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I. ÚVODEM
Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém
jsme si připomínali 20-tileté výročí
od znovuobnovení diakonické práce
evangelické církve. Ještě krátce
před změnou (hroutícího se) totalitního
systému obdržela evangelická církev po
delším snažení svolení k obnovení své
sociální práce, kterou byla přinucena
ukončit v roce 1953. A tak na začátku
listopadu roku 1989 vzniklo první
středisko Diakonie ČCE v Praze.
Začínalo se úplně od nuly…
Za dobu těchto 20-ti let Diakonie prošla
dětskými roky i pubertou, vstoupila do
dospělosti a stala se stabilním, důvěryhodným a kvalitním nástrojem církve pro
službu lásky, pomoci a milosti. Práce
a poslání diakonického díla jsou neseny
myšlenkou nezištné pomoci a služby,
poskytované člověku v osobní, lidské
nebo materiální nouzi, prostě člověku,
který potřebuje nějakou pomoc. Je
odpovědí na výzvu, abychom si v každé

situaci (jako lidé) zůstali bližními. Být
bližním – tedy vidět, všímat si člověka
a jeho potřeby, neposuzovat jej podle
toho, jak vypadá, kolik vydělal a jakého
dosáhl společenského postavení, ale být
připraveni pomoci, je-li to třeba – to je
podstatou našeho přístupu, který dává
našemu snažení základ a smysl.
Zároveň však žijeme v době a působíme
na poli, kde se čím dál více prosazuje
tržní a konkurenční prostředí, a to i při
poskytování sociálních a veřejně prospěšných služeb. Klademe vysoké nároky na řízení naší pomáhající organizace,
její bezpodmínečnou kvalitu a správně
zvolené strategie. Mnoho ze zvyklostí, které určovaly práci Diakonie ČCE
v posledních dvaceti letech, vyžadují
nové promýšlení, případně i revizi. Systém, v rámci kterého se u nás poskytují
sociální služby, je stále vysoce turbulentní, nejistý, dlouhodobě podﬁnancovaný
a vůči neziskovému sektoru více či méně
diskriminační. Zároveň je to systém
dravý, s neustále rostoucími nároky na
úroveň služeb a nabízené pomoci.

Je pro nás všechny výzvou, abychom
v takovém prostředí zůstali věrni svému
poslání a stejně tak, abychom se nehroutili pod nároky, jež přesahují, co jsme
dosud znali a nutí nás opustit pohodlné,
zaběhané a bezpečně známé systémy
a způsoby práce.
Věřím, že 20 let činnosti je doba dostatečně dlouhá, abychom s patřičnou
moudostí a zkušenostmi uměli tyto věci
vyvažovat a vědomi si svého poslání hledali stále nové, správné a efektivní cesty
k jeho naplňování.
Mgr. David Šourek, ředitel Diakonie ČCE
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II. HODNOTY A ZÁSADY
Diakonie ČCE je křesťanská organizace,
která nabízí péči, pomoc a podporu člověku, aby mohl žít důstojným a kvalitním
životem navzdory věku, nemoci, postižení,
osamocení, nepříznivé sociální situaci
a dalším okolnostem. Služba Diakonie
ČCE vychází ze zvěsti evangelia o Boží
lásce a z příkladu služby Ježíše Krista.
Naše činnost je motivována základními
principy:
1) laskavost a solidarita: Diakonie ČCE
vychází z myšlenky laskavé a nesobecké
pomoci jinému člověku; klientovi nabízíme
rovnocenný partnerský přístup, vstřícnost
a pochopení, ale také respekt a toleranci;
jednání pracovníků je směrováno poznáním, že každý člověk má svoji jedinečnou
hodnotu, důležitost a důstojnost, a že
každý člověk může na podkladě vlastního
rozhodnutí dospět k pozitivní změně, bez
ohledu na svůj dosavadní život
2) rovnost: Diakonie ČCE slouží a pomáhá všem potřebným bez ohledu na původ,
etnickou příslušnost, zdravotní a mentální
stav, sexuální orientaci, ekonomickou
a sociální situaci, náboženské a politické
přesvědčení a bez ohledu na to, jakým
způsobem se podílí na životě společnosti
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3) otevřenost: Diakonie ČCE je otevřená
organizace, která pomáhá prostřednictvím
všech, kdo se rozhodnou připojit k její vizi,
poslání a práci, bez ohledu na náboženské přesvědčení nebo smýšlení.
V každodenní práci se snažíme naplňovat
tyto hodnoty:
1) respektujeme jedinečnost každého
člověka a přistupujeme k němu s úctou
a porozuměním
2) klademe důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

3) ke klientům přistupujeme se zaujetím
a opravdovostí; podporujeme obětavost
a nezištnou službu
Jako organizace klademe dále důraz na:
1) vysoce profesionální přístup k práci
a povinnostem; kreativní a dynamická
řešení poskytovaných služeb i každodenních výzev
2) transparentnost a důvěryhodnost
veškerého našeho počínání
3) zajištění vysoké kvality služeb při
efektivním hospodaření se svěřenými
prostředky
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III. PROFIL ORGANIZACE
Diakonie ČCE (DČCE) poskytuje
sociální, zdravotní, vzdělávací
a pastorační služby ve 33 střediscích
a 8 speciálních školách po celé republice. V přímé péči denně pomáháme
tisícům klientů v nepříznivých životních
situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz
nízkoprahových klubů až po seniorská
zařízení či hospic pro umírající.
Pracuje zde přes 1 500 zaměstnanců
a 260 dobrovolníků.
Služby jsou stěžejně určeny seniorům,
lidem s postižením, lidem v obtížné
životní situaci a umírajícím.
STRUKTURA
V čele DČCE stojí ředitel a správní rada,
kontrolním orgánem je dozorčí rada
volená synodem (parlamentem) Českobratrské církve evangelické. DČCE
sestává z ústřední diakonické kanceláře
(ÚDK) a jednotlivých středisek a škol.
ÚDK plní roli administrativního aparátu.
Těžiště práce s klienty leží na střediscích
a školách, které mají právní subjektivitu
a řídí je ředitelé středisek či škol a správní
rady složené ze zaměstnanců. Poradními

a kontrolními orgány středisek jsou
dozorčí rady volené partnerskými evangelickými sbory.
SLUŽBY
DČCE poskytuje celou škálu sociálních
služeb od terénní péče přes ambulantní
po pobytové služby.
Všechna střediska DČCE poskytují ze
zákona informace o službách, orientaci
v sociální síti a základní poradenství.
K 31. 12. 2009 realizovala DČCE celkem
124 registrovaných sociálních služeb.

pobytové služby: domovy pro seniory,
týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby
sociální služby ve zdravotnictví
V roce 2009 využilo našich služeb 1 143
seniorů.
Brno, Dvůr Králové, Krabčice, Libice,
Myslibořice, Náchod, Ostrava, Písek,
Příbor, Rýmařov, Sobotín, Valašské Meziříčí,
Valašské Meziříčí-Hospic, Vsetín

Terénní služby pro seniory a lidi se
zdravotním postižením nabízí 13 středisek
pečovatelská služba a osobní asistence
domácí ošetřovatelská péče
V roce 2009 využilo našich služeb 2 906
lidí.
Brno, Dvůr Králové, Jablonec, Libice,
Merklín, Ostrava, Písek, Praha SKP, Příbor,
Rýmařov, Sobotín, Valašské Meziříčí, Vsetín

Služby pro seniory nabízí 14 středisek
ambulantní služby: centra denních
služeb a denní stacionáře
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Služby pro děti, mládež a dospělé
s postižením nabízí 16 středisek,
8 speciálních škol a poradna Lifetool
raná péče
centra denních služeb a denní
stacionáře
sociálně terapeutické dílny a služba
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby
domovy pro lidi se zdravotním
postižením
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
odlehčovací služby
základní a mateřské školy speciální
odborné poradenství Lifetool
V roce 2009 využilo našich služeb 1 025
klientů s postižením, z toho 145 klientských rodin v rané péči. Speciální školy
navštěvovalo 243 dětí a mladých lidí
s postižením,tj. žáků s těžkým mentálním
postižením, kombinovaným postižením
a autismem.
Brno, Čáslav, Klobouky, Libice, Litoměřice,
Merklín, Myslibořice, Náchod, Plzeň,
Praha-Krč, Praha – Lifetool, Praha-Stodůlky,
Praha-Strašnice, Praha – středisko pro
zrakově postižené, Soběslav, Vrchlabí,
Uherské Hradiště
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MŠ a ZŠ speciální Praha-Michle; MŠ a ZŠ
speciální Praha-Stodůlky; MŠ, ZŠ a praktická
škola Soběslav; ZŠ speciální Čáslav; ZŠ
speciální Merklín, ZŠ speciální Ostrava,
ZŠ speciální Praha-Strašnice, ZŠ speciální
Vrchlabí

Služby pro lidi v obtížné životní situaci
nabízí 12 středisek
zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
občanské poradny
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
krizové poradenství a následná péče
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
azylové domy pro matky s dětmi
rodinné komunitní centrum
dům na půl cesty
V roce 2009 využilo našich služeb
848 jednotlivců a 180 rodin v obtížné
životní situaci. Dále zajištěno celkem
9555 konzultací v poradenských
a krizových službách.
Čáslav, Jaroměř, Javorník, Litoměřice,
Litoměřice – Terezín; Most, Ostrava, Plzeň,
Praha – SKP, Rokycany, Vlašim, Vsetín

Služby pro umírající a jejich blízké
nabízí hospic Citadela
Některé prvky hospicové (paliativní) péče
uplatňujeme i v pobytových zařízeních
pro seniory či v pečovatelské službě.
Služby jsou směřovány potřebou, aby
člověk, kterému již moderní medicína
nedokáže pomoci, odcházel z tohoto
života důstojně, doprovázen nejbližšími
za asistence odborníků.
V roce 2009 posloužil hospic 162 lidem
a dále jejich blízkým.

Střediska nadále pokračují v poskytování
drobných obecně prospěšných služeb,
které navazují nebo doplňují hlavní činnosti středisek, například organizování
bezbariérové dopravy klientů, organizování dobrovolníků, půjčování pomůcek
apod.

IV. ŘÍZENÍ DIAKONIE ČCE
Správní a Dozorčí rada
Činnost Diakonie ČCE řídí Správní
rada. Je jejím statutárním orgánem,
vydává směrnice závazné pro celou
organizaci. Funkční období všech
členů Správní rady je šestileté.
Lidé ve Správní radě DČCE
Mgr. David Šourek (předseda)
Mgr. Pavel Kalus
Ing. Eva Grollová (do 31. 12. 2009)
Mgr. Jan Soběslavský (od 1. 1. 2010)

Kontrolním orgánem DČCE je Dozorčí rada. Dohlíží na výkon působnosti
Správní rady DČCE a uskutečňování
veškeré činnosti organizace.
Lidé v Dozorčí radě DČCE
Mgr. Pavel Dvořáček (předseda)
Mgr. Miroslav Erdinger
(místopředseda do 20. 5. 2009)
Mgr. Jiří Gruber
(místopředseda od 21. 5. 2009)
Milan Lipner (do 30. 5. 2009)
Doc. Josef Mištěra (do 28. 2. 2009)
Bc. Petr Haška (od 1. 3. 2009)
Mgr. Jaroslav Pechar
Ing. Pavel Prosek (do 31. 10. 2009)
Lia Valková (od 1. 11. 2009)
Mgr. Vojen Syrovátka
JUDr. Simeona Zikmundová
Mgr. Petr Hudec (od 1. 9. 2009)

Ústřední diakonická kancelář
Kancelář jako odborný a administrativní
aparát Správní rady prošla v průběhu
roku 2009 strukturální proměnou. Bylo
vytvořeno nové organizační schéma
s přebudovanými odděleními za účelem
dalšího zefektivnění práce. Všechna
oddělení se podílela na vypracování koncepce, podle které budou realizovat svou
činnost v následujícím období.
Jednotlivé úseky podle svého zaměření realizují vlastní okruhy činností nebo
pomáhají střediskům kupř. s personalistikou, managementem kvality, metodickým
vedením, vzděláváním či publicitou.

V roce 2009 došlo k odhlasování zrušení
Diakonie v ČR (sdružení jednotlivých
Diakonií působících v České republice)
a na základě této skutečnosti vstoupila
Diakonie ČCE opětovně samostatně
do svazku Eurodiakonie.
Každoroční Svatodušní sbírka
vynesla částku 556 862 Kč, jež byla
rozdělena mezi střediska Most,
Litoměřice a Brno-Letovice.
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Chráněné dílny
Chráněné dílny a chráněná pracovní
místa pro lidi se změněnou pracovních
schopností nabízí stále tři střediska – ve
střediscích v Plzni, Soběslavi a Litoměřicích nacházelo práci celkem 146 klientů
se změněnou pracovní schopností.

ÚVOD

Lidé v ÚDK k 31. 12. 2009:
ředitel Diakonie ČCE – David Šourek
náměstek ředitele
Diakonie ČCE – Pavel Kalus
oddělení administrativně-správní
(sekretariát) – Ivana Swiatková
(vedoucí), Dana Majerová,
Kamila Viktorová, Jan Soběslavský
oddělení lidských zdrojů – Monika
Rousová (vedoucí),
Štěpánka Bumbálková, Jana Černá
oddělení vnějších vztahů – Martin
Balcar (vedoucí), Vendula Kodetová,
Pavel Hanych
oddělení řízení a kvality – Martin Balcar
(vedoucí), Eva Provazníková
oddělení ekonomické a ﬁnanční
– Blanka Lavická, Hana Janouchová
oddělení centrálních projektů a služeb
– Eva Grollová (vedoucí), Pavel Vychopeň, Olga Mutlová, Rut Dvořáková,
Alena Fendrychová, Jana Černá
Vedoucí oddělení podléhají řediteli DČCE,
který zároveň dočasně v roce 2009 přímo
vedl ekonomické a ﬁnanční oddělení.
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ A KVALITY
Oblast řízení kvality se zaměřuje na poradenství střediskům v oblasti dokumentace ke standardům sociálních služeb
včetně aktivní podpory při inspekcích
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kvality. Započalo vyhledávání vhodného
ekonomického informačního systému,
který DČCE umožní sledování porovnatelných účetních a manažerských výstupů a jejich srovnávání v rámci celého
komplexu organizace. Pokračovala práce
na tvorbě systému řízené dokumentace spočívající v popisu a kategorizaci
základních řídicích procesů ve všech
zařízeních DČCE s cílem zprůhlednění,
zjednodušení a zlevnění managerských
procesů DČCE na všech úrovních a zajištění kvality v jednotlivých oblastech.
Mgr. Martin Balcar, vedoucí oddělení
ODDĚLENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
V akcentované oblasti rozvoje lidských
zdrojů byly v rámci nově zřízeného oddělení zahájeny personální audity středisek,
jejichž cílem je zmapovat zdejší situaci,
popsat způsob řízení a na základě získaných poznatků připravit koncepci nového
hodnocení práce a odměňování ředitelů.
V přípravě je manuál personální práce,
popisující veškeré činnosti související
s náborem, administrativou, odměňováním, motivací a vzděláváním pracovníků.
V roce 2009 probíhal audit pracovně-právních dokumentů ústředí, započala
kontrola provádění dlouhodobé manažerské supervize ve střediscích a školách.

