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P O S L Á N Í :  

Posláním našeho střediska je provázet 

a podporovat člověka znevýhodněného 

stářím, mentálním či tělesným postižením 

a pomáhat mu k naplnění jeho 

biologických, psychických a sociálních 

potřeb, stejně jako k docílení pohody 

a souladu s prostředím, v němž žije. 

Podporujeme soběstačnost člověka v péči 

o sebe sama, naše pomoc je založena na 

křesťanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na 

vzájemném, oboustranném respektu. Snažíme se poskytovat co nejkvalitnější 

sociální služby (osobní asistence, pečovatelskou, týdenního stacionáře, domova 

pro seniory, domova se zvláštním režimem, sociálně terapeutické dílny) 

a službu ošetřovatelskou (domácí péče), a přispívat tak ke zlepšení života těch, 

kterým pomáháme. Jako křesťanská organizace usilujeme také o zajištění 

jejich duchovních potřeb a pastorační péče. Klientům umožňujeme být aktivní, 

realizovat činnosti, které jejich život činí smysluplnějšími; v mezích svých 

možností odbouráváme jejich periferní postavení a stavíme je do svého středu, 

do středu společenství. 

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. 

V současnosti poskytujeme 6 typů registrovaných služeb: 

 pečovatelskou službu 

 osobní asistenci 

 týdenní stacionář 

 domov odpočinku ve stáří 

 domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem 

 sociálně terapeutickou dílnu 

a ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve vlastním domácím 
prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. 

Kromě těchto  služeb také provozujeme tři domy s pečovatelskou službou 
a (nejen) uživatelům dále nabízíme: kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, 
masáže, muzikoterapii, ergoterapii aj. 

 

Vazba na Českobratrskou církev evangelickou 

  

Středisko Diakonie ČČE v Rýmařově je 

církevní právnickou osobou podle řádů 

Českobratrské církve evangelické a má svůj 

spolupracující sbor. Je jím farní sbor ČCE 

v Olomouci. Pastorační pracovnice Ing. 

Noemi Batlová sboru spolu s presbytery 

a dalšími členy sboru pomáhají zajišťovat 

duchovenskou a pastorační péči v Domově 

odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. 

Každé pondělí slouží mše svaté farář P. Marek Žukowski z Malé Morávky, 

spolupracuje také pastorační pracovník Jan Fukala. Pastorační pracovnice 

olomouckého sboru koná pravidelně pobožnosti 2x měsíčně vždy ve čtvrtek 

a potom volné programy podle domluvy s klienty na různá témata, také 

k zajímavým výročím a církevním událostem. Často zpíváme – učili jsme se 

jednoduché písně komunity  Taizé, a byli tak nepřímými účastníky Dnů důvěry 

Taizé v Olomouci v říjnu 2011. 

Klienti dostávají našeho Posla, a tak jsou o dění v našem sboru informováni, 

někteří také čtou Českého bratra. Ležící klienty navštěvuji na pokojích a vždy 

věnujeme krátkou společnou vzpomínku již zemřelým obyvatelům domova. 

Klienti přijímají tato setkávání s velkým zájmem. 

Před velikonocemi se konaly pašije pod vedením s. Jany Hojné, o Vánocích 

kázala s. farářka Jana Rumlová. Olomoucký sbor připravuje pro klienty domova 

vánoční balíčky s pečivem a pravidelně organizuje burzy rukodělných prací, 

jejichž výtěžek je určen domovu. 

Noemi Batlová 

 

 

 

 



P O D Ě K O V Á N Í   

Děkujeme všem zaměstnancům střediska za obětavost a mimořádné pracovní 

nasazení, kterým se vyznačuje jejich péče zaměřená na uživatele všech našich 

služeb a jejich blízké. Jsme si vědomi toho, že Váš přístup jde daleko za 

hranice běžné v komerčních i státních institucích a že jste to právě Vy, kdo 

každým dnem dokládáte křesťanskou pečeť naší služby. 

Děkujeme také našim dobrovolníkům za jejich obětavou a nezištnou pomoc. 

zejména paní Šafářové Vl.. 

Děkujeme všem spolupracujícím institucím: 

MPSV ČR, MV ČR, MZ ČR, KÚ Moravskoslezského kraje, Městský úřad Rýmařov, 

SPMP Rýmařov, Obecní úřad Tvrdkov, Obecní úřad Horní Město, Obecní úřad 

Stará Ves, Obecní úřad Dolní Moravice, zdravotní pojišťovny, Podhorské 

nemocnici Rýmařov. 

Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným lékařům 

i zdravotním sestrám. 

Děkujeme rovněž sponzorům: 

FS ČCE Olomouc, FS ČCE v Zábřehu, FS ČCE Šumperk, Římskokatolická farnost 

Rýmařov, JŠ–INMAT – Jindřich Šíma, MUDr. Bohumil Servus, RNDr. Dimitrios 

Karajannis, Miluše Svobodová, Svatava Měchurová, Jaroslav Fojtů, Mgr. Ivo 

Janoušek, rodina Raškova. 

Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, kteří 

nás mají rádi a jakkoliv podporují naši činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO: 

Jedni druhých břemena neste 

Pravda, konstatování, že čas letí, není asi příliš originálním začátkem. Přesto si 

tento povzdech dovoluji, protože se mi zdá skoro neuvěřitelné, že od chvíle, 

kdy jsem psala své první úvodní slovo k výroční zprávě, uběhlo již pět let. Za tu 

dobu se mnohé změnilo. Rozšířilo se spektrum služeb, přibylo klientů 

i zaměstnanců, byla navázána spolupráce s farním sborem ČCE v Olomouci, 

krátce – přibyla spousta práce. Co se však celá léta nemění, je odhodlání 

sloužit potřebným lidem. 

Většina lidí současnosti vyznává filosofii „mám svých starostí dost“. Není divu, 

doba opravdu není lehká. Každý z nás si nese nějaké břemeno, ať už jsou to 

existenční problémy, problémy v osobních vztazích či nemoc. Tím 

obdivuhodnější jsou lidé, kteří si k tomu svému přibírají i břímě druhých. 

Pracovníci střediska Diakonie ČCE v Rýmařově s nezlomným úsilím, citem 

a porozuměním každodenně ulehčují stovkám lidí břemena stáří, nemoci, 

osamělosti nebo úplné nesoběstačnosti. Neobstojí možná námitka, že dělají jen 

svou práci, kterou si sami vybrali. Takovou práci si totiž může vybrat, 

vykonávat ji a vytrvat v ní jen ten, kdo rozezná a cítí rozdíl mezi prací 

a službou. Zaměstnanci rýmařovského střediska poslání křesťanské služby 

vnímají a naplňují a já si pokládám za čest, že jim za to jménem svým 

i jménem celé dozorčí rady mohu srdečně poděkovat. 

Děkuji také Správní radě v čele s Marcelou Staňkovou za neúnavnou starost 

o plynulý chod střediska, členům farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Olomouci za duchovní přínos a všem dobrovolníkům, dárcům 

i spolupracujícím institucím za podporu a pomoc. 

Nést břemena druhých není věru nic lehkého. Vyžaduje to mnoho síly, ještě 

více vytrvalosti a především nadmíru lásky k bližnímu. To vše spolu s Božím 

požehnáním vyprošuji všem pracovníkům střediska Diakonie ČCE v Rýmařově 

pro celý další rok. 

Mgr. Zdeňka Sedláčková 

předsedkyně dozorčí rady 
 

 



Ošetřovatelská služba 

Byla poskytována v rýmařovském, bruntálském a moravsko-berounském 

regionu. Jde o odbornou zdravotní péči směřující k lidem po hospitalizaci, 

dlouhodobě a chronicky nemocným, k lidem v terminálním stadiu života. 

 

 

 

 

 

 

Ošetřovatelská služba je u všech věkových kategorii poskytována na podkladě 

indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. 

Domácí péče byla vykonávána 7 kvalifikovanými, odborně způsobilými 

zdravotními sestrami s praxí, které prokázaly svou bezúhonnost a účastní se 

celoživotního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. Vedoucí ošetřovatelské 

služby je Marcela Maňurová. 

Dle indikace ošetřujícího lékaře byly nejčastěji zajištěny tyto úkony: 

 odběry krve a biologického materiálu, 
 aplikace injekcí a infúzí, 
 převazy a ošetření ran, 
 péče o stomie, 

 ošetřovatelská rehabilitace. 

méně časté, ale přesto důležité poskytované úkony: odsávání hlenů, podávání 

léků, kontinuální podávání analgetik a jiných účinných léků pomocí přenosné 

infuzní pumpy, měření EKG, prevence a ošetření proleženin, podání tekutin 

a stravy, zábaly, obklady, sledování vitálních funkcí, hodnocení aktuálního 

zdravotního stavu. V rámci hojení ran používáme biolampu, jejíž pronikající 

elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází 

k významnému zrychlení regeneračních schopností a hojivých procesů, snižuje 

se bolestivost a potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni 

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů. 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 



S T A T U T Á R N Í  O R G Á N Y  

V souladu s Řádem diakonické práce tvoří již od r. 2007 řídicí struktury 

střediska dozorčí rada a správní rada. Obě tyto řídící složky spolu úzce 

a bezkonfliktně spolupracovaly a scházely se ke své činnosti v souladu s dikcí 

ŘDP a statutem střediska. 

