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Poděkování
 

zejména našim dobrovolnicím:  
pí Daňkové 
pí Havránkové  
pí Hrazdilové  
pí Piňosové  
pí Schreiberové  
pí Teislerové  
pí Weidlové  
pí Zámečníkové 

Děkujeme všem spolupracujícím institucím:  
MPSV ČR  
KÚ Moravskoslezského kraje  
Městský úřad Rýmařov  
Obecní úřad Tvrdkov  
Obecní úřad Horní Město  
Obecní úřad Stará Ves  
Obecní úřad Dolní Moravice 
Zdravotní pojišťovny  
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Nadační fond obětem holocaustu 

Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným lékařům 
i zdravotním sestrám. 
Děkujeme rovněž sponzorům:  

FS ČCE Olomouc 
Bailiva Čechy, Morava a Slezsko 
Elektro-nábytek Eduard ICHA 
VV Václavík Antonín 
manželé Svobodovi 
p. Mgr. Otto Spitzer 
pí Kristýna Konštacká 
pí Mgr. Jarmila Labounková 
pí Iva Václavíková 
 

Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, 
kteří nás mají rádi a jakkoliv podporují naši činnost. 

 
 
 

Úvodní slovo 
 

Letošní úvodní slovo k výroční zprávě o činnosti našeho střediska 
bude svým způsobem jiné než ta předchozí. Bude bilanční, protože zároveň mé 
poslední. S nově přijatým Řádem diakonické práce došlo k reorganizaci řídících 
a kontrolních struktur celé diakonie a představenstva byla nahrazena dozorčími 
radami. Čas ukáže, byla-li tato změna zapotřebí a jestli střediskům i celé 
diakonii prospěla. Každopádně nově nastavené podmínky mi neumožňují 
setrvat v původní kontrolní funkci, proto se tímto slovem loučím se všemi 
našimi příznivci jménem svým i jménem dnes již neexistujícího, 
transformovaného představenstva. 

Když jsem přebíral funkci předsedy představenstva, bylo naše 
středisko velmi malou jednotkou, která zápasila s mnohými problémy – s ne 
zcela vhodně vedeným účetnictvím, s nedostatkem klientů, 
s obtížným financováním činnosti střediska, s neochotou lékařů svěřovat své 
pacienty do naší péče, se soustavnou ignorancí ze strany vedení města, ba 
dokonce i snahou některých tehdejších zastupitelů středisko zlikvidovat. Měli 
jsme však tři velká pozitiva, která nakonec dokázala všechna negativa zvrátit – 
boží požehnání, vizi a obrovský lidský potenciál. Jen díky nim jsme se dostali 
tam, kde nyní jsme. Po malých krůčcích jsme postupovali vpřed, začalo to 
soustavným navyšováním počtu klientů, uzavřením smluv s pojišťovnami, 
pokračovalo vypracováním projektu Domova odpočinku ve stáří, jeho úspěšnou 
realizací, přesídlením do nových prostor střediska a skončilo fúzí našeho 
střediska s městskou pečovatelskou službou pod hlavičkou diakonie. Snad tedy 
nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že dnes je naše středisko uznávanou 
a stabilizovanou institucí s vysokým renomé, jejíž věhlas překračuje hranice 
rýmařovského a bruntálského regionu, a takovou ji „předávám“ své 
nástupkyni. 

Největší podíl na tomto bezprecedentním úspěchu má, i když se to 
dnes nerado slyší, Bůh, který vyslýchá naše modlitby a hlásí se k našemu dílu. 
Zažili jsme bezpočet situací, které nebyly řešitelné našimi silami, a přesto 
nakonec dopadly v náš prospěch. I proto je práce diakonie svědectvím lidem 
o tom, že Bůh existuje, je stále přítomen a stále stejný – včera, dnes i zítra. 
Děkujme mu a prosme jej o požehnání i nadále. Hned po něm je to ovšem 
člověk – tehdejší a zároveň současná ředitelka střediska, Marcela Staňková. 
Její víra, pracovní nasazení a odvaha jít do předem prohraných bitev otevřela 
mnohé do té doby zavřené dveře a obměkčila mnohá „kamenná“ srdce. Jí patří 
největší díl nejen mých díků. A také všem zaměstnancům střediska, kteří nesou 
na svých bedrech „žár dne“, kteří vstupují do životů a domácností klientů, 
pomáhají jim nést jejich kříž a ulehčují jim jejich nelehký život. 



