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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

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

Dozorčí rada:
V průběhu roku 2019 se dozorčí rada sešla celkem 4x a pracovala ve složení:
předsedkyně dozorčí rady: Jana Kellnerová
členové dozorčí rady: Mgr. Zdeněk Bárta, 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 do 31. 5: Eva Cimburová, Mgr. Vladimíra Tomášová
od 1. 6. Zuzana Matějovská, Bc. Lucie Matulová, Mgr. Vladimíra Tomášová
V roce 2019 se správní rada sešla ke svým řádným schůzím celkem 6x. Kromě toho se statutární
zástupkyně scházely operativně dle konkrétní potřeby na mimořádných schůzkách k dílčímu jednání.
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Slovo ředitelky
Rok společenství
Rok 2019 byl rokem mnoha oslav a originálních akcí. Uplynulo třicet let od Sametové revoluce
a celá Diakonie v ČR si připomínala obnovení své činnosti, zakázané po roce 1952. Také naše středisko
se zapojilo do oslav. Uspořádalo společně se svým farním sborem Českobratrské církve evangelické
a ostatními Diakoniemi a farnostmi v severočeském regionu happening v Řehlovicích, kde bylo plno
hudebních i tvůrčích aktivit, plno veselí a radosti. V obrovském horku, kdy i kostely přestaly být příjemně
vychlazené, delegace pracovníků i klientů oslavovala v Praze při velkém setkání všech Diakonií.
Při koncertě Hradišťanu v Pražské křižovatce si pak nejeden účastník uvědomoval sílu společenství
(diakonická hodnota pro rok 2019), ale i dar, který nám byl rokem 1989 dán. Že jsme mohli začít
svobodně myslet a mimo jiné zakládat neziskové organizace. Se Zdeňkem Bártou, zakladatelem
střediska v Litoměřicích a hybatelem místních změn poměrů, jsme radostně oslavili jeho významné
jubileum. Oslavovalo se i na Domově pro matky s dětmi, který jsme před dvaceti lety úspěšně převzali
od Města. Deset let oslavila terezínská služba Sociálně terapeutické dílny. S Chantal Poullain a režisérem
Antonínem Procházkou jsme si připomněli 25. výročí od zahájení našich společenských večerů
s aukcemi. Díky Chantal se aukce staly nejen originální a příjemnou, ale také významnou společenskou
událostí v Litoměřicích. Ani tentokrát nezklamala a vydražila pro rekonstrukci objektu v Kamýcké téměř
1,2 milionu korun. Velký dík patří i všem zúčastněným, kteří myšlenku bydlení pro klienty s mentálním
postižením podpořili. Konec roku jsme pak zakončili krásným benefičním koncertem s Canticou
Bohemicou a trubači partnerské Diakonie z německého Freibergu. V roce společenství jsme zahájili
novou tradici - pověřování diakonických zaměstnanců. Obměnila se správní rada, rozšířili jsme ji na čtyři
členy. Francouzský sbor protestanské církve z Clermont-lʹHérault nás spolu se zástupci sboru pozval
na poznávací pobyt. Manželé Waldovi, naši sponzoři, splnili sen imobilní Ingrid. Zaplatili jí a jejím
asistentům pobyt u francouzského moře. Byl to rok velkých událostí a nečekaných darů. Velké díky
za vše, co s námi žijete a jak významné společenství s námi tvoříte. V době, kdy vychází tato výroční
zpráva, už máme rok fortelnosti (odbornosti). Tu pracovníci mohutně osvědčovali při boji s covidovou
pandemií a zajištěním podmínek pro obyvatele a klienty tak, aby nejen že nepřišli do styku s neznámým
virem, ale aby to v uzavřených objektech dobře zvládali. A že to zvládli na výbornou, se dočtete
ve výroční zprávě za rok 2020. Všem zaměstnancům i přátelům Diakonie si touto cestou dovoluji srdečně
poděkovat za obrovský kus výborné práce a spolupráce.
Po celé následující období a za všech okolností Vám přeji platnou známou trojici: víru, naději a lásku.
Věřím, že Vás víc mile překvapujeme, než zklamáváme… Příjemné čtení.
Irena Opočenská, ředitelka
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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 2019 využilo službu
23 matek a 36 dětí.
Kontakt:
vedoucí Bc. Ivana Jelínková, DiS.
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 732 271, +420 739 244 673
dmd@diakonieltm.cz
facebook: Domov pro matky s dětmi při Diakonii ČCE v Litoměřicích

