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Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2011
Součást střediska

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Raná péče

6

5,6

Sociálně terapeutická dílna

3

2,2

Odlehčovací služba

3

2,08

Týdenní stacionář

8

5,23

Denní stacionář

3

2,33

Celkem

23

17,44

4

2,62

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

Milí přátelé,
když hledím nazpět na cestu našeho střediska v uplynulých
letech, mám radost z několika věcí.
Podařilo se nám dát dohromady dobrý tým, takže kvalita
poskytované péče je na vysoké úrovni ve všech službách,
které naše středisko poskytuje. Z toho mám největší radost,
neboť cílem našeho snažení je především kvalita služeb.
Mnohokrát jsem slyšel od hostů, které jsem ve stacionáři
provázel, slova pochvaly. Chválili dobrou atmosféru, hezké
prostředí, pěkný vztah zaměstnanců a klientů.
Mám radost z toho, že se daří rozšiřovat okruh sponzorů
střediska, takže máme možnost krůček po krůčku vylepšovat naše prostory a přibližovat se ideálnímu stavu. Jde to
pomalu, ale posuny k lepšímu jsou zřetelné.
Mám obrovskou radost z dobrých vztahů mezi školou
a střediskem. Mám velikou radost z toho, že vztah střediska a partnerského sboru ČCE v Praze Dejvicích jsou nadstandardní. Sbor uspořádal v roce 2011 třetí „Bienále pro
Diakonii.“ Na celé akci se podíleno asi 50 dobrovolníků ze
sboru a bienále vyneslo pro středisko 350 000 Kč.

Poskytované služby
• Raná péče
• Sociálně terapeutická dílna
• Odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Týdenní stacionář

Středisko mi přirostlo k srdci a věnuji mu dost svého volného času. Musím však přiznat, že mnohem víc dostávám.
Totiž pocit, že to, co pro Diakonii dělám, má smysl. Ověřuji
si pravdivost paradoxní myšlenky, kterou tolik propagoval
Ježíš Kristus: „Kdo dává, mnohem víc dostává.“ Středisku
přeji do roku 2012, aby ustálo nepříznivou finanční situaci
a aby se posunulo zase o kousek dál…
Petr Hudec
farář ČCE v Praze Dejvicích a předseda dozorčí rady střediska
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STŘEDISKO stodůlky
V roce 2011 se ve stodůleckém středisku Diakonie uskutečnilo několik významných akcí. Za účelem získání prostředků
na dostavbu budovy sídla střediska se uskutečnil další ročník Bienále a podařilo se otevřít první část zrekonstruované zahrady.

Bienále opět slavilo úspěch
Benefiční koncert skupiny Jablkoň vynesl 35 000 Kč a v následné aukci uměleckých děl se vydražila díla J. Gemrota, O. Kulhánka, O. Rady, A. Střížka,
B. Veselé a dalších. Svoji grafiku vydražil za několikanásobek vyvolávací ceny
také Jiří Suchý, což jej mohlo v předvečer jeho narozenin potěšit.
Z doprovodného program dále stojí za pozornost písničkový večer za zvuku středověkých hudebních nástrojů, na které zahrál Tomáš Najbrt. Úryvky
z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce četl Martin Myšička, herec Dejvického divadla a mediální tvář Bienále.
Loňský ročník měl motto „Dejte nám místo ve svém srdci“ a svá díla během něj představilo více než 60 českých a německých výtvarníků.
Celá aukce vynesla 76 749 Kč, což zahrnuje i více než 8 000 Kč za krásné
výrobky klientů sociálně terapeutické dílny. Po započtení průběžného prodeje přes internetový rezervační systém se celková shromážděná částka blíží
250 000 Kč.
Bienále je charitativní kulturní projekt, jehož cílem je nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti;
a v neposlední řadě získat finanční prostředky na podporu této práce. Třetí
ročník Bienále pro Diakonii navázal na předchozí úspěšné ročníky. Za předchozí dva ročníky se podařilo prodejem uměleckých děl a benefičních koncertů shromáždit částku více než 1 500 000 Kč, které byly věnovány na dostavbu a vybavení střediska Diakonie Stodůlky.

