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I. ÚVOD 

Diakonie Českobratrské církve evangelické představuje jednu z největších nestátních 
organizací, jež působí na zemí naší republiky ve více než 40 zařízeních sociální péče. 
Diakonická střediska a speciální školy, které dlouhodobě provozuje, se starají denně v přímé 
péči o tisíce klientů - od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz 
nízkoprahových klubů až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.  
 
Péče a podpora poskytovaná v diakonických zařízeních směřuje plně k tomu, aby klienti mohli 
žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života. Jejich péči a podpoře se zde 
věnuje přes 1500 zaměstnanců a více než 250 dobrovolníků, pomáhajících Diakonii ČCE 
naplňovat její dobročinné poslání. 
 
Diakonie ČCE podporuje rodinné prostředí se zachovanými vazbami, pomáhá všem lidem bez 
ohledu na vyznání a v neposlední řadě respektuje individuální potřeby klientů. 
 
Rádi bychom v samém úvodu zprávy o činnosti vyzdvihli cosi blíže nezachytitelné. Každodenní 
poctivou práci a pomoc, službu doprovázející potřebné. Počty služeb, bohatost programů a 
nabídek, uskutečněné akce, finanční náklady – tyto skutečnosti snad lze ve zprávě pregnantně 
vyjmenovat den po dni. Ale nezbytnou laskavost, starostlivost, úsměv i smutek, radost                
i zklamání, spolubytí v těžké situaci, naslouchání potřebám, hledání cest k rozvoji či nápravě – 
jak tyto okamžiky zachytit? A přece jsou to právě ony „drahé věci“, jež rozhodují, jak dobrá je 
naše práce a jak se daří naplňovat naše poslání.  
 
A byť tyto každodenní drobnosti ve formální dikci výroční zprávy nenajdete, jedno sdělení 
bychom jejím prostřednictvím chtěli vyjádřit – že jsme se již 19. rokem naší diakonické činnosti 
usilovně snažili, abychom měnili život našich klientů k lepšímu. Pečlivou, kvalitní, profesionální 
péčí zaměřenou na naše klienty s láskyplným přístupem. Tolik naše svědectví, naše odpověď 
na výzvu k následování Ježíše Krista. 
 
V roce následujícím Diakonie ČCE vstupuje do výročního 20. roku své obnovené činnosti 
v České republice. 
 

Mgr. David Šourek, ředitel Diakonie ČCE 
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II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Počet registrovaných sociálních služeb Diakonie ČCE se v roce 2008 významně nezměnil. 
Vznikly dvě nové služby  – „odborné poradenství“ v Hospici ve Valašském Meziříčí a služba 
„domov pro lidi se zdravotním postižením“ v Klatovech jako pobočka střediska v Merklíně. Oproti 
tomu registraci služeb „chráněného bydlení“ zrušila střediska v Merklíně (Soběkurech) a 
Javorníku a byla zrušena služba „nízkoprahové centrum“ v Ostravě. Protože všechna 
jmenovaná střediska poskytují současně i jiný typ služeb, u žádného ze středisek nebyla v roce 
2008 výrazně utlumena jeho činnost. Součet všech registrovaných sociálních služeb DČCE 
dosahoval k 31.12.2008 celkového počtu 111. 
 
Typy služeb, st řediska a po čty uživatel ů služeb, pop ř. kontakt ů  
Počty uživatelů služeb vyjadřují stav v roce 2007, za lomítkem v roce 2008. 

1. Služby pro seniory a pro lidi se zdravotním post ižením  

TERÉNNÍ SLUŽBY  
Pečovatelská služba a osobní 
asistence 

Brno (51/44 klientů), Dvůr Králové (237/222), Jablonec 
(39/45), Libice (101/70), Merklín (28/24), Ostrava 
(117/107), Písek (162/41), Praha SKP (187/240) Příbor 
(110/110), Rýmařov (860/888 a 11 osobní asistence), 
Sobotín (66/59), Valašské Meziříčí (249/210) 

Domácí ošetřovatelská péče 
/není sociální službou/ 

Písek (74/5601 návštěv), Praha SKP (38/50 klientů), 
Příbor (55/60 klientů, skoro 3000 návštěv), Rýmařov (cca 
30000 jednotlivých úkonů za rok), Valašské Meziříčí 
(173/242 klientů) Pozn.: metodika výkaznictví nebyla 
sjednocena. 

 
2. Služby pro seniory 

AMBULANTNÍ SLUŽBY  
Centrum denních služeb Brno (25/29 klientů) 

Denní stacionáře Dvůr Králové (18/21 klientů), Libice (8/4), Ostrava (10/10), 
Valašské Meziříčí (27/50), Vsetín (8/9) 

POBYTOVÉ SLUŽBY  
Domovy pro seniory Dvůr Králové (27/25 klientů), Krabčice (75/74), Libice 

(26/28), Myslibořice (129/112), Písek (38/40), Rýmařov 
(27/23), Sobotín (156/160), Vsetín (33/32) 

Týdenní stacionáře Libice (6/10 klientů), Ostrava (14/18), Rýmařov (22/13) 
Domovy se zvláštním režimem Dvůr Králové (14/14 klientů), Krabčice (34/35), Libice 

(9/9), Myslibořice (17/14), Písek (9/25), Rýmařov (15/11), 
Sobotín (116/58) 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
Odlehčovací služby Myslibořice (11/23), Náchod (7), Sobotín (64/35), Valašské 

Meziříčí – Hospic (80), Vsetín (25/28) 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE ZDRAVOTNICTVÍ 
Sociální služba ve zdravotnictví Valašské Meziříčí – hospic (78/70 klientů) 
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3. Služby pro lidi se zdravotním postižením 

Raná péče Praha-Stodůlky (100/113), Praha-Strašnice (9/10), 
Vrchlabí (8/12) 

AMBULANTNÍ SLUŽBY  
Centra denních služeb Brno (9/9 klientů), Litoměřice (17/21), Merklín (22/25), 

Praha – Krč (16/18), Soběslav (57/55) , Vrchlabí (17/14) 
Denní stacionáře Čáslav (16/17 klientů), Klobouky (7/7), Merklín (25/37) 

Plzeň (30/30), Praha-Strašnice (15/13), Uherské Hradiště 
(15/15)  

Sociálně terapeutické dílny Čáslav (10/10 klientů), Libice (23/20), Praha-Stodůlky 
(15/15) 

Sociální rehabilitace Čáslav (12/15), Litoměřice (43/46) 
Sociálně aktivizační služby pro 
osoby se zdrav. postižením 

Plzeň (37/35 klientů), Praha - středisko pro zrakově 
postižené (250/235) 

POBYTOVÉ SLUŽBY  
Domovy pro lidi se zdravotním 
postižením 

Klobouky (14/15), Merklín (23/24), Myslibořice (6/6), 
Náchod (17/16), Praha-Krč (21/17), Merklín – Klatovy 
(11/8) 

Chráněné bydlení Brno (4/4 klienti), Litoměřice (5 klientů v roce 2008), 
Merklín (8/13), Plzeň (6/6), Praha-Krč (6/7), Soběslav 
(8/6),  

Týdenní stacionáře Čáslav (14/13 klientů), Klobouky (9/10) 
Odlehčovací služby Klobouky (20/1), Merklín (13/15), Praha-Stodůlky (20/27), 

Náchod (0/4) 

4. Služby pro lidi v obtížné životní situaci 

Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc 

Ostrava (63/63 klientů) 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  
Občanské poradny Most (1089/1134 kontaktů), Rokycany (374/514), Čáslav 

(200/1000) 

TERÉNNÍ SLUŽBY  
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Most (40 dospělých a 69 dětí/32 dospělých), Rokycany 
(34/174), Vsetín (114 dospělých a 96 dětí/celkem 
173klientů 2008) 

AMBULANTNÍ SLUŽBY  
Krizové poradenství (pomoc) Plzeň (759/1032), Praha SKP (krizová pomoc 2105/2717 

kontaktů), Javorník (0/3), 104 hod. 
Následná péče Praha SKP (29 klientů/42 klientů) 
Nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež 

Jaroměř (76 dětí a 35 dospělých/2462 kontaktů a 3371 
kontaktů) Rokycany (327/120 klientů a 9456 kontaktů), 
Vsetín (116 dětí a 60 dospělých/133 klientů) 

Rodinné komunitní centrum Litoměřice-Terezín (47 rodin/60 klientů) /292 klientů 
celkem 2008 

Nízkoprahové zařízení 
pro dospělé 

Ostrava (430 kontaktů) 

POBYTOVÉ SLUŽBY  
Azylové domy pro matky 
s dětmi 

Litoměřice (17/21 klientek + 24/41 dětí), Most (45 + 59 
dětí/30 dospělých), Ostrava (51/53), Praha SKP (9 + 
12/24), Příbor (9/11), Vlašim (46/21klientek a 33 dětí) 

Dům na půl cesty Javorník (13/16 klientů), Vlašim (8/9) 
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V roce 2008 byla kvalita služeb kontrolována inspekcemi  (nástroj kontroly státní správy) 
celkem v deseti střediscích DČCE.  

III.  DALŠÍ ČINNOSTI STŘEDISEK 
 
Kromě jmenovaných sociálních služeb střediska poskytovala další významné služby, které 
nejsou upraveny zákonem o sociálních službách. Patří sem zejména zdravotnické a 
ošet řovatelské služby  středisek s domácí péčí (Písek, SKP Praha, Valašské Meziříčí, Příbor, 
Rýmařov) a hospic jako zdravotnické za řízení. V roce 2008 se zásadně tyto služby 
nezměnily, také způsob jejich financování prostřednictvím zdravotních pojištěn zůstal stejný, a 
to neméně náročný na výkaznictví a neustále opakovaná jednání o úhradách s jednotlivými 
pojišťovnami. 

Dalším typem služeb, který nespadá do režimu sociálních služeb jsou chrán ěné dílny . Pracovní 
příležitost pro lidi se změněnou pracovní schopností v režimu chráněné dílny nabízí čtyři 
střediska. V Plzni získalo zaměstnání 25 zaměstnanců, v Soběslavi 21, Litoměřicích 38 a 
Merklíně 30.  

Střediska poskytují další drobné obecn ě prosp ěšné služby , které navazují nebo doplňují 
hlavní činnosti středisek, například organizování bezbariérové dopravy klientů, organizování 
dobrovolníků, půjčování pomůcek apod.  

IV. SPECIÁLNÍ ŠKOLY DIAKONIE ČCE 
Školy zřizované DČCE nejsou středisky Diakonie ve smyslu ŘDP, přesto je DČCE zahrnuje    
do rodiny svých zařízení. V roce 2008 (k 30.9.) speciální školy DČCE navštěvovalo celkem 218 
dětí a žáků s mentálním a kombinovaným postižením, se kterými pracovalo 93 pedagogických 
pracovníků. 
 
Speciální školy DČCE a počty žáků v roce 2008: 
 
Čáslav 26 žáků  Základní škola   
Praha Michle 38 Mateřská škola Základní škola Praktická škola 
Praha Stod ůlky 22 Mateřská škola Základní škola  
Praha Strašnice 12 Mateřská škola Základní škola  
Soběslav 40 Mateřská škola Základní škola Praktická škola 

Merklín 47 
Přípravný stupeň PŠ a 
pomocná š.  Základní škola  

Ostrava 23  Základní škola  
Vrchlabí 10 Přípravný stupeň ZŠ Základní škola  
 
 
Žáci navštěvovali převážně základní školu speciální nebo přípravný stupeň. Nižší zájem byl       
o docházku do mateřské školy speciální, které jsou zřízeny při 4 školách. Základní škola 
speciální Merklín rozšířila svoji činnost zřízením odloučeného pracoviště v Sušici.  

Školy získaly provozní dotaci z Ministerstva školství ČR v celkové výši 33,5 mil. Kč. 
 
Školám DČCE se v roce 2008 podařilo získat z rozvojového programu MŠMT ČR finanční 
prostředky na investiční pomůcky kompenzačního charakteru v celkové výši 790 tis. Kč. 

V loňském roce dvě školy (Čáslav, Ostrava) úspěšně ukončily několikamilionové neinvestiční 
projekty z evropských strukturálních fondů. 

Na pozici ředitelky školy ve Vrchlabí byla nově jmenována Mgr. Jitka Loudová.  
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V. PROJEKTY A AKCE ÚST ŘEDÍ DIAKONIE ČCE 
DČCE pokračovala v realizaci nebo přípravě kontinuálních projektů, které sice nejsou sociálními 
službami dle zákona, ale patří k poslání Diakonie:  

• humanitární pomoc  – udržování připravenosti systému pomoci v případě povodní 
(separátní zprávu o činnosti předkládá Komise pro humanitární pomoc ČCE); 

• projekt „Bu ď sousedem“ , který prostřednictvím sborů pomáhá k integraci cizinců v ČR; 

• projekt „LifeTool “ – poradenství a školení v oblasti komunikace prostřednictvím počítačů 
popř. jiných technologií; projekt pomáhá dětem a dospělým s těžkým postižením, kteří 
nemohou ke komunikaci používat řeč a písmo; tento projekt postupně přebírá ústředí DČCE 
od střediska v Čáslavi - v roce 2008 DČCE dále spolupořádala mezinárodní konferenci        
o asistivních technologiích v Praze;  

• projekt „ČCE proti násilí“  vychází ze žádosti Synodu o zpracování tématu násilí na ženách, 
byl vypracován a předložen zahraničním dárcům k finanční podpoře; 

• projekt „Bydlení senior ů“ – příprava projektu řešícího architektonické a praktické překážky 
pro kvalitu bydlení seniorů a poradenství při jejich odstraňování. 

DČCE se ujala přípravy investičního projektu v rámci operačního programu EU ROP (regionální 
operační program) pro středisko Vrchlabí.  

DČCE vypracovala a předložila 3 rozsáhlé projekty do OP LZZ (Operační program lidské zdroje 
a zaměstnanost) v žádosti o 25 mil. Kč na systémové řešení vzdělávání pracovníků, vzdělávání 
v oblasti využívání moderních technologií pro lidi s postižením a seniory a projekt na využití IT 
pro controlling a řízení organizace. 

VI. VZDĚLÁVÁNÍ  
V roce 2008 připravil vzdělávací úsek 61 kurzů, z nichž se uskutečnilo 48, celkem ve 160 
školících dnech. Kurzy absolvovalo 679 účastníků, z toho počtu bylo 271 (40%) pracovníků 
DČCE. Na kurzech přednášelo celkem 100 lektorů.  

VII. ŘÍZENÍ DIAKONIE ČCE 
Po předchozím výběrovém řízení a jmenování dozorčí radou byl od 1. března jmenován a      
11. května 2008 slavnostně uveden do své funkce ředitel  Diakonie ČCE Mgr. David Šourek. 
Správní rada DČCE jakožto statutární orgán organizace se sešla devatenáctkrát. 

V roce 2008 se uskutečnilo 30 akcí v oblasti zahrani čních vztah ů, většinově se jednalo          
o přijetí zahraničních hostů, při kterých byla prezentována práce Diakonie ČCE. 

Na místech ředitel ů a ředitelek st ředisek došlo k následujícím změnám: k 1. 1. nastoupil       
ve Vlašimi Vladimír Janoušek, v Praze-Krči k 1. 3. Petr Dvořák, ve Vrchlabí nastoupila k 1. 3. 
Jitka González, k 13. 6. Pavel Kalus a k 1. 10. Jiří Cupák, k 1. 5. nastoupila v Merklíně Štěpánka 
Nozarová, k 1. 7. v Čáslavi Květuše Mašínová, k 1. 11. v Praze-Stodůlkách Jakub Suchel.        
Po skončení šestiletého funkčního období byli znovu jmenováni ve funkcích Petr Neumann 
(Rokycany) a Zdeněk Ryšavý (Náchod). Ve střediscích Vrchlabí a Jablonec byli ředitelé 
pověřeni výkonem funkce správní rady  v souladu s novelou ŘDP. 

V roce 2008 se uskutečnily tři porady ředitel ů středisek a škol . Rozbor témat strategických 
setkání spolu se SWOT analýzami se staly základem pro stanovení priorit ve strategickém 
plánu.  

V roce 2008 pokračovala setkání pracovních sekcí , která sdružují střediska podle typů péče. 
Celkem se uskutečnilo 9 setkání, proběhlo 9 konzultací ke kvalitě služeb ve střediscích.  
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Správní rada zahájila v polovině roku 2008 proces strategického plánování organizace        
na období 2009-2013. Byla vytvořena pracovní skupina zvolených zástupců ředitelů středisek – 
Petr Haška, Zdeněk Hojný, David Michal, Vlasta Beščečová - a členů správní rady včetně 
zástupců dozorčí rady. Strategický plán byl po dopracování předložen na začátku roku 2009    
ke schválení dozorčí radě, jakožto koncepční plán práce a rozvoje Diakonie ČCE. 

