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V roce 2010 vstoupila Diakonie ČCE do třetí
dekády své existence a činnosti. V mnoha
ohledech byl 21. rok činnosti pro nás důležitý
a přelomový. Především se Diakonie snažila
vykonávat s láskou a nasazením svou činnost
dle vlastního poslání – pomáhat a podporovat
slabé, znevýhodněné, ohrožené. Dělala to přes
finanční nejistotu, danou systémem financování
sociálních služeb a úspornými opatřeními souvisejícími s projevy hospodářské krize.
Nakonec se nám až v úplně posledních dnech
roku podařilo zajistit mimořádné dofinancování těch nejvýraznějších finančních propadů,
jež ohrožovaly samu existenci některých středisek. Stále více a zřetelněji se ukazuje rozdílný
přístup krajských reprezentací k financování
neveřejných poskytovatelů, mezi něž Diakonie
patří, což vede k tomu, že některá střediska
jsou finančně stabilní, případně dokonce rozšiřují
svou činnost, zatímco jiná přežívají nebo bojují
(a to i opakovaně) o holé přežití.
Důležité věci se však udály i uvnitř Diakonie.
Zkušenost nového systému řízení Diakonie
byla zhodnocena a zpřesněna novelou Řádu

diakonické práce, aby byl na počátku roku
2011 dozorčí radou Diakonie ČCE schválen
nový organizační řád Diakonie ČCE, přesněji
popisující způsob organizace a řízení celé
organizace. Další zásadní změnou, připravovanou v roce 2010, byla změna organizačního
uspořádání a financování činnosti tzv. ústředí,
tedy mateřské organizace Diakonie ČCE.
Změny mají za cíl zprůhlednit činnost a řízení
Diakonie ČCE a zjednodušit financování centrálních činností a služeb.

ÚVOD

ÚVODEM

V neposlední řadě je v této zprávě potřeba
vyslovit poděkování všem, kteří sociální práci
konanou jménem církve vykonávají nebo
podporují. Přes všechna organizační a finanční
opatření, která mají za cíl spravovat Diakonii
ČCE lépe a efektivněji, si musíme neustále
připomínat, že Diakonie a její služba stojí
od počátku až do konce na lidech, na jejich
ochotě pomáhat druhým, všímat si potřebných, vzdát se svého pohodlí a sloužit. Jsme
vděčni za to, že takové lidi v Diakonii ČCE
a v církvi máme.
Mgr. David Šourek, ředitel Diakonie ČCE
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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:
> Respektujeme jedinečnost každého
člověka a přistupujeme k němu s úctou
a porozuměním.
> Klademe důraz na zachování důstojnosti
člověka a to v každé situaci.
> Ke klientům přistupujeme se zaujetím a opravdovostí; podporujeme obětavost a nezištnou
službu.
Jako organizace klademe dále důraz na:
> Vysoce profesionální přístup k práci a povinnostem; kreativní a dynamická řešení poskytovaných služeb i každodenních výzev.
> Transparentnost a důvěryhodnost veškerého
našeho počínání.
> Zajištění vysoké kvality služeb při efektivním
hospodaření se svěřenými prostředky.

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,
azylových domů, chráněných dílen, poraden
až kupříkladu po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.
Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 1000
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. 2010 realizovala Diakonie celkem
126 registrovaných sociálních služeb.

V roce 2010 využilo našich služeb 1 111 seniorů.
Brno, Dvůr Králové, Krabčice, Libice,
Myslibořice, Náchod, Ostrava, Písek, Příbor,
Rýmařov, Sobotín, Valašské Meziříčí, Valašské
Meziříčí – Hospic, Vsetín

Brno, Dvůr Králové, Jablonec, Libice,
Merklín, Ostrava, Písek, Praha SKP, Příbor,
Rýmařov, Sobotín, Valašské Meziříčí, Vsetín

Služby pro děti, mládež a dospělé s postižením
nabízí 17 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

Služby pro seniory nabízí 14 středisek:
> Ambulantní služby: centra denních služeb
a denní stacionáře
> Pobytové služby: domovy pro seniory, týdenní
stacionáře, domovy se zvláštním režimem
> Odlehčovací služby
> Sociální služby ve zdravotnictví

V roce 2010 využilo našich služeb 868 klientů
s postižením, 145 rodin v rané péči
a 1 488 kontaktů s klienty v sociální rehabilitaci.
Speciální školy navštěvovalo 252 dětí a mladých
lidí s postižením, tj. žáků s těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením
a autismem.

Služby pro seniory a pro lidi se zdravotním
postižením:
Terénní služby pro seniory a lidi se zdravotním
postižením nabízí 13 středisek:
> Pečovatelská služba a osobní asistence
> Domácí ošetřovatelská péče
V roce 2010 využilo našich služeb 1 450 lidí.

ÚVOD

PROFIL ORGANIZACE
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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
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
13 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
> Rrodinné komunitní centrum
> Dům na půl cesty
V roce 2010 využilo našich služeb 228 lidí
v pobytových službách (azyl, dům na půl
cesty, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc), 40 jednotlivců v následné péči, 630
jednotlivců v NZDM (nízkoprahová zařízení)
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a 185 rodin v obtížné životní situaci. Dále
zajištěno celkem 17 779 konzultací v poradenských a krizových službách.
Čáslav, Jablonec, Jaroměř, Javorník (Sobotín),
Litoměřice, Litoměřice-Terezín; Most, Ostrava,
Plzeň, Praha SKP, Rokycany, Vlašim, Vsetín
Služby pro umírající a jejich blízké nabízí
Hospic Citadela:
Hospic je provozován jako zdravotnické zařízení
ve Valašském Meziříčí. Poskytuje kombinaci
zdravotnických, sociálně-zdravotních a sociálních služeb. 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 2010 posloužil hospic 389 lidem a dále
jejich blízkým.
Chráněné dílny:
Chráněné dílny a chráněná pracovní místa pro
lidi se změněnou pracovních schopností nabízí
stále tři střediska – v Plzni, v Soběslavi a v Litoměřicích nachází práci celkem 146 klientů,
jejichž počet je ustálený.

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

ŘÍZENÍ DIAKONIE ČCE

Správní a Dozorčí rada
Činnost DČCE 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
> Mgr. Jan Soběslavský (od 1. 1. 2010)
> Ing. Hana Řezáčová (od 7. 9. 2010)
Kontrolním a poradním orgánem DČCE
je Dozorčí rada. Dohlíží na výkon působnosti
Správní rady DČCE a zachování účelu, ke kterému byla DČCE zřízena.

V roce 2010 došlo ke změnám v Nadačním
fondu DČCE se záměrem vdechnout fondu nový
život a zapojit ho více do realizace poslání DČCE.
Sobotín
Po letech jednání podepsána smlouva o převodu majetku od Úřadu pro zastupování státu,
majitelem se stala DČCE.
Každoroční Svatodušní sbírka vynesla částku
492 438,– Kč a byla rozdělena mezi střediska
Klobouky u Brna a Hospic CITADELA.
Ústřední diakonická kancelář
Kancelář působí jako odborný a administrativní
aparát Správní rady. Jednotlivé úseky dle svého
zaměření realizují vlastní okruhy činností nebo

pomáhají střediskům kupř. s personalistikou,
managementem kvality, metodickým vedením,
vzděláváním či publicitou.

ÚVOD

Lidé v Dozorčí radě DČCE:
> Mgr. Vojen Syrovátka (předseda)
> Mgr. Jiří Gruber (místopředseda)
> Mgr. Pavel Dvořáček
> Bc. Petr Haška
> Mgr. Petr Hudec
> Mgr. František Hruška
> Mgr. Jaroslav Pechar
> Lia Valková
> JUDr. Simeona Zikmundová

Lidé v ÚDK:
> ředitel Diakonie ČCE – David Šourek
> náměstek ředitele Diakonie ČCE – Pavel Kalus
> oddělení administrativně-správní (sekretariát) –
Ivana Swiatková (vedoucí), Kamila Viktorová,
Jan Soběslavský
> oddělení lidských zdrojů – Monika Rousová
(vedoucí), Štěpánka Bumbálková, Hana
Janečková, Olga Mutlová, Pavel Groll,
Eva Provazníková
> 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), Olga Mutlová, Rut
Dvořáková, Alena Fendrychová, Jan Litomiský, Simona Bejvlová, Martina Moravcová,
Jana Černá (do 31. 5. 2010)
Vedoucí oddělení podléhají řediteli DČCE, který
zároveň dočasně přímo zodpovídá za ekonomické a finanční oddělení.
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V dosavadní činnosti ÚDK se udála
významná změna organizace činnosti.
Rozhodnuto o rozdělení dosavadní činnosti
do 5 subjektů:
> Diakonie ČCE (ředitelství) – zřizovatelské
činnosti, činnost správní a dozorčí rady, specifické (neziskové) diakonické projekty
> Diakonická akademie s.r.o. – dosavadní vzdělávání Diakonie ČCE
> Diakonická servisní agentura s.r.o. – společné
servisní činnosti, aparát správní rady
> Středisko celostátních programů a služeb –
dosavadní projekty a služby provozované
centrálně Diakonií ČCE
> Středisko humanitární a rozvojové pomoci –
povodňová pomoc a zahraniční projekty
V roce 2010 byla tato změna plánována, diskutována a následně schválena a od začátku roku
2011 pak realizována. Zřízené společnosti s.r.o.
jsou ve 100% vlastnictví DČCE a jejich jednatelem je z titulu funkce ředitel DČCE.
Oddělení řízení a kvality
V oblasti systematizace řízení byl pro všechna
střediska a školy zaveden jednotný způsob
ukládání dokumentace v elektronické aplikaci
DataSafe. Systém má charakter evidenční
a kontrolní. Jde o první krok k systematizaci
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dokumentace a výkaznictví a zavedení informačního systému do řízení DČCE.
V oblasti řízení kvality sociálních služeb a projektů se práce zaměřila na poradenství střediskům v oblasti dokumentace ke standardům
sociálních služeb včetně účasti při inspekcích
kvality. (Zpracovaná analýza inspekcí byla
následně na požádání poskytnuta MPSV jako
podnět na přezkoumání systému inspekcí v ČR.)
Oddělení lidských zdrojů
V rámci nabídky vzdělávání Diakonie ČCE
bylo realizováno 77 akreditovaných vzdělávacích akcí, přístupných pracovníkům Diakonie
i pracovníkům jiných organizací. Celkem prošlo
těmito kurzy v rozsahu 1242 hodin 1333 účastníků (63 % frekventantů z řad pracovníků DČCE).
Od 1. 7. 2010 realizuje Diakonie ČCE s podporou Evropského sociálního fondu Interní vzdělávací projekt s cílem zavést jednotný vzdělávací
systém a podpořit rozvoj kompetencí pracovníků
na všech úrovních.
V oblasti rozvoje lidských zdrojů došlo od července 2010 k zásadní změně systému výpočtu
mzdy ředitelů středisek, v závislosti na náročnosti řízení, rozpočtu, počtu služeb a lokací
činnosti jednotlivého střediska.

Oddělení centrálních projektů a služeb
Humanitární pomoc – jako člen Integrovaného záchranného systému ČR organizovala
DČCE následující praktickou i finanční pomoc
při povodňových škodách:
> V květnu 2010 organizována pomoc formou
bezplatného zapůjčení vysoušečů domácnostem na Ostravsku, jež následně obdržely
příspěvek na úhradu jejich provozu v celkové
výši 58 500,– Kč. Více než 80 ks vysoušečů
putovalo do povodněmi více zasaženého
Polska. Měsíc poté pomáhali dobrovolníci v Karviné. Při vyhlášené veřejné sbírce
se vybralo celkem 450 000,– Kč.
> Při srpnových povodních zřídila DČCE
základny v České Lípě a v Liberci, kde
se vystřídalo celkem 95 dobrovolníků.
Pomáhali zejména v potřebných obcích na

Českolipsku a Frýdlantsku. Někteří dobrovolníci pomohli s odklízením škod v polské obci
Bogatynija. Městu Česká Lípa bylo zapůjčeno
37 vysoušečů. Na podzim byly následně
monitorovány škody ve 127 domácnostech v obcích Višňová, Poustka, Filipovka,
Minkovice, Víska a Předlánka. Celkem 97
domácnostem byla poskytnuta finanční
pomoc ve výši 2 590 000,– Kč. Objem
darů na veřejné sbírce dosáhl po povodni
3 290 000,– Kč, z toho příspěvky sborů ČCE
činily cca 1 750 000,– Kč. Náklady na terénní
povodňovou pomoc byly hrazeny také z daru
synodní rady ČCE ve výši cca 1 mil. Kč,
tj. z humanitárního fondu SR ČCE.
> V rámci udržování systému povodňové
pomoci proběhla v roce 2010 dvě dobrovolnická školení.

