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Naše motto:

Přinášíme světlo do života potřebným
Posláním Slezské diakonie
je poskytování kvalitních služeb
v sociální oblasti na základě
křesťanských hodnot.

rok 2021 byl pro Slezskou církev evangelickou
augsburského vyznání i pro Slezskou diakonii rokem
SOLIDARITY. Ve Slezské diakonii solidaritu vnímáme
jako konkrétními skutky podložený projev lásky k bližnímu a jako ochotu nezištně pomoci jeden druhému.
Tato hodnota se promítá v naší každodenní práci a to
nejen ve vztahu ke klientům, ale také vůči celé společnosti. Mohli jsme to dokázat například v létě, kdy jsme
se jako jedni z prvních zapojili do pomoci jihomoravským obcím zasaženým tornádem. Otevřeli jsme veřejnou sbírku a také osobně navštívili konkrétní postižené rodiny, kterým jsme předali materiální pomoc.
Celý minulý rok nás také provázela VDĚČNOST, a to
v mnoha podobách. Velkou ctí pro mne bylo převzít,
za Slezskou diakonii na půdě Nové scény Národního
divadla v Praze, hlavní cenu Ď v kategorii za přínos
dobré náladě v ČR 2021. Cena Ď je česká cena určena
mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity,
vědy, vzdělání a morálních hodnot v České republice.
Jsem nesmírně hrdá za celou naši Slezskou diakonii
a vnímám to jako ocenění práce všech zaměstnanců.
V loňském roce pokračovala pandemie COVID - 19 a nadále ovlivňovala naše životy a také chod Slezské diakonie. Přes mnohé výzvy a překážky jsme dokázali poskytovat kvalitní péči a podporu našim klientům a úspěšně
udržet v chodu všechny naše služby. Jsem velice vděčná
našim zaměstnancům i dobrovolníkům za jejich obětavou práci, statečnost, flexibilitu a pánu Bohu za to, že
nás ochraňuje a dodává nám sílu, naději a moudrost.
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Jako vyjádření vděku zaměstnancům za práci
nejen v době koronaviru, a také za 30 let působení Slezské diakonie, se v říjnu konal benefiční koncert vděčnosti, na kterém vystoupil ženský pěvecký sbor LAUDATE a Martin Chodúr.
Drazí přátelé Slezské diakonie, chtěla bych
Vám všem z celého srdce poděkovat za projevenou podporu, za to, že nám zachováváte
přízeň a zůstáváte s námi za všech okolností.

“Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré
útěchy! On nás potěšuje v každém soužení,
abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou
v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám
samým dostává od Boha”.
2. Korintským 1:3-4
S úctou,
Zuzana F ilipková
ředitelka Slezské diakonie
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ZÁKLADNÍ HODNOTY

J

O NÁS

sme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez
domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem
potřebným a lidem v nouzi.

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život
Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Působíme na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy
Slezská diakonie navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku
20. století. V současné době působíme také v Jihomoravském kraji. Nabízíme širokou paletu návazných služeb odpovídající různorodosti potřeb lidí. Provozujeme více než 70 středisek, která nemají samostatnou
právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie
v Českém Těšíně, poskytujeme více než 110 sociálních služeb na území
Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Díky tomu můžeme nabídnout otevřený systém podpory osob, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci z různých důvodů. Rozsah působnosti Slezské diakonie přispívá
k vzájemné výměně zkušeností, podněcuje tvorbu inovativních metod
a přístupů práce s klientem.

Osobní přístup
Láskyplné vztahy
Respekt
Odpovědnost

Předseda představenstva
Arnold Macura

Osobní růst

Mistopředsedové představenstva
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

Týmová spolupráce

Ing. Česlav Santarius

Členové představenstva
Mgr. et Ing. Romana Bélová, Mgr. Roman Brzezina,

Transparentnost

Bc. Marta Czyžová, Vanda Stanieková, Mgr. et Ing. Jiří Kaleta,

Celkový počet uživatelů za rok 2021: 8699
Slezská diakonie
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Lumír Svoboda, Mgr. Lenka Waszutová, MBA,
Ing. Jiří Ziętek, MBA
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitel
Slezské diakonie
Výbor ke kvalitě
a strategickému plánování
Duchovní péče
Diakonické školství

Sekce pro sociální práci
a projektové řízení
/Náměstek ředitele

Sekce
Ekonomiky a procesu

Sekce
Řízení lidských zdrojů

Oddělení
projektového řízení

Oddělení
kvality sociální práce

Oddělení
účetnictví

Oddělení správy
majetku a BOZP

Odbor
personalistika
a mzdy

Oddělení PR,
racionalizace řízení

Oddělení
zahraničních vztahů

Útvar
dobrovolnictví

Útvar
vzdělávání

Útvar plánování
a controlingu

Útvar úklidu
a správy ÚSD

Oddělení
personální

Útvar
PR a propagace

Útvar
INVY

Útvar
fundraisingu
a projektů

Útvar
registrace

Diakoservis

Oddělení
mzdové

Útvar
racionalizace
řízení

Útvar
INVYT

Chrpa

Útvar
sekretariátu SD

Útvar
Knihovna

Interdiac

Úsek Brno

Diakonický
institut

Útvar
personálních
partnerů

Útvar
Muzeum

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Oddělení IT
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Oblast
Bruntál, Krnov

Oblast
Novojičínsko

Oblast
Karvinsko

Oblast
Ostravsko

Oblast
Těšínsko

Oblast
Pobeskydí

Oblast
Frýdek-Místek,
Třinec

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

Počet
registrovaných
sociálních služeb:

13

7

23

21

10

Program pro
pěstounské rodiny

Slezská diakonie

13

22

Středisko potravinové
a materiální pomoci
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ZAMĚSTNANCI SLEZSKÉ DIAKONIE

N

aši spolupracovníci i v tomto roce čelili pandemii covidu, ale již mnohem zkušeněji než na jejím začátku. Z průzkumu zvládnutí pandemie, který realizovali personální partneři v období od jara 2020 do října 2021 vyplynulo, že i přes náročnost situací
s covidem spojenými, se zaměstnanci mnoho naučili. Například týmové práci, rychlému rozhodování, pružnému reagování
na změny a zvládání nových technologií. Rovněž hovořili o tom, že si více než kdy jindy uvědomili hodnotu zdraví a rodiny, což mělo
vliv i na pozitivní přijetí age managementu a souvisejících aktivit, které přímo podporují udržení dlouhodobé pracovní schopnosti
zaměstnanců.

Z průzkumu zvládnutí pandemie, který realizovali personální partneři v období od jara
2020 do října 2021 vyplynulo, že i přes náročnost situací s covidem spojenými,
se zaměstnanci mnoho naučili a chtějí i nadále zůstat v sociálních
službách a v naší organizaci.
Co se dalšího našim zaměstnancům podařilo? Je toho mnoho. Intenzivně pracovali na rozvoji sociálních služeb, revitalizaci budov a mnohých
inovativních projektech. Dále se věnovali digitalizaci HR, posílení kvality internetového připojení, rozvoji a zvyšování BOZP a PO spolu s mnoha dalšími činnostmi nad rámec běžné práce. Současně začaly intenzivní přípravy na realizaci záměru projektu Chytré neziskovky a byly přijaty
i dvě koncepce – Koncepce personálního managementu a Koncepce
age managementu s aktivitami do roku 2026. V roce 2021 se také prohloubila schopnost a dovednost lidí, prezentovat své sociální služby díky

pestrým aktivitám v oblasti public relations. A to vše bylo završeno získáním Ceny Ď za šíření dobré nálady v České republice a nominací zaměstnanců do soutěže Pečovatelka roku, ve které jsme byli velmi úspěšní.
Tento rok byl významný i z hlediska počtu mateřských a rodičovských dovolených, kdy obvykle má naše organizace okolo 40 zaměstnanců v tomto
statusu a v roce 2021 to bylo 76 zaměstnanců. Velmi povzbudivým číslem
je i číslo spojené s fluktuací zaměstnanců, které činilo 6,3 % a je spojeno se
spokojeností lidí v naší organizaci.

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2021: 888
Velmi povzbudivým číslem je i číslo spojené s fluktuací zaměstnanců, které činilo 6,3%
a je spojeno se spokojeností lidí v naší organizaci.

Vedení Slezské diakonie všem zaměstnancům děkuje za jejich přístup k práci, lidem, hodnotám organizace a pociťuje vděčnost za vše,
co jsme jako jeden tým zaměstnanců Slezské diakonie zvládli a jak jsme se postavili k různým výzvám.
Slezská diakonie
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KVALITA A VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní skupina inovace přinesla více než 30 inovativních
námětů, které byly prezentovány na Dnech D.

V

roce 2021 jsme pokračovali na cestě za zvyšováním kvality služeb Slezské diakonie s cílem poskytování služeb dle skutečných
potřeb našich klientů. V tomto roce jsme budovali kvalitu našich služeb, zejména prostřednictvím odborných konzultací
a dalšího profesního rozvoje. Také jsme měli možnost zapojit se do projektu MPSV k nadstavbovému modelu kvality sociálních služeb, kdy služby DUHOVÝ DŮM Ostrava a BENJAMÍN Krnov prošly dobrovolnými procesními audity.

Rozvinul se potenciál pracovních skupin a odbornosti jejich členů.

Během roku 2021 proběhlo v našich službách 19 konzultací, jejichž témata se lišila dle aktuálních potřeb zaměstnanců a klientů. Setkání probíhala jak ve formě osobních setkání, tak v online prostoru. V podpoře
a rozvoji kvality jsme pokračovali i ve spolupráci s externími konzultanty
i organizacemi, mimo jiné například prostřednictvím realizace zakázky
Moravskoslezského kraje na koučingy a supervize pro vedoucí zaměstnance služeb poskytující podporu osobám s duševním onemocněním.
V rámci roku 2021 jsme věnovali také pozornost oblasti dalšího
profesního rozvoje. Na základě individuálních rozvojových plánů jsme pracovali na výzvách naplnění vzdělávacích potřeb našich kolegů v přímé práci i vedoucích zaměstnanců. Ve spolupráci

s Diakonickým institutem bylo realizováno 92 vzdělávacích aktivit pro
zaměstnance na všech úrovních. Proškoleno bylo téměř 1 100 účastníků.
Přesto, že i rok 2021 byl ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací, práce na rozvoji, kvalitě a inovacích nepolevila. Rozvinul se potenciál
pracovních skupin a odbornosti jejich členů. Například pracovní skupiny
Inovace, která přinesla více než 30 inovativních námětů, které byly postupně prezentovány na tzv. Dnech D, které probíhaly v letních měsících.
Dále pracovní skupiny PEER, která sdružuje peer konzultanty Slezské diakonie s cílem vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení dobré praxe,
přenášení inovativních nápadů a podnětů k práci v multidisciplinárním
týmu i mimo něj.

