
ZPRÁVA O ČINNOSTI



ZPRÁVA O ČINNOSTIwww.diakonie.cz



Rádi bychom vám prostřednictvím publikace, 
kterou právě držíte v ruce, představili práci 
Diakonie Českobratrské církve evangelické. 
Možná nevíte, že je naše Diakonie druhou nej-
větší nestátní pomáhající organizací v České 
republice na poli sociálních služeb a občanské 
pomoci. Denně pečujeme, respektive podpo-
rujeme v široké škále poskytovaných služeb 
tisíce klientů různých skupin a věkových kate-
gorií, ať už se jedná o klienty s postižením, lidi 
v tíživé životní situaci, seniory, rodiny s dětmi. 

Protože i umírání přirozeně patří k životu, 
důstojnou péči věnujeme taktéž umírajícím. 

Nad rámec prostého popisu činností bychom 
však přece jen chtěli sdělit něco málo navíc. 
Na následujících stránkách se dozvíte, jaké 
poslání a hodnoty vyznává Diakonie ČCE, jak 
historicky vznikala a rozvíjela svoji působnost 
až do dnešní podoby početné rodiny středi-
sek a speciálních škol, jež naleznete ve více 
než 110 zařízeních po republice. V další kapi-

tole můžete blíže nahlédnout do vlastní struk-
tury organizace anebo v závěrečném přehledu 
pohodlně zjistit, kde nás v jednotlivých kra-
jích přesně najdete, ať už budete potřebovat 
pomoc či sami uvažujete spolu s námi pomoci 
druhým. Touto cestou se také ubírá vícevý-
znamový slogan naší organizace: Pomoc má 
mnoho tváří.

Děkujeme za vaši přízeň, zájem a otevřená 
srdce

Diakonie ČCE
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Jako organizace klademe dále důraz na >
  Vysoce profesionální přístup k práci 

a povinnostem; kreativní a dynamická 
řešení poskytovaných služeb i každoden-
ních výzev.

  Transparentnost a důvěryhodnost veške-
rého našeho počínání.

  Zajištění vysoké kvality služeb při efektiv-
ním hospodaření se svěřenými prostředky.

PROFIL ORGANIZACE

Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní, 
vzdělávací a pastorační služby ve 33 středis-
cích a 8 speciálních školách  po celé republice. 
V libovolný okamžik pracovního dne dokážeme 
najednou pomoci, poskytnout podporu v prů-
měru dvěma tisícům klientů v obtížných život-
ních situacích – od rané péče, pomoci rodinám 
s dětmi s postižením, přes provoz nízkopraho-
vých klubů, azylových domů, chráněných dílen, 
občanských poraden a krizových linek až kupří-
kladu po četná seniorská zařízení či hospic pro 

umírající. Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 
1000 dobrovolníků.

HISTORIE ORGANIZACE
Znovuobnovení činnosti

Diakonie Českobratrské církve evangelické byla 
založena, respektive znovuobnovena 
1. června 1989 jako zvláštní zařízení církevní 
služby Českobratrské církve evangelické (ČCE). 
Navázala na činnost České Diakonie (celým 
názvem „Česká Diakonie, spolek evanjelický pro 
ošetřování nemocných a chudých“), která vznikla 
v roce 1903 a působila až do roku 1952. 

Tehdy totalitní státní moc v naší zemi všechny 
spolky zrušila a církev již dále nesměla organizo-
vat veřejnou sociální službu. Stále zde však exis-
tovala určitá forma sociální práce alespoň uvnitř 
sborů ČCE v podobě tzv. křesťanské služby. 

V druhé polovině 80. let se v církvi vytvořilo 
neformální uskupení odborníků i laiků, kteří pro-

HODNOTY A ZÁSADY

Diakonie ČCE je křesťanská organizace, která 
nabízí péči, pomoc a podporu člověku, aby 
mohl žít důstojným a kvalitním životem, navzdory 
věku, nemoci, postižení, osamocení, nepříznivé 
sociální situaci a dalším okolnostem. Služba Dia-
konie vychází ze zvěsti evangelia o Boží lásce 
a z příkladu služby Ježíše Krista.

NAŠE ČINNOST JE MOTIVOVÁNA ZÁKLADNÍMI 
PRINCIPY:

LASKAVOST A SOLIDARITA
Diakonie ČCE vychází z myšlenky laskavé 
a nesobecké pomoci jinému člověku. Uživate-
lům služeb nabízíme rovnocenný partnerský pří-
stup, vstřícnost a pochopení, ale také respekt 
a toleranci. Jednání pracovníků Diakonie je smě-
rováno vědomím, že každý člověk má svoji jedi-
nečnou hodnotu, důležitost a důstojnost, a že 
každý člověk může na podkladě vlastního roz-
hodnutí dospět k pozitivní změně, bez ohledu 
na svůj dosavadní život.