Bližší informace na uvedených webových adresách:
o Bienále na http://www.bienaleprodiakonii.cz
o pořadateli na http://dejvice.evangnet.cz
5

První část nově zrekonstruované zahrady
V září byla slavnostně otevřena první část nově zrekonstruované zahrady v areálu střediska
Diakonie ČCE v Praze 5 – Stodůlkách a zprovozněn nový zvedací systém pro klienty se ztíženou pohyblivostí. Nově zrekonstruovaná zahrada s moderními dřevěnými herními prvky tak
bude k dispozici všem klientům střediska a školy a v budoucnosti i širší veřejnosti.
Poděkování za podporu patří fondu Slunce pro všechny, kterou na slavnostním setkání reprezentovala paní Blanka Dvořáková. Od této nadace obdrželo středisko celkem 250 000 Kč.
Firma Siemens, která sídlí doslova přes ulici, se podílela na rekonstrukci zahrady velmi praktickým způsobem. Její zaměstnanci totiž věnovali dva pracovní dny nátěru stávajícího oplocení pozemku Diakonie. Další sponzory reprezentovala paní Elizabeth Neale, jež zorganizovala
finanční sbírku mezi přáteli Diakonie. Celkové náklady na realizaci kombinovaného projektu
rekonstrukce zahrady a zakoupení zvedacího systému byly vyčísleny na 1 207 414 Kč. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí další části zahrady, té ovšem musí předcházet nové řešení
energetické situace – výhledově se uvažuje například o vlastním tepelném vrtu, zateplení budovy a zastřešení atria.
Diakonie v Praze Stodůlkách sídlí v budově bývalých jeslí již sedmnáctým rokem, objekt je
proto nutné postupně adaptovat pro potřeby klientů se specifickými požadavky. Jedním z takových požadavků byla i potřeba zvedacího systému, jež by umožnila pracovníkům a jejich
klientům snazší pohyb v prostorách stacionáře. Na slavnostním zahájení nechyběla názorná
ukázka zvedacího mechanismu, který přepravuje klienty po stacionáři pomocí speciální kladky
velmi elegantním a lidsky důstojným způsobem, jak výstižně podotkl jeden z hostů.
6
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Návštěvy místní i přespolní
Během celého roku jsme měli možnost přivítat v našem středisku, stacionáři i dílně mnoho hostů. Ať už šlo o tuzemské návštěvy studentů nebo zahraniční skupiny pracovníků
sociálních služeb (z Německa, Spojených států, apod.), vždy jsme byli potěšeni upřímným
zájmem o naší práci – mnozí z hostů spontánně komunikovali s klienty, jiní si na vlastní
kůži odvážně vyzkoušeli nový zvedací systém
stacionáře.

Jsme více vidět
V oblasti propagace a zviditelnění našeho
střediska jsme udělali další krok a na podzim navázali spolupráci s koordinátorkou
PR aktivit (public relations – vztahy s veřejností). Nejenže se zhostila role administrátora a editora střediskového webu, ale též
založila tradici pravidelného rozesílání informačních zpravodajů (střediska i služby rané
péče), pustila se do regionální propagace našich služeb a propojila nás s moderním světem sociálních sítí. Zařadili jsme se tak mezi
významné neziskové organizace, které vedle
webových stránek používají také Facebook.
Nabízíme tak další prostor pro interaktivní
spojení s přáteli a sponzory našeho střediska.
Srdečně zveme ty z vás, kteří tato moderní
komunikační média používáte, abyste nás
navštívili na webu http://stredisko-stodulky.
diakonie.cz/, kde se dozvíte více ze života
našich klientů i spolupracovníků.
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Mgr. Jakub Suchel
ředitel střediska Diakonie ČCE Stodůlky

Raná péče na houpačce roku 2011

RANÁ PÉČE
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 sociálních služeb.
Aktuální počet uživatelů
Praha: 50
Středočeský kraj: 47
Plzeňský kraj: 19
Ústecký kraj: 17
celkem: 133

V roce 2011 naše pracoviště prozkoumávalo terén do té doby neznámý. Jako sociální služba plně
závislá na dotacích jsme museli
začátkem roku čelit zdrcujícímu
zjištění – dotace pro ranou péči
neumožňují v žádném ze čtyř krajů, v nichž působíme, poskytovat
ranou péči v rozsahu a kvalitě, jež
garantujeme. Zároveň se o poskytování služby ucházeli noví zájemci,
kapacita pracoviště byla naplněna
a z finančních důvodů jsme nemohli přijmout plánovanou kolegyni.
V dané situaci jsme měli pouze
dvě východiska, složit ruce do klína
a zoufat si, nebo se pustit do práce.
A jednomyslně jsme se rozhodli pro
druhou variantu.
Oslovovali jsme zodpovědné činitele
a jednali na příslušných úřadech.
S podporou MPSV jsme uspořádali
seminář pro krajské pracovníky

