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se rozrůstá zahrada, která přínáší mnoho 
podnětů.
Každy rok, který je nám dáno žít je příležitost 
k poznání o velkých činech Božího konání 
a naší snaze se alespoň připojit k tomuto 
dílu. Hledáme a často se ztrácíme, ale pořad 
znovu to zkoušíme - najít podstatné věci 
našich životů. V Krabčickém Domově je nám 
dáno býti svědky křehkých životů lidí slabých 
a někdy velmi nemocných. Jsou pro nás 
stěžejním orientačním bodem v našem konání. 
Nezapomínáme na člověka, jsme součástí 
lidství a rozhodli jsme se naši činnosti posouvat 
hranice možností domova v institucionálním 
pojetí. Nejsme už dávno jedním z mnoha 
domovů, máme ambici být Domovem pro 
naše rodiče, kde nás naše 
osobní vztahy a bohaté 
profesionální zkušeností 
vedou k naplnění této vize. 

Aleš Gabrysz 
ředitel střediska
V Krabčicích 18.dubna 2018

Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři,
Domov odpočinklu ve stáří Diakonie ČCE v 
Krabčicích je místem s dlouholetou tradicí 
zaměřenou na pomoc člověku. V roce 2017 
jsme rozšířili naše spektrum pobytových služeb 
o terénní pečovatelskou službu. Rozhodli 
jsme se tak na základě poptávky klientů 
využívajících mimo jiné rozvoru obědů a také 
na mnohé dotazy lidí v přilehlém okolí. Již v 
uplynulém roce, jsme tuto službu provozovali 
bez příspěvku z KU. S provozní dotací, kterou 
jsme získali v tomto roce, měla služba větší 
potenciál na rozšíření, nicméně naše plány 
se v této oblasti nepotvrdili. Naše působiště 
je ohraničeno hranicemi obce s rozšířenou 
působnostyí Roudnice nad Labem, kde reálná 
odezva na naši nabídku služeb byla minimální a 
nerentabilní. 
Vedle toho se nám podařilo rozšířit společenské 
prostory v domě rodinné péče Vážka IV o zimní 
zahradu a nový výtah. Na hlavní budově jsme 
rekonstruovali koupelnu, která přináší welness 
prvky do zcela běžné péče o tělo a vedle toho 



Přístavba zimní zahrady a výtahu v domě rodinné péče Vážka IV - slavnostní otevření 18.9.2017. Přístavba zimní 
zahrady byla financována z daru Valdenské církve v rámci projektu Otto per Mille.

Hodnoty
Každý z nás je nositelem individualizovaných 
hodnot. Tvoříme rodiny, kde se naše hodnoty 
potkávání a modifikují, prohlubují a rozvíjejí. 
Pracujeme v organizacích a každá je 
charakteristická svou hodnotovou orientací. 
Diakonie ČCE je jedinečným poskytovatelem 
sociálních služeb a je na trhu specifická ve své 
křesťanské orientaci. Domov v Krabčicích je 
součástí široké rodiny diakonických středisek 
v celé ČR a také nositelem diakonických 
hodnot. „Diakonie tvoří společenství, které 
v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá 
potřebným.“ Fortelnost - provokující pojem 
ze staročeštiny odkazující a tradici, řemeslnou 
zručnost a poctivost ve vykonané práci. 
Milosrdenství - odraz křesťanské orientace 
poskytovatele sociálních služeb, kterému 
není lhostejný člověk, který potřebuje pomoc. 
Projevit milosrdenství člověku v nouzi je Boží 
apel k člověku. Společenství - lide pracující 
v Diakonii spojuje pomoc v mnoha tvářích. 
Naděje - ta vyjadřuje pohyb, rozvoj a růst 
každého jednotlivce a tak i celé organizace, 
která se učí být ještě lepší.

Vize
Směřování Domova v Krabčicích je dlouhodobě 
formováno křesťanskými hodnotami 
(Diakonické dílo v Krabčicích bylo založeno v 
roce 1864) a roste z tradice pomoci člověku. 
Výše zmíněné poslání „Domov pro naše 
rodiče“, vyjadřuje naše úsilí sdílet a naplňovat 
hodnoty našeho vztahu k našim rodičům 
v přístupu k našim klientům. Tehdy když 
hovoříme o úpravách areálu, interiéru nebo 
při přípravě jídelníčku máme před sebou přání 
našich rodičů. Doptáváme se a hledáme cesty 
jak tato přání naplnit. Jsme si vědomi propasti, 
která nás od naplnění těchto přání dělí. Tento 
předěl je však právě trvalým zdrojem energie 
pro to hledat další možné cesty. Hledáme 
zdroje pro modernizaci budov ve kterých 
usilujeme o vytvoření takového prostředí, které 
se charakteristice Domova blíží. Jde nám o 
vybudování moderního prostředí splňující 
ty nejnáročnější požadavky svých uživatelů. 
Máme ohled na limity přírodních zdrojů a tak 
vyhledáváme taková řešení, která jsou vůči 
životnímu prostředí maximálně ohleduplná. To 
jsou vše parametry našeho úsilí na jehož konci 
je a má být člověk, který je tady doma. 



