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Údaje o organizaci
 
Datum vzniku: 
26. července 2006

Název organizace: 
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Sídlo: 
5. května 193/2, 466 01  Jablonec nad Nisou

IČ: 
736 33 992

ID datové schránky: 
kzr22ff

Kontakty: 
reditel@jablonec-diakonie.cz; 721 008 313

Bankovní spojení: 
210141338/0300 
Poštovní spořitelna a. s. Jablonec nad Nisou

Ředitelka, předsedkyně správní rady: 
Michaela Albrechtová

Členové správní rady: 
Ing. Monika Chalupecká a Mgr. Pavel Novák



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.

K 31. prosinci 2020 mělo středisko 25 zaměstnanců, v přepočtu 22 úvazků. V přímé péči pomáhají 
ještě dva pracovníci 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 2020 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 2020 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 
třech řádných setkáních, v průběhu roku byla v kontaktu s ředitelkou střediska a napomáhala 
nést radosti i strasti střediska.



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.

61 5 384 
hodin 
přímé péče

podpořených 
osob 4 966 návštěv 7,5 úvazku

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



Příběh ze služby

Paní Elišku v posledních pár letech hodně potrápilo zdraví. Po dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici 
požádala o pomoc naši pečovatelskou službu, protože si uvědomila, že některé činnosti už doma 
sama nezvládne. Pečovatelky k ní zpočátku docházely 2x týdně a pomáhaly jí s obstaráváním 
nákupů, s pochůzkami na poštu i do lékárny, pomáhaly s úklidem domácnosti, doprovázely ji 
k lékaři. 

V roce 2020 se však její zdravotní stav zhoršil. Nakazila se virem covid-19. Díky pečovatelkám, 
které ji v ochranných oblecích navštěvovaly i v době její karantény, mohla během léčby zůstat 
doma. Onemocnění si vybralo svou daň. Paní Elišce se přitížilo fyzicky a bohužel i psychicky, proto 
se rozhodla využívat pečovatelskou službu každý den. 

Dnes jí naše pečovatelky nosí obědy, pomáhají při přípravě jídla i při dodržování léčebného režimu. 
Součástí služby se také stala pomoc při osobní hygieně, aby paní Eliška měla pocit jistoty a ve 
sprše neupadla. Během služby si s ní pečovatelky povídají a snaží se jí zlepšit náladu. Díky 
pečovatelské službě se jí plní její velké přání – zůstat co nejdéle doma. 



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.

387 4 740 setkánípodpořených 
osob 8 úvazků

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

Klárka se dozvěděla o nízkoprahovém klubu Kruháč od sociálně aktivizační služby Diakonie, se 
kterou spolupracovala její rodina. Tehdy měla ve škole problémy s angličtinou, proto se rozhodla 
oslovit pracovníky klubu s prosbou o doučování. 

Kontaktní pracovnice klubu si s ní povídala, zajímala se o její život. Klárka s nadšením vyprávěla, 
jak ráda kreslí, poslouchá hudbu a sleduje animované filmy. Později se začalo odkrývat, že umění 
pro ni představuje únik z reality. 

Klárka bydlela s otcem a starším bratrem. Mluvila o tom, jak otec dětem omezuje přístup k jídlu, 
zamyká věci, které nechce, aby děti používaly, občas jim zabrání přijít domů. Do rodiny docházeli 
pracovníci OSPODu, pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zasahovala i policie. 

Jednou se dostavila do klubu před zavírací dobou. Byla rozrušená, protože ji otec nechtěl pustit 
domů. Zamknul jí ve skříni bundu, nevěřil také tomu, že chodí na doučování, a zabavil jí školní tablet.

Nakonec se rozhodla s pomocí pracovníků Kruháče informovat pracovnici sociálně aktivizační 
služby, která zorganizovala její přesun do krizového centra. Klárka je dnes v centru spokojená 
a s pracovníky klubu je stále v kontaktu. 



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.

32 140 
podpořených 
osob v rodinách

podpořených 
rodin 2 003 setkání 4 úvazky

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



Příběh ze služby

Před rokem a půl jsme začali spolupracovat se čtyřčlennou rodinou. Maminka Jana byla v té 
době na mateřské dovolené, tatínek Michal chodil na brigádu. Bydleli v pronajatém bytě, protože 
ale neměli podepsanou nájemní smlouvu, nemohli žádat o příspěvek na bydlení. 