Rok 2019 byl rokem našich dvacátých narozenin. K této příležitosti pro nás ženský komorní sbor Cantica
Bohemica připravil krásný benefiční koncert. Pozvali jsme na něj všechny naše příznivce, kolegy i klienty.
Bylo to velmi milé.
V roce společenství se v Domově ustálil pracovní tým, a tak jsme se mohli soustředit na zvyšování
kvality práce s klientkami a dětmi.
Zařízení bylo v průběhu roku téměř plné – obložnost 93%. Domov oslovilo 141 zájemkyň, z nichž
84 podalo přímo žádost na poskytnutí naší služby.
Stále častěji pracujeme s matkami se zdravotním znevýhodněním, které potřebují vyšší míru podpory.
Průměrná délka pobytu jedné klientky byla 4,8 měsíce, což je více než v loňském roce.
V tomto roce jsme díky sbírkovému projektu Krabice online mohli pořídit základní vybavení do škol
a školek pro dvanáct dětí (boty, přezůvky, pyžamka, psací potřeby, batohy atd.). Z projektu jsme podpořili
také dvě maminky, kterým se podařilo získat byt v podnájmu, a jednu maminku v hospicové péči.
Uspořádali jsme 6. ročník výtvarné soutěže pro děti z azylových domů na téma Moje přání. Naše obrázky
se dostaly až na Diakonickou akademii v Praze.
Zavedli jsme dvě inovace:
Fototrénink - názorná pomůcka s fotografiemi, na kterých se klientky samy vidí. Metoda je obdobou
videotréninku.
Finanční program s využitím materiálních a potravinových darů - motivační program pro řešení dluhů
klientek. Pokud klientka hradí své finanční závazky vůči věřitelům, dostává větší materiální a potravinovou
pomoc.
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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 lidé 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 2019 využilo službu 27 klientů.
Kontakt:
vedoucí Bc. Markéta Veselá
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 733 585, +420 774 120 005
cds@diakonieltm.cz

Klienti Centra denních služeb (dále jen CDS) prožívali tento rok jako rok pomalých krůčků k samostatnosti.
Zaměřili jsme se například na společnou výrobu svačin ve zdravém duchu, od nákupu surovin
až po výrobu a servírování. Také oslavy narozenin se změnily v oblíbený nácvik kulinářských dovedností.
Kromě kuchyně měli klienti možnost zkusit si dovednosti z oblasti samosprávy, tzn. práce
s prádlem a třídění odpadu.
Celý rok probíhaly artefiletické skupiny, kde byly hlavním tématem životní změny spojené s plánovaným
chráněným bydlením komunitního typu. Díky práci v této skupině se klienti posunuli ve vyjadřování svých
pocitů a lépe se orientují ve svých emocích, obavách i očekáváních.
V rámci roku společenství naši klienti „nakukovali” do jiných úseků Diakonie a někteří z nich se i v jiném
úseku na jeden den v týdnu „zabydleli”, např. v Sociálně terapeutických dílnách nebo Sociální rehabilitaci.
S novými dovednostmi a zkušenostmi získanými v jiných službách stále obohacují své kamarády v CDS.
Největší úspěch měl však nácvik divadelní pohádky Princ a Večernice, který vyvrcholil představením
pro rodiče, zaměstnance a přátele Diakonie v zámeckém parku v Ploskovicích.
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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 2019 využilo službu 37 klientů.
Kontakt:
vedoucí Bc. Lucie Matulová
Komenského 152, 411 55 Terezín
tel: +420 416 531 836, +420 774 535 327
std@diakonieltm.cz

V r. 2019 uplynulo deset let od vzniku služby, což pro nás bylo velkou výzvou k utužení našeho
společenství. Již od počátku roku jsme plánovali několik zajímavých akcí.
Výročí služby jsme oslavili v září a náležitě si to užili. Na oslavě vystoupily divadelní spolky Domova
se zvláštním režimem v Terezíně a také obnovená kapela Jedním dechem. Bylo to velmi milé a přátelské
setkání se všemi, kteří byli nebo stále jsou součástí naší práce.
Díky artefiletickým skupinám jsme splnili přání našich klientek a umožnili jim zažít přípravu vlastního
svatebního dne. Díky vizážistkám, kadeřnicím a svatebnímu salónu se podařilo jejich sen uskutečnit.
Výsledkem byla vernisáž nádherných fotografií v sále Okamžik, které tu pak byly ještě měsíc vystaveny.
Díky podpoře dárce ze Společenského večera v roce 2018 si další z klientek splnila svůj velký sen.
Poprvé v životě se podívala k moři. V doprovodu asistentů strávila týden na francouzském pobřeží
a byl to pro ni velký zážitek.
Během roku jsme rozšířili spolupráci s dalšími úseky. Začali k nám docházet tři klienti z Centra denních
služeb.
Mimo to jsme realizovali spoustu dalších akcí. Například exkurzi do Sociálně terapeutických dílen Naděje,
do sdružení Perspektiva v Roudnici nad Labem, tréninkové kavárny v Děčíně atd. Navštívili jsme
i Muzeum iluzí v Praze nebo ve spolupráci s Centrem denních služeb uspořádali AZ kvíz a turnaj
v pétanque. V utužování našeho společenství chceme rozhodně pokračovat.
Odměnou nám byla i úspěšně zvládnutá kontrola z ústředí Diakonie ČCE. Obstáli jsme na výbornou
a dostali vynikající hodnocení.