V rámci reorganizace úst řední diakonické kancelá ře docházelo v roce 2008 k  personálním 
změnám a postupné stabilizaci týmu. Zrušen byl technický úsek a místo vedoucího 
ekonomického úseku. Úkoly převzali členové správní rady nebo ostatní pracovníci. V druhé 
polovině roku byl obsazeno dlouho plánované místo pracovníka pro zahraniční vztahy a projekty 
a nastoupila PR referentka. Nový pracovník nastoupil do nově vybudovaného úseku rozvoje 
lidských zdrojů, jehož součástí je původní úsek vzdělávání.  

VIII. ČINNOST DOZORČÍ RADY 
Dozorčí rada Diakonie ČCE (dále DRD) měla v roce 2008 osm členů volených synodem (Pavel 
Dvořáček, Miroslav Erdinger, Jiří Gruber Tomáš Matějovský, Josef Mištěra, Milan Lipner, Vojen 
Syrovátka a Simeona Zikmundová) a devátého virilního člena, zástupce synodní rady ČCE 
(Pavel Prosek). Předsedou DRD ve funkci byl Vojen Syrovátka, místopředsedou Miroslav 
Erdinger. Na podzim z pracovních důvodů rezignoval člen DRD Tomáš Matějovský, na jeho 
místo byl povolán Jaroslav Pechar. 

DRD v roce 2008 zasedala osmkrát. 

Ve spolupráci se správní radou DČCE jednala o způsobu hodnocení ředitelů středisek, o 
koncepci řízení DČCE, o vnitřním kontrolním systému, sjednoceném vykazování a dokumentaci 
středisek,  strategickém plánu, organizačních změnách v ústřední diakonické kanceláři, návrhu 
na změnu ŘDP týkající se nakládání s majetkem ad. Ve spolupráci se správní radou DČCE 
připravila DRD pro synod ČCE zprávu nazvanou: „Dosavadní zkušenosti se zavedením nového 
Řádu diakonické práce“. 

DRD též schválila a dozorčím radám středisek prezentovala metodiku a plán pro jejich činnost. 
Zorganizovala setkání zástupců dozorčích rad středisek. Zahájila práci na formuláři pro 
hodnocení středisek a na nové formulaci slibu dozorčích rad středisek. 

IX. HOSPODAŘENÍ DIAKONIE ČCE  
V souladu s usneseními synodu byly provedeny audity ú četních záv ěrek st ředisek a úst ředí 
Diakonie ČCE za rok 2007 .  

V roce 2008  celkové náklady středisek, škol a ústředí dosáhly částky 448 311 143 Kč, což je 
nárůst oproti roku 2007 o cca 42 mil. Kč (10,5 %). Celkové výnosy dosáhly částky 445 867 866 
Kč, což představuje nárůst o cca 40 mil. Kč (9,9 %). V celkových nákladech představují odpisy 
sumu 16 900 045 Kč. Souhrnnou informaci o výsledcích hospodaření a přepočtených počtech 
zaměstnanců podává příloha Celkové výsledky DČCE 2008. Výnosy a náklady středisek, 
ústředí a škol jsou uvedeny v tabulkách Výnosy 2008 a Náklady 2008.  

Ve financování činnosti středisek tvoří stále nejvýznamnější zdroj dotace MPSV ČR. Ze 415 mil. 
Kč, které je třeba na zajištění služeb, pokrývá tato dotace 142 mil. Kč. Dalším důležitým 
finančním zdrojem jsou příspěvky uživatel ů služeb  na péči, tvoří cca. 135 mil. Kč.                 
Ve výnosech speciálních škol je nejvýznamnějším zdrojem dotace MŠMT ČR. Z celkového 
rozpočtu cca 39 mil. Kč činily dotace MŠMT ČR 35 mil. Kč.  

Pro financování úst ředí byl v roce 2008 uplatněn výpočet 3,1 % z vybraných příjmů středisek, 
z celkových výnosů středisek tato částka představuje 2,5 %. Příspěvky středisek se podílely na 
zdrojích financování ústředí 65 %. Ústředí poskytlo v roce 2008 střediskům krátkodobé nebo 
dlouhodobé půjčky ve výši 1 460 000 Kč. Ústředí eviduje pohledávky vůči střediskům v celkové 
výši téměř 7 mil. Kč. 



8 
 

 

Tabulka Zjednodušená rozvaha Diakonie ČCE vyjadřuje stav aktiv a pasiv k 1. 1. a 31. 12. 
2008 a udává vybrané položky. Aktiva a pasiva vykazují k 31. 12. 2008 celkovou hodnotu 
474 567 182 Kč. 
 
Koncem roku byly vytvořeny základní nástroje pro sledování ukazatelů, které umožní např. 
porovnávat nákladovost služeb a jiné ukazatele efektivnosti. 

Audity účetních závěrek většiny středisek budou provedeny k termínu 30. 6. 2009 - v některých 
položkách může proto dojít k drobným úpravám. 
 
 

V Praze dne 16. dubna 2009 
 
 

Za Diakonii ČCE 
 

Vojen Syrovátka 
Mgr. David Šourek 
Ing. Eva Grollová 

 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
 

 

� Celkové výsledky Diakonie ČCE 

� Výnosy 2008 

� Náklady 2008 

� Zjednodušená rozvaha, 2 str. 

 

 

� Zpráva o činnosti středisek a škol DČCE za rok 2008 (60 str.) 
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Brno 
středisko pro seniory a pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko v Brn ě; Hrnčířská 27, 602 00 Brno 
(Pobočka Letovice: Alšova 3, 679 61 Letovice) 
Telefon: 549 242 279 
E-mail: brno@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://brno.diakoniecce.cz 
Ředitel: Mgr. et Mgr. Jan Sob ěslavský 
Účetní, ekonom: Eva Musilová 
Centrum denních služeb v Brn ě a chrán ěné bydlení Ove čka: Hana Prchalová 
Pečovatelská služba, Kontaktní místo České alzheimerovské spole čnosti: Mgr. Jana 
Gomolová 
Centrum denních služeb Letovice: Mgr. Ruth Steinero vá 
 
Správní rada 
Mgr. et Mgr. Jan Soběslavský (předseda), Eva Musilová, Hana Prchalová 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Jaromír Klimek (předseda), Ing. Vladimír Zikmund (místopředseda), Mgr. Lenka 
Freitingerová, Mgr. Jana Kašparová, Ing. Věra Maňáková, Mgr. Alena Opršalová, Mgr. Dana 
Piknová, Pavla Potočková, MUDr. Jakub Ventruba, PhD., Hedvika Vojtíšková 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Centrum denních služeb Brno pro lidi trpící demencí 
� Pečovatelská služba se zaměřením na seniory a lidi trpící demencí 
� Chráněné bydlení Ovečka pro lidi s duševním onemocněním 
� Centrum denních služeb Letovice pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
� Pobočka České Alzheimerovské společnosti 

 
Realizované projekty 

� Oslavy 15. výročí od založení brněnského střediska Diakonie ČCE (Den otevřených 
dveří, koncert Jana Buriana) 

� Účast na BVV na veletrhu Medical Fair 
� Prezentace na festivalu 3 + 1 v Letovicích 
� Pomerančový den 
� Prezentace na Muzejní noci v Červeném kostele 
� Koncerty pro Vážku 
� Čaje o páté (pravidelné setkávání svépomocných skupin pečujících o lidi trpící 

Alzheimerovou chorobou) 
 
Počet klient ů – kapacita 2008 

� Centrum denních služeb Brno – 22 
� Pečovatelská služba – 44 (přibližně polovina se syndromem demence) 
� Chráněné bydlení – 6 
� Centrum denních služeb Letovice – 9 
� Kontaktní místo ČALSu: 

� Svépomocné skupiny – 25 
� Osobní konzultace – 40 
� Telefonické porady/emaily – 67 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
V roce 2008 oslavilo brněnské středisko Diakonie ČCE patnácté výročí své existence. Byli jsme 
rádi, že se tak mohlo stát s našimi příznivci a sympatizanty při dni otevřených dveří a koncertu 
Jana Buriana v Blahoslavově domě. Vědomí takovéto tradice a ohlédnutí nazpět dává člověku 
novou sílu a povzbuzuje jej při každodenní práci. Před očima se mu zobrazí řada lidí, kteří 
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využili služeb střediska, celá řada pestrých a často těžkých životních osudů, které se snad dařilo 
a daří našim zaměstnancům alespoň trochu ulehčit a spolunést.  

Kdo by chtěl srovnávat brněnské středisko Diakonie před patnácti lety a nyní, mohl by 
pozorovat celou řadu rozdílů. Středisko se za tu dobu zvětšilo: začalo poskytovat nové služby, 
rozšířilo se o letovickou pobočku a rozrostlo se do dnešního počtu zaměstnanců. Když středisko 
před patnácti lety začínalo, dělo se tak v porevolučním „boomu“ neziskovek, kde bylo potřeba 
především nadšení pro věc a nebylo zcela jasné, jak se věci budou vyvíjet, nebyla jasně 
definována pravidla pro poskytování sociálních služeb. Dnes je tomu jinak. Celá Diakonie ČCE 
a s ní i brněnské středisko se profesionalizuje, institucionalizuje. Jsou jasně dané  podmínky pro 
poskytování sociálních služeb, pravidla pro jednotlivé služby. Jsem nicméně rád, že se tato 
„institucionalizace“ neděje na úkor práce s klienty, kteří zůstávají ve středu našeho zájmu. Smím 
tak soudit podle jejich kladných ohlasů a spokojenosti s našimi službami.  

Za tuto skutečnost jsem velmi vděčný. Bez zaměstnanců, kteří mají k našim klientům 
profesionální vztah a při tom lidský zájem o jejich problémy, by nebyla existence střediska 
možná. Za jejich práci pro středisko jim patří můj velký dík. 

Stejný dík patří také všem, kteří na brněnské středisko Diakonie ČCE nejrůznějším 
způsobem pamatují. Jejich finanční pomoc umožňuje, že středisko může fungovat ve stávajícím 
rozsahu. Jejich slovní podpora, zpětná vazba, ocenění naší práce nebo modlitby za nás nám 
dodávají sílu a jsou nám oporou. S vědomím této podpory a doufáním v Boží milost se 
neohlížíme pouze za minulým rokem, ale doufáme, že brněnské středisko Diakonie bude 
pomáhat potřebným přinejmenším dalších patnáct let.      
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 5 241 
Výnosy: 5 239 
Výsledek hospodaření:  - 2 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1344426309/0800 
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Čáslav 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi; Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav 
Telefon: 327 316 595; Mobil: 736 485 450 
E-mail: centrum@diakonie-caslav.cz 
Webové stránky: www.diakonie-caslav.cz 
Ředitelka: Mgr. Kv ětuše Mašínová 
 
Správní rada 
Mgr. Květuše Mašínová, Jitka Mikulková, Ing. Petr Kostelník 
 
Dozor čí rada  
 Ing. Antonín Hejzlar (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

Služby pro lidi s mentálním postižením: 
� Denní centrum (denní stacionář) 
� Domov (týdenní stacionář) 
� Sociálně-terapeutické dílny 
� Sociální rehabilitace 

Služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením: 
� Občanská poradna 

Ostatní služby: 
� Rehabilitační centrum 
� Bezbariérová doprava 

 
Realizované projekty 

� Bašta – projekt integrační čajovny 
� Farma – projekt pro pracovní aktivity lidí s postižením 
� Budování bezbariérového vstupního vestibulu 
� Další etapa výměny oken v budově 

 
Počet klient ů   

� Služby pro lidi s MP – 50 
� Občanská poradna – 900 konzultací za rok 
� Rehabilitační centrum – 50 
� Bezbariérová doprava – 16 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Drobná každodenní práce, která mění život lidí k lepšímu, jejich doprovázení, společné 
prožívání jejich osudů, jejich úsměvy a spokojenost, to bylo nejdůležitější. A to ostatní? 
Pokračujeme na projektu farmy v Chedrbí a práce v baště-čajovně se chýlí ke svému závěru. 
Významnými kulturními akcemi přesahující hranice střediska byly 4. dobročinný ples Diakonie 
v Čáslavi a Den otevřených dveří při příležitosti 17. výročí založení střediska. Zájem veřejnosti o 
obě akce byl nevšední, což nás velmi těší a naplňuje novou silou a radostí do dalších všedních 
dnů. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 10 564 
Výnosy: 10 597 
Výsledek hospodaření:  33 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 442069339/0800 
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Dvůr Králové 
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko ve Dvo ře Králové nad Labem; náb řeží Benešovo 1067, 544 01 
Dvůr Králové n.L. 
Telefon: 499 621 094; Fax: 499 621 296 
E-mail: dvur.kralove@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.diakoniecce.cz/dvur.kralove 
Ředitel: Mgr. Zden ěk Hojný 
 
Správní rada   
Mgr. Zdeněk Hojný, Dorkas Syrovátková, Mgr. Kateřina Šitinová (Stanislav Štěpař – leden -
únor) 
 
Dozor čí rada   
JUDr. Josef Pojezdný (předseda), Ing. Ivana Holubcová, Milena Suchánková, Mgr. Vojen 
Syrovátka, Miluše Šimková, MUDr. Jindřiška Šnajdrová, Stanislav Štěpař, Miroslav Vávra, Eva 
Vávrová 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Pečovatelská služba 
� Denní stacionář 
� Domov pro seniory 
� Domov se zvláštním režimem 

 Vedlejší činnost: 
� půjčování kompenzačních pomůcek 
� praní a žehlení prádla 

 
Realizované projekty 

� Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti (poradenství, šíření informací 
v oblasti zajištění péče o člověka s demencí, veřejná sbírka v rámci 
Pomerančového týdne) 

� Benefiční Adventní koncert pořádaný ve spolupráci s Nadací Divoké husy 
 
Počet klient ů   

� Pečovatelská služba – 222 (i s donáškou obědů), kapacita – 216 
� Denní stacionář – 20, kapacita – 6 
� Domov pro seniory – 25, kapacita – 23 
� Domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí – 14, kapacita – 10 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Rok 2008 byl druhým rokem, ve kterém středisko fungovalo podle zákona o sociálních službách. 
To, co bylo v prvním roce nové, se pro nás v  roce 2008 stalo běžnou praxí. Z hlediska 
fungování střediska to lze s dvouletým odstupem hodnotit jako posun k lepšímu finančnímu 
zajištění provozu střediska a k lepším podmínkám v oblasti řízení a kontroly. Tyto změny 
současně zvýšily nároky na administrativu v souvislosti se zajištěním kontroly orgánů státní 
správy i kontroly v rámci Diakonie ČCE.    
Z pohledu poskytování přímé sociální pomoci došlo k  dílčím posunům v jednotlivých službách. 
Pobytové služby jsou poskytovány osobám s vyšší mírou závislosti. To je ovlivněno změnou 
v systému financování, kdy uživatel služby hradí poskytovanou pomoc celým příspěvkem na 
péči, který dostává od státu. Státními dotačními prostředky jsou pobytové služby pouze 
dofinancovávány. Vyšší závislost uživatelů na pomoci personálu však zároveň zvyšuje nároky 
na odpovídající personální zajištění pobytových služeb. Z toho důvodu došlo v roce 2008 
k posílení pracovníků v přímé péči v obou pobytových službách. V dalších dvou střediskem 
poskytovaných službách, tedy v denním stacionáři a v pečovatelské službě, dosud k  tak 
výrazným posunům nedošlo. O obě služby zůstává zájem přibližně na stejné úrovni a skupiny 
uživatelů potřebují stejnou míru pomoci jako před účinností zákona. Potěšitelný je odpovědný 
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přístup jednotlivých obcí, jejichž občané využívají pečovatelskou službu nebo denní stacionář. 
Obce obě služby finančně podporují, plní tak roli zadavatele sociálních služeb a dokládají 
význam těchto služeb pro své občany. 
Celkové hospodaření střediska skončilo kladným výsledkem. Prostředky získané tímto 
způsobem budou použity na obnovu budov a vybavení nebo činnosti, které přímo souvisí 
s poskytováním sociálních služeb střediska.  
V minulém roce ukončil po 17 letech svůj pracovní poměr ve středisku jeho první ředitel a 
dlouholetý ekonom střediska Stanislav Štěpař. Jako současný ředitel střediska jsem mu vděčný 
za jeho dlouholetou službu, příkladné pracovní nasazení a zodpovědné vedení střediska. 
Současně jsem také rád, že se středisku v minulém roce dařilo předávat pracovní úkoly 
mladším spolupracovníkům nebo pracovníkům nově přijatým. V získávání nových kvalitních 
spolupracovníků, kteří budou poskytovat služby střediska v souladu s  jeho posláním a 
současně s dobrým přístupem k uživatelům služeb, spatřuji největší úkol a závazek do 
následujícího období.   
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 14 560 
Výnosy: 15 119 
Výsledek hospodaření:  559 
 
Bankovní spojení 
 ČSOB, číslo účtu 273928453/0300 
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Jablonec 
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou; Pod Baštou 1375/10, 46 6 01 Jablonec 
nad Nisou 
Telefon: 483 314 051; Mobil: 721 008 313 
E-mail: jablonec@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://jablonec.diakoniecce.cz 
Ředitelka: Michaela Albrechtová 
 
Správní rada 
Michaela Albrechtová, Jarmila Machová, Otakar Drahoňovský (do 30. září 2008) 
 
Dozor čí rada  
Mgr. Iva Matějovská (předsedkyně), Ing. Pavol Sajták, Daniel Chalupecký, DiS., MUDr. Eva 
Vojtěchová, Olga Švejdová 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Pečovatelská služba 
 
Realizované projekty 

� Spolupořadatel vzdělávacího semináře „Jsem s tebou“ – 21. - 22.2. 2008 
� Benefiční koncert pro středisko – 8. listopadu 2008 „Starostův svařák“ – benefice 

pro naše středisko v rámci předvánočních trhů  
 
Počet klient ů   
Pečovatelská služba: 

� 20 uživatelů měsíčně 
� 45 smluv v průběhu roku 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Celý rok jsme v podstatě řešili existenční problémy střediska. Kritická situace se vyjasnila až na 
konci listopadu, kdy nám MPSV navýšilo částku dotace téměř na dvojnásobek původního 
návrhu. Díky připravenosti a spolupráci všech zaměstnanců jsme vydrželi na tuto dotaci čekat 
až do 18. prosince 2008. Podařilo se nám rozšířit pracovní úvazky pečovatelek z 1,5 na 2,75 
úvazku. Stali jsme se aktivním účastníkem komunitního plánování sociálních služeb našeho 
města. Vývoj situace v tomto roce a návazně i v roce 2009 ukazuje, že bez našeho střediska se 
již Jablonec nad Nisou nechce obejít.  
Rok 2008 byl prubířským kamenem smyslu naší existence. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 873 
Výnosy: 952 
Výsledek hospodaření:  79 
 
Bankovní spojení 
Poštovní spořitelna, číslo účtu 210141338/0300 
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Jarom ěř 
středisko pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko Milí čův dům; Havlí čkova 14, 551 01 Jarom ěř 
Telefon: 491 815 169; Mobil: 736 730 921 
E-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.milicak.cz 
Ředitelka: Bc., Bc. Iva Papá čková 
 
Správní rada 
Iva Papáčková, Zuzana Beranová, Marta Andrejsová 
 
Dozor čí rada 
Jarmila Borecká (předsedkyně), Alena Fabiánová, Jaroslav Andrejs, Rudolf Žáček, Věra 
Chlumská, Jarmila Viková, Jaroslav Kučera, Ladislava Bezděková 
 
Poskytované činnosti a služby 
Hlavním cílem Milíčova domu je poskytování sociálních služeb konkrétním dětem nebo mladým 
lidem v obtížné situaci. 