Po třech měsících našeho působení v rodině se podařilo rodinu přestěhovat do dvoupokojového 
bytu s řádnou nájemní smlouvou. O dva měsíce později ale od rodiny odešel otec a paní Jana 
zůstala sama se dvěma dětmi. Navíc vyšlo najevo, že je otec závislý na automatech, ve kterých 
utápí všechny peníze. Na výživné mu už nezbývalo. 

Paní Jana najednou měla problém platit nájem, proto jsme společně začali hledat levnější bydlení. 
Nakonec se s dětmi přestěhovala na ubytovnu. Kvůli neplacení výživného se rodina propadala 
do stále tíživější finanční situace. Paní Jana naštěstí pochopila, že pokud nepodá trestní oznámení 
na svého partnera, její finanční situace se bude zhoršovat. 

Dnes už paní Jana výživné dostává – otci jejích dětí je strháváno z platu – a finanční situace rodiny 
je stabilizovaná. Naše spolupráce ale pokračuje i nadále s cílem najít paní Janě vhodné zaměstnání 
a přijatelný podnájem.



Ocenění Jablonecká pečovatelka

Jablonecké středisko bude v roce 2021 již podeváté ve spolupráci se Statutárním městem 
Jablonec nad Nisou oceňovat výjimečnou práci 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

740 273

947 703

755 772

11 277 540

129 219

13 850 507

Tržby z prodeje služeb

Úroky

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

619 200

4 376

359 688

10 716

164 234

12 911 968

14 070 182
219 675

Výnosy

Rozvaha

0 0

4 507 610 4 828 876

239 554 238 035

149 809 232 804

4 117 678 4 350 667

569 7 370

4 507 610 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

Aktiva



Vlastní zdroje celkem 2 932 344 2 991 572
Vlastní jmění

Fondy 2 184 853 2 771 896

Výsledek hospodaření 747 491 219 676

Cizí zdroje celkem 1 575 266 1 837 304
Dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky celkem 1 155 825 1 299 320
Jiná pasiva celkem 419 441 537 984

Pasiva celkem 4 828 876

Pasiva
Stav k 
poslednímu dni 
min. úč. období

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období

4 507 610

 boso hcýkcizyf do yraD

Dary od právnických subjektů

46 299

528 217 275 233

0

Přijaté dary Spotřebováno v roce 2020

Přijaté dotace 12 911 968

Osobní náklady: 82%

Ostatní služby: 12%

Spotřebované nákupy: 5%

Jiné ostatní náklady: 1%

Zastoupení druhů nákladů v roce 2020



Hospodaření služeb

Náklady

Hospodářský výsledek

Terénní pečovatelská služba

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

253 520

307 461

85 900

4 339 151

52 179

5 038 211

Tržby z prodeje služeb

Úroky

Přijaté příspěvky (dary)

Ostatní výnosy (ZP)

Zúčtování fondů

Provozní dotace

Celkem

619 200

4 376

63 006

10 716

98 906

4 567 771

5 363 975

325 765

Výnosy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

256 880

298 976

524 921

2 870 537

31 055

3 982 369

Zúčtování fondů

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

53 571

32 324

3 891 420

3 977 315

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek -5 054



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Cajk

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

67 057

130 329
1 534 686

17 056

1 749 128

Zúčtování fondů

Provozní dotace

Celkem

52 495

1 640 210

1 692 705

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek -56 423

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Spotřebované nákupy

Ostatní služby

Rozdíl mezi komerčním a zvýh. nájmem

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady

Celkem

95 400

208 595

144 951

2 533 167

28 929

3 011 042

Zúčtování fondů

Přijaté příspěvky (dary)

Provozní dotace

Celkem

150 958

2 904

2 812 567

2 966 429

Náklady Výnosy

Hospodářský výsledek -44 613



Poděkování
Náš dík patří všem dárcům, kteří v roce 2020 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 Karel Komárek
Nadace Jablotron
Nadace rozvoje občanské společnosti
Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové pomoci
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Gerhard Horejsek
Člověk v tísni
Diakonie Sachsen
MUDr. Eva Vojtěchová
Ing. Jaroslav Vojtěch
RNDr. Jiří Čeřovský
Bc. Přemysl Polák
Daniel Chalupecký
Ondřej Trojan
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 2020 podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Naši partneři