8

9

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 lidé 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 2019 využilo službu 45 klientů
Kontakt:
vedoucí Bc. Lenka Sovová, DiS., od 1.10. Mgr. Jana Klečková
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 700 315, +420 775 251 553
sr@diakonieltm.cz

Rok 2019 byl pro nás velmi významný. Nejprve jsme se dočkali nové vysněné kanceláře. Bylo to spoustu
starostí a práce, ale výsledek stál za to. Pak se na podzim naše vedoucí služby Lenka Sovová vydala
na novou životní etapu a stala se maminkou. V týmu jsme tedy přivítali novou kolegyni Janu.
Během celého roku jsme přispívali k řešení různých problémů našich klientů (nezaměstnanost,
zadluženost, nízké vzdělání, finanční negramotnost, zdravotní potíže…). Snažili jsme se je podporovat
k větší samostatnosti, zvýšení nebo udržení dovedností, k aktivnímu přístupu vůči problémům a jejich
předcházení. S klienty jsme pracovali individuálně. Každý klient má své specifické potřeby, které mu
v rámci našich možností pomáháme naplňovat.
Největší zájem měli o trénování dovedností, které mohou pomoci k získání zaměstnání. Celkem 11 si jich
s naší podporou našlo zaměstnání. Polovina klientů trénovala samostatné bydlení a péči o domácnost.
Díky podpoře Města Litoměřice jsme i v roce 2019 mohli klientům nabídnout psychoterapeutické služby
Mgr. Evžena Nového. Průběžně jsme spolupracovali s dalšími poskytovateli sociálních služeb,
se zaměstnavateli klientů, s pracovníky úřadů práce i s jinými úřady, s praktickými i odbornými lékaři
apod. Kvalitu poskytování naší služby potvrdila i kontrola z ústředí Diakonie ČCE, kterou jsme úspěšně
zvládli. Velkou novinkou se staly Dámské kluby, které získaly u klientek velkou oblibu. Je vidět, že
společné setkávání potřebují i klienti v terénních službách.
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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 lidé 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 2019 využilo službu 12 klientů.
Kontakt:
vedoucí: Pavla Albrechtová, DiS.
Komenského 224, 411 55 Terezín
tel: +420 416 531 846, +420 774 535 324
chb@diakonieltm.cz

Rok 2019 vnesl velkou naději do práce dobrovolníků v Chráněném bydlení (dále jen ChB). Podařilo
se navázat spolupráci se zajímavými lidmi, kteří s obyvateli během celého roku realizovali nejrůznější
akce. Například dovolenou ve Františkových Lázních, přespání na ranči v Třebívlicích… Utvořilo se tak
nové, fungující společenství, které obohacuje životy lidí v celé komunitě ChB.
Během roku 2019 jsme zvládli velký úklid půdy, v r. 2020 se snad dočkáme sanace krovů.
Pracovníci se vydali inspirovat na stáž do chráněného bydlení v Letovicích u Brna.
Hledali jsme cestu, jak se i v sociální službě chovat ekologicky. Třídíme odpad a také se snažíme redukovat
spotřebu papíru – pracovníci proto během roku 2019 rozšířili práci o systém eQuip (informační systém
pro sociální služby), díky němuž nemusíme některé dokumenty tisknout.
Celý rok asistenti provázeli uživatele ChB jejich každodenními radostmi i strastmi. Doprovázeli tam, kde
bylo potřeba – u lékařů, na nákupech, podporovali je v navazování kontaktů, při vaření, při péči o domácnost
a ve všem, co souvisí se samostatným životem.
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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 let. Okamžitá kapacita služby jsou 3 osoby.
V roce 2019 využilo službu 17 klientů. Ve službě byli jednotlivci, páry a také matky samoživitelky
se svými dětmi.
Kontakt:
vedoucí Bc. Jana Palcová
Rooseveltova 744/9, 412 01 Litoměřice
tel: +420 739 521 168
psb@diakonieltm.cz