92 vzdělávacích aktivit
1100 účastníků

Děkujeme všem, kteří jsou s námi na cestě za zvyšováním kvality života našich klientů a odbornou podporou spolupracovníků.
Slezská diakonie
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Ve spolupráci s Diakonickým institutem
bylo realizováno 92 vzdělávacích aktivit pro
zaměstnance na všech úrovních. Proškoleno
bylo téměř 1 100 účastníků.
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TUZEMSKÉ DOBROVOLNICTVÍ

I

přesto, že byl rok 2021 poznamenán pandemií Covid19 a omezením přístupu do sociálních a zdravotních služeb, vždy když došlo ke zmírnění
opatření a služby se otevřely veřejnosti, naši dobrovolníci pomáhali a zapojili se zpět do života na střediscích nebo v nemocnici. Stejně tak
projekty Kavárny u Jarušky i Lidušky přinášely po celý rok radost do života klientů zajímavým programem, dobrou kávou a především blízkostí
úžasných dobrovolníků. Celkem bylo do dobrovolnické činnosti v roce 2021 zapojeno 211 dobrovolníků. Během roku se nám podařilo šířit myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejnost a školy, jednotlivci, firmy a další se zapojili do řady kampaní na podporu potřebných (např. „Co se
děje v trávě“ nebo „Potěšte na Vánoce druhé“).

Během roku se nám podařilo šířit myšlenku dobrovolnictví i mezi širokou veřejnost. Školy, jednotlivci, firmy
a další se zapojovali do řady kampaní na podporu
potřebných.

POČET HODIN VĚNOVANÝCH DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

Těší nás úspěšná motivace studentů středních škol, kdy např. studenti Třinecké obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy navštívili s Kavárnou U Lidušky klienty z oddělení sociálních lůžek v Nemocnici Třinec. Dobrovolnické centrum v Krnově se
v průběhu roku zapojilo do řady akcí, např. Dobrého srdce Krnova,
během Coffee festivalu v Krnově lidé vyráběli vánoční dekorace
z kostek pro klienty z nemocnic a jiných sociálních zařízení
a podíleli jsme se na večerním programu Gymnázia Krnov pod
názvem Krrnoc 3. Dobrovolnické centrum v Krnově také uspořádalo malovaný happening a osvětovou výstavu ze života lidí
s autismem pod názvem Krnov pro autismus. Při této příležitosti bylo vyrobeno pexeso s tématikou porozumění autismu.

Slezská diakonie
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Střediska Slezské diakonie

2911

Jiné přijímací organizace

1269,5

Kavárna u Jarušky a Kavárna u Lidušky

375
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MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICTVÍ

25 mladých lidí z Evropy, Ukrajiny a Ruska se rozhodlo pro dlouhodobou dobrovolnickou službu v našem
programu interVIA.

Tři mladí lidé z České republiky a Slovenska jsou na cestě učení se v partnerské škole a komunitě v Dongobeshi
(Tanzánie) do léta 2023.

25

mladých lidí z Evropy, Ukrajiny a Ruska se rozhodlo pro dlouhodobou dobrovolnickou službu v našem programu
interVIA. Tři mladí lidé z České republiky a Slovenska jsou na cestě učení se v partnerské škole a komunitě v Dongobeshi (Tanzánie) do léta 2023. InterVia je způsob učení se o sobě a druhých a zároveň o svém okolí a Pánu Bohu. Individuální rozhovory se supervizory, semináře na začátku, v průběhu a na konci služby jako i učení se od vrstevníků poskytuje jedinečné příležitosti k učení se v praxi – čas investovaný aktivní službě v jiném kraji
a v interakci s lidmi, kteří jsou z různých důvodů marginalizováni účastníkům zprostředkuje mnoho zkušeností a poučných zážitků.

Rok 2021 byl velmi důležitým milníkem z hlediska zabezpečení
dalšího fungování programu.

Rok 2021 byl velmi důležitým milníkem z hlediska zabezpečení dalšího fungování programu. Získání Quality label (značky kvality) jako
vedoucí organizace pro 23 středisek otevřených pro hostování zahraničních dobrovolníků
je zúročením našeho úsilí v předchozích 10 letech existence programu v podobě uznání za
kvalitní a udržitelný rozvoj hodnot ztělesněných
v dobrovolnictví a zároveň i silným předpokladem
pro další rozvoj interVia programu. Jako komple-

Slezská diakonie

mentární pro výměnu a doprovázení dobrovolníků se rozumí úzká spolupráce s našimi partnery v EDYN networku, v oblasti advokacie s NEVSO
a s přímou anebo zprostředkovanou spoluprací
se zástupci Evropské komise a poslanci Evropského parlamentu. Naši vizí je, aby se sen “Jít na to
srdcem…” naplnil pro lidi, kteří se cítí být povoláni spolutvořit život v programech interVia. Protože jen společně jsme silní v budování pokoje
a projevech soucitu a v tom spočívá síla solidarity.
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PROJEKTOVÁ ČINNOST

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V

roce 2021 byla mezinárodní spolupráce realizována především prostřednictvím online aktivit na základě platformy online konferencí, seminářů,
webinářů, apod. Slezská diakonie nadále prohlubovala partnerství s Eurodiaconií, Evropskou asociací městských misií (EAUM), Nadací Naemi Wilke
Stift z Guben, Jesus Mercy Home Association z Indie, apod. Měli jsme možnost aktivně připravovat a vést online seminář ve spolupráci s EASPD na
téma ,,Zdravé stárnutí osob se zdravotním znevýhodněním“. V rámci aktivit Eurodiaconie byla možnost
sdílet zkušenosti v oblasti zvládání pandemie a práce s klienty v této nelehké době, také aktivně participovat na semináři k evropským projektům. Ve spolupráci s Evropskou asociací městských misií byl prostor pro sdílení zkušeností, předávání praktických rad v době pandemie a také pro plánování evropské
konference, která se bude konat v září 2022 v Birminghamu.

500
Díky nadaci Naemi Wilke Stift z Guben jsme
opět obdarovali 500 klientů našich služeb
vánočními dárky, které lidi z Německa
připravili. Pro klienty to opět bylo obrovské
povzbuzení a vědomí toho, že na ně někdo
myslí. Ve spolupráci se Slovenskem byly realizovány stáže v rámci národního projektu
,,Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych
služieb - podpora transformačných tímov“.
Jsme nesmírně vděčni za veškerou spolupráci
s našimi partnery a chceme všem poděkovat
za možnost spolupracovat na projektech,
které mohou obohacovat a budovat naši
práci ve Slezské diakonii.

S

lezská diakonie realizuje každoročně řadu
investičních a neinvestičních projektů, kterými zajišťuje, doplňuje nebo zkvalitňuje svou
činnost. Díky dotačním programům Moravskoslezského kraje (MSK) jsme získali vozidla pro 4 sociální
služby, na budově střediska BETHEL Třinec se zrekonstruovala střecha, ve středisku SÁRA Petrovice
u Karviné byly vyměněny plynové kotle a došlo
k zahájení rekonstrukce střechy HANNAH Orlová.
V oblasti inovativních aktivit se s podporou MSK
podařilo rozvinout tranzitní program umožňující
přechod mladých lidí se zdravotním znevýhodněním ze školy do dospělého života.

S podporou finančních prostředků EU byla dokončena celková rekonstrukce denního stacionáře
EDEN Český Těšín, provedena rekonstrukce Polyfunkčního komunitního centra v Aleji v Karviné.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost proběhla úspěšná realizace projektů Společně v jedinečnosti k tématu multidisciplinární spolupráce
a Podpora pečujících osob v Pobeskydí II rozvíjející
aktivity pro pečující osoby. Za podpory Statutárního města Třinec a MŠMT byl realizován projekt Prevence k lepšímu životu. Projekt Cesta z města spolufinancovaný Ministerstvem zdravotnictví, nadací NROS a MSK zajistil krásný
pobytový program pro klienty denního stacionáře BENJAMÍN Krnov a odpočinek pro pečující osoby.
V Jihomoravském kraji jsme vstoupili s podporou nadačního fondu Abakus do inovativního projektu Homesharing – sdílená péče o děti s mentálním či kombinovaným postižením.
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Název projektu

Cíl projektu

Celkové
náklady
projektu v Kč

Spolufinancováno

Homesharing (6/2021-12/2023)

Zavádění homesharingu v organizaci a v ČR.

2 999 920,00

Abakus - nadační fond
zakladatelů Avastu

Včasně a komplexně...jedeme dál (1-12/2021)

Zprostředkování rodinám dětí předčasně narozených a se zdravotním postižením včasné a komplexní péče v překlenovacím
období, kdy z důvodu naplněných kapacit a čekací doby na poskytnutí služby rané péče čekají rodiny na systematickou
podporu až půl roku.

716 000,00

Socializačně-ozdravný pobyt dětí se specifickými
potřebami (1-12/2021, realizace 9/2021)

Pobyt zájemců a klientů rané péče - rodin dětí s opožděným psychomotorickým tempem a se zdravotním postižením. Cílem
propojení rodiny, nabídnout stimulační podněty dětem a možnost relaxace rodičům.

Patnáct let spolu (1/2020-12/2021)
S námi to zvládnete - speciální pomůcky do rodin
dětí předčasně narozených a se zdravotním postižením (2021)

Výroční zpráva 2021
Dobrovolnické centrum Krnov, projekt „Dobrovolnictví = čas na prospěšnou věc“ a projekt „Dobrovolnictví, cesta k uzdravení a radosti“

Realizace projektu „Dobrovolnictví = čas na prospěšnou věc“ je stěžejní pro Dobrovolnické centrum a koordinace práce dobrovolníků na území města Krnova, Města Albrechtic a obce Osoblaha (projekt v oblasti sociálních služeb).
Projekt „Dobrovolnictví, cesta k uzdravení a radosti“ - je pro dobrovolnickou činnost na jednotlivých odděleních Sdruženého
zdravotnického zařízení v Krnově (projekt v oblasti zdravotnictví).

228 999,73

MSK, Město Krnov, Obec
Sl.Rudoltice

Společný rozvoj inkluze v Krnově

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově a Společný rozvoj inkluze v Krnově / Doučovací klub je určen pro žáky základních
škol ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků s SVP a žáků ohrožených školním
neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.

500 841,00

EU ESF OPVVV

MMB, JMK, MPSV rodina

MOTIVACE - Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče

Podpora pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí a rodiče těchto dětí a
žáků;aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové
vzdělávání a organizacích působících v oblastích volného času dětí a mládeže.

1 548 270,85

EU ESF OPVVV

50 000,00

MMB

Oblast Frýdek-Místek, Třinec

Aktivity posilující PR Slezské diakonie na jižní Moravě při konkrétních akcích (Zahradní slavnost, benefiční koncert AG Flek).