ROVNOST
Diakonie ČCE slouží a pomáhá všem potřeb-
ným bez ohledu na původ, etnickou přísluš-
nost, zdravotní a mentální stav, sexuální orien-
taci, ekonomickou a sociální situaci, nábožen-
ské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, 
jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

OTEVŘENOST
Diakonie ČCE je otevřená organizace, která 
pomáhá prostřednictvím všech, kdo se rozhod-
nou připojit k její vizi, poslání a práci, bez ohledu 
na náboženské přesvědčení nebo smýšlení.

V každodenní práci se snažíme naplňovat tyto 
hodnoty >
  Respektujeme jedinečnost každého člo-

věka a přistupujeme k němu s úctou 
a porozuměním.

  Klademe důraz na zachování důstojnosti 
člověka, a to v každé situaci.

  Ke klientům přistupujeme se zaujetím 
a opravdovostí; podporujeme obětavost 
a nezištnou službu.

mýšleli různé možnosti sociální práce církve 
– diakonické práce. Mírná změna v chování 
státu vůči církvím v roce 1989 našla připrave-
nou skupinu lidí ochotných vytvářet a pracovat 
v nově vznikající organizaci.

V průběhu svého rozvoje Diakonie ČCE zazna-
menala některé mezníky, které byly spojeny 
s  růstem organizace a postupným zaměřením 
na nové oblasti práce. 

Mezi službami, které Diakonie rozvíjela jako první 
na začátku 90. let, byly služby krizové pomoci 
v Praze, stacionáře pro děti s mentálním posti-
žením vznikající na různých místech republiky 
a byla založena také první střediska poskytu-
jící domácí péči o seniory a zdravotně postižené. 
Opravdovým testem manažerských schop-
ností bylo zpětné převzetí zestátněných domovů 
důchodců (Krabčice 1991, Myslibořice 1992, 
Sobotín 1992) po čtyřiceti letech. Tím byl polo-
žen základ programu pobytových služeb pro 
seniory. Postupně v průběhu 90. let se Diako-
nie rozrostla o střediska působící v oblasti soci-

O DIAKONII ČCE O DIAKONII ČCE

ální prevence. Jsou jimi nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež, domy na půl cesty a azy-
lové domy. V roce 2003 se nabídka služeb roz-
šířila i o služby hospice. Jedním z mezníků dále 
bylo oddělení speciálních škol ze středisek pro 
děti s mentálním a kombinovaným postižením. 
K tomuto kroku musela Diakonie ČCE přistou-
pit v roce 2006, aby dodržela podmínky nového 
školského zákona.

NÁŠ ZŘIZOVATEL

Českobratrská církev evangelická, zkráceně 
evangelická církev, je církev tradiční i moderní. 
Tradiční, neboť vychází z bohatého odkazu 
české a evropské reformace, hlásí se k dílu 
minulých generací. Moderní svým zřetelem 
na běžný život a jeho každodenní problémy, 
na složitost doby a mezilidských vztahů. Bib-
lická životní orientace má podle českobratrských 
evangelíků vstupovat do všech těchto poloh.
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STRUKTURA ORGANIZACE SLUŽBY

Terénní služby (T)
Terénní služby jsou poskytované v domácím 
nebo jiném běžném prostředí klienta

Ambulantní služby (A)
Ambulantní služby jsou poskytované v zařízení, 
kam klient přijde buď jednou nebo opakovaně.

Pobytové služby (P)
Pobytové služby jsou spojené s ubytováním kli-
enta v zařízení.

1) SLUŽBY SOCIÁLNÍ 
PRO SENIORY A LIDI S POSTIŽENÍM

Raná péče (A, T)
Raná péče je poskytována dětem s postižením 
do sedmi let věku a jejich rodičům. Zaměřuje se 
na podporu rodiny a vývoj dítěte.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Praha-Stodůlky (s působností také v Plzeňském, 
Středočeském a Ústeckém kraji), Praha-Straš-
nice, Uherské Hradiště, Vrchlabí

Pečovatelská služba (T)
Pečovatelská služba je poskytována lidem se 

sníženou soběstačností z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení. Nabízí pomoc s každo-
denními úkony péče o vlastní osobu a o domác-
nost. Do nabídky pečovatelské služby obvykle 
patří nákupy, pomoc s hygienou, úklid domác-
nosti apod.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Brno, Dvůr Králové nad Labem, Jablonec nad 
Nisou, Merklín, Ostrava, Písek, Praha-Klamovka, 
Praha-Ďáblice, Praha-Vinohrady a Vršovice, Pří-
bor, Rýmařov, Sobotín, Valašské Meziříčí, Vsetín

Ošetřovatelská služba (T)
Ošetřovatelská péče je zdravotní služba posky-
tována nepřetržitě v domácím prostředí všeo-
becnými sestrami na základě ordinace lékaře. 
Služba je hrazena ze zdravotního pojištění. Vedle 
běžných ošetřovatelských úkonů se ve spolu-
práci s rodinou či blízkými klienta daří poskytovat 
i péči vedoucí ke zmírnění utrpení nemocného 
člověka a zajistit klidné umírání a důstojnou smrt 
v domácím prostředí.
Službu poskytujeme v těchto místech:
Písek, Praha-Klamovka, Příbor, Rýmařov, Valaš-
ské Meziříčí

