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středisko
Diakonie ČCE
Stodůlky
tel.: 235 517 303
e-mail: stodulky@diakonie.cz
www: diakoniep13.cz
adresa: Vlachova 1502
155 00, Praha 5 – Stodůlky
IČO: 62931270
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0127747339/0800
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Mgr. Jakub Suchel
ředitel organizace
e-mail: suchel@diakoniep13.cz
tel.: 777 910 557

Mgr. Josef Rendl
vedoucí stacionáře a odlehčovací služby
e-mail: rendl@diakoniep13.cz
tel.: 739 244 816

Iva Procházková
zástupkyně ředitele
e-mail: prochazkova@diakoniep13.cz
tel.: 737 258 415

Mgr. Alena Kunová
vedoucí rané péče
e-mail: kunova@rana-pece.cz
tel.: 731 445 504

Adéla Muchová, M.A.
koordinátorka PR
e-mail: muchova@diakoniep13.cz
tel.: 734 236 029

Ing. Jana Salcmanová, DiS.
vedoucí sociálně terapeutické dílny
e-mail: salcmanova@diakoniep13.cz
tel.: 731 445 534

Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2011
Součást střediska

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Raná péče

7

6,5

Sociálně terapeutická dílna

3

2,5

Odlehčovací služba

2

2

Týdenní stacionář

7

5,75

Denní stacionář

2

2

Celkem

21

18,85

5

3,25

Počet pracovníků v nepřímé péči
Administrativa, údržba, úklid
Správní rada:
Předseda: Mgr. Jakub Suchel; Iva Procházková, Mgr. Josef Rendl
Dozorčí rada:
Předseda: Mgr. Petr Hudec; Ing. Vladimír Jenček, Mgr. Alena Kunová, Daniela Caldová, Jana Petrů,
Ing. Pavel Prosek, Mgr. Hana Volná, Petr Weber
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Mgr. Markéta Štromerová
koordinátorka dobrovolníků
e-mail: stromerova@diakoniep13.cz
tel.: 235 312 981

Milí přátelé,
příznivci střediska Diakonie ve Stodůlkách,
opět jsem dostal za úkol napsat úvodní slovo
k výroční zprávě za minulý rok.
Co je dobré a kdo určuje, co je dobré a zlé?
To je otázka, o níž uvažují různé filosofické
směry a vlastně o ní uvažovaly po celou dosavadní historii lidstva. Někteří odpovídají, že
dobro a zlo neexistuje. Dobro a zlo jsou iluze. Obojí patří k jednomu víru bytí a nebytí.
Za několik staletí nebude nikomu záležet, co
nás těšilo a trápilo. Tak jaképak dobro a zlo?
Filosofické směry, vycházející z židovství a křesťanství, na to mají ale
jiný názor. Tvrdí, že do stvoření od počátku byla vložena základní
nerovnost mezi bytím a nicotou, mezi tím, co je, a tím, co ničí. Jednoduše řečeno. Dobrý je život a vše, co jej podporuje, zlé je vše, co
život ničí. Dobrá je láska, která život obklopuje něhou, a zlá je nenávist, která sžírá sebe i druhé. Dobrá je štědrost, která si váží života
a chrání ho. Zlá je chamtivost a plýtvání. Dobrá je štědrost, která životu přeje. Zlé je sobectví, které upírá druhým důstojný život. Dobrá
je vůle, která podporuje a hojí, zlá je veškerá zášť a závist.
K tomu se hlásím. To je i moje zkušenost. Dobrá je láska, která podporuje život. Dobré je vše, co se v tomto duchu děje ve světě. Dobrá
je každá drobná i velká služba dětem a mladým lidem v našem středisku. 					