Ředitelé středisek a škol dostali k dispozici vzory pracovně-právních dokumentů
včetně vzoru pracovního řádu.
V oblasti vzdělávání se pozornost více
obracela k internímu školení, včetně
vzdělávání ředitelů středisek a škol
(např. přednáška renomované lektorky
Rostyi Gordon-Smith na téma Krizový
management). Z nových témat vzdělávání
jmenujme dále interní semináře k tématu
personální práce a vztahů s veřejností
(PR). V rámci vzdělávací nabídky bylo
realizováno celkem 35 kurzů, kterými
prošlo 484 účastníků.
Mgr. Monika Rousová, vedoucí oddělení

Humanitární pomoc – jako člen
Integrovaného záchranného systému
ČR organizovala DČCE v červnu 2009
pomoc v obcích zaplavených povodní.
Byly zřízeny základny pro týmy dobrovolníků v Hodslavicích, Novém Jičíně
a Javorníku. Vysoušeče jsme zapůjčili
99 domácnostem a 35 domácností
obdrželo příspěvek na úhradu jejich
provozu. V závěrečném monitoringu škod
byly vypracovány návrhy na ﬁnanční
odškodnění postižených záplavami a do
konce roku bylo vyplaceno 210 000 Kč
sedmi rodinám na Novojičínsku. Diakonie
organizovala také pravidelná školení pro
dobrovolníky, hrazená z grantu MVČR.
Přímá pomoc i dary byly hrazeny
z výnosů církevních sbírek.
Integrační projekt „Buď sousedem“ je
zaměřen na zprostředkování a budování
kontaktů mezi cizinci žijícími na území ČR
a domácími obyvateli. Projekt spolupracuje s 13 rodinami migrantů a 10 rodinami z evangelických sborů. Bylo uspořádáno 13 besed s účastí zahraničních
hostů. Každý týden byla organizována
tzv. šicí dílna v detenčním centru pro
uprchlíky.

Projekt „LifeTool“ zajišťuje odborné
poradenství rodinám osob s postižením
a školení v oblasti komunikačních
technologií. Přes omezené ﬁnance se
v roce 2009 podařilo doplnit vybavení
poradny a činnost byla zaregistrována
jako sociální služba.

a vytvoření lepších podmínek v domácnostech seniorů jako moderní alternativy
k nadužívanému rezidenčnímu řešení.

Projekt „ČCE proti násilí“ vychází
ze žádosti Synodu o zpracování tématu
násilí na ženách. DČCE se ujala realizace
projektu od února 2009. Původní zadání
bylo rozšířeno o pomoc obětem jiných
forem násilí a projekt je realizován pod
souhrnným projektem „Ne Násilí“.
Byly vytvořeny preventivní materiály pro
školy, jejichž součástí jsou školící
manuály a dokumentární ﬁlm. Paralelně
probíhaly konzultace ve střediscích
k tématu násilí i přímá pomoc obětem
násilí, tj. osobám obchodovaným a jinak
komerčně zneužívaným.

V oblasti zahraničních vztahů přijala
DČCE 20 návštěv z partnerských organizací a zástupci Diakonie navštívili v rámci
pracovních cest své partnery v Rumunsku, USA a Německu. Na výročním
zasedání v Uppsale byla Diakonie ČCE
opět přijata za člena Eurodiakonie, jež
sdružuje 33 diakonických organizací
z celé Evropy. Zpracován byl projekt
podpory rozvoje diakonické práce
v Rumunsku, pokračovala příprava
světové publikace o diakonii.

Celkem bylo vypracováno 20 projektů
(žádostí o podporu) pro zahraniční
i tuzemské dárce.

Ing. Eva Grollová, vedoucí oddělení

Projekt „Bydlení seniorů“ probíhal za
ﬁnanční podpory MMR ČR. Řešil témata
tzv. přirozeného bydlení seniorů z hlediska jejich bezpečí a mobility. V 600
domácnostech bylo provedeno šetření
a jako další výstup vznikl hraný dokumentární ﬁlm a brožura „O bydlení seniorů“ pro oslovení širší veřejnosti. Projekt
kladl důraz na včasnou přípravu na stáří
9
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ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Oblast prezentačních a komunikačních
aktivit DČCE lze rozdělit do oblasti
interní komunikace a vztahů s veřejností.
V realizované struktuře zajišťují střediska
prezentaci vlastní práce a charitativní
činnosti samostatně, převážně na lokální
a regionální úrovni. ÚDK představuje
aktivity DČCE v rovině celorepublikové
či mezinárodní při současném zajištění
podpory public relations pro střediska.
Také oddělení vnějších vztahů je jedním
z nově zbudovaných článků managementu ÚDK. Od září 2009 zde započala
tvorba strategického komunikačního
plánu a korporátní image, jakož i budování efektivních vztahů s médii s úsilím
o viditelné zvýšení publicity a budování
důvěryhodné, srozumitelné „značky“
DČCE.
V roce 2009 skončilo vydávání časopisu
Modré z nebe. Naopak se rozvinula
spolupráce s evangelickým časopisem
Český bratr, kde má DČCE pravidelnou
rubriku. Nadále spolupracujeme s časopisem Bratrstvo zaměřeným na mladší
populaci čtenářů.
Od léta 2009 probíhal sběr dat a informací k tvorbě nové rodiny webů Diakonie
ČCE, které budou spuštěny v průběhu
roku 2010. Byly započaty přípravy na
10

realizaci dlouhodobé dárcovské sbírky
ve prospěch beneﬁčních projektů DČCE
(Dar s velkým D).
Kromě nespočtu pořádaných beneﬁčních
a osvětových akcí a medializace aktivit
středisek i ústředí probíhaly v průběhu
celého roku vzpomínkové eventy
k výročí 20 let obnovené činnosti
Diakonie ČCE. Byly spuštěny diakonické
aukční stránky Aukce.diakoniecce.cz.
v prosinci 2009 proběhla ve spolupráci
s portálem Aukro.cz a Britskou obchodní
komorou aukce „Pomoc má mnoho
tváří“ za účasti významných osobností
české kulturní scény, jejíž výtěžek podpořil stavbu nové budovy ZŠ speciální
v Merklíně.
Společnosti Skanska, Dino, LMC
a Nestlé podpořily střediska DČCE
formou věcných darů.
DČCE se zapojila do aktivit Fóra dárců
– jako prémiový partner projektu
Darujspravne.cz a do projektu ﬁremního
dobrovolnictví Zapojimse.cz.
Mgr. Vendula Kodetová, PR senior

V roce 2009 dosáhly celkové náklady
středisek, škol a ústředí částky
483 149 667 Kč. Celkové výnosy dosáhly
částky 484 897 630 Kč. Souhrnnou
informaci o výsledcích hospodaření
podává příloha Celkové výsledky. Výnosy
a náklady středisek, škol a ústředí jsou
uvedeny v tabulkách Výnosy a Náklady.
Pro úsporu místa jsou výsledky kumulovány. Audity účetních závěrek většiny
středisek byly provedeny k termínu
30. 6. 2009.

20

příběhů z

Diakonie ČCE ve spolupráci s internetovou aukční síní Aukro.cz
připravily aukci, jež nabízí kolekci osobních věcí významných
osobností české kulturní scény.

Výsledky hospodaření uvedené v této
zprávě zveřejňují data ze zprávy pro
zřizovatele z dubna 2010. Konečné
auditované výsledky se mohou lišit
a jsou uvedené ve zprávách jednotlivých
organizací.
VÝROK AUDITORA
Audit účetní závěrky ÚDK byl proveden
k 30. 6. 2010 nezávislou auditorkou
Ing. H. Haufenhoferovou
(č. osvědčení 1591) bez výhrad.
V Praze dne 30. 6. 2010
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V. HOSPODAŘENÍ
DIAKONIE ČCE

HOSPODAŘENÍ – CELKOVÉ VÝSLEDKY

P.č.

Organizace

Příjmy

Výdaje

Zisk / ztráta
(účetní)

1

Brno

7,037,659

6,932,004

105,655

2

Čáslav

8,976,767

9,600,817

-624,050

3

Dvůr Králové

14,650,874

14,526,025

124,849

4

Jablonec

2,018,833

1,976,226

42,608

5

Jaroměř

3,438,024

3,438,024

0

6

Javorník

2,526,112

3,141,812

0

7

Klobouky

18,772,769

18,778,504

-5,735

8

Krabčice

30,718,361

30,925,221

-206,860

9

Libice

18,962,561

18,690,945

271,616

10

Litoměřice

22,955,512

22,906,295

49,217

11

Merklín

19,407,908

19,761,216

-353,308

12

Most

7,534,511

7,478,557

55,954

13

Myslibořice

42,835,810

42,647,182

188,628

14

Náchod

8,054,497

7,744,150

310,347

15

Ostrava

14,426,188

14,561,489

-135,301

16

Písek

15,714,300

15,762,991

-48,691

17

Plzeň

9,657,959

10,152,372

-494,413

18

Praha 4

8,643,407

8,605,271

38,136

19

Praha Stodůlky

7,400,698

7,469,986

-69,288

20

Praha Strašnice

3,643,393

3,806,748

-163,355

21

Příbor

2,392,766

2,385,858

6,908

22

Rokycany

5,086,445

5,088,526

-2,081

23

Rýmařov

15,462,017

15,142,723

319,293
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Organizace

Příjmy

Výdaje

HOSPODAŘENÍ – CELKOVÉ VÝSLEDKY

P.č.

Zisk / ztráta
(účetní)

24

SKP

14,653,136

14,431,745

221,391

25

Soběslav

13,708,214

13,732,777

-24,563

26

Sobotín

38,313,214

38,130,510

182,704

27

SZP Praha

300,977

695,502

-394,525

28

Uh.Hradiště

3,388,202

3,447,899

-59,697

29

Val. Mez.- DP

8,368,640

8,360,075

8,565

30

Val. Mez.- hospic

26,627,664

26,783,781

-156,117

31

Vlašim

3,024,970

3,085,215

-60,245

32

Vrchlabí

2,816,939

2,622,822

194,117

33

Vsetín

15,526,604

15,562,962

-36,358

34

Ústředí Diakonie ČCE

26,589,329

21,263,225

3,186,586

Střediska CELKEM

443,635,259

439,639,454

2,471,987

35

Čáslav

4,625,110

4,597,546

27,564

36

Merklín

9,935,274

9,677,765

257,509

37

Ostrava

5,126,402

4,957,179

169,223

38

Praha Michle

8,715,000

8,997,000

-282,000

39

Praha Stodůlky

4,731,707

4,931,054

-199,347

40

Praha Strašnice

2,030,210

2,165,525

-135,315

41

Soběslav

6,934,546

6,932,316

2,230

42

Vrchlabí

1,654,173

1,651,926

2,247

Školy CELKEM

43,752,422

43,910,311

-157,889
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HOSPODAŘENÍ – NÁKLADY