Práce s migranty: Probíhala na bázi spolupráce
s dobrovolníky z církve, kteří pomáhají azylantům
na různých místech v ČR. Dále pokračovala
práce v šicí dílně v detenčním centru.

Projekt „Ne násilí“: Skládal se z více dílčích
služeb. Vedle terénní práce ve třech regionech
se podařilo rozšířit činnost o službu azylového
bytu pro obchodované muže (muže vykořisťované na trhu práce). Poptávka po službách,
především po ubytování a další péči o ohrožené
osoby (muže i ženy), stále překračuje kapacitní
možnosti DČCE. Pokračovaly také programy
ve školách zaměřené na prevenci zneužívání
a vykořisťování.

Zahraniční vztahy: V rámci nich byly zpracovány reference o oblastech působení DČCE
pro zahraniční partnery, např. Eurodiakonii,
vypracovány žádosti o podporu investičních
projektů ústředí a středisek. Byli přijímáni
zahraniční hosté, kteří navštívili také řadu
středisek. Proběhlo školení pracovníků
Diakonie Kluž v Rumunsku. Bylo navázáno
nové partnerství s diakonickým zařízením
ve švýcarském Zürichu.

ÚVOD

Ve vzdělávání ředitelů byly zahájeny projekty:
> Kvalifikační týdenní kurz pro nové ředitele středisek a škol, při kterém interní lektoři předávají
know-how začínajícím kolegům
> Ředitelské akademie, kde přednášejí špičkoví
lektoři z firemního prostředí na jednotlivá
témata týkající se řízení organizace
Na základě výsledků auditu je i nadále doporučenou metodou personální práce manažerská
supervize.

Poradna LifeTool Praha: Je zaměřená na
využití podpůrných a počítačových technologií
pro děti i dospělé s různým typem postižení
a po úrazech, byla oficiálně registrována
jako sociální služba (odborné poradenství).
Vedle přímého poradenství klientům probíhaly
výukové programy např. pro studenty speciální pedagogiky, byl realizován projekt zvýšení
informovanosti o možnostech asistivních technologií a alternativní komunikace pro pracovníky ve zdravotnictví, pokračovala spolupráce
s Evangelickou akademií při praxích a maturitní
zkoušce.
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ÚVOD

Oddělení vnějších vztahů
Oblast vnějších vztahů DČCE se věnuje rozvoji
interní komunikace, vztahů s veřejností a podpory získávání zdrojů. Oddělení realizuje aktivity
v rovině celorepublikové či mezinárodní při současném zajištění dílčí podpory public relations
a fundraisingu pro střediska.
Pokračovali jsme v rozpracování a realizaci
strategického komunikačního plánu organizace,
jakož i budování vztahů s médii s úsilím o viditelné zvýšení publicity a budování důvěryhodné,
srozumitelné „značky“ Diakonie.
V průběhu roku realizovány následující
významné aktivity:
> Realizován projekt přípravy a implementace nové rodiny webů DČCE. Stránky běží
od ledna 2011 s řadou prospěšných funkcionalit na doméně www.diakonie.cz.
> Spuštěna pilotní verze dlouhodobé
dárcovské sbírky ve prospěch benefičních
projektů DČCE přes dárcovský účet
a DMS DIAKONIECCE.
> Humanitární pomoc poskytovanou při záplavách komunikovala DČCE hned od prvních
dnů zřízením DMS POMOCPOVODNE, jakož
i umístěním povodňové výzvy (DMS, sbírkový
účet) v hlavním zpravodajství ČT, Nova, Prima,
na zpravodajských portálech, v rozhlase
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i tisku. Publicita dosáhla stovek zveřejnění
vč. umístění výzvy v podlinku zpravodajského
vysílání ČT ad. DČCE se v povodňové komunikaci umístila mezi první čtveřici humanitárních organizací (Člověk v tísni, ADRA, Charita,
DČCE).
Pokračovala spolupráce s evangelickými
časopisy Český bratr a Bratrstvo.
Dle potřeb projektu „Bydlení seniorů“
pořádána v únoru 2010 tisková konference
a doprovodný seminář v pražském Kině Mat
(spolu s premiérou stejnojmenného hraného
dokumentu).
Vztahy s médii posilovány pravidelnou rozesílkou tiskových zpráv k aktuálním tématům.
V činnosti pokračovaly interní diakonické
aukční stránky, kde probíhá prodej výrobků
z jednotlivých středisek (za rok 2010 získáno
přes 110 000,– Kč). Největší český aukční
portál Aukro.cz opět podpořil DČCE uspořádáním kampaně „Aukro přes překážky“
pro projekt Lifetool (výtěžek 57 000,– Kč).
Společnosti IKEA, Skanska, Dino a LMC
podpořily DČCE formou věcných darů ve výši
cca 300 000,– Kč.
DČCE získala coby člen Britské obchodní
komory (associate member) s podporou této
platformy firemní sbírku a výtěžek z dobročinného bazaru v Hotelu Aria (28 000,– Kč). Pod

>

>

>

>
>

Kampaň Otevřeno seniorům
Ve spolupráci s partnerskou agenturou
Thamesdown CZ byl vytvořen rámec dlouhodobé sociální kampaně „Otevřeno seniorům“
www.otevrenoseniorum.cz, jež se věnuje otázkám znevýhodněného postavení starších
lidí ve společnosti. Odbornou garantkou kampaně je expertka na problematiku tzv. ageismu
dr. Lucie Vidovičová. Úvodní vizuálový cyklus
se sloganem „Dnešní tabu se jmenuje stáří“
se představil veřejnosti od října 2010 ve formátu
velkoplošné světelné reklamy na 100 telefonních
budkách po celé ČR a stejně tak sponzorsky
v tištěných médiích (Týden, Instinkt, Lidové
noviny, Metro ad.). Kampaň získala již na samém
začátku 1. místo v soutěži charitativních
kampaní Žihadlo 2010 (print&poster). Kampaň
pokračuje i v roce následujícím.

ÚVOD

záštitou Britské komory též DČCE moderovala workshop o dárcovství firem neziskovým
organizacím na Veletrhu neziskovek (organizátorem Fórum 2000).
Nadační fond DČCE realizoval s pomocí
středisek velikonoční sbírku solidarity zaměstnanců určenou pro pracovníky diakonického
projektu v etiopském BahirDaru ve výši
98 313,– Kč.
DČCE se zapojila do aktivit Fóra dárců – jako
prémiový partner projektu Darujspravne.cz
a projektu firemního dobrovolnictví
Zapojimse.cz.
V listopadu 2010 uspořádán Slavnostní
výroční večer pro partnery k uplynulým
20 rokům obnovené činnosti DČCE v prostorách Občanské plovárny v Praze). Záznam
večera odvysílala také Česká televize – Křesťanský magazín.
DČCE zřídila aktivní komunitu na Facebooku
www.facebook.com/diakoniecce.
Vydány výroční publikace „20 příběhů
z Diakonie ČCE“, „Zpráva o činnosti Diakonie
ČCE v roce 2009“ a informační skládačky
v jazykových mutacích. Pro tyto účely vytvořil
fotoportréty klientů DČCE fotograf Marcel
Rozhoň, originální ilustrace připravila grafička
a výtvarnice Karolína Klinecká.
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

V roce 2010 dosáhly celkové náklady
středisek, škol a ústředí částky 529 642 tis. Kč.
Celkové výnosy dosáhly částky 525 211 tis. Kč.
Hospodaření skončilo účetní ztrátou cca
5 mil. Kč. Souhrnnou informaci o výsledcích
hospodaření podává příloha Celkové výsledky
Diakonie ČCE 2010. Výnosy a náklady středisek,
škol a ústředí jsou uvedeny v tabulkách Výnosy
2010 a Náklady 2010. Pro úsporu místa jsou
výsledky kumulovány.
Vzhledem k tomu, že ke dni vydání Zprávy
o činnosti nebyly dokončeny audity účetních
závěrek ve střediscích, může v některých položkách ještě docházet k drobným úpravám.

HOSPODAŘENÍ DIAKONIE ČCE

HOSPODAŘENÍ DIAKONIE ČCE

Výrok auditora
Audit účetní závěrky ÚDK za rok 2010
byl proveden nezávislou auditorkou
Ing. H. Haufenhoferovou (č. osvědčení 1591).
V Praze dne 30. 6. 2011
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HOSPODAŘENÍ – CELKOVÉ VÝSLEDKY
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Výsledky hospodaření
Diakonie ČCE 2010
BRNO
ČÁSLAV

Náklady celkem
8 018

Výnosy celkem

Zisk / Ztráta

Odpisy

Bilance (zisk+odpisy)

8 149

131

210

341

9 319

8 468

-851

1 010

159

14 868

14 752

-116

675

559

JABLONEC

2 728

2 743

15

0

15

JAROMĚŘ

3 049

3 048

-1

135

134

JAVORNÍK

2 807

2 649

-158

49

-109

DVŮR KRÁLOVÉ

KLOBOUKY

21 522

21 049

-473

754

281

KRABČICE

34 083

30 834

-3 249

901

-2 348

LIBICE

16 629

16 768

139

762

901

LITOMĚŘICE

26 398

26 096

-302

138

-164

MERKLIÍN

17 367

16 937

-430

982

552

8 078

8 086

8

162

170
1 698

MOST
MYSLIBOŘICE

47 109

47 145

36

1 701

NÁCHOD

8 558

8 440

-118

311

193

OSTRAVA

15 784

15 861

77

444

521

PÍSEK

17 487

17 349

-138

212

74

PLZEŇ

14 663

14 270

-393

1 144

751

PRAHA 4

9 075

9 017

-58

253

195

PRAHA STODŮLKY

9 805

9 786

-19

1 934

1 915

PRAHA STRAŠNICE

3 628

3 628

0

0

0

PŘÍBOR

2 716

2 724

8

67

75

ROKYCANY

4 989

4 850

-139

124

-15

RÝMAŘOV

19 391

19 526

135

703

838

SKP

16 100

16 101

1

246

247

SOBĚSLAV

13 870

13 734

-136

797

661

SOBOTÍN

Náklady celkem

Výnosy celkem

Zisk / Ztráta

Odpisy

Bilance (zisk+odpisy)

