
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ ADRESA 

Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 

tř. Hrdinů 48 

795 01 Rýmařov 

 

tel./fax: +420 554 211 294 

e-mail: rymarov@diakonie.cz 

http://www.diakonierymarov.cz 

č. ú.: 1844564329 /0800 

č. ú.: Shift kód „GIBA CZ PX“ 0000000-1844564329/0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



P O S L Á N Í :  

Posláním našeho střediska je provázet 

a podporovat člověka znevýhodněného stářím, 

mentálním či tělesným postižením a pomáhat mu 

dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního 

a sociálního zdraví, 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. Uživatelům 

služeb 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 pro seniory 

 domov 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. 

 

pečovatelky: Borovičková Pavlína Burešová Marcela  

Hlaváčková Andrea Chocholatá Kateřina Janíková Pavlína 

Lašáková Marta Niekischová Jana Opluštilová Zuzana 

Orságová Renáta Ptáčková Marcela Riedlová Iveta 

Skoupilová Vladimíra Slováková Eva Šandová Jana 

Šubíková Jana Tomešová Renata Winklerová Jana 

Zapletalová Petra Zifčáková Ivana  

pečovatel: Chocholatý Josef Kubelka Jaromír 

 Soviš Vít  

ošetřovatelka: Drlíková Iveta Petruňová Vladislava 

uklizečka Ondruchová Blanka Vašičková Jiřina 

ekonom: Nálepa Pavel  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



V Z T A H  O R G A N I Z A C E  K  J I N Ý M  S P O L E Č N O S T E M :  

Naše středisko spolupracuje s institucemi státní správy a samosprávy (městské 

a obecní úřady, okresní úřady, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ministerstva ČR, 

zdravotní pojišťovny), se Sociálním odborem MěÚ v Rýmařově, praktickými 

a odbornými lékaři, s nemocnicemi v Rýmařově, Bruntále, Šumperku, Opavě, Fakultní 

nemocnicí v Ostravě, ČČK, oficiálními církvemi působícími ve městě. 

Poděkování: 

zejména našim dobrovolnicím za jejich obětavou a nezištnou pomoc. 

Děkujeme všem spolupracujícím institucím: 

MPSV ČR, KÚ Moravskoslezského kraje, MV ČR, MZ ČR, Výbor dobré vůle – nadace 
Olgy Havlové, SPMP Kouzelná buřinka, Městský úřad Rýmařov, Obecní úřad Tvrdkov, 
Obecní úřad Horní Město, Obecní úřad Stará Ves, Obecní úřad Dolní Moravice, 
zdravotní pojišťovny. 

                 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným lékařům 
z Rýmařovska i zdravotním sestrám. 

Děkujeme rovněž sponzorům: 

FS ČCE Olomouc, FS ČCE Šumperk, Římskokatolická farnost Rýmařov, JŠ–INMAT – 
Jindřich Šíma, Vegall Pharma, Easy Control Moravia, Mondeková Dagmar, Ing. Jan 
Bartušek, Ing. Petr Gross, MUDr. Servus Bohumil, RNDr. Dimitrios Karajannis, Fojtů 
Jaroslav. 

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

Ú V O D N Í  S L O V O :  

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi. 

Kolik úvodů k výročním zprávám jsem skládala od počátku svého působení v dozorčí 
radě, tolikrát jsem psala o práci. O spoustě záslužné a těžké práce, kterou všichni 
zaměstnanci rýmařovského střediska Diakonie ČCE vykonávají každodenně, po celý 
rok, bez ohledu na to, je-li „pátek nebo svátek“. Nejinak tomu bylo také v roce 2012. 
Práce díky rostoucímu počtu klientů opět přibylo, ale naši pracovníci, věrni dobrému 
jménu střediska, ji dokázali beze zbytku a perfektně zvládat, přestože jim nebylo dáno 
pracovat v klidu a pohodě a museli čelit velkým problémům. Ano, ti, kteří pracovali, 
byli v uplynulém roce nadmíru obtíženi. Starosti, které mohly ve svých důsledcích 
dopadnout na klienty střediska, byly opravdu vážné. Jednalo se, jak jinak, o peníze. 
Naše vláda má za to, že výdaje rozpočtu je nutné omezovat i v oblasti sociální, ve 
službách nemocným, starým, dětem, tedy bohužel těm nejslabším a nejpotřebnějším. 
Státní dotace do rozpočtu střediska byly na počátku roku natolik sníženy, že to 
dokonce ohrožovalo samotnou existenci některých služeb. Především chyběly 
prostředky na financování sociálně terapeutické dílny pro klienty Kouzelné buřinky. 
Středisko Diakonie ČCE v Rýmařově má však naštěstí proti vládě dvě veliké výhody. 
Tou první je pevná opora v Bohu a druhou vedení střediska obdařené vírou, vytrvalostí 
a rozumem. Paní Marcela Staňková však se svým týmem dokázala zvýšeným úsilím 
vyjednat dorovnání dotací alespoň na únosnou míru a navíc díky dobrému nápadu 
nejenže udržela, ale dokonce rozšířila pracovní příležitosti pro klienty sociálně 
terapeutické dílny. A tak byla na konci září otevřena Kavárna Buřinka, ve které se 
realizuje úžasná myšlenka sblížení klientů s mentálním postižením v roli obsluhujícího 
personálu s tzv. „normálními“ hosty. Tato služba od počátku vzbudila a ještě i nyní 

