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POSLÁNÍ:
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. 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.Vznik organizace:
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.

ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2010 ZAJIŠŤOVALI:
Ředitelka střediska:

Bc. Staňková Marcela, DiS.

zástupkyně ředitelky:

Haberhauerová Jana

zástupce ředitelky:

Mgr. Vladimír Stanzel

admin. pracovnice:

Krupová Ilona

vedoucí PS a OS:

Maňurová Marcela

manažerka DOS:

Bršťáková Renáta

vedoucí STD:

Habanová Nela

ergoterapeut:

Tůmová Martina

sociálně-zdravotní
pracovnice:

Zieglerová Pavla

zdravotní sestry:

Bučková Dita

Fojtů Martina

Kratochvílová Věra

Lupačová Alice

Poláková Nataša

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

Staněk Lubomír

Soviš Vít

ošetřovatelka:

Drlíková Iveta

Petruňová Vladislava

uklizečka

Ondruchová Blanka

Vašičková Jiřina

ekonom:

Nálepa Pavel

Procházková Jana

Kubelka Jaromír

VZTAH ORGANIZACE K JINÝM SPOLEČNOSTEM:
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 MÚ v Rýmařově,
praktickými a odbornými lékaři, s nemocnicemi v Rýmařově, Bruntále,
Šumperku, Opavě, fakultní nemocnicí v Ostravě, ČČK, oficiálními církvemi
působícími ve městě, s Nadačním fondem obětí holocaustu a Židovskou obcí
v Ostravě.

ÚVODNÍ SLOVO:
Cokoliv jste učinili pro nejmenšího z těchto mých bratří, mně jste učinili
Kdo z lidí je nejmenší, ne-li člověk nemohoucí, který není schopen se sám o sebe
postarat? Kdo z lidí více touží po návštěvě bližního, ne-li člověk uvězněný ve své nemoci?
Kdo z poutníků více potřebuje, aby se ho někdo ujal, ne-li člověk na cestě ke smrti?
Není věru nic jednoduchého být denně obklopen takovýmito potřebnými lidmi, hasit
jejich žízeň, zahánět hlad a tišit bolest, ale především také umět pohladit jejich duši.
Každodenní péče vyžaduje mnoho vytrvalosti, laskavosti, optimismu, pozornosti, dobroty
a lásky, tedy právě těch atributů, které v naší současné společnosti nejsou zrovna
jaksi … cool. A přesto pracovníci Diakonie ČCE, střediska v Rýmařově završili už

PODĚKOVÁNÍ:
zejména našim dobrovolnicím za jejich obětavou a nezištnou pomoc.

sedmnáctý rok služby bližním, rok, který byl opět naplněný činěním dobra pro každého
z nejmenších bratří. Uživatele naší péče, ať už v jejich domácím prostředí či
v pečovatelských domech střediska, počítáme na stovky.
Práce našeho střediska byla v uplynulém roce opět rozšířena o další službu, kterou je

Děkujeme všem spolupracujícím institucím:
MPSV ČR, MV ČR, MZ ČR, KÚ Moravskoslezského kraje, Městský úřad
Rýmařov,Obecní úřad Tvrdkov, Obecní úřad Horní Město, Obecní úřad Stará

sociálně terapeutická dílna. Jde o nabídku různých aktivit pro dospělé s mentálním nebo
kombinovaným

postižením. Služba byla potřebnými obyvateli Rýmařova přijata

s povděkem a úspěšně se rozvinula.
Na nedostatečné vytížení si pracovníci rýmařovské diakonie, jak vidno, stěžovat

Ves, Obecní úřad Dolní Moravice, Zdravotní pojišťovny, Nadační fond obětem

nemohou. Za všechnu obětavou práci děkuji srdečně všem zaměstnancům a správní radě

holocaustu, OKD, SPMP Kouzelná buřinka – společnost pro podporu lidí

v čele s ředitelkou Bc. Marcelou Staňkovou. Výsledky jejich práce svědčí o tom, že

s mentálním postižením v ČR.