 Děkuji i všem členům představenstva, všem dobrovolníkům, dárcům, 
spolupracujícím institucím – ani bez nich by středisko nebylo tím, čím je. 

Do roku 2007 a do let následujících přeji nám všem, aby nás 
neopouštěla, řečeno slovy apoštola Pavla, víra, naděje a láska. To jsou pečeti 
plného křesťanského života, jimiž se práce naše střediska stále vyznačovala a 
vyznačuje. To je i důvod, proč církev slouží světu diakonickou prací. Ať i pro 
nás platí žalmistova slova: „Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž 
nad námi rozjasní svou tvář!“ 

Mgr. Vladimír Stanzel – předseda představenstva 
 
 

Poslání: 
Pomáháme jednotlivci, rodině nebo skupinám dosáhnout nebo udržet 

stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s daným 
prostředím. Podporujeme soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Péče 
o naše klienty je založena na úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého 
člověka.  

 

 

Vznik organizace:  
S prodlužujícím se věkem stoupá počet chronických onemocnění, 

invalidita, nesamostatnost, nesoběstačnost a závislost na druhé osobě.  
 
Intenzivně jsme pociťovali, že na Rýmařovsku není žádná organizace, 

která by se zabývala péčí o klienty v jejich vlastním sociálním prostředí, pokud 
se stávají nesamostatnými a nesoběstačnými. Proto v roce 1993 založila paní 
Ludmila Vavrečková Středisko domácí péče Diakonie ČCE v Rýmařově. Náplní 
střediska byla pečovatelská, ošetřovatelská a poradenská služba.  

 
V rozvoji péče o seniory sledujeme dvě základní tendence. První je 

umožnit klientům aktivní stáří, druhou tendencí pak vytváření takových 
podmínek, aby s naší pomocí klienti žili plnohodnotný život ve vlastních 
domácnostech. Snažíme se uplatňovat nové programy péče o seniory, které 
zahrnují účelové činnosti, navrhujeme aktivity, které by činily jejich životy 
smysluplnějšími. 

Představenstvo: 
 

Naše představenstvo má 11 řádných členů:  
 
Předseda představenstva:  Mgr. Stanzel Vladimír  
zástupkyně předsedy:  MUDr. Křížková Milada  
členové:    Hofmanová Marie  

Ing. Klouda Petr  
Kuklišová Věra  
Marxová Marcela  
Mgr. Sedláčková Zdeňka  
Sedláková Marta  
MUDr. Servus Bohumil  
Staňková Marcela  
Zámečníková Anna  
 
 

Činnost střediska v loňském roce zajišťovali
 

ředitelka střediska:  Staňková Marcela 
zástupkyně ředitelky:  Haberhauerová Jana 
sociálně-zdravotní pracovnice:  Zieglerová Pavla   
zdravotní sestry:  Bršťáková Renáta  Fojtů Martina 

Marxová Marcela  Jiráska Blanka 
Poláková Nataša  Lupačová Alice 
Procházková Jana   

pečovatelky:   Vomočilová Marie  Janíková Pavlína 
Ptáčková Marcela  Niekischová 
JanaLašáková Marta Šubíková Jana 
Opluštilová Zuzana  Havlová Martina 
Skoupilová Vladimíra Riedlová Iveta 
Tomešová Renata Konečná Edita 
Hausknechtová Veronika Šandová Jana 
  

pečovatel:   Chocholatý Josef 
ošetřovatelka:   Drlíková Iveta 
ekonom:   Nálepa Pavel 
 
 

 



Stav fondů k 31.12.2006 
 
Sociální fond 4 673 
Peněžní fond (dary) 887 658,04 
Materiálový fond  75 000 
Fond reprodukce majetku 0 
FONDY CELKEM 967 331,04 
 