oprávněně budí velký zájem veřejnosti. 
Práce všech zaměstnanců rýmařovského střediska Diakonie ČCE za uplynulý rok si 
zaslouží mimořádné uznání. Nezbývá mi tedy než poděkovat, popřát hodně síly a 
naděje do budoucnosti, ale také ono odpočinutí, které slibuje Pán všem, kdož se 
namáhají a jsou obtíženi. 
Nechci se svými díky zapomenout ani na všechny štědré dárce, jejichž nezištné pomoci 
si v době všeobecného šetření a nedostatku opravdu velmi vážím, na dobrovolníky a 
veškeré spolupracující instituce, především pak farní sbor ČCE v Olomouci. Zvláštní 
poděkování bych také ráda vyslovila vedení města Rýmařova, které našemu středisku 
zachovává dlouholetou přízeň a bez jehož podpory v podobě bezplatného poskytnutí 
prostor by výše zmíněná Kavárna Buřinka nemohla vzniknout. 
Uplynulý rok ukázal, jak dobré je spolehnout se na Pána. Do příštího jubilejního roku, 
ve kterém oslavíme 20 let existence střediska, vyprošuji všem zaměstnancům nadále 
pomoc a požehnání Boží, méně vážných starostí a více klidu na práci. 

Mgr. Zdeňka Sedláčková 
předsedkyně dozorčí rady 

  

http://www.mpsv.cz/cs/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mzcr.cz/


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. 

Ošetřovatelská služba je hrazena zdravotními pojišťovnami pacientů. 

 

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: 

Má v současnosti dvanáct řádných členů: 

Předsedkyně dozorčí rady:  Mgr. Zdeňka Sedláčková 

Místopředseda dozorčí rady:  Ing. Noemi Batlová 

 Členové: 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA: 

Je tvořena čtyřmi zaměstnanci střediska: 

Předsedkyně správní rady:  Mgr. Marcela Staňková, DiS. 

Členka správní rady:   Jana Haberhauerová 

Členka správní rady:   Marcela Maňurová 

Člen správní rady:   Mgr. Vladimír Stanzel 

Ing. Jan Bartušek Pavel Raška 

Marie Hofmanová MUDr. Bohumil Servus 

Ing. Petr Klouda Jindřich Šíma 

Mgr. Dagmar Konečná  

Bc. Lubomír Vraj  

Anežka Přikrylová 

Mgr. Petra Chovancová 

 



ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2012 ZAJIŠŤOVALI: 

ředitelka střediska, 
předsedkyně SR: 
 

 
Mgr. Staňková Marcela, DiS. 

členka SR: Haberhauerová Jana 

člen SR: Mgr. Stanzel Vladimír 

admin. pracovnice: Krupová Ilona 

vedoucí PS a OS, 
členka SR: 

 
Maňurová Marcela 
 

manažerka DOS: Bršťáková Renáta 

vedoucí STD: Habanová Nela 

sociální pracovník: Bc. Staněk Lubomír 

zdravotní sestry: Bučková Dita Fojtů Martina 

 Kratochvílová Věra 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

Z P R Á V A  O  Č I N N O S T I  

Pečovatelská služba 

Tato sociální služba byla poskytována 
v rýmařovském regionu seniorům 
a osobám se zdravotním postižením 
v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

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

Maňurová. 

V roce 2012 jsme tuto službu 
poskytovali celkem u 179 uživatelů. 