Petr Hudec

Společný výjezd klientů stacionáře v létě 2013
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STŘEDISKO DIAKONIE STODŮLKY
Nejdůležitější činností v roce 2013 byl rozvoj a zkvalitňování
všech služeb s cílem trvale 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 a dospělým lidem s postižením vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují.
V roce 2013 poskytovalo středisko Diakonie Stodůlky
tyto služby:
• Raná péče
• Sociálně terapeutická dílna
• Odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Týdenní stacionář
Kromě pravidelných aktivit se v roce 2013 se ve středisku Diakonie Stodůlky uskutečnilo několik významných akcí a změn.
Na začátku roku jsme pro náš stacionář získali běžecký pás. Jde
o výbornou pomůcku, která velmi pomáhá rozvoji pohybových
aktivit klientů zejména v zimním období, kdy tráví podstatnou
část dne uvnitř. Klienti stacionáře si běžecký pás velmi oblíbili. Jeho časté používání totiž mimo jiné snižuje stres, posiluje
kardiovaskulární systém, zlepšuje metabolismus, posiluje svaly
a imunitní systém. Děkujeme humanitární sekci Církve Ježíše
Krista svatých posledních dnů, která nám zakoupení stroje
Kettler Track Motion finančně pokryla.
Pokračujeme v tradici letních pobytů. Stejně jako v předcházejících letech se uskutečnily jednotlivé pobyty v přírodě pro
klienty stacionáře, rané péče i sociálně terapeutické dílny. Letos
všechny v tuzemsku. Podrobnosti z jednotlivých akcí se můžete
dočíst dále v této výroční zprávě.
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Den otevřených dveří –
projekty dokončené i plánované
V září jsme ve středisku Diakonie v pražských Stodůlkách uspořádali den otevřených dveří. Při té příležitosti jsme slavnostně představili dva nové projekty
– nové auto, které bude sloužit terénní službě rané péče a tepelné čerpadlo
pro budovu střediska ve Vlachově ulici.
Toyota Yaris, která již během letních měsíců začala sloužit poradkyním rané
péče na jejich cestách po regionech, kde mimo Prahu také působí: ve Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Děkujeme Kovošrotu a.s., Nadaci
Charty 77 a dalším sponzorům. Spolupracovnicím pak přejeme mnoho bezpečných a příjemných kilometrů na cestách.
Tentýž den bylo uvedeno do provozu tepelné čerpadlo pro budovu střediska Diakonie a speciální základní a mateřské školy. Přestavba trvala téměř
celé léto a tak jsme počátkem září 2013 zahájili zkušební provoz. Vzhledem
k tomu, že vytápění budovy a ohřev teplé vody s použitím obnovitelných
zdrojů slibuje ekologický a ekonomický způsob provozu, podporujeme tím
hodnoty, ke kterým se Diakonie dlouhodobě hlásí. Cílem projektu je snížení
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nákladů za energie, co největší energetická nezávislost a zvýšení komfortu uživatelů s možností celoroční regulace topení. Roční platby za dodávku tepla a teplé
užitkové vody z dálkového zdroje tepla
doposud činily průměrně 700 000 Kč.
Vzhledem k poměru cena/efektivita bylo
vybráno tepelné čerpadlo ve variantě
vzduch – voda. Na základě výběrového
řízení se realizátorem projektu stala firma
RAPET servis s.r.o., a dodavatelem tepelného čerpadla společnost Stiebel Eltron.
I nadále pokračujeme v rozvoji všech
služeb a přípravou investičních plánů.
Poslední projekt, který byl představen,
směřuje do budoucnosti – plán na úpravu
schodiště počítá s přímým bezbariérovým
vstupem na zahradu z přízemí a zasklením stávají terasy na prvním poschodí tak,
aby byla využitelná i v chladnějších částech roku. Pokud to bude možné, rádi bychom přestavbu uskutečnili v roce 2014
a tím opět zvýšili pohodlí budovy pro klienty stacionáře i školy.
A  tak ačkoliv nakonec celé odpoledne
slavnostního dne pršelo a chlad zůstával,
přesto jsme se ve stanu zahřáli: přišla nám
zahrát a zazpívat hudební skupina Fear
Darrig, potěšili jsme se výbornou keltskou
hudbou. Mnozí z klientů neváhali a v prvních řadách vesele do rytmu podupávali či
přímo tancovali. Takže možná to deštivé
počasí bylo vlastně úplně na místě. Jaképak by to bylo Irsko bez deště?
Mgr. Jakub Suchel
ředitel střediska
Diakonie ČCE Stodůlky
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Raná péče slovy a čísly

RANÁ PÉČE V ROCE 2013
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.
Pomáháme rodině zorientovat se
v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby
rodina porozuměla speciálním
potřebám dítěte a dokázala najít
takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých
představ.