 

 

Stav majetku k 31.12.2006 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 610 
Budovy, stavby (tech.zhodnoc.Rýmařov, budova DOS) 18 305 015,50 
Samostatné movité věci 2 390 730,20 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (poříz.do r.2002) 437 111,94 
Pozemky (Dol.Moravice,odstav.plocha Rýmařov) 85 064,50 
Podrozvah.evidence-leasingový majetek (automobil) 591 950 
Podrozvah.evidence-dr.nehmotný majetek od 1 tis. do 60 tis. Kč 7 330 
Podrozvah.evidence-dr. hmotný majetek poříz.od r.2003 nad 500,-Kč 3 350 389,83 

 
 
Stav finančních prostředků k 31.12.2006 
 

221 Běžný účet 1 267 575,63 
211 Pokladna Kč 204 935,50 
211 Pokladna EU  3 247,16 Kč (118,10 EU) 

 
 
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2006 
 
pohledávky  

účet předmět Kč 

311 neuhraz.faktury zdr.pojišťovnami 713 460 
314 zálohy na energie, přísp.ústředí 614 470 
315 nedoplatky klientů DOS 46 460 
319 mylná platba  212 
335 soukr.telefonní hovory -0,50 

pohledávky celkem 1 374 601,50 
  
závazky  
účet předmět Kč 

321 neuhrazené dodavatelské faktury 650 054,40 
325 přeplatky klientů DOS 3 000 

 přeplatky za obědy-nemocnice 7 041 
331 mzdy 12/2006 359 459 
336 soc.a zdravotní pojištění 12/2006 220 588 
342 daň ze mzdy 12/2006                       

37 317 
341 daň z příjmů práv.osob -146 100 

závazky celkem 1 131 359,40 

 
 
v Rýmařově dne:  28.2.2007 
 
Zpracoval:  Pavel Nálepa 
Schválil:  Marcela Staňková 
                                                                                                                                          

Klient tak stojí vždy ve středu našeho zájmu. Vnímáme jej jako 
nemocného, který má jiné potřeby než zdravý člověk a který je na mnoho 
podnětů vnímavější a citlivější. Hlavně však pro nás zůstává jedinečnou lidskou 
bytostí.  

Naše péče zajišťuje sociální, biologickou, psychickou i ekonomickou 
homeostázu stárnoucího a starého člověka s cílem vytvořit předpoklady pro to, 
aby se tito občané dožívali vysokého věku, aby si zachovali své zájmy a aby se 
dokázali dobře vyrovnat s těmi podmínkami života, které s sebou přináší stáří. 
Dostát všem úkolům vyplývajícím z péče o klienta je velmi složitý a komplexní 
problém. A že se nám daří tento náročný úkol splnit, vyplývá z faktu, že jsme 
v roce 2006 pečovali již o 840 klientů.  

 

Zpráva o činnosti  
V domácí péči nabízíme sedm hlavních složek služeb:  

1)  Pečovatelská služba, která zahrnuje:  

 a) běžné práce spojené s udržováním domácnosti klienta,  
 b) obstarávání nákupů, donášku jídla – zejména obědů, pedikúra atd.  
 c) osobní asistence, doprovod k lékaři atd.  

Pečovatelská služba je účelnou, racionální, u starých občanů 
oblíbenou službou, která ve svých důsledcích pozitivně přispívá k prodloužení 
pobytu starého člověka doma, v jeho domácnosti, kde se cítí dobře, v bezpečí 
a kde je adaptovaný. To je také prioritním posláním naší komplexní péče 
vůbec.  

V loňském roce bylo denně rozváženo 65 obědů. Obědy rozvážíme do 
těchto obcí: Janovice, Stará Ves, Jamartice, Skály, Stříbrné Hory, Rešov, Horní 
Město, Malá Morávka, Tvrdkov, Ondřejov, Ruda, Dolní Moravice a město 
Rýmařov. Denně se rozvezou obědy po trati délky 90 km. Tato služba je velmi 
potřebná, neboť v horských zapadlých vesnicích jsou pro staré občany ztížené 
podmínky (např. nedostupnost obchodní sítě a autobusové dopravy).  