39 504

39 666

162

907

1 069

SZP PRAHA

2 076

2 011

-65

1 354

1 289

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

3 343

3 305

-38

143

105

VALMEZ DP

9 420

8 770

-650

248

-402

30 663

30 636

-27

551

524

2 894

2 755

-139

89

-50
688

VALMEZ HOSPIC
VLAŠIM
VRCHLABÍ

2 573

3 203

630

58

VSETÍN

22 108

22 047

-61

318

257

ÚSTŘEDÍ

22 544

23 875

1 331

4 114

5 445

483 166

478 278

-4 888

21 496

16 608

STŘEDISKA CEKEM

ŠKOLA ČÁSLAV

5 950

6 052

102

0

102

ŠKOLA MERKLÍN

9 855

10 103

248

0

248

ŠKOLA OSTRAVA

5 416

5 399

-17

99

82

ŠKOLA MICHLE

9 350

9 395

45

0

45

ŠKOLA STODŮLKY

5 065

5 096

31

0

31

ŠKOLA STRAŠNICE

2 179

2 170

-9

0

-9

ŠKOLA SOBĚSLAV

6 716

6 733

17

47

64

ŠKOLA VRCHLABÍ

1 945

1 985

40

0

40

ŠKOLY CEKEM

46 476

46 933

457

146

603

DČCE CELKEM

529 642

525 211

-4 431

21 642

17 211

HOSPODAŘENÍ – CELKOVÉ VÝSLEDKY

Výsledky hospodaření
Diakonie ČCE 2010

15

HOSPODAŘENÍ – NÁKLADY

Výsledky hospodaření
Diakonie ČCE 2010
NÁKLADY
BRNO

Služby
celkem

Osobní náklady
celkem

Daně
a poplatky
celkem

Odpisy,
prodaný
majetek,
rezervy

Ostatní
náklady
celkem

Poskytnuté
příspěvky
celkem

Náklady celkem

915

627

5 933

ČÁSLAV

1 615

557

5 687

DVŮR KRÁLOVÉ

2 729

1 054

9 707

JABLONEC

164

213

2 251

4

JAROMĚŘ

301

418

2 082

37

135

JAVORNÍK

422

664

1 467

13

102

49

90

2 807

2 492

2 992

14 634

22

186

754

442

21 522

KLOBOUKY

6

63

210

270

202

1 010

242

8 018
9 319

200

675

503

14 868

96

2 728

76

3 049

KRABČICE

8 859

1 932

20 898

70

416

901

1 007

34 083

LIBICE

3 012

1 258

10 832

9

191

762

565

16 629

LITOMĚŘICE

4 187

2 312

19 137

14

341

138

269

26 398

MERKLIÍN

3 118

1 690

10 847

2

227

9 822

501

17 367

MOST

1 025

890

5 693

3

143

162

162

8 078

MYSLIBOŘICE

8 450

10 106

24 603

29

1 160

1 701

1 060

47 109

NÁCHOD

1 042

781

6 031

104

311

87

8 588

OSTRAVA

1 772

831

12 093

142

444

502

15 784

PÍSEK

3 175

1 016

12 334

7

153

212

590

17 487

PLZEŇ

2 038

2 955

8 203

4

121

1 144

198

14 663

PRAHA 4

1 878

1 525

5 043

5

94

253

277

9 075

PRAHA STODŮLKY

656

1 003

6 076

11

125

1 934

PRAHA STRAŠNICE

422

572

2 505

1

33

PŘÍBOR

214

313

1 979

5

45

6

ROKYCANY

16

Spotřebované
nákupy
celkem

537

966

3 164

RÝMAŘOV

2 882

3 750

11 886

SKP

1 089

2 277

11 826

SOBĚSLAV

2 044

1 534

8 980

SOBOTÍN

9 257

2 027

25 858

9 805
95

3 628

67

93

2 716

133

59

124

170

703

4 989

13

143

246

506

14

148

797

353

13 870

4

447

907

1 004

39 504

19 391
16 100

NÁKLADY
SZP PRAHA

Spotřebované
nákupy
celkem

Služby
celkem

Osobní náklady
celkem

Daně
a poplatky
celkem

Odpisy,
prodaný
majetek,
rezervy

Ostatní
náklady
celkem

Poskytnuté
příspěvky
celkem

Náklady celkem

16

125

505

44

25

1 354

7

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

388

354

2 124

3

328

143

3

3 343

VALMEZ DP

884

743

6 969

4

298

248

274

9 420

13

504

551

986

30 663

53

89

70

2 894

547

22 108

VALMEZ HOSPIC

5 427

1 426

21 756

VLAŠIM

520

225

1 937

VRCHLABÍ

303

511

1 701

4 935

2 505

13 536

VSETÍN
ÚSTŘEDÍ
STŘEDISKA CEKEM

58
8

259

2 220

-5 059

10 471

78

575

4 114

30

22 544

55 208

308 748

388

6 863

21 496

11 240

483 168

692

979

4 245

34

ŠKOLA MERKLÍN

454

1442

7 936

23

ŠKOLA OSTRAVA

677

517

4 077

1147

899

7 194

ŠKOLA STODŮLKY

793

434

3 807

ŠKOLA STRAŠNICE

278

196

1 697

8

ŠKOLA SOBĚSLAV

490

342

5 808

29

ŠKOLA VRCHLABÍ

2 573

78 988

ŠKOLA ČÁSLAV

ŠKOLA MICHLE

318

2 076

4
6

42

5 950

HOSPODAŘENÍ – NÁKLADY

Výsledky hospodaření
Diakonie ČCE 2010

9 855
99

5 416

110

9 350

25

5 065
2 179
47

6 716

193

277

1 464

ŠKOLY CEKEM

4 724

5 086

36 228

10

282

11
146

0

46 476

1 945

DCČE CELKEM

83 712

60 294

344 976

398

7 145

21 642

11 240

529 642
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HOSPODAŘENÍ – VÝNOSY

Výsledky hospodaření
Diakonie ČCE 2010
VÝNOSY

Změna
stavu vnitroorganizačních
zásob

Aktivace
celkem

Tržby
z prodeje.
majetku,
zúčt. rezerv
a opravných
položek
celkem

Ostatní
výnosy
celkem

Přijaté
příspěvky
celkem

Provozní
dotace
celkem

Výnosy
celkem

BRNO

2 035

95

87

5 932

ČÁSLAV

2 535

339

711

4 883

8 468

DVŮR KRÁLOVÉ

6 689

3 427

172

4 464

14 752

JABLONEC

394

52

114

2 183

2 743

JAROMĚŘ

885

73

538

1 552

JAVORNÍK

2 631

17

1

KLOBOUKY

5 199

2 727

KRABČICE

19 574

252

LIBICE

9 075

LITOMĚŘICE

4 313

MERKLIÍN

6 959

MOST
MYSLIBOŘICE

362
5

4 676

24

26 000

-31

PRAHA 4

3 898

PRAHA STODŮLKY

1 344

PRAHA STRAŠNICE

762
1 071

ROKYCANY
RÝMAŘOV
SKP

16 768

7 197
20 458

26 096

739

8 201

16 937

22

1

89

3 274

8 086

3 875

2 014

1 093

13 686

47 145

40

6
204
2

30 834

791

214

2 744

21 049

10 545

256

2 928
11 546

7 643

463
56

4 201

PLZEŇ

4 986

137

1 033
508

3 048
2 649

116

OSTRAVA
PÍSEK

494

8 149

103

NÁCHOD

PŘÍBOR
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Tržby
za vlastní
výkony
a zboží
celkem

1

90

4 103

8 440

126

12 593

15 861

2

5 596

17 349

698

7 214

14 270

6

14

5 099

9 017

1 856

333

6 253

9 786

238

381

2 247

3 628

23

10

1 620

2 724

201

3 851

4 850

200

6 763

19 526

259

12 521

16 101

3 612

679

119

10 985

1 542

3 078

243

36

VÝNOSY

SOBĚSLAV
SOBOTÍN
SZP PRAHA

Tržby
za vlastní
výkony
a zboží
celkem

4 120

Změna
stavu vnitroorganizačních
zásob

5

Tržby
z prodeje.
majetku,
zúčt. rezerv
a opravných
položek
celkem

Ostatní
výnosy
celkem

Aktivace
celkem

46

30 701

9
105

22

4

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

442

1 101

VALMEZ DP

142

VALMEZ HOSPIC
VLAŠIM

1 431

Přijaté
příspěvky
celkem

Provozní
dotace
celkem

Výnosy
celkem

956

8 598

13 734

31

8 829

39 666

359

195

2 011

1 762

3 305
142

22 086

1

3

1 256

7 290

30 636
2 755

575

1

164

2 015

VRCHLABÍ

1 051

1

21

2 130

3 203

VSETÍN

7 780

114

942

13 211

22 047

ÚSTŘEDÍ
STŘEDISKA CEKEM

2 944
207 666

5 318
5

917

26 958

4 219

12 655

2 958

23 875

29 107

201 406

478 278

ŠKOLA ČÁSLAV

376

1 062

4 614

6 052

ŠKOLA MERKLÍN

871

266

86

8 880

10 103

296

91

103

4 909

5 399

1 065

30

111

8 189

9 395

46

4 183

5 096

219

1 655

2 170

6 331

6 733

ŠKOLA OSTRAVA
ŠKOLA MICHLE
ŠKOLA STODŮLKY

867

ŠKOLA STRAŠNICE

218

ŠKOLA SOBĚSLAV

402

ŠKOLA VRCHLABÍ

78

44

1 925

1 985

ŠKOLY CEKEM

4 111

16
0

0

465

0

1 671

40 686

46 933

DCČE CELKEM

211 777

5

917

27 423

4 219

30 788

250 092

525 211

HOSPODAŘENÍ – VÝNOSY

Výsledky hospodaření
Diakonie ČCE 2010
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STŘEDISKA

BRNO

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Brněnské středisko poskytuje podporu a pomoc
seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli
žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory
svým handicapům.
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, Chráněné
bydlení Letovice
Zajímavosti a důležité události
v roce 2010:
> Podařilo se nám rozjet provoz Chráněného
bydlení Letovice určeného lidem s mentálním

a kombinovaných postižením. Svůj domov
zde nalezlo 7 klientů. Do tohoto provozu jsme
přijali čtyři nové pracovnice.
> V Brně se nám podařilo rekonstruovat
koupelnu v Chráněném bydlení Ovečka, ta má
nyní pračku a je bezbariérová.
> Na poloviční úvazek nastoupila kolegyně,
která posílila náš administrativní úsek a současně dostala za úkol rozjet systematické PR
a fundraising našeho střediska.

Počet klientů v roce 2010:
> Centrum denních služeb Brno – 21 klientů
> Pečovatelská služba – 52 klientů
> Chráněné bydlení Ovečka – 6 klientů
> Centrum denních služeb Letovice – 12 klientů
> Chráněné bydlení Letovice – 8 klientů

Kontakty
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27, 602 00 Brno (Pobočka
Letovice: Alšova 3, 679 61 Letovice)
telefon: +420 549 242 279
e-mail: brno@diakonie.cz
web: http://brno.diakonie.cz

Bankovní spojení: 1344426309/0800

STŘEDISKO PRO SENIORY A LIDI S POSTIŽENÍM

Ředitel: Mgr. et Mgr. Jan Soběslavský
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ČÁSLAV

Ředitelka: Mgr. Květuše Mašínová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Naším posláním je pomáhat, podporovat
a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným, duševním a sociálním postižením. Usilujeme o poskytování kvalitní sociální,
ošetřovatelské, terapeutické a rehabilitační péče,
která je založena na křesťanské lásce, vzájemné
důvěře a respektu. Chceme žít spolu, vedle sebe
a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji.

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Poskytované služby: denní stacionář, týdenní
stacionář, sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace, občanská poradna
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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@diakonie.cz
web: http://caslav.diakonie.cz

Bankovní spojení: 442069339/0800

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Kromě běžných terapeutických činností
žijeme ve středisku bohatým společenským
životem.
> Díky bezbariérové a společnosti denně
otevřené zahradě se můžeme podílet na orga-

nizování řady koncertů a setkání, z nichž nejdůležitější jsou květnové benefice (Květinový
den, Hop do klobouku) nebo promenádní
koncerty pořádané městem Čáslav.
> Čajovna a kavárna „U nás v zahradě“ poskytuje příjemné zázemí a vkusná zahrada se
středověkým opevněním zve k romantickému
posezení.
> Mezi oblíbené benefiční akce patří též každoroční ples v lednu, zářijový Den otevřených
dveří nebo internetové aukce, v nichž dražíme
krásná díla klientů našeho střediska.
> Realizujeme projekt farmy v nedalekém
Chedrbí a projekt alternativní komunikace
podpořený nadací O2.
Počet klientů v roce 2010:
> Týdenní stacionář – 13 klientů
> Denní stacionář – 14 klientů
> Sociálně terapeutické dílny – 11 klientů
> Odborné sociální poradenství – 864
konzultací
> Sociální rehabilitace – 320 konzultací

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
Dále středisko půjčuje kompenzační pomůcky
rodinám do domácností.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> V roce 2010 středisko poskytovalo 4 registrované sociální služby. Ve všech bylo možné sledovat, že jsou využívány uživateli s vyšší mírou
závislosti. Také došlo k rozšíření kapacity
denního stacionáře pro seniory. Na zajištění
služeb se podílelo více pracovníků.
> Po několika letech skončilo hospodaření střediska ve ztrátě, což bylo způsobeno zejména
zvýšenými osobními náklady.
Počet klientů v roce 2010:
> Pečovatelská služba – 192 klientů
> Denní stacionář – 25 klientů
> Domov pro seniory – 33 klientů
> Domov se zvláštním režimem – 12 klientů

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
ve Dvoře Králové nad Labem
Benešovo nábřeží 1067,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon: +420 499 621 094
fax: +420 499 621 296
e-mail: dvur.kralove@diakonie.cz
web: http://dvur-kralove.diakonie.cz

