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Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2012
Součást střediska

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Raná péče

7

6,6

Sociálně terapeutická dílna

3

2,5

Odlehčovací služba

2

1,75

Týdenní stacionář

8

6

Denní stacionář

2

2

Celkem

22

18,85

5

3,5

Počet pracovníků v nepřímé péči
Administrativa, údržba, úklid
Dozorčí rada:
Předseda: Mgr. Petr Hudec
Daniela Caldová, Ing. Vladimír Jenček, Mgr. Alena Kunová, Jana Petrů, Ing. Pavel Prosek, Mgr. Hana Volná, Petr Weber
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ÚVOD

Co je veliké?
Na otázku, co je velké, odpovídá Erazim Kohák takto: „Veliké je nebe nad
stepí, kdy obzor člověka neobklopuje, nýbrž se sklání a člověk stojí s hlavou
ve hvězdách. Veliký je Bůh Stvořitel a malicherně malý ďábel ničitel, kdyby
vůbec byl. Veliký je život, který sám sebe přerůstá a ze sebe štědře rozdává.
Malicherně malým se stává tehdy, když jen sám pro sebe hromadí a vykřikuje: „já, já já.“ Obyčejně si to pleteme. Veliký je pro nás ten, kdo má moc,
peníze, slávu. Ve skutečnosti je však veliký ten, kdo neusiluje o velikost, ale
o dobro, kdo slouží.“
Erazim Kohák má pravdu. Veliké je dílo, o němž se dočtete na dalších stránkách výroční zprávy. Velicí jsou lidé, kteří toto dílo konají. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům střediska i dobrovolníkům za vše, co v uplynulém
roce udělali pro naše klienty a přeji všem zaměstnancům, rodičům, dětem
i přátelům střediska hojnost Božího požehnání.
Za dozorčí radu střediska
Petr Hudec
farář ČCE v Praze Dejvicích a předseda dozorčí rady střediska
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POSTKYTOVANÉ SLUŽBY
Diakonie ČCE v Praze 5 – Stodůlkách se zabývá od roku 1994 poskytováním sociálních a terapeutických
služeb dětem, mládeži a dospělým
lidem s postižením a jejich rodinám.
Středisko Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách je jedním ze třech desítek zařízení Diakonie Českobratrské církve
evangelické.
Poslání: Podporujeme 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 vytváříme podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného
prostředí, v němž žijí a pracují.
Svou práci vnímáme jako službu (diakonia
= služba) vycházející z principů křesťanské
lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti
a nezastupitelné hodnotě každého člověka
a profesionality v přístupu k uživatelům.
Poskytované služby:
Raná péče
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služba
Denní stacionář
Týdenní stacionář
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STŘEDISKO STODŮLKY
V roce 2012 se ve stodůleckém středisku Diakonie uskutečnilo několik významných akcí.

Den otevřených dveří
V rámci Týdne sociálních služeb proběhl v říjnu den otevřených dveří. Ten vyvrcholil velmi zajímavou besedou
s úspěšnou paralympičkou Evou Kacanu (vrh koulí, zlato z Pekingu 2008). Odpoledne jsme tak strávili v přítomnosti sympatické ženy, která nám poodkryla zákoutí
vrcholového paralympijského sportu - vyprávěla o městech a zemích, které navštívila, o náročném tréninku i ve-

selých momentech, která s sebou sportovní život přináší.
Vzhledem k tomu, že paní Eva je také psycholožka a sociální pracovnice, podělila se s námi o mnoho postřehů
ze sociální oblasti a povzbudila nás v naší činnosti. Její
pozitivní přístup k životu, spolu s nezdolnou energií, tak
pro nás byl milým profesním i osobním povzbuzením.
Těšíme se, že budeme moci podobné setkání zopakovat.
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Itálie
Daří se každoročně uskutečňovat pobyt
v přírodě pro klienty stacionáře, rané péče
i sociálně terapeutické dílny. Ti se odhodlali vyrazit dokonce až do Itálie k moři.
V tradici pobytů chceme pokračovat
i do budoucna.
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Nové pobočky
Raná péče Diakonie Stodůlky otevřela v loňském roce hned dvě pobočky
v regionech, kde působí. Jednak v Sušici – pro Plzeňský kraj a krátce na to
v Děčíně detašované pracoviště pro
Ústecký kraj. Podrobnosti si můžete
přečíst u aktivit služby raná péče.

