
2020
Výroční zpráva



D I A K O N I E  ČC E  S TŘE D I S K O  V  K R A BČ I C Í C H

Z Azylového Domu pro matky s dětmi obdrželi naši 
klienti povzbudivé pozdravy. 

V průběhu let byl život střediska podrobován nelehkým situacím a zkouškám. Když se ohlížíme za 
košatou historií, můžeme v ní nalézt mnoho těžkých období. Rok 2020 přinesl pandemii 
coronaviru a to nebývalého rozsahu. To bylo v novodobé historii (1991 - 2020) něco s čím jsme 
se doposud nesetkali a museli se vypořádat. Usilovali jsme o to ochránit naše klienty, přestože 
jsme tušili, že je to za nad naše možnosti. Na samém počátku pandemie jsme v areálu Domova 
postavili zázemí pro polovinu personálu (VIZ úvodní fotografie), který byl ochotný 4 týdny zůstat v 
areálu Domova a zajistit nezbytný provoz. Informace o rizicích covid_19 a opatření státní správy 
byla drakonická a alarmující. Ministr zdravotnictví upozorňoval na malou kapacitu zdravotnických 
zařízení a tak se musely pobytové sociální služby připravit na péči o nemocné s coronavirem. 
Nicméně až podzimní “vlna” covid_19 ukázala jak je virus nebezpečný a zrádný.. Na podzim již 
bylo jasné, že se nejedná o sezonní záležitost, ale že nás bude ještě nějaký čas provázet do doby 
dokud nevznikne dostatečně silná celospolečenská imunitní ochrana. I přes veškerá opatření jsme 
se nevyhli virové nákaze, která v různých časech přicházela postupně do celého areálu Domova. 
Opakovaně jsme mobilizovali sily a zprovozňovali část domova pro péči o lidi s onemocněním 
covid_19 - tzv. covidovou jednotku. S dostupnými prostředky jsme čelili dlouhodobé zátěži a 
překonávali etapy nemoci. Bolely nás odchody klientů, kteří následkům coronaviru podlehli. Mnozí 
z nás, kteří onemocněli coronavirem, se dlouho zotavovali a i dnes na sobě vnímají následky. 
Situace byla nepřehledná v neustálých proměnách a platnosti opatření, dělali jsme co jsme v dané 
chvíli nejlépe uměli. Tato náročná doba, téměř rok, ukázala, že v Domově pracuje parta srdcařů, 
kteří vnímají potřeby klientů výše než svůj vlastní komfort. Mnozí zůstali po 4 týdny mimo domov, 
další chodili do služeb na covidové oddělení, brali směny za nemocné, pomáhali v jiných úsecích, 
kde bylo potřeba. To vše by nebylo možné, kdyby svou práci neměli rádi, kdyby jim na životě 
klientů nezáleželo.

Krize posouvají, ale bolí.



D O M O V  P R O  N AŠE  R O D IČE

Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích 
patří do velké rodiny Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. Ve 
středisku v Krabčicích pracuje bezmála 
100 zaměstnanců. Kapacita je 
dlouhodobě neměnná. Poskytujeme 
pobytové sociální služby. Lidem s 
Alzheimerovou nemocí ve službě Domov 
se zvláštním režimem s kapacitou 86 
míst a v Domově pro seniory 
poskytujeme službu 28 lidem.  

V průběhu coronavirových omezeních 
jsme se museli naučit pracovat v 
bariérových opatřeních - overalové 
obleky, brýle nebo štíty, rukavice roušky 
a množství dezinfekce, abychom se 
chránili a tak dokázali péči kontinuálně 
zajišťovat. To však bylo v našem úsilí 
budovat domov velmi omezující. Pro 
klienty s kognitivní poruchou 
nepochopitelné a obtížně čitelné, přesto 
za skafandrem ochranných obleků vždy 
slyšeli známé a vlídné hlasy pečovatelek, 

které svůj profesionální vztah stále více 
než jako práci berou jako poslání.  

V srpnu 2020 byla služba domova pro 
seniory kontrolována interní kontrolou 
Diakonie ČCE s vynikajícím výsledkem 
splňující parametry výjimečné služby se 
skóre 96%. 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.

Vlasta Erdingerová a Věra Kulasová osobnosti, jež stály u znovuobnovení diakonické práce v Krabčicích se rozhodly 
ukončit svou profesní kariéru. Vinobraní září 2020.

Poskytované služby Domova



V roce 2020 jsme zakusili dlouhodobou sociální izolaci. V 21. stol. 
nebývalého rozsahu museli jsme si přivyknout na minimální mobilitu. 
Sociální kontakt byl omezen na životně nezbytné kontakty a veškerý 
společenský život byl omezen a pod tíhou sankcí kontrolován. 
Zůstaly nám on-line platformy pro audio nebo viideo hovory, ale to 
zdaleka nestačilo a naše vztahy tím trpěly. Na naše klienty omezení 
dopadla ještě hlouběji a trvala podstatně déle. S ohledem na rizika 
spojená s přenosem coronavirové nákazy byli zcela izolováni. Pouze 
ve výjimečných situacích je mohli blízcí navštívit. Možná jsou sociální 
sítě fenoménem dnešní doby, nedokáží však nahradit obyčejný 
lidský kontakt, který tak ve světle izolace získal novou hodnotu.  