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA: 

Předsedkyně dozorčí rady:  Mgr. Zdeňka Sedláčková 

Místopředseda dozorčí rady:  Ing. Noemi Batlová 

 Členové: 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA: 

Je tvořena čtyřmi zaměstnanci střediska: 

Předsedkyně správní rady:  Bc. Marcela Staňková, DiS. 

Členka správní rady:   Jana Haberhauerová 

Členka správní rady:   Marcela Maňurová 

Člen správní rady:   Mgr. Vladimír Stanzel 

 

Z P R Á V A  O  Č I N N O S T I  

Pečovatelská služba 

Byla poskytována v rýmařovském a bruntálském regionu seniorům a osobám 
se zdravotním postižením ve svém prostředí. 

Pečovatelská služba je terénní služba, kterou zajišťuje celkem 10 odborně 
způsobilých pracovníků přímé péče, vedoucí pečovatelské služby je Marcela 
Maňurová. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2011 jsme tuto službu poskytovali celkem u 191 uživatelů 
v rýmařovském regionu a u 2 uživatelů v Bruntále. 
Nejčastěji poskytované služby byly: 

• dovoz obědů      u 150 uživatelů, 
• úklid domácnosti      u 18 uživatelů, 
• zajištění léků      u 15 uživatelů, 
• pomoc při úkonech osobní hygieny    u 26 uživatelů, 
• zajištění nákupu      u 27 uživatelů, 
• praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy   u 11 uživatelů, 
• pomoc u sebeobslužných činností, nácvik soběstačnosti, vertikalizace 

a jiné      u 11 uživatelů, 
• pomoc při podávání jídla     u 4 uživatelů, 
• dohled nad užíváním léků     u 2 uživatelů, 
• méně časté, ale přesto důležité poskytované služby jsou doprovod 

k lékaři, pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, zajištění kontaktu s ostatními institucemi… 

V současné době zajišťuje naše středisko i pečovatelskou službu ve třech 
domech s pečovatelskou službou (tzv. DPS), a to na třídě Hrdinů č. 20 a č. 22, 
na ulici Revoluční č. 30 a na ulici Lidická č. 14. Všechny tři objekty spravuje 
město Rýmařov, naše středisko v nich zajišťuje služby na základě smluv 
uzavřených s jejich obyvateli. 
Každý lichý týden, a to v úterý, doprovázíme obyvatele z DPS na nákupy do 
místních obchodních center. 
Pečovatelská služba je hrazena dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. 

Ing. Jan Bartušek Pavel Raška 

Marie Hofmanová Marta Sedláková (do 30. 6. 2011) 

Ing. Petr Klouda MUDr. Bohumil Servus 

Mgr. Dagmar Konečná Jindřich Šíma 

Bc. Lubomír Vraj Jitka Kunzfeldová  

Anežka Přikrylová Anna Zámečníková (do 30. 6. 2011) 

Mgr. Petra Chovancová  



Manažerkou Domova odpočinku ve stáří je Renáta Bršťáková. Domov pro 

seniory má kapacitu 23 ubytovacích míst, službu zajišťuje 8 pracovnic v přímé 

péči s uživateli či klienty sociální služby. Domov se zvláštním režimem 

disponuje 11 místy, tuto službu zajišťuje 5 pracovnic v přímé péči s uživateli či 

klienty sociální služby. Týdenní stacionář má k dispozici 7 míst, o uživatele této 

služby pečují 3 pracovnice v přímé péči s uživateli či klienty sociální služby. 

Zájemci o pobytovou službu se k nám mohou přijet podívat i se svými 

příbuznými a seznámit se tak s prostředím zařízení. V zařízení jsou 

poskytovány služby, sociální péče stanovené pro domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem a služby Týdenního stacionáře, tj. ubytování, celodenní 

stravování a další služby: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

 

 

 

 

 

Ubytování nabízíme v  jednolůžkových, dvojlůžkových a vícelůžkových pokojích, 

které si mohou uživatelé služeb po domluvě s vedením domova dovybavit 

vlastním nábytkem a oblíbenými drobnými předměty dle svého výběru. 