NÁKLADY

Materiálové

Energie

Opravy

Cestovné

Služby

Odpisy

náklady

Jiné provozní

Mzdové

náklady

náklady

NÁKLADY
CELKEM

1

Brno

794,028

397,466

217,124

31,950

351,967

197,587

324,326

4,617,556

6,932,004

2

Čáslav

908,948

795,129

334,997

6,290

446,941

1,140,396

555,314

5,412,802

9,600,817

3

Dvůr Králové

1,872,917

796,840

248,380

22,906

640,406

806,180

890,081

9,248,315

14,526,025

4

Jablonec

378,745

17,952

120

29,113

125,776

0

91,998

1,332,522

1,976,226

5

Jaroměř

526,851

121,597

96,243

46,516

433,090

135,353

73,730

2,004,644

3,438,024

6

Javorník

159,577

61,570

56,109

4,900

393,425

7,407

514,930

1,943,894

3,141,812

7

Klobouky

1,565,128

858,343

120,517

29,385

1,670,047

465,168

673,395

13,396,522

18,778,504

8

Krabčice

4,738,080

2,684,147

363,126

17,125

879,886

843,969

1,449,167

19,949,721

30,925,221

9

Libice

2,173,739

1,862,064

1,154,659

27,858

1,326,425

716,735

842,834

10,586,631

18,690,945

10

Litoměřice

2,992,578

1,186,136

836,165

105,667

1,252,246

127,973

868,029

15,537,500

22,906,295

11

Merklín

1,995,922

1,234,074

196,375

20,092

2,283,634

1,003,744

810,926

12,216,449

19,761,216

12

Most

722,897

675,471

38,092

60,856

763,745

48,822

407,523

4,761,151

7,478,557

13

Myslibořice

5,978,101

2,295,466

6,981,032

56,398

2,189,535

1,186,321

1,495,424

22,464,905

42,647,182

14

Náchod

839,857

400,877

74,990

12,217

291,568

238,707

403,498

5,482,436

7,744,150

15

Ostrava

1,285,123

622,105

109,549

56,750

542,733

321,282

707,684

10,916,263

14,561,489

16

Písek

2,124,190

689,000

387,000

56,800

497,001

234,000

715,600

11,059,400

15,762,991

17

Plzeň

414,959

246,335

35,694

57,742

1,328,647

1,132,951

717,496

6,218,548

10,152,372

18

Praha 4

1,166,558

753,541

615,051

1,640

1,160,609

250,000

406,728

4,251,144

8,605,271

19

Praha Stodůlky

560,675

223,341

264,719

70,115

611,884

107,418

327,728

5,304,106

7,469,986

20

Praha Strašnice

248,127

206,151

35,290

8,708

624,632

0

150,015

2,533,825

3,806,748

21

Příbor

234,394

8,720

48,855

6,462

288,487

67,152

130,397

1,601,391

2,385,858

22

Rokycany

204,705

163,320

21,988

54,970

445,405

100,299

247,256

3,850,583

5,088,526

23

Rýmařov

1,621,440

821,519

286,253

11,732

1,715,329

662,196

706,674

9,317,580

15,142,723

24

SKP

554,213

361,618

166,647

93,719

2,134,116

108,408

689,858

10,323,166

14,431,745

25

Soběslav

1,625,743

527,422

800,330

31,315

1,245,228

714,832

546,994

8,240,913

13,732,777

14

Materiálové

Energie

Opravy

Cestovné

Služby

Odpisy

náklady
6,606,001

1,952,216

1,663,031

107,632

náklady

NÁKLADY
CELKEM

1,675,074

24,110,834

38,130,510

Sobotín

27

SZP Praha

26,790

22,889

5,118

1,062

121,500

0

22,060

496,083

695,502

28

Uh.Hradiště

262,255

206,193

38,555

4,616

371,076

178,907

417,348

1,968,949

3,447,899

29

Val. Meziříčí

544,244

159,949

164,800

35,371

524,521

293,454

435,897

6,201,839

8,360,075

30

Hospic

3,465,275

2,150,708

145,778

41,625

1,223,143

418,881

1,207,510

18,130,861

26,783,781

31

Vlašim

369,907

123,803

62,260

8,667

165,238

101,054

319,181

1,935,105

3,085,215

32

Vrchlabí

282,826

83

65,141

52,639

399,900

36,744

118,804

1,666,685

2,622,822

33

Vsetín

2,175,722

1,428,848

229,675

64,171

1,889,527

47,303

615,406

9,112,310

15,562,962

34

Ústředí DČCE

901,549

213,548

413,178

280,393

2,459,280

3,989,321

3,379,734

9,232,890

20,869,893

Střediska CELKEM

50,322,063

24,268,442

16,276,841

1,517,402

32,008,196

16,487,037

22,938,619

275,427,522

439,246,122

35

Čáslav

100,948

269,702

8,477

16,189

656,074

0

187,881

3,358,275

4,597,546

36

Merklín

613,000

71,000

53,000

58,000

1,302,000

0

16,000

7,565,000

9,678,000

37

Ostrava

226,904

156,149

57,334

14,804

289,640

50,028

232,194

3,930,126

4,957,179

38

Praha Michle

1,153,000

1,019,000

2,000

62,000

6,754,000

8,990,000

39

Praha Stodůlky

274,987

681,460

36,230

3,088

239,467

0

35,367

3,660,454

4,931,053

40

Praha Strašnice

13,558

117,495

0

4,500

2,026,461

2,165,525

41

Soběslav

510,784

402,296

45,505

29,491

5,760,681

6,932,316

42

Vrchlabí

100,174

35,619

1,278,742

1,651,926

35

Školy CELKEM

2,993,355

603,052

34,333,739

43,903,545

154,574

14,200

14,785

804,473

Mzdové

náklady

26

3,511

1,211,249

Jiné provozní

237,391
1,332,885

172,752

106,866

4,263,363

97,533

HOSPODAŘENÍ – NÁKLADY

NÁKLADY
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HOSPODAŘENÍ – VÝNOSY

VÝNOSY

Dotace

Zdravotní

Nadace

pojišťovny

Dary

Vedlejší

Prodej

Jiné

Příjmy od

Změna

Aktivace

Prodej

PŘÍJMY

Sbírky

činnost

zboží

poskyt.
služby

klientů

stavu
zásob

fondů

majetku

CELKEM

7,037,659

1

Brno

5,073,800

0

58,000

65,172

298,070

0

166,440

1,376,177

0

0

0

2

Čáslav

6,105,579

0

40,000

232,670

597,419

73,256

168,526

1,759,317

0

0

0

8,976,767

3

Dvůr Králové

4,441,246

546,638

0

143,916

104,093

0

132,003

9,282,978

0

0

0

14,650,874

4

Jablonec

1,670,316

0

20,000

24,166

0

0

2,627

301,724

0

0

0

2,018,833

5

Jaroměř

2,486,437

0

274,763

11,771

17,605

604

137,162

509,682

0

0

0

3,438,024

6

Javorník

1,896,549

0

282,027

0

0

0

22,321

325,215

0

0

0

2,526,112

7

Klobouky

8,424,300

0

376,676

5,041,144

199,400

0

841,842

3,886,913

0

850

1,645

18,772,769

8

Krabčice

11,025,080

1,776,032

0

1,110,937

608,220

0

317,045

15,880,547

0

0

500

30,718,361

9

Libice

9,029,600

682,147

835,897

458,351

152,789

0

248,855

7,439,722

0

0

115,200

18,962,561

10

Litoměřice

17,707,290

0

49,999

93,788

1,287,474

1,791,393

609,851

1,068,906

0

346,812

0

22,955,512

11

Merklín

9,857,837

0

29,350

330,495

236,151

0

958,905

7,824,602

9,610

160,958

0

19,407,908

12

Most

4,013,917

0

0

109,230

0

10,000

3,042,969

337,227

0

21,016

152

7,534,511

13

Myslibořice

13,317,752

2,784,985

35,647

1,356,417

873,292

0

2,106,502

21,909,149

-57,911

509,977

0

42,835,810

14

Náchod

3,885,000

854,868

0

51,000

0

0

72,783

3,190,846

0

0

0

8,054,497

15

Ostrava

11,177,755

0

69,626

93,804

144,000

0

23,641

2,736,062

0

181,300

0

14,426,188

16

Písek

5,352,300

1,356,000

0

50,000

0

0

17,000

8,939,000

0

0

0

15,714,300

17

Plzeň

6,120,998

0

913,928

578,887

126,734

0

852,561

1,070,147

-5,296

0

0

9,657,959

18

Praha 4

5,219,000

0

0

56,000

632,784

0

0

2,735,623

0

0

0

8,643,407

19

Praha Stodůlky

6,609,000

0

0

148,712

0

105,986

20,000

517,000

0

0

0

7,400,698

20

Praha Strašnice

3,119,000

0

6,000

8,684

67,381

0

15,795

426,533

0

0

0

3,643,393

21

Příbor

1,370,111

526,474

0

0

12,000

0

2,108

481,483

0

0

590

2,392,766

22

Rokycany

4,783,940

0

45,000

50,906

0

0

206,599

0

0

0

0

5,086,445

23

Rýmařov

5,887,700

3,652,877

100,000

32,300

1,100

0

565,622

5,155,747

0

0

66,671

15,462,017

24

SKP

11,449,150

1,385,549

382,191

178,895

0

0

50,072

1,207,279

0

0

0

14,653,136

25

Soběslav

8,669,637

0

295,758

668,331

689,783

0

833,119

2,485,111

66,147

0

328

13,708,214

16

Dotace

Zdravotní

Nadace

pojišťovny

Dary

Vedlejší

Prodej

Jiné

Příjmy od

Změna

Aktivace

Prodej

PŘÍJMY

Sbírky

činnost

zboží

poskyt.
služby

klientů

stavu
zásob

fondů

majetku

CELKEM

38,313,214

26

Sobotín

9,805,000

1,386,230

0

88,896

0

33,524

1,015,175

25,984,389

0

0

0

27

SZP Praha

67,000

0

0

203,433

0

0

5,175

25,369

0

0

0

300,977

28

Uh.Hradiště

1,571,250

0

202,032

1,011,116

134,340

0

84,488

374,976

0

0

10,000

3,388,202

29

Val. Meziříčí

4,893,400

1,571,210

28,000

163,531

160,421

0

76,992

1,475,085

0

0

0

8,368,640

30

Hospic

4,994,000

7,909,725

0

839,174

113,325

149,674

0

12,621,766

0

0

0

26,627,664

31

Vlašim

2,114,100

0

398,469

89,837

0

4,110

14,469

403,985

0

0

0

3,024,970

32

Vrchlabí

2,104,000

0

104,134

81,667

0

39,986

169,560

317,592

0

0

0

2,816,939

33

Vsetín

9,510,022

45,340

142,458

353,249

79,495

0

270,532

5,125,508

0

0

0

15,526,604

34

Ústředí DČCE

1,229,146

0

0

49,448

809,488

0

15,703,575

0

0

1,895,057

4,263,750

23,950,464

Střed. CELKEM

204,981,212

24,478,075

4,689,954

13,775,927

7,345,364

2,208,533

28,754,313

147,175,660

12,550

3,115,969

4,458,836

440,996,394

35

Čáslav

4,232,000

34,900

0

0

0

0

0

36

Merklín

8,823,000

37

Ostrava

4,753,353

38

Praha Michle

7,614,000

231,000

39

Praha Stodůlky

4,102,226

81,827

40

Praha Strašnice

1,856,990

41

Soběslav

6,608,226

42

Vrchlabí

1,601,000

35

Školy CELKEM

39,590,795

0

3,430

326,781

20,000

844,000

93,000

9,936,000

43,006

231,815

28,400

5,126,402

870,000

8,715,000

105,394

156

441,704

4,731,307

321,707

2,178,697

100,160

64,759

161,401

6,934,546

1,924

25,249

1,654,173

133,275

3,222,657

156,000
69,828

26,000
0

69,828

529,727

205,554

0

0

121,400

0

4,625,111

43,901,236
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HOSPODAŘENÍ – VÝNOSY

VÝNOSY

STŘEDISKA

Služby pro seniory:
Pečovatelská služba, Centrum denních
služeb Brno, Kontaktní místo České
alzheimerovské společnosti
Služby pro lidi s duševním onemocněním:
Chráněné bydlení Ovečka
Služby pro lidi s mentálním postižením:
Centrum denních služeb Letovice

Zajímavosti a důležité události
v roce 2009:
Rok 2009 byl rokem úspěšným.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Brně
pečovatelská služba – 50 klientů
centrum denních služeb pro seniory
– 30 klientů
centrum denních služeb pro lidi se
zdravotním postižením v Letovicích
– 11 klientů
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním
postižením – 4 klienti

Bankovní spojení: 1344426309/0800
Provedli jsme drobné rekonstrukce
v budově na Hrnčířské.
Podařilo se nám také rozšířit pečovatelskou službu o dvě nové pečovatelky
a službu jsme současně začali poskytovat v odpoledních hodinách.

BRNO

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Posláním Diakonie ČCE – střediska
v Brně je poskytovat podporu a pomoc
seniorům a lidem s postižením tak, aby
mohli žít co nejkvalitnějším způsobem
života navzdory svým handicapům.

V Letovicích jsme dojednali rozjezd
chráněného bydlení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením
a v závěru roku jsme připravovali prostory k nastěhování prvních obyvatel.
Hlavně však smíme doufat, že se nám
dařilo naplňovat poslání střediska, tj.
snažili jsme se o to, aby naši klienti
mohli žít co nejkvalitnějším způsobem
života navzdory svým handicapům.

středisko pro seniory a lidi s postižením

Ředitel: Mgr. et Mgr. Jan Soběslavský

Kontakty
Kontakty
Diakonie
DiakonieČCE
ČCE––středisko
střediskovvBrně
Brně
Hrnčířská
Hrnčířská27,
27,602
60200
00Brno
Brno(Pobočka
(Pobočka
Letovice:
Letovice:Alšova
Alšova3,
3,679
67961
61Letovice)
Letovice)
telefon: 549 242 279
e-mail:
telefon:brno@diakoniecce.cz
549 242 279
web:
e-mail:
http://brno.diakoniecce.cz
brno@diakoniecce.cz
web: http://brno.diakoniecce.cz
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ČÁSLAV
středisko pro lidi s postižením

Ředitelka: Mgr. Květuše Mašínová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním
postižením. Usilujeme o poskytování
kvalitní sociální, ošetřovatelské,
terapeutické a rehabilitační péče. Naše
pomoc je založena na křesťanské lásce,
chceme vytvářet společenství podpory,
důvěry a respektu. Chceme žít spolu,
vedle sebe a uprostřed společnosti,
ne na jejím okraji.
Poskytované služby: denní stacionář,
týdenní stacionář, sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace, občanská
poradna. Další služby: fyzioterapie
a rehabilitace, bezbariérová doprava,
odlehčovací služby.
Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi
Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav

telefon: 327 316 595, 723 029 037
e-mail: caslav@diakoniecce.cz
web: http://caslav.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události
v roce 2009:
Kromě běžných činností, výletů a setkání
jsme mohli prožít řadu výjimečných společných dnů, mezi které můžeme započítat 5. dobročinný ples Diakonie v Čáslavi,
jarní setkání s přáteli a zvířátky nebo otevření integrační čajovny U nás v zahradě.