45 000,00

MMB - Odbor kultury

Rekonstrukce prostor poskytované služby EXIT,
terapeutická komunita

Rekonstrukce objektu terapeutické komunity: výměna oken, výměna vložek do dveří, dokončení elektroinstalace, rekonstrukce koupelny objektu terapeutické komunity.

457 000,00

MSK

Pořízení speciálních a kompenzačních pomůcek pro službu rané péče s cílem rozvoje schopností a dovedností dětí.

20 000,00

TESCO

Oprava vnitřních prostor v budově EXITU

Úsek Brno

Oblast Bruntál, Krnov
Za novými zážitky

Realizace zajímavé jednodenní akce s klienty denního stacionáře BENJAMÍN Krnov, a to primárně mimo zázemí sociální služby, případně v zázemí služby, ale s externími pracovníky, kteří přinesou klientům zařízení nové zážitky.

14 000,00

Nadace Duha

Cesta z města

Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí.

215 421,00

Moravskoslezský kraj
(MSK), Ministerstvo
zdravotnictví, Nadace
rozvoje zdraví, platby
účastníků pobytu, věcné
dary

ELIZE - masérské, rekondiční a regenerační služby
projekt „Cvičím s pomocí a cítím se lépe“

Masérské, rekondiční a regenerační aktivity minimálně 13 klientům s těžkým kombinovaným postižením a tím zkvalitnění
jejich každodenního prožívání, přispívající ke zlepšení nebo udržení jejich psychické i fyzické kondice a zdraví.

237 989,93

MSK, Město Krnov, vlastní zdroje (tržby aj.)

Kvalitním bydlením ke spokojenému životu

Oprava střešních oken, chodníku, vstupních dveří na středisku ARCHA Široká Niva.

418 189,00

MSK

Návazná podpora v terénu

Podpora komunitní práce a zmírňování následků sociálního vyloučení. Podpora odcházející osoby z azylových domů a domu
na půl cesty, aby si udržely běžné bydlení a nepotřebovaly znovu využít pobytové sociální služby.

136 609,00

MSK, MPSV

Veřejná koupelna pro osoby bez přístřeší

Veřejná koupelna doplňuje nabídku služeb azylového domu - poskytuje bezplatnou možnost provedení základní hygieny
včetně možnosti vyprání a usušení prádla lidem, kteří žijí na území města Bruntálu v provizorních podmínkách, kteří (zatím)
nevyužívají nabídky ubytování v azylových domech.

199 380,38

Město Bruntál, ÚP Bruntál (VPP), MSK, vlastní
zdroje

Už NE v jednom kolotoči / Modrý přístav

Nabídka rodinám s dětmi s postižením možnost vyklouznout ze stereotypu a sesednout z kolotoče každodenních povinností,
strávit volný čas podle vlastních představ anebo jej využít k setkávání s jinými lidmi či společným rodinným aktivitám.

73 960,00

Město Krnov, MPSV

Nejsme na to sami

Všestranná podpora znevýhodněným a opuštěným dětem, s cílem umožnit zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

200 000,00

Nadace Terezy Maxové,
Město Krnov

Multidisciplinární terénní tým na Krnovsku a Bruntálsku

Vznik dvou mobilních týmů na Krnovsku a Bruntálsku, díky nimž bude podpora lidí s duševním onemocněním ucelelenější,
intenzivnější a v oblasti péče o zdravotní stránku odbornější.

173 823,00

MSK, Město Bruntál

Auto pro podporu lidí s duševním onemocněním na
Krnovsku

Automobil pro terénní pracovníky, k zajištění lepší dostupnosti soc. služby klientům RÚT Krnov.

321 000,00

MSK

Kavárna u Jarušky a Lidušky

Projekt, díky kterému je smysluplně a kreativně vyplněn volný čas seniorů v sociálních službách nebo v nemocnici. Program
nastaven nejen na posilování kognitivních funkcí (besedy o cestování, historii, apod.), ale také na trénink jemné či hrubé
motoriky (kreativní workshopy, společný tanec, apod.).

100 271,00

MSK

Slezská diakonie

200 000,00

MSK

Exit dveře dokořán

Pořízení zahradnických potřeb pro účely terapeutických aktivit.

133 000,00

Nadace OSF Nadační
fond Hyunadi 2020

Rekonstrukce střechy a řešení zatékání do budovy na
středisku BETHEL Třinec

Oprava/rekonstrukce střechy, zateplení objektu BETHEL Třinec.

769 000,00

MSK

Nové auto pro Oázu Nebory

Pořízení nového automobilu pro účely sociální služby.

300 000,00

MSK

Zvýšení dostupnosti služeb a lékařské péče pro
osoby bez domova

Pořízení nového automobilu pro účely sociální služby.

300 000,00

MSK

Nízkoprahové terapie pro rodiny s dětmi

Poskytování terapie pro rodiny s dětmi.

50 000,00

Nadace OKD Pro region

200 000,00

Nadace J T

Multidiscipliární terénní tým Třinec

Podpora fungování multidisciplinárního týmu tvořeného zdr. sestrou, peer konzultantem na podporu osob s duš. onemocněním.

360 000,00

MSK

Housing First

Podpora začleňování osob bez domova v oblasti bydlení.

4 565 714,37

MPSV

Středisko potravinové a materiální pomoc

Podpora činností Střediska materiální pomoci.

4 672 000,00

SZIF

Rekonstrukce skladové haly Hnojník.

5 672 000,00

SZIF

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům
Alespoň na chvíli teplo domova

Výměna plynových kotlů azylového domu.

900 000,00

MSK

HANNAH Orlová, azylový dům, „Je čas začít“

Výměna kotle na tuhá paliva, rekonstrukce střešní konstrukce azylového domu.

1 600 000,00

MSK

Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra
V Aleji

Celková rekonstrukce objektu: rekonstrukce střechy, zateplení, výměna elektroinstalace, výmalba a pořízení vybavení.

12 361 255,99

IROP, MSK

Blíže k přírodě

Dofinancování chodníku pro bosé nohy, nákup venkovních lavic, ptačí budky a venkovní zvonkohry.

34 500,00

Nadace OKD Pro region

Bosá stezka v EUNICE

Vybudování bosé stezky pro služby střediska EUNIKA Karviná.

20 000,00

Nadační fond Tesco

Vzdělávání a pohyb v EUNIKA Karviná

Dovybavení sociální služby o světelné tabule s dálkovým ovládáním, speciální houpací prkno, komunikační
program a projektor.

16 000,00

Nadační fond Tesco

Oblast Karvinsko
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Oblast Novojičínsko

Oblast Těšínsko

Výměna plynových kotlů, výměna zásobníku TUV

Výměna plynových kotlů a výměna zásobníku na teplou vodu na středisku ARCHA Nový Jičín.

212 600,00

MSK

Svozový automobil pro střediska SD na Novojičínsku

Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví a vzdělávání pořízením vícemístného automobilu (dodávky).

672 000,00

MSK

Multidisciplinární terénní tým na Novojičínsku

Podpora vytvoření multidisciplinárního týmu na Novojičínsku, zapojení psychiatra, psychologa, psychiatrické sestry, 2 peerů
do poskytování služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace.

344 000,00

MSK

Letní vybavení zahrady

Pořízení bazénu s příslušenstvím a posezení pro účely sociální služby.

18 000,00

Siemens Fond pomoci

Vybavení denní místnosti KARMEL Tichá

Pořízení polohovacích pracovních stolů, polohovacích křesel do sociální služby.

25 000,00

Siemens, s.r.o.

Důstojné bydlení pro klienty chráněného bydlení
ARCHA Nový Jičín - rekonstrukce za účelem redukce
dvoulůžkových pokojů

Rekonstrukce pokojů střediska ARCHA Nový Jičín.

57 477,00

Nadace ČEZ

Empowerment - rozhodování o svém životě

Podpora pečujících (supervize, beseda), vzdělávání pracovníků novojičínských středisek v oblasti zplnomocňování.

37 300,00

Město Nový Jičín

Svoz klientů denního stacionáře EDEN Nový Jičín

Podpora svozu klientů sociální služby.

49 600,00

Město Nový Jičín

Oblast Ostravsko
Asistované kontakty - bezpečné prostředí pro dítě

100 000,00

MSK

Zvýšení kvality poskytované sociální služby SILOE
Ostrava DZR díky zkvalitnění materiálního a technického vybavení služby

Zkvalitnění vybavení služby: výměna sušiček na prádlo, nové počítače pro pracovníky, notebook, tiskárna, pořízení plošinové
váhy pro vážení imobilních klientů, polohovací lůžka, polohovací křesla.

204 000,00

MSK

Důstojné prostředí pro děti ze sociálně vyloučených
lokalit

Zkvalitnění prostředí herní místnosti nízkoprahu.

35 000,00

VDV - Nadace Olgy
Havlové

Odborným vzděláváním ke kvalitní péči o seniory
s poruchami paměti

Podpora odborného vzdělávání.

50 000,00

VDV - Nadace Olgy
Havlové

Pořízení protipožárních dveří, vymalování, výměna podlahových krytin v domově pro osoby se zdravotním postižením.

452 815,00

MSK

Pojďte dál aneb zázemí pro setkávání s rodinami
v rané péči

Vybudování konzultační místnosti ve středisku LYDIE Český Těšín.

296 437,00

MSK

Stropní zvedací systém pro středisko EDEN Český
Těšín

Pořízení kolejnicového stropního zvedacího systému.

100 000,00

Moneta Money Bank

Rekonstrukce objektu denního stacionáře EDEN v
Českém Těšíně

Rekonstrukce a odstranění architektonických bariér objektu (r. 2019-2021).

20 236 131,88

MMR

Nejsi v tom sám 2

Podpora činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností - podpořeno 42 uživatelů.

110 737,00

MSK

Podpora dětí z NRP v oblasti vzdělávání

Podpora dětí v rámci školního vzdělávání na rok 2020/2021 (20 podpořených dětí).

104 750,00

Nadace Terezy Maxové
dětem

Spolu to zvládneme - podpora dětí z náhradní rodinné péče v oblasti vzdělávání

Podpora dětí v rámci školního vzdělávání na rok 2021/2022 - projekt je realizován do 31.7.2022.

projekt v realizaci

Nadace Terezy Maxové
dětem

Terapie v programu Podpora pěstounských rodin

Budování zdravé identity dětí a podpora vztahů mezi náhradními rodiči a přijatými dětmi prostřednictvím terapeutické práce
s rodinou a na podporu psychologa a jeho práce.

200 000,00

Nadace J & T

Zvyšování kvality služeb v Programu pro pěstounské
rodiny

Podpora psychologa a jeho práce - projekt je realizován do 30.4.2022.

projekt v realizaci

Nadace J & T

Dobrovolnictví ve Slezské diakonii 2021

Podpora dobrovolnické činnosti Slezské diakonie.

254 900,00

Ministerstvo vnitra

Dobrovolnictví - v chytrém regionu 2021

Podpora dobrovolnické činnosti v Moravskoslezkém kraji .

