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Diakonie ČCE – středisko Praha
Vlachova 1502
Praha 13 – Stodůlky
155 00
tel.: 235 517 303
e-mail: stredisko@diakonie-praha.cz
www.diakonie-praha.cz
IČO: 62931270
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0127747339/0800
Adresy detašovaných pracovišť:
Denní stacionář Ratolest
Saratovská 3392/8
Praha 10 – Strašnice, 100 00
Sociálně terapeutická dílna
Mohylová 1965
Praha 13, 155 00
Raná péče Praha
Machatého 683/10
Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
Raná péče Děčín
Jindřichova 337
Děčín, 405 02
Raná péče Sušice
Pod Svatoborem 56
Sušice, 342 01

Milí přátelé,
tato výroční zpráva je unikátní tím, že skrývá v sobě hned
dvě zprávy najednou.
Od prvního ledna 2016 došlo ke spojení dvou diakonických středisek – stodůleckého a strašnického. Až do konce minulého roku fungovala střediska samostatně, proto
jsme povinni publikovat samostatné výroční zprávy včetně
základních údajů o hospodaření. Protože jsme však již nerozlučně spojeni, spojujeme do jednoho svazku též obě
výroční zprávy.
Obě střediska založila paní Daniela Caldová. Nejdříve
v roce 1991 vzniklo ve Strašnicích, nedlouho poté z iniciativy strašnického střediska v roce 1994 ve Stodůlkách.
Nyní se kruh uzavírá, s tím rozdílem, že ve Stodůlkách se
nachází oficiální sídlo celého spojeného střediska a Daniela Caldová byla nedávno zvolena předsedkyní dozorčí
rady. Jsme za to rádi a také za to, že na své dítě nezapomíná a mnoho let dobrovolnicky pomáhá v naší sociálně
terapeutické dílně.
Společné středisko nese název Diakonie Českobratrské
církve evangelické – středisko Praha, ovšem zkráceně používáme název Diakonie Praha. Všechny služby zůstávají
zachovány, přičemž se služba rané péče Stodůlky personálně propojuje se službou rané péče ve Strašnicích. Věříme, že tomu bude k užitku klientů, pracovníků i všech
ostatních spolupracovníků. Chtěli bychom být nadále
v intenzivním kontaktu se stávajícími sbory v Dejvicích
i Strašnicích, případně rozšiřovat spolupráci postupně
v rámci celé Prahy.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci, ať už bude mít jakoukoliv formu.
Jakub Suchel
ředitel střediska Diakonie Praha
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DIAKONIE ČCE
STŘEDISKO STODŮLKY
Ohlédnutí za rokem 2015
V roce 2015 jsme se zaměřili na další rozvoj
a zkvalitňování všech služeb s cílem naplňovat
naše poslání: Podporovat rodiny dětí a dospělých
s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením tak, aby mohly žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života. Dospělým lidem s postižením vytvářet podmínky, které přispívají k jejich
maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí,
v němž žijí a pracují.

V roce 2015 poskytovalo středisko
Diakonie Stodůlky tyto služby:
•
•
•
•
•

Raná péče
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služba
Denní stacionář
Týdenní stacionář

Kromě pravidelných aktivit se v roce 2015 ve středisku Diakonie Stodůlky uskutečnilo několik významných akcí a změn.

Stali jsme se například majiteli nebytových prostor
v Mohylové ulici 1965, Praha 13 – Stodůlky, kde
působí sociálně terapeutická dílna. Doposud jsme
zde měli pouze nájem ze strany MČ Praha 13. Nabídku na odkoupení prostor s předkupním právem
obdrželo středisko v rámci procesu privatizace.
Získání prostor do vlastnictví tak pomůže dlouhodobé stabilitě služby a udržitelnosti. Veškeré budoucí investice poslouží ke zhodnocování majetku
a tím k dalšímu rozvoji sociálně terapeutické dílny.
Celková prodejní cena činila 775 000 Kč a celou
jsme ji pokryli z daru zahraniční nadace Otto per
Miele. Její zásluhou jsme tedy na pořízení nepotřebovali čerpat úvěr.
Mezi další investiční projekty patří úprava a rekonstrukce bezbariérového nájezdu u vchodu
budovy střediska a zpřístupnění hlavního vchodu do budovy přímo z chodníku. Rekonstrukcí
jsme dosáhli odstranění poslední překážky do
budovy, která je jinak zcela bezbariérová a rovněž přímějšího přístupu do budovy z vyvýšeného
chodníku. Částku ve výši 74 028 Kč jsme pokryli
z daru společnosti RWE prostřednictvím Nadace
Charty 77 ve výši 50 000 Kč a dále z prostředků
zahraničních dárců.
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Vedení střediska v roce 2015

Dobrovolníci ve středisku v roce 2015

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se
u nás v loňském roce jakkoli zapojili svou pomocí,
kteří byli ochotní věnovat nám svůj volný čas!