všichni pracují a také často řeší nelehké problémy s plným nasazením.
Naštěstí na všechny starosti nezůstávají sami. Velkým přínosem je spolupracující farní

Děkujeme za dobrou spolupráci všem praktickým a odborným lékařům

sbor ČCE z Olomouce, jehož členové se od samého počátku roku velmi aktivně zapojili

i zdravotním sestrám.

do činnosti střediska a výrazně rozšířili duchovní práci s klienty. Čas od času se najdou

Děkujeme rovněž sponzorům:
FS ČCE Olomouc, FS ČCE v Zábřehu, FS ČCE Šumperk, Římskokatolická farnost
Rýmařov, JŠ–INMAT – Jindřich Šíma, RNDr. Dimitrios Karajannis, Dušan
Vinklar – HEROS, paní Svobodová, Libuše Müllerová, Blanka Hudecová,
Mgr. Petr Wolff, Jaroslav Nimmerfroh – AUTODOPRAVA.
Děkujeme i ostatním drobným dárcům. Rovněž srdečně děkujeme všem, kteří
nás mají rádi a jakkoliv podporují naši činnost.

také dobrovolníci, například z řad studentů, kteří dle svých možností pomohou. Všem
těmto dobrým lidem, kteří byť sebemenším dílem přispěli k celoročnímu dílu společnému,
patří taktéž můj upřímný dík.
Žádné snažení by však nemohlo být dostatečné bez největšího pomocníka. Bůh žehnal
nelehké práci všech diakonů po celý rok. V Jeho požehnání a Slovu měli oporu, z něj
čerpali energii a sílu stále znovu sytit hladové, oblékat nahé, navštěvovat nemocné
a ujímat se znavených poutníků. Obracím se k Bohu s díky za Jeho pomoc a zároveň
vyprošuji požehnání pro příští dny roku 2011.
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.96/2004Sb. Vedoucí ošetřovatelské
služba je Marcela Maňurová.

Oblast působnosti zařízení: (spádová oblast) – region, obec, část
obce atd.:
Rýmařov, Břidličná, Velká Štáhle, Malá Štáhle, Vajglov, Rýžoviště, 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.

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.

Ošetřovatelská služba
Pečovatelská služba – všechny úkony dle zákona108/2006 Sb.
a vyhlášky 505/2006 Sb.
Pečovatelská služba – bez dovozu obědů

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

ZPRÁVA O ČINNOSTI

V souladu s nově přijatým 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.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Byla poskytována v rýmařovském a bruntálském
regionu seniorům a osobám se zdravotním
postižením v jejich prostředí.

DOZORČÍ RADA STŘEDISKA:

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

Má v současnosti čtrnáct řádných členů:
Předsedkyně dozorčí rady:

Mgr. Zdeňka Sedláčková

Místopředseda dozorčí rady:

Ing. Noemi Batlová

Členové:

Ing. Jen Bartušek

Pavel Raška

u 4 uživatelů v Bruntále.

Marie Hofmanovái

Marta Sedláková

Nejčastěji poskytované služby jsou:

Ing. Petr Klouda

MUDr. Bohumil Servus

Mgr. Dagmar Konečná

Jindřich Šíma

Jitka Kunzfeldová

Bc. Lubomír Vraj

Anežka Přikrylová

Anna Zámečníková

V roce 2010 jsme tuto službu poskytovali celkem
u 191 uživatelů v rýmařovském regionu a také

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dovoz oběda (163 uživatelů)
Úklid domácnosti (37 uživatelů)
Zajištění léků (31 uživatelů)
Pomoc při úkonech osobní hygieny (26 uživatelů)
Zajištění nákupu (22 uživatelů)
Praní a žehlení prádla a jejich drobné úpravy (17 uživatelů)
Pomoc při sebeobslužných činností, nácvik soběstačnosti, vertikalizace
(14 uživatelů)
Pomoc při podávání jídla (6 uživatelů)
Dohled nad užíváním léků (5 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…

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA:
Je tvořena třemi zaměstnanci střediska:
Předsedkyně správní rady:

Bc. Marcela Staňková, DiS.