• Tým se skládá z 6 poradkyň pracujících přímo v terénu a 1 sociální pracovnice, koordinátorky služby, která nám ostatním zajišťuje
servis z pražské kanceláře.
• Služba probíhá ve 4 krajích
(v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji), máme
2 detašovaná pracoviště (v Sušici
a v Děčíně).
• V Registru poskytovatelů sociálních služeb jsme navýšili
celkovou kapacitu na 155 uživatelů, a to na 60 rodin v Praze,
na 37 ve Středočeském kraji
(zde došlo naopak ke snížení),
23 v Plzeňském kraji,
35 v Ústeckém kraji.

Mohlo by vás
například zajímat, že…
• Stále probíhá setkávání rodin
v Ústeckém a Plzeňském kraji.
• V rámci služby jsme v průběhu
roku spolupracovali se 175 ro
dinami, kterým jsme poskytli
725 konzultací v domácím prostředí (plus několikanásobně vyšší
počet konzultací telefonických
a e-mailových).
• V roce 2013 projevilo zájem
o službu 75 rodin; s 59 jsme
spolupráci zahájili, zájemce
(zejména z Prahy), na které se
zatím z kapacitních důvodů nedostává, evidujeme v seznamu
čekatelů (zájemci o službu ze
Středočeského kraje většinou
využili možnosti kontaktovat
jiného poskytovatele rané péče).
Se 43 rodinami jsme spolupráci
z důvodu dovršení 7 let věku
dítěte či naplnění společně stanovených cílů ukončili.
• Pracoviště mají k dispozici
4 služební auta – na cestách
za klienty jsme strávili celkem
1029 hodin – a najeli 64 568 km
(kilometry, které jsme ujeli veřejnou dopravou či ušli pěšky, spočítané nemáme).

• Pokračujeme ve znakovacích
kurzech. Poslední, nově ve spolupráci se Střediskem rané péče
v Pardubicích, se konal v penzionu Diana u Sobotky a účastnilo
se ho 11 rodin.
• Tradiční šestidenní pobyt rodin
v Hnačově u Klatov, kterého se
navzdory kulminujícím povodním
zúčastnilo 10 rodin, jsme obohatili o tvořivá odpoledne a o studentky na hlídání. Ohlasy z pobytu si můžete přečíst v letním čísle
našeho Zpravodaje.
• Čtyřikrát ročně vydáváme
Zpravodaj rané péče.
• Končíme s projektem Nadace
Sirius – Raná péče v Ústeckém
kraji, v jehož rámci jsme nově poskytovali našim klientům odborné
poradenství v oblasti podpory
komunikace, řeči a využití iPadu.
• Na Konferenci pracovníků v rané
péči v Olomouci jsme měli 2 aktivní příspěvky.
• Máme opět udělené osvědčení
kvality poskytovaných služeb.
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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 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.
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 v době ukončení vzdělání nejsou schopni se uplatnit v běžném či chráněném zaměstnání.
Kapacita sociálně terapeutické dílny je 12 uživatelů, 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.
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Ohlédnutí za rokem 2013
Uplynulý rok 2013 byl plný práce na stávajících i nových výrobcích dílny. Během roku
jsme se zúčastnili několika prodejních trhů
(např. velikonoční trhy v ZŠ Mohylová, veletrh neziskových organizací v Národní
technické knihovně, trhy při příležitosti výročí Diakonie ČCE a vydání Bible Kralické,
trhy u sv. Ludmily v Praze 2, vánoční trhy).
Na sklonku roku jsme vyráběli adventní věnce a adventní kalendáře.