rozhodující o dotacích, sjednocovali
jsme postup s kolegyněmi z jiných
pracovišť rané péče – prostě jsme
dělali vše proto, aby o nás bylo
slyšet. V této nelehké situaci nám
velmi pomohla všemožná podpora,
jíž se nám dostalo. Mnoho našich
uživatelských rodin i nových zájemců o službu nám poslalo podpůrné
dopisy, podobné dopisy posílali
rodiče úředníkům a politikům, svoji
osobní podporu nám vyjádřili mnozí
čelní odborníci z příbuzných oborů. Na situaci reagovala i média,
rané péči se věnovalo jedno vysílání
v Reportérech ČT, časopis Respekt
proslavil polobotky naší kolegyně.
Všechny popsané aktivity a mnoho
dalších méně zjevných vedly k nadějeplnému vyústění – ve druhém kole
dotačního řízení MPSV i krajů bylo
naše pracoviště dofinancováno natolik, že si raná péče mohla do prosince vydechnout.
Velikou, nejen finanční, oporu pro
nás představoval projekt podpořený
nadací Sirius určený na rozšíření
služby v Ústeckém kraji. Bez jeho
pomoci bychom tíživou situaci těžko
zvládli. Finančně na poskytování
rané péče pro své občany také začínají přispívat jednotlivé městské
a místní úřady, celkem jsme dostali
212 500 Kč od 17 úřadů. Děkujeme.

A aby to nevypadalo, že se raná
péče točí pouze kolem peněz, vězte, že jsme v roce 2011 vykonali
485 konzultací, najeli autem téměř
32 000 km, nejdelší cestu ze Stodůlek máme do Šluknovského výběžku
(151 km), jen o kousek blíž je Chodsko (148 km), do nejbližší rodiny naopak dojdeme pěšky za 10 minut.
A třeba jste si povšimli, že jsme se
rozrostli o dvě nové kolegyně, opět
pozměnili strukturu a vzhled webových stránek, že máme zbrusu nové
logo a letáky – prostě jdeme
s dobou!
Nezanedbáváme ani doplňkové
aktivity - opět jsme uspořádali znakovací kurz pro rodiny a pobyt rodin
ve Střelských Hošticích; z iniciativy
maminek z Plzeňského kraje se rozběhlo pravidelné setkávání v Chodské Lhotě, před Vánocemi jsme si
zahráli na kapříky v bazénu na
Vyšehradě – v rané péči není nuda!
Mgr. Veronika Strenková
poradkyně rané péče
Diakonie ČCE Stodůlky
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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.).
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.
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Kterak jsme objevovali svět
Loňský rok byl pro nás plný mnoha
zajímavých událostí. Asi největší
změna spočívala v tom, že jsme již
netrávili všechen čas pouze v dílně,
ale vyrazili jsme na společné akce –
vycházky do okolí dílny a po Praze
13, byli jsme na Matějské pouti, navštívili divadelní představení, vypravili
se na výlety po Středočeském kraji
(například na zámek v Mníšku pod
Brdy) a sjížděli jsme Sázavu. Nezapomenutelným zážitkem se pak stal
letní pobyt v Itálii, kde jsme si užili
nejen teplo, slunce a moře, ale i výbornou atmosféru s rodiči a přáteli.
Díky dobrovolníkům, kterých se v dílně vystřídalo celkem pět, jsme mohli
přijmout další tři nové klienty.
Kromě práce v dílně pracovali někteří z klientů i v těchto zařízeních:
Toulcův dvůr, kavárna Vesmírna, cukrárna „Cukrárna,“ dílna a obchůdek
Eliáš, Divadlo Kampa. Někteří navštěvovali také agentury podporovaného
zaměstnání.