Výstavy, besídky, setkání s rodiči, letní
pobyty v přírodě nebo vánoční slavnost
či karneval pomohly zažít a vytvořit příjemnou atmosferu života ve středisku.
Díky sponzorům a dobrovolníkům se
podařilo vydláždit bezbariérovou zahradu, vybudovat vstupní vestibul a osvětlení zahrady. Pokračujeme v záměrech
vybudovat chráněné bydlení a ekofarmu
v Chedrbí a opravit budovu v Čáslavi.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Čáslavi
denní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 18 klientů
týdenní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 15 klientů
sociálně terapeutická dílna – 9 klientů
sociální rehabilitace – 16 klientů
odborné sociální poradenství,
tj. občanská poradna – 1000 konzultací
za rok

Bankovní spojení: 442069339/0800

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko se zaměřuje na poskytování
sociálních služeb pro seniory. Jsou to:
Pečovatelská služba
Denní stacionář
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Půjčování kompenzačních pomůcek

Zajímavosti a důležité události:
Středisko je „plnoleté“, sociální služby
poskytuje již 18 let. V roce 2009 pokračovala generační výměna v personální
oblasti. Zodpovědnost za řízení jednotlivých služeb přebírali mladší pracovníci
a vzhledem k rostoucím nárokům na
zajištění přímé péče byli přijímáni noví
pracovníci.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
ve Dvoře Králové
denní stacionář pro seniory – 21 klientů
domov pro seniory – 31 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi se
syndromem demence – 13 klientů
pečovatelská služba – 208 klientů

Bankovní spojení: 273928453/0300

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
ve Dvoře Králové nad Labem
Benešovo nábřeží 1067,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon: 499 621 094
fax: 499 621 296
e-mail: dvur.kralove@diakoniecce.cz
web: http://dvur-kralove.diakoniecce.cz
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středisko pro seniory

Ředitel: Mgr. Zdeněk Hojný

JABLONEC

Ředitelka: Michaela Albrechtová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Pečovatelská služba seniorům
a osobám se zdravotním postižením
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Kruháč

středisko pro seniory a lidi v obtížné životní situaci

Zajímavosti a důležité události:
Podařilo se nám rozšířit pečovatelskou
službu.
Vyhráli jsme výběrové řízení města
na poskytovatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Vznikl tak klub
Kruháč, na který se nám podařilo získat
prostředky z ESF prostřednictvím
Individuálního projektu Libereckého kraje.
V listopadu se uskutečnil 3. beneﬁční
koncert pro středisko.
Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
v Jablonci nad Nisou
Pod Baštou 1375/10,
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon: 483 314 051, 721 008 313
e-mail: jablonec@diakoniecce.cz
web: http://jablonec.diakoniecce.cz
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Bankovní spojení: 210141338/0300

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Jablonci
pečovatelská služba – 55 klientů
nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – za rok 2009 nesledováno,
nová služba

Základní činnosti: sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Projekty:
individuální projekt Služby sociální
prevence v Královéhradeckém kraji
projekt „Klub malého Bobše“, sbírkový
projekt Pomozte dětem!
individuální projekt „Vasko“, sbírkový
projekt Pomozte dětem!
projekt Učení je hra, z dotačního
programu na podporu vzdělávání
sociálně znevýhodněných dětí
projekt „Prevent team Jaroměř“,
Nadace O2

JAROMĚŘ

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko provozuje dvě nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež

Zajímavosti a důležité události:
středisko získalo prostředky z nadlimitní veřejné zakázky Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
projekt Klub malého Bobše – cíle
jsou naplňovány prostřednictvím aktivit
zaměřených na zvládnutí základní
školní docházky a integraci do většinové společnosti
opětovné zapojení do celonárodní akce
„Týden pro nízkoprahy“
fotbalový turnaj při příležitosti
Mezinárodního dne dětí a 20. výročí
znovuobnovení Diakonie
festnefest IV. – neziskový festival pro
všechny mladé, letos již počtvrté
den otevřených dveří, oslava již
17. výročí existence střediska

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Jaroměři
nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – 95 klientů

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř

Bankovní spojení: 274423043/0300
telefon: 491 815 169, 736 730 921
e-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz
web: http://milicuv-dum.diakoniecce.cz
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středisko pro lidi v obtížné životní situaci

Ředitel: Bc. Josef Macháček

JAVORNÍK

Ředitelka: Bc. Sieglinde Mimrová,
od 1. 10. 2009 Ing. Hana Řezáčová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V roce 2009 poskytovalo středisko
2 registrované sociální služby:

středisko pro lidi v obtížné životní situaci

Odborné sociální poradenství (registrace
do 30. 9. 2009) bylo určeno všem občanům v tíživé životní situaci z Javorníka
a okolí, kteří se na bezplatnou poradnu
obrátili se žádostí o radu nebo pomoc
v oblastech pracovně-právních vztahů,
bydlení, problematiky sociálních dávek
nebo lidských práv.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
Javorník-Travná
Sobotín 203, 788 16

telefon: 584 440 317, 584 453 439
e-mail: http://travna@diakoniecce.cz
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Služba Dům na půl cesty poskytla v roce
2009 ubytování a služby vedoucí k sociálnímu začleňování celkem 19 mladým
lidem od 18 do 26 let věku, kteří opouštěli školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy či jiná zařízení
pro děti a mládež nebo byli propuštěni
z výkonu trestu nebo ochranné léčby.

Zajímavosti a důležité události:
Rok 2009 byl pro středisko rokem
složitým, jak po stránce ekonomické
a ﬁnanční, tak i personální a technicko-organizační. Finanční situace střediska

byla během celého roku velmi kritická.
Ke dni 30. 9. 2009 skončila ve funkci
ředitelky střediska paní Bc. Sieglinde
Mimrová a od 1. 10. 2009 byla do funkce
prozatimní ředitelky střediska jmenována
Ing. Hana Řezáčová, která zahájila sérii
kroků, vedoucích k postupnému ukončení poskytování služby na stávajícím
místě (v Travné čp. 85) ke dni 31. 12. 2009
a k jejímu přesunu na 2 nová místa:
do Jeseníka (kapacita 5 lůžek) a do
Sobotína (kapacita 7 lůžek) s termínem
zahájení poskytování služby od 1. 1. 2010.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Javorníku
dům na půl cesty – 19 klientů

Bankovní spojení: 1903233379/0800

V Domově Betlém v Kloboukách
domov pro osoby se zdravotním
postižením, tj. celoroční pobytovou
službu pro 10 dospělých lidí s těžkým
tělesným postižením,
pobytové odlehčovací služby
s kapacitou 1 lůžka pro uživatele
ze stejné cílové skupiny.
V Domově Narnie v Morkůvkách
týdenní stacionář, tj. pobytovou
službu pro 10 dětí a dospívajících
s vážným mentálním a kombinovaným
postižením,
denní stacionář, tj. ambulantní službu
pro 7 dětí ze stejné cílové skupiny.
V Domově Arkénie v Brumovicích
domov pro osoby se zdravotním
postižením, tj. celoroční pobytovou
službu pro 5 dospělých lidí s vážným
mentálním postižením.

KLOBOUKY U BRNA

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko poskytuje 5 registrovaných
sociálních služeb ve 3 zařízeních

Zajímavosti a důležité události:
Při ohlédnutí za minulým rokem se nám
jako první důrazně připomenou okamžiky
naprostého zděšení, které jsme prožívali
12. 1. 2009 po zveřejnění „návrhu“ dotací
ze státního rozpočtu na webových stránkách MPSV. Dotace navrhované pro naše
středisko v celkové výši 1 976 000 Kč
byly tak směšně nízké, že by to znamenalo ﬁnanční kolaps všech služeb našeho
střediska nejpozději v květnu… S velikou
pomocí Boží a za cenu nemalého zápasu
jsme pak dosáhli téměř neuvěřitelného
zvýšení dotací na částku 6 531 300 Kč.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
BETLÉM
denní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 7 klientů
2 domovy pro lidi se zdravotním
postižením – 15 klientů
odlehčovací služba – 14 klientů
týdenní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 10 klientů

Bankovní spojení: 1381506359/0800

středisko pro lidi s postižením

Ředitel: Petr Hejl, DiS.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72
Klobouky u Brna
telefon: 519 419 848, 777 936 580
e-mail: betlem@diakoniecce.cz
web: http://betlem.diakoniecce.cz
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KRABČICE

Ředitel: David Michal

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Hlavní činností střediska je poskytování pobytových služeb sociální péče
Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem. Služby jsou určeny seniorům,
kteří jsou starší 65 let a mají přiznaný
příspěvek na péči.

středisko pro seniory

Do domova přichází lidé, kteří již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou zůstat v přirozených podmínkách
vlastního domova. Středisko v roce 2009
nabízelo své služby 103 klientům. 70 míst
v domově pro seniory, 33 míst na třech
specializovaných odděleních v domově
se zvláštním režimem.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
Rovné 58, 411 87 Krabčice
telefon: 417 639 680
fax: 416 845 034
e-mail: krabcice@diakoniecce.cz
web: http://krabcice.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události:
Středisko v roce 2009 úspěšně absolvovalo inspekci kvality sociálních služeb
a naplňuje ve službě domov pro seniory
zákonné standardy kvality.
Připravili jsme projekt rekonstrukce jedné
z budov a požádali jsme o ﬁnanční prostředky v rámci Regionálního operačního
programu Severozápad. Přestože se náš
projekt dostal do užšího výběru, nebyl

nakonec podpořen. Kompletní projektová
dokumentace k rekonstrukci tak bude
použita pro novou žádost v roce 2010.
Koncem roku byla upravena budova,
která nabídne místo 11 klientům
s nějakou formou duševní choroby.
V této budově se budeme pokoušet
o komunitní způsob péče, kde se klienti
v rámci aktivizace zapojují do běžných
činností v rámci chodu domácnosti.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Krabčicích
domov pro seniory – 73 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 51 klientů

Bankovní spojení: 306440-471/0100

Zajímavosti a důležité události:
Proběhlo slavnostní převzetí ﬁnančního
výtěžku z Adventního koncertu ČT ve
výši 1 225 655 Kč – ze získaných ﬁnancí
proběhla II. etapa výměny oken a rekonstrukce koupelny v Domově pro seniory
v Libici a další úpravy.

LIBICE

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko nabízí své služby již od roku
1991. Dnes poskytuje pomoc a podporu
zejména seniorům a osobám s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem
demence. Od roku 2001 je středisko
rovněž kontaktním místem České
alzheimerovské společnosti.
Nabízí terénní služby přímo v domácím
prostředí uživatele, ambulantní služby,
a samozřejmě pobytové služby, kdy jsou
u nás uživatelé po celý den i noc a my
se snažíme zajistit jim potřebnou péči,
pomoc a podporu.. Od roku 2007 mohou
lidé využít: pečovatelskou službu, Denní
a Týdenní stacionář v Pátku u Poděbrad,
Domov pro seniory v Libici nad Cidlinou,
Domov se zvláštním režimem v Opolanech a Sociálně terapeutickou dílnu
v Kolíně.

Přechod na digitální vysílání televize
proběhl tak, aby nebyla narušena spokojenost uživatelů – obdrželi jsme dotaci od
České televize ve výši 55 tis. Kč
Celoroční zápas s ﬁnancemi na provoz
střediska – v průběhu roku probíhala
intenzivní jednání s MPSV a KÚSK
a nakonec jsme obdrželi celkové dotace
ve výši téměř 9 mil. Kč (65 % požadavku)
V závěru roku 2009 byly zrušeny denní
a týdenní stacionáře a místo toho rozšířena služba Domova se zvláštním režimem.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Libici nad Cidlinou
denní stacionář pro seniory – 14 klientů
týdenní stacionář pro seniory – 6 klientů
domov pro seniory – 37 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 10 klientů
pečovatelská služba – 61 klientů
sociálně terapeutická dílna pro lidi
se zdravotním postižením (Kolín)
– 20 klientů

Bankovní spojení: 304542191/0100

středisko pro seniory a lidi s postižením

Ředitel: Pavel Pistor

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
v Libici nad Cidlinou
Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou
telefon: 325 637 304, 721 211 676
fax: 325 637 450
e-mail: libice@diakoniecce.cz
web: http://libice.diakoniecce.cz
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LITOMĚŘICE
středisko pro lidi s postižením a v obtížné životní situaci

Ředitelka: Irena Opočenská

Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 733 585
e-mail: litomerice@diakoniecce.cz
web: http://litomerice.diakoniecce.cz
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Poskytované služby, činnosti, projekty:
Sociální služby pro lidi se zdravotním
postižením starší 18 let:
Centrum denních služeb
Sociální rehabilitace / Agentura
podporovaného zaměstnávání
Sociálně terapeutické dílny
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Služby lidem se sociálním
znevýhodněním:
Domov pro matky s dětmi
Chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením:
Chráněné výrobní dílny
Restaurace Klobouk
Čajovna Hóra
Volnočasové aktivity:
Rodinné a komunitní centrum
Klub Restart
Multifunkční sál Oka.mžik (chráněné
pracoviště)
Zajímavosti a důležité události:
Středisko uspělo ve veřejné zakázce
Ústeckého kraje na víceleté ﬁnancování
do r. 2011 u čtyř sociálních služeb: sociální rehabilitace, sociálně terapeutické
dílny, azylové bydlení pro matky s dětmi

a podpora samostatného bydlení.
Otevřelo multifunkční sál Oka.mžik, jako
další chráněné pracoviště za účelem
pořádání akcí pro veřejnost a uspořádalo
společně s Janem Potměšilem sbírkovou
kampaň Všichni ty schody nevyjdeme.
Z výtěžku sbírky se nyní staví nájezd
k sálu Oka.mžik a čajovně Hóra.
Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Litoměřicích
azylový dům pro matky s dětmi
– 22 maminek a s nimi 30 dětí
centrum denních služeb pro lidi
se zdravotním postižením – 23 klientů
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním
postižením – 13 klientů
sociálně terapeutická dílna pro lidi
se zdravotním postižením – 13 klientů
sociální rehabilitace pro lidi
se zdravotním postižením – 34 klientů
Rodinného komunitního centra
v Litoměřicích – Terezíně využilo
190 dospělých a 236 dětí
V chráněných dílnách a na chráněných
pracovních místech pracovalo
102 pracovníků se změněnou pracovní
schopností
Bankovní spojení:
19-5905840277/0100 (účet darů)

Obecně prospěšné služby:
zajištění dopravy a stravování pro
středisko a spec. školu
Projekty: Bezbariérové auto;
Rekonstrukce denního stacionáře
Radost v Soběkurech; Zahrada snů
v Sušici (zahrada pro uživatele denního
stacionáře)

MERKLÍN

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Poskytujeme 9 sociálních služeb,
na Merklínsku v Klatovech a Sušici.
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením „Domečky“ na Radosti
(Merklín)
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením v Klatovech
Chráněné bydlení v Merklíně
Odlehčovací péče na Radosti
Denní stacionář v Soběkurech
Denní stacionář v Klatovech
Denní stacionář v Sušici
Centrum denních služeb v Merklíně
Pečovatelská služba

Zajímavosti a důležité události:
Ve středisku byla zahájena akce měsíc
s Radostí, která se bude konkrétní měsíc
každý rok opakovat.
Jako sponzorský dar dostali uživatelé
střediska zájezd k moři.
Proběhla úspěšná aukce Diakonie ČCE
a Aukro.cz s výtěžkem pro středisko.
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Klatovech měl za sebou 1. rok své
existence. Rozšířily se tak služby střediska
Radost v Merklíně i v Klatovech.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
Radost
centrum denních služeb pro lidi se
zdravotním postižením – 16 klientů
3 denní stacionáře pro lidi
se zdravotním postižením – 45 klientů
2 domovy pro lidi se zdravotním
postižením – 40 klientů
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním
postižením – 6 klientů
odlehčovací služba – 21 klientů
pečovatelská služba – 32 klientů

středisko pro lidi s postižením

Ředitelka: Bc. Štěpánka Nozarová

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Radost
v Merklíně, Na Radosti 194,
334 52 Merklín
telefon: 377 912 205
e-mail: radost@diakoniecce.cz
web: http://radost.diakoniecce.cz

Bankovní spojení: 154699029/0300
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MOST
středisko pro lidi v obtížné životní situaci

Ředitelka: Ing. Margita Pištorová

Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko sociální
pomoci v Mostě
U Města Chersonu 1675, 434 01 Most
telefon: 476 101 261
e-mail: most@diakoniecce.cz
web: http://most.diakoniecce.cz
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Poskytované služby, činnosti, projekty:
V azylovém domě pro matky s dětmi
poskytujeme tyto služby: ubytování,
pomoc při řešení konkrétní problémové
situace, pomoc i po ukončení pobytu,
materiální pomoc, pastorační péči
a duchovní podporu.
V občanské poradně nabízíme poradenství v těchto oblastech: sociálně právní
pomoc, dluhy a exekuce, pracovně
právní vztahy, nájemní vztahy a bydlení,
rodinné a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy...
Ve službě terénní sociální práce se
zaměřujeme zejména na pomoc rodině
s výchovou a péčí o dítě, s organizací
života rodiny a jejich členů, s hospodařením a zajišťováním chodu rodiny ad.
Dobrovolnické centrum Most (otevřeno
v prosinci): program zabývající se
vyhledáváním a podporou dobrovolníků
a jejich umisťováním v organizacích.