V tomto roce se obměnila polovina pracovního týmu naší služby. Bylo to velmi náročné období,
ale při zaučování nových kolegů jsme si uvědomili, co je kromě samotné práce důležité. Je jím společenství.
Společenství ve formě dobře sehraného týmu.
V rámci teambuildingu jsme vyrazili na Děčínský Sněžník, jehož rozhledna umožňuje nadhled, který
je v naší práci nesmírně důležitý.
Náplní naší sociální práce byla nejčastěji pomoc s chodem domácnosti či hospodařením. Klienty jsme
podporovali ve zprostředkování kontaktů, povídali si o partnerských vztazích nebo je podporovali
při výchově a péči o děti. I letos se nám podařilo najít další mamince s miminkem vhodné bydlení. Inovací
roku 2019 byla realizace konceptu „prostupného bydlení“. Koncept ve zkratce spočívá v průběžném
šetření peněz klienta, které pak může použít na náklady spojené s novým typem bydlení,
jež mu pomůžeme najít.
V roce 2019 jsme se více zaměřili na spolupráci s rodiči nebo partnery našich klientů. Účastnili jsme
se několika případových schůzek. Spolupracovali jsme např. s kolegy z Naděje, Fokusu Labe, OSPOD
a městskými opatrovníky. Uspořádali jsme společné setkání se zástupci z Úřadu práce v Litoměřicích,
jehož tématem byly podmínky nároku na jednotlivé sociální dávky. A nakonec bychom rádi uvedli
naši stěžejní inovaci - program eQuip, který má za cíl snížit a zefektivnit naši administrativní práci.
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Dobrovolníci
Kontakt:
koordinátorka dobrovolníků Monika Marková
tel: +420 703 426 540
markova@diakonieltm.cz

Jsme moc rádi, že máme v Diakonii tolik dobrých lidí dávajících svůj volný čas a energii ve prospěch
druhých, potřebných – leckdy i v těžkých životních situacích. Dobrovolníci vyplňují mezery, kde činnosti
pracovníků ve službách nestačí. Kde chybí kamarádi, přátelé. Podporují činnosti v Diakonii buď
jednorázově, nebo pravidelně jednou, dvakrát týdně. Každý je důležitý, každý má v našem společenství
své místo.
V r. 2019 jsme s 16 dobrovolníky vypomáhali napříč úseky – na společenských či kulturních akcích,
při focení. Podporovali jsme klienty v orientaci a komunikaci na výletech a letních dovolených,
ve volnočasové či keramické dílně, volnočasovém klubu. Proběhla i pomoc při malování a stěhování.
V Podpoře samostatného bydlení jsme začali s doučováním matematiky a zeměpisu. Anebo jsme
například rozvezli knihy do knihobudek v Litoměřicích. Díky fondu Hennlich se podařilo uskutečnit projekt
„Příroda jsme i my!“ - víkendové pobyty klientů zaměřené na ekologii a přírodu. Proběhla dvě společná
setkání s koordinátory a dobrovolníky, na kterých jsme měli možnost vyměnit si zkušenosti, načerpat
nápady a elán do další spolupráce.
Díky propojení našich plesů pokračovala i spolupráce s Hospicem sv. Štěpána, která se ukazuje
jako oboustranně přínosná.
I v tomto roce jsme v rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem nominovali
na dobrovolnickou cenu Křesadlo 2019 dva naše dobrovolníky: Ivonu a Tomáše. Velmi si činnosti našich
dobrovolníků vážíme. S respektem a pochopením pomáhají lidem s handicapy nacházet smysluplné
trávení volného času. Děkujeme všem za spolupráci.
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Chráněné dílny
Chráněné hospodářské provozy:
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 (str. 20)
– Čajovna Hóra se sálem Oka.mžik (str. 22)
Několik pracovníků se zdravotním omezením vykonává i provozní a administrativní činnosti, část z nich
učí klienty v pozicích tzv. koučů. Chráněné provozy v roce 2019 zaměstnávaly 104 pracovníky
se zdravotním znevýhodněním.
Chráněné dílny:
Přímo v chráněných dílnách pracovalo 42 lidí se zdravotním znevýhodněním. Celková tržba
v chráněných dílnách v roce 2019 činila 1 147 206,47 Kč bez DPH.
Kontakt:
vedoucí Anna Burdová
Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice
tel: +420 774 120 002
dilny@diakonieltm.cz