Schodišťová plošina
Z investičních akcí můžeme zmínit novou schodišťovou
plošinu pro vozíčkáře, která byla instalována na přelomu zimy a jara. Umožňuje klientům stacionáře přímé
spojení mezi stacionářem v prvním patře a obnovenou
zahradou. Vzhledem k tomu, že doposud museli klienti obcházet celou budovu nebo procházet přes školní
třídy v přízemí, jedná se o významnou pomoc. Pořízení
plošiny nyní umožňuje klientům stacionáře přímý vstup
na zahradu bez výrazných komplikací. Jsme velmi rádi,
že jsme mohli plošinu začít ihned využívat. Na pořízení a instalaci plošiny v celkové výši 299 000 Kč, významnou měrou přispěly následující organizace: Konto BARIÉRY, nadace Charty 77, Siemens fond pomoci
a Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové. Velice jim
děkujeme za veškerou podporu.
I nadále pokračujeme v rozvoji všech služeb a přípravou investičních plánů do budoucna.
Mgr. Jakub Suchel
ředitel střediska Diakonie ČCE Stodůlky
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Raná péče – kontinuita i novinky v roce 2012
Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní služba pro
rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým
vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp.
kombinovaným postižením v raném věku.
Pomáhá rodině zorientovat se v náročné situaci po
zjištění postižení dítěte. Jejím cílem je, aby rodina
porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ.
Raná péče je poskytována v domácím prostředí rodiny a je zdarma.

Raná péče Diakonie Stodůlky působí ve 4 krajích
– v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém
kraji. Zájem o službu v Praze trvale převyšuje
kapacitu uvedenou v Registru poskytovatelů so
ciálních služeb.
Počet uživatelů k 31. 12. 2012
Praha: 53
Středočeský kraj: 50
Plzeňský kraj: 20
Ústecký kraj: 25
celkem: 148

Raná péče zažila rušný rok
Kromě obvyklého kolotoče konzultací v rodinách ve 4 krajích (tedy v Praze, ve Středočeském, Ústeckém
a Plzeňském kraji) jsme dokázali i mnoho nového. Posuďte sami, co se nám v uplynulém roce podařilo:
• Otevřít dvě nová detašovaná pracoviště
(v Sušici a v Děčíně)
• Rozšířit náš tým o další poradkyni –
„specialistku“ na Ústecký kraj
• Navázat plodné pracovní vztahy se vstřícnými
odborníky, úředníky a politiky
• Prosadit ranou péči jako jednu z priorit
v mnoha komunitních plánech

• Zopakovat tradiční znakovací kurz a nabídnout
novou variantu – pobytový dvoudenní kurz
znakování pro celé rodiny v Jůnově statku
• Být u vzniku samostatných rodičovských aktivit
– setkávání absolventů znakovacího kurzu,
setkávání rodin z Plzeňského kraje v Chodské
Lhotě, setkávání rodin z Ústeckého kraje
v Jílovém u Děčína i jednorázových akcí rodin
sobě pro radost a potěchu

• Uspořádat 3 hojně navštívené přednášky –
o integraci, o autismu a o sociálních dávkách

• Zažít lidskou soudržnost a ochotu pomoci
během charitativní sbírky hraček pro ranou péči
v Tlumačově organizované o. s. UCHO

• Zorganizovat další pobyt rodin – tentokrát
v Poslově Mlýně u Doks

• Vydat 4 čísla Zpravodaje Rané péče Diakonie
Stodůlky, a oslavit tak jeho první narozeniny