Bankovní spojení: 273928453/0300

STŘEDISKO PRO SENIORY

Ředitel: Mgr. Zdeněk Hojný
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JABLONEC NAD NISOU
STŘEDISKO PRO SENIORY, LIDI V OBTÍŽNÉ
ŽIVOTNÍ SITUACI A LIDI S POSTIŽENÍM
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Ředitelka: Michaela Albrechtová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
> Pečovatelská služba seniorům a osobám
se zdravotním postižením
> Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Pečovatelská služba se opět rozšířila o jeden
pracovní úvazek.
> Podařilo se nám stabilizovat novou službu –
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč.
> V rámci této služby jsme začali s projektem
„doučování našich uživatelů“. Podařilo se jej
ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco plně
financovat, získat pro něj studenty z místního
gymnázia a zároveň vzbudit zájem našich
uživatelů.
> V listopadu se uskutečnil 4. 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@diakonie.cz
web: http://jablonec.diakonie.cz

Bankovní spojení: 210141338/0300

Počet klientů v roce 2010:
> Pečovatelská služba – 49 klientů
> Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež –
7668 konzultací

JAROMĚŘ

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko provozuje dvě nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež.
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 „Učíme se s Bobšem“ z dotačního
programu „Předcházení sociálnímu vyloučení
a jeho důsledků pro rok 2010“,
Úřad Vlády ČR
> Projekt „Prevent team Jaroměř“, Nadace O2

> Projekt „Pyramida“, MŠMT
> Projekt „Hudbou k přátelství“, Fond T-Mobile
> Projekt „Chytré sovičky“, sbírkový projekt
Pomozte dětem.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Den dětí – fotbalový turnaj pro NZDM
z Královéhradeckého kraje
> Zapojení do celonárodní akce „Týden pro
nízkoprahy“ – turnaj v přehazované
> Festnefest V. – neziskový festival pro všechny
mladé
> Den otevřených dveří, oslava již 18. výročí
existence střediska
> Taneční soutěž za doprovodu Deep Skillz
Crew
Počet klientů v roce 2010:
> NZDM Klub Malého Bobše – 61 klientů
> NZDM Centrum Alternativa – 42 klientů
Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
Havlíčkova 14, 551 01 Jaroměř

telefon: 491 815 169, 736 730 921
e-mail: milicuv.dum@diakonie.cz
web: http://milicuv-dum.diakonie.cz

Bankovní spojení: 274423043/0300

STŘEDISKO PRO LIDI V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Ředitel: Bc. Josef Macháček
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JAVORNÍK-TRAVNÁ
STŘEDISKO PRO LIDI V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
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Ředitelka: Ing. Hana Řezáčová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V roce 2010 středisko poskytovalo 1 registrovanou sociální službu – dům na půl cesty
s kapacitou 12 klientů. Služba byla poskytována
na 2 místech: v Jeseníku s kapacitou 5 klientů
a v Sobotíně s kapacitou 7 klientů.
Služba je určena mladým lidem od 18 do 26 let
věku, kteří opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení
pro děti a mládež nebo byli propuštěni z výkonu
trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby,
a má jim pomoci začlenit se do běžného života,
dostudovat, najít si práci a bydlení.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
Poté, co k 31. 12. 2009 středisko ukončilo
poskytování služby v Javorníku-Travné, začalo
od 1. 1. 2010 poskytovat službu
Středisko k 31. 12. 2010 zaniklo sloučením
se střediskem v Sobotíně.
Kontakty – viz středisko Sobotín (strana 47).

na 2 nových místech – v Jeseníku a v Sobotíně.
Bylo nutno oslovit nové zájemce o službu, zajistit
nové zaměstnance a informovat veřejnost,
samosprávy i instituce o nové podobě služby.
Všechno se nakonec povedlo a služba začala
v krátké době opět standardně fungovat.
V roce 2010 středisko vyhrálo veřejnou zakázku
na poskytování služby v roce 2011 a části
roku 2012 a je jediným poskytovatelem této
služby v Olomouckém kraji. Současně se
středisko připravovalo na sloučení se střediskem
v Sobotíně, které se uskutečnilo k 1. 1. 2011.
Počet klientů v roce 2010:
viz středisko Sobotín (strana 47).

KLOBOUKY U BRNA

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko poskytuje 5 registrovaných sociálních
služeb ve 3 zařízeních.
Domov Betlém v Kloboukách:
> Domov pro osoby se zdravotním postižením,
tj. celoroční pobytová služba pro 10 dospělých lidí s těžkým tělesným postižením
> Pobytové odlehčovací služby s kapacitou
1 lůžka pro uživatele ze stejné cílové skupiny
Domov Narnie v Morkůvkách:
> Týdenní stacionář, tj. pobytová služba pro
10 dětí a dospívajících s vážným mentálním
a kombinovaným postižením
> Denní stacionář, tj. ambulantní služba pro
7 dětí ze stejné cílové skupiny
Domov Arkénie v Brumovicích:
> Domov pro osoby se zdravotním postižením,
tj. celoroční pobytová služba pro 5 dospělých
lidí s vážným mentálním postižením
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
Středisko BETLÉM v roce 2010 oslavilo
20. výročí svého založení. Bylo založeno
7. 3. 1990 synodní radou ČCE jako účelové

zařízení brněnského seniorátu a 8. 12.1990
byl v Kloboukách u Brna slavnostně otevřen
Domov Betlém pro lidi s těžkým tělesným postižením. Slavili jsme proto od jara až do zimy.
Pro veřejnost jsme uspořádali dva koncerty
(Spirituál kvintet, Hradišťan). Koncem léta pak
dostal Domov Betlém k narozeninám novou
střechu za více než 1 mil. Kč. Kromě slavení
jsme stihli absolvovat v Kloboukách a Morkůvkách celkem tři inspekce sociálních služeb,
a to s výborným výsledkem.
Počet klientů v roce 2010:
> Domov Betlém pro dospělé osoby s těžkým
tělesným postižením – 10 klientů
> Pobytové odlehčovací služby poskytované
v Domově Betlém – 13 klientů
> Týdenní stacionář Narnie pro děti a mládež
s mentálním a kombinovaným postižením –
10 klientů
> Denní stacionář Narnie pro děti a mládež
s mentálním a kombinovaným postižením –
7 klientů
> Domov Arkénie pro dospělé osoby s mentálním postižením – 5 klientů

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

Bankovní spojení: 1381506359/0800

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Ředitel: Petr Hejl, DiS.
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KRABČICE
STŘEDISKO PRO SENIORY
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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. Do domova přichází
lidé, kteří již vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova. Středisko v roce 2010
nabízelo své služby 114 klientům – 70 míst
v domově pro seniory a 44 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@diakonie.cz
web: http://krabcice.diakonie.cz

Bankovní spojení: 306440471/0100

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Středisko úspěšně prošlo procesem certifikace, kterou prováděla Česká alzheimerovská
společnost.
> V tomto roce bylo také otevřeno nové
oddělení pro seniory s demencí, které nabízí
11 lůžek a rozšířilo celkovou kapacitu tohoto

typu služby na 44 lůžek. Toto nové oddělení bylo otevřeno v rodinném domě, který
původně sloužil jako byt pro ředitele střediska.
Systém péče je v tomto novém oddělení
unikátní v tom, že nabízí komunitní způsob
bydlení, při kterém se klienti podle sil a chuti
podílejí např. na praní prádla, úklidu či na
přípravě pokrmů.
> Budova Jarmila byla kompletně vybavena
novými plastovými okny a obě křídla budovy
byla spojena přístavkem, který umožňuje klientům suchou cestu do jídelny. Byly také nově
vybudovány dva dvoulůžkové pokoje s vlastním sanitárním zařízením, a to v prostorách
bývalé internetové kavárny v podkroví hlavní
budovy a v budově Jarmila v prostorách, kde
býval obchod.
Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory – 82 klientů
> Domov se zvláštním režimem – 55 klientů

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.
K 31. 12. 2010 středisko poskytovalo tyto
sociální služby:
> Domov pro seniory (Libice nad Cidlinou)
> Domov se zvláštním režimem (Opolany)
> Pečovatelská služba a sociálně terapeutická
dílna (Kolín)
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
Rok 2010 byl ve středisku ve znamení dvou
hlavních událostí:
> Na základě auditu České alzheimerovské
společnosti (ČALS), který proběhl v Domově
se zvláštním režimem v Opolanech, byl
středisku 20. 4. 2011 udělen STATUT VÁŽKY
ČALS. Ocenění garantuje vysokou kvalitu
v péči osoby s Alzheimerovou chorobou nebo
jiným typem demence v České republice.

> Ke dni 30. 9. 2010 byly v budově v Pátku
zrušeny sociální služby obou stacionářů –
denního a týdenního. Důvodem byla zejména
dlouhodobě nízká obsazenost a také stále
rostoucí počet žádostí do domova se zvláštním režimem, který středisko provozuje
v Opolanech a kde se již nedařilo uspokojit
poptávku veřejnosti. V roce 2011 se tak bude
otevírat další Domov se zvláštním režimem
zejména pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou.
Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory (Evangelický domov
pro seniory) – 30 klientů
> Domov se zvláštním režimem (Domov rodinného typu Opolany) – 12 klientů
> Pečovatelská služba – 52 klientů
> Sociálně terapeutická dílna – 23 klientů
> Denní stacionář – 10 klientů, služba ukončena
k 30. 9. 2010
> Týdenní stacionář – 4 klienti, služba ukončena
k 30. 9. 2010

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@diakonie.cz
web: http://libice.diakonie.cz

Bankovní spojení: 304542191/0100

STŘEDISKO PRO SENIORY

Ředitel: Pavel Pistor
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LITOMĚŘICE
STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM
A LIDI V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

30

Ředitelka: Irena Opočenská

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

sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,
azylové bydlení pro matky s dětmi a podpora
samostatného bydlení. Postavili jsme bezbariérový nájezd do Čajovny Hóra a sálu Oka.mžik.
V září jsme oslavili 5 let fungování Agentury podporovaného zaměstnávání – od svého vzniku
poskytla služby sociální rehabilitace celkem
113 uživatelům!

Služby pro lidi se sociálním znevýhodněním:
> Domov pro matky s dětmi

Počet klientů v roce 2010:
> Azylový dům pro matky s dětmi – 19 matek
a 26 dětí
> Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením – 24 klientů
> Chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením – 14 klientů
> Sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením – 17 klientů
> Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním
postižením – 1168 konzultací

Chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním
postižením:
> Chráněné výrobní dílny
> Restaurace Klobouk
> Čajovna Hóra
> Multifunkční sál Oka.mžik

Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
telefon: 416 733 585
e-mail: litomerice@diakonie.cz
web: http://litomerice.diakonie.cz

Bankovní spojení: 19-5905840277/0100
(účet darů)

Volnočasové aktivity:
> Rodinné a komunitní centrum
> Klub Restart
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
Středisku se dařilo díky 100% financování čtyř
služeb z individuálního projektu OP LZZ „Sociální
služby v Ústeckém kraji“. Jedná se o služby

MERKLÍN

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Poskytujeme 9 sociálních služeb na Merklínsku,
v Klatovech a v Sušici
> Domovy pro osoby se zdravotním postižením
„Domečky“ v Merklíně
> Domovy pro osoby se zdravotním postižením
v Klatovech
> Chráněné bydlení v Merklíně
> Odlehčovací péče v Merklíně
> Denní stacionář v Soběkurech
> Denní stacionář v Klatovech
> Denní stacionář v Sušici
> Centrum denních služeb v Merklíně
> Pečovatelská služba
Obecně prospěšné služby:
Zajištění dopravy a stravování pro středisko
a ZŠ speciální
Projekty:
> Bezbariérové auto
> Rekonstrukce denního stacionáře Radost
v Soběkurech
> Zahrada snů v Sušici (zahrada pro uživatele
denního stacionáře)

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Probíhaly přípravy a začátek realizace projektu
„Rekonstrukce denního stacionáře Radost
v Soběkurech“ v programu „Program rozvoje
Plzeňského kraje“ (6,5 mil. Kč).
> Ve středisku pokračuje akce „Měsíc
s Radostí“, která se v konkrétní měsíc každý
rok opakuje. Proběhly tradiční prodejní výstavy
výrobků uživatelů, aukce, výlety a rekreace
na horách.
> Západočeská regionální televize pro středisko
vyrobila reklamu, která je denně vysílána.
> Probíhaly intenzivní přípravné práce na sjednocování tří západočeských středisek Diakonie ČCE.
Počet klientů v roce 2010:
> Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením – 17 klientů
> 3 denní stacionáře pro lidi se zdravotním
postižením – 46 klientů
> 2 domovy pro lidi se zdravotním postižením –
33 klientů
> Chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením – 5 klientů
> Odlehčovací služba – 18 klientů
> Pečovatelská služba – 35 klientů

