
2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V KRABČICÍCH



VYTVÁŘÍME DOMOV 
PRO NAŠE RODIČE“

”
02 - výroční zpráva 2014



Slovo ředitele

ředitel střediska
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Vážení a milí čtenáří, výroční zpráva je prostorem 
pro zhodnocení loňského roku. Je místem kde 
zaměřujeme pozornost na to co se povedlo a co 
chceme dát čtenářům na vědomí. Uplynulý rok 2014 
byl rokem v němž jsme si připomněli 150. výročí 
založení  diakonického díla, jenž se stalo základem 
pro budoucí fungování Diakonie v Čechách (ta 
byla založena téměř po 40 letech v roce 1903). 
Odkaz zakladatelů, ač je již zavátý mnoha dalšími 
událostmi, vnímáme jako povzbuzení a závazek 
zároveň.

Symbolem oslav 150. výročí byl strom, jinan 
dvoulaločný - známý jako Ginkgo biloba. Nebyl 
vybrán náhodně jako symbol dlouhověkosti, ale 
taktéž trefně umí zobrazit spojitost a rozdělenost 
ve svých listech. Práce střediska není jen veřejnou 
službou státu, ale je propojena s prací evangelického 
sboru. Ten symbolicky představuje opěrné místo, 
kořeny ke kterým se vracíme a kde čerpáme 
povzbuzení. Listy Ginkgo biloby tak vyjadřují ono 
propojení, které je přirozenou součástí spolupráce. 
Sekularizovaná společnost má vůči institualizované 
víře v podobě církví jisté předsudky. Nechceme 
něco přetáčet a lámat, ale přinášíme službu, kde se 
její uživatel a rodina může spolehnout na čestnost, 
respektuplnost a poctivost. Jsme profesionálové, 
víme proč svou práci děláme a kam jdeme > 
budujeme totiž domov pro naše rodiče. Vyrostli jsme 
z mesiášských komplexů, nenaplněných očekávání 
vedoucích ke známemu syndromu vyhoření, jsme si 
vědomi významu moci, kterou máme při poskytování 
služeb v rukou, naše práce je kontinuálně 
supervidována, jsme jedineční v konceptu péče o 
lidi s Alzheimerovou nemocí, jsme spoluzakladateli 
České Alzheimerovské společnosti. Věříme, že tak 
naplňujeme náš smysl, přinášet skvělou službu 
lidem, kteří už mnohé sami nezvládnou.

Aleš Gabrysz



V čem vynikáme
Již v roce 1996 jsme vybudovali první specializované oddělení pro lidi s Alzheimerovou nemocí. 
Do dnešního dne jsme otevřeli již pět těchto oddělení, kde poskytujeme podporu 57 lidem s touto  
nemocí. Péče je postavena na naplňování individuálních potřeb, což pravděpodobně není nijak 
ojedinělé, v našem podání se jedná o provoz pěti malých komunit pro cca 11 uživatelů, kde je možné 
lépe reagovat na osobní přání. 
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Profesionál se od dobrovolníka liší v jednom podstatném as-
pektu, ví proč pomáhá a proč děla svou práci. Své emoce 
neschováváme za masku chladného profesionála, jenž ví vše 
a všemu rozumí, stále se učíme novým věcem.

Ač Alzheimerova nemoc nebo jakákoliv jiná nám lidem odebírá 
mnoho schopnosti, neznamená to a nesmí to znamenat, že 
ztrácíme naše lidství, na to v naší službě pamatujeme.

Areál krabčického Domova skýtá jedinečné prostředí k 
odpočinku a relaxaci. Rozlehlý park a přilehlé zahrady posky-
tují místa k posezení a aktivaci smyslů okolní přírodou v jejich 
ročních proměnách.

Buď rosteme nebo chřadneme. My nabízíme prostor k reali-
zaci a aktivitě v mnoha podobách, spatřujeme totiž v aktivitě 
přirozený odraz života. Nejen v ateliéru jsme toho svědky, že 
tomu tak je.

Nezapomínáme na člověka Profesionalitou

Aktivitou Prostředím
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Inovace v naši práci
Nové nápady v tradičních přístupech mají tendenci zapad-

nout a nijak zaběhnuté věci neposouvat. Tvůrčí tendence, 
potřeba inovovat je však přirozenou součástí života a tak i do 
přístupu v péči promlouvá. 