Správní rada:
Předseda: Mgr. Jakub Suchel
Iva Procházková
Mgr. Josef Rendl
Dozorčí rada:
Předsedkyně: Daniela Caldová
Ing. Vladimír Jenček
Jan Petříček
Mgr. Alena Kunová
Jana Petrů
Kryštof Sýkora
Ing. Pavel Prosek
Mgr. Hana Volná
Petr Weber

Ve stodůleckém stacionáři se vystřídalo několik
různých dobrovolníků, někteří museli z časových
důvodů svou dobrovolnickou činnost ukončit. Je
zřejmé, že časová náročnost „dobrovolničení“ ve
stacionáři může být pro řadu lidí v tomto smyslu
omezující; preferujeme totiž pravidelné docházení
na 2–3 hodiny 1x za 14 dní, aby se mohli klienti s dobrovolníky lépe poznat a vytvořit si vztah
přátelství založený na oboustranné důvěře. Rádi
bychom dál aktivně hledali způsob, jak spolupráci
s dobrovolníky zefektivnit tak, aby z ní mohli těžit
všechny tři strany: klienti, dobrovolníci i pracovní
tým stacionáře.

Zaměstnanci střediska
Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2015 včetně vedoucích služby k 31. 12. 2015
Součást střediska

Ve stacionáři teď máme jednu aktivní dobrovolnici
stálici, Moniku Dusovou, které si moc vážíme a za
jejíž přítomnost u nás jsme moc vděční. Její nasazení, vlídný přístup k našim klientům a vytrvalost
by si opravdu zasloužily ocenění na širším fóru.
Chtěli jsme ji proto jmenovat na cenu Křesadlo
(cena pro dobrovolníky vykonávající mimořádně
dobrou a záslužnou práci udělovaná každoročně
organizací Hestia), s pokorou sobě vlastní však
Monika nominaci odmítla. Za nás však jako by ji
získala i tak. Děkujeme, Moni, věříme, že s námi
na naší Palubě ještě dále popluješ!
Dobrovolnictví se také začalo více rozvíjet ve službě rané péče, kde v loňském roce pomáhaly tři
dobrovolnice přímo v rodinách. Díky jedné mamince, která pro ostatní rodiče začala pořádat
tematická setkání s hostem, odborníkem na dané
téma, zkouší raná péče i tento nový druh dobrovolnictví. Pozvání na setkání bychom rádi rozšířili
pro všechny rodiče klientů našeho střediska; určitě je, na co se těšit.
Ani naše dílna na Lužinách nezůstala tento rok
bez dobrovolníků. Dlouhodobou a věrnou pomocí je stále Dana Caldová, děkujeme jí za tuto
stálou angažovanost! Velký dík patří také skupině
dobrovolníků, skupině mladých lidí, kteří přes léto
pomohli prostory dílny nově vymalovat. I zde už
máme další zájemce o dobrovolnou spolupráci,
a tak se těšíme na další rok.

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Raná péče

7

6,60

Sociálně terapeutická dílna

3

2,50

Odlehčovací služba

3

2,33

Týdenní stacionář

6

5,60

Denní stacionář

3

2,33

Celkem

22

19,36

Ještě jednou díky všem zúčastněným dobrovolníkům a věříme, že i v nadcházejícím roce se nám
podaří spolupráci dále rozvíjet a rozšiřovat.
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5,75

Mgr. Markéta Štromerová
koordinátorka dobrovolníků

Počet pracovníků v nepřímé péči
Administrativa, údržba, úklid
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Raná péče slovy a čísly

RANÁ PÉČE
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Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní sociální
služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či
ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném
věku.

Tým: se skládá z 8 poradkyň pracujících přímo
v terénu, z 1 sociální pracovnice a 1 koordinátorky, která se stará o hladký chod služby
i pražské kanceláře. Roční přírůstek jsou 3 osoby
a 1,5 pracovního úvazku.

Pomáháme rodině zorientovat se v náročné
situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem
porozuje, aby rodina porozu
měla speciálním potřebám dítěte a dokázala
najít takovou míru jejich
naplnění, která ji umožní žít život podle svých
představ.

Služba probíhá ve 4 krajích (v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji), máme 2 detašovaná pracoviště (v Sušici a v Děčíně). Pražská
kancelář se přestěhovala do nových, větších prostor na Barrandově.
V současné době službu poskytujeme 193 rodinám (77 z nich bydlí v Praze, 47 ve Středočeském, 30 v Plzeňském a 39 v Ústeckém kraji), za
celý rok jsme absolvovali 960 konzultací (plus
několikanásobně vyšší počet konzultací telefonických a e-mailových).

Pracoviště mají k dispozici 4 služební auta – na
cestách za klienty jsme najeli přes 80 000 km
(kilometry, které jsme ujeli veřejnou dopravou či
ušli pěšky, spočítané nemáme).