Nejčastější poskytované služby byly: 
• dovoz obědů (152 uživatelů) 
• úklid domácnosti (20 uživatelů) 
• zajištění léků (22 uživatelů) 
• pomoc při úkonech osobní hygieny (27 uživatelů) 
• zajištění nákupu (26 uživatelů) 
• praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy (11 uživatelů) 
• pomoc při sebeobslužných činnostech, nácvik soběstačnosti, vertikalizace 

(13 uživatelů) 
• pomoc při podávání jídla (3 uživatelé) 
• 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 ul. tř. Hrdinů č. 20 a č. 22, Revoluční č. 30 
a 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 v úterý vozíme obyvatelé z DPS na nákupy do místního 
supermarketu. 

Pečovatelská služba je hrazena dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. 

  



Manažerkou Domova odpočinku ve stáří je Renáta Bršťáková. Domov pro seniory má 

kapacitu 23 ubytovacích míst, službu zajišťuje 8 pracovnic sociálních služeb. Domov se 

zvláštním režimem disponuje 11 místy, tuto službu zajišťuje 5 pracovnic sociálních 

služeb. Týdenní stacionář má k dispozici 7 míst, o uživatele této služby pečují 

3 pracovnice sociálních služeb. 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 3x denně 

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 ošetřovatelky, odbornou zdravotnickou péči 

zajišťuje asistent zdravotní sociální péče. 

 

D. Mondeková-malování Buřinka 20 000 

p. Dimitrios Karajanis 30 000 

p. Jan Bartušek 20 000 

DČCE 25 000 

Krajské státní zastupitelství Ostrava 11 000 

Ing. Petr Gross s.r.o. 50 000 

Římskokatolická farnost Rýmařov 7 000 

Sbor ČCE 7 682 

p. Černý 5 100 

ostatní dárci 157 204 

dary celkem 547 986 

Pohledávky k 31. 12. 2012 

účet předmět Kč 

311 odběratelé – zdravotní pojišťovny 475 495,0 

314 poskytnuté zálohy – energie 258 627,6 

315 nedoplatky klientů 153 412,0 

346 dotace ÚP 12/2012 32 896,0 

pohledávky celkem 920 430,6 

Závazky k 31. 12. 2012 

321 dodavatelé – neuhraz. faktury se splatností v r. 2013 281 615,05 

325 ostatní závazky – přeplatky klientů 33 418,00 

331 zaměstnanci – mzdy za prosinec splatné v lednu 

r. 2012 990 130,00 

336 sociální a zdravotní pojištění splatné v lednu r. 2012 585 558,00 

342 daň ze závislé činnosti splatná v lednu r. 2012 147 674,00 

závazky celkem 2 038 395,05 

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

jednotka náplň. 

V Rýmařově dne 14. 2. 2013 

  



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Služba osobní asistence 

Tato sociální služba byla poskytována v rýmařovském regionu osobám s mentálním 

a zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Osobní asistence je 

terénní služba, kterou zajišťuje čtveřice odborně způsobilých pracovníků přímé péče, 

vedoucí osobní asistence je Marcela Maňurová. 

V roce 2012 jsme tuto službu poskytli 9 uživatelům 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 poskytovatelem pobytové sociální služby, která směřuje 

k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele a poskytuje bezpečné služby 

s přístupem orientovaným zejména na člověka. Zařízení zajišťuje své služby 

prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu. 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 

  



V rámci využití volného času nabízíme zájmovou a kulturní činnost. Uživatelům je 

permanentně k dispozici knihovna a osobní počítač s připojením na internet. Aktivity 

jsou jednak plánované (zpravidla v horizontu jednoho měsíce; jejich četnost se odvíjí 

také od typu služeb – v domově pro seniory probíhají 1x týdně, v domově se zvláštním 

režimem a v týdenním stacionáři 2x týdně), jednak „nahodilé“. Vždy však vycházejí ze 

zájmů uživatelů služeb, kteří se jich účastní dle svého zájmu, nálady a aktuálního 

zdravotního stavu. Ve zbylých dnech mají uživatelé možnost účastnit se individuálních 

aktivit, např. předčítání knih, individuálního cvičení, doprovodu při procházce atd. 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 DOS dojíždět pastorační pracovnice ze spolupracujícího 

FS ČCE v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 

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

sloužena i v průběhu roku, pokud někdo z uživatelů služeb zemře). V měsíci dubnu 

byly vysluhovány velikonoční pašijové bohoslužby, 3. dubna proběhla přednáška 

o Etiopii. V květnu jsme společně s dětmi z místní mateřské a základní školy oslavili 

