
2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V KRABČICÍCH



VYTVÁŘÍME DOMOV 
PRO NAŠE RODIČE“

”
02 - výroční zpráva 2021

Slovo ředitele

ředitel střediska
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Vážení čtenáři, 
rok 2021 byl rokem přelomovým v mnoha 

ohledech. V tomto roce jsme se připomněli 30. let 
od znovuobnovení Diakonické práce v Domově, 
který dosud provozoval okres Litoměřice. Časový 
milník je jedna věc, druhá a podstatnější jsou  
nositelé hodnot, kultury domova a tím jsou lidé, 
kteří se rozhodli pro Diakonii ČCE pracovat. Ti 15, 
20, 25 a nebo 30 let v domově pracují a Domovem 
žijí. Nicméně také odcházejí a odcházeli postupně 
nicméně v tomto roce zásadně. Je to přirozená 
součást běhu života a přicházejí noví lidé nové 
doby. My se více než kdy předtím zastavujeme u 
kořenů našich hodnot. U základů pro naši práci. Tou 
je pomoc druhému vyrustající z křesťanské služby 
bližnímu. Respekt a úcta k člověku takový jaký je. 
Ochota najít cestu k naplnění indidividuálních potřeb. 
Dělat svou práci poctivě zodpovědně. Věnovat 
se seberozvoji, umět nahlédnout a zastavit se k 
sebereflexi, to vše je v koncentrované podobě projev 
hodnotového sytému naši práce. V roce kdy nás 
sužoval covid_19 jsme se semkli ke společníému 
úsili, abychom vše ustáli a právě hodnotová 
základna nám nabízela místo pro společnou řeč a 
posilu pro naši práci. 

Aleš Gabrysz



Jedinečnost
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Pomáhající profese je náročná práce. Vyžaduje 
fyzickou zdatnost a také psychickou odolnost. 
Vzájemná podpora pomoc jsou nezbytnými 
východisky pro zajištění komplexního servisu. 
Schopnost pracovat v týmu je tedy nutným 
předpokladem pro zapojení se do týmu. V roce 
2021 nám v přímé péči pomáhali vojáci AČR.  

Trvalé se staráme o profesionální růst, je to 
předpokladem pro zvýšení odolnosti, budovaní 
dovedností pro zvládání obtížných situací. To 
vše směřuje k vyšší míře kompetentnosti. Naše 
práce je pravidelně refloktována prostřednictvím 
supervize. Víme tak mnohem lépe proč svou 
práci děláme.

Areál Domova tvoří několik budov, zahrady a 
park. Návštěvníkům se tak nabízí rozlehlý prostor 
k procházkám a posezení. 

Profesionalita

Spolupráce

Prostředí
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Inovace

Lidé s Alzheimerovou nemoci vedle ztráty 
orientace v čase i prostoru mohou mít polykací 
potíže. Potřebují proto upravit vhodným způsobem 
připravované jídlo, aby získali potřebné zdroje 
energie. Pokud není jídlo adekvátně upraveno, 
nemohou jej lidé s demencí polknout. Ve spolupráci 
s Miroslavem Tatkou, majitelem restaurace pod 
Lipou jsme připravili koncept úpravy jídla do formy 
v jednom soustě celé jídlo, který jsme nazvali 
Krabkostky. 

Náš koncept řeší úpravu hlavního jídla ve všech 
nuancích české kuchyně, bohaté na omáčky. Jídlo 
je upraveno do velikosti „jednohubky“, abychom 
posílili samostatnost uživatelů. Na takovouto 
úpravu jídla jsme požádali o udělení patentu u 
ČPÚ. 

Naši práci určuje naše poslání a vize. Jde nám 
o to vybudovat takový Domov, kde bychom 
rádi přivítali naše rodiče, pokud by naše služby 
potřebovali. Je to závazek, který nám pomáhá 
zaměřit pozornost na klíčové oblasti rozvoje 
služby.

Vize Krabkostky

Krabice od bot
Naše středisko je jedním ze sběrných míst 

projektu „Krabice od bot“. Jedná se o jedinečný 
projekt kdy děti bali pro jiné děti své hračky, které 
chtějí darovat svým vrstevníkům. O evidenci a 
distribuci dárku, které zamířili do našeho regionu 
se starají sociální pracovnice. V letošním roce se 
v našem středisku shromáždilo 138 dárků pro 
chlapce a dívky širokého věkového rozpětí.