� Milíčův dům – Klub malého Bobše, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
� Milíčův dům – Centrum Alternativa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
� Prevence sociálně patologických jevů 

 
Realizované projekty 

� Dělejme to lépe aneb posílení kapacity Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům  
(v rámci OPRLZ) 

� Učíme se pro život (v rámci programu TF 06, MŠMT, Pomozte dětem) 
� Festnefest vol. 3 (3. ročník neziskového festivalu pro mladé) 

 
Počet klient ů   

� Celkem klientů – 148 
� Počet kontaktů – 3359 
� Počet služeb – 6706 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Tak jako předešlá léta i letošní rok 2008 přinesl do života a provozu organizace několik 
významných změn.  K obměnám došlo především v personálním obsazení. V průběhu roku byli 
přijati noví pracovníci: Veronika Zemanová, Bc. Barbora Vejnarová a Mgr. Markéta Válková, 
která nás však ještě v témže roce opustila. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout pracovní 
nasazení Simony Kořenské, které po nezbytně nutnou dobu sama zajišťovala provoz klubu pro 
mládež. 
Na začátku září 2008 proběhla v našem zařízení Inspekce poskytovaných služeb. Hodnocení 
kvality služeb podle Standardů kvality sociálních služeb a naplňování podmínek registrace 
poskytovatelů sociálních služeb provedli hodnotitelé z krajského úřadu. Milíčův dům obdržel 
výborné hodnocení a stal se jednou z pouhých tří organizací, které v Královéhradeckém kraji 
v loňském roce úspěšně Inspekce absolvovaly. Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se na 
výtečném výsledku podíleli. 
Se začátkem školního roku 2008/2009 jsme začali realizovat program s názvem „Učíme se pro 
život“ zaměřený na podporu vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolních 
aktivit. Projekt je financován ze zdrojů EU – programu Transition Facility, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací 
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Program doučování je velice účinný v pomoci 
dětem, které těžce zvládají učivo na základní škole. Současně probíhající program PC kroužku 
využívají děti a mládež k prohloubení dovedností v práci na PC a internetu, a tím i ke zvýšení 
počítačové gramotnosti. 
Po celý rok jsme také usilovali o zviditelnění našeho zařízení a uskutečnili jsme řadu veřejných 
prezentací našich služeb v devátých ročnících na místních základních školách, mezi studenty na 
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středních školách a před odbornou i laickou veřejností. Již tradičně se také v červenci v době 
letních prázdnin uskutečnil v Masarykových sadech v Jaroměři 3. ročník multikulturního festivalu 
pro mladé „Festnefest“. Dle našich odhadů se festivalu zúčastnilo cca 500 - 600 mladých lidí z 
Jaroměře i okolí, od nichž jsme setkávali s převážně kladnými ohlasy. Velmi si ceníme, že se tato 
událost stala tradiční akcí Milíčova domu a zaujala nezastupitelné místo v programu letních akcí 
Města Jaroměř. 
Domnívám se, že v roce 2008 se nám dařilo naplňovat naše poslání, tedy usilovat o sociální 
začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže v regionu Jaroměř, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci, poskytovat jim podporu a odbornou pomoc, pomáhat řešit jejich 
problémy a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.  
I tento rok jsme spolupracovali se základními i středními školami v Jaroměři. Ráda bych 
poděkovala za obohacující vzájemnou spolupráci všem ředitelům a pedagogům místních škol. 
Velmi oceňuji významnou podporu, které se nám dostalo od zástupců Města Jaroměř. Velmi si 
této pomoci cením a těším se další spolupráci. 
Dovolte mi, abych dále poděkovala také všem pracovníkům a dobrovolníkům, organizacím 
i dárcům, kteří nás v roce 2008 podporovali a spolupracovali s námi na plnění našeho poslání. 
Podpory a spolupráce si velmi vážím a věřím, že bude ku prospěchu všech stran přetrvávat 
i nadále. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 2897 
Výnosy: 2896 
Výsledek hospodaření:  -1 
 
Bankovní spojení  
ČSOB, číslo účtu 274423043/0300 
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Javorník-Travná 
středisko pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko Javorník-Travná; Travná 85, 790 70 Javorník 
Telefon: 584 440 317 (kancelá ř ředitele), 584 453 439 (D ům na půl cesty) 
E-mail: travna@diakoniecce.cz 
Ředitelka: Bc. Sieglinde Mimrová, mobil 606 790 144 
Projektový manažer: MVDr. Milan Nev řivý, mobil: 739 302 648 
Vedoucí Domu na p ůl cesty: Jana Fajtová, mobil: 732 700 565 
 
Správní rada  
Bc. Sieglinde Mimrová, MVDr. Milan Nevřivý, Hana Stoupalová 
 
Dozor čí rada   
nebyla zatím ustanovena 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Dům na půl cesty 
� Chráněné bydlení 
� Odborné sociální poradenství – služba poskytována od 15.1. 2008 a rozšířena o 

terénní služby od 22.8. 2008 
 
Počet klient ů   

� Dům na půl cesty – kapacita 9 klientů (v roce 2008 využilo službu celkem 15 
klientů) 

� Chráněné bydlení Javorník – kapacita 3 klienti 
� Chráněné bydlení Jeseník – kapacita 6 klientů (v roce 2008 využili službu celkem 

4 klienti) 
� Odborné sociální poradenství – v roce 2008 využilo službu celkem 35 klientů, 

z toho 10 v terénu 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Začátkem roku 2008 se podařilo zahájit poskytování nové služby – odborného sociálního 
poradenství, které v celém okrese Jeseník dosud nebylo poskytováno. Službu jsme posléze 
rozšířili o terénní poradenství, kdy za lidmi se zdravotním postižením nebo lidmi, kteří nejsou 
schopni se dopravit do kanceláře odb. sociálního poradenství, vyjížděl pracovník na požádání 
do místa jejich trvalého pobytu. 
Rok 2008 se stal rokem ukončení dlouhodobých projektů v rámci Globálního grantu (Budování 
vnitřní kapacity organizace) a v rámci Grantových schémat SROP Olomouckého kraje (Pomoc 
hendikepované mládeži…). Podařilo se vybudovat, vybavit a zprovoznit Internetovou kavárnu 
v Javorníku, která zahájila provoz 1. února 2008. I když návštěvnost nenaplnila naše 
předpoklady, své klienty si IK přece jen našla. 
Nemilou událostí byl požár kotelny, který pro nás znamenal výrazný zásah do finančních plánů 
střediska a také mnoho práce navíc, spojené s likvidací požářiště, úklidem sutin a následnou 
výstavbou nové kotelny a uhelny. V souvislosti s touto stavbou se nám podařilo vybudovat 
chodník ke vchodu do budovy Domu na půl cesty, včetně bezbariérového přístupu. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 3 624 
Výnosy: 3188 
Výsledek hospodaření:  - 436 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1903233379/0800 
Komerční banka, číslo účtu 35-7145360287/0100 
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Klobouky u Brna 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM; Císa řova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 
Telefon: 519 419 848; Mobil: 777 936 580 
E-mail: betlem@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.betlem.org 
Ředitel: Petr Hejl, DiS. 
Domov Betlém – vedoucí: Bc. Miroslav Prchal, DiS. 
Domov Narnie – vedoucí: Mgr. Ji ří Svoboda 
Domov Arkénie – vedoucí: Vladimíra Hutová  
Fundraising a vn ější vztahy: Jana Lexová 
 
Správní rada 
Petr Hejl, DiS., Jana Lexová, Ing. Jan Gavlík,  Mgr. Jiří Svoboda, Vladimíra Hutová 
 
Dozor čí rada 
Luděk Korpa (předseda), Mgr. Jiří Gruber, Josef Adámek, Libuše Vintrová, Ing. Petr Zajíc 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov Betlém v Kloboukách u Brna pro dospělé osoby s těžkým tělesným 
postižením (domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytové odlehčovací 
služby) 

� Domov Narnie v Morkůvkách pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením (týdenní stacionář a denní stacionář) 

� Domov Arkénie v Brumovicích pro dospělé osoby s mentálním postižením 
(domov pro osoby se zdravotním postižením) 

� Další neziskové činnosti sociálního charakteru (doprava; krátkodobé pobyty pro 
osoby se zdravotním postižením; sociální pomoc a podpora pěstounkám, kterým 
bylo svěřeno dítě s mentálním nebo tělesným postižením; půjčování 
kompenzačních pomůcek a poradenství v této oblasti) 

 
Vedlejší činnost  

� reklamní činnost a marketing, pronájem movitých věcí a nemovitostí cizím 
osobám a organizacím 

 
Počet klient ů   

� Domov Betlém – 10 (DOZP) + 1 (OS) 
� Domov Narnie – 10 (TS) + 7 (DS) 
� Domov Arkénie – 5 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Rok 2008 byl z hlediska činnosti střediska Betlém bezesporu rokem úspěšným. Základem 
tohoto úspěchu byla kvalitní a obětavá práce všech pracovníků střediska. Vysoce je třeba ocenit 
namáhavou službu všech pracovníků v přímé péči o zdravotně handicapované uživatele námi 
poskytovaných sociálních služeb. Stejně jako nesmírně odpovědnou a obtížnou práci vedoucích 
jednotlivých Domovů, kteří poskytované služby formují a řídí. Tyto tři Domovy a středisko jako 
celek by se zároveň neobešly bez náročné práce lidí z Útvaru ředitele, kteří své „kancelářské“ 
zaměstnání konají bezpochyby rovněž jako diakonickou službu…  
V průběhu roku 2008 členové správní rady střediska spolu se dvěma členy dozorčí rady 
připravovali nový strategický plán rozvoje střediska na čtyřleté období 2009-12.  Výsledkem 
osmi pracovních setkání byla podrobná vize dalšího rozvoje střediska. Kromě dosažení trvalé 
jistoty střechy nad hlavou pro obyvatele Domova Arkénie v Brumovicích (kde jsme zatím 
v pronájmu), je naší zásadní vizí do budoucna postupné zřízení několika denních stacionářů pro 
seniory v Kloboukách a blízkých obcích. 
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V hotelu Centro v Hustopečích se v listopadu uskutečnil již 8. společenský večer s dobročinnou 
aukcí. Celkový výtěžek i atmosféra sice nedostihly rekordní aukci z roku 2007, ale  vydražená 
částka přes 0,5 mil. Kč je pro nás velkou pomocí a povzbuzením.  
Hospodaření roku 2008 skončilo účetně sice mírnou ztrátou, ale podařilo se pokrýt všechny 
majetkové odpisy penězi a do fondu darů přijmout více než 1 mil. Kč, což nám dokonce 
pomohlo vytvořit určitou rezervu pro rok příští. Díky Bohu za to! 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 19 380 
Výnosy: 19 369 
Výsledek hospodaření:  - 11 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1381506359/0800 (Kč) 
Komerční banka, číslo účtu 342781504257621/0100 (EUR) 
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Krabčice 
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko v Krab čicích; Rovné 58, 411 87 Krab čice 
Telefon: 417 639 680; Fax: 416 845 034 
E-mail: krabcice@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://krabcice.diakoniecce.cz 
Ředitel: David Michal 
 
Správní rada 
David Michal, Aleš Gabrysz, Věra Kulasová 
 
Dozor čí rada 
Jan Hon (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro seniory – pobytové služby sociální péče seniorům se sníženou mírou 
soběstačnosti 

� Domov se zvláštním režimem – pobytové služby sociální péče seniorům s 
Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence 

� Zajištění pravidelné lékařské péče, pohybová rehabilitace 
� Poskytnutí duchovní péče (organizace bohoslužeb, pohřebních rozloučení, 

biblických hodin, pastorační péče a doprovázení umírajících) 
 
Realizované projekty 

� 2006 – 2008 Kontinuální vzdělávání pracovníků v přímé péči – financováno 
z ESF 

 
Počet klient ů – kapacita 2008 

� Celkem – 103 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Začátkem měsíce ledna začala v našem středisku pracovat ergoterapeutka. Jejím hlavním 
úkolem je pomoc klientům při udržení optimální fyzické kondice prostřednictvím rehabilitace, 
fyzioterapie. 
Do jednoho z automobilů byla namontována nájezdová plošina a zádržné zařízení umožňující 
přepravu klientů na vozíku. Toto zařízení bylo namontováno díky prostředkům, které naše 
středisko získalo od nadace Divoké husy a holandského evangelického sboru v Leidenu. 
Na začátku června uspořádalo středisko v místním kostele benefiční koncert, jehož výtěžek 
(5000 Kč) byl určen pro spolupracující evangelický sbor v Krabčicích. Hlavní hvězdou koncertu 
byli američtí Suthminster ringers - hudební těleso, které hraje na zvony, zvonky a zvonečky. 
Na konci července jsme zdárně uzavřeli projekt vzdělávání pro pracovníky v přímé práci, který 
probíhal v letech 2006 - 2008 a byl podpořen částkou 2,6 mil. Kč z Evropského sociálního 
fondu. Výstupem projektu byla mimo vyškolených spolupracovníků reprezentativní publikace, 
která přináší konkrétní návod na zavedení vzdělávání pro pracovníky do jakékoli organizace, 
která poskytuje sociální služby. 
Dvě naše kolegyně se zúčastnily EU Netzwerk Treffen v Berlíně. V rámci setkání přednesli 
příspěvek o poskytování péče klientům s Alzheimerovou nemocí v české Diakonii. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 29 731 
Výnosy: 29 476 
Výsledek hospodaření:  - 255 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 306440-471/0100 
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Libice 
středisko pro seniory a pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou; Husova 2, 289 07 Libi ce nad Cidlinou 
Telefon: 325 637 304; Fax: 325 637 450; Mobil: 721 211 676 
E-mail: libice@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://libice.diakoniecce.cz 
Ředitel st řediska: Pavel Pistor 
 
Správní rada  
Pavel Pistor, Dana Petrželková, Helena Kubíková, DiS, Alena Vaněčková – do 30.11. 2008 
 
Dozor čí rada  
Ing. Petr Černý – předseda, Mgr. Lýdie Kratinová – místopředsedkyně, Milada Havránková, 
MUDr. Irena Luňáková, Ing. Marie Matuchová CSc., PaedDr. Petr Niederle, MUDr. Michal 
Hudcovic, Dana Vejchodová, Mgr. Petr Kopecký; náhradníci Josef Švantner, Petr Polnický, Jan 
Svoboda 
 
Poskytované činnosti a služby 

Pobytové služby: 
� Domov pro seniory (evangelický domov) 
� Domov se zvláštním režimem (domov rodinného typu) 
� Týdenní stacionář 

Ambulantní služby, terénní a služby sociální prevence: 
� Pečovatelská služba 
� Denní stacionář 
� Sociálně terapeutická dílna 