V chráněných dílnách jsme oslavili první rok na nové adrese - Kamýcká 2303. Společně jsme
se zde zabydleli a vytvořili si hezké zázemí pro naši práci.
V dílnách pracovalo a pracuje historicky nejvíce zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním - 40.
Aby měl každý zaměstnanec svůj pracovní prostor, bylo potřeba nastavit směnný provoz v keramické
a kompletační dílně. Podařilo se nám získat další kompletační zakázky.
Bylo nutné delegovat zodpovědnost a kompetence na kouče některých stanovišť. Vytvořili jsme proto
nové pracovní místo na administraci spojenou s dílnami. Nový pracovník si vyzkoušel jednotlivé činnosti
a koučové ho měli možnost seznámit s pracovními úkoly, způsobem práce a spoluprací se zaměstnanými
klienty. Všechny kroky jsou zároveň přípravou na budoucnost, na rozšíření dílen po rekonstrukci a další
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.
Společně jsme prezentovali Diakonii a dílny na prodejích v litoměřickém hradě a galerii, v O2 v Ústí
nad Labem, v Jedličkově ústavu v Praze, na historických jarmarcích v Úštěku i na 800. výročí města
Litoměřice.
Rok společenství jsme si užili i jinak než pracovně. Společně jsme oslavili narozeniny koučů, zahráli
si bowling, zašli do kina, povečeřeli, grilovali a pro naše zaměstnané klienty připravili vánoční posezení.
Všichni v dílnách „táhneme společně za jeden provaz.“ Jsme schopní se kdykoliv zastoupit a mimořádné
práce, které přijdou, brát jako výzvu.
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Restaurace Klobouk v Terezíně
V roce 2019 bylo na chráněném pracovišti v restauraci zaměstnáno 20 osob se zdravotním znevýhodněním.
Celková tržba restaurace v roce 2019 činila 4 133 122,71 Kč bez DPH.
Otevírací doba: Po – Pá 10.00 – 15.00 h
Na objednávku je možno poskytnout služby i v jiných dnech nebo časech.
Kontakt:
vedoucí Veronika Diasnik
Komenského 152, 411 55 Terezín
tel: +420 774 535 325
provozni@diakonieltm.cz

Máme za sebou skvělý rok! Jsme moc rádi, že jsme zvládli udržet nastavenou kvalitu našich služeb
z předchozího roku a ještě ji třeba posunout dál.
Nově máme od jara 2019 dva kuchaře. Zajistili jsme tím jejich vzájemnou zastupitelnost. Kuchaři
si rozdělili kompetence a samotná práce je tím jednodušší a rychlejší. Není výjimkou, že vydáme
i přes 200 obědů denně…
V loňském roce jsme se pustili do částečné úpravy našeho pracovního zázemí. Máme krásnou
prostornou šatnu a také novou chladicí místnost.
Kromě klasických obědů zajišťujeme i catering na různé akce. Například Sportovec roku, Společenský
večer s aukcí, raut pro Hospic sv. Štěpána nebo občerstvení na akce Města Litoměřice… Napekli jsme
7 073 zákusků, 1 305 koláčků, usmažili 148 kg řízků nebo nazdobili 2 795 chlebíčků… Baví nás to a jsme
moc vděční, že se naši zákazníci vrací.
Za své celoroční úsilí jsme se na podzim odměnili výborným obědem v pražské restauraci The Eatery.
Byl to pro nás velký zážitek. Skvělé jídlo, příjemný personál. A o to se snažíme i my.
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Čajovna Hóra
V roce 2019 bylo na chráněném pracovišti v čajovně Hóra a sále Oka.mžik zaměstnáno 22 pracovníků
se zdravotním znevýhodněním.
Celková tržba v roce 2019 činila bez DPH 1 567 785,91 Kč.
Otevírací doba čajovny:
Po – Pá 10.00 - 23.00 h
So 16.00 - 23.00 h
Ne 16.00 - 22.00 h
Kontakt:
vedoucí Bc. Petr Dobrovodský
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
tel: +420 739 244 685
cajovna@diakonieltm.cz
facebook: Čajovna Hóra

Rok 2019 byl v čajovně velmi úspěšný. Zaznamenali jsme rostoucí tržby v průběhu celého roku. Našimi
pravidelnými hosty se staly rodiny s dětmi, které využívají prostor s dětským koutkem. Díky novému
kávovaru jsme rozšířili nabídku o kvalitní kávu. Poprvé jsme připravili Mikulášskou besídku
pro děti zaměstnanců Diakonie.
Jsme rádi, že v letních měsících využila našich prostor Knihovna Karla Hynka Máchy. Budova knihovny
procházela v té době rekonstrukcí. Část svých služeb tak knihovna poskytovala na našem sále. Čtenáři
tady našli klidné místo i s možností občerstvení.
V průběhu roku se v čajovně konalo několik zajímavých akcí. V první řadě jarní i podzimní „Zahrada
všech“ a „Medobraní“. Tyto akce jsou již zavedené a vždy přitáhnou zaslouženou pozornost návštěvníků.
Pravidelně u nás hrálo svá dětská představení Sváťovo dividlo. Studenti gymnázia uspořádali další
záslužnou besedu s menšinami pod názvem „Jsem Cikán, no a co?“. Dále u nás proběhly studentská
debatní liga, adventní koncert humanitární organizace Adra nebo výstava s vernisáží prací žáků ZUŠ.
Každý měsíc hostil náš sál koncerty meditační hudby.
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Ekonomika
VÝNOSY K 31. 12. 2019

hlavní
v tisících Kč

Činnosti
Provozní dotace

hospodářská
v tisících Kč

32 669

0

32 669

0

1 353

0

1 353

0

2 321

6 789

445

1

16

0

1

0

428

1

36 788

6 790

Výsledek hospodaření před zdaněním

-66

371

Výsledek hospodaření po zdanění

-69

371

- Provozní dotace
Přijaté příspěvky
- Přijaté příspěvky nadací + dary
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
- Výnosové úroky
- Kurzové zisky
- Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM (v tisících Kč)

