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Slovo úvodem
Ak by si niekto dal prácu a vyhotovil štatistiku, ktorá téma bola najčastejšie skloňovaná v médiách 
v posledných dvoch rokoch, tak pandémia Covid 19 by určite bola veľkým favoritom na víťazstvo. 
Dotkla sa nás všetkých a bez výnimky. Bezprecedentná zmena v našich životoch, tí šťastnejší 
boli obmedzení vo svojich bežných aktivitách, tí menej šťastní prišli o svojich blízkych, ktorí tu 
možno stále mohli byť medzi nami.

Môžem porovnávať naše skúsenosti so skúsenosťami predkov, tí zažívali epidémie až pandémie 
častejšie, pravdou ale je, že svet nebol tak prepojený ako býval do začiatku roku 2020. Radšej 
ale ostanem v prítomnosti a tak trochu aj v budúcnosti. 

Ja sa dnes chcem na posledné dva roky pozrieť z iného pohľadu – čo nám táto situácia dala. 
Nebol to ojedinelý prípad, keď som dostal odpoveď, že mnohí z nás zrazu mali čas tráviť čas so 
svojimi blízkymi, zrazu sme zistili, že sa za mnohými vecami zbytočne ženieme a že sa dá žiť aj 
inak – navzájom bližšie (znie to paradoxne s ohľadom na všetky obmedzenia a zákazy, však?), 
sústrediť sa na veci podstatné a odhaliť krásu bežného dňa. Krásu rozhovoru s ľuďmi okolo 
nás, krásu zastavení, krásu prírody, ktorá žila ďalej napriek našim rúškam a odstupom a zákazom 
vychádzaní, napriek chaosu a protichodných a až alibistických vyjadrení, ktoré na nás chŕlili 
médiá. 

Postupne sa vraciame ku stavu, ktorý nazýváme normálom. Nie, už to nebude také, aké to 
bolo pred dvoma rokmi, prežili sme veľkú zmenu a každá zmena so sebou prináša nové veci. 
Želám nám všetkým, aby sme v sebe uchovali čas, keď sme si boli blízki, keď sme spolu čelili 
nový výzvam. A keď sa znovu necháme pohltiť hektikou, nech si vždy povieme stop a nájdeme 
si čas na svojich blížnych.

Ing. Pavol Sajták, MSc., člen dozorčí rady střediska 



O středisku

Středisko Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou podporuje v regionu Jablonecka a Frýdlantska 
potřebné osoby od nejmladších po nejstarší. Pomáháme hledat řešení v náročných životních 
situacích. Důležitá je pro nás týmová spolupráce i respekt k právům klientů. Prostřednictvím čtyř 
registrovaných služeb podporujeme naše klienty tak, aby mohli žít život co nejvíce srovnatelný 
s životem jejich vrstevníků.

Jablonecká Diakonie vznikla z vůle členů evangelického sboru v Jablonci nad Nisou, kteří se 
rozhodli věnovat své síly na praktickou pomoc potřebným. Středisko bylo založeno k 26. červenci 
roku 2006 a začalo své služby poskytovat od ledna 2007.

Středisko je samostatným právním subjektem v rámci struktury Diakonie Českobratrské církve 
evangelické, je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a České 
asociace streetwork.

Orgánem řízení a správy je správní rada střediska. Poradní a kontrolní činnost vykonává dozorčí 
rada střediska. 

Přímou pomoc potřebným vykonávají sociální pracovnice/pracovníci, pracovnice sociální péče 
(pečovatelky) a pracovníci v sociálních službách (kontaktní pracovnice/pracovníci). Všichni 
pracovníci v přímé péči se vzdělávají a pravidelně využívají podpory supervizora.

V roce 2021 pracovalo ve středisku 31 pracovníků, v přepočtu 23,02 úvazků. Z toho v pečovatelské 
službě pomáhají dva pracovníci a na Kruháči jeden pracovník na dohodu. Dále byly uzavřeny 
dohody s pracovnicí na úklid, administrativní pracovnicí, údržbářem a správcem webu. Naši 
činnost podporují každoročně tři dobrovolníci.



Správní rada střediska

Správní rada střediska byla v roce 2021 tříčlenná. Předsedkyní správní rady střediska je ředitelka 
střediska Michaela Albrechtová. Zástupkyní ředitelky a členkou správní rady je ekonomka střediska 
Ing. Monika Chalupecká. Členem správní rady je vedoucí nízkoprahových klubů Mgr. Pavel Novák.

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada střediska pracovala v roce 2021 ve složení pěti řádných členů a jednoho náhradníka.  

Dozorčí radu střediska tvoří z velké části členové spolupracujícího farního sboru, zvolení staršovstvem. 
Ti zajišťují propojení sboru s Diakonií a kontrolují směřování střediska. Dozorčí rada se sešla na 
čtyřech řádných jednáních, v průběhu roku byla v kontaktu s ředitelkou střediska a napomáhala 
nést radosti i strasti střediska.

Hodnoty Diakonie
 
Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.



Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nad 19 let a seniory, kteří 
se již neobejdou bez pomoci druhých. S naší pomocí mohou zůstávat déle ve svém domácím 
prostředí.

Služba je držitelem certifikátu Systém 
managementu kvality na úrovni 
Diakonická extraliga.

51 5 548 
hodin 
přímé péče

podpořených 
osob 5 106 návštěv 10 pracovníků

5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
pecovatelska.sluzba@jablonec-diakonie.cz
603 456 244
Identifikátor: 5741111



Příběh ze služby

Paní Jarmila oslovila začátkem roku naši pečovatelskou službu. Potřebovala pomoc s přípravou 
jídla. Do té doby o ni pečovala dcera, sama už v důchodovém věku. Bohužel se u ní objevily 
zdravotní komplikace, a tak nemohla za maminkou každý den dojíždět.

Domluvili jsme, že naše pečovatelky budou do domácnosti docházet dvakrát týdně, zbylé dny 
zajistí péči dcera. Po dvou měsících však dcera paní Jarmily musela do nemocnice. Začali jsme 
proto paní Jarmilu navštěvovat každý den. Péči jsme rozšířili také o nákup, úklid, pomoc s prádlem, 
hygienu ve sprše nebo na lůžku. Naše pečovatelky paní Jarmilu podporovaly v plné výbavě 
ochrannými pomůckami i v době, kdy ji dostihl covid-19. Naštěstí se jednalo o lehčí průběh 
a klientka po 14 dnech téměř necítila následky.

Po návratu z nemocnice se však už dcera nemohla o paní Jarmilu starat tak, jak byla zvyklá 
doposud. V současné době proto naše pečovatelky pomáhají paní Jarmile každý den, nově 
navíc třikrát týdně navštěvují i její dceru. 



NZDM Cajk
Míru 1407, 464 01 Frýdlant
cajk@jablonec-diakonie.cz
603 291 933
Identifikátor: 8492814

Nízkoprahová zařízení pro dětí a mládež

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež Cajk a Kruháč pomáhají dětem a mládeži ve věku 6-26 let, 
která se dostává z různých důvodů do potíží. Usilujeme o pozitivní změnu v životním postoji 
a o sociální začlenění klientů.

426 6 833 setkánípodpořených 
osob 9 pracovníků

Oba nízkoprahové kluby jsou držiteli 
platného osvědčení kvality České 
asociace streetwork.

NZDM Kruháč
5. května 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
kruhac@jablonec-diakonie.cz
734 283 732
Identifikátor: 3428319



Příběh ze služby

Hance je 13 let, žije se svými rodiči a 5 sourozenci v malém bytě. Letos musela přestoupit na 
jinou školu. Její rodiče totiž neměli dostatek peněz na to, aby jí platili dojíždění do vzdálenější 
školy, kterou do té doby navštěvovala. Hanka měla z přestupu trošku obavy. Naštěstí se ale 
svěřila pracovníkům nízkoprahového klubu, kde našla potřebnou oporu a zázemí. Doma totiž ani 
jedno nemá. 

Začátky v nové škole ale nebyly snadné. Hanka měla problém najít si kamarády a hledala důvody, 
proč se na svět zlobit. Její frustrace občas vyústila v konflikt s pracovníky. Do klubu téměř přestala 
chodit, Pracovníci to ale nechtěli vzdát a snažili se s ní udržovat kontakt a nabízet podporu. 

Hanka se nakonec do klubu vrátila. Studium ji začalo bavit, znovu chodí na doučování a našla si 
i kamarády. S radostí se také zapojuje do aktivit klubu.  Hanka je nyní v osmé třídě a ráda by se 
vyučila kuchařkou. Jestli se jí tento sen splní, teď ale záleží jen na ní. V nízkoprahovém klubu 
bude mít vždy podporu. 



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby podporují rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Spolu-
pracujeme s rodinou a motivujeme ji k aktivnímu řešení jejich situace tak, aby mohli zůstat všichni 
pohromadě a děti měly možnost se v bezpečí rozvíjet.

Služba je držitelem certifikátu Systém 
managementu kvality na úrovni 
Diakonická extraliga.

28 134 
podpořených 
osob v rodinách

podpořených 
rodin 1 378 setkání 4 pracovníci

5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
aktivizacni.sluzba@jablonec-diakonie.cz
730 844 353
Identifikátor: 7080749



Příběh ze služby

Matce malého Pavlíka byl v průběhu těhotenství diagnostikován nádor na páteři. Po narození 
syna šla na operaci, při níž jí nádor odstranili. Následovala transplantace kostní dřeně.

Novorozený Pavlík byl velmi plačtivý, v noci málo spal a péči o něj zajišťoval hlavně otec. Jednou 
se zdržel v práci na oslavě narozenin svého kolegy a domů přišel opilý. Pláč svého synka nezvládl 
a uhodil ho do hlavičky. Pavlík byl hospitalizován s krvácením do mozku, otec byl umístěn do vazby. 

