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Poslání
Diakonie ČCE – středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě je pobytové zařízení sociálních
služeb s 20 lůžky. Domov pro osoby se zdravotním postižením má kapacitu 16 lůžek a slouží
pro trvalý pobyt 16 klientů s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, pro muže a ženy.
Odlehčovací služba pro krátkodobé pobyty má kapacitu 4 lůžka.
Snažíme se vytvářet podmínky pro smysluplný a hodnotný život klientů našeho domova
navzdory těžkému tělesnému postižení. Klienty domova jsou např. lidé postižení
huntingtonovou chorobou, roztroušenou sklerózou mozkomíšní, popř. jiným závažným
onemocněním centrálního nervového systému.
Motivací pro tuto naší službu potřebným je, ve smyslu Řádu diakonické práce, křesťanská láska
k bližnímu.
Cíl
Dlouhodobým cílem střediska je poskytovat klientům takovou formu podpory, která vede
ke zlepšení jejich nepříznivé sociální situace.
Vedení a správa střediska
Správní rada
Správní rada střediska je kolektivním statutárním orgánem. V roce 2018 správní rada pracovala
nově od 01.03.2018 ve složení těchto statutárních zástupců: Mgr. Zdeněk Hojný – předseda
správní rady a prozatímní ředitel střediska, Eva Petránková a Mgr. Iva Dörrová - členky správní
rady střediska. Nebyly provedeny změny ve zřizovací listině. Správní rada se sešla ke svým
samostatným jednáním celkem 6x.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je poradním a kontrolním orgánem střediska. Dozorčí rada střediska pracovala
ve složení: Pavla Šašinková, Mgr. Marek Bárta, Irena Pytlíková, Bc. Beata Hovorková, Mgr. Daniela
Petrová, MUDr. Zuzana Štenglová a Renata Králová. Dozorčí rada jednala v průběhu roku 5x
a projednávala zprávy za rok 2017, závěry proběhlé inspekce kvality ve službě Domov se
zdravotním postižením, plánem činnosti na rok 2019 a byla informována o životě a hospodaření
střediska v průběhu roku.
Pracovníci střediska
Přepočtený počet pracovníků střediska dosáhl 23,57 pracovních úvazků. Pracovníků v přímé péči,
tj. pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester a sociálních pracovníků bylo 75,8%
z celkového počtu. Ostatní pracovníci zajišťovali nezbytné provozní činnosti, kterými jsou
příprava stravy, administrativa a údržba.
Spolupráce s partnerským sborem
Farní sbor ČCE Náchod - Šonov je spolupracujícím sborem střediska v Náchodě podle Řádu
diakonické práce. Členové sboru se podílí na práci dozorčí rady střediska, podporují středisko
finančními dary a formou dobrovolnictví. Partnerský sbor je pravidelně informován o dění
ve středisku.
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V průběhu roku 2018 jsme poskytovali:
Lidem se zdravotním postižením a seniorům
pomoc prostřednictvím dvou registrovaných sociálních služeb:
•
•

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací služba

Veřejnosti, rodinám a lidem zajišťujícím péči v rodině
•

bezplatné základní poradenství a přímou pomoc prostřednictvím Odlehčovací služby

Studentům, pracovníkům partnerských organizací
•

stáže a praxe ve středisku (spolupracujícími organizacemi byly např. SOŠ Evangelická
akademie Náchod).

V roce 2018 jsme pořádali/ účastnili jsme se/ získávali nebo spolupracovali:
• V kapli domova proběhla 2 vystoupení hudebních těles. Jednalo se o hudební skupiny
Pěnice z České Skalice a KonTakt.
• V průběhu roku v našem domově probíhala pravidelná canisterapeutická setkání díky
společnosti Aura Canis
• Někteří klienti navštívili 2 divadelní představení v městském divadle, konkrétně představení
„Zůstane to mezi námi“ divadla Studio DVA a představení divadelní formace „Partička
na vzduchu“.
• V průběhu roku se v našem domově uspořádaly celkem 8x oslavy narozenin klientů;
pokaždé u několika klientů najednou.
• V kapli domova probíhaly pravidelně bohoslužby připravované partnerským sborem ČCE
Náchod – Šonov.
• Členové sboru a další příznivci pořádají pro klienty BETANIE přednášky s promítáním nebo
zvou další zajímavé lidi, muzikanty apod. V průběhu roku se konalo 5 přednášek z cest
(Madeira, Kamčatka, Wales, Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela, Řím).
• Spolupracujeme se Společností pro Huntingtonovu nemoc, s Unií Roska, místní organizací
zdravotně postižených SOLIDARITA, dále s Evangelickou akademií v Náchodě.
• Někteří klienti se zúčastnili vánoční prodejní výstavy v Domově důchodců v Náchodě.
• V našem domově proběhla Mikulášská nadílka se studenty Evangelické akademie
v Náchodě.
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• V našem domově proběhlo Vánoční povídání s paní Kateřinou Vašinovou.
• Se střídavými úspěchy jsme získávali podporu dobrovolníků, kteří nám různými způsoby
pomáhají překračovat hranice všedních dnů a přinášet malé i velké radosti klientům
i pracovníkům.