100 000,00

MSK

Kavárna u Jarušky a Lidušky

Realizace dobrovolnických aktivit pro seniory na Krnovsku a Moravskoslezkém kraji.

100 271,00

MSK, MV

Dobrovolnictví = čas po prospěšnou věc

Podpora dobrovolnické činnosti na Krnovsku.

150 000,00

MSK, Město Krnov

Dobrovolnictví tak trochu jinak….

Dobrovolnictví v nemocnici Třinec.

29 500,00

MZ

Dobrovolnictví = cesta k uzdravení a radosti

Podpora dobrovolnické činnosti na Krnovsku.

37 819,00

MSK, Město Krnov,
Obec Sl. Rudoltice

Prevencí k lepšímu životu

Preventivní programy ve školách.

1 280 200,00

MŠMT, MSK, Statutární
město Třinec

Druhý krok k ERP systému

Konzultace IT experta.

66 000,00

Nadace OSF Active
Citizens Fund

Dobrovolnictví

Oblast Pobeskydí
Podpora pečujících osob v Pobeskydí II

Zajištění bezpečného a důstojného prostředí domova pro osoby se zdravotním postižením EBEN EZER
Český Těšín

Zácvik pečující osoby po propuštění do domácího ošetřování a při zhoršení zdravotního stavu, svépomocné skupiny, odborná
setkání, výběr a zapůjčení kompenzačních pomůcek; neformální edukace nastupující generace pečujících ve škole a další.

1 997 937,00

Multidisciplinární tým pro osoby s duševním onemocněním, zvýšení odbornosti týmů prostřednictvím výcviků – Otevřený
dialog a model CARE (přístup v psychosociální rehabilitaci), zvýšení odbornosti prostřednictvím specializovaného výcviku O.
T. A. (interakční terapeutická metoda), metodická podpora pracovních týmů zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb, rozvoj inovativních přístupů, rozvoj v oblasti reformy psychiatrické péče a alternativní komunikace; osvěta veřejnosti prostřednictvím organizace vzdělávacích aktivit (konference, besedy, workshopy) za účasti laické i odborné veřejnosti.

9 482 700,00

Multidisciplinární terénní tým Třinec

Rozvoj týmu poskytující podporu lidem s duševním onemocněním.

360 000,00

MSK

Do práce a do života II

Tranzitní program na Frýdeckomístecku, podpora studentů se zdravotním postižením pri získání práce .

193 000,00

Nadace Jistota KB

Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii

Tranzitní program ve speciálních školách Slezské diakonie

115 574,00

MSK

Na cestě k zotavení

Pořízení vozidla pro službu sociální reahabilitace RÚT Frýdek-Místek.

299 900, 00

MSK

Projekt v rámci Evropského sboru solidarity číslo dohody 2021-1-CZ01-ESC51-VTJ-000037041.

94 780 EUR

Evropský sbor solidarity

Modernizace výtahu v domově pro seniory - dostupnost a bezpečnost všem

Oprava výtahové šachty, instalace nové výtahové kabiny v domově pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka.

1 466 928, 50

MSK

Poskytnutí příspěvku z majetku nadačního fondu pro realizaci činností na podporu zdravého životního stylu dětí a jejich rodičů - pomoci v boji proti onemocnění COVID-19 (dezinfekce, spreje, gely).

13 535,00

Nadační fond ALBERT

Společně v jedinečnosti

Slezská diakonie

EU ESF OPZ
EU ESF OPZ

Ostatní projekty
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OBLAST KRNOV,
BRUNTÁL

I

když jsme i v tomto roce zažívali mnohá omezení v souvislosti s pandemií, stále jsme měli
na paměti naše poslání, pomáhat potřebným. Středisko BENJAMÍN Krnov úspěšně prošlo
Programem dobrovolného rámce kvality s výsledkem „Skvěle fungující organizace“. Rozšířili
jsme služby projektu Motivace – Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče, služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko.
Přestěhovali jsme Krnovské služby EFFATHA, MATANA, NOE a RÚT do zrekonstruované budovy.
Za toto důstojné prostředí pro klienty i zaměstnance děkujeme městu Krnov.

Rozvíjeli jsme multidisciplinární týmy při RÚT Bruntál a RÚT Krnov, abychom se podíleli na reformě psychiatrické péče a podpořili klienty s duševním onemocněním v samostatném životě.
Děkujeme všem našim klientům za důvěru, donátorům a dárcům za podporu naší činnosti
a pracovníkům za jejich obětavou práci.

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů /
intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

ARCHA Široká Niva

chráněné bydlení

16 uživatelů

5 723 658,00

5 723 658,00

archa.sn@slezskadiakonie.cz

BENJAMÍN Krnov

denní stacionář

25 uživatelů

7 197 814,37

7 197 814,37

benjamin@slezskadiakonie.cz

BETHEL Bruntál, Rýmařov

azylový dům pro muže a ženy

109 uživatelů (89 Bruntál + 20
Rýmařov)

9 548 122,00

9 548 122,00

bethel.br@slezskadiakonie.cz

CHANA Bruntál

azylový dům pro rodiny s dětmi

89 uživatelů / 38 dospělých osob
+ 51 dětí

4 537 843,00

4 537 843,00

chana.@slezskadiakonie.cz

EFFATHA Krnov

sociálně terapeutická dílna

43 uživatelů

4 125 708,74

4 125 708,74

effatha.kr@slezskadiakonie.cz

ELPIS Bruntál

odborné sociální poradenství

37 uživatelů / 895 intervencí

769 880,00

769 880,00

elpis.br@slezskadiakonie.cz

NOE Krnov, Bruntál

podpora samostatného bydlení

41uživatelů

6 066 232,00

6 066 232,00

noe.brkr@slezskadiakonie.cz

NZDM na Albrechticku

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

107 uživatelů / 834 intervencí

2 555 525,00

2 555 525,00

nzdm@slezskadiakonie.cz

Poradna rané péče MATANA

raná péče

72 rodin

3 283 215,00

3 283 215,00

matana@slezskadiakonie.cz

RÚT Bruntál

sociální rehabilitace

69 uživatelů

3 373 553,50

3 373 553,50

rut.br@slezskadiakonie.cz

RÚT Krnov

sociální rehabilitace

60 uživatelů

3 916 915,00

3 924 010,00

rut.kr.vs@slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko,
Osoblažsko, Rýmařov

sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

95 rodin / 376 osob
z toho 113 dospělých + 263 dětí

7 028 155,00

7 053 685,50

sas.kr@slezskadiakonie.cz

TIMOTEI Bruntál

dům na půl cesty

61 uživatelů

3 869 638,14

3 869 638,14

timotei@slezskadiakonie.cz

I když jsme i v tomto roce zažívali mnohá omezení v souvislosti s pandemií, stále jsme
měli na paměti naše poslání, pomáhat potřebným.

Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je
užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí
povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný;
kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.
Římanům 12:6-8
Slezská diakonie

středisko

Ludmila Vajdová
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B

ýt součástí komunity, podporovat rodiny našich klientů
a pečující je základem a smyslem naší práce. V roce 2021 jsme
zvýšili komfort ve službě chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín
a vytvořili jsme další jednolůžkové
pokoje. Ve službě sociální rehabilitace RÚT Nový Jičín jsme spojili síly v multidisciplinárním týmu
s psychiatrem, psychologem a peery při podpoře lidí s duševním onemocněním. Konečně jsme měli možnost prožít naše první medobraní,
„Zámecký MED hraběnky Walburgy
z Kunína“ udělal radost nejednomu pracovníkovi. Klienti sociálně
terapeutických dílen EFFATHA Kopřivnice pomáhali malovat dětská
hřiště, ale také zdobit městský Vánoční strom v Kopřivnici. Pro naše
pečující jsme v roce 2021 připravili besedu na téma „Zplnomocňování“ a pravidelné supervize.

středisko

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů /
intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

ARCHA Nový Jičín

chráněné bydlení

17 uživatelů

6 718 209,75

6 718 209,75

r.capkova@slezskadiakonie.cz

EDEN Nový Jičín

denní stacionář

27 uživatelů

8 017 129,46

8 017 129,46

e.lidakova@slezskadiakonie.cz

EFFATHA Nový Jičín

sociálně terapeutické dílny

38 uživatelů

3 833 067,26

3 833 067,26

g.lhotska@slezskadiakonie.cz

EFFATHA Kopřivnice

sociálně terapeutické dílny

25 uživatelů

2 689 513,24

2 689 513,24

g.lhotska@slezskadiakonie.cz

KARMEL Tichá

denní stacionář

5 uživatelů

1 740 125,98

1 740 125,98

karmel.ticha@slezskadiakonie.cz

KARMEL Tichá

domov pro osoby se zdravotním postižením

10 uživatelů

8 686 880,13

8 686 880,13

karmel.ticha@slezskadiakonie.cz

RÚT Nový Jičín

sociální rehabilitace

68 uživatelů

3 741 677,46

3 741 677,46

rut.nj@slezskadiakonie.cz

Nikdy nezapomínejme pro koho to
děláme. Děkujeme všem našim donátorům, dárcům, dobrovolníkům, ale
také rodinám, klientům i pracovníkům, všem těm, kteří nás
v roce 2021 podporovali.
Děkujeme, že otevíráte svá srdce.

„Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny
stejný úkol, tak i my,
ač je nás mnoho, jsme jedno
tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme
jako jednotlivé údy.“
Římanům 12:4-5
Slezská diakonie

Gabriela Lhotská
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T

outo cestou chci poděkovat všem donátorům, sponzorům, firmám, jednotlivcům, díky
kterým byly ve službách Oblasti Těšínsko v roce 2021 realizovány údržbářské a stavební
práce nebo rekonstrukce. S vděčností v srdci jsme se přestěhovali do zrekonstruovaných
bezbariérových prostor denního stacionáře EDEN Český Těšín. Raná péče střediska LYDIE Český
Těšín má nové, krásné zázemí pro společné setkávání rodin s poradcem. V Domově pro osoby se
zdravotním postižením EBEN-EZER Český Těšín máme nové protipožární dveře, nové podlahy a
vybavené dvě domácnosti klientů (kuchyň s obývací částí). Část uživatelů Chráněného bydlení
ARCHA Český těšín se přestěhovala do rodinného domu, který prošel výměnou oken a koberců, výmalbou, opravou kanalizace. Při všech těch rekonstrukcích
a stavbách jsem si opět uvědomila důležitost týmové spolupráce. Někdo je odborník na střechy
a někdo na pokládání podlah. Vše
na sebe musí navazovat, jinak to
je chaos a zbytečně vynaložené úsilí. Jedna z hodnot Slezské
diakonie je týmová spolupráce.