Služby následné péče (A)
Služby následné péče jsou poskytovány osobám 

s chronickým duševním onemocněním, kterým 
nabízí základní sociální poradenství a zprostřed-
kování kontaktu se společenských prostředím, 
stejně tak pomoc při uplatňování práv, oprávně-
ných zájmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí, zároveň nabízí i sociálně terapeutické čin-
nosti.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Praha-Vinohrady – Dobroduš

Denní stacionáře (A)
Denní stacionář je zařízení pro klienty, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby 
(pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kon-
takt se společenským prostředím). Některé sta-
cionáře zajišťují klientům dopravu. Denní stacio-
náře klienti navštěvují pravidelně, zpravidla v pra-
covních dnech.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Pro lidi s postižením: Čáslav, Klobouky u Brna 
– Morkůvky, Merklín – Klatovy, Merklín – Sobě-
kury, Merklín – Sušice, Plzeň – pro mládež 
a dospělé, Plzeň – pro děti a mládež, Praha-Sto-
důlky, Praha-Strašnice, Uherské Hradiště
Pro seniory: Dvůr Králové nad Labem, Ostrava, 
Příbor, Valašské Meziříčí, Vsetín

O DIAKONII ČCE SLUŽBY DIAKONIE ČCE
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58 000
k l i e n t ů , 

v y u ž í v a j í -
c ích s lužeb DČCE

denní  stac ionáře,  sociá lně 

akt iv izační  s lužby,  týdenní  sta-

c ionáře,  odborné sociá ln í  poraden-

ství Lifetool, raná péče, odlehčovací služba, 

pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny, 

ošetřovatelská služba, služby následné péče, denní sta-

cionáře, pracovní rehabilitace, centra denních služeb, domy na 

půl cesty, sociální rehabilitace, poradenské centrum Amorela, týdenní 

stacionáře, podporované bydlení, komunitní centrum, domovy pro seni-

ory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, 

sociální služba ve zdravotnictví, následná péče, chráněné bydlení, hospic, zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, nízkoprahová zařízení, občanské poradny, krizová pomoc, 

azylové domy, chráněné dílny, speciální školy, osobní asistence. Středisko humanitární a rozvojové 

pomoci, středisko v Krabčicích, středisko v  Čáslavi, středisko BETLÉM, Středisko křesťanské pomoci 

Litoměřice, Speciální školy Praha 4, Diakonická akademie, středisko v Příboře, středisko Světlo ve Vrch-

labí, hospic Citadela, středisko v Rýmařově, středisko BETANIE, středisko ve Vlašimi, Speciální školy Praha 5, dia-

konická servisní agentura, ZŠ speciální Vrchlabí, středisko Rolnička, středisko v Sobotíně, ZŠ speciální Ostrava, stře-

disko v Myslibořicích, středisko CESTA, středisko v Brně, středisko Zvonek v Praze 4, středisko v Sobotíně, středisko Rato-

lest v Praze 10, středisko Milíčův dům, středisko v Jablonci nad Nisou, středisko ve Valašském Meziříčí, středisko Vsetín, ZŠ speci-

ální Vrchlabí, středisko v Ostravě, Středisko křesťanské pomoci Praha, MŠ / ZŠ speciální a praktická škola Soběslav, Středisko celostátních 

programů a služeb, středisko Západní Čechy, středisko v Libici nad Cidlinou, Speciální školy Praha 10, středisko ve Dvoře Králové nad Labem, 

ZŠ speciální a  praktická škola Čáslav, středisko v Praze 5–Stodůlkách, středisko Blanka, Středisko sociální pomoci v Mostě, ZŠ speciální Merklín

Diakonie ČCE – ředitelství



Domovy se zvláštním režimem se snaží vytvá-
řet atmosféru a podmínky co nejvíce podobné 
běžnému domácímu prostředí. Kromě ubyto-
vání a stravy nabízí domovy také řadu denních 
aktivit (např. cvičení, vycházky, poslech četby...) 
uzpůsobených potřebám lidí se syndromem 
demence.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Dvůr Králové nad Labem, Krabčice, Libice – 
Opolany, Libice – Pátek, Myslibořice, Písek, 
Rýmařov, Sobotín, Valašské Meziříčí (hospic), 
Vsetín

Sociální služba ve zdravotnictví (P)
Služba se poskytuje ve zdravotnických zaříze-
ních lidem, kteří již nepotřebují akutní zdravotní 
péči, ale přesto vzhledem ke zdravotnímu stavu 
potřebují pomoc druhé osoby se sebeobslu-
hou a tuto pomoc nemají zajištěnou jinou služ-
bou (nejčastěji domovem pro seniory či lidi se 
zdravotním postižením). Ve službě platí pravidla 
pobytových sociálních služeb. Služba je určena 
pouze na dobu nezbytně nutnou.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Valašské Meziříčí