Den matek. Pan Novotný uspořádal besedy o Itálii a Polsku – obě země důvěrně znal 

a jeho výklad se vždy setkal s velkým ohlasem. Marcela Staňková připravila pro 

uživatele služeb i pro personál DOS přenášku o svém pracovním pobytu v USA 

a systému sociální péče tamtéž. Mikuláš s čertem zavítali do domova v prosinci se 

štědrou nadílkou, mikulášskou besídku uspořádaly děti ZŠ a MŠ Dolní Moravice, 

vystoupením přispěl i pěvecký sbor z Ryžoviště, s nímž se začíná rozvíjet pravidelná 

spolupráce. 17. prosince DOS navštívili koledníci z místní mateřské a základní školy 

s vánočním programem, na němž participovali i žáci ZŠ z Břidličné. 

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 lůžek mechanických za elektrická polohovací lůžka, dále 

nákup zástěn a závěsné sedačky ke zvedáku. 

Výsledek hospodaření za rok 2012: 

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 podle 

kategorií: 

kategorie průměrný evidenční 

přepočtený počet 

ředitel 1,00 

zástupce ředitele, finanční referent 1,00 

administrativní pracovník 2,43 

projektový pracovník 0,20 

sociální pracovník 3,55 

metodik sociálních služeb 1,00 

pečovatel 22,09 

zdravotní sestra 4,50 

zdravotní asistent 0,25 

úklid 1,97 

celkem 37,99 

Osobní náklady v roce 2012: 

 

  

mzdové náklady 9 863 157 

  z toho pracovní smlouvy 9 415 968 

  dohody o pracovní činnosti 285 825 

  dohody o provedení práce 161 364 

zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) 3 302 865 

Zákonné pojištění zaměstnavatele  37 250 

zákonné sociální náklady – vzdělávání, supervize 111 705 

lékařská preventivní péče 7 000 

ostatní sociální náklady (příspěvek na stravování) 255 675 

náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 55 057 

osobní náklady celkem 13 632 709 



Způsob zjištění základu daně v roce 2012: 

Přijaté provozní dotace v roce 2012: 

poskytovatel dotace výše dotace v Kč 

MPSV 5 599 000 

MV ČR 60 000 

ÚP 241 856 

MSK 200 000 

Město Rýmařov 1 570 000 

Obec Stará Ves 20 000 

Obec Dolní Moravice 40 000 

dotace celkem 7 730 856 

Přijaté dary v roce 2012: 

dárce dar v Kč 

Obec Tvrdkov 15 000 

Obec Horní Město 30 000 

ArcelorMittal Ostrava – fast food 70 000 

Nadace Olgy Havlové – postele 100 000 

I v loňském roce jsme trvale podporovali odborný růst personálu. Do interního 

vzdělávání byli zapojeni všichni zaměstnanci, což přineslo jejich pozitivní naladění 

a sjednocení. Externí vzdělávání probíhalo podle pracovního zařazení zaměstnanců. 

Pokračovali jsme v  aktualizaci standardů kvality sociálních služeb, aktualizovali jsme 

nové metodiky pro pracovní postupy a nyní je prověřujeme v praxi. Naplno začal 

fungovat systém klíčového pracovníka, 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 místní 

praktičtí lékaři, takže každý si může vybrat 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. Uživatelům 

nabízíme v rámci fakultativních činností aplikaci parafinu 

nebo masáže zad. Na přání uživatelů služeb zajistíme 

pedikúru, manikúru nebo služby kadeřnice. 

výsledek hospodaření 140 983 

náklady vyloučené z daňového základu: 8 032 289 

 náklady na reprezentaci 40 677 

 rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 0 

 náklady hrazené z výnosů, které nejsou předmětem daně 7 991 612 

výnosy, které nejsou předmětem daně: 8 062 589 

 dary 260 756 

 úroky 3 367 

 dotace  7 730 856 

 rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 67 610 

základ daně 110 683 

snížení základu daně podle §20 odst. 7 0 

snížený základ daně zaokr. na celé tisícikoruny dolů 110 000 

daň 19 % 20 900 

sleva na dani podle § 35 odst. 1b 20 900 

celková daň 0 



DÁLE ZAJIŠŤUJEME ZÁJEMCŮM TYTO FAKULTATIVNÍ SLUŽBY: 

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 provozovně střediska, 

která byla k tomuto účelu upravena, nebo přímo v domácnosti klienta. 

 

 

 

 

 

 

PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Ve středisku je možno zapůjčit mechanické vozíky, polohovací postele, chodítka, WC 

židle apod. 