A pro příští rok máme mnoho dalších smělých plánů, držte nám palce!
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Sociálně terapeutická dílna je služba sociální prevence –
je tedy bezplatná. Svůj program zaměřuje na osoby s postižením. Podporuje je v začlenění do majoritní společnosti, zejména ve využívání veřejných služeb, pracovním
začlenění a v oblasti sebeobsluhy.
Náplň programu je podpora uživatele v rozvoji takových
pracovních návyků a sociálních dovedností, které jim
usnadní nalezení a udržení pracovního místa na trhu práce (dochvilnost, pravidelný režim, vytrvalost, komunikativnost, pečlivost, ohodnocení vlastní práce apod.).
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Cíl služby: samostatnost uživatele, zařazení uživatele
na trh práce, individualizovaná podpora pracovních
návyků, individualizovaná podpora rozvoje sociálních
dovedností, individualizovaná podpora rozvoje manuálních dovedností, informovat a podporovat účast
na akcích vhodných dané skupině
Cílová skupina: dospělí ve věku 19-64 let, absolventi
praktických škol a speciálních odborných učilišť, kteří v době vstupu do služby nejsou vzhledem ke svým
dovednostem, schopnostem a pracovním návykům
schopni uplatnění v běžném, asistovaném, či chráněném zaměstnání.

Rok 2012 plný aktivit
Další rok sociálně terapeutické dílny byl opět nabitý. Kromě naší pravidelné
činnosti v dílně při ručních
pracích (zakázky na dárkové výroby pro středisko, prezentační a dárkové
zboží, keramika, návleky
pro základní školu…) jsme
opět posilovali společného
ducha a podnikli řadu zajímavých aktivit. Především
jsme se zúčastnili několika
prodejních veletrhů našich výrobků (např. velikonoční a vánoční trhy, veletrh
neziskových organizací v Praze 6, ve sboru ČCE v Praze 6), kde jsme měli
možnost prezentovat činnost dílny i celého střediska.
V březnu jsme se v rámci Dne pro zdravotně postižené vypravili na pražské Výstaviště vyzkoušet pouťové atrakce a navštívit místní akvárium Mořský svět. Za kulturními zážitky jsme se několikrát vydali do Divadla Radka
Brzobohatého a také na výstavu Carský dvůr pod žezlem Romanovců, která probíhala v krásných prostorách Pražského hradu. Vzhledem k tomu, že
naše práce je především sedavého charakteru, rozhodli jsme se vyzkoušet
Nordic Walking a po okolí dílny jsme se často procházeli s hůlkami, abychom
protáhli svá těla. Při té příležitosti jsme například zdolali místní kopec zvaný
Makču Pikču a obešli největší rybník Centrálního parku Prahy 13.
Z mimopražských výletů bychom měli zmínit návštěvu Dobříše a výstavy loutek v místním zámku, muzea zlata v Novém Kníně a zámku Chyše, které se
velmi vydařily a inspirovaly nás k dalšímu poznávání. Zámek Chyše například
patří soukromému majiteli, který se snaží zvelebit nejen zámek samotný, ale
celé městečko v Karlovarském kraji. Dokonce navázal na tradici svých předků a od roku 2006 zde vaří vlastní pivo. V létě jsme pro velký ohlas z předchozího roku uspořádali společnou dovolenou v Itálii. Ačkoliv se jednalo
o technicky náročnější přesun, společný čas jsme si velmi užili.
Dana Caldová
vedoucí služby sociálně terapeutické dílny Diakonie ČCE Stodůlky
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DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář

Týdenní stacionář

je sociální služba ambulantního typu, kterou klient využívá 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 uživatelů a jejich zákonnými zástupci.
Součástí služby je individuální fyzioterapie, canisterapie, hippoterapie, perličková lázeň a v současnosti nově i muzikoterapie. Uživatelé zde mají k dispozici kvalitní kompenzační pomůcky, audio a videotechniku, PC, materiál
pro různé aktivity apod. Pracovníci kladou důraz na co největší rozvoj samostatnosti klientů.

je pobytová sociální služba. Klienti tráví ve stacionáři celý týden (pondělí–
pátek). Během roku jsme rozšířili kapacitu o jedno lůžko, celkem na devět.
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 této budovy. Kromě služeb týdenního stacionáře zde mají klienti zajištěno ubytování a stravu pětkrát denně.

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.