V roce 2014 se nám podařilo zrealizovat jedinečný projekt 
Bon Appetit - radost z jídla. Cílem projektu je zaměřit naši 
pozornost na přípravu a podávání jídla. Vychází z jednoduchého 
tvrzení, že jídlo má být požitkem. Příprava jídla je průběženě 
inovována, nicméně jeho servírování prošlo díky projektu bon 
apetit významnými změnami. Uzpůsobili jsme prostředí, ve 
kterém ke stolování dochází. Proškolili jsme personál, který pod 
supervizí nové přístupy zavádí do praxe. Výstupem je stolování 
jenž v plném rozsahu odpovídá principům individualizovaného 
podávání jídla. Pro následující rok jsme připravili vše pro 
zavedení nových trendů při přípravě jídla v naši kuchyni.

Investovali jsme do energetických úspor. Vyměnili jsme 
veškeré regulační ventily a regulační elektroniku na našem 

topném systému. Instalovali úsporná osvětlení. Pořídili pračky, 
jež dokáží ušetřit až 30% nákladů za energie. Využíváme více 
vlastních zdrojů užitkové vody ze studny. Všechny tyto investice 
jsou úsporným opatřením do budoucnosti. Přináší nemalé 
úspory v trvale rostoucích nákladech za energie, které můžeme 
využít v jiných oblastech.

DNES ZÍTRA V BUDOUCNOSTI

Jak pomáháme našim klientům

Uživatel > nachází v našich 
službách alternativu, spoléhá  
na to, že obdrží včas 
potřebnou pomoc.

Rodina > V našich službách 
spatřuje naději a jistoty. 
Spoléhá na citlivý a lásky-
plný personál, který ochotně 
pomůže jejich blízkému.

Stát > podporuje naši 
činnost. Plníme tak veřejnou 
poptávku, jsme alternativou 
pro další pobytová zařízení.

Uživatel > se může spoléhat 
na širší nabídku služeb v 
oblasti stravování. Park a 
zahradu přiblížíme ke dveřím 
pokoje. 

Rodina > Budeme nabízet 
širší spektrum možností 
aktivního života pro jejich 
nejbližší.

Stát > jsme v páteřní síti 
soc. služeb spolehlivým 
partnerem plnícím defino-
vané standardy.

Uživatel > se bude moci 
těšit na nové alternativy 
bydlení. Zvýšíme komfort 
bydlení.

Rodina > bude 
spolutvůrcem života a míry 
podpory pro svého blízkého. 

Stát > Budeme jedinečným 
zařízením v oblasti péče o 
lidi s Alzheimerovou nemocí.



Čtyři klíčové oblasti

01 02 03 04
TRADICE INVENCE ZKUŠENOST SMYSLUPLNOST

150 let spolu pro člověka. 
Člověk ve své jedinečnosti, 
síle i slabosti je pro nás 
vždy partnerem a nebude 
upozaděn jinými aspekty 
institucionální péče než jeho 
vlastními potřebami a přáními.

Invence, kreativita je “záru-
kou” růstu, což je odrazem 
přirozeného koloběhu 
života. Bez tvůrčího poten-
ciálu, jsme rezignovali na naši 
přirozenost.

V novodobé historii (23 let) 
jsme nabrali široké spektrum 
zkušeností, které jsou pro nás 
opěrným bodem pro realizaci 
služeb.

Být u toho, abychom mohli 
nabídnout našim rodičům 
důstojné podmínky k životu 
považujeme za základní 
premisu naši práce. 

06 - výroční zpráva 2014

“Nepamatujeme-li si svou historii, jsme “odsouzeni” ji znovu prožít”, touto větou jsme zahajovali 
oslavy 150. výročí od založení diakonického díla v Krabčicích. Ledasco jsme již zapomněli a prožili si 
tak znovu. Právě původní smysl založení tehdy ústavu v Krabčicích byl pomoci druhému člověku v 
jeho nouzi. Jestli to byla mateřinka či výchovný ústav, stěžejní smysl realizátory provázel - pomáhat 
bližnímu. Společenské změny byly doposud významné. Církev má v dnešní společnosti jiné místo, jiný 
status. Dlužno dodat ne zcela lichotivý, avšak odhlédneme-li od obrazů a půjdeme k činům, církev ve 
své Diakonii nabízí profesionální služby široké veřejnosti a je tak nezanedbatelnou alternativou dalším 
subjektům. Věřím, že tak na původní smysl naši existence nezapomínáme.