Současná koupelna s prvky welness - přírodní materiály, 
solná stěna, hvězdné relaxační nebe. Spolufinancováno 
z programu „Plníme přání Seniorů“ 

Původní koupelna z roku 1991

Domov smyslů
Jedním z pilířů naší práce je práce se 
smyslovými podněty, které naši uživatelé 
vnímají za významné. Vůně, barvy, chutě to 
vše je pro mnohé z nás samozřejmou součástí 
našeho životního prostoru. S přibývajícím 
věkem pozorujeme jistou míru otupení v 
oblasti našeho vnímání. V Krabčicích jsme si 
tohoto aspektu vědomi a záměrně pracujeme 
na zesilování podnětů, které se mohou ve 
vnímání ztrácet. Vedle toho všeho je zde aspekt 
intimity, který je bazální potřebou každého z 
nás. Jsme si vědomi, že osobní hygiena ve 
sdílené koupelně je velikým ústupkem, ale také 
to může být prostředí relaxační a neobvyklé s 
welness prvky, kde je možné nastavit príjemnou 
atmosféru a klima k relaxaci.

Původní koupelna kterou jsme přebírali v roce 1991 
- ústavní prvek společného koupání, který je dávno 
minulostí, nicméně zůstává v mnohých, jako obraz 
dehumanizované péče v domovech pro seniory. 





Domov se zvláštním režimem
Domov Diakonie ČCE středisko v Krabčicích 
nabízí 58 míst na 5 odděleních určených pro lidi 
s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou 
demence.
Tyto oddělení jsou pojmenovány Vážka, což 
je symbol České alzheimerovské společnosti 
- ČALS, která 1 x za dva roky uděluje certifikát 
Vážka, který je udělován na základě shody 
v oblastech a kritériích ČALS které jsou 
definovány v hodnocení kvality v okamžiku 
konání auditu. Jsme v tomto certifikačním 
procesu již naponěkolikáte úspěšní. 
Spolupracujeme s ČALS na realizaci zvyšování 
kvality služby, poskytujeme poradenství a 
podporu rodinám, provádíme vyšetření paměti 
v rámci projektu Dny paměti a jsme jedním z 
kontaktních míst společnosti ČALS.
V měsíci září 2017 jsme s hrdostí mohli 
veřejnost a příbuzné našich uživatelů 
služby pozvat na otevření a pojmenování 
zrekonstruované budovy čp. 42. Budova byla 
pojmenována na Jarmilu a s radostí jsme se 
mohli podělit s ostatními o zvětšení prostoru 
vybudováním zimní zahrady. Větší prostor 
nabízí uživatelkám služby a personálu větší 
komfort nejen při vytváření různých aktivit, ale 

nabízí se i krásný výhled na horu Říp.
Domov pro seniory
je služba která je rozprostřena do tří budov z 
nichž každá má odlišné technické vybavení. 
Služba disponuje kapacitou 57 míst. 

Kulturní akce Domova
Únor – ples obyvatel
Březen – vyprávění o Africe
Duben- koncert operetních melodií
Červen – zájezd do Libochovic
Září – tradiční Vinobraní
Říjen – vepřové hody
Listopad – vánoční výstava výrobků obyvatel
Prosinec – tradiční vánoční zpívaní

Prejekt Ježíškova vnoučata
V roce 2017 jsme se připojili k projektu 
Ježiškova vnoučata, který zajišťuje Český 
rozhlas. Zájem veřejnosti o seniory o zajištění 
dárků pro naše klienty byl nevídaný. Naše 
obavy a pochybnosti, se vůbec nenaplnily, 
naopak zájem veřejnosti nás zcela ohromil a 
významně povzbudil v naši práci. 
Téměř všichni naši klienti obdrželi dárky od 
vlastně cizích lidí, kteří se jen tak rozhodli 
potěšit je a splnit jim třeba i neobvyklé přání. 



Mnoho lidí se spokojilo s maličkostmi jako 
jsou hodinky nebo budík. Nemálo klientů se 
odvážilo si přát počítač nebo telefon. Tím 
nejzvláštnějším přáním byl letecký výlet. Všem, 
kterým není život seniorů lhostejný patří veliký 
dík a uznání. 

Paní Marie Konopkova si přála  rozhlasový přijímač. 



Obecné informace
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích je 
poskytovatelem tří sociálních služeb. 

Domov pro seniory - DPS s kapacitou 57 míst. 
Vedoucí služby je Bc. Martina Placha Dis.
placha.krabcice@diakonie.cz 

Domov se zvláštním režimem - DZR s 
kapacitou 57 míst. Vedoucí služby je Marcela 
Jeníková. jenikova.krabcice@diakonie.cz

Pečovatelská služba - PS s kapacitou 2 místa. 
Vedoucí služby je Bc. Martina Vaňousová. 
vanousova.krabcice@diakonie.cz. Provoz 
služby byl k 31.12. 2017 ukončen.