Stravování poskytujeme v jídelně Domova, dle mobility či přání uživatelů 

podáváme stravu na pokojích. Diabetikům podáváme stravu 5x denně a tuto 

možnost nabízíme i ostatním uživatelům. V souladu s doporučením lékaře a po 

domluvě s uživatelem služeb zajišťujeme diety (diabetická, žlučníková nebo 

šetřící). V budově zařízení je umístěna prádelna, nově vybavená moderní 

pračkou a sušičkou, pro praní drobného prádla uživatelů dle jejich přání nebo 

potřeb. 

Celodenní péči o uživatele služeb zajišťují pracovníci přímé péče, odbornou 

zdravotnickou péči zajišťují registrované zdravotní sestry. 

snížení základu daně podle §20 odst. 7 0 

snížený základ daně 25 031 

daň 19% 4 750 

sleva na dani podle § 35 odst. 1b 4 750 

celková daň 0 

Přijaté provozní dotace v roce 2011: 

poskytovatel dotace výše dotace v Kč 

MPSV 4 320 000 

MV ČR 3 000 

MZ (použito v roce 2010) 76 300 

město Rýmařov 1 459 000 

obec Horní Město 30 000 

obec Tvrdkov 20 000 

obec Stará Ves 20 000 

obec Dolní Moravice 40 000 

dotace celkem 5 968 300 

Přijaté dary v roce 2011: 

dárce peněžní dar v Kč 

RNDr. Dimitrios Karajannis 30 000 

FS ČCE Olomouc 14 577 

pan Jaroslav Fojtů 7 000 

Římskokatolická farnost Rýmařov 5 729 

ostatní drobní dárci 110 121 

dary celkem 167 427 



Pohledávky k 31. 12. 2011 

účet předmět Kč 

311 odběratelé – zdravotní pojišťovny, Sahalo 732 663,32 

314 poskytnuté zálohy – energie, webhosting profi 287 100,00 

315 nedoplatky klientů DOS 108 993,00 

335 soukromé telefonní hovory 1 549,00 

378 ostatní pohledávky-náhrada škody 1 000,00 

pohledávky celkem 1 131 305,32 

Závazky k 31. 12. 2011 

32

1 

dodavatelé – neuhrazené faktury se splatností 

v roce 2012 
100 529,60 

32

5 
ostatní závazky – přeplatky klientů DOS 4 589,00 

33

1 

zaměstnanci – mzdy za prosinec splatné v lednu 

roku 2011 
548 962,00 

33

6 

sociální a zdravotní pojištění splatné v lednu roku 

2011 
316 906,00 

34

2 
daň ze závislé činnosti splatná v lednu roku 2011 54 501,00 

závazky celkem 1 025 487,60 

Pro údaje vyžadované § 29 a 30 vyhlášky, které nejsou uvedeny, nemá účetní jednotka 

náplň. 

Služba osobní asistence 

Byla poskytována v rýmařovském regionu osobám s mentálním a zdravotním 
postižením v jejich domácím prostředí. 
Osobní asistence je terénní služba, kterou zajišťují čtyři odborně způsobilé 
pracovnice přímé péče, vedoucí osobní asistence je Marcela Maňurová. V roce 
2011 jsme tuto službu poskytli u 9 uživatelů v rýmařovském regionu. Osobní 
asistence je hrazena dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. 

Domov odpočinku ve stáří 

Domov odpočinku ve stáří je poskytuje pobytové sociální služby, které směřují 

k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele, a poskytuje bezpečné 

služby zejména s přístupem orientovaným na člověka. V zařízení pracuje 

výhradně odborný a kvalifikovaný personál. Činnost domova odpovídá 

potřebám uživatelů služeb podle typu služby, kterou využívají. Přestavěná 

budova bývalé fary se podle druhu poskytované služby dělí na tři samostatné 

úseky: 

 Domov pro seniory 

 Domov se zvláštním režimem 

 Týdenní stacionář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uživatelům jsou permanentně k dispozici knihovna a PC s připojením 

k internetu (připojení je však možné i ze všech pokojů), v rámci využití volného 

času nabízíme zájmovou a kulturní činnost. Aktivity jsou jak plánované, tak 

„nahodilé“, vždy však vycházejí ze zájmů uživatelů služeb, kteří se jich účastní 

dle svého zájmu, nálady a aktuálního zdravotního stavu. Mezi pravidelné 

aktivity patří oslavy narozenin dle přání našich uživatelů (zpravidla 

1x měsíčně), bohoslužby (konané 1x týdně), canisterapie (1x týdně). V roce 

2011 začala 2x měsíčně do domova odpočinku ve stáří dojíždět pastorační 

pracovnice ze spolupracujícího FS ČCE v Olomouci. 