Zajímavosti a důležité události:
V roce 2009 jsme se přestěhovali. Stěhovalo se vedení střediska, Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most
a Občanská poradna Most. Nyní máme

prostory přímo v centru města, máme
zajištěnou bezbariérovost. Již podruhé
u nás pomáhalo cca 10 zaměstnanců
z České raﬁnérské ve 2 dnech v rámci
jejich Dnů dobročinnosti. Zaměstnanci
České raﬁnérské pomáhali v azylovém
domě s oplocením zahrady, s výměnou
nových skříní, židlí a dalšího vybavení
za nové, s úklidem a reorganizací skladů
materiální pomoci pro klienty střediska.
Pro naše partnery a další spolupracující
organizace jsme uspořádali turnaj
v bowlingu. Akce se konala v rámci
měsíční akce „Měsíc pro neziskovky“.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Mostě
azylový dům pro matky s dětmi
– 44 maminek a s nimi 81 dětí
odborné sociální poradenství,
tj. občanská poradna – 1 292 konzultací za rok
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, tj. terénní práce s rodinami
– 43 rodin

Bankovní spojení: 515218463/0300

Realizované projekty:
ROP (regionální operační program)
Úprava vodní nádrže v parku Diakonie
ČCE v Myslibořicích

Bankovní spojení: 8500008080/7940

MYSLIBOŘICE

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Domov pro seniory – senioři
se starobním důchodem
Domov se zvláštním režimem – lidé
s různým typem demence, zejména
s Alzheimerovou chorobou od 50 let
věku
Domov pro osoby se zdravotním
postižením – senioři a jejich rodinní
příslušníci s mentálním a zdravotním
postižením od 35 let věku
Odlehčovací služby – senioři
se starobním důchodem a lidé
s demencí od 50 let věku
Duchovní a pastorační péče
Vedlejší hospodářská činnost: hospodářství, hostinská činnost, pořádání
odborných kurzů, školení a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti, obchodní činnost

Zajímavosti a důležité události:
V roce 2009 jsme převzali od ČT výtěžek
z Adventních koncertů 2008, za který jsme vyměnili 41 oken. Díky dotaci
Regionálního operačního programu jsme
uskutečnili přestavbu oddělení pro osoby
se zdravotním postižením, instalovali
protipožární signalizaci a zabudovali
dvě vany pro koupání osob se ztíženou
pohyblivostí. Pokračovali jsme také
v postupné obnově střechy zámku,
rekonstruovali nádrž v areálu zahrady
a postavili novou zeď místo zbořené
konírny původního statku. Velikou radost
v závěru roku nám udělalo ocenění
„Pečovatelka roku“, které získala naše
pracovnice Martina Jakubová. Z kulturních a společenských akcí připomeňme mj. tradiční společenský ples
a veliký beneﬁční koncert – „Odpoledne
s dechovkou“.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Myslibořicích
domov pro seniory – 103 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 12 klientů
odlehčovací služba – 3 klienti
domov pro lidi se zdravotním
postižením – 11 klientů

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
Myslibořice 1, 675 60
telefon: 568 834 931
fax: 568 834 930
e-mail: mysliborice@diakoniecce.cz
web: http://mysliborice.diakoniecce.cz
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středisko pro seniory a lidi s postižením

Ředitel: Bc. Petr Haška

NÁCHOD
středisko pro lidi s postižením

Ředitel: Ing. Zdeněk Ryšavý

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko Betanie je domov pro trvalý
pobyt 14 obyvatel s těžkým tělesným
a kombinovaným postižením, pro muže
a ženy. Naším posláním je smysluplný a hodnotný život obyvatel našeho
domova navzdory těžkému tělesnému
postižení způsobenému roztroušenou
sklerosou mozkomíšní a ostatními nemocemi CNS. Jedná se o nepřetržitou péči
24 hod. denně. Dalších 6 míst je určeno
pro odlehčovací pobyty. Tuto službu
mohou využívat i senioři.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko BETANIE
– evangelický domov v Náchodě
Špreňarova 1053, 547 01 Náchod
telefon: 491 423 154
e-mail: betanie@diakoniecce.cz
web: http://betanie.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události:
Novými obyvateli v našem domově jsou
lidé s Huntigtonovou nemocí. V roce
2009 jsme evidovali 5 žádostí. Všech
pět jsme přijali ke krátkodobému pobytu
(odlehčovací služba). Dva z nich u nás
zůstali natrvalo.
Bankovní spojení: 1180078319/0800
Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
BETANIE
domov pro lidi se zdravotním
postižením – 17 klientů
odlehčovací služba – 40 klientů

Zajímavosti a důležité události:
Rozšířili jsme kapacity Pečovatelské služby v rodinách. Od července 2009 jsme
rozšířili pracovní tým o 6 pečovatelek
a jednu sociální pracovnici.
S podporou Nadace OKD jsme zabezpečili uživatelům služeb Azylového domu
Debora větší míru soukromí.

OSTRAVA

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V souladu s posláním a cíli jsme v roce
2009 nabízeli 4 sociální služby a 1 službu
v rámci sociálně – právní ochrany dětí:
1. Pečovatelská služba v rodinách
(Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice,
od 1992)
2. Domovinka pro seniory
– denní stacionář (Syllabova 20,
Ostrava-Vítkovice, od 1999)
3. Domovinka pro seniory
– týdenní stacionář (Syllabova 20,
Ostrava-Vítkovice, od 1999)
4. Azylový dům Debora pro matky
s dětmi a ženy (Karpatská 40,
Ostrava-Zábřeh, od 2007)
5. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (Syllabova 20,
Ostrava-Vítkovice, od 2007)

V rámci projektu „Dětský ráj“ podpořeného ﬁnančním příspěvkem z veřejné sbírky
„Pomozte dětem!“ jsme vybudovali herní
kout v interiéru domu a venkovní hřiště
na zahradě.
Díky ﬁnanční podpoře MS kraje a Nadace
OKD jsme zkvalitnili soukromí uživatelů
služeb denního a týdenního stacionáře.
Proběhla úprava hygienického zázemí
Domovinky. Na podzim jsme nakoupili
nový nábytek, postavili jsme také zcela
novou sprchu a toaletu se záměrem
rozšířit služby týdenního stacionáře také
pro muže.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Ostravě
azylový dům pro matky s dětmi
– 22 maminek a s nimi 36 dětí
denní stacionář pro seniory – 11 klientů
týdenní stacionář pro seniory
– 17 klientů
pečovatelská služba – 118 klientů
zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc – 53 klientů/dětí

Bankovní spojení: 1644262369/0800

středisko pro seniory a lidi v obtížné životní situaci

Ředitel: Ing. Josef Rzyman

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 596 123 091
fax: 596 122 858
e-mail: ostrava@diakoniecce.cz
web: http://ostrava.diakoniecce.cz
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PÍSEK

Ředitel: Ing. Karel Funk

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Terénní pečovatelská služba
Tyto sociální služby jsou doplňovány
vlastními zdravotnickými službami (sestry
s akreditací).

Zajímavosti a důležité události:
Středisko se stalo Klinickým pracovištěm
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
university v Českých Budějovicích.

středisko pro seniory

Služby byly obohaceny o otevření nově
získaných, upravených a vybavených
prostorů pro aktivační programy, rehabilitační centrum a salonek.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Blanka
Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek

telefon: 382 219 057
e-mail: pisek@diakoniecce.cz
web: http://pisek.dikakoniecce.cz
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Bankovní spojení: 396643-271/0100

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
Blanka
domov pro seniory – 67 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 11 klientů
pečovatelská služba – 37
domácí ošetřovatelská (zdravotní)
služba – 36 klientů

Zajímavosti a důležité události:
Č. 14: Sami, s maminkami a bez
maminek, občas s tatínky, zrealizovali
14 akcí v Denním stacionáři ČLOVÍČEK
– program pro děti a mládež.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska v Plzni
denní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 30 klientů
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním
postižením – 8 klientů
sociálně aktivizační služby pro lidi se
zdravotním postižením – 30 klientů
krizová pomoc pro lidi v tíživé situaci
– 1 205 kontaktů za rok
V chráněných dílnách a na chráněných pracovních místech pracovalo 20
zaměstnanců se změněnou pracovní
schopností.

PLZEŇ

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Programy:
Denní stacionář Človíček
– program pro děti a mládež
Denní stacionář Človíček
– program pro mládež a dospělé
Zkusme to – sociálně aktivizační služby
Můj 1+0 – chráněné a podporované
bydlení
Centrum SOS Archa
Amorela – poradenské centrum
pro oblast sexuality lidí s mentálním
postižením
Možnosti tu jsou, o.p.s. (zřizovatelem
je od 1. 8. 2007 Diakonie ČCE
– středisko v Plzni)
chráněná pracovní dílna Kavárna
a čajovna Kačaba
Dlouhodobé projekty:
Podívej se kolem…
SOS Rodina
U nás to jde – noviny o zaměstnávání
lidí se zdravotním postižením
Dny Dé aneb „Setkání dvou světů“

Č. 32: Počet rodin, které Centrum SOS
Archa podpořilo v obtížné životní situaci.
Č. 65: Právě tolik lidí podpořila
Amorela v oblasti sexuality a mezilidských vztazích.
Č. 7 000: Kromě realizace nového dětského koutku prodala Kavárna a čajovna Kačaba 7 000 káv na různý způsob.
Č. 27 000: Tolik korun českých se podařilo vybrat v rámci jubilejního 10. ročníku beneﬁční sbírky AKCE CIHLA. Její
výtěžek otevřel dveře k bydlení dalším
dvěma lidem s mentálním postižením.
Č. 99 999: Tolik poděkování a možná
ještě něco navíc patří všem, kteří
se podíleli na činnosti střediska v roce
2010.

Bankovní spojení: 185976754/0300

středisko pro lidi s postižením a lidi v obtížné životní situaci

Ředitel: Roman Hajšman

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Plzni
Prokopova 17, 301 00 Plzeň

telefon: 732 372 765
e-mail: plzen@diakoniecce.cz
web: http://plzen.diakoniecce.cz
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PRAHA – KRČ

Ředitel: PhDr. Petr Dvořák, PhD.

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Chráněné bydlení
Centrum denních služeb

středisko pro lidi s postižením

Zajímavosti a důležité události:
V průběhu roku 2009 jsme pro naše
dospělé pobytové i ambulantní klienty
pořádali několik výjezdových akcí
(týdenní pobyty v jižních Čechách nebo
Josefově Dole). Děti měli možnost pobytu
v Olivově dětské léčebně, o letních
prázdninách pak byl pro ně zajištěn
pobyt v Nedražicích a Němčicích.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Zvonek
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč

telefon/fax: 241 729 986
e-mail: zvonek@diakoniecce.cz
web: http://zvonek.diakoniecce.cz
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V rámci oslav dnů Diakonie jsme uspořádali zahradní slavnost, které se zúčastnili
spolu s našimi klienty i jejich rodiny, příznivci střediska a návštěvníci z okolního
sídliště.
V předvánočním období jsme uspořádali
koncert sboru Gabriel, který byl u nás již
podruhé a těší se u našich klientů značné
oblibě.

Neméně významnou byla také praktická
maturita, kterou u nás úspěšně složilo
6 studentů Evangelické akademie.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
Zvonek
centrum denních služeb pro lidi se
zdravotním postižením – 14 klientů
domov pro lidi se zdravotním
postižením – 20 klientů
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním
postižením – 8 klientů

Bankovní spojení: 19-2300260217/0100

Zajímavosti a důležité události:
Podstatné pro chod střediska je dostatečné ﬁnanční zajištění, což se nám
v roce 2009 dařilo. Díky vícezdrojovému
ﬁnancování jsme mohli zajistit všechny
služby, které poskytujeme bez omezení.

PRAHA – SKP

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko poskytuje služby v oblasti
terénní pečovatelské služby a zdravotní
terénní péče, sociální a psychosociální
pomoci.
Pečovatelské služby poskytují péči
a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností, kteří jsou odkázáni na pomoc
druhé osoby.
SOS centrum krizové pomoci poskytuje
krizovou pomoc, psychosociální a sociálně právní poradenství pro lidi všech
věkových kategorií, kteří se ocitli v krizi.
Byl zahájen pilotní projekt proti domácímu násilí.
Poskytujeme služby následné péče
Dobroduš pro lidi s duševním onemocněním, azylové ubytování pro matky s dětmi
v tísni a terénní pomoc ohroženým
rodinám s dětmi. Dlouhodobě spolupracujeme také s dobrovolníky.