 
Cílová skupina 

� senioři nad 65 let věku - od 1.8.2 008 je možná výjimka (ve výjimečných 
případech, vždy po dohodě s vedením střediska, lze přijmout i mladší žadatele, 
s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální situaci) – maximální věková 
odchylka je v tolerančním rozmezí  60-65 let věku 

� osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence (věková kategorie: od 
50 let věku) 

� osoby s mentálním či zdravotním postižením (věková kategorie: od 18 do 64 let 
věku) 

 
Počet klient ů 

� domov pro seniory: 28 lůžek 
� domov se zvláštním režimem: 9 lůžek 
� denní stacionář: 10 míst  
� týdenní stacionář: 4 lůžka 
� pečovatelská služba: cca 70 uživatelů 
� sociálně terapeutická dílna: 20 míst 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Uplynulý rok 2008 byl pro nás již 16. rokem činnosti střediska a druhým rokem našeho snažení 
po zavedení novely zákona o sociálních službách do praxe.  
Dny roku 2008 ubíhaly v našich službách poklidně, a to i přes to, že jsme prakticky po celý rok 
„zápasili“ s financováním, protože jsme obdrželi jen 52% z požadovaných dotací na provoz 
služeb. Ani rekonstrukce v Sociálně terapeutické dílně v Kolíně (STD Kolín - která probíhala 
v druhé polovině roku) nezpůsobila uživatelům služby žádnou větší újmu na kvalitě poskytované 
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pomoci a podpory. Podařilo se nám získat dar od Nadace Veselý senior (v hodnotě cca 46 tis. 
Kč) z něhož jsme zakoupili nové antidekubitní matrace do pobytových služeb a také jsme 
obdrželi dotaci od HFSK (Humanitárního fondu středočeského kraje) v hodnotě cca 100 tis. Kč a 
mohli jsme zakoupit nový kotel do centrální kuchyně střediska, jehož obnova byla více než 
nutná. 
Během roku jsme uspořádali několik tradičních benefičních akcí a zúčastnili jsme se prodejních 
výstav, kde jsme prezentovali výrobky našich uživatelů a to např.:  

o II. benefiční ples střediska – únor 2008 
o Pomerančový týden – sbírka pod záštitou ČALS – červen 2008 
o Jarmark u Ludmily – září 2008 
o 10. ročník benefičního koncertu pro Vážku – říjen 2008 
o Den otevřených dveří ve středisku – prosinec 2008 

Asi největším úspěchem na poli těchto akcí byl Adventní  koncert s ČT (7.12. 2008), kam se 
nám podařilo „probojovat“ po třech letech snažení. Středisko tak dostalo možnost prezentovat 
se široké veřejnosti prostřednictvím televizních médií a hlavně díky finančnímu výtěžku 
z koncertu pomůžeme našim uživatelům – konkrétně v domově pro seniory, kde proběhne 
výměna oken, a v sociálně terapeutické dílně, kde se rozšíří a zrekonstruují prostory. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 17 098 
Výnosy: 17 020 
Výsledek hospodaření:  - 78 
 
dary a sponzoring:        367  
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 304 542 191/0100 
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Litom ěřice  
středisko pro lidi s postižením a pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – Středisko k řesťanské pomoci v Litom ěřicích; Rooseveltova 7, 412 01 
Litom ěřice 
Telefon: 416 733 585 
E-mail: litomerice@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.diakoniecceltm.cz 
Ředitelka: Irena Opo čenská 
 
Správní rada 
Irena Opočenská, Mgr. Zdeněk Bárta, Eva Cimburová 
 
Dozor čí rada 
Ing. Jaromír Křivohlavý (předseda), Mgr. Rut Brodská, Růžena Čechová, Ing. Tomáš Derfl , Eva 
Fibichová, Jaromír Hájek, Jan Murňák, Jan Neužil, Eva Radimská, Dobromila Svatopolská, 
MUDr. Marie Štětinová 
 
Poskytované činnosti a služby 
Litoměřice 

� Centrum denních služeb – pro lidi se zdravotním postižením 
� Sociální rehabilitace – službu pro lidi se zdravotním postižením poskytuje Agentura 

podporovaného zaměstnávání 
� Azylové bydlení – poskytuje Domov pro matky s dětmi 
� Zakázková chráněná dílna 
� Čajovna Hóra – chráněné pracoviště 
� Klub volnočasových aktivit Restart 

Terezín 
� Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie ČCE 
� Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením   
� Restaurace Klobouk Diakonie – chráněné pracoviště  
� Rodinné a komunitní centrum – mateřské centrum + tvůrčí dílny pro děti a dospělé 
� příprava projektu: Sociálně terapeutické dílny – pracovně tréninkový program pro osoby 

s mentálním a  zdravotním postižením 
 
Realizované projekty 

� Inovace integračního programu – fondy EU v rámci SROP 
� Integrace matek v azylovém Domově – v rámci SROP 
� Evropská dobrovolná služba – hostitelská organizace 

 
Počet klient ů   

� Centrum denních služeb – 20 
� Sociální rehabilitace – 45 
� Azylové bydlení – v 7 bytových jednotkách (služba byla poskytnuta 21 matkám a 41 

dětem) 
� Chráněné bydlení – 12 nájemníků 
� Rodinné a komunitní centrum v Terezíně – 150 rodin 
� Chráněná pracoviště (čajovna, restaurace, zakázkové dílny – 36 zaměstnanců) 
� Restart klub – 23 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Zahájili jsme přípravu provozu chráněného bydlení v Terezíně po ukončeném projektu 
sociálního bydlení po povodních 2002. Služba dostala od Vladimíra Renčína zbrusu nové logo a 
pracovnice začaly úspěšně sepisovat smlouvy s prvními obyvateli s mentálním postižením, kteří 
se učí samostatnému životu. Také rozjely úspěšný dobrovolnický projekt ve spolupráci s 
Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. 



18 
 

 

V Agentuře podporovaného zaměstnávání a Centru denních služeb slavnostně ukončili 
společný integrační projekt podpořený z ESF-SROP - konaly se tisková konference a Den 
otevřených dveří a krásnou zahradní tiskovou konferencí ukončili integrační projekt podpořený 
též z ESF-SROP i kolegové v Azylovém Domově pro matky s dětmi. 
Pracovnice z Agentury podporovaného zaměstnávání nominovaly firmu Gabriel v soutěži 
Zaměstnavatel roku. Firma získala 2. místo v ČR a cenu jim předala ministryně Džamila 
Stehlíková. 
Na dvorku Čajovny Hóra jsme uspořádali malý koncert Jana Budaře a Eliščina bandu. Výtěžek 
byl věnován na úpravu tohoto dvorku, na níž se podíleli i dobrovolníci z církve z Nizozemí. Proto 
se tu už na začátku září mohla uskutečnit venkovní výstava pod názvem Součinnost, na které 
byly vystaveny fotografie z pracovišť klientů. 
Navštívili nás představitelé HEKS - švýcarské humanitární organizace, jež roku 1992 finančně 
podpořila vznik litoměřického střediska a po povodních roku 2002 i opravu terezínských domů. 
Pohostili je pracovníci se zdravotním postižením v Restauraci Klobouk Diakonie v Terezíně. Po 
téměř dvaceti letech jejich spolupráce s námi byli s naší prací velmi spokojeni!   
   
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 19 463 
Výnosy: 18 110 
Výsledek hospodaření:  - 1 353 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 19-5905840277/0100 



19 
 

 

Merklín 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko Radost; Na Radosti 194, 334 52 Merklín 
Telefon: 377 912 205 
E-mail: radost@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://radost.diakoniecce.cz 
Ředitelka: Marta Mikulová (do 14.5. 2008), Bc. Št ěpánka Nozarová (od 15.5. 2008) 
 
Správní rada  
Marta Mikulová (do 14.5. 2008),  Bc. Štěpánka Nozarová (od 15.5. 2008), Jana Duchoňová, 
Lenka Šeflová 
 
Dozor čí rada  
Pavel Šalom (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Centrum denních služeb Merklín 
� Denní stacionář Soběkury 
� Denní stacionář Klatovy 
� Denní stacionář Klíček Sušice 
� Pečovatelská služba 
� Chráněné bydlení Merklín 
� Chráněné bydlení Soběkury 
� Domov pro osoby se zdravotním postižením Radost Merklín 
� Domov pro osoby se zdravotním postižením Klatovy 
� Odlehčovací služby Radost Merklín 
� středisko Radost zajišťuje dopravu a stravování ZŠ speciální DČCE v Merklíně 

 
Realizované projekty 

� Projekt Chráněná dílna 
� APZ – Agentura podporovaného zaměstnání 
� Zaměstnávání lidí s postižením – financováno Úřadem práce Plzeň-jih 
� Investiční dotace Plzeňského kraje – pořízení zahradní techniky 
� Nadace VDV Olgy Havlové – vybavení dílen 

 
Počet klient ů – kapacita 2008 

� Celkem – 86 + 21 uživatelů využilo odlehčovací službu 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Jsme rádi, že jsme mohli poskytovat služby tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám uživatelů. 
Důležité také bylo, že zaměstnanci nacházeli smysl ve své práci, jejich práce je bavila a dělali ji 
dobře. Pravidelně se vzdělávali a procházeli supervizí, a to hlavně pod vedením APLA Praha. 
Pozitivní bylo i to, že se nakonec přes veškeré finanční nejistoty získalo dostatek finančních 
prostředků a středisko tak mohlo pracovat v plné síle. 
V únoru 2008 ve středisku proběhla inspekce kvality poskytované služby domov pro osoby se 
zdravotním postižením, kde nebyly shledány žádné závažné nedostatky.  
Na přelomu dubna a května došlo k výměně ředitelek. 
V srpnu jsme otevřeli novou službu v Klatovech – domov pro osoby se zdravotním postižením 
pro 11 uživatelů. V souvislosti s tím se do nové budovy v Klatovech přestěhoval již fungující 
denní stacionář.  
V oblasti projektové činnosti jsme ukončili dvouletý projekt Agentura podporovaného 
zaměstnávání. Pokračoval projekt Chráněná dílna Radost, kde bylo zaměstnáno 19 osob se 
zdravotním postižením. 
V menších projektech jsme získali finanční prostředky na drobnější vybavení jednotlivých služeb 
novým nábytkem, relaxačním zařízením a  novými počítači.       
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Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 15 623 
Výnosy: 14 871 
Výsledek hospodaření:  - 752 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 154699029/0300 
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Most 
středisko pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Most ě; U Města Chersonu 1675, 434 01 Most 
Doručovací adresa: T ř. Budovatel ů 2957, 434 01 Most 
Telefon: 476 101 261 
E-mail: most@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://most.diakoniecce.cz 
Ředitelka: Bc. Margita Pištorová 
 
Správní rada  
Bc. Margita Pištorová, Markéta Strížová DiS, Ing. Blahoslav Číčel 
 
Dozor čí rada 
Pavel Hráček (předseda), Mgr. Marian Šusták, Vlasta Seidlová, Dana Pánková, Mgr. Jana 
Mračníková 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most 
� Občanská poradna Most 
� Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most 

 
Realizované projekty 

� Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most – projekt byl financován MPSV ČR a 
Blokovým grantem prostřednictvím finančního mechanismu EHP a finančního 
mechanismu Norska 

 
Počet klient ů 

� Azylový dům – kapacita 10 žen a 20 dětí; služby byly poskytnuty 109 klientům (49 
dospělých + 60 dětí) 

� Občanská poradna – 940 klientů (1157 kontaktů) 
� Terénní sociální práce – 32 rodin (79 dospělých a 128 dětí) 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
V azylovém domě jsme zahájili výstavbu zahrady, kterou jsme velice postrádali; dále se nám 
podařilo vyměnit všechny staré postele za nové. 
Při občanské poradně jsme zřídili kontaktní místo pro oběti trestných činů. 
Terénní sociální práci v ohrožených rodinách jsme rozšířili i do Litvínova. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 6 594 
Výnosy: 6 512 
Výsledek hospodaření:  - 82 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 515218463/0300 
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Myslibo řice 
středisko pro seniory a pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko v Myslibo řicích; Myslibo řice 1, 675 60 
Telefon: 568 834 931; Fax: 568 834 930 
E-mail: diakonie@domovmysliborice.cz, mysliborice@d iakoniecce.cz 
Webové stránky: www.domovmysliborice.cz 
Ředitel: Bc. Petr Haška 
 
Správní rada  
Bc. Petr Haška, Hana Svobodová, Ivana Vrzáčková, Michaela Grmelová, Jan Boštík 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Aleš Mostecký (předseda), Mgr. Daniela Zapletalová Grollová (místopředsedkyně) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro seniory 
� Domov se zvláštním režimem 
� Domov pro osoby se zdravotním postižením 
� Odlehčovací služby 
� Duchovní a pastorační péče 
� Vedlejší hospodářská činnost: hospodářství, zahradnictví, hostinská činnost, pořádání 

odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, obchodní 
činnost 

 
Realizované projekty 

� Zvyšování kvality poskytovaných služeb a atraktivity vzděláváním zaměstnanců 
 
Počet klient ů 

� Domov pro seniory – 112 
� Domov se zvláštním režimem – 14 
� Domov pro osoby se zdravotním postižením – 6 
� Odlehčovací služby – 3 

 
Větší opravy a investice, uskute čněné v roce 2008 

� Internetová kavárna a vinný sklep     266 736,-Kč 
� Oprava kantýny                                      84 298,-Kč 
� Výměna vstupních dveří                      66 633,-Kč 
� Oprava                                                   513 829,-Kč 
� Nákup auto Ford Mondeo                  175 000,- Kč 
� Automatické otvírání dveří                    53 868,-Kč 
� Oprava sochařských děl                     203 847,- Kč 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
V roce 2008 se výrazně zkrátil čas od podání žádostí o přijetí do Domova ke skutečnému 
nástupu, v souvislosti s nově přicházejícími obyvateli však musíme konstatovat zvýšený příchod 
lidí, kteří potřebují daleko více naší podpory a péče, což také zdůvodňuje nárůst zaměstnanců 
v přímé péči. 
V roce 2008 překročil celkový rozpočet Domova 41 mil. Kč, což je  nejvíce v celé historii. Nutno 
však říci, že v této výši je také započítáno více než 5 mil. Kč na opravu části střechy zámku. 
Díky úspěšnému projektu z Programu „Kulturní dědictví Vysočiny“, který je zajištěn z norských, 
islandských a lichtenštejnských fondů, jsme mohli započít důležitou, ale velmi nákladnou opravu 
naší zámecké střechy a krovů. Přestože jsme získali největší grant z těchto fondů v kraji, 
postačil pouze na jednu třetinu celé střechy. Jsme však velmi vděčni i za toto! 
Druhá významná událost, která nám pomůže zkvalitnit úroveň poskytované péče, je projekt, 
který jsme podali u ROP (Regionální operační program) a díky němuž získáme od EU 11 mil. 
Kč. Díky tomuto projektu budeme moci zkvalitnit své služby – nově upravíme dalších sedm 
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pokojů, v celém Domově zajistíme protipožární signalizaci a dokončíme výměnu kvalitních 
polohovacích postelí a dalšího vybavení pro naše obyvatele. 
Protože jme nestátním neziskovým zařízením, je pro nás podpora fondů EU významnou pomocí 
při zajištění našich plánů a vizí. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 41 917 
Výnosy: 41 963 
Výsledek hospodaření:  46 
 
Bankovní spojení 
WSPK, číslo účtu 8500008080/7940 
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Náchod 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov v Náchod ě; Špreňarova 1053, 
547 01 Náchod 
Telefon: 491 423 154 
E-mail: betanie@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://betanie.diakoniecce.cz 
Ředitel: Ing. Zden ěk Ryšavý 
 
Správní rada  
Ing. Zdeněk Ryšavý, Zdeňka Bednaříková, Ludmila Jansová 
 
Dozor čí rada 
Jaromír Strádal (předseda), Marek Bárta, Miloslav Vašina, MUDr. Zuzana Hůlková, MUDr. 
František Lojda, Marie Rohulanová, Irena Racinová 
 
Registrované služby 

� Domov pro osoby se zdravotním postižením 
� Odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením 

 
Počet klient ů 

� Domov – 16 
� Odlehčovací pobyty – 4 

 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Do domova Betanie již nebyli přijímáni noví obyvatelé; uvolněná kapacita je využita pro 
odlehčovací služby, což jsou krátkodobé pobyty pro klienty a to nově i pro uchazeče 
s Huntingtonovou nemocí. 
Prošli jsme inspekcí kvality služeb, a to na druhý pokus. Náš tým se rozrostl o ergoterapeutku 
na částečný úvazek. Během roku navštěvovali naši obyvatelé divadlo v Náchodě, zúčastnily se 
tzv. Ratibořického pojezdu. Každý druhý čtvrtek také navštěvovali Betanii manželé Strádalovi ze 
sboru ČCE v Klášteře nad Dědinou s přednáškovým a debatním programem s rozmanitou 
tématikou. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 7 917 
Výnosy: 8 083 
Výsledek hospodaření:  166 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1180078319/0800 
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Ostrava 
středisko pro seniory a pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko v Ostrav ě; Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Telefon: 596 123 091; Fax: 596 122 858 
E- mail: ostrava@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.diakoniecce-ostrava.wz.cz 
Ředitel: Ing. Josef Rzyman 
 