Místo koupání v Máchově jezeře jsme podnikali výlety do okolních lesů, sbírali borůvky,
zdolali jsme tajemný hrad Housku, navštívili
muzeum Čtyřlístku a památník K. H. Máchy
v Doksech, zámek Zákupy, uspořádali si vlastní karneval a sportovní klání v pétanque. Asi
největším zážitkem našeho pobytu byl výlet
parníkem po Máchově jezeře a společné foto
s kapitánem lodi. Pobyt jsme si moc užili a už
se těšíme na další společnou dovolenou.

Samozřejmě, že jsme také společně oslavovali narozeniny a svátky v dílně. Několikrát
jsme navštívili stacionář při příležitosti dne
otevřených dveří, zúčastnili jsme se vánočního posezení nebo divadelního představení.

V neposlední řadě došlo i ke změnám v personálním zajištění chodu dílny a stabilizaci
pracovního kolektivu dílny. Jsme rádi, že
můžeme pokračovat v započaté činnosti
a poskytovat našim klientům služby, které
jim přináší radost z vlastní tvořivosti.

V roce 2013 jsme opět uskutečnili společnou
dovolenou. Tentokrát jsme vyrazili do Poslova Mlýna v blízkosti Máchova jezera. I když
počasí nám moc nepřálo, pobyt jsme si užili.

Ing. Jana Salcmanová, DiS.
vedoucí sociálně terapeutické dílny
Diakonie ČCE Stodůlky
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DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář
je sociální služba ambulantního typu, kterou klienti využívají v průběhu
dne. Je službou, do které klienti přicházejí ráno a tráví den 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. Ve stacionáři je
poskytována strava, zahrnující přesnídávku, oběd a svačinu. Činnosti jsou
realizovány po stanovení osobních cílů obsažených v individuálních plánech,
které jsou tvořeny týmem pracovníků za aktivní účasti klientů a jejich zákonnými zástupci. Součástí služby je individuální fyzioterapie, canisterapie,
hippoterapie, 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 rozvoj samostatnosti
a potenciálu klientů.
V odpoledních hodinách odchází klient sám, s rodiči nebo je odvezen transportní službou domů. Denní stacionář je službou, kterou klient navštěvuje
pravidelně.
Kapacita denního stacionáře je 6 klientů a ta byla v tomto roce naplněna.

Týdenní stacionář
je pobytová sociální služba. Klienti tráví ve stacionáři celý týden (pondělí až
pátek). Kapacita týdenního stacionáře je 8 lůžek. Snažíme se o komunitní
způsob bydlení, což v praxi znamená, že dbáme na individuální přístup, respektování soukromí a spoluprožívání činností s ostatními. Několik klientů
týdenního stacionáře pravidelně dochází do základní školy speciální, která
sídlí v přízemí téže budovy. Kromě služeb týdenního stacionáře zde mají
klienti zajištěno ubytování a stravu pětkrát denně.
Cílovou skupinou jsou mladí dospělí (16–35 let) se sníženou soběstačností
z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Jejich životní situace
vyžaduje pravidelnou podporu další osoby.
Cílem služby je poskytovat výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a pomáhat klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Klienti tak
tráví svůj čas ve společnosti vrstevníků, což je pro ně velmi důležité.
Služba poskytuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co jsme zažili při plavbě rokem 2013
Složení klientů stacionáře v minulém roce nepřineslo žádnou změnu. Odlehčovací službu začalo nově využívat několik žáků speciální školy. Na klientech
je znát, že si prostředí stacionáře oblíbili a z reakcí jejich rodičů víme, že zde
našli svůj druhý domov.
Během roku jsme rozšířili paletu nabízených služeb o další aktivizační činnosti, jako je pravidelné společné vaření a pečení, výtvarné aktivity zaměřené
na slavení důležitých svátků v roce či individuálně zaměřená práce na iPadech. Stejně jako aktivity v prostorách stacionáře je pro nás důležitý co nejčastější kontakt s veřejností.
12
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Každé pondělí k nám přicházejí
mladí maséři ze školy Aloise Klara,
jednou měsíčně se nám daří navštěvovat kulturní a sportovní akce,
pokračuje páteční zpívání s panem
farářem. Stejně jako roky předešlé,
i letos jsme vyrazili na pár zajímavých výletů v Praze a přilehlém okolí. V druhé polovině července jsme
po loňském úspěchu zopakovali
rekreační pobyt ve středisku Poslův
mlýn u Máchova jezera. Podobnou
akci zažijí naši klienti jen velmi zřídka, o to víc si ji řádně dokážou užít.
Chodili jsme na výlety do přilehlých
borových lesů, jezdili na člunech
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po rybníku, navštívili místní pouťové
atrakce, opékali buřty u večerního
táboráku a hledali poklad při závěrečné lesní bojovce. Během školního roku jsme spolu se spřízněnou
základní školou speciální uspořádali
Den čarodějnic a aktivizační dopoledne na Den dětí. Děkujeme našim
uživatelům, pracovníkům v přímé
péči, rodičům, praktikantům, donátorům a všem přátelům, kteří se plaví
s námi „Na palubě.“ V dalším roce
bychom rádi zpestřili naši programovou nabídku o aktivity dobrovolníků,
čeká nás charitativní bazárek, letní
výjezd číslo tři a na podzim velké
oslavy dvacetiletého výročí střediska.
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 Diakonie ČCE Stodůlky