Co se ještě děje v rané péči?
• probíhá setkávání rodin v Ústeckém
a Plzeňském kraji
• pokračujeme ve znakovacích kurzech
pro klientské rodiny
• pořádáme letní pobyt klientských rodin
• vydáváme Zpravodaj rané péče
• rozšiřujeme naši půjčovnu pomůcek
• uspěli jsme na Hithitu s projektem
Pomůckovna
• máme profil na Facebooku

většina jejich vrstevníků. Jedná se o službu sociální
prevence, která je poskytována bezplatně.
Cíl služby: Cílem služby je podpořit samostatnost
uživatele prostřednictvím podpory a rozvoje pracovních návyků a individualizované podpory sociálních dovedností. U našich uživatelů se v rámci pracovní terapie snažíme udržet a rozvíjet dovednosti
jako je dochvilnost při pravidelné docházce do dílny, samostatnost a pečlivost při realizaci zadaného úkolu, nácvik nových manuálních dovedností,
komunikativnost, zhodnocení vlastní práce apod.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Posláním sociálně terapeutické dílny je pomoci jejím uživatelům k získání, udržení a zdokonalování
základních pracovních návyků a dovedností, tak
aby v budoucnu mohli najít uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce. Naše uživatele podporujeme v začleňování do majoritní společnosti a pomáháme jim žít plnohodnotný život jako
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Velký důraz je kladen na rozvoj sociálních dovedností, jako je posilování péče o vlastní osobu,
podpora sociálních vazeb s okolím, samostatnost
ve stravování, zapojení do akcí vhodných dané
skupině uživatelů. Součástí služby je i základní sociální poradenství.
Cílová skupina: Naší cílovou skupinou jsou dospělí ve věku od 19–64 let s lehkým až středně
těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním
a tělesným) postižením, absolventi základních

praktických či speciálních škol a odborných učilišť, kteří nejsou schopni uplatnit se v běžném či
chráněném zaměstnání v době ukončení vzdělání.
Kapacita naší sociálně terapeutické dílny je 12 lidí,
kteří se střídají v práci v textilní a keramické dílně.
Tato práce zahrnuje především šití drobných hraček (ručně či na šicím stroji), tkaní na tkalcovském
stavu, tisk na látky, výroba velikonočních a vánočních přání, malba na hedvábí, kompletace visaček
na klíče, výroba drobných keramických předmětů
a další.

Co jsme všechno minulý rok
zažili v dílně
Do nového roku 2015 jsme vstoupili s hlavou plnou
nových plánů, co bychom chtěli následující rok realizovat. Tak především jsme byli moc rádi, že prostory dílny
zakoupilo naše středisko a my už tady hospodaříme ve
svém. A dali jsme se do plánů, jak si to tu postupně
zkrášlíme, když už jsme tu doma.
Na jaře jsme od sponzorů obdrželi nový šicí stroj. V letních měsících jsme s pomocí dobrovolníků vymalovali
dvě místnosti, přestavěli nábytek a postupně v průběhu roku docházelo k výměně zářivek. Z tržeb za naše
výrobky jsme do textilní dílny na konci roku nakoupili
nové velké skříně na materiál, abychom svůj „pracovní
nepořádek“ měli kam schovat. Klienti dostali nové zamykatelné skřínky, kde si mohou ukládat cenné věci.
I obsazení dílny zažilo malé změny: v průběhu roku
ukončila jedna uživatelka využívání našich služeb a přišly
dvě nové. Obměnili jsme sortiment našich výrobků – začali jsme šít nové výrobky. Pro mezinárodní konferenci,
která se konala při příležitosti oslav 600. let od
smrti Mistra Jana Husa, jsme ušili a namalovali
asi 250 tašek. Další své výrobky jsme prodávali na jarmarcích v průběhu roku, zejména pak
před Vánocemi, kdy jsme vyráběli adventní
věnce, svícny a vánoční přání. Skoro vše jsme
prodali. Jsme rádi, že jsme vyprázdnili náš malý
sklad a můžeme do příštího roku začít vyrábět
nové věci.
K našim aktivitám patřila i společná návštěva
představení Cyrano divadla Radka Brzobohatého nebo letní pobyt v přírodě, opět v Lutové
u Chlumu u Třeboně. Moc se nám tam předchozí rok líbilo, a tak byla volba jednoznačná.