Pavlíkova matka ze strachu, aby jí nebyl syn odebrán, prohlásila, že je otec hrubý a bije je. Později 
přiznala, že si vše vymyslela, Pavlík jí však byl odebrán a umístěn do přechodné pěstounské péče. 

V polovině roku 2020 jsme s rodinou navázali spolupráci s cílem navrátit Pavlíka zpátky do rodiny 
a podpořit rodinu v těžkých dobách. Rodiče společně podstoupili párovou terapii, otec Pavlíka 
absolvoval terapie v poradně závislostí, společně se zúčastňovali soudních jednání, spolupracovali 
s probační a mediační službou a psychologem. Na závěr proběhla případová konference, kterou 
svolalo oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

V tomto náročném období byla matka Pavlíka v neustálém kontaktu s pěstounkou a udržovala 
vztah se svým synkem. Po roce snahy a úsilí byl Pavlík vrácen do péče rodičů. Oba rodiče se 
mu snaží vše vynahradit. 



Ocenění Jablonecká pečovatelka

Jablonecké středisko bude v roce 2022 ve spolupráci se Statutárním městem Jablonec nad Nisou 
a Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou již podesáté oceňovat výjimečný přístup 
pracovníků podporujících jablonecké seniory.



Výrok auditora



Hospodaření střediska

Náklady

Hospodářský výsledek

Výsledovka

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

685 196

891 254

755 772

12 646 429

91 814

15 070 465

Tržby z prodeje služeb

Úroky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

636 660

4 639

269 341

40 628

148 916

14 236 499

15 336 683
266 218

Výnosy

Rozvaha

0 0

4 828 876  

238 035 

232 804

4 350 667

370

4 828 876

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Dlouhodobý majetek celkem

Oprávky k dlouhod. majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem

Pokladna + ceniny

Účty v bankách

Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

Stav k 
poslednímu dni 
min. úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období

201 340

21 738

5 555 444

-216 551

4 828 876

Aktiva

5 561 971  



Vlastní zdroje celkem 2 991 572
Vlastní jmění

Fondy 2 771 896

Výsledek hospodaření 219 676

Cizí zdroje celkem 1 837 304
Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 1 299 320
Jiná pasiva celkem 537 984

Pasiva celkem 4 828 876

Pasiva
Stav k 
poslednímu dni 
min. úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období

 boso hcýkcizyf do yraD

Dary od právnických subjektů

50 740

625 525 586 227

5 990

Přijaté dary Spotřebováno v roce 2021

Přijaté dotace 14 236 499

Osobní náklady 84%

Ostatní služby 11%

Spotřebované nákupy 4,5%

Jiné ostatní náklady 0,5%

Zastoupení druhů nákladů v roce 2021

3 059 497

2 793 280

266 218

2 502 474

1 159 195

1 343 279

5 561 971



Hospodaření služeb

Náklady

Hospodářský výsledek

Terénní pečovatelská služba

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

147 862

286 386

85 900

5 061 684

33 764

5 615 595

Tržby z prodeje služeb

Úroky

Přijaté příspěvky (dary)

Ostatní výnosy (ZP)

Zúčtování fondů

Provozní dotace

Celkem

636 660

4 639

0

35 348

87 750

5 129 974

5 894 370

278 776

Výnosy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

246 541

291 583

524 921

3 100 662

24 678

4 188 385

Zúčtování fondů

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

72 706

87 065

4 028 614

4 188 385

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek 0



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

161 414

179 623

144 951

2 683 023

19 170

3 188 181

Zúčtování fondů

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

57 662

0

3 130 519

3 188 181

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek 0

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Cajk

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

102 706

125 468
1 801 060

14 202

2 043 436

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek -12 558

Zúčtování fondů

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

51 836

31 650

1 947 392

2 030 878

Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky (dary)

Hospodářský výsledek 0 �������

Spotřebované nákupy
Ostatní služby

Celkem

Náklady Výnosy

Projekty

Celkem

26 673
8 195

34 868

4 667
30 201

34 868



Poděkování
Náš dík patří všem dárcům, kteří v roce 2021 podpořili naši činnost. Bez darů a příspěvků 
jednotlivých dárců, firem, nadací, partnerů ze zahraničí, dotací státní správy a obecní samosprávy 
by nebyla činnost střediska možná.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Liberecký kraj
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mikroregion Frýdlantsko
Nadace Jablotron
Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové pomoci
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Člověk v tísni
Mironet
Zeus Capital, člen skupiny P4L GROUP
MUDr. Eva Vojtěchová
Ing. Jaroslav Vojtěch
Bc. Přemysl Polák
Daniel Chalupecký
Karel Bareš

...a další milí dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.

Každý dar, ať již finanční, materiální nebo duchovní, je pro nás vyjádřením podpory a posilou do 
naší další práce.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům střediska, externistům i dobrovolníkům.



Provoz všech registrovaných sociálních služeb naší organizace 
byl v roce 2021 podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Naši partneři

člen skupiny