„Tělo tvoří jeden celek, i když
se skládá z mnoha částí;
i když je všech těch částí
mnoho, přece tvoří jedno
tělo.“
1. Korintským 12:12-14

středisko

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů /
intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

EBEN - EZER Český Těšín

Domov pro osoby se zdravotním postižením

25 uživatelů

14 015 325,75

14 015 325,75

j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

EBEN - EZER Český Těšín

Sociálně terapeutické dílny

47 uživatelů

6 298 587,20

6 676 713,51

j.chlebusova@slezskadiakonie.cz

ARCHA Český Těšín

Chráněné bydlení

12 uživatelů

3 440 833,00

3 440 833,00

archa.ct.koor@slezskadiakonie.cz

LYDIE Český Těšín

Sociálně aktivizační služby

51 uživatelů

3 949 985,22

3 955 523,14

lydie@slezskadiakonie.cz

LYDIE Český Těšín

Raná péče

40 rodin

1 708 619,00

1 716 021,00

lydie@slezskadiakonie.cz

LYDIE Český Těšín

Odlehčovací služby

8 uživatelů

544 317,00

544 317,00

lydie@slezskadiakonie.cz

BETHEL Český Těšín

Nízkoprahové denní centrum

97 uživatelů

2 713 939,00

2 713 939,00

bethel.ct@slezskadiakonie.cz

BETHEL Český Těšín

Noclehárna

76 uživatelů

2 769 178,00

2 769 178,00

bethel.ct@slezskadiakonie.cz

BETHEL Český Těšín

Terénní program

24 uživatelů

772 774,00

772 774,00

bethel.ct@slezskadiakonie.cz

EDEN Český Těšín, Třanovice

Denní stacionář

45 uživatelů

9 816 565,23

10 036 412,04

eden@slezskadiakonie.cz

Program pro pěstounské rodiny

Sociálně právní ochrana dětí - doprovázení
pěstounských rodin

236 pěstounských rodin (274
pěstounů, 290 dětí)

10 935 832,58

10 935 106,40

pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz

Při všech těch rekonstrukcích a stavbách jsem si opět uvědomila důležitost týmové spolupráce. Někdo je odborník
na střechy a někdo na pokládání podlah. Vše na sebe musí navazovat, jinak to je chaos a zbytečně vynaložené úsilí.

Dagmar Bystroňová
Slezská diakonie
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OBLAST POBESKYDÍ

R

ok 2021 nám přinesl spoustu radosti. Slovo „děkujeme“ provázelo bohoslužbu
vděčnosti za zrekonstruovaný domov BETEZDA Komorní Lhotka. Donátoři a dárci
umožnili zakoupení osobního auta pro zajištění dostupnosti pracovníků RÚT Třinec
a v domově SAREPTA Komorní Lhotka se renovací šachty a výměnou kabiny podařilo
opravit výtah. Napříč službami proběhla modernizace zázemí pro klienty a pracovníky.
Evidenci sociálních služeb jsme zkvalitnili a zefektivnili využíváním informačních systémů.
Pomáhají nám v tom chytré telefony, laptopy a tablety ve spojení s moderními softwary.

V oblasti kvality rozvíjíme mezioborovou spolupráci, užíváme a propojujeme
různé metody práce, realizujeme zajímavé projekty. Podporujeme kompetence
a odbornost pracovníků, diskutujeme
a hledáme řešení, nejen při konzultacích.
Těšíme se z úspěchu, posouváme člověka dál. Snažíme se věnovat pozornost
potřebám personálu podporou a péčí:
oslavujeme narozeniny, doprovázíme
v těžkých životních situacích, organizujeme aktivity na podporu zdraví a vztahů.

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů /
intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

BETEZDA Komorní Lhotka

domov pro osoby se zdravotním postižením

18 uživatelů

12 169 946,88

12 169 946,88

r.mazurova@slezskadiakonie.cz

NOE Frýdek-Místek

podpora samostatného bydlení

8 uživatelů

1 166 972,00

1 166 972,00

psb.fm@slezskadiakonie.cz

EFFATHA Frýdek-Místek

sociálně terapeutické dílny

18 uživatelů

2 446 362,00

2 450 256,00

dilny.fm@slezskadiakonie.cz

TABITA Český Těšín, Třanovice

osobní asistence

13 uživatelů

3 224 609,00

3 224 609,00

asistence.respit@slezskadiakonie.cz

TABITA Český Těšín

odlehčovací služby

6 uživatelů

1 020 934,00

1 020 934,00

asistence.respit@slezskadiakonie.cz

TABITA Třinec

osobní asistence

14 uživatelů

1 828 091,00

1 828 091,00

asistence.respit@slezskadiakonie.cz

TABITA Třinec

odlehčovací služby

2 uživatelů

838 827,00

838 827,00

asistence.respit@slezskadiakonie.cz

TABITA Jablunkov

osobní asistence

14 uživatelů

3 371 206,00

3 371 206,00

asistence.respit@slezskadiakonie.cz

TABITA Jablunkov

odlehčovací služby

6 uživatelů

568 512,00

568 512,00

asistence.respit@slezskadiakonie.cz

RÚT Český Těšín

sociální rehabilitace

25 uživatelů

2 207 869,00

2 223 786,07

koor.rut@slezskadiakonie.cz

RÚT Třinec

sociální rehabilitace

64 uživatelů

3 464 988,00

3 498 075,00

koor.rut@slezskadiakonie.cz

RÚT Frýdek-Místek

sociální rehabilitace

31 uživatelů

3 064 191,18

3 075 926,18

rut.fm.sp@slezskadiakonie.cz

SAREPTA Komorní Lhotka

domov pro seniory

93 uživatelů

40 036 751,57

40 009 703,59

sarepta.kl@slezskadiakonie.cz

Oblast Pobeskydí je součástí diakonické rodiny, která spojuje lidi, posiluje motivaci, přináší radost, podněcuje
ke statečnosti a naplňuje nadějí.

„Bůh naděje, nechť vás naplní
veškerou radostí a pokojem ve víře.“
Římanům 15:13
Slezská diakonie

středisko
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OBLAST KARVINSKO
KARVINSKO

D

ominantním atributem roku 2021 byly v Oblasti Karvinsko vnější i vnitřní rekonstrukce a opravy budov, včetně obnovy vozového parku. Po delší době čekání na tolik
potřebné finanční zdroje se dočkalo nové fasády a oken středisko EUNIKA Karviná,
které získalo díky sponzorům i nový automobil. Začali jsme obnovu azylových domů HANNAH Orlová a SÁRA Petrovice (topení, projekt na opravu koupelen a střechy, ČOV). Doslova
před očima zkrásněla nově zrekonstruovaná budova Slezské diakonie v ul. V Aleji v Karviné.
V obnově prostor středisek hodláme pokračovat za podpory krajského úřadu a místních
samospráv i v dalších letech.

Neúnavně jsme budovali kvalitu našich služeb – viz. velmi úspěšné absolvování státní
kontroly kvality služby v NOE Karviná, pokračování multidisciplinární spolupráce,
konzultací ke kvalitě, odborné vzdělávání.
Pozornosti se dostávalo jak klientům, tak
pečujícím, identifikovali jsme mnoho potřeb lidí v komunitách, a to v oblasti bydlení,
v péči o duševní zdraví, jak zvládat nároky,
které sebou nese nepříznivá epidemiologická situace.

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé
plány budou zajištěny.“
Přísloví 16: 3
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středisko

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů /
intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

ON LINE Karviná

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

62 uživatelů

2 058 504,00

2 072 818,00

online@slezskadiakonie.cz

ON LINE Karviná

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní
program

64 uživatelů

1 626 499,18

1 627 252,18

online@slezskadiakonie.cz

ON LINE Karviná

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní
program

231 uživatelů

2 545 524,00

2 547 597,00

online@slezskadiakonie.cz

EFFATHA Karviná

sociálně terapeutické dílny

38 uživatelů

3 051 358,00

3 065 901,00

ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

HOSANA Karviná

domov pro osoby se zdravotním
postižením

12 uživatelů

7 295 566,00

7 295 566,00

hosana@slezskadiakonie.cz

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

odborné sociální poradenství

461 uživatelů / 461 intervencí

1 749 446,00

1 762 989,00

vedouci.obcan.ka@slezskadiakonie.cz

KONTAKT Karviná

terénní program

101 uživatelů / 259 intervencí

2 155 208,00

2 160 008,00

kontakt.ka@slezskadiakonie.cz

NOE Karviná

podpora samostatného bydlení

23 uživatelů / 4 596 intervencí

2 525 062,50

2 525 062,50

noe.ka@slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

239 uživatelů / z toho 160 dětí/ 53
rodin

4 273 787,00

4 296 123,00

sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz

POHODA Karviná

nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež

75 uživatelů

2 085 572,25

2 121 508,25

pohoda@slezskadiakonie.cz

EUNIKA Karviná

denní stacionář

18 uživatelů

4 743 162,30

4 790 540,92

vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

EUNIKA Karviná

poradna rané péče

37 uživatelů s 39 dětmi/
630 intervencí

1 543 801,00

1 570 666,00

vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

EUNIKA Karviná

sociálně aktivizační služba pro osoby
se zdravotním postižením

21 uživatelů

1 666 159,00

1 671 845,00

vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz

ELIM Stonava

pečovatelská služba

56 uživatelů

4 220 299,83

4 220 299,83

vedouci.elimstonava@slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie
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BETHEL Karviná

azylový dům

99 uživatelů

12 218 833,18

12 218 833,18

bethel.ka@slezskadiakonie.cz

BETHEL Karviná

sociální rehabilitace

28 uživatelů

4 932 488,50

4 932 488,50

bethel.ka@slezskadiakonie.cz

BETHEL Karviná

terénní program

89 uživatelů

1 224 485,00

1 227 845,00

bethel.ka@slezskadiakonie.cz

BETHEL Karviná

noclehárna

110 uživatelů

2 472 920,00

2 472 920,00

bethel.ka@slezskadiakonie.cz

BETHEL Karviná

nízkoprahové denní centrum

111 uživatelů

1 709 784,00

1 714 024,00

bethel.ka@slezskadiakonie.cz

HANNAH Orlová

azylový dům

84 uživatelů

6 907 487,52

6 907 487,52

vedouci.ad@slezskadiakonie.cz

SÁRA Petrovice u Karviné

azylový dům

126 uživatelů

9 854 072,12

10 430 260,17

vedouci.ad@slezskadiakonie.cz

RÚT Karviná

sociální rehabilitace

52 uživatelů / 2390 intervencí

3 406 421,00

3 406 820,00

rut.karvina@slezskadiakonie.cz

RÚT Havířov

sociální rehabilitace

34 uživatelů / 681 intervencí

2 161 985,00

2 163 460,00

rut.havirov@slezskadiakonie.cz
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OBLAST TŘINEC,
FRÝDEK-MÍSTEK

K

dyž se dívám zpět na rok 2021, musím celým srdcem vzdávat chválu Bohu za jeho požehnání po celý rok, přestože nebyl jednoduchý. Museli jsme bojovat s koronavirem a na začátku léta jsme po tornádu pomáhali na jižní Moravě. Během několika hodin jsme přivezli pomoc postiženým obcím, pomáhali jsme při opravách a rozdělovali peníze ze sbírky. Jsem
moc rád, že jsme mohli aktivně pomáhat, a proto i za tuto těžkou zkušenost můžeme být vděční.
Jsem rád, že jsme mohli opravit středisko
EXIT Komorní Lhotka, pokračovat v opravách skladových budov v Hnojníku, opravit
střechu budovy azylového domu v Třinci.
Stali jsme se součástí sítě drogových služeb,
kdy můžeme nabízet léčení závislým dětem
a mladistvým a rovněž i své zkušenosti prezentovat na různých odborných platformách.

