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Tradice, závazek a posila.

Václav Šubert, zakladatel diakonického díla v
Krabčicích, žil a působil v letech 1864 - 1885

Odkaz zakladatelů Krabčického diakonického díla byl při výročních oslavách zúžen do dvou
slov: “Spolu pro člověka”. Je to odvážná redukce velikého úsilí, které se proměnilo nejen v
existenci rozsáhlého areálu Domova, ale vneslo do pomáhající profese konkrétní podobu
pomoci člověku. Diakonické dílo se v budování areálu postupně rozvíjelo a to především v
oblasti školství. Od školy mateřské přes základní až po školu střední. Na úrovni školy si velmi
zakládalo a přinášelo alternativu vedle školství rakousko-uherské monarchie. Přinášelo ryze
českou cestu. Až únor roku 1948 znamenal pro toto úsilí konec. Školství se stalo národním
resp. komunistickým zájmem a zároveň nástrojem pro formování mládeže a společnosti.
Byly zrušeny alternativy a diakonické dílo v Krabčicích muselo najít jiné pole působnosti.
Institucionalizovaná péče o seniory byla dalším polem působnosti pro uplatnění principů
podpory rovného resp. partnerského přístupu. Tak byl celý areál školy přestaven do podoby
Domova odpočinku ve stáří. Už do názvu promítala Diakonie odlišné pojetí péče a úsilí být
domovem odpočinku, než jen dalším domovem důchodců. Člověk je po celou dobu tím o
koho jde, systém ani instituce nesmí být přednější než potřeby člověka. Vedení Domova je
tak odpovědno za kroky, které toto poslání bude promítat do svých rozhodnutí. Jde o širší,
než jen manažerský pohled a odpovědnost, jde o principy a smysl činnosti, který předurčuje
postoj střediska jak ve veřejném sektoru, tak předně v tom konkrétním životním příběhu,
každého obyvatele, klienta nebo uživatele služeb, je zde pořád konkrétní člověk se svým
životním příběhem, zkušenostmi, který je středobodem formujícím činnost všech, kteří se
pro práci v Diakonii rozhodli. Krabčické středisko je nositelem fortelné služby, ve které se
propisuje tradice a poctivá práce. Jsme si vědomi toho, že ne vše lze vměstnat pod křídla
profese a jejího vymezení, umíme vstupovat na území nikoho a aktivně pomoci a projevit tak
milosrdenství, zásadní hodnotu Diakonické služby.
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Poskytované služby Domova
Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích
patří do velké rodiny Diakonie
Českobratrské církve evangelické.
Pracuje zde bezmála 100 zaměstnanců.
Kapacita je dlouhodobě neměnná.
Poskytujeme službu lidem s
Alzheimerovou nemocí ve službě Domov
se zvláštním režimem s kapacitou 86
míst a v Domově pro seniory
poskytujeme službu 28 lidem.
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Velká část služby DZR je součástí
certi kované péče specializované na
pomoc lidem s Alzheimerovou nemocí.
Je pravidelně auditovaná Českou
Alzheimerovskou společností, která
ověřuje plnění kvalitativních kritérii pro
poskytování této služby. V roce 2019
proběhl následný audit se skvělým skóre
90,4% což je další zlepšení oproti
předchozím auditům. Jistě se do
hodnocení promítly změny v personálním
zajištění služeb zdravotními sestrami i v
nočním provozu. Všechny úseky Vážek

Čas Vánoc patři mezi nejvýznamnější svátky roku. Pravidelně je trávíme alespoň společným přáním Božího pokoje
a požehnání při štědré večeři s našimi obyvateli.

byly v průběhu uplynulých let
adaptovány do komunitního bydlení.
Management kvality dbá o trvalý růst
kvality poskytovaných služeb, které
Diakonie zajišťuje. V roce 2019 byla
služba domova se zvláštním režimem
kontrolována s vynikajícím výsledkem
splňující parametry výjimečné služby se
skóre 94%. Ač je kvalita relativně
subjektivní pojem, je povzbuzující, že