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím rodinám nezbytný odpočinek, učit klienty zvládat krátkodobé odloučení od rodiny a trávit volný čas
se skupinou vrstevníků a dosáhnout co největší míru samostatnosti v sebeobsluze.
Posláním odlehčovací služby je ulehčit pečující rodině v každodenní péči
o dítě s těžkým kombinovaným postižením a zároveň kontinuálně rozvíjet
osobnost dítěte s postižením mimo školní vyučování.
Odlehčovací služba je provozovaná v prostorách bytu ve Vlachově ulici v Praze 5 – Stodůlkách a v prostorách stacionáře. Služba nabízí rodinám, které
pečují v domácím prostředí o člena rodiny se sníženou soběstačností, dočasné (zpravidla několikadenní až týdenní) převzetí péče. Tato doba slouží pečujícím k nabrání sil potřebných k další službě členovi rodiny se zdravotním
postižením. Služba může být poskytována opakovaně.
Mgr. Josef Rendl
vedoucí odlehčovací služby Diakonie ČCE Stodůlky
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Finanční zpráva Diakonie ČCE – střediska v Praze 5 Stodůlkách za rok 2013
Výnosy
Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně

58 932 427

Úhrady uživatelů

1 799 492

Stav drobného HIM + NHIM

873 622

Dotace MHMP

1 132 200

Peníze na bankovních účtech

900 480

Dotace MPSV

5 419 000

Peníze v pokladnách
Pohledávky
Závazky
Fondy
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek

61 982

Dotace Plzeňský kraj

82 000

583 475

Dotace MČ Praha 13

280 000

1 561 720
272 988
48 935 781
- 6 060

Dotace MČ Praha Zličín
Dotace obec Nižbor

5 000

Dotace obec Frymburk

2 000

Dotace obec Sirá

2 000

Dotace městys Stráž

2 000

Dotace obec Jesenice

5 000

Příspěvek obec Mýto

2 000

Dotace MÚ Praha Řeporyje

Náklady

10 000

dotace obec Koloveč

2 000

Elektrická energie

143 141

dotace město Most

8 400

Teplo, teplá voda

259 662

dotace město Čelákovice

2 000

dotace město Česká Kamenice

2 000

Dotace obec Zemětice

2 000

Vodné, stočné
Mzdové náklady
OON
Pojistné sociální a zdravotní

58 982
5 408 390
308 925
1 858 997

Dotace Praha 17
Dotace Říčany

15 000
6 000

Spotřeba materiálu

655 186

Dotace Dolní Počernice

10 000

Opravy a údržba

270 948

Dotace obec Kosoř

10 000

Výkony spojů

125 821

Dotace obec Zbuzany

10 000

Služby

1 017 470

Dotace město Kralupy nad Vltavou

Odpisy

2 437 371

Dotace město Králův Dvůr

15 000

Dotace město Dobříš

10 000

Ostatní náklady (pojistné, cestovné, kurzovné)
Náklady celkem
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10 000