 

 

 

 

 

BIOLAMPA 

pronikající elektromagnetické vlnění posiluje buněčný metabolismus, čímž dochází 

k významnému zrychlení regeneračních schopností a hojivých procesů, snižuje se 

bolestivost, potlačují se zánětlivé pochody ve tkáni. 

Partnerství Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Olomouci se střediskem Diakonie Rýmařov 

 se v roce 2012 dále rozvinulo. Hlavní činností 

sboru ve středisku jsou bohoslužby velikonoční 

a vánoční, pastorační návštěvy a pobožnosti 

2x měsíčně vždy pravidelně ve čtvrtek. Po 

duchovním programu následují rozhovory, 

vzpomínáme významná výročí a události, 

čteme a zpíváme.  

Velikonoční bohoslužby v r. 2012 připravil bratr 

farář. ThDr. Josef Hromádka. 

V červnu se uskutečnil výlet několika členů olomouckého sboru do Dolní Moravice, 

proběhly bohoslužby s dětmi, které vedla sestra Růžena Vrajová, poté jsme zpívali 

s klienty na zahradě spolu s diakonem Lubou Vrajem. 

V červenci zavítal do domova představitel partnerského sboru z USA, br. farář Mark 

Harper se synem. 

Vánoční bohoslužby vykonala sestra farářka Mgr. Jana Rumlová. V předvánočním 

týdnu jsme se s klienty Domova setkali ještě při vánočním večírku a zpěvu koled za 

doprovodu br. Bohdana Gallata. 

Od října 2012 působí v Domově nepravidelně také Mgr. Dominik Girašek – kněz církve 

řeckokatolické Opavsko – ostravské diecéze, který ve spolupráci s pastorační pracovnicí 

olomouckého sboru koná pastorační návštěvy na pokojích a zúčastňuje se pobožností 

v místní kapli. 

Noemi Batlová 



Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2012 

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 úč. 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 v r. 2012 rozšířila činnost sociálně terapeutické dílny o kavárnu Buřinka 

(hospodářská činnost). 

Sídlem střediska je Rýmařov, tř. 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, od r. 2012 

kavárnu Buřinka na ul. Sokolovská v Rýmařově. V Dolní Moravici vlastní Diakonie ČCE 

– středisko v Rýmařově Domov odpočinku ve stáří. 

V účetním období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 bylo účtováno podle vyhlášky č. 504/2002 

Sb., Českých účetních standardů pro úč. jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 

504/2002Sb., zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vnitřní směrnice o postupech 

účtování a evidenci majetku. Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním sw firmy 

eMsoft. Veškeré účetní doklady jsou archivovány v PC i v tištěné formě. Jsou 

uschovány ve středisku. 

V roce 2012 byl výsledek hospodaření 140 983,23 Kč, z toho z hlavní činnosti 261 

217,76Kč, z hospodářské činnosti -120 234,53 Kč. Ztráta v hospodářské činnosti byla 

způsobena nutností vybavit a upravit prostory pro kavárnu Buřinka. Otevření kavárny 

proběhlo až na podzim roku 2012, tj. výnosy nemohly stačit k pokrytí vstupních 

nákladů. 

 

Sociálně terapeutická dílna 

Posláním Sociálně terapeutické dílny, Diakonie 

ČCE – střediska v Rýmařově je podpora osob 

s mentálním nebo kombinovaným postižením 

v co nejsamostatnějším životě v běžném 

sociálním prostředí a dále individualizovaná 

podpora při rozvoji pracovních, sociálních 

a motorických schopností vedoucích uživatele 

ke zvýšení šance k nalezení uplatnění na volném 

trhu práce, nebo nabídnutí odpovídající – 

uživateli přijatelné – smysluplné činnosti. 

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 

Dílnu v roce 2012 navštěvovalo celkem 17 uživatelů z Rýmařova a okolí, kteří se za 

pomoci odborného personálu zacvičovali v různých pracovních aktivitách, jako je tkaní 

koberců a tašek na tkalcovském stavu v tkací dílně, pletení košíků a různých dekorací 

z pedigu v dílně košíkářské, výrobě přání z ručního papíru a dalších. Velká pozornost 

byla věnována dílně stolařské, kde se uživatelé podíleli na renovaci laviček a dřevěných 

košů pro město Rýmařov. Na jaře roku 2012 začali uživatelé pracovat na úpravě zeleně 

pro město Rýmařov a pro RD Rýmařov. Této činnosti se věnovali do podzimu a ke 

konci září 2013 se podařilo vybudovat pro uživatele Kavárnu – občerstvení Buřinku, 

kde se zaučují v základech obsluhy zákazníků. 