Místopředsedkyně:

Jana Haberhauerová

Místopředseda:

Mgr. Vladimír Stanzel

V současné době zajišťuje naše středisko i pečovatelskou službu ve třech
domech s pečovatelskou službou (tzv. DPS), a to na tř. Hrdinů č. 20 a č. 22, na
ul. Revoluční č. 30 a na ul. 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 vozíme obyvatele z DPS na nákupy do místních
supermarketů.
Pečovatelská služba je hrazena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006.

Manažerkou domova odpočinku ve stáří je Renata Bršťáková. Domov pro
seniory má kapacitu 23 ubytovacích míst, službu zajišťuje 8 pracovnic soc.
služeb. Domov se zvláštním režimem disponuje 11 místy, tuto službu zajišťuje
5 pracovnic soc. služeb a týdenní stacionář má k dispozici 7 míst, o uživatele
této služby pečují 3 pracovnice soc. služeb. Zájemci o pobytovou službu se
k nám mohou přijet podívat i se svými příbuznými, a seznámit se tak
s prostředím Domova. V Domově jsou poskytovány služby sociální péče
stanovené pro domovy pro seniory, 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.

Dary přijaté v roce 2010:
dárce

peněžní dar v Kč

p. Dimitrios Karajanis

40 000

FS ČCE Olomouc

19 480

Dušan Vinklar-HEROS

23 540

paní Mullerová

5 000

FS ČCE v Zábřehu

1 950

římskokatolická farnost Rýmařov

200

ostatní drobní dárci

109 423

dary celkem

199 593

Pohledávky k 31.12.2010
účet

předmět

311

Odběratelé – zdravotní pojišťovny, Sagapo

859 191,40

314

poskytnuté zálohy – energie, Hosting Profi

267 000,00

315

nedoplatky klientů DOS

56 720,00

319

ostatní pohledávky

10 489,00

pohledávky celkem

Ubytování nabízíme v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových 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 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 Domova je umístěna prádelna, nově vybavená moderní
pračkou a sušičkou, pro praní drobného prádla uživatelů dle jejich přání nebo
potřeb.
Celodenní péči o uživatele služeb
zdravotnickou péči zdravotní sestry.

zajišťují

ošetřovatelky,

odbornou

Kč

1 193 400,40

Závazky k 31. 12. 2010
321

dodavatelé – neuhrazené faktury se splatností v r. 2011

325

ostatní závazky – přeplatky klientů DOS

331

zaměstnanci – mzdy za prosinec splatné v lednu r. 2011

804 004,00

336

sociální a zdravotní pojištění splatné v lednu r. 2011

492 000,00

342

daň ze závislé činnosti splatná v lednu r. 2011

133 611,00

závazky celkem

300 368,84
7 146,00

1 737 129,84

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA:

SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE:
Byla poskytována v rýmařovském regionu, osobám s mentálním a zdravotním
postižením v jejich domácím prostředí.
Osobní asistence je terénní služba, kterou zajišťuje čtveřice odborně
způsobilých pracovníků přímé péče, vedoucí osobní asistence je Marcela
Maňurová.
V roce 2010 jsme tuto službu poskytli u 7 uživatelů v rýmařovském regionu.
Osobní asistence je hrazena dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
a prováděcí vyhláškou 505/2006.