3. ledna byla sloužena mše na uctění památky zesnulých obyvatel domova. 

V měsíci dubnu byly vysluhovány velikonoční pašijové bohoslužby. V květnu 

jsme společně s dětmi z místní mateřské a základní školy oslavili Den matek, 

v červnu proběhlo opékání selete. 23. května proběhlo hasičské cvičení. 

26. října uspořádal p. JUDr. Vít Novotný besedu o Anglii. Mikuláš s čertem 

zavítali do domova v prosinci se štědrou nadílkou, mikulášskou besídku 

uspořádaly děti ZŠ a MŠ Dolní Moravice a sdružení dobrovolných hasičů. 

22. prosince domov navštívili koledníci z místní mateřské a základní školy 

s vánočním programem. 

V uplynulém roce jsme v oblasti vybavenosti domova postupovali dle 

navrženého plánu s vědomím, že všechny změny přinesou zvýšený komfort pro 

naše uživatele, a tím i zlepšení podmínek pro naše zaměstnance. Mezi 

nejvýraznější změny řadíme zahájení obměny stávajících mechanických lůžek 

za elektrická polohovací lůžka, dále nákup zástěn a závěsné sedačky 

k zvedáku. Pro zvýšení bezpečnosti všech uživatelů bylo zakoupeno celkem 

5 evakuačních plachet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2011: 

název činnosti výnosy náklady výsledek 

hospodaření 

pečovatelská služba 6 362 835,21 6 344 747,21 18 088,00 

osobní asistence 726 694,57 726 694,57 0,00 

domov odpočinku ve stáří  5 749 851,20 5 703 373,04 46 478,16 

domov se zvl. režimem 2 959 279,53 2 956 696,36 2 583,17 

týdenní stacionář 1 436 999,79 1 436 999,79 0,00 

sociálně terapeutická dílna 1 565 372,38 1 633 521,71 -68 149,33 

pronájem 1 000,00 0,00 1 000,00 

celkem 18 802 032,68 18 802 032,68 0,00 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 

podle kategorií: 

kategorie průměrný evidenční přepočtený počet 

ředitel 1 

zástupce ředitele, finanční referent 1 

administrativní pracovník 1 

projektový pracovník 0,15 

sociální pracovník 3,47 

metodik sociálních služeb 0,83 

pečovatel 21,95 

zdravotní sestra 4,71 

úklid 2 

celkem 36,11 



Osobní náklady v roce 2011: 

Způsob zjištění základu daně v roce 2011: 

výsledek hospodaření 0 

náklady vyloučené z daňového základu: 7 880 584 

 náklady na reprezentaci 22 639 

 rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 0 

 náklady hrazené z výnosů, které nejsou předmětem daně 7 857 945 

výnosy, které nejsou předmětem daně: 7 855 553 

 dary 5 729 

 úroky 1 979 

 dotace (mimo dotací z min. zdrav. – náklady byly 

 v roce 2010) 

5 892 000 

 výnosy hlavní činnosti, kde náklady jsou vyšší 1 556 364 

 výnosy z fondu rezerv tvořené z výsledku hospodaření 

minulého období po zdanění 
335 703 

 rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 63 778 

základ daně 25 031 

 

Trvale jsme podporovali odborný růst personálu. Do interního vzdělávání byli 

zapojeni všichni zaměstnanci, což přineslo zvýšení kvality poskytované služby, 

zvýšenou motivaci zaměstnanců k větší efektivitě práce a jejich pozitivní 

naladění a sjednocení. Externí vzdělávání probíhalo podle pracovního zařazení 

a individuálního vzdělávacího plánu jednotlivých zaměstnanců. Pokračovali 

jsme v  aktualizaci standardů kvality sociálních služeb, aktualizovali jsme nové 

metodiky pro pracovní postupy a nyní je prověřujeme v praxi. Neustále 

vylepšujeme systém práce s uživateli služeb, a to zejména ve vztahu „uživatel 

a klíčový pracovník“, jehož smyslem je tvorba a plnění individuálního plánu pro 

každého uživatele služeb, což přináší zvyšování kvality jeho života v souladu 

s uživatelovými individuálními potřebami a přáními. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelům služeb Domova jsou k dispozici  

praktičtí lékaři – každý si může ponechat 

svého ošetřujícího lékaře, který o něj pečuje 

formou návštěvní služby. V Domově vždy 

1x týdně ordinuje smluvní lékař, který 

zároveň posuzuje zdravotní stav žadatelů 

o službu z hlediska kontraindikace k přijetí. 

