opočenská, ředitelka
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Výhled
do r. 2019

Slovo
faráře

V roce 2019 je diakonickou ctností vědomí společenství. Pozadí tohoto pojmu může být biblické
či profánní. Profánní užití znamená obvykle seskupení osob či institucí na základě společných
zájmů (třeba zisk) či cílů, k nimž má lidské úsilí směřovat. V Diakonii je tímto společným
ideálním cílem služba potřebným lidem. „Hodnota“ společenství může pracovníky Diakonie také
upozorňovat na to, že jsou součástí týmu, a to nejen týmu našeho úseku či střediska, ale týmu
celodiakonického. To jistě může motivovat k většímu pracovnímu nasazení k dosahování
hlavního cíle diakonie, totiž milosrdné a profesionální službě potřebným.
Z hlediska biblického má však událost společenství ještě hlubší základ. Když se užije v bibli slovo,
které odpovídá českému společenství, nejčastěji se hovoří o účasti, podílu, participaci člověka
na Božím Duchu, na Bohu. Tedy také úzké spojení, niterný vztah s ním. Ovšem potom také úzké
spojení mezi lidmi, přátelství mezi nimi. Obvykle se míní lidé věřící v Boha. Jedním z hlavních
článků víry křesťanství je víra ve společenství svatých. Odkaz k vzájemnému, solidárnímu
propojení křesťanů a křesťanek mezi sebou. Církev – to je potom společenství, pospolitost těch,
kdo v účasti na Kristu čekají Boží budoucnost a svůj život žijí podle tohoto očekávání.
Jak to vše spolu souvisí? Vědomí smyslu života, motivace ke službě, vědomí, že na to nejsem
sám – skrytým tmelem toho všeho je dle křesťanské víry Boží společenství s naším lidským
světem. O něm leckdy ani nemusíme vědět, ale stejně z něj můžeme žít.
Mgr. Jiří Šamšula, farář ČCE v Litoměřicích a pracovník litoměřické Diakonie
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Podporovatelé
a dárci

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, Bramborárna
Bukovice s.r.o. - Ing. Jaroslav Šmucer, Diakonie ČCE - Mgr. Jan Soběslavský, Diakonie ČCE
Krabčice - Mgr. Aleš Gabrysz, Diakonie Freiberg, Farní sbor ČCE Litoměřice - Mgr. Jiří Šamšula,
Gabriel s.r.o. - Ing. Tomáš Gabriel a Mgr. Lukáš Gabriel, Galerie Kodl, s.r.o. - PhDr. Martin Kodl,
Galerie u Brány - Libor Uhlík, GIVT.cz s.r.o. - Petr Páluš, GynArKo s.r.o. - MUDr. Jana Smítková,
Jena Fa služeb - Ing. Jan Švejkovský, Lékárna U Aeskulapa - PharmDr. František Stáně, LEN servis
- Jiří Martinec, MARTIA a.s. - Ing. Aleš Jílek, město Litoměřice, N+N - Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o. - Ing. David Novák, Nadace Archa Chantal - Chantal Poullain, Pěvecký
sbor Úštěk – Koloman Polák, Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s., Raeder & Falge s.r.o. Mgr. Martina Červinská, Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o., RESTON CZ s.r.o. - Mgr. Diana
Cepníková, Sbiram.cz, s.r.o. - Ing. Aleš Klouda, Stavební společnost František Doležal, Zahrada
Čech s.r.o. - Dagmar Svobodová
Soukromé osoby:
Ak. mal. Marianna Alasseur, Mgr. Marek Bárta, Mgr. Zdeněk Bárta, Mgr. Štěpán Brodský, Aleš
Cikánek, ak. mal. Emil Cimbura, ak. arch. Vít Cimbura, Eva Cimburová, ak. soch. Petr Císařovský,
Marie Danihlíková, Jiří Douša, Monika Dufková, Mgr. Petr Galia, Lela Geislerová, Zuzana
Hájková, Mgr. Eva Hamplová, Filip Horák, Milan Huml, Jana Hundová, Iva Hüttnerová, Alice
Jandovská, MUDr. Barbora Ježková, Ing. Aleš Jílek, Lenka Jindřichová, Vladimír John, Tereza
Kavanová, Ing. Jan Kellner Ph.D., Jan Kellner, Jiří Klír, Miroslav Koubek, Aleš Krejča, ak. mal.
Zdeňka Krejčová, Mgr. Karel Krejza, manželé Křivohlaví, Ing. Miroslav Kubík, Pavla Kukalová,
Ing. Martin Landsdorf, Ing. Jaromír Latislav, Renata Leniková, Roland Liebschner, JUDr. Martina
Lorencová, Martin Mach, Veronika Matějková, ak. mal. Jan Merta, ak. soch. Stefan Milkov,
MUDr. Jan Milota, Dana Mlenská, Jan Munčinský, Jana Nepita, Ing. Jan Novák, Irena Opočenská,
Milada Otevřelová, ak. arch. prof. Jiří Pelcl, Ing. Hana Pavlištová, Svatopluk Pelcl, Martin Pěnka,
Miroslav Plíhal, Chantal Poullain, Ivana Procházková, Pavel Rosa, Zdena Skálová, Miloš Solař,
Ing. Martin Srb, Dana Stejskalová, ak. mal. Antonín Střížek, Hana Stuchlíková, Jaroslav Sviták,
Jan Šatra, Ing. Libor Škranc, Simonetta Šmídová, Jiří Špaček, Karel Štěpánek, MUDr. Marie
Štětinová, Olga Štiková, Jindřich Štreit, Jana Šumanová, JUDr. Radka Šumerová, Mgr. Vladimíra
Tomášová, Mgr. Jan Trusina, Terezie Trusinová, Libor Uhlík, Mgr. Petr Vacíř, Zuzana Vladíková
DiS., Ludmila Vlková, manželé Jiří a Radana Waldovi, Vladimír Zelenka, Daniela Zelenková,
ak. mal. Kamila Ženatá