391 393
12 936 286

Dotace obec Černošice

5 000

5 000

Dárci
Dotace město Horažďovice

2 000

Dárce

popis daru

částka

Dotace město Benešov

5 000

NATO Charity Bazar 2013

272 500

Dotace město Mladá Boleslav

7 000

Parry Neville George

270 000

Dotace Městská část Praha 5

10 000

Linkamerika II. s.r.o.

235 000
100 000

Dotace obec Hýskov

5 000

Aleš Černík

Dotace město Lysá nad Labem

3 000

Kovošrot Group CZ a.s.

75 000

Mr. Adrian Norman

58 000

Dotace město Neratovice

15 000

Dotace město Brandýs nad Labem

3 000

Marcus Schulz

50 000

Dotace obec Volduchy

2 000

konto Bariéry

50 000

Dotace obec Brnířov

2 000

Neville Parry

48 000

Dotace město Štětí

2 000

Robert Neale

48 000

Dotace město Kašperské Hory

2 000

Pařížská Jewels s.r.o.

Dotace město Příbram

5 000

Bell Holly

27 525

Dotace obec Tišice

5 000

Církev Ježíše Krista spd.

26 990

Dotace obec Kostomlaty

5 000

Ing. Michal Jelínek

21 378

Dotace obec Rtyně nad Bílinou

5 000

Ing. Kamil Ševčík

15 000

Dotace město Unhošť

2 000

Pavel Rohovský

15 000

Tržby za vlastní výrobky

40 711

JUDr. Mašková

13 000

Tržby z prodeje služeb

113 530

Sbor ČCE Dejvice

13 212

Filip Hejduk

10 000

125 028

Auto Styl a.s.

10 000

Dary zahraničních organizací

27 525

Ing. Brandejs

10 000

Dary materiální

49 000

Kirchengemeinde Nidda

9 192

Dary tuzemských organizací
Dary tuzemských soukromníků

56 802

věcný dar

38 000

Nadace Sirius

1 236 215

Koen Wilmots

8 000

Ostatní výnosy (úroky, pokrytí odpisů)

2 348 323

Česká kapitálová a realitní a.s.

8 000

Angus Gordon Mathews

8 000

Výnosy celkem

12 930 226
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Dárce

částka

Dárce

popis daru

částka

Ilkley Investments

8 000

Planet Systems Group s.r.o.

4 000

Broken Silence Ball

8 000

Halada spol. s.r.o.

4 000

Seippel Alexandxer Henry

8 000

MUDr. Ivana Široká

3 000

Flow Management s.r.o.

8 000

Tomáš Hyka

3 000

Pervze Younis

8 000

Lenka Sternal

3 000

Stefan Rasche

8 000

Petr Marek

2 670

Petr Stránský

8 000

Irena Troupová

2 500

Radomil Dočekal

6 660

Ing. Jana Zajícová

2 000

6 000

TJ Slavoj Koloveč

1 600

Ing. Martina Mulcahy

5 000

MUDr. Hašková, MUDr. Vonka

1 500

Francis Joseph Haughton

5 000

PhDr. Miloš Calda

1 500

Mibag sanace spol. s.r.o.

5 000

Mgr. Petr Hudec

1 300

MUDr. Kateřina Dudová

5 000

Zdena Tačovská

1 000

Mgr. Petr Krajánek

5 000

paní Dobešová

1 000

5 000

Ing. Jiří Šťastný

1 000

Halada spol. s.r.o.

4 000

neznámí dárci

1 920

Ing. PhDr. Eva Benešová

4 000

Celkem

Equa bank a.s.

Nadace Charty 77
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popis daru

věcný dar

věcný dar

1 580 127

www.diakoniep13.cz