Opět to bylo skvělé: krásné počasí, koupání
v rybníku v Chlumu, procházky přírodou, skvělá
domácí kuchyně, návštěva zámku v Jindřichově Hradci, dobrá pizza v Mirochově a spousta
dalších krásných zážitků. Máme na co vzpomínat a myslím, že volba pro další rok bude jasná.
Už teď se těšíme na letní pobyt v našem oblíbeném penzionu Na Vyhlídce v Lutové.
Díky všem, kdo nám pomáhají a podporují nás, našim dobrovolníkům, praktikantům
a rodičům.
Ing. Jana Salcmanová, DiS.
vedoucí sociálně terapeutické dílny
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DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ (TS, DS),
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS)
Všechny tři služby jsou situovány do prostor prvního patra budovy střediska ve Vlachově ul., k týdennímu stacionáři patří ještě „byt“ v přízemí
budovy. Kvalitní fungování služeb zajišťuje dvanáctičlenný tým pracovníků, z toho 2 sociální pracovníci (vedení týmu) a 1 zdravotnice.
Cílovou skupinu pro všechny služby tvoří mladí
lidé s těžšími formami mentálního a kombinovaného postižení, pro denní stacionář ve věku od 19
do 45 let, týdenní stacionář od 19 do 35 let a pro
odlehčovací službu ve věku od 7 do 26 let.
Služby mají tyto základní cíle:
1. Přiblížit život klientů v co největší míře životu
osob bez postižení.
2. Zajistit důstojné životní podmínky a smysluplné trávení času během dne a týdne.
3. Rozvíjet schopnosti klientů zejména v oblasti
sebeobsluhy a sociálních dovedností.
4. Přizpůsobit poskytování sociální služby individuálním přáním a potřebám klientů.
5. OS: Odlehčit rodinám pečujícím o člověka
s postižením.
DENNÍ STACIONÁŘ je sociální služba ambulantního typu, kterou klienti využívají v průběhu dne
mezi 7:00 a 16:00 hodinou, pravidelně v průběhu
celého roku. Den tráví různými aktivitami, např.
výtvarnou činností, vařením, procvičováním jemné a hrubé motoriky, vycházkami, relaxací apod.
Je zde zajištěna péče o osobní hygienu a pomoc
při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. V rámci
denního stacionáře je poskytována strava zahrnující oběd a 2x svačinu (dopolední a odpolední).
Činnosti jsou realizovány v souladu s osobními cíli
obsaženými v individuálních plánech, které jsou
12

tvořeny týmem pracovníků za aktivní účasti klientů a jejich zákonných zástupců. Do nabídky aktivit
v rámci služby dále patří individuální fyzioterapie,
canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie nebo
perličková lázeň. Klienti zde mají k dispozici kvalitní kompenzační pomůcky, audio a videotechniku,
PC a materiál pro různé aktivity. Pracovníci kladou
důraz na co největší podporu samostatnosti a využití osobního potenciálu klientů. Kapacita denního stacionáře je 6 klientů; od druhé poloviny
roku 2014 a v současnosti je naplněna ve středu
a ve čtvrtek.
TÝDENNÍ STACIONÁŘ je pobytová sociální služba.
Klienti tráví ve stacionáři celý týden (od pondělí
od 7:00 hodin do pátku do 17:00 hodin). Snahou
je uplatňovat v co největší míře způsob bydlení
založený na zkušenosti vedoucích pracovníků ze
života v komunitách (Archa – l’Arche, Camphill
apod.). Od běžné sociální služby se tento koncept
liší hlavně přístupem ke klientům, kteří jsou chápáni jako rovnocenní partneři v kontaktu člověka s člověkem, ve kterém se oba můžou stejnou
měrou (i když různými způsoby) obohatit a jeden
od druhého učit. Dbá se na naplňování přání,
potřeb a rozvoj potenciálu jednotlivých klientů

a zároveň na prožívání činností a událostí spolu
s ostatními. To vše v prostředí co nejvíc odpovídající domácímu, především aktivním vytvářením
příjemné, bezpečné a přitom podnětné atmosféry. Náplň aktivit se ve velké míře překrývá s nabídkou činností denního stacionáře, což vyplývá
hlavně z organizačního uspořádání pracovního
týmu i prostor budovy. Jedná se o individuální
terapie a aktivizační činnosti, a to i skupinové –
vaření, výtvarná činnost apod., důležité jsou i co
nejčastější pobyty mimo stacionář – kulturní nebo
sportovní akce dle běžné nabídky, výlety do města
i mimo ně, procházky do okolí spojené s drobným
nákupem v běžných obchodech nebo posezením
v cukrárně. Několik klientů týdenního stacionáře
pravidelně dochází do základní školy speciální,
která sídlí v přízemí budovy, což mimo jiné napomáhá intenzivní spolupráci právě s touto školou.
Kapacita týdenního stacionáře je 9 lůžek, je stále
dlouhodobě naplněna.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA může být jak ambulantní,
tak pobytovou službou v závislosti na potřebách
rodiny, která o ni žádá. Základním cílem služby je
umožnit pečujícím rodinám nezbytný odpočinek,
zároveň také umožnit klientům učit se zvládat

krátkodobé odloučení od rodiny a trávit volný čas
se skupinou vrstevníků. Službu využívají někteří
klienti pravidelně např. jeden den nebo několik
hodin týdně, ale také nepravidelně např. jeden –
dva týdny vcelku včetně přespání za rok. Klienti se
v době svého pobytu účastní dle svých možností
a přání programu nabízeného klientům denního
a týdenního stacionáře. Rovněž přístupy a priority
pracovníků zmíněné výše jsou stejné. Kapacita je
omezená na 4 klienty v jeden den pro pobytovou
službu a současně 2 klienty v jeden čas stejného
dne pro ambulantní službu, celkový počet klientů
omezen není.
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Co jsme zažili Na palubě v roce 2015
Během roku jsme opět rozšířili paletu nabízených
služeb o další aktivizační činnosti. Díky inovacím
interiéru relaxační místnosti jsme mohli více rozvinout aplikaci konceptu bazální stimulace. Zajímavé poznatky v tomto směru jsme načerpali
na stáži v plzeňském centru Diakonie Človíček.
Díky Milušce Krumlové, Hance Luskové a Pepovi
Trnkovi jsme tento koncept propojili s novinkou
v podobě zážitkových dnů. Svátky jako je Halloween nebo Vánoce se tak staly pro naše klienty
srozumitelnějšími a propojily se s aktivní tvorbou
i relaxací. Slavení důležitých svátků v roce zůstává
stále výbornou příležitostí k zušlechtění interiéru
stacionáře a zachovávání důležitých rituálů.
Stejně jako aktivity v prostorách stacionáře je pro
nás důležitý co nejčastější kontakt s veřejností.
Každé pondělí k nám přicházejí mladí maséři ze
školy Aloyse Klara, muzikoterapeutka Veronika
Vendlová pokračuje v realizace svých vizí a společně se nám daří navštěvovat kulturní a sportovní
akce. Zejména návštěva divadelního představení
v Minoru, které se zúčastnili všichni klienti, se