Konkrétní aktivity služby: praní, žehlení, nákupy, pomoc 
s udržováním domácnosti, nutné pochůzky, dovážka oběda, ohřívání hotových 
jídel, péče o rostliny, osobní asistence, pedikúra, donáška léků, úprava lůžka, 
mytí vlasů, polohování a oblékání, koupání a sprchování, péče o dutinu ústní, 
pomoc při jídle, svlékání a ukládání do lože, doprovod klienta na různá 
vyšetření a ošetření.  



2)  Ošetřovatelská služba:  

je poskytována dle ordinace lékaře a podle sjednané smlouvy. 
Převážná část klientů má dg. stp NMP – náhlá mozková příhoda. U těchto 
klientů jsme rozvinuli novou aktivitu – tréninky mozkové činnosti, které 
provádíme formou kvizů, muzikoterapie aj.  

U klientů provádíme aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, měření 
fyziologických funkcí, vertikalizaci klienta, převazy, prevenci a ošetřování dekubitů, 
péči o umírajícího a těžce nemocného, konzultace s praktickými lékaři, vedení 
dokumentace, předávání informací, péči o kolostomii, nácvik soběstačnosti, 
podávání léků aj.  

Ošetřovatelskou péči vedeme formou nového ošetřovacího procesu. 
Provádíme individuální péči, která aplikuje základní metody sociálních a 
ošetřovatelských forem práce s klientem. Ošetřovatelská služba rovněž pomáhá 
rodině, aby zvládla péči o své rodinné příslušníky v domácím prostředí.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Sociální služba: 

se odvíjí z aktivní zájmové činnosti a klubového setkávání v prostorách 
střediska. V loňském roce jsme rovněž uspořádali několik seniorských setkání s 
dětmi ze základní umělecké školy, z mateřských a základních škol atd., jejichž cílem 
bylo aktivně strávit odpoledne. O těchto akcích jsou informováni i ostatní občané 
města Rýmařova a okolních obcí v místním a regionálním tisku. Pro seniory v našem 
regionu rovněž připravujeme odborné semináře podle problematiky, o niž projeví 
zájem.  

Do peněžního fondu byly zaúčtovány dary: 
paní Václavíková 8 500,-Kč, drobní dárci  17 975,-Kč, anonymní dárce 20 000,-
Kč, Sbor ČCE 15 750,- Kč. Peněžní dary byly v celkové výši 62 225,- Kč. 
Nepeněžní dar poskytl E.Icha – vybavení DOS ve výši 75 000,-Kč. 
Celkově byla hodnota darů v roce 2006  137 225,-Kč. 
 
Vypracoval:   Pavel Nálepa 
Za organizaci:   Marcela Staňková 
V Rýmařově 28.2.2007 

 

 

 

Náklady a výnosy v Kč k 31.12.2006 

Náklady 
 

 Výnosy  

Osobní náklady celkem 6 573 624 Neinvestiční dotace MPSV 500 000 
 v tom:  MSK 3 292 000 

mzdové náklady 4 789 023 Příspěvky obcí a měst 913 430 
zákonné pojištění 1 654 148 v tom:  
ost.soc.poj. (povinné pojištění 
zaměstnanců) 