Správní rada 
Ing. Josef Rzyman, Ing. Barbora Zedníková, Mgr. Michala Králová, Bc. Anita Bočková, DiS., 
Mgr. Martin Bittner 
 
Dozor čí rada 
Ing. Marek Skotnica (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Pečovatelská služba v rodinách 
� Domovinka pro seniory – denní a týdenní stacionář 
� Azylový dům Debora 
� Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč 
� Denní centrum Oáza (pro osoby bez přístřeší) 

 
Realizované projekty 

� Středisko křesťanské pomoci zabezpečující pomoc žadatelům o azyl a azylantům 
� Humanitární a charitativní pomoc do zahraničí 
� Šatník pro sociálně potřebné spoluobčany, pomoc občanům v krizových situacích 

(povodně) 
 
Počet klient ů 

� Celkem – 681 
 
Investi ční akce 

� Zakoupení vozidla Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky pro seniory:  
748 000,- Kč  

� Provedení stavebních úprav interiérů Azylového domu Debora: 113 000,- Kč 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Zkušenosti s inspekcí kvality sociálních služeb v týdenním stacionáři Domovinky pro seniory. 
Zřízení pracovní pozice manažera kvality. 
Azylový dům Debora se stal součástí Sdružením azylových domů ČR garantované kapacity 
azylových domů pro rodiny v oblasti Ostravsko v rámci veřejné zakázky Individuálního projektu 
Moravskoslezského kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ 
(na období 2009 – 2011). 
Vytvoření nového kvalitního zázemí pro pracovníky Azylového domu Debora. 
Zakoupení nového mikrobusu Citroën Jumper pro dopravu uživatelů Domovinky pro seniory 
s výraznou finanční podporou Moravskoslezského kraje. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 13 174 
Výnosy: 13 148 
Výsledek hospodaření:  - 26 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1644262369/0800 
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Písek  
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku; Jiráskovo náb řeží 2443, 397 01 Písek 
Telefon: 382 219 057 
E-mail: vedeni@diakoniepisek.cz 
Webové stránky: www.diakoniepisek.cz 
Ředitel: Ing. Karel Funk 
Ekonomka: Ing. Marie Bácová 
Vrchní sestra: Milada Kotlíková 
Vedoucí domova pro seniory: Jaroslava Korytová 
Vedoucí pe čovatelské služby: Jaroslava Nohejlová 
Vedoucí úseku pomocného provozu: Miluše Manová 
 
Správní rada 
Ing. Karel Funk, Ing. Marie Bácová, Milada Kotrlíková 
 
Dozor čí rada 
Mgr. David Nečil (předseda), později Jiří Ježdík, Ing. Jana Coufalová, MUDr. Jana Feitová, 
RNDr. Františka Palečková, MUDr. Jiří Prudký, Mgr. Hana Rambousová, PaedDr. Věra 
Soukupová, Mgr. Anna Vintrová, Jiří Žáček, Jaroslava Nohejlová 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro seniory „Domovinka“ 
� Domov se zvláštním režimem „Vážka“ (pro uživatele s Alzheimerovou nemocí či jinými 

těžkými demencemi) 
� Pečovatelská služba – Centrum domácí péče 
� Zdravotnické služby – zdravotní sestry poskytují zdravotnické výkony v domácím 

prostředí uživatelů 
� Základní poradenství 
� Další poskytované služby a činnosti pro zájemce (kadeřnice, masáže, pedikúra, 

pohybová rehabilitace, společenský život, pastorační a duchovní péče) 
 
Počet klient ů 

� Domov pro seniory – 32 
� Domov se zvláštním režimem – 8 
� Pečovatelská služba a zdravotnické služby – cca 30 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Vedení střediska se aktivně podílelo na projektu komunitního plánování sociálních služeb. 
Využilo tak zkušeností z práce vykonávané v letech 2000 – 2002, kdy bylo město Písek vybráno 
do společného pilotního projektu MPSV a sesterského britského ministerstva – MOLSA. Od 
ledna 2007 se ředitel střediska podílí na komunitním plánování jako člen řídicí skupiny – 
vedoucí skupiny plánování sociálních služeb pro seniory. Navržený komunitní plán byl 
projednán v orgánech města Písku a poté zaintegrován do příslušných krajských plánů. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 17 639 
Výnosy: 17 493 
Výsledek hospodaření:  - 146 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, 396643-271/0100 
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Plzeň 
středisko pro lidi se zdravotním postižením a pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko v Plzni; Prokopova 17, 301 00 Plze ň 
Telefon: 732 372 765 
E-mail: plzen@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.diakonieplzen.cz 
Ředitel: Roman Hajšman 
 
Správní rada 
Roman Hajšman, Mgr. Lucie Petříčková, Bc. Barbora Mikulová 
 
Dozor čí rada 
JUDr. Jaroslav Tomášek (předseda), Mgr. Miroslav Hamari, Jan Esterle, Mgr. Ivana Krýslová, 
Mgr. Iva Šteklová 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Denní stacionář ČLOVÍČEK – program pro děti a mládež 
� Denní stacionář ČLOVÍČEK – program pro mládež a dospělé 
� ZKUSME TO – sociálně aktivizační služby 
� MŮJ 1+0 – chráněné a podporované bydlení 
� Centrum SOS Archa zřizovatelem dceřinné společnosti MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., 

která provozuje chráněnou a pracovní dílnu Kavárna a čajovna Kačaba 
 
Realizované projekty 
Nové svozové auto; dokončen projekt zahrady; stavební úpravy; týdenní pobyt v přírodě; nové 
komunikační bloky; „Kdo jsem“ a „Lidská práva“; partnerství při konferenci „Láska, touha a 
sexualita v životě lidí se zdravotním postižením“; slavnostní zakončení IV. ročníku 
volnočasových aktivit; prezentace – program ZKUSME TO v novém kabátě; úvodní školení 
asistentů; společenské akce; 7 přípravných víkendů či pobytů pro zájemce MŮJ 1+0; Akce cihla; 
nastěhování prvních uživatelů do 2 chráněných bytů; slavnostní otevření bytů; projekt „Podívej 
se kolem…”; účast na akci Týdny duševního zdraví; beseda o domácím násilí; účast na projektu 
Rozmanitost (spolu s Člověkem v tísni); Kavárna a čajovna Kačaba – pravidelné měsíční 
výstavy, občerstvení na Akci cihla; ukončení projektu SROP 3.1. a 3.2. 
 
Počet klient ů 

� Denní stacionář pro děti a mládež – 10  
� Denní stacionář pro mládež a dospělé – 16 
� ZKUSME TO – 35 
� MŮJ 1+0 – 6 
� Centrum SOS Archa – 1 800 kontaktů 
� Kavárna a čajovna Kačaba – 10 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Která čísla byla pro nás v roce 2008 ta nejdůležitější? 

� č. 1 – Otevřeli jsme nový program, kterým je sociální služba chráněného bydlení pro lidi 
s mentálním postižením, program MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení. 1+0 = 1 

� č. 2.4 – To je zdvihový objem našeho nového automobilu VW Crafter od společnosti 
Porsche Plzeň, z jehož nákupu se těší především děti s postižením z denního stacionáře 
Človíček. 

� č. 10 – V Denním stacionáři Človíček jsme v programu pro děti a mládež zvýšili kapacitu 
z 8 na 10 dětí s těžkým kombinovaným postižením. 

� č. 60 – Založili jsme dceřinou společnost MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., která provozuje 
od 1. 8. 2007 chráněnou dílnu, ve které probíhá pracovní rehabilitace lidí se zdravotním 
postižením. V rámci obecně prospěšné společnosti pracuje minimálně 60 % lidí se 
zdravotním postižením. Děláme první kroky – padáme a vstáváme… 
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� č. 70 – Velké díky patří k číslu 70, protože pro nás v roce 2007 bezplatně pracovalo 70 
dobrovolníků. Díky, díky… 

� č. 467 – Nově zrekonstruovaná zahrada v Denním stacionáři Človíček s výsadbou 467 
nových rostlin, keřů a dřevin.  

� č. 2015 – Podíleli jsme se na tvorbě Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb 
v Plzni, která je naplánována až do roku 2015. 

 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 10 678 
Výnosy: 10 492 
Výsledek hospodaření:  - 186 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 99459945/0300 
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Praha - Kr č  
středisko pro lidi s mentálním postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4; Šípková 1838/1, 142 00, Pr aha 4 – Kr č 
Telefon/fax: 241 729 986 
E-mail: stredisko@diakonie-zvonek.cz 
Webové stránky: www.diakonie-zvonek.cz 
Ředitel: Mgr. David Šourek  a od 1.3. 2008 PhDr. Pet r Dvo řák, Ph.D. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením – vedoucí:  Michaela Kunzová 
Centrum denních služeb – vedoucí: V ěra Heisigová 
Chráněné bydlení – vedoucí: Lenka Ryšavá 
 
Správní rada 
Mgr. Eva Šormová, PhDr. Petr Dvořák Ph.D., Věra Heisigová, Michaela Kunzová  
 
Dozor čí rada 
Marta Zemánková (předsedkyně), Eva Kejřová,  Milan Gryndler, Jana Šarounová, Markéta 
Doležalová, Jana Růžičková 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro osoby se zdravotním postižením 
� Chráněné bydlení 
� Centrum denních služeb 

 
Ostatní obecn ě prosp ěšné služby, pro které je st ředisko z řízeno 

� Půjčování kompenzačních pomůcek 
� Doprava osob se zdravotním postižením do zařízení sociálních služeb a speciálních škol 
� Organizování a zajišťování volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
� Další aktivity a činnosti, které vhodně doplňují anebo navazují na sociální služby a 

definované obecně prospěšné služby - Zajištění výjezdů klientů mimo středisko (lázně, 
zimní a letní pobyty) 

 
Realizované projekty 

� Navázání užší spolupráce s APLA, přenechání části prostoru pro respitní služby 
zaměřené na klienty s autismem 

� Poskytnutí prostor pro projekt  LifeTool 
� Opakovaná spolupráce se skupinou studentů z USA, program pro klienty včetně 

občerstvení – „garden party“ 
� Koncerty a společenské aktivity s účastí širší veřejnosti  

 
Počet klient ů 

� Centrum denních služeb – 12 
� Domov – 20 
� Chráněné bydlení – 8 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
V roce 2008 jsme otevřeli chráněné bydlení pro muže ve Viktorinově ulici v Praze 4. Byt je 
částečně obsazen. V areálu střediska byl poskytnut prostor projektu LifeTool. Byla provedena 
restrukturalizace služeb střediska. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 8 465 
Výnosy: 9 375 
Výsledek hospodaření:  910 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 19-2300260217/0100 
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Praha - St ředisko k řesťanské pomoci 
středisko pro lidi v obtížné životní situaci, seniory a osoby se zdravotním postižením 
 
Diakonie ČCE – Středisko k řesťanské pomoci v Praze; Belgická 22, 120 00 Praha 2 
Telefon: 222 520 589 
E-mail: skp@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http//skp.diakoniecce.cz 
Ředitelka: Mgr. Libuše Roytová 
 
Správní rada 
Mgr. Libuše Roytová,  PhDr. Jarmila Čierná, Miriam Svobodová, Irena Trubačová, Marie 
Siváková  
 
Dozor čí rada  
Mgr. Zdenka  Novotná (předsedkyně) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Krizová pomoc 
� Azylový dům pro matky s dětmi 
� Služby následné péče Dobroduš 
� Pečovatelská sužba Vinohrady-Vršovice 
� Pečovatelská služba Klamovka 
� Pečovatelská služba Ďáblice 
� Terénní zdravotní péče 

 
Realizované projekty 

� Projekty sekundární sociální prevence – „Pomoc k novému začátku“ (pomoc osobám ve 
výkonu trestu a jejich rodinám) 

� Terénní práce v ohrožených rodinách-  proj. Nadace Terezy Maxové  
 
Počet klient ů   

� Krizová pomoc – 2723 klientů (4483 intervencí) 
� 16 dobrovolníků v krizovém centru, 26 dobrovolníků v rámci dopisování s vězni 
� Azylový dům – kapacita 14 lůžek (v roce 2008 - 10  žen + 14 dětí), 2 dobrovolníci 
� Služby následné péče – 42 klientů, 35  dobrovolníků 
� Pečovatelská sužba Vinohrady-Vršovice – 52 klientů 
� Pečovatelská služba Klamovka – 60 klientů 
� Pečovatelská služba Ďáblice – 88 klientů (+ 5090 obědů) 
� Terénní zdravotní péče – 38 klientů 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Kromě trvalých projektů sociální prevence, pečovatelské služby a terénní zdravotní služby byla 
věnována péče rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Projekt byl 
podpořen Nadací Terezy Maxové. Ve výroční zprávě jsou zařazeny také příběhy klientů, aby 
zpráva plastičtěji ukázala naši činnost. Pro ilustraci se s vámi podělím o jeden případ  s dobrým 
koncem. 
Na službu následné péče  Dobroduš se obrátila prostřednictvím dcery paní Marta. Zdravotní 
stav paní Marty se  zhoršil po smrti manžela. Nebyla schopna bydlet samostatně, starat se o 
domácnost, neměla chuť k jídlu, začala hubnout. Při návštěvě sociální pracovnice si vzájemně 
vyjasňovaly očekávání. Paní Marta se poté začala jedenkrát  týdně setkávat s dobrovolnicí, 
chodily spolu na procházky, do muzea, do cukrárny i na koncert. Během setkání začala 
docházet paní Marta sama do stacionáře Eset na psychoterapeutické skupiny. Po deseti 
měsících si paní Marta uvědomila, že již dobrovolnici Alenu jako společnici nepotřebuje a je 
schopna se o sebe postarat sama. Obnovila i svoje dřívější kontakty. Sociální pracovnice, paní 
Marta a dobrovolnice dospěly k dohodě, že je možné ukončit spolupráci. Tato spolupráce 
přinesla pozitivní výsledky. 
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Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 13 112 
Výnosy: 13 216 
Výsledek hospodaření:  104 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1932094339/0800 
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Praha - Stod ůlky 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stod ůlkách: Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 
Telefon: 235 312 981; Fax: 235 312 979; Mobil: 777 910 557 
E-mail: stodulky@diakoniep13.cz 
Webové stránky: www.diakoniep13.cz 
Ředitel: Mgr. Jakub Suchel 
Raná péče – vedoucí: Mgr. Alena Kunová; telefon: 235 518 39 2; mobil: 731 445 504 
Odlehčovací služba – vedoucí: Zde ňka Tačovská; mobil: 737 258 414 
Sociáln ě terapeutická dílna – vedoucí: Ludmila Svobodová, D is; telefon: 251 622 228; 
mobil: 731 445 534 
 
Správní rada 
Mgr. Jakub Suchel, Iva Procházková, Mgr. Pavla Skalová 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Petr Hudec (předseda), Ing. Vladimír Jenček, Mgr. Jana Kohoutová, Mgr. Alena Kunová, 
Ing. Pavel Prosek, Mgr. Hana Volná, Petr Weber 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Raná péče 
� Odlehčovací služba 
� Sociálně terapeutická dílna 

 
Počet klient ů   

� Raná péče – 113 rodin 
� Odlehčovací služba – 4 
� Sociálně terapeutická dílna – 12 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Zahájení rekonstrukce prostor pro Týdenní a denní stacionář.  
Bezúplatný převod objektu z MČ Praha 13 do vlastnictví střediska.  
 

� Raná péče  
Rok 2008 byl pro středisko rané péče rokem poměrně velkých změn. Jednou z nich byl 
vzrůstající zájem o službu rané péče ze strany rodin. Důvodem této skutečnosti je 
pravděpodobně skutečnost, že veřejnost je více informována o možnosti službu využít. Změn 
doznala i definice území, kam za rodinami jezdíme. Po Praze a Středočeském kraji můžeme 
poskytovat službu i rodinám v Plzeňském kraji.  
 

� Odlehčovací služba 
Odlehčovací služba v minulém roce sloužila rodinám žáků MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE 
Praha. V roce 2008 jsme byt odlehčovací služby dovybavili potřebným nábytkem, pomůckami a 
hračkami (stavebnice, hudební nástroje, skládačky).  
Odlehčovací služba se rovněž potýkala s problémy v personálním obsazení. V roce 2008 odešli 
všichni stávající pracovníci OS. V únoru 2008 nastoupila nová vedoucí OS, od září 2008 do 
února 2009 byli přijati další pracovníci, takže nyní je stav naplněn a stabilizován.  Dva pracovníci 
studují dálkové VOŠ a VŠ, jeden zaměstnanec nastoupil do kurzu pro pracovníky v sociálních 
službách.  
 