V roce 2009 jsme díky podpoře MV ČR
zahájili pilotní projekt pro násilné osoby a pachatele domácího násilí. Tento
projekt se podařilo úspěšně realizovat
a budeme v něm pokračovat i v dalším
období.
Také se nám podařilo rozšířit dobrovolnické aktivity o dobrovolnickou pomoc
v ohrožených rodinách a na tento
program jsme na podzim roku 2009
získali akreditaci. Realizovali jsme také
13. ročník Jarmarku u Ludmily a 7. ročník
celostátního ocenění Pečovatel/ka roku.
Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Praze – SKP
3 pečovatelské služby – 217 klientů
domáčí ošetřovatelská (zdravotní)
služba – 54 klientů
azylový dům pro matky s dětmi
– 9 maminek a s nimi 12 dětí
krizová pomoc pro lidi v tíživé situaci
– 5 386 kontaktů za rok
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, tj. terénní práce s rodinami
– 28 rodin
následná péče pro lidi se zdravotním
postižením – 44 klientů

středisko pro seniory, lidi v obtížné životní situaci a lidi s postižením

Ředitelka: Mgr. Libuše Roytová

Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Belgická 22, 120 00 Praha 2
telefon: 222 520 589
email: skp@diakoniecce.cz
web: http//skp.diakoniecce.cz

Bankovní spojení: 1932094339/0800
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PRAHA – STODŮLKY
středisko pro lidi s postižením

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách se zabývá od roku 1994 poskytováním sociálních a terapeutických služeb
dětem, mládeži a dospělým s postižením
a jejich rodinám.
Posláním střediska Diakonie je podporovat děti a dospělé s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a jejich
rodiny tak, aby mohli žít v co největší
míře běžným a důstojným způsobem
života: s přáteli, známými, ve své komunitě.

Kontakty:
Diakonie ČCE – v Praze 5-Stodůlkách
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13-Stodůlky
telefon: 235 312 981, 777 910 557
fax: 235 312 979
e-mail: stodulky@diakoniecce.cz
web: http://stodulky.diakoniecce.cz
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Poskytované služby:
Raná péče
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služba
Denní stacionář
Týdenní stacionář

Zajímavosti a důležité události:
Bienále pro Diakonii
Bienále pro Diakonii je charitativní
kulturní projekt. Poprvé se uskutečnil
na jaře roku 2007, II. ročník jsme realizovali na jaře 2009. Cílem projektu bylo

představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti, nabídnout
setkání s výtvarným uměním, které je
svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím, a v neposlední řadě
získat zbývající prostředky na rozšíření
služeb střediska a na jeho přestavbu.
Výtěžek druhého ročníku byl věnován
na dostavbu a vybavení Denního
a Týdenního stacionáře pro mladé lidi
s těžkým kombinovaným postižením
v zařízení střediska Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Praze-Stodůlkách
denní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 5 klientů
odlehčovací služby – 10 klientů
raná péče – 119 rodin
sociálně terapeutická dílna pro lidi
se zdravotním postižením – 16 klientů

Bankovní spojení: 0127747339/0800

Náplní dne byly různé aktivizační
a výchovné činnosti, doplněné dalšími
aktivitami jako jsou léčebné jízdy na
koních, plavání, canisterapie, návštěvy
kulturních akcí, společné výlety, apod.

Zajímavosti a důležité události:
V roce 2009 jsme uspořádali dva beneﬁční koncerty – koncert u Martina ve zdi
a jazzový koncert v JazzDocku. Pořádali
jsme různé akce pro sponzory a rodiny
klientů – společné setkání na závěr školního roku a vánoční besídku.
Přihlásili jsme se také k aktivitám Fóra
dárců – přivítali jsme dobrovolníky z České spořitelny a ﬁrmy GSK.

PRAHA – STRAŠNICE

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko Ratolest poskytuje dvě sociální služby – služby rané péče a služby
denního stacionáře. Naším posláním je
poskytování podpory lidem s mentálním
a kombinovaným postižením k co největšímu rozvoji jejich schopností a snaha
o jejich začlenění a maximální osamostatnění.

V rámci služeb rané péče proběhl pro
rodiče kurz zaměřený na alternativní
komunikaci (ve spolupráci se střediskem
rané péče ve Stodůlkách) a také
společný pobyt rodin v Bělči u Hradce
Králové.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Praze-Strašnicích
denní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 12 klientů
raná péče – 9 rodin

Bankovní spojení: 283558329/0800

středisko pro lidi s postižením

Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Ratolest
v Praze 10, Saratovská 159
100 00 Praha 10-Strašnice
telefon: 274 821 297
fax: 274 812 185
e-mail: ratolest@diakoniecce.cz
web: http://ratolest.diakoniecce.cz
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PRAHA – SZP

Ředitelka: Mgr. Jana Červeňáková

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Zvuková, braillská a digitální knihovna
pro osoby se zrakovým postižením (ZP)
Pořádání několika druhů setkávání ZP
a jejich přátel

středisko pro lidi s postižením

Zajímavosti a důležité události:
I v roce 2009 se podařilo udržet a pravidelně poskytovat všechny služby nabízené Střediskem; a to i v podmínkách
opravdu tíživé ﬁnanční situace.
Z nových věcí to byla digitalizace další
oblasti zvukové knihovny a tisk čtyř
svazků biblických knih v Braillově písmu.
Radostí i povzbuzením byla nabídka
Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově
postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1
telefon: 222 316 306, 732 324 956
e-mail: szp@diakoniecce.cz
web: http://szp.diakoniecce.cz
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na vzájemnou spolupráci, která přišla
ze sboru BJB v Praze 4. Věříme, že
v budoucnu přinese oboustranný užitek.
Zvlášť ke konci roku jsme se ve spolupráci s misijním střediskem Brána
v Praze 2 soustředili na intenzivní
propagaci a nabídku našich služeb.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Praze – střediska pro zrakově postižené
sociálně aktivizační služby – 228
klientů, bylo rozesláno 2 600 zásilek
a různých pobytů se účastnilo 70 osob

Bankovní spojení: 3974329/0800

Denní stacionář pro seniory (poskytujeme
od 4. května 2009) – posláním je předcházet sociálnímu vyloučení seniorů se
zdravotním postižením, zejména s poruchami paměti.
Naším cílem je pomoci uživatelům, aby
si své základní schopnosti a dovednosti
udrželi co nejdéle, a pomáhat rodinným
pečovatelům s náročnou péčí o jejich
blízké.
Domácí ošetřovatelskou péči zajišťovaly
2 zdravotní sestry na základě smluv
se 6 zdravotními pojišťovnami.

Zajímavosti a důležité události:
K našim tradičním akcím patří Šatník
– sběr použitého šatstva distribuovaný
Humanitárnímu skladu Diakonie v Broumově. V roce 2009 bylo předáno více než

PŘÍBOR

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Pečovatelská služba – posláním je umožnit uživatelům zvládnout péči o sebe
a domácnost s pomocí pečovatelů a prodloužit si tak život v přirozeném sociálním
prostředí.

300 ks krabic a pytlů s oblečením.
Ve spolupráci se sborem ČCE ve Štramberku proběhlo velikonoční a vánoční
setkání kazatele, členů sboru a zaměstnanců s obyvateli komplexu DPS.
Pravidelně za námi dochází děti z Mateřské školy na Benátkách v Příboře s pásmem písniček, básniček a tanečků a vždy
donesou i milé dárky pro obyvatele DPS.
Uspořádali jsme vystoupení ke Dni matek
a o Vánocích a den otevřených dveří.
Dále se podílíme na Komunitním plánování sociálních služeb v Příboře a svou
činnost jsme prezentovali na Dni sociálních služeb v Kopřivnici.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Příboře
denní stacionář pro seniory – 7 klientů
pečovatelská služba – 127 klientů
domácí ošetřovatelská (zdravotní)
služba – 39 klientů

středisko pro seniory a lidi v obtížné situaci

Ředitelka: Mgr. Lenka Vaňková

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Příboře
Jičínská 238, 742 58 Příbor

Bankovní spojení: 1762506379/0800
telefon: 556 725 359, 736 136 870
e-mail: pribor@diakoniecce.cz

41

ROKYCANY
středisko pro lidi v obtížné životní situaci

Ředitel: Bc. Petr Neumann

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Diakonie Rokycany poskytuje komplex
poradenských a preventivních sociálních služeb dětem, mládeži a dospělým
v nepříznivých životních situacích, aby
mohli žít důstojným a samostatným
životem.
Středisko poskytuje služby v Nízkoprahovém komunitním centru Akcent pro děti
a mládež z Rokycan a okolí, v Občanské poradně Rokycany pro občany
z Rokycanska a v Centru podpory rodiny
s působností na Rokycansku a Plzeňsku (do cca 30 km od města Plzně) pro
ohrožené rodiny s dětmi.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech
Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany

telefon: 371 709 610, 736 136 870
e-mail: rokycany@diakoniecce. cz
web: http://rokycany.diakoniecce.cz

42

Zajímavosti a důležité události:
NKC za podpory Nadace Vodafone
realizovalo beneﬁční koncert kapely
Vypsaná Fixa a Xavier Baumaxa. Podpořilo a rozšířilo tak povědomí o činnosti
nízkoprahových služeb. V CPR došlo
k zásadním změnám ve složení pracovního týmu, podařilo se vypracovat a zavést
do praxe inovovanou metodiku podpory
rodin. Kladné reakce Orgánů sociálně
právní ochrany dětí a zpětné vazby vyš-

šího počtu podpořených rodin potvrdily
správnost směřování. OP absolvovala ve
dnech 30. 11. až 1. 12. 2009 inspekci kvality a dosáhla z možných 144 bodů plný,
100% počet. Tohoto výsledku poradna
dosáhla jako první v Plzeňském kraji.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Rokycanech
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– 116 klientů
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, tj. terénní práce s rodinami
– 72 rodin
odborné sociální poradenství,
tj. občanská poradna – 672 konzultací
za rok

Bankovní spojení: 171836611/0300

Kromě těchto registrovaných služeb také
provozujeme tři domy s pečovatelskou
službou a (nejen) klientům dále nabízíme
kavárničku pro seniory, suchou pedikúru,
masáže, ergoterapii.

Zajímavosti a důležité události:
podepsána Smlouva o spolupráci
mezi střediskem a farním sborem
ČCE Olomouc
ve spolupráci se Společností pro
podporu lidí s mentálním postižením
v ČR příprava zřízení služby sociálně
terapeutické dílny
zapojení do zdravotně osvětových aktivit (Světový den hypertenze a Světový

RÝMAŘOV

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V současnosti poskytujeme 6 typů
registrovaných služeb:
pečovatelskou a ošetřovatelskou
službu
službu osobní asistence
týdenní stacionář
domov odpočinku ve stáří
domov odpočinku ve stáří se zvláštním
režimem
sociálně terapeutickou dílnu

den monitoringu diabetu), prezentace
na Veletrhu zdraví a sociálních služeb
v Bruntále, den otevřených dveří v DOS
Dolní Moravice
středisko využilo služeb podnikového
dobrovolnictví ČEZ v rámci projektu
Skupiny ČEZ – „Čas pro dobrou věc“
proběhl již 8. Výroční ples střediska,
výtěžek z plesu (28 000,– Kč) byl použit
na zakoupení zábradlí na budově DOS
Dolní Moravice
ředitelka střediska úspěšně ukončila
studia a získala tak tituly DiS a Bc.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Rýmařově
domov pro seniory – 27 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 12 klientů
pečovatelská služba – 177 klientů
osobní asistence – 2 klienti
týdenní stacionář pro seniory
– 28 klientů
domácí ošetřovatelská (zdravotní)
služba – 1 077 klientů

Bankovní spojení: 1844564329/0800

středisko pro seniory

Ředitelka: Bc. Marcela Staňková, DiS.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově
tř. Hrdinů 48, 795 01 Rýmařov

telefon: 554 211 294, 604 570 210
e-mail: rymarov@diakoniecce.cz
web: http://rymarov.diakoniecce.cz
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SOBĚSLAV

Ředitel: Mgr. Karel Novák

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Od roku 1993 poskytujeme služby dětem
a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. K hlavním činnostem patří provoz centra denních služeb
pro děti a mládež, pro dospělé, chráněného bydlení, zaměstnávání v chráněné
dílně a čajovně Rolnička. Nabízíme
i doplňkové služby (doprava, rehabilitace,
arteterapie, logopedie).

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Soběslavi
2 centra denních služeb pro lidi se
zdravotním postižením – 55 klientů
chráněné bydlení pro lidi se zdravotním
postižením – 6 klientů
V chráněných dílnách a na chráněných
pracovních místech pracovalo
24 zaměstnanců se změněnou pracovní
schopností

středisko pro lidi s postižením

Bankovní spojení: 4200192658/6800

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav

telefon: 381 522 054, 739 570 420
e-mail: rolnicka@diakoniecce.cz
web: http://rolnicka.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události:
Rok 2009 byl 16. rokem existence. Vedle
zajišťování provozu jsme pořádali akce
pro veřejnost (jarmarky, Den dětí, adventní kampaň ČCErolniČCE, Rolničkové
dny). S obrazy z výtvarného kroužku jsme
za doprovodu Jaroslav Duška zazářili
v pražském divadle Čertovka. V Táboře
jsme pořádali koncert Michala Hrůzy.
Velký ohlas zaznamenala sbírka Slovenských korun a multikulturní festival
RolničkaFest v Soběslavi. Významné
bylo přesunutí chráněného bydlení, první
svého druhu na Táborsku, do běžné
zástavby Soběslavi. Šest dospělých lidí
tak nalezlo skutečný domov.