Tato doba přinesla velké ujištění o odhodlání a vnitřní síle každého 
pracovníka, který v krabčickém středisku přiložil ruku k tomu, 
abychom zvládli všechny kritické okamžiky. Každý dle svých 
možností v dané situaci udělal pro zachování soudržnosti a kvalitní 
práce co uměl. Získali jsme novou zkušenost a můžeme se o ní 
opírat. Vedle vypětí a mnoha nejistot jsme zakusili nebývalou 
solidaritu jednotlivců, firem z okolí, místních samospráv, dobrovolníků 
a dárců. Tato pomoc, ve slovech, přáních, modlitbách, ale také 
konkrétních činech hmotných a finančních darů, pracovní výpomoci, 
zápujček a neviditelné podpory, nám významně pomohla tuto 
náročnou dobu zvládnou a věřím, že nás posílila. 
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Sociální izolace 

Zprostředkování kontaktu s rodinou prostřednictvím telefonu. 

Solidarita



D O M O V  P R O  N AŠE  R O D IČE

Jana Dvořáková přijímá gratulace od spolupracovníků na konci roku, kdy se rozhodla odejít 
do důchodu. 

03.04.2020 instalace ubytovacích buněk, zázemí pro personál v dobrovolné 
karanténě.

I přes mnohá omezení držíme tradice a slavíme Vánoce společně.
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Společenský ples Diakonie 15.02. 2020 s hostem večera Zbyňkem Fricem.

Děti ze ZŠ v Roudnici nad Labem i z místní ZŠ a MŠ v Krabčicích zaslali video pozdravy 
(posmo písní a básní z domácího prostředí online výuky a taky výrobky, které jsme vystavili.)

16.09.2020 tradiční vinobraní, tentokrát striktně interní pro klienty Domova, hrála cimbálová 
muzika Výběr z listu Aloise Zatloukala. 



Náklady	  
Materiál 	 6  606 818,- Kč  .........................................................
Energie	 2  192 337,- Kč  ..........................................................
Majetek	 2  170 259,- Kč  ..........................................................
Opravy a udržování	 483 187,- Kč  ............................................
Služby	 2  974 553,- Kč  ...........................................................
Vzdělávání	 312 284,- Kč  .........................................................
Mzdy	 51  559 996,- Kč  ...........................................................
Ostatní náklady	 4  601 486,- Kč  ...............................................
Celkem	 70  900 920,- Kč  .......................................................
Výnosy 
Příjmy od uživatelů	 20  539 503,- Kč  ........................................
Vedlejší hospodářská činnost 	   2  980  103,- Kč  .......................
Dary	 872 819,- Kč  .................................................................
Dotace 	 43 284  391,- Kč  .........................................................
Ostatní výnosy  	   3 948  638,- Kč  .............................................
Celkem	 71 625 451,- Kč .......................................................

Hospodaření  

Rok 2020 v hospodaření významně ovlivnily zvýšené náklady na pokrytí 
zvládnutí pandemie covid_19. Pořízení jednorázových ochranných obleků, 
dezinfekcí, testů zajištění zázemí pro provoz dobrovolné karantény apod. 
se vyšplhaly k bezmála 5. mil korun. Tyto náklady se nám dařilo krýt z 
dotačních programů MPSV, ale vedle nich se významnou měrou na 
financování těchto nákladů podíleli dárci. Na začátku pandemie jsme zřídili 
veřejnou sbírku s transparentním účtem za účelem pokrytí nákladů 
spojených s provozem dobrovolné karantény na němž se za dobu trvání 
veřejné sbírky nashromáždilo neuvěřitelných 378 536,- Kč. Nemalou 
mimořádnou částku tvořily odměny pracovníků, které byly hrazeny z 
veřejných zdrojů MPSV. 
Účetnictví je každoročně auditované a auditor neshledává žádné 
nedostatky v jeho vedení. 

D O M O V  P R O  N AŠE  R O D IČE
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Vedle veřejných zdrojů, bez kterých by realizace sociální služby  
nebyla možná (Ústecký kraj, Město Roudnice nad Labem a obec Krabčice)  

vděčíme mnoha lidem, farním sborům ČCE a firmám za jejich podporu naši 
práci ze které je možné realizovat projekty na něž nelze jinak dosáhnout. 

Děkujeme Vám!
Zuzana Tlachová, Dr. Jiří Nečas, Dr. Eva Nečasová,  

Mgr. Eva Kohoutová, Miroslav Pfann, Iva Čechurová, Ing Luděk Zahejský, 
Jan Hamr, Mgr. Jiří Douša, Bohumila Kolářová, Petr Orel,  

Dr Zbyněk Šourek Jaroslav Polášek, Eva Vorobelová, 
Eleonora Hornová, Lýdie Vítková 

Sodexo, Farní sbor ČCE Praha 3 - Žižkov, Nadace ČEZ, ŠKODA Auto, 
Siemens s.r.o., Psychologie a psychoterapie s.r.o., 

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

Domov odpočinku ve stáří středisko v Krabčicích 

Statutární orgán Správní rada střediska: Mgr. Aleš Gabrysz 
předseda SR a ředitel střediska, 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 
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