16 978          Město Rýmařov 868 430 

příspěvek na stravování 113 475          Obec Tvrdkov 20 000 
Spotřeba materiálu celkem 2 938 828,53          Obec Stará Ves 25 000 
v tom :  Dotace úřadu práce 285 120 
              pohonné hmoty 406 149 Platby klientů 2 486 302,50 
              dlouhodobý majetek 1 694 257,09 Úhrady zdravot.pojišťoven 4 884 038,62 
             spotř.potravin-klienti 259 834,14 Úroky z běžného účtu 4 188,44 
              ostatní 578 588,30 Zúčtování fondů – peněžní fond 61 623,18 
Spotřeba energie 750 531,46 Ostatní výnosy (ples, ostatní) 74 199,50 
Opravy a udržování 337 056,40 Tržby z prodeje dl.majetku 76 151 
Cestovné 2 804,50 Výnosy – z účtování odpisů 323 910 
Náklady na reprezentaci 32 817,50 Nadační příspěvek-NFOH 70 000 
Služby celkem 1 175 275,83   
v tom:    
             telefon 182 799,92   
             poštovné 8 389,50   
             nájemné včet.leasingu 291 720,76   
             stravování klientů 366 153   
             školení 25 032   
             zprac.mezd a účetnictví 120 000   
             ostatní 181 180,65   
Účetní odpisy dlouhodob.majetku 602 046   
Příspěvky poukáz.ústředí 432 931,19   
 

 

 



Zpráva o hospodaření k 31.12. 2006
 

Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko v Rýmařově bylo zřízeno dne 
1.7.1993. 
 
Zpracování mezd a vedení podvojného účetnictví je zajištěno dodavatelským 
způsobem účetní firmou Pavel Nálepa.  
 
Výsledek hospodaření  k 31.12.2006  je 0,-Kč za použití peněžního 
fondu ve výši  61 623,18 Kč. 
 
Mzdové náklady k 31.12.2006 dosáhly výše 4 789 023,-Kč. 
Náklady na sociální a zdravotní pojištění 1 654 148,-Kč 
Náklady nutné k zajištění provozu střediska Diakonie k 31.12.2006 činí  
6 527 792,24 Kč. 
 
 
 
Celkové náklady střediska za rok 2006 byly  12 970 963,24 Kč. 
 
Veškeré závazky byly střediskem uhrazovány ve lhůtě splatnosti, včetně 
přijatých faktur ke krytí provozních nákladů. Taktéž výplata mezd byla 
zajišťována v řádných výplatních termínech. 
Neinvestiční dotace MPSV v roce 2006 činila 500 000,- Kč, dotace 
Moravskoslezského kraje  3 292 000,-Kč, dotace Města Rýmařov 868 430,-Kč, 
Obce Tvrdkov 20 000,-Kč, Obce Stará Ves 25 000,-Kč, dotace úřadu práce 
285 120,-Kč. 
 
Součet  neinvestičních dotací  je 4 990 550,-Kč. 
Investiční dotace MPSV v roce 2006 byla 500 000,- Kč; byla poskytnuta 
k pořízení dvou sklopných van MEDICARE do Domova odpočinku ve stáří. 
Středisko získává také prostředky z vlastní činnosti:  
 
úhrady klientů za respitní péči byly 188 344,- Kč, za služby domácí péče 
250 257,50 Kč, úhrady v Domově odpočinku ve stáří 2 047 701-Kč, úhrady 
zdravotních pojišťoven  4 884 038,62 Kč.  Zisk  z  plesu  a ostatních výnosy  
byly 74 199,50 Kč, z účtování odpisů (podle vyhl.504/2002 Sb., § 38 odst.9) 
jsou výnosy 323 910,-Kč. 
 
Úroky z běžného účtu za rok 2006 činí 4 188,44 Kč, tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku 76 151,-Kč (termoobědníky, prodej havarovaného 
automobilu). 
 
V roce 2006 byl poskytnut příspěvek z NFOH 70 000,- Kč. 
 
K dokrytí nákladů byl použit peněžní fond ve výši 61 623,18 Kč. 
Celkové výnosy střediska za rok 2006 byly 12 970 963,24 Kč.  

4)  Týdenní stacionář  

Zde pečujeme o klienty, kteří vyžadují dohled druhé osoby, podáváme 
stravu, aktivizujeme je, provádíme muzikoterapii, kondiční cvičení, ergoterapii, 
vycházky do přírody. Trénujeme jejich mozkovou činnost a aktivity dne volíme dle 
přání každého klienta, zahrnutých do individuálního plánu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)  Suchá pedikúra:  

 

Tato služba je vhodná zejména pro seniory a pro občany s dg. Diabetes 
Mellitus (cukrovka), neboť se při ní nepoužívají ostré nástroje, které mohou i při 
nejvyšší opatrnosti klientovi způsobit poranění. Může být aplikována v prostorách 
střediska, které byly k tomuto účelu upraveny, nebo přímo v domácnosti klienta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Středisko pokračuje jako výukové pracoviště Národního centra 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno. To 
znamená, že poskytuje odborné stáže a praxi v oblasti sociální práce 
studentům vyšších odborných škol, které se zaměřují na sociální aktivity. 