Centra denních služeb (A)
Centra denních služeb jsou zařízení mající za cíl 
posílit samostatnost a soběstačnost osob se 
zdravotním postižením a seniorů, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby (pomoc 
při osobní hygieně, zajištění stravy, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, kontakt se spo-
lečenským prostředím). Centrum denních služeb 
na rozdíl od denního stacionáře může mít vol-
nější dobu příchodu a odchodu a klient jej může 
navštěvovat pouze občas.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Pro lidi s postižením: Brno – Letovice, Lito-
měřice, Merklín, Praha-Krč, Soběslav – pro 
dospělé, Soběslav – pro děti a mladistvé, 
Vrchlabí
Pro seniory: Brno

Sociálně terapeutické dílny (A)
Sociálně terapeutické dílny jsou určeny lidem, 
kteří mají potíže s umístěním na otevřeném či 
chráněném trhu práce z důvodu zdravotního 
postižení. Pracovníci sociálně terapeutických 
dílen pomáhají klientům při zlepšování a rozši-
řování pracovních dovedností. Práce v dílnách 
slouží k upevnění dovedností pracovníků, zruč-
nosti, schopnosti setrvat u práce. Sociálně tera-
peutické dílny lidé navštěvují dlouhodobě a pra-

Chráněné bydlení (P)
Chráněné bydlení je pobytová služba s celo-
ročním provozem pro skupinu lidí s postiže-
ním (duševním, tělesným nebo mentálním). Kli-
enti mají zajištěnou pomoc a podporu při péči 
o vlastní osobu a za pomoci asistentů se sami 
podílejí na chodu domácnosti, a to úklidem, 
společným vařením apod. 

Službu poskytujeme v těchto místech:
Brno, Brno – Letovice, Litoměřice – Terezín, 
Plzeň, Merklín, Praha – Krč, Soběslav

Sociálně aktivizační služby pro lidi se zdravotním 
postižením (A)
Sociálně aktivizační služby pro lidi se zdravotním 
postižením jsou poskytovány všem, jimž hrozí 
sociální vyloučení z důvodu jejich zdravotního 
stavu. Služby pomáhají udržet kontakt se spole-
čenským prostředím. Zvláštní postavení v oblasti 
služeb pro lidi se zdravotním postižením v Dia-
konii ČCE má Středisko pro zrakově postižené 
(nyní součástí Střediska celostátních programů 
a služeb). Ve zdejší křesťanské knihovně jsou 
k dispozici zvukové nahrávky, texty v Braillově 
písmu a také materiály v elektronické podobě. 
Středisko pořádá i setkání pro osoby se zrako-
vým postižením.

kůvky, Praha-Stodůlky
Pro seniory: Ostrava, Rýmařov

Domov pro seniory či osoby se zdravotním 
postižením (P)
Poskytuje celoroční pobytové služby senio-
rům či lidem se sníženou soběstačností způ-
sobenou zdravotním postižením, kteří potřebují 
pomoc jiné osoby. Domovy vytvářejí atmosféru 
podobnou běžnému domácímu prostředí. Denní 
aktivity (zájmy a koníčky) se přizpůsobují zvy-
kům a přáním klientů tak, aby se v domově cítili 
opravdu „jako doma“. 

Službu poskytujeme v těchto místech:
Pro lidi s postižením: Klobouky u Brna, Klobouky 
u Brna – Brumovice, Merklín, Merklín – Klatovy, 
Myslibořice, Náchod, Praha-Krč
Pro seniory: Dvůr Králové nad Labem, Krab-
čice, Libice, Myslibořice, Písek, Rýmařov, Sobo-
tín, Vsetín

Domovy se zvláštním režimem (P)
Celoroční pobytová zařízení pro lidi, kteří 
z důvodu svého onemocnění či postižení potře-
bují služby přizpůsobit této nemoci či posti-
žení. V Diakonii ČCE se tyto domovy zamě-
řují na poskytování služeb lidem se syndromem 
demence, nejčastěji s Alzheimerovou chorobou. 

videlně, zpravidla každý den. 

Službu poskytujeme v těchto místech:
Čáslav a Kolín, Litoměřice, Praha - Stodůlky, 
Rýmařov, Soběslav

Sociální rehabilitace (A, T)
Sociální rehabilitace podporuje rozvoj těch 
schopností a dovedností člověka se zdravot-
ním postižením, které bude nezbytně potřebo-
vat k samostatnému životu. Klienti sociální reha-
bilitací rozvíjí své schopností a získávají potřebné 
pracovní dovednosti.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Čáslav, Litoměřice, Plzeň

Týdenní stacionáře (P)
Týdenní stacionáře jsou určeny seniorům či 
lidem s postižením, jejichž situace vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné osoby. Týdenní stacionáře 
nabízejí nejčastěji během pracovního týdne uby-
tování, stravu a různé aktivity, kterých se kli-
ent může účastnit (např. vaření, keramika, četba 
knih, tvorba drobných předmětů, cvičení paměti 
apod.).