Rehabilitační péči (ošetřovatelskou RHB – 

nácvik chůze, kondiční cvičení) provádějí 

podle ordinace lékaře pracovníci přímé péče, 

ostatní RHB se provádějí mimo naše zařízení 

– většinou ve zdravotnických zařízeních. 

Našim uživatelům nabízíme v rámci 

fakultativních činností aplikaci parafinu nebo 

masáže zad. Na přání uživatelů služeb 

zajistíme pedikúru, manikúru nebo služby 

kadeřnice. 

mzdové náklady 8 617 603 

  z toho pracovní smlouvy 8 267 996 

  dohody o pracovní činnosti 220 803 

  dohody o provedení práce 128 804 

zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) 2 879 745 

zákonné sociální náklady – vzdělávání, supervize 99 293 

ostatní sociální náklady (příspěvek na stravování) 247 485 

náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 11 800 

osobní náklady celkem 11 855 92
6 



DÁLE ZAJIŠŤUJEME ZÁJEMCŮM TYTO FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 

MOKRÁ PEDIKÚRA 

Mokrá pedikúra je metoda používaná již desítky let. Celá procedura začíná 

koupelí nohou v lázni se změkčujícími přísadami. Koupel trvá deset až dvacet 

minut, během nichž dojde ke změkčení otlaků a mozolů a uvolnění nečistot 

z nehtových lůžek. Poté pedikérka nohy důkladně osuší a začne 

s odstraňováním přebytečné kůže a otlaků. Při mokré pedikúře používá 

k tomuto účelu skalpel, s pomocí kterého opatrně odstraní změkčené kožní 

přebytky. Ošetření může někdy lechtat, u zkušené a šikovné pedikérky se není 

třeba obávat říznutí se. 

SUCHÁ PEDIKÚRA 

Tato služba je vhodná zejména pro seniory a pro lidi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele, aktivní 

antidekubitní matrace, chodítka, WC židle, nadstavec nad WC apod. 

 

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

obce atd.: 

Rýmařov, Břidličná, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Vajglov, Ryžoviště, Jamartice, 

Janovice, Stará Ves, Žďárský Potok, Nová ves, Dolní Moravice, Malá Morávka, 

Karlov, Ondřejov, Skály, Rešov, Stříbrné Hory, Nové Pole, Horní Město, 

Tvrdkov, Ruda, Jiříkov, Rudná pod Pradědem, Václavov, Vrbno pod Pradědem, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ošetřovatelská služba 

 Pečovatelská služba – všechny úkony dle zákona 108/2006 Sb. 

 a vyhlášky 505/2006 Sb. 

 Pečovatelská služba – bez dovozu obědů 

 



Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2011 

Účetní jednotka – Diakonie ČCE-středisko v Rýmařově byla zřízena dne 

1. 7. 1993 zřizovací listinou jako právní subjekt. Zřizovací listina byla vydána 

podle §2, odst. 3, písm. a) Statutu Diakonie Českobratrské církve evangelické, 

schváleného 27. synodem ČCE dne 22. 6. 1991 se souhlasem představenstva 

Diakonie. 

Právní forma účetní jednotky: církevní právnická osoba podle zákona 

č. 3/2002 Sb. 

Charakter organizace: samostatná právnická osoba v rámci Diakonie ČCE. 

Statutárním orgánem, který je oprávněn jednat jménem organizace, je správní 

rada střediska. Ta je jmenována Správní radou Diakonie ČCE. 

Předmětem činnosti je osobní asistence, pečovatelská služba, týdenní 

stacionář, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, nestátní 

zdravotnické zařízení – domácí péče, od roku 2010 sociálně terapeutická dílna. 

Organizace neprovádí hospodářskou činnost (mimo pronájmu kotelny za  

1000,- Kč ročně). 

Sídlem střediska je Rýmařov, třída Hrdinů 48. Vlastníkem budovy je město 

Rýmařov, které pronajalo objekt na dobu určitou od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2023 

s možností prodloužení. Od 1. 11. 2005 došlo ke sloučení pečovatelské služby 

provozované Městem Rýmařov s pečovatelskou službou střediska Diakonie. 