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

Bankovní spojení: 154699029/0300

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM A PRO SENIORY

Ředitelka: Bc. Štěpánka Nozarová

31

MOST
LIDÉ V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
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Ředitelka: Ing. Margita Pištorová

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, majetko-právní vztahy...
> Ve službě terénní sociální práce se zaměřujeme zejména na pomoc rodině s výchovou
a péčí o dítě, s organizací života rodiny a jejích
členů, s hospodařením a zajišťováním chodu
rodiny atd.
> V Dobrovolnickém centru se zabýváme vyhledáváním a podporou dobrovolníků a jejich
umisťováním v neziskových organizacích.
Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci
v Mostě
U Města Chersonu 1675, 434 01 Most
telefon: 476 101 261
e-mail: most@diakonie.cz
web: http://most.diakonie.cz

Bankovní spojení: 2106271326/2700

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> V roce 2010 oslavilo naše středisko 10. narozeniny. Oslavili jsme je kulturně společen-

ským odpolednem a slavnostní bohoslužbou
ve sboru ČCE v Mostě společně se členy
chomutovského sboru. Oslavy se nesly
v duchu motta této události: Již 10 let zanechává naše práce světlou stopu v životě těch,
kterým pomáháme.
> I v tomto roce nám pomáhali pracovníci
České rafinérské v rámci jejich Dnů dobročinnosti a podpořili nás také Czech Coal, United
Energy, FBE a další.
> Pro naše partnery a další spolupracující
organizace jsme uspořádali již II. turnaj v bowlingu. Akce se konala v rámci akce „Měsíc
pro neziskovky“. Do akce Týden sociálních
služeb jsme se zapojili dnem otevřených dveří
ve všech našich programech.
Počet klientů v roce 2010:
> Azylový dům pro matky s dětmi – 47 klientek
+ 76 dětí
> Občanská poradna – 1378 konzultací
> Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – 47 rodin

MYSLIBOŘICE

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko poskytuje tyto služby:
> 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
Realizované projekty:
> ROP (regionální operační program)
> Myslibořice – zámecký park – ošetření stromů
a výsadba dřevin SFŽP (Státní fond životního
prostředí)
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Významnými akcemi byly oslavy 100. narozenin paní Pfeiferové a paní Petrů a také
diamantová svatba manželů Trojanových.

> Pokračovali jsme v čerpání dotace z ROP
JV (Regionální operační program Jihovýchod)
a podařilo se nám vybavit pokoje obyvatelů
novým nábytkem. Všechny pokoje mají nové
protipožární vstupní dveře. Z dotace Ministerstva kultury jsme vyměnili dalších 11 špaletových oken. Pokračovali jsme v postupné
obnově rekonstrukce střechy hlavní budovy.
Rekonstrukcí také prošla střecha letní jídelny.
Nejvýznamnější a nejnáročnější investiční
stavební akcí byla generální oprava lůžkového
výtahu.
> Z kulturních akcí si připomeňme tradiční
zámecký ples, maškarní ples, a II. benefiční
koncert „Odpoledne s dechovkou“.
Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory – 132 klientů
> Domov se zvláštním režimem – 15 klientů
> Odlehčovací služba – 24 klientů
> 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@diakonie.cz
web: http://mysliborice.diakonie.cz

Bankovní spojení: 8500008080/7940

STŘEDISKO PRO SENIORY A LIDI S POSTIŽENÍM

Ředitel: Bc. Petr Haška
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NÁCHOD
STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM
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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 hodin denně. Dalších
6 míst je určeno pro odlehčovací pobyty. Tuto
službu mohou využívat i senioři.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
Novými obyvateli v našem domově jsou lidé
s Huntigtonovou nemocí. Nabízíme jim spíše
přechodné pobyty. Dva z nich u nás zůstali
natrvalo.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko BETANIE –
evangelický domov v Náchodě
Špreňarova 1053, 547 01 Náchod
telefon: 491 423 154
e-mail: betanie@diakonie.cz
web: http://betanie.diakonie.cz

Bankovní spojení: 1180078319/0800

Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro lidi se zdravotním postižením
– 17 klientů
> Odlehčovací služba – 50 klientů

OSTRAVA

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V souladu s posláním a cíli jsme v roce 2010
nabízeli 4 sociální služby a 1 službu v rámci
sociálně-právní ochrany dětí:
> Pečovatelská služba v rodinách (Syllabova 19,
Ostrava-Vítkovice, od r. 1992)
> Domovinka pro seniory – denní stacionář
(Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice, od r. 1999)
> Domovinka pro seniory – týdenní stacionář
(Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice, od r. 1999)
> Azylový dům Debora pro ženy a matky
s dětmi (Karpatská 40, Ostrava-Zábřeh,
od r. 2007)
> Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Náruč (Syllabova 20, Ostrava-Vítkovice,
od r. 2007)
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
Ostravské středisko Diakonie ČCE se zapojilo
do pomoci občanům postiženým povodněmi
v Moravskoslezském kraji. Nejprve jsme ve
spolupráci s pověřenými zástupci Diakonie
ČCE prováděli monitoring popovodňové

situace a potřeb občanů zasažených povodní,
a to především v oblasti Dolních Domaslavic
a na Frenštátsku. Následně jsme zapůjčovali
el. vysoušeče včetně finančního příspěvku
na el. energii postiženým domácnostem
v Ostravě, Bohumíně, Čeladné a Trojanovicích.
Ve spolupráci s krizovým štábem Diakonie ČCE
jsme se též podíleli na zajištění dobrovolníků
ČCE do Karviné, na komunikaci s dárci (finance,
hmotné dary) a pomáhali s logistikou a dopravou
vysoušečů do oblastí zasažených povodněmi
v Polsku (Těšínské Slezsko) k tamní distribuci
polskou evangelickou augsburskou církví.
Počet klientů v roce 2010:
> Azylový dům Debora pro ženy a matky
s dětmi – 17 matek s 38 dětmi, 1 žena
> Denní stacionář Domovinky pro seniory –
11 klientů
> Týdenní stacionář Domovinky pro seniory –
21 klientů
> Pečovatelská služba v rodinách – 123 klientů
> Náruč – zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc – 39 klientů-dětí

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

Bankovní spojení: 1644262369/0800
1644262369/0800

STŘEDISKO PRO SENIORY A LIDI V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Ředitel: Ing. Josef Rzyman
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PÍSEK

Ředitel: Ing. Petr Hladík

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).

STŘEDISKO PRO SENIORY

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Středisko se stalo Klinickým pracovištěm
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské university
v Českých Budějovicích.
> Služby byly obohaceny o otevření nově
získaných, upravených a vybavených prostor
pro aktivační programy, rehabilitační centrum
a salonek.
> Došlo ke změně na pozici ředitele střediska.
> Radou města byla schválena výpůjčka místnosti ve II. patře domu pro zázemí zdravotních
sester zajišťujících Domácí péči – Home care.
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Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Blanka
Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek

telefon: 382 219 057
e-mail: pisek@diakonie.cz
web: http://pisek.diakonie.cz

Bankovní spojení: 396643271/0100

Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory – 53 klientů
> Domov se zvláštním režimem pro lidi
se syndromem demence – 14 klientů
> Pečovatelská služba – 50 klientů

PLZEŇ

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Programy:
> Denní stacionář Človíček – program
pro děti a mládež
> Denní stacionář Človíček – program
pro mládež a dospělé
> JDEME DÁL – sociální rehabilitace
> MŮJ 1+0 – chráněné a podporované bydlení
> Centrum SOS Archa
> Terénní program
> 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
> Sociální firma Second Help
Dlouhodobé projekty:
> Podívej se kolem…
> SOS Rodina
> U nás to jde – časopis o zaměstnávání lidí
se zdravotním postižením
> Dny Dé aneb „Setkání dvou světů“
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Otevřeli jsme dvě nové sociální služby – podporu samostatného bydlení a terénní program.

> Zahájili jsme provoz sociální firmy Second
Help (podpořeno z ESF OP LZZ).
> K 1. 1. 2010 byl zahájen vzdělávací projekt
„Zůstat ve spojení se světem“ – vzdělávání
rodinných příslušníků, kteří dlouhodobě pečují
o dalšího člena rodiny (podpořeno
z ESF OP LZZ).
> K 1. 7. 2010 byl zahájen projekt „Sexualita
aneb život se vším všudy – vzdělávací programy pro oblast sexuality“ (podpořeno
z ESF OP LZZ).
Počet klientů v roce 2010:
> Denní stacionář Človíček, program pro děti
a mládež – 12 klientů
> Denní stacionář Človíček, program pro mládež
a dospělé – 15 klientů
> Chráněné bydlení – 12 klientů
> JDEME DÁL – sociální rehabilitace – 14 klientů
> Centrum SOS Archa / krizová pomoc – 1570
konzultací
> Centrum SOS Archa / SASRD – 694 konzultací
> Terénní program – 26 konzultací
> V chráněných dílnách a na chráněných pracovních místech pracovalo 40 zaměstnanců
se změněnou pracovní schopností

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

telefon: 732 372 765
e-mail: plzen@diakonie.cz
web: http://plzen.diakonie.cz

Bankovní spojení: 185976754/0300

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM
A PRO LIDI V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Ředitel: Roman Hajšman

37

PRAHA 1 – 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 v roce 2010:
> Rok 2010 byl pro pracovníky střediska
náročný a pro existenci střediska rozhodující.
> Šlo o finanční zajištění další činnosti i organizační změny vzniklé z návrhu vedení Diakonie.
> Současně jsme se snažili udržet a pravidelně
poskytovat všechny námi nabízené služby,
včetně pravidelných víkendových setkání
i dvou letních týdenních pobytů.
> Zúčastnili jsme se též dvou akcí pořádaných
našim partnerským sborem BJB.
Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově
postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1
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Bankovní spojení: 3974329/0800

telefon: 222 316 306, 732 324 956
e-mail: szp@diakonie.cz
web: http:// szp.diakonie.cz

Počet klientů v roce 2010:
> Sociálně aktivizační služby – 220 klientů

PRAHA – VINOHRADY (SKP)

Poskytované služby, činnosti, projekty:
> Krizová pomoc SOS centra Diakonie.
> Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány
v obvodech hl. m. Prahy, jsou určeny pro
seniory a lidi se zdravotním postižením.
> Terénní zdravotní péče je poskytována obyvatelům Prahy 5 a 6.
> Azylový dům Ezer pro matky s dětmi v tísni.
> Terénní sociální práce v ohrožených rodinách.
> Služba následné péče Dobroduš pomáhá
lidem s duševním onemocněním se začleněním do společnosti.
Další aktivity:
> Projekt Dopisování s vězni
> Program pro pachatele domácího násilí
Dobrovolnické aktivity:
> Dobroduš
> Dopisování s vězni
> Dobrovolníci v azylu a v rodinách
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Podstatné pro chod střediska je dostatečné
finanční zajištění, což se nám v roce 2010
dařilo.

> Díky vícezdrojovému financování jsme mohli
zajistit všechny služby, které poskytujeme
bez omezení. V roce 2010 jsme za podpory
MV ČR pokračovali v projektu pro násilné
osoby a pachatele domácího násilí, který
je v ČR ojedinělý. Také se nám podařilo rozšířit
dobrovolnické aktivity o dobrovolnickou
pomoc v ohrožených rodinách.
> Realizovali jsme také 14. ročník Jarmarku
u Ludmily a 8. ročník celostátního ocenění
Pečovatel/ka roku.
Počet klientů v roce 2010:
> Pečovatelská služba – 184 klientů
> Zdravotní ošetřovatelská služba – 81 klientů
> Azylový dům pro matky s dětmi – 7 klientek
+ 12 dětí
> Odlehčovací služba – 7 klientů
> Následná péče – 40 klientů
> Sociálně aktivizační služby pro seniory a lidi
se zdravotním postižením – 13 kontaktů
> Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – 916 kontaktů
> Krizová pomoc – 5611 kontaktů
> Další nesociální služby (dopisování s vězni,
skupinová terapie, program pro pachatele
domácího násilí) – 683 kontaků

Kontakty:
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Bruselská 4, 120 00 Praha 2
telefon: 222 520 589
email: skp@diakonie.cz
web: http//skp.diakonie.cz

Bankovní spojení: 1932094339/0800

STŘEDISKO PRO SENIORY, LIDI
V OBTÍŽNÉ SITUACI A LIDI S POSTIŽENÍM

Ředitelka: Mgr. Libuše Roytová
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PRAHA – KRČ

Ředitel: PhDr. Petr Dvořák, PhD.