Zajímavosti a důležité události:
V roce 2009 se středisko aktivně zapojilo do pilotního projektu Benchmarking
poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. Ještě více jsme se
zaměřili na oblast vzdělávání zaměstnanců: ve spolupráci se vzdělávací agenturou JOB se nám podařilo uspořádat pro
zaměstnance v přímé péči 2 velké vzdě-

SOBOTÍN

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V roce 2009 středisko poskytovalo
4 registrované sociální služby:
domov pro seniory s kapacitou 100
lůžek posktl v roce 2009 ubytování,
stravování a individualizovanou péči
domov se zvláštním režimem s kapacitou 38 lůžek poskytl v roce 2009
ubytování, stravování a péči seniorům
s demencí podle jejich individuálních
potřeb
odlehčovací služby (kapacita 6 lůžek)
využili v roce seniorů s demencí, jak
pobytovou formou tak ambulantní
pečovatelskou službu, poskytovanou
v domácnosti klientů, využili v roce
2009 senioři žijící v Sobotíně a okolních
obcích

lávací akce přímo ve středisku. Zaměstnanci se ale účastnili i mnoha externích
vzdělávacích akcí, včetně rekvaliﬁkačních
kurzů.
Nakoupili jsme bezdrátové volací zařízení
pro klienty Domova pro seniory. V Domově pro seniory se nám také podařilo
k dalším 4 pokojům vestavět hygienické
zázemí (WC a sprchu). Pro pečovatelskou
službu jsme pořídili nové auto.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Sobotíně
domov pro seniory – 145 klientů
domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 54 klientů
odlehčovací služba – 36 klientů
pečovatelská služba – 62 klientů

Bankovní spojení: 383047-841/0100

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín

telefon: 583 237 176, 583 237 177
e-mail: sobotin@diakoniecce.cz
web: http://sobotin.diakoniecce.cz
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středisko pro seniory

Ředitelka: Ing. Hana Řezáčová

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
středisko pro lidi s postižením

Ředitelka: Bc. Zuzana Hoffmannová
od 1. 10. 2009 zastupuje Miloslava
Koželuhová

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské
Hradiště
telefon: 572 557 273, 737 507 915
e-mail: cesta@diakoniecce.cz
web: http://cesta.diakoniecce.cz
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Poskytované služby, činnosti, projekty:
Posláním denního stacionáře je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je poskytována
formou denního pobytu. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 7 do 26 let
se středním až hlubokým mentálním či
kombinovaným postižením.
V lednu 2009 zahájila činnost nová služba
Poradna rané péče. Poskytuje pomoc
a podporu rodinám s dětmi s mentálním,
pohybovým a kombinovaným postižením
a rodinám s dětmi s ohroženým a nerovnoměrným vývojem, a to od narození
do 7 let. Hlavním obsahem je pomoc
v oblasti psychologické, speciálně pedagogické, sociální a zdravotní, podpora
fyziologického vývoje dítěte za účasti
stimulačních opatření.

Zajímavosti a důležité události:
1. 1. 2009 – registrace a počátek poskytování nové služby – poradny rané péče.
Účast v soutěži PR neziskových organizací „Být vidět 2009“ pořádané občanským sdružením AGNES. V kategorii

fotograﬁe „Náš příběh 2009“ jsme získali
3. místo. Na podzim roku 2009 se klienti
poradny rané péče zúčastnili psychorelaxačního pobytu v hotelu Tatra v Trenčíně
na Slovensku. Všichni přítomní měli možnost využít nabídky individuálních terapií
pro děti, prožitkové muzikoterapie či
hudební pohádky, individuální konzultace
s lékařkou – neonatoložkou. K dispozici rodičům byla též masáž k uvolnění
a k povzbuzení. Největším přínosem pak
bylo společné setkání rodičů, předání
vzájemných zkušeností a kontaktů.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
v Uherském Hradišti
denní stacionář pro lidi se zdravotním
postižením – 15 klientů
raná péče – 5 rodin

Bankovní spojení: 127242365/0300

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Poskytované služby, činnosti, projekty:
pečovatelská služba, denní stacionář,
osobní asistence, sociálně aktivizační
služby, ošetřovatelská služba – vše pro
seniory a dospělé lidi se zdravotním
postižením
rekondiční pobyty, půjčování pomůcek,
školící akce, pracoviště pro praxe,
práce s dobrovolníky

Zajímavosti a důležité události:
zahájení služby osobní asistence
uspořádání konference Lidé s demencí
doma a v komunitě
seminář pro sebe s lektory – našimi
zaměstnanci
trénování paměti našich klientů
i veřejnosti
aktivní účast v komunitním plánování
města
aktivní účast ve skupinách pro přípravu
strategického plánu a benchmarkingu
Zlínského kraje

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska ve
Valašském Meziříčí

denní stacionář pro seniory – 29 klientů
pečovatelská služba – 288 klientů
osobní asistence – 12 klientů
domácí ošetřovatelská (zdravotní)
služba – 229 klientů

Bankovní spojení: 1855020319/0800

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí
Vrbenská 803, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 619 431, 739 038 424
e-mail: valmez@diakoniecce.cz
web: http://valmez.diakoniecce.cz
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středisko pro seniory

Ředitelka: Dobromila Krupová

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – HOSPIC
středisko pro umírající a seniory

Zajímavosti a důležité události:
Permanentní každoroční boj o zajištění
ﬁnančních zdrojů na základní existenci
zařízení.
Zajímavostí je, že se ještě najdou lidé
ochotni pracovat v nepřetržitém provozu
za 50% průměrné mzdy.
Významnou událostí pak je skutečnost,
že někteří ještě ani po 6 letech tvrdé
práce totálně nevyhořeli či úplně nezblbli.
Dost na tom, že se na nás veřejnost
dívá jako na blázny, kteří se stále znovu
pokoušejí o nemožné.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb hospice
hospic – 162 klientů
odlehčovací služba – 74 klientů
sociální služba ve zdravotnictví
– 118 klientů
Kontakty:
Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 629 084
e-mail: hospic-citadela@diakoniecce.cz
web: hospic-citadela.diakoniecce.cz
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Ředitel: Ing. Miloslav Běťák

Poskytované služby, činnosti, projekty:
hospicová paliativní péče
odlehčovací služby
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních – provoz
sociálně zdravotních lůžek

Bankovní spojení:
94-2556380247/0100

VLAŠIM

Ředitel: Ing. Vladimír Janoušek

Zajímavosti a důležité události:
14. 6. 2009 se konal den otevřených
dveří spojený s oslavou 20. výročí
vzniku Diakonie ČCE
středisko získalo 350 000 Kč od
nadace Vinci na modernizaci střediska
účast na projektu Zapojme se – ﬁremní
dobrovolnictví

Bankovní spojení: 236195676/0300

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
ve Vlašimi
dům na půl cesty – 2 klienti
domov pro matky s dětmi
– 21 maminek a s nimi 33 dětí

středisko pro lidi v obtížné životní situaci

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Poskytujeme pobytové sociální
služby dům na půl cesty a azyl pro matky
s dětmi.
Dům na půl cesty je pobytová služba pro
mladé lidi od 18 do 26 let, kteří se dostali
do tíživé životní situace. Služba je přizpůsobena speciﬁckým potřebám klientů.
Azylový dům je pobytová služba azylového typu pro matky s dětmi a ženy,
které se ocitly v nepříznivé životní situaci.
Cílem služby je sociální začleňování
klientek do společnosti.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi
Benešovská 507, 258 01 Vlašim

telefon: 317 844 482
e-mail: vlasim@diakoniecce.cz
web: http://vlasim.diakoniecce.cz
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VRCHLABÍ

Ředitel: Mgr. Jiří Cupák

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Centrum denních služeb podporuje lidi se
zdravotním postižením (mentálním nebo
kombinovaným) či duševním onemocněním (ve stabilizovaném stavu) ve věku od
7 do 40 let. Organizujeme pro ně a pro
veřejnost společenské, zájmové a sportovní programy.

středisko pro lidi s postižením

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí
podporu a provázení rodičům s dětmi
raného věku (0–7 let) se zdravotním
postižením (mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným) nebo s dětmi, které jsou
postižením ohroženy. Naší snahou je co
největší začlenění rodiny do běžného
života podle jejich potřeb a přání.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Světlo
ve Vrchlabí
Pražská 858, 543 01 Vrchlabí

Služby rané péče jsou poskytovány
terénní formou – návštěvy dítěte přímo v rodině (působnost do 60 km od
Vrchlabí), případně ambulantně v našem
středisku.

lupráce. Započali jsme také spolupráci
s Mateřským centrem Kopretina.
Středisko se zapojilo do celostátní akce
Týden rané péče.
Sportovci našeho sportovního klubu
SK Krkonoše se zúčastnili mezinárodního
turnaje ve stolním tenise
Začala u nás pracovat profesionální
keramička paní Radka Krčmová, která učí
klienty vyrábět keramiku.
Podařilo se nám získat několik grantů
na nové vybavení dílen a odpočinkové
místnosti. Bohužel jsme nedostali podporu z EU na projekt rekonstrukce domu
v Chlečického ulici.
Novinkou roku byl adventní koncert pořádaný poprvé v prostorách fary ČCE.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
ve Vrchlabí
centrum denních služeb pro lidi se
zdravotním postižením – 12 klientů
raná péče – 12 rodin

Bankovní spojení: 194774716/0300
telefon: 499 423 566, 739 244 639
e-mail: svetlo@diakoniecce.cz
web: http://svetlo.diakoniecce.cz

50

Zajímavosti a důležité události:
Do naší partnerské školy nastoupila nová
ředitelka Mgr. Magda Kumprechtová
a s ní také vidina nové vzájemné spo-

Další činnosti a projekty:
sociálně právní ochrana dětí
společně – kulturní a společenské akce
pro veřejnost
Šumný Vsetín – fotosoutěž a výstava
Jilestar – romský taneční soubor
Putování s broučky
Dokumentem k integraci

Zajímavosti a důležité události:
1. července 2009, na den přesně pět let
od vzniku střediska Diakonie Vsetín, jsme
zahájili rekonstrukci objektu Strmá 26 na
Domov se zvláštním režimem pro seniory
s demencí. Přestože jsme z Regionálního
operačního programu získali dotaci
ve výši téměř 25,5 mil. Kč, museli jsme

VSETÍN

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Sociální služby:
domov pro seniory Vsetín Ohrada
odlehčovací pobytová služba
pečovatelská služba – Domácí péče
denní stacionář pro seniory Zahrada
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Rubikon
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Mozaika

na počátku počítat s dalšími 9 milióny
korun vlastních prostředků.
Další významná skutečnost se týká
NZDM Rubikon, v němž se během roku
dvakrát vyměnil téměř celý pracovní tým.
Tato skutečnost byla především reakcí
na mimořádně náročnou službu, která je
v rámci Rubikonu poskytována v sociálně
vyloučené komunitě Vsetín – Poschla.

Počet klientů:
V roce 2009 využilo služeb střediska
ve Vsetíně
denní stacionář pro seniory – 9 klientů
domov pro seniory – 35 klientů
odlehčovací služba – 19 klientů
pečovatelská služba – 25 klientů
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– 109 klientů
sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi, tj. terénní práce s rodinami
– 37 rodin

Bankovní spojení: 191748635/0300

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Vsetín Strmá
34/2, 755 01 Vsetín

telefon: 571 420 617, 731 517 257
e-mail: vsetin@diakoniecce.cz
web: http://vsetin.diakoniecce.cz
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středisko pro seniory a lidi v obtížné životní situaci

Ředitel: Ing. Dan Žárský

ŠKOLY

ČÁSLAV

Ředitelka: Ing. Jitka Richterová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Základní škola speciální poskytuje
základy vzdělání žákům s mentálním
a kombinovaným postižením.
Praktická škola jednoletá poskytuje
vzdělání pro absolventy ZŠS a Základní
školy praktické.

Cílem projektu je vytvoření sady 80 pracovních listů pro oblasti keramika, truhlářská dílna, košíkářství a domácí práce,
a rukodělné a výtvarné techniky. Součástí
projektu je také metodická příručka
a 4 semináře, kde lektoři seznamují pedagogy ze Středočeského kraje s technikami a metodikou jednotlivých výrobků.
Na závěr projektu bude uspořádána konference, kde budou k dispozici pracovní
listy a metodiky pro učitele.

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo v Čáslavi
základní školu speciální 26 žáků.

Kontakty:
ZŠ speciální a praktická škola Diakonie
ČCE Čáslav
Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav

Bankovní spojení: 444873339/0800

telefon: 327 311 359
e-mail: caslav.skola@diakoniecce.cz
web: http://caslav-skola.diakoniecce.cz
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speciální škola

Zajímavosti a důležité události:
V roce 2009 byla Základní škola speciální
plně obsazena žáky.
Praktická škola ještě nebyla otevřena.
V roce 2009 byl schválen projekt Pracovní a výtvarná výchova na Základní škole
speciální. Je určen pro žáky naší školy
a žáky Základní školy praktické v Čáslavi.

MERKLÍN

Ředitelka: Mgr. Ivana Kováčová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Škola poskytuje výchovu a vzdělávání
dětem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Vzděláváme
žáky od 5 do 26 let.
Přípravný stupeň ZŠ speciální ( 5–8 let)
ZŠ speciální ( 8–26 let)
Kurz pro doplnění základů vzdělání
denní i večerní
Škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z celého
Plzeňského kraje. Kapacita školy je
43 žáků. Máme zřízeno odloučené pracoviště v Sušici, kde je 9 žáků.

speciální škola

Staráme se také o zájmovou činnost
našich žáků, v rámci družiny probíhá
v odpoledních hodinách ve škole
10 zájmových kroužků.
Kontakty:
ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín
Husova 346, 334 52 Merklín
telefon: 377 912 030, 721 714 808
Odloučené pracoviště Sušice:
Pod Nemocnicí 116/2, Sušice
telefon: 371 651 226, 602 614 338
e-mail: merklin.skola@diakoniecce.cz
web: http://merklin-skola.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události:
Nejdůležitější událostí školy v roce 2009
bylo otevření nové školní budovy odloučeného pracoviště v Sušici. Slavnostní
otevření nové školy proběhlo 1. 9. 2009.
Celý rok 2009 probíhal ve znamení práce
na novém školním vzdělávacím programu
Škola bez bariér a také přípravou projektu na rekonstrukci školy v Merklíně.

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo v Merklíně
základní stupeň základní školy
speciální 7 dětí
základní školu speciální 36 žáků
kurzy k doplnění základů vzdělávání
7 klientů

Bankovní spojení: 188716712/0300

Dále zajišťujeme synergickou reﬂexní
terapii, výuku v terénu, individuální
fyzioterapii, hipoterapii, canisterapii,
míčkování, hydromasážní koupele,
vodní rehabilitace, přepravu dětí školním
automobilem.
Jsme fakultní školou Ostravské univerzity
v Ostravě.