Službu poskytujeme v těchto místech:
Pro lidi s postižením: Čáslav, Klobouky – Mor-

Službu nabízíme v těchto místech:
Praha (s celorepublikovou působností)

Odborné sociální poradenství Lifetool
Lifetool je odborné sociální poradenství v oblasti 
asistivních technologií (především bezbariéro-
vého přístupu k počítači) a alternativní komuni-
kace.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Praha

Hospic (T, P)
Hospicová péče je určena umírajícím lidem, 
kteří nechtějí poslední dny svého života trá-
vit v nemocnici a nemohou být pro svůj vážný 
stav doma, popř. v péči rodiny. Hospic jim nabízí 
zdravotní péči zaměřenou na odstraňování 
bolesti a fyzických obtíží, psychickou podporu 
a podle přání i péči duchovní. Zařízení pokojů 
i denní provoz počítá s možností trvalé přítom-
nosti rodinných příslušníků. I jim je nabízena 
pomoc a podpora.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Valašské Meziříčí

SLUŽBY DIAKONIE ČCE SLUŽBY DIAKONIE ČCE
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B) SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
URČENÉ LIDEM V OBTÍŽNÉ SITUACI, OHRO-
ŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY 
V KRIZI APOD.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Do této služby jsou děti přijímány v souladu se 
Zákonem č. 359/1999 Sb. na základě žádosti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
na základě žádosti zákonného zástupce dítěte 
nebo požádá-li o to dítě. Služba dítěti zabez-
pečuje ubytování, stravování, ošacení včetně 
dopravy, pravidelných výchovných, volnočaso-
vých a oddechových aktivit, poskytuje výchov-
nou a zdravotní péči, poradenství dítěti, jeho 
rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu 
dítěte, zajišťuje dítěti pomoc při přípravě na 
školní vyučování a doprovod do školy a mateř-
ské školy, vytváří podmínky pro zájmovou čin-
nost dětí a poskytuje odbornou péči a podporu 
prostřednictvím etopeda, sociálního pracovníka, 
v případě potřeby psychologa.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Ostrava

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (A, T)
Nízkoprahová zařízení poskytují služby dětem 
a mladým lidem (6-26 let), kteří jsou ohroženi 

Službu poskytujeme v těchto místech:
Litoměřice, Most, Ostrava, Praha, Vlašim

Domy na půl cesty (P) 
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby 
mladým lidem do 26 let věku propuštěným 
z ochranné léčby, výkonu trestu, ochranné 
či ústavní výchovy apod. Domy na půl cesty 
obvykle klienti využívají několik měsíců až několik 
roků. Pokud je to možné, chodí do zaměstnání 
či o zprostředkování práce usilují. 

Službu poskytujeme v těchto místech:
Sobotín, Vlašim

C) SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Diakonie ČCE na území České republiky pro-
vozuje 8 speciálních škol (případně mateřských 
škol a základních škol praktických). Tyto školy 
vzdělávají děti se specifi ckými výukovými potře-
bami, jejichž základem je zpravidla těžší forma 
mentálního či kombinovaného postižení, popř. 
autismu.

Speciální školy provozujeme v těchto místech:
Čáslav, Merklín, Ostrava, Praha 4, Praha 10, 
Praha 13, Soběslav, Vrchlabí

sociálně-patologickými jevy. Pracovníci těchto 
zařízení se snaží o snížení sociálních a zdravot-
ních rizik souvisejících se způsobem života dětí 
a mládeže. Služby mohou být poskytovány ano-
nymně a jsou zdarma.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Jablonec nad Nisou, Jaroměř – Klub Malého 
Bobše, Jaroměř – Centrum Alternativa, Plzeň, 
Rokycany a Dobřany, Vsetín

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(A, T)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
jsou určeny rodinám ohroženým dlouhodobou 
krizovou sociální situací. Pracovníci pomáhají 
rodinám v samostatném aktivním přístupu k pře-
konání této krize.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Most, Plzeň, Praha-Vinohrady, Rokycany, Vsetín

Občanské poradny (A)
Občanské poradny poskytují informace, 
odborné poradenství či kontakty a pomoc všem 
občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situ-
aci. Služby mohou být poskytovány anonymně 
a jsou zdarma.

Službu poskytujeme v těchto místech:
Čáslav, Most, Rokycany

Krizová pomoc (A, T)
Krizová pomoc je poskytována lidem, kteří jsou 
v situaci ohrožení života nebo zdraví a pře-
chodně nemohou řešit svou situaci sami. 
Krizová pomoc je určena také osobám ohrože-
ným násilím. Součástí krizové pomoci je v Dia-
konii ČCE i telefonická krizová pomoc, kdy jde 
o poskytnutí informace nebo o rozhovor týka-
jící se aktuální obtížné životní situace volajícího. 
Služby mohou být poskytovány anonymně 
a jsou zdarma (kromě běžných poplatků v pří-
padě telefonních hovorů).