Správní rada střediska
Mgr. Aleš Gabrysz - předseda správní rady
Věra Kulasová - členka správní rady
Anna Beranová - členka správní rady

Dozorčí rada střediska
Mgr. Jaromír Strádal - předseda dozorčí rady 
střediska, 
MUDr. Karel Srch - místopředseda dozorčí rady 
střediska
a členové Dozorčí rady střediska:
Bob Helekia Ogola, Vlasta Erdingerová,  
Mgr. Monika Legnerová, Martina Pospíšilová, 
Eva Kohoutová, Mgr. Martina Šeráková, 

Kontaktní údaje
Rovné 58, 411 87 Krabčice,
krabcice@diakonie.cz,  
www.krabcice.diakonie.cz
417 639 680
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0%
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NÁKLADY 2017

Výnosy
Tržby z hlavní činnosti 25 020 862
Státní rozpočet 10 469 800
Tržby z vedlejší činnosti 1 356 209
Tuzemské dary 404 846
Jiné ostatní výnosy 111 782
Kraje 92 000
Zahraniční dary 39 259
Obce 39 000
Nepeněžní dary 33 028
Nadační příspěvky a dary 15 000
Úroky 11 227
Prodej DHM ,DNM 10 000
Úhrady od pojištoven 9 000
Kurzové zisky 1 182

Ekonomické ukazatele
Naklady
Mzdové náklady 18 675 428
Zákonné sociální pojištění 6 166 870
Spotřeba materiálů 5 069 503
Spotřeba energie 2 289 033
Ostatní služby 1 757 854
Opravy a udržování 857 050
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 708 970
Odpisy DHM a DNM 419 112
Příspěvky DČCE 296 934
Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců 286 585
Zákonné sociální náklady 169 675
Jiné ostatní náklady 121 735
Zdravotnický materiál a rehabilitační pomůcky 111 870
Pojistné 84 270

Spoje 79 305
Ostatní daně a poplatky 75 131
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 36 896
Cestovné 32 291
Náklady na reprezentaci 29 059
Kurzové ztráty 20 832
Daň z nemovitosti 10 028
Smluví pokuty a úroky z prodlení 10 000
Změna stavu mladých a ostatních zvířat 8 250
Úroky 4 877
Ostatní sociální náklady 2 610
Daň silniční 2 400
Dary 1 466

Hospodářský výsledek roku 2017 vykazuje 
mírný přebytek (312.410,83 Kč), který je uložen 
do fondu rozvoje střediska. Podařilo se nám 
navýšit mzdy všem pracovníkům, zejména 
pak pracovníkům v sociálních službách na 
základě vládního rozhodnutí byly mzdy od 1.7. 
2017 navýšeny o 23% v ostatních provozech 
došlo k navýšení o 9%. Jako každý rok jsme 
investovali bezmála 1.mil Kč do oprav a 
udržování majetku.  Náklady na energie jsou 
stabilozované. Nicméně náklady na potraviny 
významně rostou. 
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VÝNOSY 2017

Inovace
V roce 2016 jsme komplexně vyměnili 
osvětlení ve veřejných prostorách Dpomova. 
V roce 2017 jsme měli možnost vyzkoušet 
elektromobil pro pečovatelskou službu. Na rok 
následující plánujeme vyměnit zdroje tepla - 
stávající kotelný - za moderní v kombinaci se 
solárním ohřevem. Všechny tyto dílčí projekty 
jsou součástí komplexního pojetí úsporného 
domova. Tyto projekty můžeme realizovat díky 
exkluzivní spolupráci se společeností E.on, 
která spolupráci s Diakonií rámovala uzavřením 
memoranda o spolupráci pri vyhlášení cen E.on 
Enegrgy globe. 

podpis memoradnda o spolupráci mezi Diakonií ČCE a 
společností E.on 9.10. 2017

Zapůjčený elektromobil SMART se kterým jsme ujeli v 
průběhu září - listopadu cca 713 km. 



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

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!
Karel Stralczynský, Kateřina Krámská a Karolína Sýkorová, Eva Kohoutová, Ing. Luděk Zahájský, Eva 
Zelinková a Jiří Schäferling, Zbyněk Šourek, Vladimír Voznica, SODEXO Benefity, Jiří Lstibůrek,  farní 
sbor ČCE Praha 3 - Žižkov, UNTRACO, Pavel Křivánek, Marta Kovářová, Ochranovský sbor při ČCE 

Praha, Petr Zamrazil, Ivo Honický, Eva Potměšilová, Ing Michal Adam

Evangelický sbor Leukersdorf, evangelický sbor Neukirch, Seniorenkreis Neukirch.