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

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

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Zvonek
v Praze 4
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč
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Bankovní spojení: 19-230026 0217/0100

telefon/fax: 241 729 986
e-mail: zvonek@diakonie.cz
web: http://zvonek.diakonie.cz

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> V průběhu roku 2010 jsme pro naše dospělé
pobytové i ambulantní klienty pořádali několik
výjezdových akcí (týdenní pobyty v jižních
Čechách nebo v Monínci). Děti měly možnost
pobytu v Olivově dětské léčebně, o letních
prázdninách pak byl pro ně zajištěn pobyt
v Nedražicích a Němčicích.
> Uspořádali jsme 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 potřetí
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 2010:
> Domov pro osoby se zdravotním postižením –
21 klientů
> Centrum denních služeb – 15 klientů
> Chráněné bydlení – 7 klientů

PRAHA – STODŮLKY

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách
poskytuje od roku 1994 sociální, speciálně
pedagogické, terapeutické a rehabilitační služby
pro děti, mládež a dospělé s kombinovaným
postižením. 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.
Poskytované služby:
> Raná péče
> Sociálně terapeutická dílna
> Odlehčovací služba
> Denní stacionář
> Týdenní stacionář
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Během roku jsme navýšili kapacitu týdenního
stacionáře ze šesti na osm lůžek a dále jsme
realizovali první etapu pořízení transportního
systému pro uživatele v prostorách stacionáře
v hodnotě 560 tis. Kč.

> Rok 2010 byl dále pro Ranou péči Diakonie
Stodůlky rokem jubilejním, proto jsme se
rozhodli uspořádat benefici – oslavu
patnáctiletého fungování pracoviště rané
péče spojenou se sbírkou na pořízení nového
služebního vozu.
> Červnová benefice spolu s finančními dary
mnoha příznivců rané péče vyústila v zářijový
křest nové Škody Fabia.
> Od roku 2010 také nově pronikáme do
Ústeckého kraje – máme zde již osm uživatelských rodin.
Počet klientů v roce 2010:
> Týdenní stacionář – 7 klientů
> Denní stacionář – 6 klientů
> Odlehčovací služba – 10 klientů
> Sociálně terapeutická dílna – 12 klientů
> Raná péče – 12 380 konzultací
Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko
v Praze 5-Stodůlkách
Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
telefon: 235 312 981, 777 910 557
fax: 235 312 979
e-mail: stodulky@diakonie.cz
web: http://stodulky.diakonie.cz

Bankovní spojení: 0127747339/0800

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel
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PRAHA – STRAŠNICE

Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Středisko Ratolest poskytuje dvě sociální služby:
> Služby rané péče
> 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 se.

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Náplní dne jsou různé aktivizační a výchovné
činnosti doplněné dalšími aktivitami jako jsou
léčebné jízdy na koních, plavání, canisterapie,
rehabilitace, návštěvy kulturních akcí, společné
výlety apod.
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Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Velkou událostí bylo dokončení rozsáhlé
rekonstrukce budovy a zahrady se stavbou
altánu. V červnu se konala s tím spojená
Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Ratolest
v Praze 10
Saratovská 159, 100 00 Praha 10
telefon/fax: 274 821 297, 776 864 674
e-mail: ratolest@diakonie.cz
web: http://ratolest.diakonie.cz

Bankovní spojení: 283558329/0800

zahradní slavnost, na které vystoupila s kulturním programem romská kapela Gipsy Byl.
Celý rok byl však poznamenán bojem o přežití
z důvodů nedostatečné výše potřebné
dotace. Jen úsilím všech pracovníků a za
pomoci dárců se podařilo službu zachovat.
> V lednu uspořádala evangelická mládež sbírku
na charitativním plese – Báječném bálu v kulturním domě v Praze 8. V listopadu se konal
benefiční koncert Verner Collegia ve sboru
Bratrské jednoty baptistů na Vinohradech.
> V rámci služeb rané péče se uskutečnil
společný pobyt rodin ve Střelských Hošticích,
proběhl kurz znakování a také přednáška naší
poradkyně na téma Raná péče, určená pro
fyzioterapeuty.
Počet klientů v roce 2010:
> Denní stacionář – 16 klientů
> Raná péče – 94 konzultací

PŘÍBOR

Ředitelka: Mgr. Lenka Vaňková

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> K našim tradičním akcím patří Šatník – sběr
použitého šatstva distribuovaný Humanitárnímu skladu Diakonie v Broumově. V roce
2010 bylo předáno více než 400 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.
> Podílíme se na Komunitním plánování sociálních služeb v Příboře a svou činnost jsme prezentovali na Dni sociálních služeb v Kopřivnici.
Počet klientů v roce 2010:
> Pečovatelská služba – 167 klientů
> Denní stacionář pro seniory – 11 klientů
> Domácí péče – 55 pacientů

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

telefon: 556 725 359, 736 136 870
e-mail: pribor@diakonie.cz
web: http://pribor.diakonie.cz

Bankovní spojení: 1762506379/0800

STŘEDISKO PRO SENIORY

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. 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. Domácí
ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry na
základě ordinace lékaře.
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ROKYCANY
STŘEDISKO PRO LIDI V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

44

Ředitel: Bc. Petr Neumann

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

telefon: 371 709 610, 776 107 733
e-mail: rokycany@diakonie.cz
web: http://rokycany.diakonie.cz

Bankovní spojení: 171836611/0300

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 Nízkoprahových komunitních centrech pro děti a mládež v Rokycanech, Dobřanech, Plzni 1 a Domažlicích, dále v Občanské
poradně v Rokycanech pro občany z Rokycanska a v Centru podpory rodiny s působností
na Rokycansku, Plzeňsku a Stříbrsku pro ohrožené rodiny s dětmi.

žlicích. Centrum podpory rodiny propojuje
terénní formu práce Centra s ambulantní
péčí zajišťovanou v rámci unikátního projektu
SOS rodina. Zásadní vliv na směřování práce
Centra podpory rodiny měly také výsledky
Individuálních projektů Plzeňského kraje
a expanze služeb na Stříbrsko.
> Rok 2010 byl v občanské poradně oproti
předcházejícím letům značně náročnější.
Přitom je zřejmé, že poskytnutých prostředků
je stále méně a poptávka občanů po službě
stoupá. Není tomu tak jen v oblasti poradenství, ale v celé sociální oblasti.

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Nízkoprahové komunitní centrum v roce
2010 oslavilo 10 let své existence. Zásadní
novinky přineslo získání Individuálních projektů Plzeňského kraje, a to jak na provoz
stávajícího klubu v Rokycanech, tak i na
vznik a provoz nových zařízení v Plzni 1,
v Dobřanech a v neposlední řadě i v Doma-

Počet klientů v roce 2010:
> Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– 120 klientů / 8747 konzultací
> Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi – 51 rodin
> Odborné sociální poradenství
– 685 konzultací

RÝMAŘOV

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V současnosti poskytujeme 6 typů registrovaných služeb:
> Pečovatelská služba
> Osobní asistence
> Týdenní stacionář
> Domov odpočinku ve stáří
> Domov odpočinku ve stáří se zvláštním
režimem
> Sociálně terapeutická dílna
> Ošetřovatelská péče, která je poskytována
ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení

> Středisko se prezentovalo na Veletrhu zdraví
a sociálních služeb v Rýmařově.
> V rámci Týdne sociálních služeb vyhlášených
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR
uspořádalo středisko den otevřených dveří
v DOS Dolní Moravice, sociálně terapeutické
dílně a ve středisku samotném.
> Středisko pořádalo tradiční multigenerační
setkání v předvánoční době, oslavu svátku
matek a další. V roce 2010 jsme rovněž
uspořádali několik seniorských setkání s dětmi
z místních škol. Pro seniory v našem regionu
rovněž připravujeme odborné semináře.

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

Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory – 32 klientů
> Domov se zvláštním režimem – 13 klientů
> Pečovatelská služba – 195 klientů
> Osobní asistence – 7 klientů
> Týdenní stacionář pro seniory – 54 klientů
> Sociálně terapeutická dílna – 16 klientů
> Domácí ošetřovatelská (zdravotní) služba –
1 024 pacientů

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> V lednu proběhla v kostele FS ČCE Olomouc
slavnostní bohoslužba, během níž složila slib
nová dozorčí rada střediska. Olomoucký sbor
se tak definitivně stal spolupracujícím sborem
střediska.
> Konal se také již 9. výroční ples střediska,
výtěžek z plesu (52 499,– Kč) byl použit
na zakoupení výtvarných pomůcek
do sociálně terapeutické dílny.

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

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

Bankovní spojení: 1844564329/0800

STŘEDISKO PRO SENIORY

Ředitelka: Bc. Marcela Staňková, DiS.

45

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
> Chráněné bydlení
> Zaměstnávání v chráněné dílně a čajovně
Rolnička

STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Nabízíme i doplňkové služby:
> Doprava
> Rehabilitace
> Arteterapie
> Logopedie
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Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav

telefon: 381 522 054, 739 570 420
e-mail: rolnicka@diakonie.cz
web: http://rolnicka.diakonie.cz

Bankovní spojení: 4200192658/6800
(účet darů)

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Rok 2010 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 Rolnička Fest
v Soběslavi.
> Významné bylo přesunutí chráněného bydlení,
první svého druhu na Táborsku, do běžné
zástavby Soběslavi. Šest dospělých lidí tak
nalezlo skutečný domov.
Počet klientů v roce 2010:
> Centrum denních služeb pro děti
a mladistvé – 40 klientů
> Centrum denních služeb pro dospělé
– 25 klientů
> Chráněné bydlení – 6 klientů
> Osobní asistence – 38 klientů

SOBOTÍN

Poskytované služby, činnosti, projekty:
V roce 2010 středisko poskytovalo 4 registrované sociální služby:
Domov pro seniory s kapacitou 100 lůžek
poskytoval v roce 2010 ubytování, stravování a individualizovanou péči seniorům
starším 60 let. Domov se zvláštním režimem
s kapacitou 38 lůžek poskytoval v roce 2010
ubytování, stravování a péči seniorům s demencí
podle jejich individuálních potřeb. Odlehčovací
služby (kapacita 6 lůžek) pro seniory s demencí
byly v roce 2010 poskytovány jak pobytovou
formou, tak i ambulantní. Pečovatelskou službu,
poskytovanou v domácnosti klientů, využili
v roce 2010 senioři žijící v Sobotíně a okolních
obcích.

lupráci i se vzdělávací agenturou Proutek.
Zaměstnanci se ale účastnili i mnoha externích vzdělávacích akcí, včetně rekvalifikačních
kurzů. Pořídili jsme nový informační systém
a také nové PC sestavy pro pracovníky
v přímé péči.
> Modernizovali jsme vybavení 8 pokojů
v Domově pro seniory, které jsme vybavili
nábytkem od firmy Linet. Instalací nových
satelitních přijímačů TV signálu a anténním
rozvodem do všech pokojů jsme umožnili
každému uživateli služeb střediska sledovat
TV na svém pokoji, rozšířila se i nabídka
TV programů.
> Připravovali jsme se na spojení se střediskem
v Javorníku – Travné.