Celkový výsledek hospodaření za rok 2019 činí 302 tisíc Kč.
Diakonie zaměstnala v roce 2019 celkem 151 pracovníků včetně těch na mateřské
a rodičovské dovolené, přičemž poskytla pracovní uplatnění 104 osobám se zdravotním
postižením.
Ekonomická data zpracoval Ing. Tomáš Derfl, ekonom Střediska.
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NÁKLADY K 31. 12. 2019
NÁKLADY K 31. 12. 2019
Spotřebované nákupy a nakupované
služby
- 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
5 125

3 222

2 325

2 453

71

603

337

32

58

20

77

0

2 257

114

0

-528

30 686

3 566

23 172

2 710

7 282
232

791
65

20

13

20

13

144

109
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činnosti
- Odpis nedobytné pohledávky
- Nákladové úroky, kurzové ztráty,
dary
- Jiné ostatní náklady
např. pojistné, bankovní poplatky
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek
- Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů celkem
- Daně z příjmů
NÁKLADY CELKEM (v tisících Kč)

vedlejší
hospodářská
činnost

hlavní
činnost
23

0

28

0

93

109

709

37

709

37

170

0

3

0

3

0

36 857

6 419

INFORMACE O MAJETKU K 31. 12. 2019
AKTIVA (v tisících Kč)

stav k

PASIVA (v tisících Kč)

stav k

1. 1. 2019 31. 12. 2019

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Dlouhodobý majetek

18 804

18 606

Vlastní zdroje

22 731

23 487

Dlouhodobý hmotný majetek

23 286

23 734

Jmění

21 728

23 185

Oprávky k dlouhodobému majetku

-4 482

-5 128

15 276

15 133

7 813

9 301

6 452

8 052

190

243

1 003

302

86
104

93
150

0

302

- Výsledek hosp. ve schval. řízení

271

0

1 220

1 391

- Nerozdělený zisk z minulých let

732

0

65

83

Cizí zdroje

3 886

4 420

- Poskytnuté provozní zálohy

648

628

Krátkodobé závazky

3 697

4 287

- Ostatní pohledávky

354

491

27

3

39

45

- Přijaté zálohy

106

141

4

2

- Zaměstnanci

1 760

2 018

- Závazky (soc. zab. + zdrav. poj.)

907

1 039

- Ostatní přímé daně

207

255

- Daň z přidané hodnoty

56

108

- Dohadné účty pasivní

634

723

189

133

189

133

26 617

27 907

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

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

AKTIVA CELKEM

110

142

3 380

4 246

326

289

3 054

3 957

3 023

3 421

3 023

3 421

26 617

27 907

- Vlastní jmění
- Fondy
Výsledek hospodaření
- Účet výsledku hospodaření

- Dodavatelé

Jiná pasiva
- Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM
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NÁKLADY K 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 43 276
Spotřeba materiálu,
DDHM, prodané zboží
a aktivace materiálu
3 467
spotřeba energie
1 458
služby
2 896
25 882
mzdové náklady
zák. sociální pojištění
+ sociální náklady
odpisy
daně a poplatky,
příspěvky, ostatní náklady

mzdové náklady 60%
služby 7%
energie 3%
materiál 8%
ostatní náklady 1%
odpisy 2%

8 369
746

pojištění ke mzdám 19%

458

VÝNOSY K 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 43 578
Velká dotace ÚK + projekt
potravinové pomoci
17 548
Úřad práce Litoměřice
13 424
vlastní výrobky
a prodané zboží
6 230
tržby z prodeje služeb
2 880
přijaté dary
a ostatní výnosy
Malá dotace +
5. dotační program ÚK
dotace Města Litoměřice
a dalších měst a obcí

Velká dotace ÚK + projekt potr. pomoci 40%
dotace Města Ltm a dalších měst a obcí 2%
Malá dotace + 5. dotační program ÚK 2%
přijaté dary a ostatní výnosy 4%
tržby z prodeje služeb 7%

