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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Diakonie ČCE středisko v Krabčicích



místa ve specializovaných úsecích pro péči o lidi 
s Alzheimerovou nemocí, které se věnujeme již od 
roku 1996. Pravidelně je tato služba auditována 
českou Alzheimerovskou společností s vysokým 
skóre. Daří se nám upravovat jednotlivé úseky do 
podoby malých domácnosti s kapacitopu max. 
12 klientů. Tento model péče v malých skupinách 
se ukazuje jako optimální řešení. Našim úkolem 
je být pro lidi s Alzheimerovou nemocí průvodci, 
na které se mohou kdykoliv obrátit. Prostředí 
upravujeme tak, aby bylo podnětné, bezpečné a 
mělo charakteristiku malých domácností. 

Aleš Gabrysz 
ředitel střediska
V Krabčicích 17.července 2019

Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři,
Diakonie ČCE středisko v Krabčicích je jedním ze  
36 zařízení Diakonie v ČR. Pomoci seniorům se 
věnujeme bezmále 30. let a každý rok usilujeme 
o trvalý rozvoj v poskytovaných službách. Péče 
o seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí je jedním 
z odvětví sociálních služeb, které veřejnost 
vnímá jako velmi potřebné a vlastně nezbytvé. 
Odrazem podpory je zájem veřejnosti o podporu 
osamělých senioru v rámci projektu Ježíškova 
vnoučata, kterou organizuje Český rozhlas. 
Zájem lidí ze široké veřejnosti byl enormní. Každy 
osamocený senior obdržel vánoční dárek a 
zárověň se otevřela možnost navázání vztahu s 
dárci. Je to povzbudivá zpráva o vnímání péče o 
seniory. Kež by se tak též odrážela v politických 
rozhodnutích vládnoucích stran ve věci politiky 
stárnutí.  
V roce 2018 došlo k posunu v kapacitě služeb. 
Kapacita domova se zvláštním režimem byla 
navýšena z 57 míst na 86, ale zároveň kapacita 
domova pro seniory byla z 57 míst snížena na 
28. Reagovali jsme tak na stále rostoucí zájem o 

Obohacující schůzky s partnery v Německé Diakonii Bautzen, kde jsme spolu s ostatními kolegy byli na týdenní stáži.



Oprava plochy vstupního areálu. 

Obnova a rozvoj
Areál Domova tvoří rozlehlý park, zahrady a 
komlex pěti budov. Jeho správa, udržování a 
rozvoj stojí nemalé prostředky, které není snadné 
získat. Hledáme a žádáme o jakýkoliv grant a 
dostupnou finanční podporu. Nicméně majetek 
patřící církevní organizaci není ve stávajicím 
společenském a politickém vnímání společnosti 
přijíman pozitivně. Nebo alespoň tak, aby finanční 
zdroje pro obnovu majetku byly dostupnější. 
Diakonie v Krabčicích není privátní subjekt, jsme 
neziskovou organizací, která přináší veřejnosti 
alternativního poskytovatele sociálních služeb 
vedle poskytovatelů obecních, městských a 
nebo krajských. Jsme součástí základní sítě 
poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého 
kraje a na službu čerpáme veřejnou podporu. 
Ta je však výhradně určena na provozní náklady 
Domova. Investiční a rozvojové projekty vyžadují 
jiné finanční zdroje. Hledáme proto oblasti, kde 
je možné snížit provozní náklady na minimum. 
V dlouhodobém horizontu děláme kroky pro 
ohleduplné zacházení s přírodními zdroji a dbáme 
na jejich efektivní využívání. Instalace solárního 
ohřevu byla vedle výměny regulačních ventilů 
u topné soustavy dalším krokem na cestě k 
úsporám.

Výměna 
kotelny za 
moderní 
úsporné 
kondenzační 
jednotky se 
solárním 
ohřevem je 
další etapou 
v úsporách 
v oblasti 
energetické 
náročnosti 
areálu 
Domova.



Původní sestavení společenské místnosti

Hledání optimálního řešení přímo s rodinami a klienty při sestavování nové podoby společenské místnosti

Útulná zákoutí
Ve spolupráci se společností IdeaSense 
jsme hledali možnosti ve využívání stávající 
společenské místnosti. Z původní v podstatě 
„konferenční“ místnosti jsme postupnými 
úpravami a laděním přímo s klienty Domova našli 
přijatelné řešení, které umožňuje společenskou 
místnost využívat pro více účelů. Místnost lze 
relativně snadno přestavet zpět do konferenční 
místnosti pro setkání všech klientů nebo 
zaměstnanců Domova a v krátkém čase ji lze 
však opět proměnit v útulnou místnost s několika 
specifickými stanovišti, která lákají k posezení a 
odpočinku. 

