2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V KRABČICÍCH

“

VYTVÁŘÍME DOMOV
PRO NAŠE RODIČE
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”

Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáří,
Ginko biloba, kterou jsme zasadili loni při oslavách
150. výročí založení diakonického díla v Krabčicích,
se dobře ujala. Je zatím drobnou ozdobou v našem
parku, než se rozroste do své košatosti. Naše
práce se v loňském roce rozrostla o novou službu.
Vedle stávajících pobytových jsme zaregistrovali i
terénní pečovatelskou službu. Jsme tak blíž s našimi
službami v domácnostech regionu Roudnicka a
Litoměřicka.
V roce 2015 jsme pokračovali v rozšíření konceptu
programu Bon apetit - radost z jídla. Jídlo je
klíčovou potřebou a zárověň příležitostí k požitku.
Přípravě a servírování jídla věnujeme dlouhodobě
pozornost. Předpokládáme, že výborně připravené
jídlo, servírované v prostředí přibližující se kvalitním
restauracím, může přinést skvělý kulinářský zážitek.
V roce 2015 jsem zahájili rekultivaci přilehlého parku
a zahrad, abychom ještě více přiblížili blahodárnou
zeleň ke dveřím pokojů. Hledáme všeliké způsoby
jak proměňovat náš Domov do útulného,
bezpečného a laskavého prostředí.

ředitel střediska

Aleš Gabrysz
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V čem jsme jedineční
Tradice 151 let pomoci člověku je základnou, ze které roste jedinečnost diakonického díla v Krabčicích. Naše křesťanské kořeny sytí naši orientaci v respektuplnosti k člověku jako jedinečné bytosti s
právem na svobodný život. Odráží se v nich důraz na individuální přístup, jednáme partnersky a vždy
hledáme zdroje, jak být podporou a pomocí na cestě k samostatnosti a soběstačnosti. Kvalitu života
poměřujeme kvalitou možností - více je lépe.

Profesionalitou

Spoluprací

Víme proč svou práci děláme. Víme jaká uskalí sebou
nese mesiašský syndrom. Nezachraňujeme, pomáháme k
soběstačnosti, stále se to učíme např. se záchranáři přímo
v terénu.

Řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek, avšak metrikou
týmové spolupráce je schopnost spojit síly, což vede k synergickému efektu kde 1+1=3. Bez vzájemné spolupráce
bychom nedokázali unášet slabosti našich uživatelů.

Specializací

Prostředím

Jsme jediněční v pomoci lidem s Alzheimerovou nemocí. Přinesli jsme již v roce 1996 průkopnický model péče v malých
skupinách. Služba je pravidelně certifikována Českou Alzheimerovskou společností.

Rozlehlý areál Domova je jedinečným fundamentem pro domov, kde je možné se nadechnout a spočinout, jestli pod
stromem nebo na sluníčku je na každém příchozím.
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Inovace v naší práci
Rozvoj profesionálních kompetencí je východiskem pro to zajišťovat profesionální služby. Vedle
zavedeného systému vzdělávání pracovníků v přímé péči, věnujeme pozornost rozvoji manažerských
dovedností managementu střediska. Vedoucí služeb se účastní výcvikového programu v systemickém
managementu.

Diakonie Bautzen - NSR

Give Gain Day

Spolupráce s Diakoniescheswerk Bautzen přinaší trvalé ovoce jak v pracovní tak osobní rovině. Každým rokem probíhají
týdenní výměnné studijně-pracovní stáže.

Společnost Sodexo benefity proměňuje svůj pracovní čas v
rámci Give Gain day do smysluplné pomoci našemu středisku. Již se stalo tradicí, kdy v půli května hostíme partu
nadšených lidi ze Sodexa Benefity.

Certifikace

Proměny interiéru

Česká alzheimerovská společnost pravidelně uděluje naší
službě Domova se zvláštním režimem certifikát Vážka. 24.
září proběhla již čtvrtá certifikace s výsledkem 89,8 bodů.
Významně jsme vylepšili předchozí skóre 84,8 bodů.