� Sociáln ě terapeutická dílna  
Sociálně terapeutická dílna dokončila v průběhu roku 2008 transformaci ze služby sociální péče 
(centrum denních služeb) do služby sociální prevence (sociálně terapeutická dílna). Na základě 
vývoje postoje společnosti k lidem s postižením, a tedy možnému pracovnímu zařazení těchto 
lidí na otevřeném trhu práce, se pracovníci pokusili „zaplnit mezeru“ v procesu přípravy lidí 
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s kombinovaným postižením na volný trh práce, a tím jim umožnit zvládnout přechod mezi 
školou a pracovním poměrem. 
Procesem úprav prošly také všechny dokumenty dílny, byl vypracován veřejný závazek a 
postupně jsou doplňovány další dokumenty vztahující se ke standardům kvality sociálních 
služeb. Byly navázány kontakty s  agenturami podporovaného zaměstnávání a dalšími 
organizacemi nabízejícími podporu lidem stejné cílové skupiny. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 5 981 
Výnosy: 6 147 
Výsledek hospodaření:  166 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 127747339/0800  
IČ : 62931270 
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Praha - Strašnice 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10; Saratovská 159, 100 00 Praha 10 – 
Strašnice 
Telefon: 274 821 297; Fax: 274 812 185 
E-mail: ratolest@centrum.cz 
Webové stránky: http://ratolest.wz.cz 
Ředitelka: Mgr. Vlasta Beš čecová 
 
Správní rada 
Mgr. Vlasta Beščecová, Bc. Renata Kunzmannová, Irena Kovaříková 
 
Dozor čí rada 
Kateřina Potočková (předsedkyně) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Denní stacionář pro klienty s kombinovaným postižením 
� Raná péče 

 
Realizované projekty 

� Výtvarná terapie pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením – 
na podporu kulturních aktivit  

� Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
� „Jako doma“  - VIZE 97 – automatická pračka 

 
Počet klient ů – kapacita 2008 

� Denní stacionář – 13 
� Raná péče – 9 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 

� V dubnu se ve zcela zaplněném kostele konal benefiční koncert u Martina ve zdi 
� Opět jsme se přihlásili k aktivitám Fóra dárců organizovaným Dnem pro Charitu 

s Českou spořitelnou, jejíž zaměstnanci se rozhodli pro jednodenní pomoc také v naší 
organizaci 

� Koncem roku začala rekonstrukce oplocení budovy a drobné úpravy zahrady 
� Pokračovali jsme v práci komunitního plánování naší městské části, mimo jiné i 

pokračováním v účasti na projektu Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením a 
jejich rodin z Prahy 10 na trh práce 

� Středisko Ratolest poskytuje také ranou péči, která je terénní službou, v péči máme 
průměrně devět rodin. Zúčastnili jsme se setkání rodin na téma „Vánoční oslavy“ ve 
středisku ve Stodůlkách 

 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 3 740 
Výnosy:  3 740 
Výsledek hospodaření:  0 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 283 558 329/0800 
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Praha - St ředisko pro zrakov ě postižené 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – Středisko pro zrakov ě postižené; Klimentská 18, 110 15 Praha 1 
Telefon: 222 316 306, 732 324 956 
E-mail: szp@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://szp.diakoniecce.cz 
Ředitelka: Mgr. Jana Červeňáková 
 
Správní rada  
Mgr. Jana Červeňáková, Ivo Plhák 
 
Dozor čí rada 
Milan Souček (předseda) 
 
Sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže ním 

� zvuková, braillská a elektronická knihovna pro lidi se zrakovým postižením (ZP) 
� pořádání několika druhů setkávání ZP a jejich přátel 

 
Počet klient ů 
Celkem – 235 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Začátkem roku si středisko připomnělo 15 let samostatné existence. Slavnostního setkání 
(15.3.) se zúčastnili současní i bývalí pracovníci, zástupci partnerského sboru, uživatelé 
služeb i hosté. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období proběhla v březnu volba 
(jmenování) nové dozorčí rady. Předsedou zůstává i nadále p. M. Souček.  
V dubnu se konal  benefiční koncert, na kterém účinkoval dívčí vokální soubor Adash a 
klezmerová skupina Naches. Koncert potěšil posluchače i pořadatele. 
Od listopadu je čtenářům nabízena na CD ve formátu MP3 i Mana – biblické čtení na každý 
den. 
V braillské knihovně byly kromě běžných periodik připraveny a vytištěny další dvě biblické 
knihy a dva nevelké tituly z pera prof. Jara Křivohlavého. 
V květnu a říjnu se konala víkendová setkání a v létě dva týdenní pobyty pro osoby se ZP a 
jejich přátele. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 654 
Výnosy: 541 
Výsledek hospodaření:  - 113 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 3974329/0800 
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Příbor 
středisko pro seniory a pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko v P říboře; Ji čínská 238, 742 58 P říbor 
Telefon: 556 725 359; Mobil: 736 136 870 
E-mail: pribor@diakoniecce.cz 
Ředitelka: Bc. Lenka Va ňková 
 
Správní rada 
Bc. Lenka Vaňková, Monika Heraltová, Marie Němcová 
 
Dozor čí rada 
Ing. Karel Neumann (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Pečovatelská služba 
� Azylový dům pro osamělého rodiče s dětmi a ženy v tísni v Příboře 
� Ošetřovatelská služba 

 
Počet klient ů  
Celkem – 110 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Činnost  Azylového domu pro osamělého rodiče s dětmi a ženy v tísni, který jsme převzali v řijnu 
2007, jsme byli nuceni v dubnu 2008 uzavřít z důvodů neposkytnutí dotace na provoz z MPSV.  
Provoz pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče byl v plné míře zajištěn. Velmi se 
povedla již naše stálá akce Šatník, kdy jsme Diakonii v Broumově poslali 300 beden s 
ošacením. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 2 361 
Výnosy: 2 318 
Výsledek hospodaření:  - 43 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1762506379/0800 
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Rokycany 
středisko pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech; Sv. Bojovník ů za Svobodu 68, 337 01 Rokycany 
– Střed (koresp. adresa) 
Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany – Nové M ěsto (sídlo) 
Telefon: 371 709 610; Mobil: 776 107 733 
E-mail: rokycany@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://rokycany.diakoniecce.cz 
Ředitel: Bc. Petr Neumann 
 
Správní rada 
Bc. Petr Neumann, Jan Neckář, DiS, Ondřej Pellar 
 
Dozor čí rada 
Václava Gutová (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Odborné sociální poradenství 
� Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
� Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 
Realizované projekty 
 

� Projekty Nízkoprahového komunitního centra: 
o Projekt multikulturní výchovy (Finanční mechanismy EHP/ Norska 

prostřednictvím NROS a také z prostředků Nadace Vodafone) 
o Projekt „3 v 1“ Nadace O2 

 
� Projekty Ob čanské poradny Plze ň 

o Projekt „Dluhové poradenství“ Asociace občanských poraden spolu s ČSOB a.s. 
a Poštovní spořitelnou a.s. 

o Projekt „Specializované komplexní poradenství obětem trestních činů“ Asociace 
občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR 
 

� Projekty Centra podpory rodiny 
o Projekt Centrum podpory rodiny z dotace MPSV ČR – odboru rodinné politiky 
o Projekt prevence kriminality KÚ Plzeňského kraje a Magistrátu města Plzně  
o Projekt „Podpora rodiny“ za podpory Nadace Terezy Maxové 

 
Počet klient ů 
Nízkoprahové zařízení – celkem 120 klientů (9 456 kontaktů) 
Sociálně aktivizační služby – 46 rodin, 174 rodinných příslušníků 
Sociální poradenství – 514 konzultací a 577 dotazů 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Nízkoprahové komunitní centrum: Trápily odchody pracovnic na mateřskou dovolenou. 
Vyvrcholil projekt multikulturní výchovy, který přesahoval standardní aktivity nízkoprahového 
zařízení a který nabídl prostor pro spolupráci s rokycanskými základními a středními školami. 
Občanská poradna Rokycany: Výrazně stabilizovala svou činnost – rozšířila personál a 
zvýšila kapacitu služby. Jako nadstandardní aktivitu realizovala preventivní a poradenské 
besedy s občany. 
Centrum podpory rodiny: Rozšířilo svou působnost do Plzně a okresu Plzeň - jih a Plzeň - 
sever navýšilo personální zabezpečení a kapacitu služby 
Za celé st ředisko: „Historické mezníky“: Nákup historicky prvního vozidla střediska (Škoda 
Roomster). 
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Obdržení historicky první investiční dotace od státu – 50 000,- Kč od KÚ Plzeňského kraje - 
Historické rozšíření služeb i mimo Rokycansko. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 5 220 
Výnosy: 5 351 
Výsledek hospodaření:  132 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 171836611/0300 
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Rýmařov 
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko v Rýma řově; tř. Hrdin ů 48, 795 01 Rýmařov 
Telefon: 554 211 294; Mobil: 604 570 210 
E-mail: diakoniedos@iol.cz 
Webové stránky: www.diakonierymarov.cz 
Ředitelka: Bc. Marcela Sta ňková 
 
Správní rada 
Bc. Marcela Staňková, Jana Haberhauerová, Mgr. Vladimír Stanzel 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Zdeňka Sedláčková (předsedkyně) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro seniory v Dolní Moravici 
� Domov se zvláštním režimem 
� Kavárnička 
� Masáže 
� Muzikoterapie 
� Osobní asistentce 
� Ošetřovatelská péče 
� Pečovatelská služba 
� Pedikúra 
� Půjčování kompenzačních pomůcek 
� Týdenní stacionář v Dolní Moravici 

 
Realizované projekty 

� Masáže – klasická (relaxační) masáž, reflexní masáž, lymfatická masáž 
 
Počet klient ů 

� Domov pro seniory – 23 
� Domov se zvláštním režimem – 11 
� Pečovatelská a ošetřovatelská služba – 906 (i s donáškou obědů) 
� Týdenní stacionář – 13 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
18. ledna proběhl již sedmý reprezentační ples střediska; jeho výtěžek 41 524,- Kč byl použit na 
vybudování asfaltové příjezdové cesty u Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Převzali 
jsme do své péče dům s chráněnými byty na ulici Lidická. Z projektu spolufinancovaného KÚ 
MSK jsme zakoupili nový transportní vůz Renault, který budou používat senioři z rýmařovska, 
Klub turistů i klienti Kouzelné buřinky k dopravě na své akce. Marcela Maňurová se po vítězství 
v konkurzu, studiu a úspěšně složených zkouškách stala Průvodcem v zavádění standardů 
kvality sociální péče. Marcela Staňková postoupila mezi tři finalistky ústředního kola soutěže 
Sestra roku 2007.  
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 12 643 
Výnosy: 12 643 
Výsledek hospodaření:  0 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1844564329/0800 
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Soběslav 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko Rolni čka; Mrázkova 700/III, 392 01 Sob ěslav 
Telefon: 381 522 054; Mobil: 739 570 420 
E-mail: info@rolnicka.cz 
Webové stránky: www.rolnicka.cz 
Ředitel: Mgr. Karel Novák 
 
Správní rada 
Mgr. Karel Novák, Mgr. Kamila Viktorová, Mgr. Barbora Růžičková, Bc. Jiřina Svobodová, 
Marcela Vejdová 
 
Dozor čí rada 
Kateřina Růžičková, DiS. (předsedkyně) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Centrum denních služeb v Mrázkově ulici pro děti a mladistvé 
� Centrum denních služeb v Bezděkově ulici pro dospělé klienty 
� Chráněné bydlení 
� Chráněná dílna 
� Čajovna – kavárna Rolnička s vytvořenými chráněnými místy 
� Doplňkové služby: doprava klientů do střediska; rehabilitace, arteterapie, logopedie, 

canisterapie 
 
Realizované projekty 

� ESF a ČR  – Zvýšení pracovní integrace lidí s postižením 
� ESF a ČR  – Dlouhodobé zvýšení kapacity a posílení řízení organizace 
� Program CZ0043 financovaný z finančních prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Jihočeským 
krajem – Rehabilitační programy Rolničky pro děti s handicapem 

� NROS ze sbírky Pomozte dětem! – Svoz Rolničky 
� NROS ze sbírky Pomozte dětem! – Neobyčejný kamarád 
� MK ČR – Arteterapie a Kulturní aktivity 
� Nadace Preciosa – Rozšíření pracovní kvalifikace lidí s postižením 
� Nadace Divoké husy – Benefice s Divokými husami ve prospěch chráněného bydlení 
 

Počet klient ů  
Celkem – 59 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
V roce 2008 oslavila Rolnička 15 let od založení. Zakoupili jsme byt 4+1 v běžné zástavbě 
Soběslavi a počali v něm budovat nové chráněné bydlení. Po dobu 8 měsíců probíhal v čajovně 
program pracovní rehabilitace, absolvovala ho jedna žena se zdravotním postižením a zdárně 
zakončila praktickou i ústní zkouškou. Chráněná dílna rozvíjela spolupráci s firmami a vyráběla 
dárky na zakázku pro zaměstnance firem či obchodní partnery. Ke konci roku přešel 
dobrovolnický projekt, po řadu let realizovaný v partnerském soběslavském sdružení „IMY“, 
přímo pod Rolničku. Jeden z dlouhodobých projektů byl zároveň akreditován Ministerstvem 
vnitra ČR.  
V průběhu celého roku jsme společně i v rámci menších skupin, vedle každodenního běžného 
provozu, navštívili řadu kulturních i sportovních akcí, jezdili do bazénu, podnikali výlety, 
přespávali v Rolničce. Stejně jako v předchozích letech jsme pořádali tradiční akce (jarmarky, 
Rolničkování, kampaň ČCErolniČCE, sbírku Rolničkový den). V tomto roce jsme zároveň 
spustili sbírku na pořízení nového mikrobusu pro dopravu klientů a na úhradu nákladů na 
pořízení nového bytu. 
A bylo by toho ještě mnoho co říci, tak pokud chcete vědět více, vše najdete na 
www.rolnicka.cz. 
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Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 12 056 
Výnosy: 12 535 
Výsledek hospodaření:  479 
 
Bankovní spojení (ú čet darů) 
Volksbank, číslo účtu 4200192658/6800
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Sobotín 
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko v Sobotín ě; Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín 
Telefon: 583 237 176, 583 237 177 
E-mail: sobotin@diakoniecce-sobotin.cz 
Webové stránky: www.diakoniecce-sobotin.cz 
Ředitelka: Ing. Hana Řezáčová 
 
Správní rada 
Ing. Hana Řezáčová, Drahomíra Krejčová, Milena Kútná, Marie Sléhová 
 
Dozor čí rada 
Vanda Nedbalová (předsedkyně), Mgr. Petr Maláč (část roku), Josef Pagáč (část roku), 
Miroslava Zemánková, Věra Nováková (část roku), Jarmila Pospíšilová (část roku), Jana 
Stoklasová, Ing. Jana Kašparová, Hana Eliášová, MUDr. Jiří Podivinský, Marie Barvová 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro seniory 
� Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí 
� Odlehčovací služby pro osoby s demencí 
� Pečovatelská služba 
� Internetová kavárna 

 
Počet klient ů  

� Domov pro seniory – 106 
� Domov se zvláštním režimem – 38 
� Odlehčovací služby – 6 
� Pečovatelská služba – 60 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Hned v prvním pololetí roku prošla naše služba Domov pro seniory inspekcí kvality.  I když jsme 
nezvítězili – nesplnili jsme všechna zásadní kritéria, dosáhli jsme počtem bodů na dobré 
hodnocení plnění standardů kvality. „Poinspekční“ část roku pak byla ve znamení odstraňování 
zjištěných nedostatků, dopracovávání a zdokonalování metodik a pracovních postupů a 
zavádění změn do každodenní praxe. 
Výraznou pomocí v tomto procesu byla nová kolegyně – vysokoškolsky vzdělaná sociální 
pracovnice, která přijala roli manažerky kvality v našem středisku. Uspokojivá finanční situace 
nám umožnila pokračovat v modernizaci vybavení – pro další uživatele jsme pořídili elektrické 
polohovací postele, nové noční stolky a uzamykatelné skříně. Byla zahájena rozsáhlejší oprava 
pokojů na hlavní budově, včetně hygienického zázemí (WC a sprchy u pokojů), která byla 
dokončena v roce 2009. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 36 771 
Výnosy: 36 691 
Výsledek hospodaření:  - 80 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 383047-841/0100 
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Uherské Hradišt ě 
středisko pro lidi s postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko Cesta; Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hrad išt ě 
Telefon: 572 557 273; Mobil: 737 507 915 
E-mail: cesta@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://cesta.diakoniecce.cz 
Ředitelka: Bc. Zuzana Hoffmannová 
 
Správní rada 
Bc. Zuzana Hoffmannová, Miloslava Koželuhová, Anastazie Majíčková (do 30.6. 2008), 
Miroslava Veselá (od 1.7. 2008) 
 
Dozor čí rada 
Karel Hoffmann (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Denní stacionář pro klienty se středním až těžkým mentálním či kombinovaným 
postižením ve věku od 7 do 26 let 