DOMOV ODPOČINKU VE STÁŘÍ
Domov odpočinku ve stáří je poskytovatelem pobytové sociální služby. Služba
směřuje k podpoře uspokojování individuálních potřeb uživatele, Činnost
domova odpovídá potřebám uživatelů služeb podle typu služby, kterou uživatel
využívá. Přestavěná budova bývalé fary se podle druhu poskytované služby dělí
na tři samostatné úseky:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Týdenní stacionář

V měsíci dubnu vysluhovala pašijové bohoslužby s. vikářka Lukášová. V květnu
jsme společně s dětmi z místní mateřské a základní školy oslavili Den matek,
v červnu proběhl výlet do Solné jeskyně v Karlově Studánce. Během letních
měsíců jsme pravidelně 1x týdně společně grilovali, v říjnu nás potěšil svým
uměním pěvecký sbor FS ČCE Olomouc, který koncertoval v kapli DOS. Mikuláš
s čertem zavítali do domova v prosinci se štědrou nadílkou, mikulášskou
besídku uspořádaly děti ZŠ a MŠ Dolní Moravice a 19. prosince vysluhovala
slavnostní bohoslužbu s. farářka Rumlová z Olomouce. O tři dny později, 22.
prosince, pak DOS navštívili koledníci z místní mateřské a základní školy
s vánočním programem. Ve čtvrtek 7. 10.a v pátek 8. 10. 2010 jsme pořádali
v rámci Týdne sociálních služeb den otevřených dveří. V sobotu 22. 5. 2010
jsme se v rámci komunitního plánování města Rýmařova zúčastnili Veletrhu
zdraví a soc. služeb, kde jsme prezentovali svoji činnost. Zaměstnanci Domova
se snažili zpestřit pobyt uživatelů služeb i svými aktivitami - promítáním
fotografií z minulých akcí, uvařením večeře dle přání uživatelů služeb,
výzdobou Domova u příležitosti Velikonoc a Vánoc.

Osobní náklady v roce 2010:
v Kč
mzdové náklady

8 591 350
z toho pracovní smlouvy

7 923 188

dohody o pracovní činnosti

539 991

dohody o provedení práce

128 171

zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)

2 876 916

zákonné soc.náklady-vzdělávání,supervize

102 120

ostatní sociální náklady (stravování,os.ochran.pomůcky)

302 664

náhrada za dočasnou pracovní neschopnost
osobní náklady celkem

12 869
11 885 919

Způsob zjištění základu daně v roce 2010:

výsledek hospodaření
náklady vyloučené z daň.základu:

10 261 370

náklady na reprezentaci

20 846

rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

11 355

náklady hrazené z výnosů, které nejsou předmětem
daně
výnosy, které nejsou předmětem daně:
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 antidekubitních podložek a
elektrických ventilátorů, které slouží v letních měsících uživatelům bydlícím
v podkroví DOS. Pro zvýšení bezpečnosti všech uživatelů bylo zakoupeno
celkem 5 evakuačních plachet.

136 388

z toho dary
úroky

10 229 169
10 115 765
200 000
276

dotace

6 763 000

výnosy hlavní činnosti, kde náklady jsou vyšší

3 152 489

základ daně

281 993

snížení základu daně podle §20 odst. 7

168 000

snížený základ daně

113 000

daň 19%

21 470

sleva na dani podle § 35 odst. 1b

21 470

upravená daň

0

Přijaté provozní dotace v roce 2010:
poskytovatel dotace

výše dotace v Kč

MPSV

4 982 000

MV ČR

12 000

MSK

100 000

Město Rýmařov

1 559 000

Obec Horní Město

30 000

Obec Tvrdkov

20 000

Obec Stará Ves

20 000

Obec Dolní Moravice

40 000

dotace celkem

6 763 000

Přijaté nadační příspěvky v roce 2010:
nadační fond

příspěvek v Kč

NFOH

100 000

NOKD

100 000

Trvale jsme 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 rozpracování
standardů kvality sociálních služeb,
vypracovali 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) podle
ordinace lékaře provádějí 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.
V rámci využití volného času nabízíme zájmovou a kulturní činnost. Uživatelům
je permanentně k dispozici knihovna a internet. 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). Obecní úřad
Dolní Moravice pořádá pro občany obce a
pro naše uživatele tzv. kavárničky, které
se v zimním období konají na Domově a
v letním období v budově OÚ. V roce
2010 začala 1x měsíčně do DOS dojíždět pastorační pracovnice za
spolupracujícího FS ČCE v Olomouci.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12. 2010
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 prostorách střediska, které byly k tomuto účelu upraveny, nebo přímo
v domácnosti klienta.