Věříme, že nás bude i nadále provázet
Boží milost, loajalita spolupracovníků,
dobrovolníků, respekt kolegů
z oborového prostředí
a zájem veřejnosti.

„Celým srdcem, Panovníku, Bože můj,
ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno
věčně oslavovat.“
Žalm 86:12

Milana Bakšová
Slezská diakonie

Také pociťují velkou radost a vděčnost,
že může pokračovat, nejen v naší oblasti, projekt sociálního bydlení. Nabízíme
nový start mnohým lidem, kteří ve svém
životě ztroskotali. Další významnou aktivitou byl program v rámci azylového
domu v Neborech, kde mají možnost
nového startu lidé závislí na alkoholu. Je
to velká radost, když mnozí z bývalých
závislých klientů najednou pracují, mají
své rodiny a bydlí ve svých bytech. A potom nebuďte vděční a neoslavujte Boha.
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středisko

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů / intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek - Místek

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

39 rodin, celkem 140 uživatelů,
z toho 50 dospělých a 90 dětí

5 293 728,94

5 293 728,94

asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz

SÁRA Frýdek-Místek

azylový dům pro ženy

31 uživatelek

3 105 029,08

3 105 029,08

sara.fm@slezskadiakonie.cz

EXIT

terapeutická komunita pro nezletilé a mladé
dospělé
ve věku 14 až 26 let

23 uživatelů

14 197 834,69

14 197 834,69

tk@slezskadiakonie.cz

SÁRA Frýdek-Místek

azylový dům pro matky a děti

58 uživatelek, z toho 19 matek, 39 dětí

4 209 742,47

4 209 742,47

sara.fm@slezskadiakonie.cz

JORDÁN Třinec

sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

40 uživatelů

3 351 485,00

3 361 485,00

jordan@slezskadiakonie.cz

SÁRA Frýdek-Místek

noclehárna pro ženy

21 uživatelek

1 067 969,00

1 067 969,00

sara.fm@slezskadiakonie.cz

ARCHA Třinec

chráněné bydlení

13 uživatelů

3 845 021,08

3 845 021,08

jordan@slezskadiakonie.cz

SÁRA Frýdek-Místek

sociální rehabilitace

8 uživatelů

828 354,95

828 354,95

sara.fm@slez skadiakonie.cz

NOE Třinec

podpora samostatného bydlení

8 uživatelů

2 171 273,00

2 171 273,00

jordan@slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

28 rodin, počet intervencí 911

2 242 772,96

2 242 772,96

elpis.tc@slezskadiakonie.cz

SÁRA Třinec

azylový dům

46 uživatelů

4 913 919,91

4 913 919,91

ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

19 rodin, počet intervencí 620

847 389,30

847 389,30

elpis.tc@slezskadiakonie.cz

BETHEL Třinec Kanada

noclehárna

83 uživatelů

2 077 583,62

2 077 583,62

bethel.kanada@slezskadiakonie.cz

Poradna ELPIS Třinec

odborné sociální poradenství

192 nových uživatelů, počet intervencí 1058

1 198 067,00

1 198 067,00

elpis.tc@slezskadiakonie.cz

BETHEL Frýdek-Místek

azylový dům pro muže

58 uživatelů

8 305 311,92

8 305 311,92

bethel.fm@slezskadiakonie.cz

BETHEL Frýdek-Místek

nízkoprahové denní centrum

98 uživatelů

2 419 517,00

2 419 517,00

bethel.fm@slezskadiakonie.cz

BETHEL Frýdek-Místek

noclehárna

104 uživatelů

2 188 665,28

2 188 665,28

bethel.fm@slezskadiakonie.cz

BETHEL Frýdek-Místek

terénní program

94 uživatelů

1 632 900,00

1 632 900,00

bethel.fm@slezskadiakonie.cz

BETHEL Třinec

azylový dům pro muže

87 uživatelů

12 454 253,36

12 454 253,36

bethel.tc@slezskadiakonie.cz

BETHEL Třinec

nízkoprahové denní centrum

87 uživatelů

2 106 645,00

2 111 210,00

bethel.tc@slezskadiakonie.cz

BETHEL Třinec

terénní program

38 uživatelů

839 000,00

842 000,00

bethel.tc@slezskadiakonie.cz

BETHEL Třinec

sociální rehabilitace

13 uživatelů

982 000,00

986 000,00

bethel.tc@slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie

Jsem moc rád, že jsme
mohli aktivně
pomáhat, a proto
i za tuto těžkou
zkušenost můžeme
být vděční.

Petr Wiselka
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OBLAST OSTRAVSKO

S

tále se nacházíme v covidové době,
která významně ovlivňuje náš život i naši práci. Rok 2021 se tak nesl
v duchu omezování, testování a očkování. Bylo třeba pružně reagovat na často
se měnící opatření či nařízení. I přes toto
velmi náročné období, jsme ani na okamžik neuhnuli z naší vize a nepřestali jsme
přinášet světlo do života potřebných, do
života klientů našich služeb a jejich rodin.

Obrovské díky patří především pracovníkům. Každý přispěl svým dílem k naplňování našeho poslání. Nepřestáváme být vděčni za nasazení, sounáležitost, ochotu, sílu
a odevzdání každého pracovníka. Děkujeme všem podporovatelům, jak finančním,
tak morálním. Zkrátka všem, kterým není
lhostejný život bližních. Děkujeme Bohu za
to, že nás nikdy neopouští a že nám žehná.

středisko

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů / intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava

odborné sociální poradenství

380 uživatelů / 915 intervencí

1 982 675,00

1 982 675,00

vedouci.op@slezskadiakonie.cz

RÚT Bohumín

sociální rehabilitace

24 uživatelů / 1938 intervencí,
412 kontaktů

1 854 575,00

1 854 575,00

rut.bo@slezskadiakonie.cz

INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov

intervenční centra

214 uživatelů / 5669 á 30 min. intervence

2 454 600,00

2 454 600,00

ic.havirov@slezskadiakonie.cz

OBČANSKÁ PORADNA Havířov

odborné sociální poradenství

859 uživatelů / 2875 á 30 min. intervence

1 215 416,00

1 215 416,00

obcan.ha@slezskadiakonie.cz

PORADNA PRO RODINU Havířov

odborné sociální poradenství

344 uživatelů / 1165 á 30 minut intervencí

1 242 692,00

1 242 692,00

prorodinu@slezskadiakonie.cz

centrum denních služeb

18 uživatelů

3 793 184,00

3 793 184,00

siloe@slezskadiakonie.cz

odlehčovací služby

36 uživatelů

3 218 822,00

3 218 822,00

siloe@slezskadiakonie.cz

domov se zvláštním režimem

36 uživatelů

21 149 161,22

21 149 161,22

siloe@slezskadiakonie.cz

KANAAN Bohumín

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

48 uživatelů / 3462 intervencí,
664 kontaktů

1 549 882,00

1 549 882,00

kanaan@slezskadiakonie.cz

KONTAKT Bohumín

terénní program

607 uživatelů / 225 intervencí, 1891 kontaktů

2 325 958,00

2 325 958,00

kc.bohumin@slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

45 rodin, 1904 intervencí, 1109 kontaktů

3 540 306,00

3 540 306,00

soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz;
soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz

ELIM Ostrava

pečovatelská služba

61 uživatelů

5 385 430,00

5 385 430,00

elim@slezskadiakonie.cz

SALOME Bohumín

sociálně aktivizační služby

26 uživatelů / 3094 intervencí

4 287 404,00

4 287 404,00

salome@slezskadiakonie.cz

Poradna rané péče SALOME

poradna rané péče

26 klientských rodin / 670 intervencí / 405
kontaktů

1 488 328,00

1 488 328,00

salome@slezskadiakonie.cz

SILOE Ostrava

Podařilo se nám realizovat řadu akcí, zažili jsme spousty dobré nálady ve společnosti milých lidí, zapojili jsme klienty do mnoha aktivit a pevně věříme, že
jsme přinesli hodně radosti do života lidí kolem nás. S vděčností jsme oslavili jubileum střediska SILOE Ostrava, které již 20 let pomáhá lidem s poruchami paměti.

“Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká:
Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Izaiáš 41:13
Slezská diakonie
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ARCHA Ostrava

chráněné bydlení

11 uživatelů

3 565 111,00

3 565 111,00

vedouci.archa@slezskadiakonie.cz

NOE Ostrava

podpora samostatného bydlení

7 uživatelů / 978 intervencí

1 286 286,00

1 286 286,00

vedouci.archa@slezskadiakonie.cz

denní stacionář

50 uživatelů

8 754 930,69

8 754 930,69

n.simikova@slezskadiakonie.cz

domov pro osoby se zdravotním postižením

19 uživatelů

20 200 392,84

19 981 817,84

n.simikova@slezskadiakonie.cz

odlehčovací služba

42 uživatelů

4 793 730,11

4 728 611,00

n.simikova@slezskadiakonie.cz

sociálně terapeutické dílny

50 uživatelů

3 804 351,54

3 804 351,54

n.simikova@slezskadiakonie.cz

sociální rehabilitace

13 uživatelů

1 981 017,00

1 981 017,00

vedoucirut.ov@slezskadiakonie.cz

DUHOVÝ DŮM Ostrava

RÚT Ostrava

Nepřestáváme být vděčni za nasazení,
sounáležitost, ochotu, sílu a odevzdání
každého pracovníka.

V

Úseku Brno jsme vděčni za mimořádně plodný rok 2021 a výzvy, které přinesl. Zúročila se dlouhodobá kvalitní práce s klientskými rodinami i budování povědomí o tématech rodin vychovávajících děti a dospívající se specifickými potřebami. Pokračovali jsme v poskytování zavedených služeb rané péče
a osobní asistence i během další vlny pandemie. Byl to také rok významných inovací.