14

jistě zapíše do našich historických análů. Pokračuje páteční zpívání s nástupci pana faráře, kytaristy z dejvického sboru. Dále běží projekt „Děti
ze škol do stacionáře,“ ve kterém jde o to, aby
si děti školou povinné vytvořily představu, jak žijí
lidé s postižením a mohly se alespoň jedno dopoledne setkat s našimi klienty. Pro ty je to výborná příležitost sdílet své pojetí světa se zdravými
dětmi. V červnu se nám podařilo uspořádat další
charitativní bazárek, tentokrát v prostorách stodůleckého klubu Mlejn, kde jsme tímto navázali spolupráci. Výtěžek z bazárku jsme využili na
nákup pomůcek pro výše zmiňovanou relaxační
místnost. Organizaci vánoční besídky měl letos ve
své režii Honza Morčuš, který touto akcí završil své
několikaleté působení ve stacionáři, a děkujeme
mu za vše, co tady udělal.
Děkujeme našim klientům, pracovníkům v přímé
péči, rodičům, praktikantům, donátorům a všem
přátelům, kteří se plaví s námi Na palubě. V dalším roce bychom rádi po přestávce opět vyrazili na naši oblíbenou letní destinaci Poslův mlýn

u Máchova jezera, uspořádali další charitativní bazárek, rozšířili nabídku o další činnosti, které nás
budou bavit a rozvíjet. Vypadá to, že se opět nudit nebudeme. Snad nám naše nadšení, kreativita
a radost ze spoluprožívání vydrží i do dalšího roku.
Mgr. Josef Rendl
vedoucí denního a týdenního stacionáře
a odlehčovací služby
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Hospodaření střediska Stodůlky
V roce 2015 středisko Stodůlky hospodařilo
s celkovým objemem 14 483 008 Kč
ve výnosech a 14 484 352 Kč v nákladech.
Hospodářský výsledek je ztráta
ve výši – 1 344 Kč.

Procentuální podíl jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 2015
MPSV

7 269 449

50 %

Kraje

1 248 000

8%

611 635

4%

Ostatní výnosy (úroky, dary, sbírky)

3 329 327

23 %

Příjmy hlavní činnost

1 893 005

13 %

131 592

1%

Obce, městské části

Příjmy vedlejší činnost
Účetní závěrka za rok 2015
Náklady v roce 2015

CELKEM

14 483 008

Hlavní činnost
Spotřeba materiálu

759 000

32 000

Spotřeba energie

266 000

13 000

Opravy a údržba

362 000

33 000

Cestovné

69 000

Pohoštění

51 000

Poplatky spojů, poštovné

145 000

Ostatní služby (nájem, právní a ekonom. služby, školení, spotřeba DNM apod.)

1 217 000

Mzdy

6 358 000

Zákonné pojištění

2 117 000

Ostatní soc. pojištění (zák. poj. zaměstnanců)

9 000

Lékařské preventivní prohlídky

3 000

Jiné ostatní náklady (pojištění majetku)
Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky)

0
66 000
102 000

Finanční náklady (bankovní poplatky, aj.)

29 000

Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí)

121 000

Odpisy
CELKEM NÁKLADY

5 000

19 000

Náhrada dávek NP
Správní poplatky
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Hospodářská činnost

2 708 000
14 401 000

83 000

Dárci 2015

Výnosy v tis. v roce 2015
Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy z vedlejší činnosti
Úroky, kurzové zisky

1 893
132
5

Městys Peruc

5

Jméno

Částka

Město Litoměřice

2

54 700

Město Nymburk

5

Pařížská Jewels, s.r.o.
Diakonie ČCE Belgická – 2x
výtěžek z Daru D (tříkolka,
stávek) a Direct mailingu
Neznámí dárci
Ing. Milan Brt

Ostatní výnosy (zúčtování fondů)