Tím došlo k rozšíření počtu klientů a rozšíření služeb. Město Rýmařov 

provozovalo i dva domy s pečovatelskou službou, nyní zde zajišťuje služby 

středisko Diakonie ČCE v Rýmařově. Od 1. 1. 2008 zajišťuje služby i v DPS na 

ulici Lidická v Rýmařově., od roku 2010 provozuje sociálně terapeutickou dílnu 

na ulici Divadelní 383 v Rýmařově. V Dolní Moravici vlastní Diakonie ČCE – 

středisko v Rýmařově Domov odpočinku ve stáří. 

V účetním období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011 bylo účtováno podle vyhlášky 

č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují 

podle vyhlášky č. 504/2002Sb. č. 401-414, zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

a vnitřní směrnice o postupech účtování a evidenci majetku. Účetní záznamy 

jsou zpracovávány na účetním software firmy eMsoft. Veškeré účetní doklady 

jsou archivovány v PC i v tištěné formě. Jsou uschovány ve středisku. V roce 

2011 byl výsledek hospodaření 0,- Kč, z toho z hlavní činnosti -1 000 Kč, 

z pronájmu kotelny (hospodářská činnost) 1 000,- Kč. 

 

Sociálně terapeutická dílna 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 
Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby s následujícím obsahem: 

 práce v dílnách: zácvik v některých tradičních řemeslech (práce se dřevem, 
pletení košíků, tkaní…) 

 nabídky denních aktivit k udržení a rozvoji osobnosti: výuka alternativní 
komunikace, hudební a výtvarné aktivity, relaxační cvičení… 

 nácvik sebeobslužných činností 

 osobnostní rozvoj 
 udržení a rozvoj získaných zkušeností a znalostí 
 nabídka k využívání veřejných služeb (kulturní a společenské) formou 

nástěnky 
 zajištění obědu v jídelně Střední školy Rýmařov 

Dílna byla v roce 2011 financována z individuálního projektu Moravskoslezského 
kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ 
a poskytovala své služby celkem 15 uživatelům, kteří ji každodenně navštěvovali. 
Všechny uživatele vedeme k samostatnosti, pracovním návykům a dovednostem 
a dalším činnostem, které napomáhají sociálnímu začlenění. 

V tomto roce jsme umístili jednoho uživatele na trh práce, kde se osvědčil jako 

dobrý pomocník při rozvozech obědů v naší organizaci. V polovině roku byl 

zakoupen tkalcovský stav z výtěžku plesu Diakonie ČCE – střediska 

v Rýmařově, díky kterému jsme plně zprovoznili tkací dílnu. 

Během roku jsme se zúčastňovali akcí pořádaných městem a také okolními 

obcemi, na kterých jsme prezentovali práci našich uživatelů a činnost celé 

dílny. Díky spolupráci se SPMP Rýmařov jsme společně vybudovali zázemí pro 

uživatele této služby. 

 

 



 

10. SPOLEČENSKÝ PLES 

21. ledna 2011 proběhl již 10. Výroční ples 

střediska, výtěžek z plesu (34 548,- Kč) byl 

použit na zakoupení tkalcovského stavu do 

sociálně terapeutické dílny. Tento ples byl 

vyhlášen jako nejlepší z 19 na Rýmařovsku 

hodnocených plesů. Anketu vyhlásil 

Bruntálský a krnovský deník, a ples 

střediska si tak mohl v následujícím roce 

natisknout na plakáty a pozvánky „Nejlepší 

ples uplynulého roku v hlasování čtenářů 

Bruntálského a krnovského deníku“. 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE STŘEDISKA 

Středisko se prezentovalo na Veletrhu 

zdraví a sociálních služeb v Rýmařově. 

V rámci Týdne sociálních služeb 

vyhlášených Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb ČR uspořádalo středisko 

den otevřených dveří v DOS Dolní 

Moravice, v sociálně terapeutické dílně 

a také ve středisku samotném. 

 

 

ALTÁNEK PRO KOUZELNOU BUŘINKU  

Altánek na zahradě Diakonie ČCE – střediska 
v Rýmařově byl postaven díky společnosti pro 
podporu lidí s mentálním postižením Rýmařov 
(SPMP) a slouží jak mentálně postiženým 
klientům sociálně terapeutické dílny, tak 
seniorům, o něž středisko pečuje. Materiál 
věnovala firma RD Rýmařov, která také 
postavila hrubou stavbu, klempířství Pipa 
pokrylo střechu a na dokončení altánu se 

podíleli i klienti sociálně terapeutické dílny pod 
vedením Miroslava Hanuše v rámci terapie ve 
stolařské dílně. 
 