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 neprovádí hospodářskou činnost.

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.

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. V Dolní Moravici vlastní Diakonie ČCE –
středisko v Rýmařově Domov odpočinku ve stáří.
V účetním období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 bylo účtováno podle vyhlášky č.
504/2002 Sb., Českých účetních standardů pro úč. 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 sw firmy eMsoft. Veškeré účetní doklady jsou
archivovány v PC i v tištěné formě. Jsou uschovány ve středisku.
V roce 2010 byl výsledek hospodaření 136 387,98 Kč, z toho z hlavní činnosti
135 387,98 Kč, z pronájmu kotelny (hospodářská činnost) 1 000,- Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2010:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
název činnosti

výnosy

pečovatelská služba

náklady

výsledek
hospodaření

7 328 958,37

7 174 373,62

154 584,75

612 953,00

613 104,64

-151,64

DOS

5 870 017,19

5 775 611,47

94 405,72

DOS se zvl.režim

3 146 904,33

3 149 018,67

-2 114,34

týdenní stacionář

1 409 115,00

1 409 037,70

77,30

sociálně terapeutická dílna

1 157 603,20

1 269 017,01

-111 413,81

1 000,00

0,00

1 000,00

19 526 551,09

19 390 163,11

136 387,98

osobní asistence

pronájem
celkem

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 20010
podle kategorií:
kategorie

průměrný evidenční přepočtený počet

ředitel

1

zástupce
referent

ředitele,

finanční

1

administrativ.pracovník

1,17

projektový pracovník

0,15

sociální pracovník

2,66

pečovatel

21,9

zdravotní sestra

5,25

úklid

2

celkem

35,13

SOCI

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.
V lednu 2010 převzala Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově jako svou další
službu Sociálně terapeutickou dílnu Buřinka. Tato dílna vznikla na základě
žádosti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR (SPMP).
Dílna celý rok pomáhala uživatelům v zácviku dovedností jak pracovních
a komunikačních, tak i sociálních. Dokonce zaměstnala jednoho z uživatelů
jako pomocníka při rozvozech obědů. Zúčastňovala se různých prodejních akcí
a trhů, kde prezentovala práci našich uživatelů.Služba Sociálně terapeutická
dílny je poskytována v účelově zařízené místnosti SVČ, Divadelní 10/383, 795
01 Rýmařov. K dispozici jsou nebytové prostory o celkové rozloze 98,4 m2,
k dispozici je keramická a výtvarná dílna (hrnčířský kruh, keramická pec),
kancelář s relaxačním koutem, místnost sloužící pro mimopracovní aktivity a
vzájemné setkávání, kuchyňka na přípravu jednoduchých dopoledních svačin,
šatna a jedna toaleta standardních rozměrů.
Sociálně terapeutická dílna poskytuje služby v sociálně terapeutické dílně
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
muzikoterapie, logopedie, cannisterapie

V neděli 17. ledna 2010 proběhla v kostele
FS ČCE Olomouc slavnostní bohoslužba,
během níž složila slib nová dozorčí rada
střediska. Olomoucký sbor se tak definitivně
stal spolupracujícím sborem střediska.
Božím slovem sloužil br. farář Vojen
Syrovátka, se zdravicí se připojil i br. farář
Pavel Kalus.

22. ledna 2010 proběhl již 9. Výroční
ples střediska, výtěžek z plesu
(52 499,- Kč) byl použit nazakoupení
výtvarných pomůcek do sociálně
terapeutické dílny

V únoru r. 2010 se mohli senioři i zaměstnanci
střediska zúčastnit putovní výstavy Zmizelí
sousedé, kterou společně pořádaly Gymnázium,
Rýmařov, příspěvková organizace a Židovské
muzeum Praha.