 
Počet klient ů 

� Celkem – 14 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
V roce 2008 jsme oslavovali již 10 let poskytování sociálních služeb v našem středisku. 
Díky tomu proběhla řada akcí, kde jsme si tuto skutečnost připomněli. Uspořádali jsme několik 
úspěšných benefičních akcí, například již tradiční a oblíbený Kloboukový bál či divadelní 
představení, dražbu uměleckých děl, zahradní slavnost či dva velké benefiční koncerty.  
Tradičně jsme uspořádali také vánoční charitativní sbírku v hypermarketu Tesco. 
Díky finančnímu přispění sponzorů se nám podařilo zakoupit 2 velmi kvalitní zbrusu nové vozíky 
pro naše klienty. 
Již podruhé jsme ve spolupráci s městem Uherské Hradiště a s Maltézskou pomocí, která sídlí 
v našich prostorách, uspořádali ve středisku humanitární sbírku šatstva a dalších předmětů pro 
Diakonii Broumov. 
Středisko se dále velmi aktivně zapojovalo do procesu komunitního plánování sociálních služeb 
v Uherském Hradišti (jako člen Řídicí i Pracovní skupiny). 
V závěru roku jsme velmi intenzivně pracovali na přípravách otevření další služby. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 3 039 
Výnosy: 3 016 
Výsledek hospodaření:  - 23 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 127242365/0300 
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Valašské Mezi říčí 
středisko pro seniory 
 
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Mezi říčí; Vrbenská 803, 757 01 Valašské Mezi říčí 
Telefon: 571 619 431; Mobil: 739 038 424 
E-mail: valmez@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.diakonievm.cz 
Ředitelka: Dobromila Krupová 
 
Správní rada  
Dobromila Krupová, Lenka Kostelná, Jarmila Strnadlová 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Emílie Cibulcová (předsedkyně), Ludmila Fuksová, Ing. Jana Ježíková, Ing. Tomáš 
Jelínek, ak. mal. Karla Palátová, Pavla Taurková, Bronis Trčka 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Ošetřovatelská a pečovatelská služba 
� Denní stacionář 
� Půjčování kompenzačních pomůcek 
� Trénování paměti pro seniory 
� Pedikúra 
� Masáže 
� Šatník 

 
Realizované projekty 

� Rekondičně rehabilitační pobyty 
� Benefiční koncerty 
� Poděkování dobrovolníkům - studenti gymnázia  - pásmo Duhová taška 
� Společenské akce pro klienty + grilování spolu s klienty hospice Citadela 
� Den Diakonie – 15 let činnosti 
� realizace odborných seminářů 
� lektorování 
� poznávací zájezd zaměstnanců do jiných středisek Diakonie 
� Dny trénování paměti pro veřejnost (přednášky a kurzy) 
� prezentace střediska v církvi i mimo ni 
� Dny otevřených dveří 
� zapojení se do střednědobého plánování kraje a komunitního plánu města Valašské 

Meziříčí 
 
Počet klient ů  
Ošetřovatelská a pečovatelská služba: 

� 130 (denní kapacita) 
� 392 (v průběhu roku) 

Denní stacionář: 
� 10 (kapacita) 
� 50 (v průběhu roku) 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky st řediska 
Rok 2008 byl pro naše středisko rokem jubilejním – od jeho založení uplynulo 15 let. Jsme 
vděční za to, že se podařilo ustát některé těžké chvíle, jsme vděční za všechny drobné radosti, 
které jsme směli prožít spolu s klienty nebo jen tak, mezi sebou. A jsme vděční všem, kdo nás 
na této cestě provázeli a podpořili. Věřím, že nic z toho nebylo nahodilé, děkuji za víru a důvěru, 
která nás mohla vést i posilovat. 
V otázce financí byl minulý rok více než jiné hodně nejistý, ba přímo existenci střediska 
ohrožující. Poslední chybějící částku ve výši 900 000,- Kč jsme dostali na náš účet z MPSV až 
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22. prosince! Do té doby jsme úporně šetřili, abychom mohli zachovat služby ve stejném 
rozsahu i kvalitě. Nakonec tedy hospodaření v loňském roce skončilo mírným přebytkem.  
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 7 801 
Výnosy: 8 128 
Výsledek hospodaření:  327 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1855020319/0800
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Valašské Mezi říčí - hospic 
hospic 
 
Diakonie ČCE – hospic Citadela; Žerotínova 1421, 757 01 Valaš ské Mezi říčí 
Telefon: 571 629 084 
E-mail: hospic@citadela.cz 
Webové stránky: www.citadela.cz 
Ředitel: Ing. Miloslav B ěťák 
 
Správní rada 
Ing. Miloslav Běťák, MUDr. Pavel Prodělal, Mgr. Jaroslava Dobešová 
 
Dozor čí rada 
Bc. Kateřina Pivoňková, Ing. Pavel Ježík, Mgr. Věra Tyralíková, Ruth Kopecká, Lubomír Dobeš 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Ústavní hospicová paliativní péče 
� Odlehčovací služby 
� Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních – sociálně zdravotní lůžka 

 
Počet klient ů 

� Celkem lůžková kapacita – 70 
� Celkem realizováno 18 166 OD (ošetřovatelských lůžkodnů) 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 

� Rozšíření kapacity sociálně zdravotních lůžek v budově bývalé LDN 
� Posílení a stabilizace pracovního kolektivu se 64 přepočtenými pracovními úvazky 

zaměstnanců 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 24 368 
Výnosy: 24 313 
Výsledek hospodaření:  - 55 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 94-2556380247/0100 
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Vlašim 
středisko pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi; Benešovská 507, 258 01 Vlašim 
Telefon: 317 844 482 
E-mail: vlasim@diakoniecce.cz 
Webové stránky: http://vlasim.diakoniecce.cz 
Ředitel: Ing. Vladimír Janoušek 
Účetní: Milada Kratochvílová 
Vedoucí pracovník sociálních služeb: Bc. Pavla Čadilová 
 
Správní rada 
Ing. Vladimír Janoušek, Milada Kratochvílová, Bc. Pavla Čadilová 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Tomáš Trusina (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Azylový dům – Dům pro matku a dítě 
� Dům na půl cesty 

 
Realizované projekty 

� Den otevřených dveří 
� Prodej výrobků zhotovených uživateli služeb 
� Velikonoční zdobení vajec 
� Vánoční divadelní hra 
� Vánoční pečení 

 
Počet klient ů 

� Dům pro matku a dítě – 25 
� Dům na půl cesty – 7 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Několik zaměstnanců navštívilo středisko Diakonie ČCE v Litoměřicích, exkurse byla pro 
všechny zúčastněné přínosem. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 2 825 
Výnosy: 3 113 
Výsledek hospodaření:  288 
 
Hospodářský výsledek byl ovlivněn přechodem budovy střediska do vlastnictví střediska. 
Dlouhodobý majetek střediska vzrostl v roce 2008 o 2 689 460 Kč. 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 528700339/0800 
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Vrchlabí 
středisko pro lidi se zdravotním postižením 
 
Diakonie ČCE – středisko Sv ětlo ve Vrchlabí; Pražská 858, 543 01 Vrchlabí 
Telefon: 499 423 566; Mobil 739 244 639 
E-mail: svetlo@vrchlabi.cz 
Webové stránky: http://vrchlabi.diakoniecce.cz 
Ředitel: Mgr. Ji ří Cupák 
Vedoucí Centra denních služeb: Mgr. Sv ětlana Sazečková 
Vedoucí pracovišt ě Rané péče: Marcela Sobotková 
 
Správní rada 
Mgr. Jiří Cupák 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Petr Chlápek (předseda), Šárka Jeriová, Květa Charvátová, MUDr. Irena Jebavá, Ing. 
Miroslav Sazeček (do října 2008), Michal Vejslav, Petr Hofman 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením (mentálním nebo 
kombinovaným) či duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu  

� Raná péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením 
  
Realizované projekty 

� Keramická a svíčkařská dílna - Siemens 
� Keramický Kruh - Nadační fond Václava a Livie Klausových, Nadace Via  
� Materiál na výrobu svíček a keramiky - Nadace Divoké Husy  
� Plat jednoho pracovníka - Vodafone 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 

� přestěhovali jsme se do nových prostor (od 1.4. 2008)  
� zpracovali a podali jsme žádosti v rámci Evropských fondů, prostřednictvím Centra 

evropského projektování, na rekonstrukci budovy v ul. Chelčického, kterou jsme v roce 
2006 zakoupili 

� v letošním roce se ve Středisku vystřídali 4 ředitelé, což je na velikost střediska velké 
číslo (Mgr. Tomáš Komárek, Jitka Lorenzo Gonzalez, Mgr. Pavel Kalus, Mgr. Jiří Cupák) 

� proběhla aktualizace směrnic a jiných důležitých dokumentů, zároveň jsme byli nuceni 
čelit valícímu se proudu administrativy, tj. podání žádosti o dotace, práce pro 
benchmarking sociálních služeb (BSS) Královéhradeckého kraje (KHK), hlášení změn na 
kraji atd., s jinými drobnými provozními problémy 

� pořádali jsme již 4. ročník turnaje v Boccie  
� proběhla tradiční sbírková akce „Týden pro Světlo“ 
� zúčastnili jsme se Her bez Hranic a festivalu „Mezi námi“ 
� vyrazili jsme na Exkurzi do České televize  
� sportovci našeho klubu SK Krkonoše, který je součástí Českého hnutí Speciálních 

olympiád, soutěžili v mezinárodním turnaji ve stolním tenise. Jiří Feifer se umístil na 3. 
místě a Luboš Gróf na 4. místě  

� pořádali jsme tradiční akci „Perníkový den“, tentokrát k nám přijel host z Pardubic - 
perníkář Aleš Vostřez 

� na konci roku jsme zorganizovali benefiční představení „Spaste duše – Revizor“, 
divadelní společnosti Josefa Dvořáka  

� Spolupráce se Svazkem měst a obcí Horní Labe, zapojení do komunitního plánování, 
zapojení do tzv. Místní akční skupiny, Dokončení Globálního grantu (letáky, strategický 
plán, školení aj.) 
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Počet klient ů – kapacita 2008 
Centrum denních služeb – 14 
Raná péče – 12 rodin 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 2 721 
Výnosy: 2 670 
Výsledek hospodaření:  - 51 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 194774716/0300 
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Vsetín 
středisko pro seniory a pro lidi v obtížné životní situaci 
 
Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34/2, 755 01 Vsetín 
Telefon: 571 420 617; Mobil: 731 517 257 
E-mail: vsetin@diakoniecce.cz 
Webové stránky: www.diakonievsetin.cz 
Ředitel: Ing. Dan Žárský, tel: 731 517 257 
Vedoucí služeb pro sociáln ě vylou čené obyvatele:  
Mgr. Marta Doubravová, tel: 736 677 798 
Vedoucí služeb pro seniory: Ing. Karla Da ňová 
 
Správní rada 
Ing. Dan Žárský, Mgr. Marta Doubravová, Ing. Karla Daňová 
 
Dozor čí rada 
Mgr. Bronislav Czudek (předseda) 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Domov pro seniory Vsetín Ohrada 
� Odlehčovací služby pobytové 
� Pečovatelská služba – Domácí péče 
� Denní stacionář pro seniory – Zahrada 
� Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Rubikon 
� Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Mozaika 

 
Realizované projekty (mimo sociální služby) 

� Výukové a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně 
� Předškolní příprava romských dětí - školička 
� Vzděláváním k integraci 
� Finanční řízení Diakonie Vsetín 
� Koordinace komunitního života Romů ve Vsetíně 
� Sociálně právní ochrana dětí 
� Společně – kulturní a společenské akce pro veřejnost 
� Šumný Vsetín – fotosoutěž a výstava 
� Jilestar – romský taneční soubor 
� Pochod Broučků 
� Dokumentem k integraci 

 
Počet klient ů 

� Služby pro seniory – 54 až 70 
� Služby pro sociálně vyloučené – 255 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitele st řediska 
Služba sociálně vyloučeným osobám v roce 2008 probíhala zejména formou nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež „Rubikon“ a prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi „Mozaika“, které sestávají z „Výukového a motivačního centra pro romské děti“ tzv. VMC 
(zaměřuje se na doučování dětí ze ZŠ) a „Školičky“ (zaměřuje se na předškolní přípravu dětí). 
Děti i rodiče mohou v Rubikonu i Mozaice trávit volný čas, hovořit o svých problémech se 
sociálními pracovníky a účastnit se připravovaných programů. Díky laskavým a odborně 
vzdělaným 10 pracovníkům a řadě dobrovolníků se daří poskytovat kvalitní služby zvláště 
v lokalitě Poschla a ulici Jiráskova ve Vsetíně. Mezi nabízené aktivity patří i sportovní akce a 
výjezdní víkendové akce a různé táborové pobyty. Rubikon navštěvovalo 133 uživatelů, 
Mozaiku: Školička 65 a VMC 110 dětí a rodičů. Filmový klub 61, Komunitní večery 69, 
Tělocvična 21 uživatelů. Rozvíjela se také terénní práce naší asistentky zaměřená zvláště na 
děti navštěvující 1. a 2. třídu na ZŠ Trávníky. Pokračovala aktivita našeho romského folklorního 
tanečního souboru Jilestar (Ze srdce). V průběhu roku jsme připravili téměř 20 akcí pro 
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veřejnost včetně výstavy fotografií nazvané Šumný Vsetín, produkce vlastních videodokumentů 
Dokumentem o integraci, multikulturního hudebního festivalu Společně při hudbě, lampiónového 
průvodu Pochod s Broučky a řadu dalších akcí. 
Perlička z naší služby: 
Předškoláci běhali po místnosti a dívali se do všech koutů a škvírek. Hledali pavouky. 
Pracovnice je napomíná: „Ale ne, že pavoukům budete ubližovat!“ Děti se na ni udiveně dívají a 
povídají: „Ne, ne. My chceme, aby nás pavouk kousnul.“ Pracovnice „???“ Děti: „Když tě kousne 
pavouk, bude z tebe Spiderman!“ 
 
Další naše služby jsou zaměřeny na seniory. Služba Domácí péče se věnovala 28 uživatelům. 
Tuto službu vykonávaly pouze dvě pečovatelky, protože se nám opět nepodařilo získat dostatek 
finančních prostředků pro rozvoj této služby. Denní stacionář Zahrada pro seniory a osoby se 
syndromy demence vytvářel vstřícné prostředí pro 9 uživatelů za podpory tří pečovatelek 
s celkovým úvazkem 1,1 pracovníka.  
Domov pro seniory Vsetín Ohrada pečoval o 32 seniorů a využití kapacity bylo 92%. V tomto 
Domovu poskytujeme také 4 lůžka Odlehčovací pobytové služby. Celkem zde pracuje 16 
zaměstnanců. 
Příběh:  
„Paní Milada. Dcera chudých pasekářů. V dětství těžká práce na poli. Zhruba před deseti lety si 
začaly Miladiny děti všímat, že si maminka občas nemůže vzpomenout na “to správné slovo“. 
Postupně věty přestaly dávat smysl. Také se u ní doma občas něco „ztratilo“, a pak našlo na 
neobvyklém místě – třeba klíče v mrazáku, hrnec s obědem ve vaně, kabát na balkóně. 
Jednoho dne šla na návštěvu k synovi. Nedošla – zabloudila. Lékař Miladě diagnostikoval 
Alzheimerovu chorobu. Rodina začala využívat služby Zahrady Diakonie Vsetín. 
 