Zajímavosti a důležité události:
Realizace akcí:
rekonstrukce sklepních prostorů
vznik keramické dílny
úprava školní zahrady
vznik parkoviště (v rámci
dobrovolnického dne)

OSTRAVA

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání
dětí a žáků s kombinovanými vadami
(mentální postižení, různé formy dětské
mozkové obrny, smyslové vady,
autistické rysy, autismus) ve věku
5–26 let. Součástí výuky jsou: prvky
muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie,
dramaterapie, formy AAK-makaton,
piktogramy, facilitační komunikace
a další.

drobné rekonstrukční úpravy vnitřních
prostorů, vymalování tříd a jejich
dovybavení úložnými prostory a polohovacími a didaktickými pomůckami
návštěvy vedení společnosti
Arcelor Mittal, další třída vybavena
interaktivní tabulí
poskytnutí souvislých odborných
praxí jak studentům českých středních
a vysokých škol tak i ze zahraničí
odborné návštěvy pedagogických
sborů jiných speciálních škol z ČR
a ze Slovenska
účast na státních a celostátních
aktivitách (Olympiáda-Opava, Motýlek
Kopřivnice, Mosty Přerov)

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo v Ostravě
přípravný stupeň základní školy
speciální 5 dětí
základní školu speciální 22 žáků

Bankovní spojení: 1644503329/0800

Kontakty:
ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava
U Cementárny 23,
703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 595 782 267, 604 755 292
e-mail: ostrava.skola@diakoniecce.cz
web: http://ostrava-skola.diakoniecce.cz
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speciální škola

Ředitelka: Mgr. Irena Savková

PRAHA – MICHLE
speciální škola

Ředitelka: Mgr. Květa Pekařová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Výchova a vzdělávání dětí a žáků
s mentálním postižením, s postižením
více vadami a autistů.
Mateřská škola speciální
Základní škola speciální
Internát pro mimopražské žáky
V rámci výuky poskytované terapie:
plavání, canisterapie, hipoterapie.
Mimoškolní zájmové aktivity – kroužky:
tvořivé dílny, ruční práce, keramika,
dramatický a tanečně-pohybový kroužek,
sportovní hry.

Kontakty:
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 4
V Zápolí 21/1250,
141 00 Praha 4-Michle
telefon: 241 482 137, 241 483 855
e-mail: michle.skola@diakoniecce.cz
web: http://michle-skola.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události:
společný pobyt žáků, rodičů
a pedagogů u moře v Chorvatsku
slavnostní rozloučení se školním rokem
na zahradě za účasti rodičů
pozvání do České televize na Kavčích
horách v Praze 4 a účast
na předpremiéře vánoční pohádky
předání magnetoterapeutických
přístrojů
zrealizování projektů:
Muzikoterapeutický ateliér,
Volnočasové aktivity dětí s mentálním
postižením, podlaha Pavygym
a vybavení do prostor určených
k pohybovým aktivitám a rehabilitaci

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo
v Praze-Michli
mateřskou školu speciální – 6 dětí
přípravný stupeň základní školy
speciální – 1 dítě
základní školu speciální – 40 žáků

Bankovní spojení:
35-3476450297/0100

PRAHA – STODŮLKY

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Speciální škola pro žáky s těžkým
kombinovaným postižením – převážně
kvadruparetická forma DMO v kombinaci
s těžkou až hlubokou mentální retardací.
Součásti školy:
Mateřská škola speciální
Přípravný stupeň ZŠ speciální
ZŠ speciální
Školní družina
Školní jídelna
Kromě vzdělávání a výchovy provádíme
fyzioterapii, canisterapii, hipoterapii,
vyjíždíme do školy v přírodě.
Zajímavosti a důležité události:
Na jaře provedla Česká školní inspekce
inspekci zaměřenou na všechny oblasti
školního provozu. Škola byla hodnocena
jako nadprůměrná.
Začátek roku byl věnován přípravě
na tvorbu školního vzdělávacího
programu, během roku jsme započali
s jeho vytvářením.

Bankovní spojení: 134823379/0800

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo
v Praze-Stodůlkách
přípravný stupeň základní školy
speciální – 2 děti
základní školu speciální – 20 žáků
kurzy k doplnění základů vzdělávání
– 1 klient

Kontakty:
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
telefon: 235 517 303, 737 258 415
fax: 235 517 303
e-mail: stodulky.skola@diakoniecce.cz
web: http://stodulky-skola.diakoniecce.cz
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Ředitelka: Mgr. Zuzana Švarcová

PRAHA – STRAŠNICE
speciální škola

videlných poradách pracovali na tvorbě
školního vzdělávacího programu, podle
kterého se začne vyučovat v příštím
školním roce.
Na podzim proběhla úspěšně kontrola
České školní inspekce.

Zajímavosti a důležité události:
Žáci opět prožili týdenní ozdravný pobyt
v krásném prostředí Šumavy, na závěr
školního roku se konalo setkání s rodiči
a přáteli na grilování za účasti kouzelníka.
Pokračovali jsme v aktivní spolupráci
se Základní školou německo-českého
porozumění z Prahy 8 návštěvami žáků
a společnými akcemi.
V prosinci se konal beneﬁční koncert
o.s. JO-YO v kostele sv. Jana na Skalce.
Žáci se opět zúčastnili výtvarné soutěže
škol Prahy 10 „Svět kolem nás a vánoční
čas“, získali čestné uznání.
Kontakty:
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10
Saratovská 159,
100 00 Praha 10-Strašnice
telefon: 274 821 297
fax: 274 821297
e-mail: strasnice.skola@diakoniecce.cz
web: http://strasnice-skola.diakoniecce.cz
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Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Naše škola poskytuje vzdělávání žáků
s mentálním a kombinovaným postižením
v základní škole, mateřská škola byla
k 1. srpnu vymazána z rejstříku škol.
Všichni pedagogičtí pracovníci na pra-

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo
v Praze-Strašnicích
základní školu speciální 11 žáků

Bankovní spojení: 294663319/0800

SOBĚSLAV

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Nabízíme vzdělávání dětem a žákům
s mentálním a kombinovaným postižením
v mateřské škole, základní škole speciální
a praktické škole jednoleté. Pro dospělé
osoby, které dosud nezískaly vzdělání,
organizuje škola kurz pro doplnění
základů vzdělání. Škola úzce spolupracuje se střediskem Rolnička, sociální
služby jsou tak optimálně provázány
s výchovou a vzděláváním.

Zajímavosti a důležité události:
15. školní rok byl slavnostně zahájen
v kostele ČCE za účasti žáků a pedagogů. V září jsme otevřeli novou třídu
mateřské školy pro děti bez zdravotního
postižení. V říjnu jsme zvolili novou
školskou radu. Průběžně jsme pracovali
na školním vzdělávacím programu pro
základní školu speciální, podle kterého
začneme pracovat od září 2010.
Nyní už se těšíme, jak v příštím roce
rozšíříme kapacitu praktické školy o další
třídu a ve spolupráci se střediskem
Diakonie ČCE zajistíme osobní asistenty
do tříd, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým
tělesným postižením.

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo v Soběslavi
mateřskou školu speciální – 14 dětí
základní školu speciální – 22 žáků
kurz k doplnění základů vzdělávání
– 5 klientů
praktickou školu jednoletou – 6 klientů

Kontakty:
MŠ a ZŠ speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Rolnička Soběslav
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav
telefon: 381 522 054, 739 633 993
e-mail: sobeslav.skola@diakoniecce.cz
web: http://sobeslav-skola.diakoniecce.cz

Bankovní spojení: 27-5808420297/0100
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VRCHLABÍ

Ředitelka: Mgr. Jitka Loudová,
od 1. 8. 2009 Mgr. Magda Kumprechtová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Posláním Základní školy speciální DČCE
Vrchlabí je vychovávat a vzdělávat žáky
s mentálním a kombinovaným postižením
více vadami a autismem.
Součásti školy: Přípravný stupeň,
základní škola speciální, kurz
k získání základů vzdělání.
I přesto, že v roce 2004 škola získala
právní subjektivitu a stala se samostatnou organizací, je stále těsně spjata
s činností střediska. Žáci školy mohou
využívat centrum denních služeb pro děti
a mládež a doplňkové služby střediska
(svoz-rozvoz, výroba keramiky a svíček...)

Škola s žáky absolvovala mnoho
exkurzí a výletů během školního roku
(kulturní pěvecká vystoupení, adventní
koncert,exkurze do planetária, výrobny
vánočních ozdob, pobyt na škole v přírodě).
Škola žákům nabízí rehabilitační
a relaxační chvíle – canisterapii,
hipoterapii.

Počet klientů:
K 30. 9. 2009 navštěvovalo ve Vrchlabí
přípravný stupeň základní školy
speciální – 2 děti
základní školu speciální – 7 žáků
kurz k doplnění základů vzdělání
– 3 klienti

speciální škola

Bankovní spojení: 43-527040287/0100
Kontakty:
ZŠ speciální Diakonie ČCE
Pražská 858, 543 01 Vrchlabí

telefon: 739 379 290
e-mail: vrchlabi.skola@diakoniecce.cz
web: http://vrchlabi-skola.diakoniecce.cz
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Zajímavosti a důležité události:
Ve školním roce 2008/2009 bylo pro
školu zásadní naplňování povolené
kapacity žáků. V průběhu zápisu do
1. ročníku škola zapsala 4 nové žáčky.
Dva žáky do přípravné třídy, jednoho
žáka do 1. ročníku a jednoho frekventanta do kurzu k získání základů vzdělání.
S tím souviselo i přijímání nových kvaliﬁkovaných pedagogických pracovníků.
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WHO ARE WE?
The Diaconia of the Evangelical Church
of Czech Brethren (ECCB) is a Christian
non-proﬁt-organization offering help and
support for living a digniﬁed and valuable
life despite age, illness, disability,
isolation, difﬁcult social situations and
other life crisis. Services of Diaconia
ECCB are based on Gospel tidings
of God‘s Love and on the example
of Jesus Christ’s service. We are one
of the biggest organisations in the Czech
Republic providing social services.
Everyday we help our clients in direct
care. In 33 centres and 8 special schools
we offer social, medical, educational and
pastoral care.

ORGANISATIONAL MISSION
We approach everybody regardless
of religious, ethnical and political
belongings or sexual orientation.
We respect dignity and individuality
of everybody.
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THE KIND OF SERVICES
WE PROVIDE:
SERVICES FOR ELDERLY PEOPLE
We have a variety of aids to help in later
life according to individual matters
of our clients. We make it possible for
them to remain at home safely and
comfortable as long as possible. Day
care and nursing are provided directly
to the client’s home. Ambulatory services
offer necessary care during the potential
transition between receiving assistance
at home and living in an institution, they
are daily care centres, daily social
welfare institutions. Help, board and
hygiene are guaranteed. According to
health conditions, clients can choose
from leisure activities provided along with
meeting each other.
Furthermore, we offer placement in
care homes for elderly and also socalled respite services. We try to create
friendly conditions to evoke “new home”
so that a caring family could manage
better difﬁcult situations. Another
alternative is week social welfare
institution where clients can leave for
weekends.
Diaconia ECCB has long-term experience
with dementia care. We run particular
type of care homes with speciﬁc

conditions suitable for clients suffering
from dementia. We co-operate with the
Czech Association of Alzheimer Disease.
SERVICES FOR DISABLED
We provide wide services for children and
adults suffering from mental, physical or
combined disabilities. We try to create
conditions of full-valued life.
Daily care centres, social welfare
institutions make it possible for people
with handicapping conditions to take part
in a social environment and also have
a chance of leisure activities.
Also, we help to ﬁnd suitable homes for
our clients. This is done with respect
to necessary assistance needed –
residential homes, sheltered housing,
week social welfare institution.
Sheltered housing and care homes
provide the opportunity to ﬁnd permanent
or temporary home where they ﬁnd help
to step into an independent life.
Sheltered and social therapeutic
workshops and also sheltered
employment offer social rehabilitation
and job-involvement. We run a tea-room
and a restaurant.
We offer centres for early intervention
to help families to whom a child with
a handicapped condition has been born.
This service is available up to 7th year

SERVICES FOR PEOPLE IN DIFFICULT
LIFE SITUATIONS
People in crises can turn for help and advice
in speciﬁc centres. These institutions help
people who are threatened by exclusion
from society as a result of poverty, a crisis
in their personal relationships, lack
of education, membership in a different
ethnic group, and so forth.
Problematic living can be temporarily
solved by homes of asylum or transition
halfway houses. Social empowerment
services focus on providing support to
families with children to help improve their
communication abilities and social skills.
There are low – threshold centres
where children and teenagers from
‘at risk’ groups can spend their free
time purposefully and so the risk of
adolescent’s and exclusion’s problems
can be minimised.
People in crises can turn for help in SOS
centres or counselling centres. You get
the advice for a difﬁcult situation, e.g.
help and advice for solving the situation
of justiﬁed interests of a citizen.

CARE FOR THE DYING
Services for the dying are intended to
support people that can’t be helped by
modern medicine any more and they want
to pass away with dignity and with the
assistance of responsible staff. Dying is
natural part of our life. Hospice of Valaske
Mezirici is specialised in services of
palliative care.
It offers support to people who can’t
continue to stay at home because of the
serious state of their health. At the hospice,
along with special medication for pain, there
is an opportunity to keep company with the
person who is dying. Family and friends
can be near their loved ones. We also offer
pastoral care to those who would like it.
Apart from direct care, our social
workers, home nurses, social and health
care employees and residential home
staff can accompany our clients.

SOCIAL PROJECTS
Lifetool – centre for application of
assistive technologies (eye – controlled
computer etc.)
Project „No – Violence“ for victims
of crime (exploitation and human
trafﬁcking)
Project „Be a Neighbour“
(accommodative programmes for
refugees)

Project „Homes for Senior Citizens“
focused on natural living conditions
International project of social services
cooperation

OUR SERVICE IN 2009
150 families with children in early
intervention care
200 children in speciﬁc schools and
nursery – schools
2 900 adults, provided with nursing
and day care
380 children and adults in social
welfare institutions and day centres.
200 children and adults in short term
respite stays
800 children and adults in residential
homes
50 adults in sheltered housing;
160 adults in hospice
350 children and teenager in low
– threshold centres
550 children and adults in social
– activating programmes and diverse
workshops
180 families in streetwork
400 children and adults in difﬁcult
life situation in residential housing,
sanctuary housing etc
12 000 entries and visitors of all our
services
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of child’s age. In close co-operation
with parents, we hold classes based
on individualised plans at special
schools. We are one of the ﬁrst to run
special classes for autistic children.
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