Službu poskytujeme v těchto místech:
Plzeň, Praha

Azylové domy (P)
Azylové domy nabízejí pobytové služby lidem, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spo-
jené se ztrátou bydlení, a to na nezbytně nutnou 
dobu. Azylové domy v Diakonii ČCE pomáhají 
těmto cílovým skupinám, vždy odděleně: ženám, 
ženám s dětmi, mužům, mužům s dětmi. Kromě 
stravy a noclehu pracovníci klientům individuálně 
poskytují sociální poradenství a ucelenou pod-
poru soběstačnosti.

SLUŽBY DIAKONIE ČCE SLUŽBY DIAKONIE ČCE
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STŘEDISKA

DIAKONIE ČCE – ŘEDITELSTVÍ | Belgická 22, 120 00 Praha 2 | tel.: 242 487 811-2 – sekretariát, 242 487 831 – oddělení vnějších vztahů 
fax: 242 487 834 | e-mail: info@diakonie.cz | web: http://diakonie.cz | ředitel: Mgr. David Šourek



DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ 
A ROZVOJOVÉ POMOCI (HRP)
Belgická 374/22,
120 00 Praha 2-Vinohrady
tel.: 242 487 828
e-mail: hrp@diakonie.cz
web: http://hrp.diakonie.cz
Ředitel: Mgr. Jan Dus

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH 
PROGRAMŮ A SLUŽEB (SCPS)
Čajkovského 1640/8,
130 00 Praha 3-Žižkov
tel.: 724 039 455
e-mail: scps@diakonie.cz
web: http://scps.diakonie.cz
Ředitelka: Ing. Eva Grollová

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ 
POMOCI V PRAZE (SKP)
Bruselská 298/4,
120 00 Praha 2-Vinohrady
tel.: 222 520 589
e-mail: skp@diakonie.cz
web: http://skp.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Libuše Roytová
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
ZVONEK V PRAZE 4

Šípková 1838/1, 
142 00 Praha 4-Krč

tel.: 241 729 986
e-mail: zvonek@diakonie.cz

web: http://zvonek.diakonie.cz
Ředitel: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
V PRAZE 5-STODŮLKÁCH

Vlachova 1502,
155 00 Praha 13-Stodůlky

tel.: 235 517 303
e-mail: stodulky@diakonie.cz

web: http://stodulky.diakonie.cz
Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
RATOLEST V PRAZE 10

Saratovská 159,
100 00 Praha 10-Strašnice

tel.: 274 812 185
e-mail: ratolest@diakonie.cz

web: http://ratolest.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
V LIBICI NAD CIDLINOU
Husova 2,
289 07 Libice n. Cidlinou
tel.: 325 637 304
e-mail: libice@diakonie.cz
web: http://libice.diakonie.cz
Ředitel: Pavel Pistor

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V ČÁSLAVI
Komenského nám. 140,
286 01 Čáslav
tel.: 327 316 595
e-mail: caslav@diakonie.cz
web: http://caslav.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Květuše Mašínová

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO VE VLAŠIMI
Benešovská 507,
258 01 Vlašim
tel.: 317 844 482
e-mail: vlasim@diakonie.cz
web: http://vlasim.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Petra Povolná

18 | 19

STŘEDOČESKÝ KRAJ



DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO BLANKA
Jiráskovo nábřeží 244,

397 01 Písek
tel.: 382 219 057

e-mail: pisek@diakonie.cz
web: http://pisek.diakonie.cz

Ředitel: Ing. Petr Hladík

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
ROLNIČKA V SOBĚSLAVI

Mrázkova 700/III,
392 01 Soběslav
tel.: 381 522 054

e-mail: rolnicka@diakonie.cz
web: http://rolnicka.diakonie.cz

Ředitel: Mgr. Karel Novák
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
V JABLONCI NAD NISOU
Pod Baštou 10, 
466 01 Jablonec n. Nisou
tel.: 483 314 051
e-mail: jablonec@diakonie.cz
web: http://jablonec.diakonie.cz
Ředitelka: Michaela Albrechtová

LIBERECKÝ KRAJ



DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
VE DVOŘE KRÁLOVÉ N/L.