Po malých krůčcích pokračujeme v modernizaci jednotlivých
oddělení Vážka. V roce 2015 se nám podařilo rozšířit společenské prostory a integrovat kuchyňskou linku pro přípravu
drobného občerstvení přímo na oddělení.
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Poskytované služby
Klademe co největší důraz na to, aby si uživatelé našeho Domova zachovali co nejdéle nejvyšší míru
soběstačnosti, a za všemi stále vidíme jedinečné lidské bytosti. Tento na první pohled možná banální
fakt je velice důležitý. V pomáhajících profesích (sociální služby, zdravotnictví, psychiatrie apod.)
se objevuje zvláštní patologie - lhostejnost. Kdy argumentem je názor, že předmětná aktivita jako
např. jídlo, procházka, posezení, apod. je dotyčnému lhostejná. Takový přístup je doslova rakovinou
důstojné pomoci. Ano, lidé s touto nemocí častokrát působí na neznalého, že nereagují na dění okolo
sebe, že je jejich vnímání zastřeno. Právě proto je na všechny, kteří se podpory lidem s Alzheimerovou
nemocí účastní, kladen vysoký nárok na zralost a schopnost vidět to, co vidět někdy není.

01 02 03 04

Domov pro
seniory

Domov se
Pečovatelská
zvláštním režimem služba

Jiné služby pro
veřejnost

Založeno 1991
registrováno 2007
kapacita: 57 uživatelů

Založeno: 1996
registrováno: 2007
kapacita: 57

Založeno: 1991
služby: prádelna, hostinská činnost - stravování
(včetně rozvozu obědů do
blízkého okolí), zemědělská činnost
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Založeno 2015
registrováno: 2015
kapacita: 4

1864 - 2015
151 let spolu pro
člověka.
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Ekonomické ukazatele
V roce 2015 do financování sociálních služeb poprvé zasahuje tzv. vyrovnávací platba. To je výše
celkové veřejné podpory, kterou může být sociální služba podpořena z veřejných zdrojů. Vyrovnávací
platba tak poprvé začíná užívat termíny jako je optimální a maximální výše podpory. Do systému sociálních služeb nově vstupují termíny přijatelné (optimální) nákladovosti, což významně posouvá systém
financování sociálních služeb.
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Příspěvek na péči - tvoří
24% z celkových příjmů.
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Příjmy od zdravotních
pojišťoven tvoří 5% příj.
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Vývoj cen za energie
(plyn, elektřina a voda)
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Využití kapacity
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Dary
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23% 1.7 2.5 92% 0,5

Od roku 2010 příspěvek
na péči trvale vzrůstá. Může to být dáno
lepším, přesnějším
nastavením odrážející
schopnosti sebeobsluhy
uživatelů. Nasnadě je
však, že tento nárust
signalizuje vyšší míru
závislosti uživatelů na
pomoci druhé osoby.

08 - výroční zpráva 2015

V uplynulém roce došlo
k významnému posunu
ve výši úhrad zdravotních výkonů.

Náklady za energie se
nám daří trvale snižovat.
Ve srovnání s rokem
2014 jsme vynaložili o
276. tis Kč což je o 12%
méně. Ve srovnání s
rokem 2013 je to úspora
již velmi významná 29%.

Kapacita Domova je trvale na stejných hodnotách. Dosažených 92%
odpovída technickým
dispozicím Domova.
Nevyužitých 8% odráží
taktéž dobu, kdy je
volné místo neobsazeno
novým uživatelem.

15

Dary tuzemských a
zahraničních dárců jsou
pro nás významnou
pomocí pro realizací
projektů na které neumíme dosáhnout z jiných
zdrojů.

Výnosy 2015
Státní rozpočet
33%

Tržby z hlavní činnosti
63%

Zahraniční dary
0%
Tuzemské dary
1%
Jiné ostatní výnosy
0%
Tržby z vedlejší činnosti
3%

Zákonné sociální náklady
0%
Odpisy DHM a DNM
Vzdělávání a další rozvoj
1%
zaměstnanců
1%