V květnu 2008 byl ukončen projekt Finanční řízení, který pomohl našemu středisku zkvalitnit 
finanční řízení a plánování a projekt Vzděláváním k integraci, který pomohl zvýšit kompetence 
v oblasti komunikace, řízení týmu, řízení organizace. 
Povzbudily nás návštěvy přátel z USA, Francie a Rakouska, kteří při té příležitosti poskytli 
finanční dar pro naši službu. Opět nás podpořila řada dárců - jak právnických osob, tak i 
individuálních dárců, mj. také Fastenopher z SRN. 
Koncem roku jsme získali dotaci ze zdrojů EU ve výši 25,5 mil. pro vybudování Domova se 
zvláštním režimem pro seniory s demencí (20 lůžek) a Denní stacionář Zahrada s kapacitou 12 
uživatelů. Celkové náklady se odhadují na 34,7 mil. Kč. Chybějí nám stále ještě prostředky ve 
výši 6,5 mil Kč. Stavba bude zahájena v červnu 2009 a ukončena v červenci 2010.  
Středisko hospodařilo zejména s dotacemi z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Evropského sociálního fondu, Zlínského 
kraje, Města Vsetín, Úřadu práce, dárců a nadací. Celkem jsme podali 54 žádostí a získali 31 
dotací. Celkem průměrně ve středisku pracovalo 34 pracovníků. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 15 158 
Výnosy: 15 143 
Výsledek hospodaření:   - 15 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 191748635/0300 
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Škola Čáslav 
                                                             
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie  ČCE Čáslav 
Komenského nám. 140, 286 01 Čáslav 
Telefon: 327 311 359 
E-mail: skolacaslav@seznam.cz 
Webové stránky: www.specialniskola.org 
Ředitelka: Ing. Jitka Richterová 
 
Rada školské právnické osoby 
Radka Pospíšilová, Mgr. David Šourek, Ing. Antonín Hejzlar 
 
Poskytované činnosti a služby  

� Základní škola speciální pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením 
� Pro mladé lidi, kteří nemají dokončenou povinnou školní docházku, může škola otevřít 

kurz pro získání základů vzdělání 
� (od 1.9.2010 se otevírá Praktická škola jednoletá, která je určena pro absolventy 

speciálních škol) 
 
Realizované projekty 

� Projekt Kovadlina pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich všestranný 
rozvoj osobnosti 

 
Počet žáků 
29 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 
Za nejvýznamnější považujeme projekt Kovadlina, který byl určen žákům se specifickými 
vzdělávacími potřebami a všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Projekt byl realizován na 
malém statku v objektu bývalé kovárny ve vesničce Rohozec nedaleko Kutné Hory. Naší hlavní 
myšlenkou a cílem bylo propojení školní výuky s praktickými činnostmi běžného života. Po 
dopolední výuce se žáci specializovali na práci s keramickou hlínou, se dřevem apod. 
Nechyběla ani péče o dům a zahradu a také o domácí zvířata. Velice dobře se měly dvě ovečky, 
králíci a činčila. Setkali jsme se s tím, že zde děti prvně v životě utíraly nádobí nebo myly 
podlahu. Některé neobvykle reagovaly na zvířata, kontakt jim přinášel nové zkušenosti. Žáci 
jsou ale každopádně velmi pyšní na své keramické výrobky, na dřevěné ptačí budky nebo na 
vánoční výzdobu. S pedagogy a dalšími pracovníky projektu jsme konstatovali, že projekt 
přinesl mnohem více, než jen splnění projektových cílů. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 4 337 
Výnosy: 4 587 
Výsledek hospodaření:   250 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 444873339/0800 
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Škola Merklín  
 
ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín 
Husova 346, 334 52 Merklín 
Telefon: 377 912 030; Mobil: 721 714 808 
Odlou čené pracovišt ě Sušice: Pod Nemocnicí 116/2, Sušice, tel: 371 651 226; 602 614 338 
E-mail: kovacova.spsm@volny.cz 
Webové stránky: http://www.specialniskolamerklin.cz  
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Ková čová 
Zástupce ředitele Merklín: Magdalena Sk řivanová 
Zástupce ředitele Sušice: Mgr. Iva Fišerová 
Ekonomka školy: Ing. Jana Horáková 
 
Rada školské právnické osoby 
Ing. Josef Beneš (předseda), Marta Mikulová, Pavel Šalom 
 
Školská rada 
Olga Hurtová (předsedkyně), Jana Oravcová, Bc. Štěpánka Nozarová 
 
Poskytované činnosti a služby 
Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a 
autismem. Umožňuje též vzdělání dospělým klientům, kteří nemají dokončenou povinnou školní 
docházku.Vzdělávají se zde žáci od 5 do 26 let. 

� Přípravný stupeň pomocné školy 
� Pomocná škola 
� Družina 
� Denní i večerní kurz pro doplnění základů vzdělání 
� Škola také organizuje hipoterapii, fyzioterapii, ergoterapii, muzikoterapii, logopedii a 

plavání 
 
Realizované projekty 

� Zelená učebna pod modrou oblohou 
� Integrace na hřišti 
� Asistent pedagoga 

 
Počet žáků – kapacita 2008 

� Přípravný stupeň – 7 
� Pomocná škola – 31 
� Kurz pro doplnění základů vzdělání denní – 8 
� Kurz pro doplnění základů vzdělání večerní – 7 

 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 
Školní rok 2008/2009 byl pro naši školu nevšední především otevřením odloučeného pracoviště 
školy v Sušici. Kapacita školy se rozšířila a na pracovišti v Sušici jsme otevřeli dvě nové třídy. 
Jednu třídu přípravného stupně ZŠ speciální a jednu rehabilitační třídu. Škola má v současné 
době celkem 50 žáků včetně frekventantů kurzu pro doplnění základů vzdělání. Snažíme se 
poskytnout všem našim žákům komplexní péči jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i v oblasti 
rehabilitace, relaxace a trávení volného času. Žáci mají možnost navštěvovat školní družinu a 
v rámci družiny i velké množství zájmových kroužků. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 7 128 
Výnosy: 7 399 
Výsledek hospodaření:  271 
 
Bankovní spojení 
ČSOB, číslo účtu 188716712/0300 
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Škola Ostrava 
 
Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava 
U Cementárny 23, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Telefon: 595 782 267; Mobil: 604 755 292 
E-mail: i.savkova@specialniskola.eu 
Webové stránky: www.specialniskola.eu 
Ředitelka školy: Mgr. Irena Savková 
 
Rada školské právnické osoby 
Ing. Petr Moravec, Ing. Josef Rzyman, Mgr, Jaroslav Kaďurek 
 
Školská rada 
Mgr. Jaroslav Kaďurek, Bc. Iveta Hrabcová, A. Střondalová 
 
Poskytované činnosti a služby 
Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí s různou kombinací vad.Umožňuje také vzdělání 
dospělým jedincům, kteří nemají dokončenou povinnou školní docházku.Vzdělává děti od 5 do 
26 let. 

� Přípravný stupeň pomocné školy 
� Pomocná škola 
� Denní  kurz pro doplnění základů vzdělání 

V rámci výuky uplatňuje: 
� prvky muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, dramaterapie 
� formy alternativní a augmentativní komunikace (makaton, piktogramy, facilitační 

komunikace, VOKS, usnadňovaná komunikace) 
� terapie podle konceptu bazální stimulace 
� relaxační pobyt a terapie v multisenzorické místnosti Snoezelen 
� bucofaciální a orofaciální stimulace 
� polohování podle Bobatha, vertikalizování 
� kvalitní výpočetní techniku s dotykovými monitory, speciální výukové PC programy 

Škola zajišťuje: 
� Synergické reflexní terapie 
� Exkurze 
� Individuální fyzioterapie 
� Kulturní a sportovní akce 
� Hipoterapie 
� Školní výlety 
� Canisterapie 
� Míčkování 
� Hydromasážní a perličkové koupele 
� Vodní rehabilitace 
� Ozdravný pobyt  

Žáci se zapojují do městských a celostátních sportovních, sběrných a výtvarných soutěží. Škola 
dle potřeby rodičů zajišťuje svoz a rozvoz dětí. Tato doprava - pravidelná celoroční činnost školy 
je realizována z finančního grantu města Ostravy.  
Je fakultní školou Ostravské univerzity. Umožňuje odbornou praxi studentům oboru Speciální 
pedagogika a z oborů sociálních. Umožňuje odbornou praxi studentům jiných vysokých škol, 
VOŠ, SŠ. 
 
Realizované projekty 

� Podpora dopravy dětí do školní výuky a další školní aktivity 
� Podpora výchovy a vzdělávání dětí a žáků s kombinovanými vadami: pomůcky, 

canisterapie, individuální fyzioterapie 
� Asistenti pedagoga 
� Nákup interaktivní tabule 
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Počet žáků  
24 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 
Za velký úspěch v tomto školním roce považujeme: 

� získání statutu fakultní školy Ostravské univerzity 
� navýšení kapacity 
� odborné proškolení pedagogických pracovníků v podpůrných terapiích: koncept bazální 

stimulace, alternativní a augmentativní komunikace 
� zajištění speciálních pomůcek 
� podpora sponzorů - firem i jednotlivců 
� aktivní účast na aktivitách s celostátní i mezinárodní účastí  
� úspěšná realizace četného množství akcí  
� zájem rodičů o zřízení odloučeného pracoviště školy také v jiném městě  

 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 3 922 
Výnosy: 4 103 
Výsledek hospodaření:   181 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 1644503329/0800 
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Škola Praha-Michle 
 
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 
V Zápolí 21/1250, 141 00 Praha 4 – Michle 
Telefon: 241 482 137; 241 483 855 
E-mail: specialniskola@volny.cz      
Webové stránky: www.tvojeskolicka.cz 
Ředitelka: Mgr. Kv ěta Pekařová, tel.: 733 384 741 
Zástupkyn ě ředitelky: Miroslava Jindráková, DiS. 
 
Rada školské právnické osoby 
Mgr. Eva Šormová (předsedkyně), Ing. Pavel Chalupa, CSc., PhDr. Petr Dvořák, PhD. 
 
Poskytované činnosti a služby 
Posláním školy je výchova a vzdělávání mentálně postižených dětí a dětí s více vadami. 

� Mateřská škola 
� Základní škola speciální 

Škola zajišťuje stravování a ubytování na internátě pro mimopražské žáky. Dále nabízíme 
canisterapii, hipoterapii, plavání a nejrůznější zájmové kroužky. Každý rok vyjíždíme s dětmi na 
ozdravné pobyty. 
 
Realizované projekty 

� Nadační fond Renesance - dovybavení relaxační místnosti – vodní lůžko 
� v r. 2008 jsme s pomocí sponzorů získali mikrobus k dopravě žáků na různé akce 

 
Počet žáků 
42 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 

� získání mikrobusu k dopravě žáků 
� účinkování žáků školy ve filmu T.M.A. 
� společný pobyt žáků, rodičů a pedagogů u moře v Chorvatsku 

 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 7 803 
Výnosy: 8 155 
Výsledek hospodaření:   399 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 35-3476450297/0100 
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Škola Praha-Stod ůlky 
 
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 
Telefon: 235 517 303; Fax: 235 517 303; Mobil: 737 258 415; 737 258 416 
E-mail: skola@diakoniep13.cz, svarcova.zuzana@diako niep13.cz 
Webové stránky: www.diakoniep13.cz 
Ředitelka: Mgr. Zuzana Švarcová 
 
Rada školské právnické osoby 
Mgr. Petr Hudec (předseda), Mgr. Alena Kunová, Ing. Pavel Prosek 
 
Poskytované činnosti a služby 
Škola je zaměřena na vzdělání a výchovu žáků s těžkým kombinovaným postižením. 

� Mateřská škola 
� Základní škola speciální 
� Přípravný stupeň základní školy speciální 
� Školní družina 
� Školní jídelna 

Dále škola nabízí individuální fyzioterapii, canisterapii, hipoterapii v Hucul Clubu Zmrzlík, 
arteterapii a muzikoterapii. Masáže provádějí v rámci své praxe studenti Střední školy Aloyse 
Klara. Škola úzce spolupracuje se střediskem, žáci využívají odlehčovací službu. 
 
Počet žáků 
21 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 
Vytvořili jsme školní vzdělávací program pro přípravný stupeň ZŠ speciální a školní družinu. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme zaměřili na výuku žáků s autismem, vytvořili 
jsme řadu pomůcek pro strukturované učení. 
V červnu celá škola absolvovala rekondiční a rehabilitační pobyt v Koutu na Šumavě. 
Celý rok byl zaměřen na přípravu a zahájení rekonstrukce 1. NP objektu ve Vlachově ulici na 
týdenní a denní stacionář, jehož služeb budou využívat absolventi školy. 
Z projektu MŠMT jsme zmodernizovali hygienické zařízení školy. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 4 553 
Výnosy: 4 553 
Výsledek hospodaření:   0 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 134823379/0800 
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Škola Praha-Strašnice 
 
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 
Saratovská 159, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
Telefon: 274 821 297; Fax: 274 821297 
E-mail: ratolest@centrum.cz 
Webové stránky: http://ratolest.wz.cz 
Ředitelka: Mgr. Vlasta Beš čecová 
 
Rada školské právnické osoby 
Kateřina Potočková, Mgr. Jan Balcar, Jakub Klinecký 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením 
� Metody alternativní a augmentativní komunikace 
� Strukturované vyučování 
� Bazální a zraková stimulace 
� Jízdy na koních, plavání, canisterapie, zdravotní tělesná výchova, individuální 

rehabilitace 
� Individuální konzultace s odborníky 
� Ozdravné pobyty 
� Kulturní akce 
� Zájmová činnost ve školní družině 

 
Realizované projekty 

� Pro lepší učení – nákup kompenzačních pomůcek 
� Dotýkáme se a poznáváme – nákup hmatových knížek 
� Pomozte nám lépe se pohybovat – zvedací přepravní systém 

 
Počet žáků 
12 (dva žáci jsou individuálně vzděláváni) 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 
Nejdůležitější událostí roku 2008 bylo získání více než půl milionu Kč na instalaci zvedacího 
zařízení a přepravního systému pro imobilní žáky. 
V červnu naši žáci strávili týden v přírodě – v zámku v Koutě na Šumavě.   
Na závěr školního roku se pak uskutečnilo společné setkání dětí, rodičů, klientů stacionáře a 
přátel při grilování v Ratolesti.  
Setkání doprovázelo opět kulturní vystoupení skupiny „No a co“ vedené sestrou Apolonií. 
V říjnu jsme se zúčastnili Týdne pro inkluzi, tedy mezinárodní akce na podporu společného 
vzdělávání. Žáci Základní školy německo-českého porozumění v Praze 8 připravili pro naše děti 
dopoledne plné her a soutěží.  
V listopadu se konal benefiční koncert v kostele u sv. Jana na Skalce s výtěžkem pro naši školu. 
V prosinci jsme se opět zapojili do předvánoční výtvarné soutěže škol Prahy 10. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 2 351 
Výnosy: 2 351 
Výsledek hospodaření:   0 
 
Bankovní spojení 
Česká spořitelna, číslo účtu 294663319/0800 
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Škola Sob ěslav 
 
Mateřská škola, základní škola speciální a praktická ško la Diakonie ČCE Rolni čka 
Soběslav; Mrázkova 700/III, Sob ěslav, 392 01 
Telefon: 381 522 054; Mobil: 739 633 993 
E-mail: skola@rolnicka.cz 
Webové stránky: www.rolnicka.cz 
Ředitelka: Mgr. Kamila Viktorová 
 
Rada školské právnické osoby 
Kateřina Růžičková, DiS. (předsedkyně),Ing. Petra Kupková, Mgr. Karel Novák 
 
Poskytované činnosti a služby 

� Mateřská škola speciální: výchovně-vzdělávací program pro děti se zdravotním 
postižením předškolního věku 

� Přípravný stupeň základní školy speciální – nabízí  přípravu na budoucí vzdělávání 
v základní škole speciální, je určen pro děti od 5 let 

� Základní škola speciální – poskytuje vzdělávání žákům s mentálním nebo  
kombinovaným postižením.  

� Praktická škola jednoletá  – profesní příprava na budoucí práci v chráněných dílnách.  
� Kurz k doplnění základů vzdělání poskytovaný základní školou speciální – nabízí 

doplnění základů vzdělání pro žáky, kteří ani po absolvování povinné školní docházky 
nezískali základy vzdělání 

 
Počet žáků 
44 
 
Nejdůležit ější události roku 2008  
V tomto roce jsme společně se střediskem Diakonie ČCE oslavili 15. výročí  založení Rolničky. 
V rámci oslav jsme uspořádali zábavný pořad pro děti a dospělé na zahradě školy, výstavu 
výtvarných prací žáků školy a centra denních služeb a benefiční koncert v táborském divadle. 
Oslavy byly zakončeny děkovnou bohoslužbou s programem pro děti v místním kostele 
Českobratrské církve evangelické.  
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 5 950 
Výnosy: 5 959 
Výsledek hospodaření:  - 9 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 275808420297/0100 
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Škola Vrchlabí 
 
Základní škola speciální Diakonie ČCE 
Pražská 858, 543 01 Vrchlabí 
Telefon: 739 379 290 
Email: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz 
Webové stránky: www.skola-specialni.cz 
Ředitelka: Mgr. Jitka Loudová, Bc. Iva Burešová (od 17. 8. 2007 kontaktní osoba) 
 
Rada školské právnické osoby 
Mgr. Jitka Loudová (předsedkyně), Mgr. Petr Chlápek, Mgr. Kamila Viktorová, Mgr. Hana 
Jipnerová 
 
Poskytované činnosti a služby 
Škola je zaměřena na vzdělání a výchovu žáků s mentálním, kombinovaným postižením více 
vadami a autismem 

� Přípravný stupeň základní školy speciální – pro žáky od 5 let věku 
� Základní škola speciální – 1. až 10. ročník 
� Kurz k získání základů vzdělání 

Formy výuky: denní, individuální výuka, individuální vzdělávání 
Žáci se účastní všech dostupných terapií vhodných pro komplexní rozvoj dítěte - canisterapie, 
hipoterapie, plaveckého výcviku, používání multimasážního křesla, školních výletů a exkurzí, 
každý rok se s dětmi vyjíždí na školu v přírodě 
 
Realizované projekty 

� Adventní koncert „Klíč k srdci“ 
� Festival „Mezi námi“ 
� Sportovní soutěž v Boccia (2. místo) 

 
Počet žáků  
20 
 
Nejdůležit ější události roku 2008 z pohledu ředitelky školy 
Za pomoci sponzorů se podařilo zařídit relaxační místnost s hydromasážní vanou. 
Došlo k odbornému proškolení pedagogických pracovníků v podpůrné terapii, jako je koncept 
bazální stimulace. 
Ve spolupráci se střediskem Diakonie Světlo zajišťuje škola svoz a odvoz žáků a také 
mimoškolní zájmovou činnost. 
 
Hospoda ření v tisících K č 
Náklady: 1 338 
Výnosy: 1 341 
Výsledek hospodaření:   3 
 
Bankovní spojení 
Komerční banka, číslo účtu 43-527040287/0100 
 