6)  Respitní péče:  

v této péči pomáháme těm, kteří se starají o člověka postiženého 
demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Nabízíme jim pomoc v jejich 
nesnadném úkolu, tím že poskytneme tomuto příbuznému přechodný pobyt 
v našem středisku (po dobu nejvíce 6–ti týdnů).  

7)  Domov odpočinku ve stáří 
 Zde poskytujeme péči osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku nebo duševní choroby, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba zahrnuje: 

ubytování, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení, zajištění 
celodenní stravy, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, 
změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při běžných 
úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc s celkovou 
hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC, podpora a pomoc 
při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, psychoterapie 
a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při komunikaci 
vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Chceme, aby naše středisko bylo otevřeno vůči vnější 
a vnitřní komunitě a s ní i propojeno společensko-kulturními 
aktivitami.  

Oblast působnosti zařízení (spádová oblast) – 
region, obec, část obce atd.:  

Rýmařov, Břidličná, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Vajglov, Rýžoviště, Jamartice, 
Janovice, Stará Ves, Žďárský Potok, Dolní Moravice, Malá Morávka, 

Karlov, Ondřejov, Skály, Rešov, Stříbrné Hory, Nové Pole, Horní 
Město, Tvrdkov, Ruda, Jiříkov, Rudná pod Pradědem, Václavov, 
Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Karlovice, Široká Niva, Bruntál, 

Sosnová, Horní Benešov, Svobodné Heřmanice, Valšov, Oborná, 
Světlá Hora, Staré Město u Bruntálu, Stará Libavá, Sedm Dvorů, 

Milotice nad Opavou, Rázová, Nové Heřminovy, Moravský Beroun, Dvorce, Dětřichov 
nad Bystřicí, Norberčany, Andělská Hora, Lomnice u Rýmařova, Moravskoslezský 

Kočov, Tylov, Mezina. 

Vztah organizace k jiným společnostem 
 

Naše středisko spolupracuje s institucemi státní samosprávy (městské 
a obecní úřady, okresní úřad, zdravotní pojišťovny), se Sociálním odborem 
MÚ v Rýmařově, praktickými a odbornými lékaři, s nemocnicí v Rýmařově, 
ČČK, oficiálními církvemi působícími ve městě.  

Co se nám podařilo v roce 2006
 

3) Zúčastnili jsme se několika vzdělávacích akcí a odborných seminářů 
k problematice pečovatelství a ošetřovatelství, aby naši klienti měli dostatečně 
zajištěnou odbornou péči. Účastníme se kurzů supervizí a vzdělávacích 
programů, které zajišťuje ústředí Diakonie ČCE. Průzkum spokojenosti našich 
klientů zjišťujeme dotazníky a formou diskuse na našich setkáních. Podle 
těchto průzkumů jsme zjistili, že cíle, které jsme si dali za své, jsme splnili ke 
spokojenosti našich klientů. 

1) Dovybavili jsme Domov odpočinku ve stáří v Dolní Moravici předměty a 
zařízeními, které, jak doufáme, přispějí k tomu, aby se naši klienti cítili jako 
doma (např. velkoplošná LCD televize s digitálním tunerem, osobní počítač 
s napojením na internet v knihovně, dvě polohovací vany, sedací soupravy do 
společných prostor…). Pokračujeme v úpravách okolí DOS, aby i ony přispěly 
k lepší kvalitě života našich seniorů. 

2) Uspořádali jsme již tradiční ples střediska diakonie, jehož výtěžek bude 
použit na osazení prostoru před DOS okrasnými dřevinami a květinami. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