Benešovo nábřeží 1067,
544 01 Dvůr Králové N/L.

tel.: 499 621 094
e-mail: dvur.kralove@diakonie.cz

web: http://dvur-kralove.diakonie.cz
Ředitel: Mgr. Zdeněk Hojný

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
MILÍČŮV DŮM
Havlíčkova 14,

551 01 Jaroměř
tel.: 491 815 169

e-mail: milicuv.dum@diakonie.cz
web: http://milicuv-dum.diakonie.cz

Ředitel: Bc. Josef Macháček
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO BETANIE
– EVANGELICKÝ DOMOV V NÁCHODĚ
Špreňarova 1053,
547 01 Náchod
tel.: 491 423 154
e-mail: betanie@diakonie.cz
web: http://betanie.diakonie.cz
Ředitel: Ing. Zdeněk Ryšavý

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO
SVĚTLO VE VRCHLABÍ
Pražská 858,
543 01 Vrchlabí
tel.: 499 423 566
e-mail: svetlo@diakonie.cz
web: http://svetlo.diakonie.cz
Ředitel: Mgr. Jiří Cupák
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
ZÁPADNÍ ČECHY

Prokopova 25, 
301 00 Plzeň

tel.: 371 709 610
e-mail: zapad@diakonie.cz

web: http://zapad.diakonie.cz
Ředitel: Bc. Petr Neumann

PLZEŇSKÝ KRAJ
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V KRABČICÍCH
Rovné 58, 
411 87 Krabčice
tel.: 417 639 680
e-mail: krabcice@diakonie.cz
web: http://krabcice.diakonie.cz
Ředitel: David Michal

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ 
POMOCI V LITOMĚŘICÍCH
Rooseveltova 7, 
412 01 Litoměřice
tel.: 416 733 585
e-mail: litomerice@diakonie.cz
web: http://litomerice.diakonie.cz
Ředitelka: Irena Opočenská

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO SOCIÁLNÍ 
POMOCI V MOSTĚ
U Města Chersonu 1675/8,
434 01 Most
tel.: 476 101 261
e-mail: most@diakonie.cz
web: http://most.diakonie.cz
Ředitel: Ing. Blahoslav Číčel

ÚSTECKÝ KRAJ
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KRAJ VYSOČINA

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
V MYSLIBOŘICÍCH

Myslibořice 1, 675 60
tel.: 568 834 931

e-mail: mysliborice@diakonie.cz
web: http://mysliborice.diakonie.cz

Ředitel: Bc. Petr Haška



DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V BRNĚ
Hrnčířská 27, 
602 00 Brno
tel.: 549 242 279
e-mail: brno@diakonie.cz
web: http://brno.diakonie.cz
Ředitel: Mgr. Jan Soběslavský

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO BETLÉM 
V KLOBOUKÁCH U BRNA
Císařova 394/27,
691 72 Klobouky u Brna
tel.: 519 419 848
e-mail: betlem@diakonie.cz
web: http://betlem.diakonie.cz
Ředitel: Petr Hejl, Dis.
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OLOMOUCKÝ KRAJ

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V RÝMAŘOVĚ
Třída Hrdinů 785/48,

795 01 Rýmařov
tel.: 554 211 294

e-mail: rymarov@diakonie.cz
web: http://rymarov.diakonie.cz

Ředitelka: Mgr. Marcela Staňková

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V SOBOTÍNĚ
Petrov 203, 

788 16 Sobotín
tel.: 583 237 176

e-mail: sobotin@diakonie.cz
web: http://sobotin.diakonie.cz
Ředitelka: Ing. Hana Řezáčová



DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V OSTRAVĚ
Syllabova 1278/19,
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: 596 123 091
e-mail: ostrava@diakonie.cz
web: http://ostrava.diakonie.cz
Ředitel: Ing. Josef Rzyman

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V PŘÍBOŘE
Jičínská 238,
742 58 Příbor
tel.: 556 725 359
e-mail: pribor@diakonie.cz
web: http://pribor.diakonie.cz
Ředitel: Ing. Miloslav Běťák (zast.)
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ZLÍNSKÝ KRAJ

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO CESTA
Na Stavidle 1266,

686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 557 273

e-mail: cesta@diakonie.cz
web: http://cesta.diakonie.cz

Ředitelka: Bc. Zuzana Hoffmannová

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO 
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Žerotínova 319/21
757 01 ValašskéMeziříčí

tel.: 571 612 466
e-mail: valmez@diakonie.cz

web: http://valmez.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Zdislava Odstrčilová



DIAKONIE ČCE – HOSPIC CITADELA
Žerotínova 1421,
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 629 084
e-mail: hospic.citadela@diakonie.cz
web: http://hospic-citadela.diakonie.cz
Ředitel: ing. Miloslav Běťák

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO VSETÍN
Strmá 34/2, 
755 01 Vsetín
tel.: 571 420 617
e-mail: vsetin@diakonie.cz
web: http://vsetin.diakonie.cz
Ředitel: Ing. Dan Žárský
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ŠKOLY

DIAKONIE ČCE – ŘEDITELSTVÍ | Belgická 22, 120 00 Praha 2 | tel.: 242 487 811-2 – sekretariát, 242 487 831 – oddělení vnějších vztahů 
  fax: 242 487 834 | e-mail: info@diakonie.cz | web: http://diakonie.cz | ředitel: Mgr. David Šourek



MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ DIAKONIE ČCE PRAHA 4
V Zápolí 21/1250,
141 00 Praha 4-Michle
tel.: 241 482 137
e-mail: michle.skola@diakonie.cz
web: http://michle-skola.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Květa Pekařová

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ DIAKONIE ČCE PRAHA 5
Vlachova 1502,
155 00 Praha 13-Stodůlky
tel.: 235 517 303
e-mail: stodulky.skola@diakonie.cz
web: http://stodulky-skola.diakonie.cz
Ředitel: Mgr. Milan Černý

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 
DIAKONIE ČCE PRAHA 10
Saratovská 159,
100 00 Praha 10-Strašnice
tel.: 274 821 297
e-mail: strasnice.skola@diakonie.cz
web: http://strasnice-skola.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Vlasta Beščecová

46 | 47

PRAHA



ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
 A PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE ČCE ČÁSLAV

Komenského nám. 140,
286 01 Čáslav

tel.: 327 311 359
e-mail: caslav.skola@diakonie.cz

web: http://caslav-skola.diakonie.cz
Ředitelka: Ing. Jitka Richterová

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 
A PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE ČCE ROLNIČKA SOBĚSLAV

Mrázkova 700/III,
392 10 Soběslav
tel.: 381 522 054

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

Ředitelka: Mgr. Kamila Viktorová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 
DIAKONIE ČCE VRCHLABÍ

Komenského 616, 
543 01 Vrchlabí

tel.: 499 100 620
e-mail: vrchlabi.skola@diakonie.cz

web: http://vrchlabi-skola.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Magda Kumprechtová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 
DIAKONIE ČCE MERKLÍN
Husova 346,
334 52 Merklín u Přeštic
tel.: 377 912 030
e-mail: merklin.skola@diakonie.cz
web: http://merklin-skola.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Ivana Kováčová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 
DIAKONIE ČCE OSTRAVA
U Cementárny 23,
703 00 Ostrava – Vítkovice
tel.: 596 782 267
e-mail: ostrava.skola@diakonie.cz
web: http://ostrava-skola.diakonie.cz
Ředitelka: Mgr. Irena Savková
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ANNUAL STATISTICS 
OF SERVICES

  150 families with children in early 
intervention care

  260 children in specifi c schools and 
nursery – schools

  1 400 adults, provided with nursing and 
day care

  430 children and adults in social welfare 
institutions and day centres

  530 children and adults in short term 
respite stays

  960 children and adults in residential 
homes

 85 adults in sheltered housing

 200 adults in hospice

WHO WE ARE

The Diaconia of the Evangelical Church of 
Czech Brethren (Diaconia ECCB) is a Christian 
non-profi t organization offering help and support 
for living a dignifi ed and valuable life despite 
age, illness, disability, isolation, diffi cult social 
situations and other life crisis. Services of 
Diaconia ECCB are based on Gospel tidings 
of God’s Love and on the example of Jesus 
Christ’s service. We are one of the biggest 
organizations in the Czech Republic providing 
social services. Every day we help our clients 
in direct care. In more than 110 units (special 
schools and centers) nationwide we offer social, 
medical, educational and pastoral care as well 
as humanitarian and development aid. 

Organizational mission
We approach everybody regardless of religious, 
ethnical and political belongings or sexual 
orientation. We respect dignity and individuality 
of everybody.

  350 children and adults in social 
– activating programmes and diverse 
workshops

 85 adults in social rehabilitation services

  220 children and adults in diffi cult life 
situation in transition halfway houses, 
asylum houses and facilities of legal and 
social support for children

SOCIAL PROJECTS

  Lifetool – center for application of 
assistive technologies

  Project “No – Violence” for victims of 
crime (exploitation and human traffi cking)

  Project “Be a Neighbour” for refugees 
(accommodative programmes)

  Project “Sexuality of people with 
intellectual disabilities”, etc.

OUR SERVICES 
IN OVERVIEW

Services for elderly people
Day care and nursing. Daily care centers. Daily 
social welfare institutions. Care homes for 
elderly. Respite services. Week social welfare 
institutions. Care homes with specifi c conditions.
We co-operate with the Czech Association of 
Alzheimer Disease.

Services for disabled
Daily care centers, social welfare institutions. 
Residential homes, sheltered housing, week 
social welfare institutions. Sheltered and social 
therapeutic workshops, sheltered employment. 
Centers for early intervention. Special schools.

Services for people in diffi cult life situation
Sanctuary homes. Transition halfway houses. 
Social empowerment services. Low – threshold 
centers. SOS centers. Counseling centers. 

Care for the dying
Hospice of Valaske Mezirici is specialized in 
services of palliative care.

ANNUAL REGISTER OF

  11 000 entries and visitors of advisory 
services (crisis life situations)

  32 100 entries and visitors in low-treshold 
centers

 10 500 entries with families in fi eld service 

*) Statistics can change according to services 

responding to demands.
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