2 821

Obec Čerčany

5

Dotace MPSV

7 269

Město Český Brod

5

Dotace MHMP

1 048

Říčany

10

Dotace Středočeský kraj

200

Město Louny

10

Jiné ostatní výnosy

140

Město Sušice

2

Dary na provoz

363

MČ Praha 7

3

Obce celkem

612

MČ Dolní Počernice

10

265

MČ Praha 12

10

Obec Kosoř

10

MČ Praha 13
Městys Čechtice

5

MČ Praha Zličín

10

Město Králův Dvůr

6
5

Městys Stráž

5

Město Dobříš

Obec Jesenice

8

MČ Praha 4

MÚ Praha Řeporyje

10

10

Město Černošice

4

Obec Holýšov

3

Obec Přezletice

5

Obec Koloveč

2

Město Horažďovice

2

Město Most

8

Město Klatovy

6

Město Čelákovice

2

MČ Praha 5

40

Město Česká Kamenice

2

Obec Hýskov

5

12

Město Horšovský Týn

1

3

Obec Mladý Smolivec

3

Město Brandýs nad Labem

3

MČ Praha 10
Město Roudnice nad Labem
MČ Praha 17

15
5

Město Děčín

20

Město Beroun

15

Město Úštěk

3

MČ Praha 8

15

Město Varnsdorf

Město Rokycany

10

Obec Horoměřice

1

Obec Brnířov

3

Obec Tlučná

5

Obec Rtyně nad Bílinou

5

MČ Praha 6

10

Město Unhošť

2

1

CELKEM VÝNOSY

Město Stříbro

14 483

HITHIT – anonymní dárci
Ing. PhDr. Eva Benešová
Ing. Pavel Peterka
Tesco
Pneumo-Host s.r.o.
Radomil Dočekal
a Jana Brichcínová
Výtěžek z charitativního
bazárku aneb Poklady
z podpalubí
Českobratrská církev evangelická – farní sbor Dejvice
Ing. Kamil Ševčík
Ing. Robert Vojtěch
Jiří Schmitt
MUDr. Martina Brandejsová
Českobratrská církev
evangelická – farní sbor
Praha 6 – Střešovice
Jan Turek
PharmDr. Jana Spurná
Montessorihračky
Alexandr Hanousek
Anna Mogilnicka
MUDr. Ivana Široká
Mgr. Petr Krajánek
Petra Rohovská
Českobratrská církev evangelická – farní sbor Dejvice

37 275
21 005
20 000
17 386
16 000
15 000
15 000
15 000
14 514
13 736
13 500
10 000
10 000
10 000
7 000
6 000
6 000
5 660
5 196
5 000
3 000
3 000
2 700
2 600
2 500
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Maxmilian Brabec

2 000

Veřejná sbírka

294

Markéta Pekárková

nepřeje zveřejnit

Jan Pavel

2 000

Zuzana Dobešová

250

Martin Dolejší

nepřeje zveřejnit

Verner Tour, s.r.o.

2 000

Kateřina Červená

250

Martina Bohadlová

nepřeje zveřejnit
nepřeje zveřejnit

Petra Soukupová

1 850

Michal Chalupski

250

Miroslav Pokorný

Martin Freund

1 700

Eliška Trkalová

200

Monika Folvarčná

nepřeje zveřejnit

Martin Svoboda

1 500

Tomáš Bauer

200

Natalie Chsherbinina

nepřeje zveřejnit

Alena Kunová

1 500

Lenka Pavkova

200

Petr Synek

nepřeje zveřejnit
nepřeje zveřejnit

Zdenka Švejkovská

1 400

Tereza Štefanová

100

Václava Hanáková

Michal Strenk

1 200

Veronika Mázlová

100

Veronika Vildmanová

nepřeje zveřejnit

Černíkovi

1 000

Jana Kaucká

Zdeňka Křištová

nepřeje zveřejnit

CK Laterna

1 000

Anna Kunová

nepřeje zveřejnit

Zuzka Kašpárková

nepřeje zveřejnit
362 360

Charta 77

909

Anna Vitásková

nepřeje zveřejnit

CELKEM VÝNOSY

Sylva Všetičková

900

Barbora Novosadová

nepřeje zveřejnit

Otto per mile

Ilona Eichlerová

800

Dana Pilařová

nepřeje zveřejnit

The Conceptua Group Ltd.

Linda Patočková

650

Eugen Liška

nepřeje zveřejnit

Robert Neale

69 000

Eva Zítová Táborská

600

Eva Malátová

nepřeje zveřejnit

Nadace Charty´77

50 000
48 000

1 098 400
125 000

Anna Strenková

600

Eva Zímová Krištofová

nepřeje zveřejnit

Neville George Parry

Lucie Skotnicova

500

Helena Gondová

nepřeje zveřejnit

Elizabeth Neale

38 000

Dita Szymanská

500

Ilona Benešová

nepřeje zveřejnit

Hithit – anonymní dárci

30 955

Tomáš Samec

500

Ivana Kudrnová

nepřeje zveřejnit

André Frans Bes Kok

25 000
17 000

Robert Vachule

500

Jarmila Ševčíková

nepřeje zveřejnit

Evan Zohav Lazar

Pavla Skalová

500

Jaromír Pohl

nepřeje zveřejnit

16 000

Aneta Ziegenfuss

500

Jiří Vackář

nepřeje zveřejnit

Four Seasons Prague Hotel,
s.r.o.