Bistro Diakonie
Podařilo se nám transformovat stavající 

samoobsluhu EVAKO s.r.o. do Bistra Diakonie. 
Návštěvníci tak mají možnost zakoupit lahůdkářské 
výrobky našeho stravovacího provozu. Vedle 
obložených baget, chlebíčků, řízků, pečiva si u 
nás zákazníci mohou pořídit obědy, zákusky a 
další drobné občerstvcení. 



Poskytované služby

01 02 03
Domov pro  
seniory

Domov se zvláštním 
režimem

Bistro Diakonie

Založeno 1991
registrováno 2007
kapacita: 28 uživatelů

Založeno: 1996
registrováno: 2007
kapacita: 86

Založeno 2021
Vedlejší hospodářská činnost. 
Původní samoobsluha Evako, 
byla proměněna v Bistro pro 
poskytnutí kvalitního a rychlého 
občerstvení. 
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Jsme poskytovatelem pobytových služeb pro seniory. V této oblasti působíme více jak 30 let a naše 
práce má svou kvalitu, kterou oceńují jak rodinní příslušníci našich uživatelů, tak kontrolní subjekty 
a certifikační autority. Dlouhodobě pracujeme na rozvoji kvality služeb, aby odpovídala potřebámm 
našich klientů. Rozvinuli jsme model péče v malých skupinách, kde lidé s Alzheimerovou nemocí žijí v 
komunitách okolo 10 v jednom oddělení (domácnosti). Tento formát zmírňuje institucionální charakter, 
umožňuje vytvářet vskutku individualizovanou péči. Kdy čas vstávání, uléhání a náplň dne jsou dle 
přání a potřeb uživatele. Malé úseky otevírají možnosti spolutvorby programu, pokud to schopnosti 
klientů umožňují.  

1864 - 2021
157 let spolu pro 

člověka.
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11,7%

3,3%

0,9%
0,3%

4,6%
0,4%

72%

6,8%

Náklady 2021

Materiál

Energie

Majetek

Opravy a udržování

Služby

Vzdělávání

Mzdy

Ostatní náklady

39,1%

3,8%

2,3%

54,3%

0,5%

Výnosy 2021

Příjmy od uživatelů

Vedlejší hospodářská činnost

Dary

Dotace

Ostatní výnosy
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 17     18     19      20     21
Příspěvek na péči - tvoří 
19% z celkových příjmů.

 17     18      19     20     21
Vývoj cen za energie (plyn, 
elektřina)

 17     18      19      20     21
Využití kapacity

 17     18      19     20      21
Dary

19% 2.0 79% 1,5
Podíl příspěvku na péči 
na celkových příjmech 
klesl na 19%. Jednak 
je to způsobeno vyšší 
dotaci z MPSV a také se 
na tomto posunu odráží 
coronavirová pandemie. 

Náklady za energie 
se nám daří trvale 
snižovat. Ve srovnání 
s rokem 2020 jsme 
vynaložili o 130. tis Kč 
což je o 6% méně než 
tomu bylo v roce 2020. 
Celkově vynakládáme 
na elektřinu a plyn2,061 
mil Kč. 

Na využití kapacity se 
jednoznačně odráží 
coronavirová pandemie. 
Jednak vládní omezení 
nedovolovala přijímat 
nové uživatele a taktéž 
jsme zaznamenali mezi 
žadateli velké obavy z 
tohoto onemocnění. 

Dary významně ovlivnila 
coronavirová pandemie 
a díky podpoře mnoha 
firem jsme obdrželi 1,5 
mil. Kč

Ekonomické ukazatele
Výnosy
Příjmy od uživatelů 24 683 213,- Kč
Vedlejší hospodářská činnost   2 389 854,- Kč
Dary 1 517 070,- Kč
Dotace 34 261 216,- Kč
Ostatní výnosy   298 327,- Kč
Celkem	 63	149	680,-	Kč

 17     18      19     20      21
Příjmy od zdravotních 
pojišťoven tvoří 3,8% příj.

3.8
Příjmy od zdravotních 
pojišťovan jsou již 
stabilizovaným zdrojem 
jež je významně 
regulován ze strany 
zdravotních pojišťoven. 
Odráží se v nich mimo 
jiné taktéž absence 
zdravotních sester a 
důsledky onemocnění 
covid_19.   