V rámci
Týdne
sociálních
služeb
vyhlášených
Asociací
poskytovatelů
sociálních služeb ČR uspořádalo středisko
den otevřených dveří v DOS Dolní
Moravice, sociálně terapeutické dílně a ve
středisku samotném. Středisko se také
prezentovalo
na
Veletrhu
zdraví
a sociálních služeb v Rýmařově.

Středisko pořádalo tradiční multigenerační
setkání v předvánoční době, oslavu Dne
matek a další. V roce 2010 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.
Každé sudé úterý se senioři setkávali vždy od 13:00
hodin při kávě v „Kavárničce pro seniory“ na
tř. Hrdinů. Zájemci o tuto službu na ni byli po
domluvě sváženi a po jejím skončení zase rozváženi
do svých domovů.

Protože obyvatelstvo domova pro
seniory v Dolní Moravici rapidně
stárne a stává se čím dál méně
soběstačným,
přestávají
být
mechanická lůžka, jimiž jsme
domov vybavili, zárukou kvalitně
poskytované péče (jsou vlivem 5
let
používání
opotřebovaná
a častým
střídáním
klientů
"vyleželá"). S laskavou finanční
pomocí Ministerstva zdravotnictví
ČR a Nadace OKD jsme mohli
vyměnit 7 mechanických lůžek za lůžka elektrická a také zakoupit
4 antidekubitní matrace. Tím jsme zajistili větší komfort uživatelům služeb,
kteří se budou moci sami napolohovat pomocí elektrického ovládání (zlepší se
kvalita jejich života). Tato obměna je přínosem i pro zaměstnance – ušetří si
fyzickou námahu

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 v Dolní
Moravici. Členové evangelického sboru (5 členů a 2 náhradníci) se podílejí na
práci dozorčí rady střediska Diakonie v Rýmařově.
DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PÉČE
Duchovní a pastorační péče je v posledním roce nedílnou součástí života
Domova. Uživatelé, kteří chtějí navštěvovat křesťanské shromáždění a být ve
společenství věřících, mají možnost účastnit se pondělních římskokatolických
mší v 15 hodin, které koná pravidelně p. farář Marek Žukowski z Malé Morávky.
Pravidelné a dopředu ohlášené bylo také pozvání ke svátosti smíření.

MASÁŽE
Ve středisku, případně v klientově domácnosti poskytujeme tři 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.

Uživatelé navštěvují stále ve větším počtu evangelické pobožnosti při
návštěvách pastorační pracovnice z Olomouce. Před vánočními a velikonočními
svátky se konají evangelické bohoslužby, kterých se účastní také sestry a bratři
z olomouckého sboru ČCE. V červnu 2010 přednesl olomoucký pěvecký sbor
Zpěvokol pásmo písní a slova, které bylo klienty vděčně přijato.

Lymfatická masáž:

Na přání klientů zprostředkovává pastorační pracovnice také kontakt na
duchovní jiných církví. V roce 2010 to byl řeckokatolický farář Jan Ullman
z farnosti Břidličná, který pak vykonal v Domově několik návštěv a zúčastnil se
koncertu sboru FS ČCE v Olomouci Zpěvokolu. Pravidelně probíhají pastorační
návštěvy na pokojích uživatelů. Čas návštěv je využíván podle potřeb uživatelů
(rozhovor, četba, zpívání).

Parafínové zábaly:

Dvouletá spolupráce a společná služba střediska a sboru přinesla nové podněty
k práci a vedla k navázání nových osobních vztahů mezi klienty, zaměstnanci
a olomouckým sborem. Máme naději, že v dalších letech se spolupráce
s pomocí Boží dále rozvine a vztahy upevní.
Noemi Batlová
pastorační pracovnice

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.

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.