1 799

vlastní výrobky a prodané zboží 14%

641

Úřad práce Litoměřice 31%

1 056
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Zpráva auditora
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Slovo faráře
V církvi i Diakonii hodně užíváme slovo smysl. Co to slovo znamená? Smysl života, smysl nějaké činnosti,
smysl diakonie? Dalo by se o tom psát dlouho. Jedna myšlenka: Smysl je víc než užitečnost. Pomáhání
potřebným je samozřejmě důležité - pro ně samotné, pro společnost i pro osobní rozvoj toho,
kdo pomáhá. Kdy člověk zažívá, že je užitečný a naplňuje ho to.
Slovo smysl ovšem ukazuje, že jsou oblasti nebo okamžiky života, které bezprostřední vědomí užitku
nemusí přinášet. Kdy se věci třeba nedaří, nebo výsledek není hned vidět. A není také často náležitě
ohodnocen. Tak tomu může být i v diakonické práci, která je nenápadná a většinou nestrhává pozornost
davů.
Smysl je potom vědomí širších a hlubších souvislostí života, které přesahují to, co je hned vidět.
Pro křesťanskou víru je tímto Smyslem Bůh. Odtud dostává člověk sílu vidět sebe i svět a druhé lidi
jako něco dobrého. Od něj dostáváme sílu vytrvat, neboť nám ukazuje, že naše hodnota je více než naše
užitečnost.
A takového smyslu jsme i v minulém roce dostávali hojnost. A zažívali ho při společných akcích sboru
a střediska například při setkání v Řehlovicích, na společném výletě do Francie k tamním evangelíkům,
na tvořícím kroužku pro diakonické a sborové děti, na besedách s inspirativními hosty, které přátelé z
diakonie hojně navštěvovali, ale také v rozrůstajícím se počtu klientů na sborových bohoslužbách.
Věřím, že ten božský Smysl bude dávat sílu a vědomí smyslu všem jejím pracovníkům a klientům
i v dalším roce její cesty.