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> V roce 2010 se středisko zapojilo do další
etapy projektu Benchmarking poskytovatelů
sociálních služeb Olomouckého kraje.
> Prioritou i v roce 2010 bylo vzdělávání
zaměstnanců: ve spolupráci se vzdělávací
agenturou JOB se nám podařilo uspořádat
pro zaměstnance v přímé péči vzdělávací
akce přímo ve středisku, rozšířili jsme spo-

Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory – 129 klientů
> Odlehčovací služba – 44 klientů
> Domov se zvláštním režimem – 57 klientů
> Pečovatelská služba – 65 klientů
> Dům na půl cesty – 25 klientů

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

telefon: 583 237 176, 583 237 177
e-mail: sobotin@diakonie.cz
web: http://sobotin.diakonie.cz

Bankovní spojení: 383047841/0100

STŘEDISKO PRO SENIORY

Ředitelka: Ing. Hana Řezáčová
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UHERSKÉ HRADIŠTĚ
STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM
A PRO RODINY S DĚTMI

48

Ředitelka: Miloslava Koželuhová (zastupující ředitelka)

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Denní stacionář
Posláním denního stacionáře Diakonie ČCE –
střediska CESTA je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba
je poskytována v Uh. Hradišti formou denního
stacionáře otevřeného od pondělí do pátku
(7.30-15.00 hodin). Služba pomáhá naplňovat osobní cíle svých klientů, a to zejména při
osvojování a upevňování dovedností v oblasti
sebeobsluhy, a snaží se dosahovat pozitivních
změn v jejich životě. Cílovou skupinou jsou
osoby ve věku od 7 do 26 let se středním až
hlubokým mentálním či kombinovaným postižením z regionu Uherskohradišťska, které jsou
při zajištění péče o svou osobu určitou měrou
závislé na pomoci a dohledu jiné osoby.

Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 557 273, 733 716 560
e-mail: cesta@diakonie.cz
web: http://cesta.diakonie.cz

Bankovní spojení: 127242365/0300

Poradna rané péče
Posláním Poradny rané péče je poskytovat
celostní péči a podporu rodinám s dítětem
ve věku od 0 do 7 let s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením, rodinám s dětmi
s nerovnoměrným a ohroženým vývojem. Naší
prioritou je jejich integrace/inkluze do společnosti. Poskytujeme rodině podporu při hledání
cesty v její náročné životní situaci. Spolu s rodiči
podporujeme vývoj dítěte, pomáháme jim prožívat proces výchovy pozitivně a posilujeme

začleňování celé rodiny do sociálního prostředí
při respektování jejich potřeb, práv a důstojnosti.
Usilujeme, aby dítě, které provázíme, mohlo
vyrůstat v přirozeném prostředí vlastní rodiny.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Pro klienty denního stacionáře byl v roce 2010
mimo jiné připraven Olympijský den, letní
grilování na zahradě či srpnový výlet na zámek
Buchlovice. Svým rodičům a dalším příznivcům střediska pak klienti denního stacionáře
předvedli dvě besídky.
> Klienti Poradny rané péče měli možnost
se na podzim opět zúčastnit psychorelaxačního víkendu ve slovenském Trenčíně.
> Středisko CESTA v roce 2010 uspořádalo
hned několik úspěšných benefičních akcí –
např. tříkrálový komorní koncert kapely
Čechomor, Kloboukový bál, muzikoterapeutický koncert Zázraky světa, módní přehlídka
v podání známých osobností atd.
> Středisko se coby člen Řídicí i Pracovní skupiny aktivně zapojovalo do tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb na Uherskohradišťsku.
Počet klientů v roce 2010:
> Denní stacionář – 16 klientů
> Raná péče – 5 rodin

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.
>
>
>
>

Sociálně rekondiční pobyty
Půjčování pomůcek
Školící akce, pracoviště pro praxe
Práce s dobrovolníky

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Zahájení služby Sociálně aktivizační služby pro
seniory a lidi se zdravotním postižením.
> Zahájení pilotního projektu Specializované
domácí paliativní péče.

> Inspekce kvality poskytování sociálních služeb
v denním stacionáři.
> Uspořádání konference a semináře Aktivizace
a motivace lidí s demencí.
> Zahájení testování paměti ve spolupráci
s Českou alzheimerovskou společností.
> Organizace semináře Time management.
> Aktivní účast v komunitním plánování města.
> Aktivní účast ve skupinách pro přípravu strategického plánu a benchmarkingu Zlínského
kraje.
Počet klientů v roce 2010:
> Pečovatelská služba – 186 klientů
> Osobní asistence – 10 klientů
> Denní stacionář – 33 klientů
> Sociálně aktivizační služby pro seniory –
1520 konzultací

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

Bankovní spojení: 1855020319/0800

STŘEDISKO PRO SENIORY A PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Ředitelka: Dobromila Krupová
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VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – HOSPIC
STŘEDISKO PRO UMÍRAJÍCÍ
A PRO SENIORY
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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
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> 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 vykazované ve statistikách ČR.
> Významnou událostí pak je skutečnost,
že někteří ještě ani po 7 letech tvrdé práce
totálně nevyhořeli. Dost na tom, že se na nás
veřejnost dívá jako na blázny, kteří se stále
znovu pokoušejí o nemožné.

Kontakty:
Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Žerotínova 1421,
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 629 084
e-mail: hospic-citadela@diakonie.cz
web: hospic-citadela.diakonie.cz

Bankovní spojení: 94-2556380247/0100

Počet klientů v roce 2010:
> Hospicová péče – 279 klientů
> Sociálně zdravotní lůžka – 110 klientů

VLAŠIM

Poskytované služby, činnosti, projekty:
> Dům na půl cesty
> 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.
Zajímavosti a důležité události:
> Ve čtvrtek 9. září 2010 jsme se zúčastnili
v pořadí už 14. ročníku tradičního Jarmarku
u Ludmily v Praze.

> V září jsme uspořádali Den otevřených dveří.
Děti společně zahrály a zazpívaly představení
„O paraplíčku“. Byl připraven maškarní bál
a hry pro děti. Na závěr se konal v sále zámku
ve Vlašimi koncert pěveckého tělesa z Humpolce „Čech a Lech“.
> V adventní době se uskutečnil na zámku
vánoční koncert.
> Děti z azylového domu navázaly na příjemnou
tradici minulých let a nacvičily i v letošním roce
vánoční hru společně s dětmi z Farního sboru
ČCE v Benešově.
Počet klientů:
> Azylový dům pro matky s dětmi – 34 matek
a 49 dětí
> Dům na půl cesty – 1 klient

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

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

Bankovní spojení: 236195676/0300

LIDÉ V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Ředitelka: Bc. Petra Povolná
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VRCHLABÍ
STŘEDISKO PRO LIDI S POSTIŽENÍM

52

Ředitel: Mgr. Jiří Cupák, DiS.

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.
Pracoviště rané péče
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.
Služby rané péče jsou poskytovány terénní formou – návštěvy dítěte přímo v rodině (působnost
do 60 km od Vrchlabí), případně ambulantně
v našem středisku.
Kontakty:
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
Pražská 858, 543 01 Vrchlabí
telefon: 499 423 566, 739 244 639
e-mail: svetlo@diakonie.cz
web: http://svetlo.diakonie.cz

Bankovní spojení: 194774716/0300

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Získali jsme finanční prostředky
4 701 318,– Kč z operačního programu EU
lidské zdroje a zaměstnanost na projekt podporovaného zaměstnání v okrese Trutnov.

> Petra Červenková, klientka našeho střediska, se nominovala na Světovou speciální
olympiádu do Athén v bocce (sport podobný
petanque, přizpůsobený pro sportovce s handicapem). V červenci zvítězila na českých
hrách Speciální olympiády v Praze.
> Květa Charvátová, zaměstnankyně našeho
střediska, získala Cenu hejtmana Královehradeckého kraje za dlouholetou práci ve sportu
s lidmi s mentálním postižením.
> Pracoviště rané péče získalo certifikát kvality
z Asociace pracovníků rané péče.
> V příštím roce plánujeme realizaci stavebního
projektu „Bílá vločka“. Cílem projektu je vybudování vhodných prostor pro naše středisko
a školu. V současné době jsme v nevyhovujících prostorách.
Počet klientů v roce 2010:
> Centrum denních služeb – 13 klientů
> Raná péče – 12 rodin

VSETÍN

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Sociální služby:
> Domov pro seniory Vsetín Ohrada
> Domov Jabloňová – domov se zvláštním
režimem
> 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
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
> SeniorSTAR
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> 1. července 2010, na den přesně šest let
od vzniku střediska Diakonie Vsetín, jsme
slavnostně otevřeli nově rekonstruovaný
Domov Jabloňová – domov se zvláštním

režimem pro seniory s demencí s 20 lůžky
a novými prostory pro denní stacionář
Zahrada s kapacitou 12 uživatelů. Celkové
náklady dosáhly 33,4 mil. korun. Z regionálního operačního programu jsme získali dotaci
ve výši 25,4 mil. Kč.
> V červnu proběhl první ročník soutěže
ve zpěvu lidové písně seniorů od 60 let
SeniorSTAR.
> V druhé polovině roku jsme podali žádost
na dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce z nadace Partnerství na rekonstrukci
a přístavbu s nadstavbou Domova Ohrada
s odhadovanými náklady 28 mil. korun. Termín případné realizace v roce 2013.
Počet klientů v roce 2010:
> Domov pro seniory Vsetín Ohrada – 44 klientů
> Odlehčovací pobytová služba – 32 klientů
> Domov Jabloňová (se zvl. režimem)
– 25 klientů
> Denní stacionář pro seniory Zahrada
– 20 klientů
> Domácí péče – 38 klientů
> Rubikon – nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – 1500 konzultací
> Mozaika – sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – 1329 konzultací

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

telefon: 571 420 617, 731 517 257
e-mail: vsetin@diakonie.cz
web: http://vsetin.diakonie.cz

Bankovní spojení: 191748635/0300

SENIOŘI A LIDÉ V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Ředitel: Ing. Dan Žárský
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ŠKOLY

Speciální škola ČÁSLAV

Ředitelka: Ing. Jitka Richterová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
> Základní škola speciální poskytuje základy
vzdělání žákům s mentálním a kombinovaným
postižením v plně organizované škole.
> Praktická škola jednoletá poskytuje vzdělání
pro absolventy ZŠS a Základní školy
praktické.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> V roce 2010 byla Základní škola speciální plně
obsazena žáky.
> V roce 2010 probíhal projekt Pracovní
a výtvarná výchova na Základní škole speciální z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Byl určen pro žáky
naší školy a žáky Základní školy praktické
v Čáslavi. Cílem projektu bylo vytvoření sady
80 pracovních listů pro oblasti keramika,
truhlářská dílna, košíkářství a domácí práce
a rukodělné a výtvarné techniky. Součástí projektu byla také metodická příručka a 4 semi-

náře, kde lektoři seznamovali pedagogy
ze Základních škol speciálních Středočeského
kraje s technikami a metodikou jednotlivých
technik. Pobyty žáků s pedagogy na statku
byly velice radostné a velmi pracovní. Vznikala
podrobná metodika a pracovní listy pro žáky
s fotografiemi.
> Další důležitou událostí bylo dokončení Školního vzdělávacího programu, který se podle
hodnocení ČŠI velice povedl. Od 1. 9. 2010
se začalo podle tohoto dokumentu vyučovat
v první a sedmé třídě Základní školy speciální.
> Podařilo se vybavit školu novými počítači
a interaktivní tabulí. Další tabule chceme
získat z projektu EU Peníze školám
v roce 2011.
Počet klientů v roce 2010:
K 30. 9. 2010 navštěvovalo v Čáslavi
Základní školu speciální 29 žáků
Kontakty:
ZŠ speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Čáslav
Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav
telefon: 327 311 359
e-mail: caslav.skola@diakonie.cz
web: http://caslav-skola.diakonie.cz

Bankovní spojení: 444873339/0800
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Speciální škola 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
> Družina
> Výdejna jídla
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.
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: 602 614 338
e-mail: merklin.skola@diakonie.cz
web: http://merklin-skola.diakonie.cz
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Bankovní spojení: 188716712/0300

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Zahájení vzdělávání podle nového školního
vzdělávacího programu „Škola bez bariér“.
> Zřízení odloučeného pracoviště v Plzni.
> Návrh na zřízení internátu pro 8 žáků školy
v Merklíně.
> Projekty, které škola realizovala:
Škola v přírodě, Les, Projekt tříkrálový,
Z pohádky do pohádky.
Počet klientů v roce 2010:
K 30. 9. 2010 navštěvovalo v Merklíně:
> Základní stupeň základní školy speciální
– 7 dětí
> Základní školu speciální – 36 žáků
> Kurzy k doplnění základů vzdělávání denní –
9 klientů
> Kurzy k doplnění základů vzdělávání večerní –
6 klientů

Speciální škola OSTRAVA

Ředitelka: Mgr. Irena Savková

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
alternativní a augmentativní komunikace – makaton, piktogramy, facilitační komunikace, VOKS,
usnadňovaná komunikace a další.
Dále zajišťujeme synergickou reflexní terapii, terapii
podle konceptu Bazální stimulace, bucofaciální
a orofaciální stimulaci, polohování podle Bobatha,
vertikalizování, tejpování, relaxační pobyt a terapie
v multisenzorické místnosti Snoezelen, výuku
v terénu, individuální fyzioterapii, hipoterapii,
canisterapii, míčkování, hydromasážní koupele,
vodní rehabilitace, speciální PC techniku s dotykovými monitory a speciální PC programy, přepravu
dětí školním automobilem.
Jsme fakultní školou Ostravské univerzity
v Ostravě.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Rekonstrukce nájezdové plošiny (bezbariérový
přístup do školy).