Nová podoba sestavení společenské místnosti



Vánoční výstava a Vinobraní patří ke společensko kulturním příležitostem k setkávání s rodinami a přáteli. 



Směrování, vize a orientace
Dlouhodobé směřování naši práce je dáno 
položením základních kamenů spolupráce 
evangelického sboru a sociálního charakteru naši 
činnosti. Naše práce vyrůstá z kořenů respektu 
k bližnímu a snahy být mu adekvátní podporou a 
pomocí v oblastech, které již z důvodů slabosti 
a nebo nemocí nedokáže obstarat samostatně. 
Vedle esenciálního respektu a úcty trvale rozvíjíme 
profesionální kompetence. Hledáme nové a 
rozvíjející podněty pro naši práci a převádíme 
je do života. Jsme nositeli konceptu života v 
malých skupinách, který rozvíjíme od roku 1996. 
Předně v péči o lidi s Alzheimerovou nemocí je 
tento koncept péče velmi nosný a je rozvíjen v 
rekonstrukčních projektech objektu č.p. 24 v 
Krabčicích a taktéž objektu v nedalekých Horních 
Řepčicích, které jsme připravovali a úspěšně 
podali žádost o finanční podporu na IROP. Úvahy 
nad opravami a rekonstrukcemi areálu Domova 
nás vedly ke zpracování komplexní studie obnovy 
budov a areálu Domova. Studie budoucího 
uspořádaní tak zužují naši pozornost a úsilí pro 
rozvoj a růst střediska. 

Studie budoucího uspořádání areálu Domova, vyhled do 
roku 2030+. 



Výrobky našich klientů, prezentované na tradičních Vánoční 
výstavě 

Spolupráce s partnerskou Diakoní Bautzen přináší 
obohacení našeho vinobraní v podobě tradičního 
Bratwurstu.

Betlémské světlo k nám už pravidelně přivážejí skauti z Roudnice nad Labem



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

Domov pro seniory - DPS s kapacitou 28 míst. 
Vedoucí služby je Bc. Martina Plachá Dis.
placha@diakoniekrabcice.cz 

Domov se zvláštním režimem - DZR s 
kapacitou 86 míst. Vedoucí služby je Marcela 
Jeníková. jenikova@diakoniekrabcice.cz

Správní rada střediska
Mgr. Aleš Gabrysz - předseda správní rady
Věra Kulasová - členka správní rady
Anna Beranová - členka správní rady
Bc. Martina Plachá - členka správní rady
Marcela Jeníková - 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,
domov@diakoniekrabcice.cz,  
www.diakoniekrabcice.cz
417 639 680
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Ekonomické ukazatele
Naklady
Materiál  5 509 934,- Kč 
Energie  2 234 845,- Kč 
Majetek  975 217,- Kč 
Opravy a udržování  1 109 057.- Kč 
Služby  2 289 448,- Kč 
Vzdelávání  371 072,- Kč 
Mzdy  32 549 629,- Kč
Výnosy
příjmy od uživatelů  25 170 494 Kč 
vedlejší hosp činnost  1 189 524 Kč 
dary  541 089 Kč 
dotace  19 251 582 Kč

Hospodářský výsledek roku 2018 vykazuje ztrátu 
729.494,- Kč která vznikla významně rozdílnější 
dotací do obou služeb DPS a DZR. Ztrátu pokryly 
výnosy z vedlejší hospodářské činnosti. 
Ve srovnání s rokem 2017 jsme v celkovém 
výši rozpočtu navýčili o bezmála 8 mil. Kč. 
Nárust je odrazem Vladního navýšení platů 
u pracovníků v soc. službách o 23 procent v 
roce 2017, které se tak promítky do zvýšených 
mzdových nákladů cca 6.mil Kč. Další parametry 
hospodaření neprokazují výraznější odchylku 
oproti předchozímu roku. 

Náklady 2018

Výnosy 2018
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Domov odpočinku ve stáři
středisko v Krabčicích

Rovné 58, 411 87 Krabčice

telefon 417 639 680
Email domov@diakoniekrabcice.cz

Web www.diakoniekrabcice.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!
Hartmann Rico, Mgr. Eva Kohoutová, Doc. Eva Karpová, Ing Luděk Zahájský, Ing. Liří Lstibůrek, 

Mgr. Pavel Hanych, Ing. Petr Zamrazil, Farní sbor ČCE Praha 3 - Žižkov, Ing. Michal Adam, Dr. Eva 
Nečasová, Markéta Michalová, Dr. Zbyněk Šourek, Karel Špaček, Jan Hamr, Miluše Czeková

Evangelický sbor Leukersdorf, evangelický sbor Neukirch, Seniorenkreis Neukirch a  
evangelický sbor Bautzen.