 

 

 

 

MULTIGENERAČNÍ 
SETKÁNÍ  

V roce 2011 jsme rovněž uspořádali 

několik seniorských setkání s dětmi ze 

základní umělecké školy, z mateřských 

a základních škol atd., jejichž cílem bylo 

aktivně strávit odpoledne – šlo o oslavu 

svátku matek, mikulášskou besídku, 

předvánoční setkání, živý betlém aj. 

O těchto akcích byli informováni i ostatní 

občané města Rýmařova a okolních obcí 

v místním a regionálním tisku. 



Napsali nám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 

Posílám Vám smuteční oznámení mojí maminky paní Borovičkové, která zemřela 

minulý týden na zápal plic v Baťově nemocnici ve Zlíně. Chtěla bych poděkovat 

Vám všem, kteří jste jí pomáhali se vyrovnat s její těžkou nemocí, s níž se 

maminka snažila bojovat. Věřím, že i Vás setkání s ní obohatilo. Každý nemocný 

s Alzheimerem má své individuální problémy. Bylo pro ni těžké se této nemoci 

stále přizpůsobovat, když věděla, že byla zvyklá na určitou úroveň jednání 

a komunikace a postupně se kolem ní všechno změnilo. Nechtěla přijít o svoji 

vnitřní svobodu… Je škoda, že jsem jí nemohla zajistit stabilní pobyt v blízkosti 

mého bydliště právě z kapacitních důvodů všech povolených zařízení. Věřím, že 

kdyby se mi podařilo ji umístit hned na jedno místo, kde by byla spokojená, byla 

by tu s námi déle. Snažila se neustálé převozy z místa na místo zvládat, ale vím, 

jak to pro ni bylo těžké. (Vizovice, Otrokovice, Dolní Moravice, Cetechovice Zlín = 

její pobyty od konce září 2010 do minulého týdne). Ráda bych tímto na problém 

nedostatku zařízení pro lidi s Alzheimerovou demencí upozornila. Snad to přinese 

užitek i jiným podobně postiženým. 

Ještě jednou Vám děkuji za péči, lásku a pohlazení, které jste jí poskytovali. 

Vaše práce má smysl!!!    Blanka Hudecová 

MASÁŽE 

Ve středisku, případně v klientově 

domácnosti poskytujeme čtyři 

následující druhy masáží, které slouží 

k upevnění tělesné a duševní pohody, 

a dva léčebné postupy: 

Klasická (relaxační) masáž: 

účinky této masáže jsou hluboce 
relaxační a zároveň posilující 
a osvěžující, uvolňuje masírované svalstvo, obohacuje krev kyslíkem a zlepšuje 

výživu buněk. 

Reflexní masáž: 

spočívá v mechanickém působení na hyperalgické zóny, které doprovázejí 
onemocnění vnitřních orgánů, užívá se při ní sestava speciálních technik 
a hmatů, které se volí dle aktuálního stavu pacienta. 

Lymfatická masáž: 

zjednodušeně řečeno jde o zdraví prospěšnou jemnou masáž lymfatických 
cest, která napomáhá odtoku přebytečné vody (působící otoky) a toxických 
látek z těla, podporuje detoxikaci, zvyšuje imunitu a pomáhá proti otokům 
nebo chronické únavě. 

Parafínové zábaly: 

horké parafínové procedury se používají již léta ke zmírnění bolestí při artritidě, 
při zánětech šlach, svalů a při otocích. Parafín je produkt, který má 
neobyčejnou schopnost zadržovat teplo, parafínová vrstva zlepšuje krevní oběh 
a otevírá póry, výsledkem je tzv. minisauna, při které může kůže účinněji 
absorbovat krémy udržující její vlhkost, vláčnost a výživu. 

Masáž lávovými kameny:  

Je určena všem, kdo chtějí relaxovat, 
lidem, kteří mají problémy se spánkem, 
koncentrací, i ženám s klimakterickými 
obtížemi. Stimuluje krevní oběh 
a lymfatický systém, hluboce relaxuje 
a harmonizuje organismus, prohřívá celé 
tělo, napomáhá detoxikaci organismu, 
vyrovnává energii v těle a pomáhá 
uvolňovat ztuhlé nebo blokované svaly. 