Dosavadní vedoucí Poradny rané péče DOREA Brno odešla za mateřskými povinnostmi,
a tým tak přivítal novou vedoucí. Zefektivnili jsme ještě více přístup k zájemcům o službu
i dlouhodobým klientům a obohatili jsme práci o nové metody (např. Tým okolo dítěte).
S ohlasem jsme zrealizovali zážitkový pobyt pro klientské rodiny. ELIADA Brno také fungovala naplno, byť v režimu ovlivněném pandemií. Dělali jsme maximum pro uspokojení
potřeb našich klientů, pokračovali jsme v pořádání volnočasových aktivit a úspěšně jsme
zvládli druhý letní příměstský tábor – to vše díky stabilnímu a kvalitnímu týmu. Uspořádali
jsme společně pro rodiny oblíbenou zahradní slavnost a pro veřejnost benefiční koncert.
Připravili jsme vše pro zdárný rozjezd služby sociální rehabilitace RÚT Brno (od
ledna 2022). Věnovali jsme se rozvoji unikátních odborných doplňkových služeb (podpořeny MPSV Rodina, JMK a m. Brno) a zahájení vedlejší hospodářské činnosti. Byli jsme přizváni k realizaci homesharingu v ČR. Tento inovativní koncept
sdílené péče o děti s postižením obohacuje rodiny o podporu přímo z komunity.
Věříme v zajištění vysokého standardu služeb potřebným i v tomto roce.

Zúročila se dlouhodobá kvalitní práce s klientskými rodinami i budování povědomí o tématech rodin vychovávajících děti a dospívající
se specifickými potřebami.

„Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce“.
1. Korintským 16:14

Renáta Motyková

Slezská diakonie
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Markéta Heroutová

středisko

poskytované služby

STATISTIKA počet uživatelů / intervencí *

výnosy Kč

náklady Kč

e-mail

ELIADA Brno, osobní asistence

osobní asistence

27 uživatelů

7 460 733,00

7 460 733,00

vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz

DOREA Brno, poradna rané péče

raná péče

118 uživatelů / 8382 intervencí

4 646 700,00

4 646 700,00

vedouci.dorea@slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie
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PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ
RODINY

DIAKONICKÉ ŠKOLSTVÍ

V

roce 2021 jsme doprovázeli 236 pěstounských rodin (274 pěstounů a 290 dětí). Odborný výkon sociálně-právní ochrany dětí zajišťoval tým Programu pro pěstounské rodiny
na pobočkách Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov/Ostrava, Karviná/Orlová, Třinec/Jablunkov. Klíčovým pro nás je, aby veškerá podpora pěstounských rodin byla individualizovaná.
Tedy „šitá na míru“ a přirozená, aby odpovídala skutečným potřebám pěstounských rodin
a přitom co nejméně zasahovala do jejich přirozeného života.

236

Za podpory Moravskoslezského kraje jsme připravili pro děti a dospívající kluby na zajímavá témata, např. Rizika elektronické komunikace, Kult krásného těla, Identita apod.
S dospívajícími jsme prožili velmi inspirativní čas na víkendovém pobytu v Kopřivnici.
V rámci projektu Nejsi v tom sám 2 jsme mohli nabídnout doprovázení 8 mladým dospělým,
kteří prošli náhradní péči. Uspořádali jsme pro děti několik jednodenních aktivit a příměstský tábor. ING BANK fond nadace Terezy Maxové podpořil pomoc dětem se školní přípravou.
Odborná psychologická a terapeutická pomoc byla pravidelně poskytována 86 klientům.
Odbornou pomoc podpořila Nadace J&T, která dále podpořila vzdělávání pracovníka v oblasti Transformativního přístupu ke zvládání konfliktů a tvorbu strategického plánu programu. Pro pěstouny jsme v oblasti vzdělávání připravili 14 prezenčních kurzů, 26 online kurzů,
8 víkendových vzdělávacích pobytů a 62 hodin klubů. Pěstouni mohli také využít individuální
formu studia.
V roce 2021 jsme doprovázeli 236
pěstounských rodin
(274 pěstounů a 290 dětí).

Děkujeme všem spolupracujícím institucím, dárcům, donátorům a zejména našim klientům za jejich stálou podporu
a důvěru.

Ester Heczková
Slezská diakonie
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P

řestože i rok 2021 byl poznamenán covidovými opatřeními, speciální školy byly uzavřeny jen krátce. Po celou dobu s probíhající distanční výukou byly žákům poskytovány
i pravidelné individuální konzultace včetně následného zapojení do Národního plánu
podpory návratu do škol.
Těšínská škola spustila nové webové stránky a v Krnově se žáci Praktické školy mohli těšit
z výuky v moderních prostorách zrekonstruované budovy. Školy se zapojily do Šablon III, realizovaly se projekty Obědy pro děti a Patron dětí. Žáci SŠ se stali součástí projektu Rozvoj
tranzitního programu ve Slezské diakonii, který byl finančně podpořen MS krajem a projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR.

Také v tomto roce školy pokračovaly v projektu Komenský – Měníme svět k lepšímu. V rámci ekumenické soutěže Modlitba za domov byly oceněny výtvarné práce a video žáků na
téma Já jsem s vámi. Na základě výzvy Slezské diakonie „Na křídlech Vánoc“ žáci škol obdarovali vyrobenými dárky seniory. V červenci ukončila z důvodu odchodu do důchodu svou
dlouholetou a záslužnou práci 1. zástupkyně těšínské školy a vedoucí diakonického školství
Mgr. Dagmar Siudová. Zaměstnanci byli proškoleni v konceptu snoezelen a šetrné sebeobraně. Na jednotlivých pracovištích působili kromě pedagogů zahraniční i tuzemští dobrovolníci.

Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o naplnění cílů škol
a s nadějí pak vyprošujeme požehnání
pro nadcházející období.

Alena Skotnicová
Slezská diakonie
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HOSPODAŘENÍ A INVESTICE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Hospodaření

Financování sociálních služeb se v průběhu posledních let nemění a stále zůstává problém související se zvyšováním nákladů, a to především mzdových, kdy se postupně navyšuje minimální mzda. Osobní náklady tvoří totiž nejvyšší položku celkových nákladů Slezské diakonie a v roce 2021 dosáhly výše 416 152 752 Kč což činí 69,8 % z celkových nákladů
organizace. Dalších 5,8 % z nákladů tvoří služby v částce 34 726 058 Kč a 5,6% materiálové náklady ve výši 33 185 1658 Kč. Tato částka zahrnuje i náklady spojené s pandemií Covid 19, především na ochranné pomůcky a hygienické prostředky ve výši 3 182 331 Kč a např. náklady na pořízení testů 1 141 138 Kč. Základním zdrojem pro financování provozu
sociálních služeb zůstávají prostředky z kapitoly 313 státního rozpočtu a dotačního programu IP MSK „Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021“. Z kapitoly 313 MPSV
státního rozpočtu se nám podařilo dosáhnout navýšení dotace a dále i následné dofinancování. Problémem zůstává termín dofinancování, a to říjen-listopad daného roku, a tak
i rok 2021 probíhal v nejistotě finančního zajištění služeb ještě navíc ovlivněném pandemií Covid 19. Celkem činí podpora financování SD z veřejných zdrojů 81,9 %, výše v Kč 441
943 183 Kč a kromě kapitoly 313 státního rozpočtu se na ní podílejí kraje (Moravskoslezský a Jihomoravský) prostřednictvím grantů a dotací z individuálního projektu, ostatní
ministerstva, města, obce a úřady práce. V tomto roce jsme získali také dotace z ministerstev: MV ČR, MZdr. ČR, MŠMT, MZem. ČR a v neposlední řadě příspěvek z MPSV na sociální
bydlení a dotace z programu COVID C a COVID E. Dotace z programů COVID byly v celkové výši 27 613 467 Kč. Z úřadu práce byla nejvyšší položkou podpora pěstounů ve výši 10
750 953,12 Kč. Další členění výnosů je popsáno v tabulce členění výnosů. Závěrem lze konstatovat, že i přes všechny finanční problémy a nárůst administrativy i jiných nákladů,
také v souvislosti s pandemií Covid 19, se podařilo dosáhnout v oblasti hospodaření velmi dobrého výsledku. Celkové hospodaření Slezské diakonie, včetně vyúčtování dotací
a příspěvků na rok 2021, jak rovněž veškeré ekonomické údaje uvedené v této zprávě, byly prověřeny auditem firmy Finaudit, s.r.o., licence 100, audit byl vydán bez výhrad.

Investiční činnost

Investiční činnost byla, v roce 2021, i přes složitou situaci v souvislosti s pandemií velice rozsáhlá. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci budovy denního stacionáře EDEN Český
Těšín, která začala už v roce 2020. Celkové náklady na rekonstrukci včetně vybavení objektu představují částku 20 236 131,88 Kč. Na financování se podstatně podílely fondy EU
a státního rozpočtu ČR z programu IROP ve výši 95 % a také MSK z individuální dotace ve výši 800 000 Kč. V roce 2021 pokračoval projekt rekonstrukce Polyfunkčního komunitního centra v Aleji Karviná. Předpokládaná výše nákladů na tuto rekonstrukci je cca 12 517 000 Kč a z 95 % se na krytí těchto nákladů budou podílet evropská unie a státní rozpočet ČR z programu IROP. V roce 2021 bylo celkem proinvestováno 9 542 502,56 Kč. V roce 2021 pokračovala rekonstrukce haly v Hnojníku ve výši 1 002 619,27 Kč. Na částečné
pokrytí nákladů přispělo Ministerstvo zemědělství ČR sumou 1 000 000 Kč v rámci podpory výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank. Slezská diakonie
zakoupila v roce 2021 pozemky v celkové hodnotě 68 343 Kč. Darem od Města Orlová jsme dostali pozemek v hodnotě 415 000 Kč a budovu střediska azylový dům HANNAH
Orlová v hodnotě 1 335 000 Kč. Na středisku SAREPTA Komorní Lhotka byla provedena rekonstrukce a modernizace výtahu v celkové hodnotě 1 466 928,50 Kč za přispění MSK
v částce 678 454 Kč. Na středisku LYDIE Český Těšín byla dokončena rekonstrukce prostor konzultační místnosti pro ranou péči v celkové výši 296 437 Kč, na které se částkou
236 000 Kč podílel MSK. Rekonstrukce interiéru budovy ARCHA Nový Jičín byla provedena v nákladu 628 129,10 Kč, za přispění MSK ve výši 507 400 Kč, rovněž ve středisku
ARCHA Široká Niva proběhla v roce 2021 rekonstrukce ve výši 240 084,35 Kč. V oblasti pořízení SMV byla zakoupena osobní vozidla Škoda Fabia pro středisko SÁRA Frýdek-Místek v hodnotě 218 181 Kč, Škoda Fabia pro oblast Ostravsko v hodnotě 314 000 Kč, Škoda Fabia pro službu RÚT Třinec v hodnotě 299 900 Kč s dotací MSK ve výši
224 500 Kč, Škoda Fabia Combi pro středisko BETHEL Třinec v hodnotě 380 854 Kč s dotací MSK ve výši 300 000 Kč, Škoda Fabia Combi pro středisko BETHEL Frýdek-Místek
v hodnotě 392 894 Kč s dotací MSK ve výši 300 000 Kč, Škoda Fabia Combi pro službu RÚT Krnov v hodnotě 321 000 Kč s dotací MSK ve výši 300 000 Kč. Z dalších SMV to bylo
pořízení kolejnicového zvedacího systému pro středisko EDEN Český Těšín ve výši 100 000 Kč, mobilního domu pro středisko BETHEL Třinec – Oáza ve výši 182 000 Kč, pásový
schodolez pro středisko POHODA Karviná ve výši 97 750 Kč. Další investiční náklady se týkají ostatních stavebních prací, zpracování projektové dokumentace a jiných. Celkové
investiční náklady v roce 2021 dosáhly částky 32 723 155,63 Kč.
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ČLENĚNÍ VÝNOSŮ
VÝČET OSTATNÍCH DOTACÍ
Výnosy