1864 - 2014
150 let spolu pro 

člověka.
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Příspěvek na péči - tvoří 
24% z celkových příjmů.

Vývoj cen za energie 
(plyn, elektřina a voda)

Využití kapacity Dary

24% 2.7 91% 0,8
Od roku 2010 příspěvek 
na péči trvale vzrůstá. 
Může to být dáno lepším, 
přesnějším nastavením 
odrážející schopnosti se-
beobsluhy uživatelů. Na 
snadě je však, že tento 
nárust signalizuje vyšší 
míru závislosti uživatelů na 
pomoci druhé osoby. 

S ohledem na trvalý růst 
cen za energie bychom 
mělii mít naklady za 
energie stále vyšší. V 
roce 2013 jsem nakoupili 
energie v úhrnu za 3.433 
mil Kč. V roce 2014 to 
bylo “jen” 2.797mil Kč. 
To znamená, že se nám 
podařilo uspořit 18% 
nákladů (636tis. Kč) a to 
díky úsporným opatřením 
a příznivým klimatickým 
podmínkám.

Kapacita Domova je 
trvale na stejných hodno-
tách. Dosažených 91% 
odpovída technickým 
dispozicím Domova. 
Nevyužitých 9% odráží 
taktéž dobu, kdy je volné 
místo “obsazeno” novým 
uživatelem. 

Dary tuzemských a 
zahraničních dárců jsou 
významnou pomocí pro 
realizací projektů na 
které neumíme dosáh-
nout z jiných zdrojů. 
Obdrželi jsme významný 
zahraniční dar na pořízení 
průmyslové pračky, byli 
jsme úspěšní v několika 
grantových programech, 
proto byl nárust tak 
významný > 805tis Kč.

Ekonomické ukazatele
Sociální sféra postrádá transparentní definici nákladovosti poskytované služby. Zdravotnictví svůj 
systém již má a trvale jej optimalizuje. V oblasti sociálních služeb k narovnání dochází velmi pomalu. 
Na realizaci pobytové služby se scházejí tři zdroje. Platby uživatelů, jak za ubytování a jídlo, tak i jejich 
příspěvek na péči a k tomu “dorovnání” z veřejných zdrojů, aby služba byla dostupná a byla sociální 
službou a ne hotelovou službou. Bez dotace z veřejných zdrojů, by služba byla nedostupná z důvodů 
vysokých cen. 
Hospodaření v roce 2014 bylo vyrovnané a umožnilo nám zrealizovat některá důležitá opatření ve-
doucí k úsporám a rozvoji. Zavedli jsme nový systém hodnocení pracovníků s pětinovým podílem 
pohyblivé složky mzdy. Investovali jsme do oprav topných systémů a jejich regulace. Pořídili jsme 
uspornější pračky.

Příjmy od zdravotních 
pojišťoven tvoří 3% příj.

1.0
Výše příjmu od zdra-
votních pojišťoven je 
trvale velmi vyrovnaná. 
Není to však odrazem 
náročnosti zdravotní 
péče, ale nastavením 
regulačních mechanismů 
pojišťoven, které nárust 
objemu zdatně regulují. V 
soušasné době se příjmy 
od zdrav. pojišťpvrn pohy-
bují ve výši 1.mil korun.
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Spotřeba materiálů
16%

Spotřeba energie
8%

Dlouhodobý hmotný 
majetek (DHM)

3%
Opravy a udržování

7%

Spoje
0%

Ostatní 
služby

5%

Mzdové náklady
44%

Zákonné sociální 
pojištění

15%

Vzdělávání a další rozvoj 
zaměstnanců

1%

Zákonné sociální náklady
0% Odpisy DHM a DNM

1% Příspěvky DČCE
0%

Náklady 2014

Tržby z hlavní 
činnosti

61%

Tržby z vedlejší 
činnosti

4%

Jiné ostatní výnosy
1%

Tuzemské dary
2%

Zahraniční 
dary
0%

Státní rozpočet
32%

Výnosy 2014

Klíčovým zdrojem finančních prostředků jsou platby našich klientů 
(ubytování, jídlo a příspěvek na péči) tvoří až 61 % příjmů. Veřejné 
zdroje, dotace z MPSV službu dofinancovává v 32%.
Ve výdajích tvoří téměř 60% mzdové náklady, spotřeba materiálu, 
(potraviny, pohonné hmoty, kancelárské potřeby) činí 16%.  