naše práce splňuje přísná kritéria a to s
trvale rostoucím bodovým ohodnocením.
Uživatelé služeb se tak mohou spoléhat
na profesionální služby. Lidé, kteří ve
středisku pracují svou práci opírají o
zkušenost a o trvalý profesní růst, jdeme
za zákonné povinnosti ve vzdělávání,
chceme aby nás vzdělávání obohatilo a
bavilo. Chceme tak přinášet nové
poznatky do praxe a minimalizovat slepá
místa ve spletitosti sociální práce.
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Domov součástí komunity
Doba izolace je již dávno pryč. Od znovuobnovené činnosti byly
dveře Domova otevřené veřejnosti i při mnoha společenských
událostech. Neplatily zde nikdy opatření regulující návštěvní dobu,
naopak Domov přinášel obraz života doma tak, jak si jej přejeme a
máme. Domov celoročně přispívá ke kulturnímu dění přímo v obci.
Spolupořádá s farním sborem koncerty zahraničních účinkujících v
kostele. Společenský ples Diakonie je velmi vydařenou akci a letní
vinobraní (slavnosti babího léta) jsou událostmi na které zveme
veřejnost. Tradiční výstavy výrobků o Velikonocích a Vánocích jen
rozšiřují nabídku akcí konaných v areálu a nebo mimo Domov.
Předně jsou tyto akce připravené pro naše uživatele a jejich rodinné
příslušníky. Domníváme se však, že i takto můžeme obohatit život v
obci. Domov se tak neuzavírá pouze do poskytování sociálních
služeb, ale je aktivní součástí života obce. Tvoříme tak neformální
společenství na úrovni místní komunity, ale zároveň hledáme
spojnice mezi námi. Jsme lidé různých hodnot a životních priorit,
spojuje nás pomoc druhým a v ní se neobejdeme bez vzájemnosti
a týmové spolupráce.
Vinobraní u příležitosti oslav 155. výročí od založení střediska s
bohatým programem a doprovodnými akcemi
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Tvorba koncepce obnovy areálu pro nadcházející dekádu 2020 - 2030.

Spolupráce mezi Diakonii Bautzen a Diakonii Krabčice má dlouholetou tradici ve výměnných
pobytech, kdy jsme v roce 2019 hostili kolegy z Německa. Pomohli nám opravit plot.

Výstavba trasy pro bezpečnou propojení budov areálu Domova.
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Hospodaření

Náklady
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V posledních třech letech lze konstatovat že nancování
sociálních služeb je stabilní a nemá charakter krizového
hospodaření. Provozní náklady v oblasti energií se nám daří
snižovat a na straně výnosů a dotací spatřujeme dlouhodobě
trvale rostoucí křivku. To nám umožňuje připravovat plány na
opravy a rekonstrukce, přinášet inovace a to i s ohledem na
úsporu, kterou nám to přinese.
Účetnictví je každoročně auditované a auditor neshledává
žádné nedostatky v jeho vedení.

Materiál ...........................5 612 669,- Kč
Energie .............................2 233 049,- Kč
Majetek ..............................383 757,- Kč
Opravy a udržování ..............301 074,- Kč
Služby ..............................2 285 358,- Kč
Vzdělávání ...........................471 060,- Kč
Mzdy ..............................35 653 220,- Kč
Výnosy
Příjmy od uživatelů...........27 497 328,- Kč
Vedlejší hosp činnost .......1 210 534,- Kč
Dary ....................................506 197,- Kč
Dotace ...........................19 775 276,- Kč
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Statutární orgán Správní rada střediska: Mgr. Aleš Gabrysz
(předseda SR a ředitel střediska, Věra Kulasová, Anna Beranová,
Bc. Martina Plachá, DiS, Marcela Jeníková (členové SR)
Kontaktní údaje:
Rovné 58, 411 87 Krabčice
telefon 417 639 680
IČ 413 28 534
domov@diakoniekrabcice.cz
www.diakoniekrabcice.cz

Vedle veřejn ch zdrojů, bez kter ch by realizace sociální služby
nebyla možná (Ústecký kraj, Město Roudnice nad Labem a obec Krabčice)
vděčíme mnoha lidem, farním sborům ČCE a rmám za jejich podporu naši
práci ze které je možné realizovat projekty na něž nelze jinak dosáhnout.
Děkujeme Vám
Bohumila Kolářová, Pavel Pekárek, Dr. Jiří Nečas, Dr. Eva Nečasová,
Jan Schroth, Mgr. Eva Kohoutová, Doc. Eva Karpová, Ing Luděk Zahájsk ,
Karel Stralczynsky, Mgr. Pavel Hanych, Dr. Zbyněk Šourek,
Farní sbor ČCE Praha 3 - Žižkov, Farní sbor ČCE Praha 2 - Vinohrady,
Karel Král, Martina Ditzová, Ing. Michal Adam, Petr Hokynář, Oldřich Husák,
Jan Halama, Mojmír Sádovský, Martin Fuchs, Karel Špaček, Jan Hamr,
Miluše Czeková, Iva Steinbesserová, Samuel Erdinger, Ing Petr Zamrazil,
Soňa Ortová, Stanislav Hubač,
Evangelick sbor Leukersdorf, evangelick sbor Neukirch, Seniorenkreis
Neukirch a evangelick sbor Bautzen.
Společnost MQA,
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Domov odpočinku ve stáří středisko v Krabčicích