Cíl služby: poskytovat výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a pomáhat
uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Trávení svého
času se skupinou vrstevníků.
Cílová skupina: jsou mladí dospělí (16 – 35 let) se sníženou soběstačností
z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Jejich životní situace
vyžaduje pravidelnou podporu další osoby.
Kapacita týdenního stacionáře je 9 lůžek a ta byla v tomto roce naplněna.
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 2012
Složení uživatelů ve stacionáři během roku nepřineslo žádnou změnu,
do odlehčovací služby přešla ze stacionáře Klárka V. a přibylo pár nových
tváří ze školy. Na mnoha uživatelích je znát, že si prostředí stacionáře oblíbili
a také z reakcí jejich rodičů víme, že zde mají svůj druhý domov. Během roku
jsme rozšířili paletu nabízených služeb o další aktivizační činnosti, což je třeba pravidelné společné vaření, individuálně zaměřená muzikoterapie nebo
13

ných základních škol jednou za měsíc. Máme radost, že tato setkání fungují
k oboustrannému obohacování. Jako předešlé roky, tak i letos jsme jezdili
na výlety, chodili na kulturní a sportovní akce. V červenci jsme poprvé vyrazili
na letní rekreační pobyt do střediska Poslův Mlýn u Máchova jezera. Mnoho uživatelů zažilo podobnou akci poprvé v životě. Chodili jsme na výlety
do přilehlých borových lesů, projeli se lodí po jezeře, navštívili místní pouťové
atrakce nebo opékali buřty u večerního táboráku. Společně se spřízněnou
Základní školou speciální jsme uspořádali Den čarodějnic a aktivizační dopoledne na Den dětí. Velikonoční malování vajec a dalších dekorací, prosincová Mikulášská nadílka a vánoční setkání pro rodiče držíme jako oblíbenou
tradiční záležitost. Podařilo se nám vytvořit jakési „portfolio“ nabízených
služeb, které je také dokumentací toho, že jsme za tři roky činnosti namířili
ručičku kompasu k dobrému majáku. Snad nám naše nadšení, kreativita
a radost ze spoluprožívání vydrží i do dalšího roku. Děkujeme našim uživatelům, pracovníkům v přímé péči, rodičům, praktikantům, donátorům a všem
přátelům, kteří se plaví s námi Na palubě.
častější fyzioterapie. Stejně jako aktivity v prostorách stacionáře je pro nás
důležitý i co nejčastější kontakt s veřejností. Nová posila pracovního týmu
Evelína rozjela nový projekt Děti ve stacionáři. Jedná se o návštěvy dětí z růz-

14

Mgr. Josef Rendl
vedoucí odlehčovací služby Diakonie ČCE Stodůlky

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Odlehčovací služba je provozovaná v nově zrekonstruovaných prostorech
bytu ve Vlachově ulici v Praze 5 – Stodůlkách, 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.
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.
Cíl služby: umožnit pečujícím rodinám nezbytný odpočinek, učit uživatele
zvládat krátkodobé odloučení od rodiny a trávit volný čas se skupinou vrstevníků, dosáhnout co největší míry samostatnosti v sebeobsluze.
Cílová skupina: přednostně žáci ZŠ speciální (Mateřská škola a základní
škola speciální Diakonie ČCE ve Stodůlkách) s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita je 5 lůžek a funguje od pondělí do pátku.
Mgr. Josef Rendl
vedoucí odlehčovací služby Diakonie ČCE Stodůlky
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Finanční zpráva Diakonie ČCE – střediska v Praze 5 za rok 20112
Náklady
Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně
Stav drobného HIM + NHIM
Peníze na bankovních účtech
Peníze v pokladnách
Pohledávky

47 450 434

Elektrická energie

31089

873 622

Teplo, teplá voda

253 400

3 292 355
27 954
689 390

Vodné, stočné
Mzdové náklady
OON

5 138 911
298 730

Závazky

1 456 994

Pojistné sociální a zdravotní

Fondy

2 252 769

Spotřeba materiálu

763 225

Opravy a údržba

342 598

Výkony spojů

138 637

Služby

806 615

Odpisy

2 054 195

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek

48 366 959
7 160

Ostatní náklady (pojistné, cestovné)
Náklady celkem
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30 880