50

Podíl v %

Dotace - město Brno

1 366 446,00

0,253

Dotace z kapitoly 313 státního rozpočtu - MSK

265 461 197

49,198

Dotace - město Město Albrechtice

274 000,00

0,051

Dotace z kapitoly 313 státního rozpočtu - JMK

8 007 900,00

1,484

Dotace - město Frenštát pod Radhoštěm

277 000,00

0,051

Dotace MSK - program PSSP

50 336 004

9,329

Dotace - město Hodonín

62 000,00

0,011

Dotace MSK

21 657 468

4,014

Dotace - město Znojmo

86 000,00

0,016

Dotace JMK

804 500,00

0,149

Dotace - město Příbor

21 000,00

0,004

Dotace - město Břidličná

43 000,00

0,008

Ministerstvo vnitra ČR

113 000,00

0,021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

1 000 000,00

0,185

Dotace - obec Stonava

1 328 852,00

0,246

Dotace - obec Písek

44 700,00

0,008

Ministerstvo zdravotnictví ČR

63 000,00

0,012

MPSV Rodina

522 800,00

0,097

Dotace - obec Vojkovice

40 000,00

0,007

Dotace - obec Mosty u Jabl.

44 700,00

0,008

MPSV

41 347 607,37

7,663

Ministerstvo zemědělství ČR a SZIF

4 672 000,00

0,866

Dotace - obec Dobrá

30 000,00

0,006

Dotace - obec Sl.Rudoltice

28 000,00

0,005

Dotace EU

4 245 035

0,787

Nadace

1 616 455,00

0,300

Dotace - obec Osoblaha

55 000,00

0,010

Dotace - obec Čeladná

25 000,00

0,005

Dotace - město Třinec

2 839 000,00

0,526

Dotace - město Český Těšín

1 710 000,00

0,317

Dotace - obec Těrlicko

40 000,00

0,007

Ostatní dotace a příspěvky měst a obcí

237 994,00

0,044

Dotace - město Havířov

640 000,00

0,119

Dotace - město Karviná

2 796 854,00

0,518

Dar - město Horní Benešov

130 700,00

0,024

Dar - obec Bolatice

20 000,00

0,004

Dotace - město Ostrava

13 206 000,00

2,447

Dotace - město Krnov

1 982 000,00

0,367

Dar - obec Dívčí Hrad

35 000,00

0,006

Dar - obec Holčovice

50 000,00

0,009

Dotace - město Rýmařov

40 000,00

0,007

Dotace - město Bohumín

875 300,00

0,162

Dar - obec Hlinka

35 000,00

0,006

Dar - obec Třanovice

110 000,00

0,020

Dotace - město Orlová

436 500,00

0,081

Dotace - město Bruntál

1 205 500,00

0,223

Ostatní dary měst a obcí

158 906,00

0,029

Příspěvky úřadů práce na politiku zaměstnan.,Edlit

2 589 111,59

0,480

Dotace - město Frýdek-Místek

2 652 000,00

0,491

Dotace - město Jablunkov

133 000,00

0,025

Příspěvky úřadů práce na pěstounské rodiny

10 461 476,56

1,939

Tržby z prodeje výrobků a služeb

4 380 744,77

0,812

Dotace - město Nový Jičín

1 588 683,00

0,294

Dotace - město Opava

40 000,00

0,007

Příjmy z vlastní činnosti - uživatelé služeb

72 448 833

13,427

0,022

Ostatní výnosy

15 043 935,87

2,788

Celkem

539 577 201,89

100,000

Dotace - město Kopřivnice
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Srdečně děkujeme všem dárcům za projevenou finanční a věcnou podporu

Církve
Celkem: 445 627 Kč
SCEAV Albrechtice (5 060 Kč), SCEAV Bohumín (2 530 Kč), SCEAV Bystřice (19 880 Kč), Český Těšín (12 818 Kč), Guty (6 320 Kč),
SCEAV Havířov (3 490 Kč), SCEAV Horní Suchá (1 550 Kč), SCEAV Hrádek (6 030 Kč), SCEAV Komorní Lhotka (8 000 Kč), SCEAV Návsí (10 000 Kč), SCEAV Oldřichovice (5 000 Kč),
SCEAV Orlová (1 140 Kč), SCEAV Ostrava (2 410 Kč), SCEAV Písek (10 500 Kč), SCEAV Stonava (2 840 Kč), SCEAV Třanovice (8 500 Kč), SCEAV (1 485 Kč), Diakonia Kościola Ewang. –
Augsb. Polsko (325 530 Kč), Evangelický pěvecký sbor Ustroň (12 544 Kč).

Fyzické osoby
Celkem: 734 192 Kč
Právnické osoby
Celkem: 1 288 804 Kč
Alza cz a.s. (164 832 Kč), ANDRA rozvoz ovoce a zeleniny (6 567 Kč), Billa (4 000 Kč), Bura Jindřich (800 Kč), Cyrmex s.r.o. Debef Filip (140 000 Kč),
Česká lékárna holding, a.s. (17 000 Kč), DE COLOR MORAVA (8 000 Kč), Dětské pod Lysou s.r.o. (15 000 Kč), DS Sport club s.r.o. (3 500 Kč), Elkov elektro a.s. (10 000 Kč),
Elpro Drive s.r.o. (10 000 Kč), Elvac Ekotechnika s.r.o. (30 000 Kč), EMONIX elektric s.r.o. (2 000 Kč), Fotbalový anděl z.s. (3 000 Kč), Frapoli, spol. s.r.o. (5 000 Kč), Gascontrol, společnost s.r.o. (50 000 Kč), Giff a.s. (5 000 Kč), GIVT s.r.o. (2 070 Kč), Gynekologická porodnická ambulance (5 000 Kč), Hanon Systems Autopal, s.r.o. (70 000 Kč),
Hyundai Nošovice (3 000 Kč), Kalia paper s.r.o. (5 000 Kč), Lékárna Anenská Pionýrů s.r.o. (192 576 Kč), Komerční banka (193 000 Kč), Mendelova Lékárna s.r.o. (5 000 Kč),
Moneta Money Bank a.s. (100 000 Kč), MUDr. Váňa Jiří (10 000 Kč), Mynář Trade, s.r.o. (8 059 Kč), Pediatrie Svibice s.r.o. Haidukov (15 000 Kč),
PETARDA PRODUCTION a.s. (10 000 Kč), Polymer Trade ČR s.r.o. (5 000 Kč), Pro-Balon/balonové létání/ s.r.o. (5 000 Kč), Profi truck business (50 000 Kč), SDH Jičina (5 000 Kč),
Siemens s.r.o. (43 000 Kč), Spolek Otevřená budoucnost (2 400 Kč), TEK PRO.cz s.r.o. (10 000 Kč), Vanesta reklama s.r.o (15 000 Kč), ŽDB DRÁTOVNA a.s. (10 000 Kč),
W8 s.r.o. (50 000 Kč).
Škola základ života – podpora dětí v Indii (Adopce Indie)
Celkem: 44 100 Kč

Nadace, Nadační fondy
Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (2 999 920 Kč), Nadační fond ALBERT (13 545 Kč), Nadace ČEZ (57 477 Kč), Nadace Divoké husy (35 000 Kč),
Nadace DUHA (14 000 Kč), Nadace J&T (400 000 Kč), Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota (191 472,18 Kč), Nadaci O2 Family, s. r. o. 30 000 Kč (Ostrava),Nadace OKD (84 500 Kč),
Nadace OSF (199 000 Kč), Nadace rozvoje občanské společnosti (20 000 Kč), Nadace rozvoje zdraví (100 000 Kč), Nadace Terezy Maxové dětem (153 000 Kč), Nadační fond TESCO
(40 000 Kč), Sociální nadační fond města Brna a JMK (50 000 Kč), Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (85 000 Kč).
Sbírky
Celkem: Givt (2070 Kč), tornádo-Jižní Morava (787 894,92 Kč), Duhový dům (2410 Kč), Darujme.cz (49 851 Kč)
Informátor
Celkem: 8 840 Kč
Věcné dary
Celkem: 5 700 856,02 Kč

Veřejné a státní instituce
Celkem: 760 502 Kč
Město Bílovec (10 000 Kč), Město Český Těšín (10 000 Kč), Město Horní Benešov (130 700 Kč), Město Hradec nad Moravicí (3 000 Kč), Město Petřvald (5 000 Kč), Město Štramberk
(8 000 Kč), Město Vratimov (20 000 Kč), Obec Albrechtice (10 000 Kč), Obec Bolatice (20 000 Kč), Obec Bordovice (3 000 Kč), Obec Brantice (10 300 Kč),
Obec Dívčí Hrad (35 000 Kč), Obec Dolní Lomná (5 000 Kč), Obec Hlinka (35 000 Kč), Obec Hodslavice (10 000 Kč), Obec Holčovice (10 000 Kč), Obec Horní Město (6 000 Kč),
Obec Horní Suchá (20 000 Kč), Obec Horní Tošanovice (20 000 Kč), Obec Chotěbuz (10 000 Kč), Obec Komorní Lhotka (30 000 Kč), Obec Košařiska (3 000 Kč), Obec Krásná (5 000
Kč), Obec Krmelín (3 000 Kč), Obec Kujavy (1 000 Kč), Obec Milíkov (8 940 Kč), Obec Milotice nad Opavou (1 500 Kč), Obec Morávka (10 000 Kč), Obec Návsí (4 138 Kč), Obec Nošovice (20 000 Kč), Obec Písečná (5 000 Kč), Obec Rudná pod Pradědem (16 224 Kč), Obec Řeka (10 000 Kč), Obec Řepiště (65 000 Kč), Obec Skotnice (12 000 Kč), Obec Smilovice
(34 800 Kč), Obec Staříč (9 000 Kč), Obec Stonava (2 000 Kč), Obec Střítež (2 900 Kč), Obec Špičky (4 000 Kč), Obec Třanovice (110 000 Kč), Obec Vělopolí (10 000 Kč),
Obec Vysoká (12 000 Kč).
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Vážení čtenáři,
vážíme si Vašeho času, který jste věnovali naší
Výroční zprávě.
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