Náklady 2015

Příspěvky DČCE
1%

Spotřeba materiálů
17%
Zákonné sociální pojištění
16%
Spotřeba energie
7%

Ostatní služby
5%
Mzdové náklady
47%

Dlouhodobý hmotný
majetek (DHM)
3%
Opravy a udržování
2%
Spoje
0%
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Spokojenost
Spokojenost je velmi relativní pojem a přesto pro poskytovatele služeb velmi podstatným ukazatelem.
Do spokojenosti se promítá mnoho oblastí, rodinná vztahová síť, formované očekávání, úroveň stravování, laskavost pečovatelského personálu apod. Jaké z těchto oblastí ovlivňuje a řídí poskytovatel?
Právě to bylo předmětem sociologického šetření kvalitativní metodou. Pro poskytovatele jsme tak
získali důležité ukazatele pro řízení služby.
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Výzkumu se účastnili jak uživatelé Domova, tak jejich příbuzní, ale i příbuzní uživatelů, kteří naše služby již neužívají. Do výsledků výzkumu taktéž promlouvali zaměstnanci jak z přímé práce tak z vedení
Domova. Celková míra spokojenosti, kterou může poskytovatel ovlivnit - profesionalitu personálu,
stravovací systém a prostředí je velmi vysoká 8.9 z 10. V rámci evaluace bylo celkem provedeno 38
individuálních rozhovorů (klienti a rodinní příslušníci současných a bývalých klientů), dále skupinové
rozhovory (22 účastníků – pracovníci), celkem 60 účastníků výzkumu

“
“

Velká spokojenost s přístupem ke klientům: „nemělo to chybu“, „ochota pracovnic i ve vedoucích funkcích“, „postarání se o člověka nemohoucího“, „unešený z
přístupu“, „lidé dělali víc než museli“, „domácí prostředí“, „ Krabčice jsou nejlepší“,
„já jedině Diakonii Krabčice“, „úrovní je to špičkové z toho, co znám“, „cením si
přístupu, není úplně standartní“, „asi je tím, že je to Diakonie, má to v sobě lidský faktor“, „manželovi poskytli, co mohli“, „ v libereckém kraji nebylo jediné jiné
zařízení, kde by se důstojně starali o lidi s demencí“, „úrovní je to špička“, i k rodině
klienta: „návštěvník je jako člen rodiny“ (koresponduje s pracovníky: „daří se nám
komunikovat s většinou rodin)

”

V centru zájmu všech pečujících je klient a jeho rodina
Velká konzistence celého týmu Diakonie ČCE Krabčice: společný zájem – poskytovat kvalitní péči otevřená komunikace, spolupráce jednotlivých úseků, dobré
ovzduší mezi klienty a zaměstnanci, všichni hovoří stejným jazykem (terminologie,
preference)
Vysoké hodnocení možnosti kvalitního vzdělání a supervize (kvalitní prostředí : tým,
spolupráce, vypomáhání si)

“

Pohled rodinných příslušníků

Pohled pracovníků Domova

”

Upravit park k větší bohatosti aktivit a trávení volného času – aktivního odpočinku
s rodinou či s přáteli anebo o samotě (cvičící prvky, pétanque, kuželky, šachy,
relaxační prostor, vyvýšené záhony, altánky, více laviček – také ve stínu, zvířata)
Ppokračovat v dobře nasměrovaném a v praxi prokazatelném odborném rozvoji
pracovníků v přímé péči, podržet lidský rozměr služby a kvalitu vztahů mezi
zaměstnanci, klienty a rodinami

Doporučení pro rozvoj

”
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Naši činnost podporují

Vedle veřejných zdrojů, bez kterých by realizace sociální služby nebyla možná vděčíme mnoha lidem,
farním sborům a firmám za jejich podporu naši práci ze které je možné realizovat projekty na něž nelze
jinak dosáhnout.
Děkujeme Vám!
Jan Hamr, Eva Sedliská, Karel Stralczynský, Kateřina Krámská a Karolína Sýkorová, Pavel Marek,
Zbyněk Šourek, SODEXO Benefity, Petr Noack, Pavel Veselý, Věra Jiránková, Jiří Lstibůrek, Jiří Kos,
Nadační fond křesťanské pomoci, farní sbor ČCE Praha 3 - Žižkov, UNTRACO, Adam Michal, Václav Henrych, Ochranovský sbor při ČCE Praha, Petr Zamrazil, Zdeněk Masák
Evangelický sbor Leukersdorf, evangelický sbor Neukirch, Seniorenkreis Neukirch.

Domov odpočinku ve stáři
středisko v Krabčicích
Rovné 58, 411 87 Krabčice
telefon 417 639 680
Email krabcice@diakonie.cz
Web www.krabcice.diakonie.cz