Sociální služby
Evangelický domov
Evangelický domov je pobytové zařízení určené pro klienty, kteří se vzhledem k nemoci nebo
vážnému zdravotnímu postižení nacházejí v situaci, kdy je pro ně život ve vlastní domácnosti
velmi obtížný nebo nemožný. Menší část domova je určena pro krátkodobé pobyty klientů
formou odlehčovacího pobytu pro rodiny, které se přechodně nemohou o klienta postarat.
Služby evangelického domova jsou poskytovány dle ust. § 48 a § 44 Zákona o sociálních službách
jako domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba.
Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením
Službu v domově v minulém roce využilo 19 klientů. Cílem této služby je vytváření podmínek
pro důstojný život klientů domova, kteří se z důvodu závažného tělesného a neurologického
onemocnění nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. V domově je zajištěno trvalé ubytování,
stravování a další sociální a zdravotní služby, které vyžaduje situace klientů.
Služba měla v roce 2018 kapacitu 16 lůžek. Z toho 6 míst v jednolůžkovém pokoji a 10 míst
ve dvoulůžkovém pokoji. Péče byla poskytována v nepřetržitém provozu. Služba zahrnuje pomoc
při sebeobsluze klientů domova, přípravu a podávání stravy, základní ošetřovatelskou péči, praní
prádla a další nezbytné služby spojené s bydlením. Zdravotní péče byla zajišťována zdravotnickým
personálem domova ve spolupráci s praktickými a dalšími odbornými lékaři.
Pracovníci klientům poskytují 24 hodin denně podporu v nepohyblivosti a snaží se jim pomáhat
při všech činnostech, které si nemohou udělat sami. Tím jim nahrazují „nepohyblivé nebo
neovladatelné ruce a nohy.“ Jedná se o náročnou a dlouhodobou péči. Postup nemoci klientů se
personál snaží zpomalit především pasivní fyzioterapií. Zdravotnický personál se zaměřuje
na omezení dalších zdravotních komplikací, například na prevenci a ošetřování proleženin.
Pracovníci hledají spolu s našimi klienty možnosti pracovních, kulturních a vzdělávacích aktivit.
Tyto možnosti jsou podmíněny zájmem a schopnostmi klientů a zároveň personálními,
prostorovými a materiálními možnostmi služby.
Do života domova se promítá také křesťanský církevní život. V kapli, která je součástí domova,
se konají bohoslužby každý druhý pátek.
V roce 2018 neproběhly žádné kontroly v této sociální službě.
Celkové provozní náklady domova pro osoby se zdravotním postižením dosáhly za rok 2018
částky 11.197.558 Kč. Z toho úhrady klientů kryly 32 % celkových nákladů služby, 55,9 % nákladů
bylo pokryto vyrovnávací platbou z prostředků státního rozpočtu a Královéhradeckého kraje.
Úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči kryly 12,1 % nákladů.
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Základní údaje o kapacitě, počtech klientů a personálním zajištění služby v roce 2018:
Kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením 16 lůžek, službu využilo: 19 osob,
využití služby/obložnost: 100 %, počet pracovních úvazků: 18,88, z toho pracovníci v přímé práci
s klienty 14,32; personál kuchyně 1,2; administrativa a thp 1,6.
Odlehčovací služba
V části domova je poskytována péče klientům formou krátkodobých odlehčovacích pobytů.
Klienty jsou nejčastěji lidé z Královéhradeckého kraje z cílové skupiny osob se zdravotním
postižením nebo senioři. Cílem služby je zajistit potřebnou péči po přechodnou dobu, kdy tuto
péči nemůže zajistit rodina nebo jiný poskytovatel. Po ukončení odlehčovací služby klient odchází
do domácnosti nebo do jiného zařízení, které poskytuje potřebnou péči. Součástí služby je
poskytnutí ubytování, stravy a další nezbytné sociálně zdravotní péče.
Tuto službu o kapacitě 4 lůžka v průběhu roku 2018 využilo 39 klientů.
V roce 2018 neproběhly žádné kontroly v této sociální službě.
Celkové provozní náklady odlehčovací služby dosáhly v roce 2018 2.797.810 Kč. Z toho úhrady
uživatelů kryly 27,8 % celkových nákladů služby, 12,1 % nákladů kryly úhrady zdravotních
pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči, 60,1 % nákladů bylo pokryto vyrovnávací platbou
z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Královéhradeckého kraje a města Náchod.
Základní údaje o kapacitě, počtech uživatelů a personálním zajištění služby v roce 2018:
Kapacita odlehčovací služby: 4 lůžka, službu využilo 39 osob,
využití služby/obložnost: 78,15 %, počet pracovních úvazků: 4,72, z toho pracovníci v přímé práci
s klienty 3,58, personál kuchyně 0,3, thp a administrativa 0,4.