Jak nás vnímají rodiny klientů
Pohled našich klientů (uživatelů) potažmo jejich rodin je pro naši práci klíčovou zpětnou vazbou. 
Vytváříme takové prostředí a budujeme přístupy, které v maximální míře zohledňují naplňování svo-
bodné volby našich klientů. Vnímáme kritickou i pochvalnou zpětnou vazbu jako náměty a podporu 
pro rozvoj našich služeb. Kladné ohlasy na naši práci jsou pro nás povzbuzením a utvrzením v dobře 
nastolené cestě. Z došlých ohlasů vybíráme několik pro dokreslení obrazu naší práce.
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Růžena Pešková

Uživatelkou služby od: 6.5. 2013

Jarmila Hablová

Uživatelkou služby od: 21.1. 2011

Milé sestry, děkujeme Vám srdečně za to , jak jste se staraly o naši sestru a 
švagrovou Ludmilu Freiovou. Lépe se ve své nemoci a nemohoucnosti sotva mohla 
mít. Konáte práci málo uznávanou a honorovanou, přitom však duševně i tělěsně 
krajně náročnou a velice potřebnou. Je to hodné obdivu. Přejem Vám sílu k této 
práci, úspěch v ní a možno-li, také radost z ní. I jinak všechno dobré. 

Christa a Bohumil Freiovi

Vážení, chci Vám touto cestou poděkovat za příkladnou péči Vašich zaměstnanců. 
Hlavně se jedná o “Vážku 1” kde byla moje maminka paní Růžena Pešková velmi 
spokojená. Přístup personálu byl domácký a vstřícný až do jejich posledních dnů. 
Ještě jednou děkujeme za prožití důstojného stáří mojí maminky.

dcera Růžena Sedláčková s manželem

Vážení,
Ve Vašem domově, konkrétně na oddělení Vážka 1, jsem měla dlouhodobě 
umístěnou maminku, paní Jarmilu Hablovou. Po celou dobu pobytu bylo o maminku 
velmi krásně postaráno. Samozřejmě, že nejbližšími osobami byly pro maminku i pro 
mne pečovatelky z příslušného oddělení, kterým patří velký dík. I přes maminčinu 
nemoc bylo znát, že pečovatelkám nejen že maximálně důvěřuje, ale citila k nim 
vděk a lásku. Není divu, k mamince přistupovaly s maximální ohleduplností, úctou, 
pečlivostí a přitom odborností. Patří jim vřelý dík.

dcera Jarmila Hindová

“

”

“

”

“

”
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Ludmila Freiová 

Uživatelkou služby od 1.2 2010



Domov odpočinku ve stáři
středisko v Krabčicích

Rovné 58, 411 87 Krabčice

Phone + 420 417 639 680
Email krabcice@diakonie.cz

Web www.krabcice.diakonie.cz

Naši činnost podporují

Vedle veřejných zdrojů, bez kterých by realizace sociální služby nebyla možná vděčíme mnoha lidem, 
sborům a firmám za jejich podporu naši práci ze které je možné realizovat projekty na něž nelze jinak 

dosáhnout.

Děkujeme Vám!
Farní sbor ČCE Mělník, Farní sbor ČCE Hlinsko, RNDr. Zbyněk Šourek, Luboš Novotný, Karolína Černá 

a Kateřina Krámská, SODEXO benefity, Anna Beranová, Pavel Veselý, Tomáš Tejkal, Daniela Karásková, 
pomáháme seniorům - SODEXO, Pavel Hanych, Jaroslav Nadrchal, Rut Kolínská, Ivan Chadima, 

Ing Petr Zamrazil, farní sbor ČCE - Praha 3 Žižkov, Farní sbor ČCE Brandýs nad Labem, církev Ježíže 
Krista posledních dnů Hradec Králové, Milan Lachman, Ing. Michal Adam, Josef Zach, potravinová 

sbírka 2014.

Evangelický sbor Düsseldorf, evangelický sbor Leukersdorf, evangelický sbor Neukirch, Seniorenkreis 
Neukirch, rodina Mickelova.