Martina Petrová

500

Jonáš Vnouček

nepřeje zveřejnit

Stefan Rasche

13 000

Hana Císařová

500

Julie Menšík Čákiová

nepřeje zveřejnit

Tick Tack s.r.o.

500

Klára Doležálková

Tereza Háčková

350

Gabriela Líbalová

Karmelitská hotel s.r.o.

8 000

nepřeje zveřejnit

Rödl & Partner Vorlíčková
Tax, s.r.o.

8 000

Lenka Bartošková

nepřeje zveřejnit

Miroslava Seippel Siručková

8 000

350

Lenka Hečková

nepřeje zveřejnit

Mr and Mrs Silfverschiolds

8 000

Jana Šarounová

350

Lenka Sternal

nepřeje zveřejnit

Ardeco Interier, s.r.o.

7 906

Vladimír Ninger

350

Lucie Černíková

nepřeje zveřejnit

Lenka Roger

4 000

Klára Vaňáková

300

Lucie Slámečková

nepřeje zveřejnit

Sirius Investments, a.s.

4 000

Kateřina Vítová

300

Ludmila Beťáková

nepřeje zveřejnit

Veronique Pasteger

4 000

Veronika Kaiserová

300

Marie Čiverná

nepřeje zveřejnit

Vincke Nik

nepřeje zveřejnit

CELKEM FOND – INVESTICE

Bělovští
18

35

300

Markéta Císařová

2 500
1 584 762
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DIAKONIE ČCE
STŘEDISKO RATOLEST
Ohlédnutí za rokem 2015

Vedení střediska

Diakonie ČCE – středisko Ratolest v Praze 10 podporuje děti, mládež a dospělé lidi s mentálním
a kombinovaným znevýhodněním, a to při získávání a uchování dovedností tak, aby byli v maximální možné míře samostatní a mohli prožívat
svůj život důstojně podle svých přání a potřeb.
Posláním služby rané péče je podporovat rodinu
s dítětem raného věku se zdravotním postižením
tak, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí.

Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Cílem je:
• rozvoj dovedností při zvládání péče o vlastní
osobu a rozvoj soběstačnosti
• rozvíjení základních pracovních návyků
a dovedností při práci
• zprostředkovávání kulturních, sportovních
a dalších volnočasových aktivit
• ulehčit rodinám práci s péčí o člena rodiny
s postižením a umožnit jim tak zapojení se
do pracovního procesu
• pomoc rodinám s postiženým dítětem raného
věku.
Naše středisko poskytovalo dvě sociální služby:
• služby denního stacionáře
• služby rané péče

Správní rada:
Předseda: Mgr. Jakub Suchel
Irena Kovaříková
Hana Jahodová, DiS.

Dozorčí rada:
Předsedkyně: Kateřina Potočková
Marcela Gregorová
Zdeňka Brunnerová
Martin Řeháček
Hana Janečková
Pavel Klinecký
Daniela Stolařová
Linda Suchá

Zaměstnanci střediska
Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2015 včetně vedoucích služby k 31. 12. 2015
Součást střediska

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Raná péče

2

1

Denní stacionář

5

5

Celkem

7

6

5

3

Počet pracovníků v nepřímé péči
Administrativa, údržba, úklid
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Co se dělo v Ratolesti v 2015
Také v loňském roce jsme navázali na činnosti
z minulých let. Našim klientům jsme zajišťovali výchovně aktivizační činnosti, mezi které patří
výtvarné aktivity, výlety, ozdravné pobyty, plavání,
canisterapie a jízda na koni. V letošním roce jsme
nabídku rozšířili o pravidelné tancování, v rámci
kterého měli klienti možnost uvědomovat si nejen rytmus, ale i vlastní práci s tělem. Tuto aktivitu
jsme prezentovali také na vánočním setkání s rodiči. V průběhu roku jsme se také zapojovali do
aktivit pořádaných spřáteleným střediskem Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4.

Hlavní každodenní náplní klientů jsou především
kreativní činnosti. Při nich se klienti věnují většinou práci s papírem, textilem a keramikou, kdy se
učí soustředěnosti, rozvíjení jemné motoriky a trpělivosti. Zároveň jim to přináší možnost celostně
vnímat estetickou hodnotu konečného výrobku
a ocenění jejich vlastní práce. S našimi výrobky je
možné se seznámit na stránkách www.diakonie-praha.cz. Opět jsme se zúčastnili řady prodejních
trhů a dalších akcí, které byly zaměřeny na prodej
výrobků chráněných dílen (např. trhy na Vyšehradě, Modlitba za domov, trhy Diakonie na náměstí

Míru, vánoční trhy). Naše výrobky stále nabízíme
také v prodejnách chráněných dílen Borůvka a Eliáš a při akcích našeho střediska. Činnost denního
stacionáře byla také v minulém roce podporována
městskou částí Praha 10. Zmíněná městská část
nás loni opět podpořila zakázkou na výrobu keramických váz, které byly darovány dobrovolníkům
v rámci akce „Dobrovolník roku Prahy 10“. Část
aktivit střediska – plavání, jízda na koni, výlety byla umožněna díky vstřícnosti městské části Prahy 10, která pomáhala s pravidelným zajištěním
dopravy klientů.
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Provoz střediska: probíhal v pracovních dnech
vždy od 7 do 16 hodin.
Počet klientů: službu využívalo 25 klientů ve
věku od 7 do 40 let.