Děkujeme Vám všem za vaše dary a jakoukoliv přízeň! Velice si Vaší podpory vážíme.
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Město Bohušovice nad Ohří, Obec Budyně nad Ohří, Obec Býčkovice, Obec Ctiněves,
Obec Čížkovice, Obec Chržín, Obec Křešice, Obec Liběšice, Obec Libotenice, Obec Polepy,
Obec Snědovice, Město Terezín, Obec Travčice, Obec Velké Žernoseky, Obec Žitenice

Podpora
měst a obcí
(dary, příspěvky)
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Projekty

V roce 2018 byly naše projekty podpořeny ze zdrojů:
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – velký dotační program
- Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny, Chráněné bydlení, Podpora
samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (5. dotační titul)
- Chráněné bydlení
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – malý dotační program
- Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Chráněné
bydlení, Podpora samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi
Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje v rámci projektu POSOSÚK 4 financovaného
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje
- Sociální rehabilitace
Město Litoměřice – dotace na sociální služby
- Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení, Domov
pro matky s dětmi
Podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany Litoměřic
- Zajištění služeb psychoterapeuta pro osoby se zdravotním postižením a osoby
v přechodné krizi
Úřad práce v Litoměřicích
- Chráněná pracovní místa ve středisku Diakonie ČCE
Nadace Život umělce
- Vystoupení Chantal Poullain na 24. společenském večeru Diakonie ČCE v Litoměřicích
Ústecká komunitní nadace
- Studenti pořádají veřejné besedy s menšinami
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR
- Náklady na organizaci akce 10. výročí Chráněného bydlení Terezín
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
Diakonie ČCE
- Obnova vybavení chráněných dílen
- Krabice online – podpora klientek v Domově pro matky s dětmi
Nadace České spořitelny
- Chráněné dílny – dar na náklady spojené se stěhováním chráněných dílen
- Máme si co dát – dar na podporu práce s klienty Domova pro matky s dětmi
OSA
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

Projekty, na nichž Diakonie ČCE participovala:
Fond Hennlich administrovaný Ústeckou komunitní nadací
- Sportem ku zdraví, nás to i baví – projekt mladých dobrovolníků určený klientům
Diakonie
Konto Bariéry
- Technické zařízení pro imobilní osoby – společný projekt s Farním sborem ČCE
v Litoměřicích
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POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ

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
bankovní spojení: 887818339/0800
dary: 19-5905840277/0100