Mgr. Jiří Šamšula, farář ČCE v Litoměřicích a pracovník litoměřické Diakonie
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Dárci a podporovatelé
Firmy a organizace:
Adient Czech Republic k.s. - Ing. Marcel Míček, Alergosan s.r.o. - MUDr. Petr Kubec, Alza.cz a.s., AQUA obnova
staveb s.r.o. - Ing. arch. Jan Bárta, Arvamedica s.r.o., MUDr. Marie Lukešová, Bramborárna Bukovice s.r.o. Ing. Jaroslav Šmucer, Cantica Bohemica, Camphill na soutoku, z.s., Diakonie ČCE - Mgr. Jan Soběslavský,
Diakonie Freiberg, Dopravní podnik Karlovy Vary a.s., DTPshop s.r.o. – Karel Zeman, Fér Kafe Litoměřice,
Gabriel s.r.o. - Ing. Tomáš Gabriel a Mgr. Lukáš Gabriel, Galerie Kodl, s.r.o. -PhDr. Martin Kodl, Galerie u Brány Libor Uhlík, GP- restaurant s.r.o., GynArKo s.r.o. - MUDr. Jana Smítková, Jena Fa služeb - Ing. Jan Švejkovský,
Korál servis s.r.o. - Jiří Mareš, Litnea s.r.o. - MUDr. Jiří Cee, MARTIA a.s. - Ing. Aleš Jílek, Nadace Charty 77 Mgr. Božena Jirků, PF-Taxes s.r.o. - Eva Fibichová, Pharmasol Praha s.r.o. - Jaroslav Zamastil, Portus Praha, z.ú. Gabriela Štěpánková, Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s., Raeder & Falge s.r.o. - Mgr. Martina Červinská,
Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o., Sbiram.cz, s.r.o. - Ing. Aleš Klouda, Stavební spol. František Doležal,
Svatební salon DINOEL, Zahrada Čech s.r.o. - Dagmar Svobodová, Základní škola Boženy Němcové - Litoměřice
Soukromé osoby:
Mgr. Marek Bárta, Vladimíra Bártová, Kateřina Brabcová, Mgr. Štěpán Brodský, MgA. Jana Budíková,
Aleš Cikánek, ak.mal. Emil Cimbura, ak.arch. Vít Cimbura, Eva Cimburová, ak.mal. Tomáš Císařovský,
Klára Červinská, Michaela Čurdová, Marie Danihlíková, Petra Dostálová, Jiří Douša, Monika Dufková,
Petr Dvořák, Mgr. Petr Galia, Lela Geislerová, ak.mal. Ivana Grimmová, Veronika Grindlerová,
Ing. Pavel Grund, Radka Hazuchová, ak.mal. František Hodonský, ak.arch. Bohuslav Horák, Filip Horák,
Jan Huzan, Alice Jandovská, Bc. Tereza Janžurová, Dobromila Karbusová, Tereza Kavanová, Jan Kellner,
Ing. Jan Kellner, Ph.D., Marie Kloubská, Aleš Kodytek, Miroslav Koubek, Petr Koza, ak.mal. Aleš Krejča,
ak.mal. Zdeňka Krejčová, Jana Krotká, Ing. Eva Křivohlavá, Ing. Jaromír Křivohlavý, Pavla Kukalová,
ak.soch. Alžběta Kumstátová, Alexandr Kundrát, ak.mal. Aleš Lamr, Ing. Martin Landsdorf, MUDr. Jan Laryš,
ak.mal. Jiří Látal, ak.mal. Vendula Látalová, Ing. Jaromír Latislav, Jakub Laušman, Renáta Leníková,
Martin Mach, Gita Marcolová, Veronika Matějková, Zuzana Matějovská, David Matuška, Petra Mikulenková
Handlířová, ak.soch. Stefan Milkov, MUDr. Jan Milota, Marie Molová, ak.mal. Pavel Mühlbauer,
Jan Munčinský, Jitka Neužilová, Mgr. Antonín Novák, Ing. Jan Novák, Miroslav Novák, Pavel Novák,
Sylva Nováková, Irena Opočenská, ak.mal. Ivan Ouhel, Ing. Hana Pavlištová, prof. ak. arch. Jiří Pelcl,
Martin Pěnka, Zbyněk Pěnka, Miroslav Plíhal, Ing. Šárka Poláčková, Ing. Milada Polednová, Luboš Pospíšil,
Bc. Vendula Poštová, zpěvačka Chantal Poullain, režisér Antonín Procházka, Eva Radimská, Šárka Radová,
Tomáš Sameš, Zdena Skálová, Miloš Solař, PharmDr. František Stáně, ak.mal. Antonín Střížek,
Hana Stuchlíková, Jan Svoboda, Radek Svoboda, Mgr. Ilona Svobodová, Jan Šatra, Ing. Libor Škranc,
Simonetta Šmídová, Jitka Štenclová, Karel Štěpánek, MUDr. Marie Štětinová, Mgr. Jindřich Štreit,
Václav Štyvar, Jana Šumanová, JUDr. Radka Šumerová, Renata Šurovská, Eva Švagrovská, Mgr. Jan Trusina,
Mgr. Petr Vacíř, Zuzana Vladíková DiS., Ludmila Vlková, Ivan Weikert, Ing. Jiří Wald, Radana Waldová,
Jan Zalabák, Vladimír Zelenka, Daniela Zelenková, Miroslav Zimmer, Dorota Zlatohlávková, Marek Ženkl
Děkujeme za Vaše dary a za jakoukoli přízeň. Děkujeme i všem, kteří si nepřáli být jmenováni…
Velice si Vaší podpory vážíme!
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Podpora měst a obcí
Dotace, příspěvky a dary obcí na sociální služby poskytované jejich občanům:
Město Bohušovice nad Ohří, Město Budyně nad Ohří, Obec Býčkovice, Obec Ctiněves, Obec Čížkovice,
Obec Chotěšov,Obec Chržín, Obec Křešice, Obec Liběšice, Obec Libotenice, Obec Mšené - lázně,
Obec Polepy, Město Terezín, Obec Travčice, Město Úštěk, Obec Velké Žernoseky, Obec Žalhostice,
Obec Žitenice
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Projekty
V roce 2019 byly naše projekty podpořeny ze zdrojů:
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – velký dotační program
- Centrum denních služeb, Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Chráněné bydlení,
Podpora samostatného bydlení, Domov pro matky s dětmi
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (5. dotační titul)
- Domov pro matky s dětmi
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
Město Litoměřice – dotace na sociální služby
- Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení,
Domov pro matky s dětmi
Individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice
- Služby psychoterapeuta pro klienty sociálních služeb v Litoměřicích
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice
- Artefiletika v Diakonii ČCE
Úřad práce v Litoměřicích
- Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE
Nadace Život umělce
- Vystoupení Chantal Poullain na jubilejním společenském večeru Diakonie ČCE v Litoměřicích
Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR
- 30. výročí obnovené Diakonie Českobratrské církve evangelické v ČR
- 10. výročí Sociálně terapeutických dílen
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
- Krabice online – podpora klientek v Domově pro matky s dětmi
- E-shop – Handicap práci nebrání (sbírka na nářadí v chráněných provozech)
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
- Technické zajištění benefičního adventního koncertu
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Investiční projekty:
Otto per Mille (Valdenská evangelická církev - Itálie)
- Chráněné bydlení na míru
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
- Příroda jsme i my! - projekt mladých dobrovolníků určený klientům Diakonie
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POMOC MÁ
MNOHO TVÁŘÍ

KONTAKT:
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V LITOMĚŘICÍCH
Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice
tel: +420 416 733 585
litomerice@diakonieltm.cz
www.diakonieltm.cz
facebook: Diakonie Litoměřice
IČ: 46768041 DIČ: CZ 46768041
bankovní spojení: 887818339/0800
dary: 19-5905840277/0100