AKCE
• Valentýnská párty ve středisku Zvonek
• Country taneční
• Výlet Borůvka

Personál: denní chod stacionáře zajišťovalo celkem 11 zaměstnanců, ředitelka (ředitel), 5 pracovníků sociální péče a zaměstnanci provozu.

• Výlet do chráněného bydlení Slaný

Praxe studentů: celoročně využívali odborné
praxe studenti středních a vyšších odborných
škol se zaměřením na sociální práci a speciální
pedagogiku.

• Velikonoční tvoření ve Zvonku

• Výlet do chráněného bydlení Letohrádek
Vendula
• Otevírání písečné pláže ve Zvonku
• Výstava večerníčku
• Týdenní ozdravný pobyt v Bělči nad Orlicí
spojený s výletem do Muzea perníku
• Zahradní slavnost
• Letní týdenní pobyt v Mačkově
• Návštěva Zoologické zahrady Praha
• Bubnování se skupinou Tamtam
• Jarmark u Ludmily na náměstí Míru
• Divadelní vánoční představení Buchty a loutky
• Pečení vánočního cukroví
• Drakiáda v rámci dobrovolnického dne SAP
BSCE
• Prezentace na různých akcích
• Pravidelné plavání, léčebné jízdy na koních,
tělesná výchova v tělocvičně Sokola
• Canisterapie
Firemní dobrovolnictví: v rámci jednodenní
akce nám poskytli pomoc dobrovolníci z České
spořitelny při mytí oken a firmy SAP Busines Centre Europe s.r.o. při účasti na drakiádě.
Irena Kovaříková
vedoucí denního stacionáře
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Hospodaření střediska Ratolest

Procentuální podíl jednotlivých zdrojů na celkových nákladech v roce 2015

V roce 2015 středisko Ratolest
hospodařilo s celkovým objemem 4 890 686 Kč
ve výnosech, a 4 890 275 Kč v nákladech.
Hospodářský výsledek je zisk ve výši 411 Kč.

MPSV

2 783 000 000

58,74 %

840 000

17,18 %

Ministerstvo kultury

30 000

0,61 %

Obce, městské části

57 000

1,17 %

Ostatní výnosy (úroky, dary, sbírky)

125 064

2,56 %

Příjmy hlavní činnost

948 883

19,40 %

Příjmy vedlejší činnost

16 739

0,34 %

4 890 686

100,00 %

Kraje

CELKEM
Účetní závěrka za rok 2015
Náklady v roce 2015
Hlavní činnost
Spotřeba materiálu

263 000

Spotřeba energie

436 000

Opravy a údržba

62 000

Cestovné a pohonné hmoty

15 000

Pohoštění

21 000

Poplatky spojů, poštovné

32 000

Ostatní služby (nájem, právní a ekonomické
služby, školení, spotřeba DNM apod.)
Mzdy

640 000

Hospodářská činnost
16 000

Výnosy v roce 2015
1 000

2 439 000

Zákonné pojištění

782 000

Ostatní soc. pojištění
(základní pojištění zaměstnanců)

106 000

Příjmy z hlavní činnosti

949 000

Příjmy z vedlejší činnosti

17 000

Úroky, kurzové zisky
Ostatní výnosy (zúčtování fondů)
Granty MČ

Náhrada dávek NP

Dotace MPSV

Správní poplatky

Dotace MHMP

Jiné ostatní náklady (pojištění majetku)
Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky)

10 000
3 000

2 873 000
840 000

Jiné ostatní výnosy

17 000

Dary na provoz

Příspěvky poskytnuté střediskem

35 000

Obce
17 000

57 000

30 000

29 000
4 873 000

104 000

Dotace MK

Finanční náklady (bankovní poplatky aj.)
CELKEM NÁKLADY

4 000

CELKEM VÝNOSY

4 891 000
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Dárci 2015
Jméno

Částka

Diakonie ČCE

20 000

Tesco Stores

15 000

JUDr. Marek Dlouhý

8 000

Ing. Tomáš Smolík

7 200

FS Strašnice

5 442

Koalice VLASTA

3 440

Jana Černá

3 000

Marta Hálová

1 200

Kulturní představení

1 140

Ing. Pavlína Cachová

1 000

Hynek Lauschmann

1 000

Milena Váchalová

600

Anonymní dárce

400

Vlastislava Páleníková

300

P. Hájková

200

CELKEM VÝNOSY

67 922

nepeněžní dar doprava
Běleč Miloslav SMOLA

8 108

nepeněžní dar doprava
Běleč Ing. Antonín Hráský

3 500

nepeněžní dar bižuterie
Skleněná bižuterie a.s.

3 500

zdravotní lehátka 2 kusy

2 000

nepeněžní dar LIDL
CELKEM OSTATNÍ DARY
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17 108
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www.diakonie-praha.cz