Zázemí poskytovaných služeb -budova domova
V budově, která je zázemím pro obě poskytované registrované sociální služby, v roce 2018
nedošlo k žádné rekonstrukci. Nepodařilo se dokončit opravu balkónů ve 2. nadzemním podlaží
(1. patře) domova – nová i stará budova.
Údržbu budovy představovala pouze výmalba veškerých místností v budově včetně chodeb.
Taková údržba byla provedena na konci roku 2018.
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Spolupráce s institucemi
Naše činnost byla podpořena z následujících zdrojů:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Odlehčovací služba – celková podpora v roce
2018 7.780.000,- Kč
• Královéhradecký kraj
Domov pro osoby se zdravotním postižením – celková podpora v roce 2018 0,- Kč

• město Náchod
Odlehčovací služba – celková podpora v roce 2018 100.000,- Kč
• Farní sbor ČCE Náchod - Šonov
Partnerský sbor ČCE

Dárci a podporovatelé
V roce 2018 jsme získali podporu, bez které by nebylo možné naši činnost provozovat
v uvedeném rozsahu. Za finanční a věcnou podporu, a za podporu ve formě dobrovolnické práce
děkujeme těmto podporovatelům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, město Náchod,
Farní sbor ČCE Náchod-Šonov, Farní sbor ČCE Hradec Králové, Sbor Církve bratrské v Náchodě,
Martin Jiránek, Tomáš Mohr, MPP Chrudim s.r.o.,
Jaroslav Skuhravý, Lenka Kotalová, Iva Stádníková, MUDr. Hana Jelenová, Ing. Zdeněk Ryšavý,
Benefiční koncert Broumov, Vlasta Klapalová, Jan Bartůšek, Antonín Štědra, Radim Jirsa, Hana
Bouzková.
Děkujeme také dárcům, kteří zde nejsou jmenováni.
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Zpráva o hospodaření
Podrobný přehled hospodaření je uveden v účetních výkazech – Rozvaze, Výkazu zisku a ztrát a
příloze účetní závěrky za rok 2018.
Veškeré náklady organizace v roce 2018 byly vynaloženy k zajištění hlavní činnosti organizace.
V roce 2018 byla činnost financována následující způsobem:
Poskytovatel
MPSV ČR – dotace na provoz
město Náchod – dotace na provoz

Částka
7.780.000,- Kč
100.000,- Kč

Královéhradecký kraj
Peněžní dary

0,- Kč
122.532,- Kč

Nepeněžní dary
Tržby za činnost organizace

0,- Kč
6.174.838,- Kč

Peněžní prostředky:
Na začátku účetního období měla organizace finanční prostředky ve výši 2.203.000 Kč. Na konci
účetního období měla společnost finanční prostředky ve výši 3.886.000 Kč.
Výše finančních prostředků se skládá z vkladů klientů, klienti poskytli 654.000 Kč. Finanční
prostředky klientů slouží na nákup léků a nadstandartních služeb.
Investiční náklady (pohyb majetku) 2018:
V roce 2018 středisko nepořídilo žádný hmotný investiční majetek.

Fondy:
Zůstatek fondu darů je 742.000 Kč.
Zůstatek fondu provozního hospodaření je 317.000 Kč, v roce 2018 byl fond bez pohybu.

Informace o provozním hospodaření

Náklady k 31.12.2018 v tis. Kč
Osobní náklady
10.417
Nákupy a nakupované
služby
3.061
Odpisy
327
Ostatní náklady
190
Náklady celkem
13.995

NÁKLADY CELKEM
Odpisy
2%

Ostatní náklady
1%

Nákupy a nakupované
služby
22%

Osobní náklady
75%

Výnosy k 31.12.2018 v tis. Kč
Úhrady klientů
4.387
Provozní dotace MPSV 7.780
Provozní dotace kraje
0
Zdravotní pojišťovny
1.695
město Náchod
100
Ostatní příjmy
76
Vedlejší činnost
0
Příspěvky ostatních
měst a obcí
0
Výnosy celkem
14.038

město Náchod
1%
zdravotní pojišťovny
12%

VÝNOSY CELKEM
ostatní příjmy
1%

provozní dotace kraje
0%
úhrady klientů
31%

provozní dotace MPSV
55%

Příloha:
1. výkaz zisku a ztráty
2. rozvaha
3. příloha k účetní závěrce
4. výrok auditora
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IČ 46522182
Špreňarova 1053, 547 01 Náchod
tel: 491 423 154
web: www.betanie.diakonie.cz
e-mail: reditel@betanie-na.cz
bankovní spojení: ČS, a. s.
č.účtu: 1180078319/0800
Ředitel střediska
Ing. Dušan Šedek
tel. 735 792 295
reditel@betanie-na.cz
Vedoucí domova
Eva Petránková
tel. 735 792 292
vrchnisestra@betanie-na.cz
Sociální pracovnice – domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
Mgr. Iva Dörrová
tel. 735 792 291
socialniDOZP@betanie-na.cz
Sociální pracovnice – odlehčovací služby (OS)
Jana Kachlíková, DiS.
tel. 735 792 294
socialniOS@betanie-na.cz
Kancelář
Petra Chrásková
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