Náklady 
Materiál   7 313 267,- Kč
Energie 2 061 159,- Kč
Majetek    554 256,- Kč
Opravy a udržování    224 320,- Kč
Služby 2 900 036,- Kč
Vzdělávání 262 890,- Kč
Mzdy 45 201 460,- Kč
Ostatní náklady 4 241 765,- Kč
Celkem             62 759 153,- Kč
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Pohled pracovníků Domova

Pohled rodinných příslušníků

• Spokojenost celková je na 8,5-9,5
• Personál hodnocen jako vstřícný, ochotný, výborný tým, pomohou, smysl pro 
humor, úsměv a dobrá nálada.
• Prostředí: čistota, klid
• Evangelický domov
• Těší se na Vánoce (prosinec) a procházky v parku/jaro
• Procházky, přátele, dílna (výborně vedený ateliér)

• Spokojenost v pracovním týmu 88% ano
• Daří se: výborný kolektiv na odděleních, spokojenost rodin a klientů s péčí, nic, 
domácí prostředí
• Hodnoty: pomáhat potřebným, spokojenost klientů, cítit se potřebný a užitečný, 
úcta či láska ke stáří a starým lidem, týmová práce
• Dostatek vzdělání: ano  98%, supervize vyhovuje 70%

Kvalita péče a služeb na škále 0-10 (10 velmi spokojený/á) hodnocena v 
rozmezí 8 (19 %), 9 (31%), 10 (40,5 %) – celkově skvělý výsledek! Spokojenost 
se službou je nadstandartní. O kvalitě domova a služeb svědčí i to, že 97,6% 
rodinných příslušníků klientů by doporučilo domov ostatním. Rodinní příslušníci 
oceňují na službách: vstřícnost, empatii; příjemné rodinné - domácí prostředí 
(souzní s heslem: domov pro naše rodiče“); ohleduplnost, lidský přístup ke klientovi 
a rodinám, čistotu, spolupráci; dlouholetá zkušenost: zejména v oblasti péče o lidi 
s demencí 

“

”

“

”

“

”
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Pohled uživatelů služeb

základy byly a jsou předpokladem spolehlivého a poctivého poskytovatele. Právě křestanské kořeny 
a východiska pro naši práci se pravidelně v pohledech uživatelů a jejich rodinných příslušníklů objevují 
jako parametry kvalitního poskytovatele. Tradice a fortel, který naší práci provází patří k závazkům ale i 
posile v obtížných časech. Závazkem je držet směr a neuhýbat z vytyčené cesty. Posilou pak, že víza 
a víra j její naplňování nás přenáší přes těžká období jakým nepochybně roky 2021 y 2020 byly. 

Spokojenost
Ač je spokojenost relativní  a zásadně subjektivní pojem, je pro naši práci významným ukazatelem. 

Věnujeme se proto sledování spokojenosti po celou dobu provozu Domova. První výzkum 
spokojenosti proběhl velmi záhy po převzetí původního Domova Diakonii ĆCE v roce 1994 a 
jednoznačně z tohoto výzkumu byly patrné silné stránky charakterizující naši práci. Veřejnost 
vyzdvihovala spolehlivost a jistotu jako zásadní premisu, kterou připisovali provozovateli. Křestˇanské 

14 - výroční zpráva 2021



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, Ministerstva práce a sociálních věcí, rozpočtu města Roudnice nad Labem 
a Úřadu práce, 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!
Nadaci ČEZ, Nadaci Otto per Mile, 

Petr Stěrba, Vlastimila STEJSKALOVÁ, MONDI Štětí a.s. Věra Vaňátková, Anna Halamová, Ing. 
Petr Zamrazil, Ing Michal Adam, Miroslav Pavlíček, Farní sbor ČCE Modrany, Sbor ČCE PRAHA 

3 - ŽIŽKOV II, Jan Hamr, Bohumila Kolářová, Pavel Pekárek, Jan Potměšil, Karel Stralczynský, 
Psychologie a Psychoterapie s.r.o., Vladimír Dobeš, Jiří Douša, SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 

Kleneč, Petr Zamrazil, Zdeněk Masák,
Evangelický sbor Leukersdorf, evangelický sbor Neukirch.

Vedle peněžních darů jsme obrželi hodnotné věcné dary od společnosti DETTOL, České lékarny 
holding a.s. a také od Luďka Zahejského, Petry Tošnerové a Jarmily Ježkové.