Uživatelé během roku navštěvovali různé akce pořádané městem Rýmařov a okolím, 

kde se prezentovali prodejem výrobků. Za podpory SPMP Rýmařov absolvovali aktivity, 

jako jsou návštěva kuželny, Aqua centra, cvičení a dalších. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílejí na této nelehké práci a snaží se 

společně s námi o začlenění těchto osob do běžného života. Ještě jednou VELKÉ DÍKY! 
  



 

 

Otevření kavárny Buřinka 

Existenci sociálně terapeutické dílny Buřinka (STD) ohrozily nedávné škrty v resortu 

sociálních služeb. Dílna přišla o většinu finanční podpory státu a hrozilo jí zavření. 

Řešení přinesl nápad ředitelky střediska Marcely Staňkové vybudovat kavárnu, v níž by 

obsluhovali uživatelé služeb STD, a z jejího výdělku kofinancovat sociálně 

terapeutickou dílnu. Od Města Rýmařov byly získány do zápůjčky prostory bývalé 

čajovny a upraveny na kavárnu s rychlým občerstvením (fast foodem). Opravy z části 

financovalo středisko, 70 tisíc korun na vybavení poskytla nadace ArcelorMittal, část 

nábytku byla zapůjčena Střediskem volného času v Rýmařově, Byterm Rýmařov zaplatil 

výměnu kotle ústředního topení na tuhá paliva za kotel plynový, stejně jako výměnu 

topných těles ÚT. 

     

Po třech měsících příprav byla v úterý 

25. září 2012 kavárna Buřinka 

slavnostně otevřena. Na zahájení 

provozu byli pozváni zástupci správní 

a dozorčí rady Diakonie ČCE, města 

Rýmařova a jeho organizací, a stali se 

tak prvními hosty kavárny. Pásku 

přestřihl starosta města Ing. Petr 

Klouda. 

Kavárna Buřinka je otevřena každý 

všední den od sedmi do osmnácti 

hodin; o obsluhu hostů se starají mentálně postižení uživatelé služeb STD pod 

dohledem terapeutů. 

  

 

Nabídka občerstvení v kavárně je 

průběžně upravována podle poptávky. 

Pro rodiny s malými dětmi máme 

nachystán dětský koutek a hernu; hosté 

také mohou na vlastní oči vidět, jak 

vznikají výrobky z košíkářské dílny. 

Občerstvení Buřinka je místem 

setkávání, místem, kde se mohou lidé 

mentálně zdraví scházet spolu navzájem 

nebo s mentálně postiženými, a tak 

podpořit jejich integraci do majoritní společnosti. Rodiče uživatelů služeb STD jsou 

pyšní na to, že jejich děti zvládají obsluhovat hosty. 

Postele VDV – středisko získalo od Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové 

100 tisíc korun na obměnu mechanických lůžek užívaných v DOS Dolní Moravice za 

lůžka elektricky polohovatelná. Byly zakoupeny 4 postele se zdravotními matracemi 

a antidekubitními podložkami. 

Seniorská setkání 

V roce 2012 jsme uspořádali několik seniorských setkání s dětmi ze základní umělecké 

školy, z mateřských a základních škol, jejichž cílem bylo aktivně strávit odpoledne – šlo 

o oslavu svátku matek, mikulášskou besídku, předvánoční setkání, živý betlém, 

opékání buřtů aj. O těchto akcích byli informováni také ostatní občané města 

Rýmařova a okolních obcí v místním a regionálním tisku. 

 

 

 

 



Napsali nám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASÁŽE 

26. 9. 2012 byla otevřená nová provozovna 

zasvěcená masážím a pedikúře na ulici 

Revoluční 30 v Rýmařově. V této 

provozovně, případně v klientově 

domácnosti, poskytujeme čtyři následující 

druhy masáží, které slouží k upevnění 

tělesné a duševní pohody, a jeden léčebný 

postup. 

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. 

Lávové kameny: 

tato masáž patří mezi relaxační typy masáží. 
Horké lávové kameny navozují uklidňující stav. 
Kameny zvlhčené aromatickým olejem se 
přikládají na unavené a bolavé svaly, čímž 
dochází k jejich uvolnění, k odbourání pocitů 
nepříjemného napětí a k oživení mysli.  

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. 