1 760 864

644 325
12 263 469

Výnosy
Úhrady uživatelů

1 482 103

Dotace město Králův Dvůr

5 000

Dotace MHMP

1 465 000

Dotace město Votice

1 000

Dotace MPSV

4 878 000

Dotace město Dobříš

10 000

Dotace Plzeňský kraj

125 000

Dotace obec Chýně

5 000

Dotace Středočeský kraj humanitární fond

166 668

Dotace MČ Praha 4

10 000

Dotace MČ Praha 13

270 000

dotace město Černošice

5 000

Dotace město Horažďovice

2 500

Dotace MČ Praha Zličín

10 000

Dotace obec Nižbor

5 000

Dotace město Mladá Boleslav

10 000

Dotace obec Frymburk

5 000

Dotace Městská část Praha 5

35 000

Dotace obec Sirá

2 000

Dotace obec Hýskov

5 000

Dotace obec Poříčany

5 000

Dotace město Lysá nad Labem

4 000

Dotace městys Stráž

5 000

Dotace město Neratovice

Dotace obec Jesenice

15 000

Příspěvek obec Mýto
Příspěvek obec Kounice
Dotace MÚ Praha Řeporyje

30 000

Dotace m+sto Brandýs nad Labem

3 000

5 000

Dotace město Hořovice

3 000

5 000

Dotace město Volduchy

5 000

Dotace město Chodská Lhota

5 000

10 000

Holýšov

2 000

Dotace obec Jince

5 000

Koloveč

4 000

Dotace obec Brnířov

5 000

Dotace Praha 17
Dotace Říčany

15 000

Tržby za vlastní výrobky

59 328

6 000

Tržby z prodeje služeb

49 949

Dotace Dolní Počernice

10 000

Dary tuzemských organizací

15 714

Dotace MČ Praha 9

10 000

Dary tuzemských soukromníků

55 292

Dotace MČ Praha 12

10 000

Dary zahraničních organizací

4 500

Dotace obec Kosoř

20 000

Dary materiální

6 500

Dotace obec Zbuzany

10 000

Nadace Sirius

1 264 912
2 115 163

Dotace město Kralupy nad Vltavou

5 000

Ostatní výnosy (úroky, pokrytí odpisů)

Dotace obec Kamenný Újezd

5 000

Výnosy celkem

12 270 629
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Dárci
dárce

částka

Jan Rams

věcný dar

10 150

Luiza Gibb

122 270

Ondřej Neff

10 000

Portland Trust s.r.o.

113 500

Abigail Hudcová

10 000

Unit and Sofa s.r.o.

85 000

Belcher Brett Mathew

7 000

Jens Geitmann

85 000

Honneco s.r.o.

7 000

84 668

Four seasons hotels

7 000

Stillking film

80 000

MUDr. Martina Brandejsová

5 000

Kovošrot group CZ a.s.

75 000

MUDr.Kateřina Dudová

5 000

Tri-C Investment s.r.o. Per Hansson

68 500

MUDr. Ivana Široká

5 000

Juergen Stackmann

65 000

Mgr. Petr Krajánek

4 200

Ground s.r.o.

65 000

Petr Marek

4 050

Auto Styl a.s.

61 070

William Bucknell

4 000

Siemens s.r.o.

45 500

BE Retail s.r.o.

4 000

Parry Neville George

42 000

JUDr. P. Musil

4 000

neznámí, drobní dárci

37 570

V. Študent

3 620

Jacques and partner s.r.o.

36 000

PhDr. Ing. Eva Drázská

3 500

Ronald a Gerbe Dasbach

35 332

Christof Sternal

3 000

Ing. Kamil Ševčík

35 000

Lara Irsecká

2 550

Neale Robert

32 500

Irena Troupová

2 000

Stefan a Aga Rache

30 000

p. Soukup

2 000

Flow Management s.r.o.

28 000

Mgr. Petr Tomášek

2 000

Společnost pro Česko-Irskou spolupráci

20 000

Mgr. Pavla Skalová

1 672

Jan Soběslavský

20 000

Ing. Hedviga Haufenhoferová

1 500

Sbor Českobratrské církve evangelické

19 800

Mgr. Milan Černý

1 300

Diakonie ČCE

15 714

Věra Fritzová

1 000

14 100

Celkem

1 439 766

12 700

Celkem

1 439 766

Pařížská Jewels s.r.o.

Veronika Müllerová
Chu Wei Hai
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popis daru

věcný dar

věcné dary
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www.diakoniep13.cz