> Vznik druhé multisenzorické místnosti
Snoezelen.
> Úprava školní zahrady, vymalování tělocvičny,
demontáž staré rampy, stavební úpravy
potřebné pro instalaci rampy nové (v rámci
dobrovolnických dnů).
> Drobné rekonstrukční úpravy vnitřních prostor
a jejich dovybavení úložnými prostory a polohovacími a didaktickými pomůckami.
> Návštěvy vedení společností ArcelorMittal,
Evraz, Nadace OKD.
> Poskytnutí souvislých odborných praxí studentům středních, vyšších odborných a vysokých
škol z ČR i ze zahraničí.
> Odborné návštěvy pedagogických sborů
jiných speciálních škol z ČR a ze Slovenska.
> Účast na celostátních aktivitách (Olympiáda
Opava).
> Prezentace v České televizi, pořad Klíč,
Sama doma.
> 2. místo v soutěži Po stopách OKD.
> Výlety, divadelní představení, výstavy.
Počet klientů v roce 2010:
K 31. 3. 2011 navštěvovalo ZŠ speciální
Diakonie ČCE Ostrava:
> Přípravný stupeň základní školy speciální –
3 děti
> Základní škola speciální – 26 žáků

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

Bankovní spojení: 1644503329/0800
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Speciální škola PRAHA – MICHLE

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
> Magnetoterapie
Mimoškolní zájmové aktivity – kroužky:
> Tvořivé dílny
> Ruční práce
> Keramika
> Dramatický kroužek
> Tanečně-pohybový kroužek
> Muzikoterapie
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@diakonie.cz
web: http://michle-skola.diakonie.cz
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Bankovní spojení: 35-3476450297/0100

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Vystoupení žáků na Festivalu integrace
Slunce.
> Společný pobyt žáků, rodičů a pedagogů
u moře v Chorvatsku.
> Ozdravný pobyt žáků v Českém Ráji.
> Zahradní slavnost na závěr školního roku
za účasti rodičů.
Realizované projekty za přispění sponzorů:
> Pohádkové království
> Odvětrání šaten
> Hipoterapie a plavání
> Nové magnetoterapeutické přístroje
Počet klientů v roce 2010:
K 30. 9. 2010 navštěvovalo v Praze-Michli:
> Mateřská škola speciální – 3 děti
> Přípravný stupeň základní školy speciální –
5 dětí
> Základní škola speciální – 37 žáků

Speciální škola PRAHA – STODŮLKY

Ředitel: Mgr. Milan Černý

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
Aktivity nad rámec vzdělávání a výchovy:
> Fyzioterapie
> Canisterapie
> Hipoterapie
> Vyjížďky do školy v přírodě

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Ve školním roce 2010/2011 jsme začali
nově vyučovat podle Školního vzdělávacího
programu pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením
více vadami „Škola pro všechny“.
> Vyhráli jsme soutěž s Kiri o 55 000,– Kč
na speciální pomůcky.
> Změnili jsme koncepci třídy D, kam v současnosti chodí žáci ve věku od 5 do 8 let.
> Podařilo se nám získat prostředky na
rekonstrukci koupelny s vířivkou, která nám
umožnila opětovně zařadit rehabilitaci ve vířivé
vaně do programu školy.
Počet klientů v roce 2010:
K 30. 9. 2010 navštěvovalo v Praze-Stodůlkách:
> Přípravný stupeň základní školy speciální
– 3 děti
> Základní škola speciální – 17 žáků
> Kurzy k doplnění základů vzdělávání – 5 žáků

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@diakonie.cz
web: http://stodulky-skola.diakonie.cz

Bankovní spojení: 134823379/0800
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Speciální škola PRAHA – STRAŠNICE

Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová

Poskytované služby, činnosti, projekty:
Nabízíme vzdělávání žákům s mentálním a kombinovaným postižením v základní škole speciální. Výuka probíhá podle osnov pomocné školy
a podle rehabilitačního programu pomocné školy
a od září 2010 pro žáky sedmého ročníku podle
vlastního „Školního vzdělávacího programu
Spolu-já vím“.

Kontakty:
ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10
Saratovská 159,
100 00 Praha 10-Strašnice
telefon: 274 821 297, 274 812 185
fax: 274 821 297
e-mail: strasnice.skola@diakonie.cz
web: http://strasnice-skola.diakonie.cz
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Bankovní spojení: 294663319/0800

Nabízíme ještě další aktivity:
> Plavání
> Léčebné jízdy na koních
> Canisterapie
> Individuální rehabilitace
> Ozdravné pobyty
> Výlety
> Návštěvy divadel
> Výstavy
> Koncerty
> Účast na výtvarných soutěžích
> Společné akce pro rodiče i veřejnost apod.

Škola velmi úzce spolupracuje se střediskem
Ratolest. Tento stacionář navštěvují někteří žáci
v době mimo vyučování.
Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Žáci opět prožili týdenní ozdravný pobyt
v krásném prostředí Masarykova tábora
v Soběšíně.
> Na závěr školního roku se konala zahradní
slavnost spojená s otevřením nově zrekonstruované zahrady za účasti romské
kapely Gipsy Byl. Pokračovali jsme v aktivní
spolupráci se Základní školou německo-českého porozumění z Prahy 8 návštěvami žáků
a společnými akcemi.
> V prosinci se konal opět benefiční koncert
o. s. JO-YO v kostele u Martina ve zdi a jako
každoročně se žáci přihlásili do výtvarné
soutěže škol Prahy 10 „Svět kolem nás
a vánoční čas“.
Počet klientů v roce 2010:
Základní školu speciální navštěvovalo celkem
12 žáků, z toho dva žáci byli vzděláváni individuálně, docházeli do školy jednou měsíčně.

Speciální škola SOBĚSLAV

Ředitelka: Mgr. Kamila Viktorová

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, organizujeme 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 v roce 2010:
> Rok 2010 byl ve znamení oslav 15 let činnosti
naší školy. K této příležitosti jsme uspořádali
výstavu výtvarných prací dětí a žáků, která
byla zahájena slavnostní vernisáží s pěveckým
vystoupením školního souboru. Celé letní
prázdniny tak mohli hosté čajovny Rolničky
obdivovat krásné obrázky, které vznikly pod
vedením Larisy Hofmanové.
> A protože se nám zalíbila veřejná vystoupení, zkusili jsme hrát i divadlo. Paní učitelky

společně s žáky nacvičili divadelní představení
klasické ruské pohádky O Mrazíkovi, které
potěšilo nejenom soběslavské diváky, ale
i náročné pražské publikum.
> A tak byl rok 2010 plný společenských
událostí a výletů, ale i pilného učení a školních
povinností.
Počet klientů v roce 2010:
K 30. 9. 2010 navštěvovalo v Soběslavi:
> Mateřská škola – 12 dětí
> Základní škola speciální – 21 žáků
> Kurz k doplnění základů vzdělávání – 2 žáci
> Praktická škola jednoletá – 10 žáků

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@diakonie.cz
web: http://sobeslav-skola.diakonie.cz

Bankovní spojení: 27-5808420297/0100
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Speciální škola VRCHLABÍ

Ředitelka: 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.
> Naše škola zahájila svou činnost v roce 1995
jako součást nově vzniklého střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické, které
poskytovalo sociální služby dětem a dospělým
lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
> I přes to, že v roce 2004 škola získala právní
subjektivitu a stala se samostatnou organizací, je myšlenkově a organizačně 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...).
Kontakty:
ZŠ speciální Diakonie ČCE
Pražská 858, 543 01 Vrchlabí

telefon: 739 379 290
e-mail: vrchlabi.skola@diakonie.cz
web: http://vrchlabi-skola.diakonie.cz
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Bankovní spojení: 43-527040287/0100

Zajímavosti a důležité události v roce 2010:
> Školní rok 2009/2010 byl věnován tvorbě
školního vzdělávacího programu pro základní
školu speciální, podle kterého škola začala
od září 2010 vyučovat v 1. a 7. ročníku.
Poctivou prací pedagogických pracovníků
se podařilo sestavit školní program s motivačním názvem „Tvořivě a hravě“.

> Škola žákům připravuje nezapomenutelné
zážitky v podobě mnoha exkurzí a výletů
během školního roku. Největší úspěch
sklidila volba Miss Diakonie. Tento projekt byl
vypracován na základě volání po zapojování
se do společenského dění, osvojení si základů
etiky. Pravidelně pořádáme barevné dny. Tato
hra se stala neodmyslitelnou součástí školy,
která vytváří příjemnou atmosféru, pocit sounáležitosti a partnerství všech, kdo se do hry
zapojí.
> Týdenní rekondiční pobyt ve Strážném na
Horském domově byl zaměřen na environmentální, osobnostní a sociální výchovu.
> Letos poprvé škola do své výuky zařadila
relaxační dny. Mezi aktivity patří rekondiční
masáže, masáže bazální stimulace, perličkové
koupele v hydromasážní vaně.
Počet klientů v roce 2010:
K 30. 9. 2010 navštěvovalo ve Vrchlabí
> Přípravný stupeň základní školy speciální –
2 děti
> Základní škola speciální – 7 žáků
> Kurz k doplnění základů vzdělání – 4 klienti

Who are we?
The Diaconia of the Evangelical Church of Czech
Brethren (DECCB) 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 organizations in the Czech
Republic providing social services. Every day
we help our clients in direct care. In 33 centers
and 8 special schools we offer social, medical,
educational and pastoral care.
Organizational mission
We approach everybody regardless of religious,
ethnical and political belongings or sexual
orientation. We respect dignity and individuality
of everybody.
The kind of services we provide
Services for elderly people
Day care and nursing. Daily care centers.
Daily social welfare institutions. Care homes for
elderly. Respite services. Week social welfare
institutions. Care homes with specific conditions.
We co-operate with the Czech Association
of Alzheimer Disease.

Services for disabled
Daily care centers, social welfare institutions.
Residential homes, sheltered housing, week
social welfare institutions. Sheltered and social
therapeutic workshops, sheltered employment. Centers for early intervention. Special
schools.
Services for people in difﬁcult life situations
Sanctuary homes. Transition halfway houses.
Social empowerment services. Low – threshold
centers. SOS centers. Counseling centers.
Care for the dying
Hospice of Valaske Mezirici is specialized
in services of palliative care.
Social Projects
> Lifetool – center for application of assistive
technologies
> Project “No – Violence” for victims of crime
(exploitation and human trafficking)
> Project “Be a Neighbour” for refugees
(accommodative programmes)
> International project of social services
cooperation

> 500 children in specific schools and nursery –
schools
> 1400 adults, provided with nursing and
day care
> 420 children and adults in social welfare
institutions and day centres
> 200 children and adults short term
respite stays
> 950 children and adults in residential homes
> 60 adults in sheltered housing
> 400 adults in hospice
> 350 children and adults in social – activating
programmes and diverse workshops
> 180 families in streetwork
> 440 children and adults in difficult life situation in transition halfway houses, sanctuary
houses and facilities of legal and social
support for children
Annual register of
> 17 000 entries and visitors of advisory services
> 20 300 entries and visitors in low-treshold
centers
> 1 500 entries and visitors of social
rehabilitation services
*) Numbers come from 2010 statistics. It can change

Our services in 2010
> 150 families with children in early
intervention care

according to services responding to demands.

SUMMARY

SUMMARY

Za finanční podporu projektů a záštitu dále děkujeme německým církevním partnerům a Diakonii Rakousko.

Bankovní spojení: 1923357379/0800
www.diakonie.cz