Během roku (a zejména pak o velikonočních a vánočních svátcích) jsme
se zúčastnili prodeje na několika
trzích, například ve waldorfské škole,
v komunitním centru, na veletrhu
neziskových organizací v Praze
5, na jarmarku na Náměstí Míru,
ve sboru ČCE v Dejvicích a Korunní
ulici, na trzích k ukončení školního
roku na Evangelické akademii v Praze 4, prodeje na III. ročníku Bienále
pro Diakonii, prodeje pro zaměstnance společností ING a T-Mobile
v Praze a Hradci Králové. Také jsme
pracovali na zakázkách pro Ústřední
církevní kancelář ČCE a Evangelickou
akademii v Brně.
Závěrem školního roku u nás v sociálně terapeutické dílně opět proběhla jedna praktická maturita. Ani jsme
se nedivili, že studentka obhájila
svou práci na výbornou.
Ing. Jitka Müllerová
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). 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 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 8 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
Rokem 2011 jsme propluli se zdviženou hlavou
Po dvou letech činnosti se podařilo zkonsolidovat pracovní tým a nastavit
vcelku optimální personální pokrytí služeb. Rovněž se ustálil tým uživatelů
stacionáře. Na mnoha z nich je znát, že si prostředí stacionáře oblíbili a cítí
se v něm jako doma. A to je naším cílem. Snažíme se nejen o vytvoření co
nejpestřejší palety služeb v rámci prostor stacionáře, ale stejně tak je pro nás
důležitý i co největší a nejčastější kontakt s veřejností. Takže jezdíme na výlety, do divadla, na sportovní akce, nákupy či návštěvy. Z kulturních akcí, které
se velmi vydařily, můžeme zmínit dvě divadelní představení v divadlo Minor,
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Stodůlecký Masopust nebo podzimní festival v Central parku. Tradičně
jsme několikrát vyrazili za hokejem
do pražské sportovní arény. 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 se staly také velmi oblíbenou záležitostí.
Největší akcí byl ovšem listopadový
benefiční koncert v mexické restauraci Amigos v Radotíně. Na programu bylo vystoupení hudební skupiny
Monogram, dražba obrazů a výstava
fotografií Pavla Svobody. Výtěžek
z této podařené akce půjde na letní
rekreační pobyt v areálu u Máchova
jezera v roce 2012.
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Na závěr roku jsme udělali dotazníkový průzkum v řadách rodičů. Výsledek v podobě téměř jednohlasé
spokojenosti z poskytovaných služeb
je pro nás velkou satisfakcí, motivací a potvrzením toho, že kráčíme
po dobré cestě. 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.
Do dalšího roku si přejme klidné
moře a dobrý vítr do plachet.
Mgr. Josef Rendl
vedoucí služby denního a týdenního
stacionáře 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) 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 2011
Náklady
Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně
Stav drobného HIM + NHIM
Peníze na bankovních účtech
Peníze v pokladnách
Pohledávky

48 938 273

Elektrická energie

82 721

883 962

Teplo, teplá voda

265 359

3 247 714
9 593
643 261

Vodné, stočné
Mzdové náklady
OON

Závazky

3 588 430

Pojistné sociální a zdravotní

Fondy

1 011 476

Spotřeba materiálu

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek

49 911 520
- 8 318

Opravy a údržba
Výkony spojů

4 552 210
160 500
1 576 290
833 243
1 250 269
113 409

Služby

1 008 529

Odpisy

2 005 109

Ostatní náklady (pojistné, cestovné)
Náklady celkem
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50 747

348 263
12 246 649

Výnosy
Úhrady uživatelů
Dotace MHMP
Dotace MPSV
Dotace Plzeňský kraj
Dotace Středočeský kraj humanitární fond
Městská část Praha 13
Městská část Praha Zličín

1 405 940
873 100
4 988 000
120 000
83 332
270 000
5 000

Město Volduchy

5 000

Město Chodská Lhota

5 000

Město Starý Plzenec

3 000

Obec Jesenice

10 000

Obec Mokrovraty

5 000

Obec Mýto

5 000

Městská část Praha 6

15 000

Místní úřad Praha Řeporyje

10 000

Obec Říčany

20 000

Městská část Praha 17

15 000

Obec Dolní Počernice

15 000

Obec Kosoř

20 000

Město Mladá Boleslav

15 000

Obec Zbuzany

10 000

Městská část Praha 5

20 000

Obec Nižbor

5 000

Tržby za vlastní výrobky

114 480

Město Frymburk

5 000

Tržby z prodeje služeb

11 439

Obec Sirá

5 000

Dary tuzemských organizací

10 000

Město Horažďovice

2 500

Dary tuzemských soukromníků

74 886

Obec Poříčany

5 000

Dary zahraničních organizací

2 900

Město Benešov

17 000

Dary zahraničních soukromníků

3 600

Městys Stráž

5 000

Dary sborů ČCE

23 718

Město Lysá nad Labem

4 000

Dary materiální

12 000

Město Neratovice

80 000

Nadace Sirius

Město Brandýs nad Labem

12 000

Ostatní výnosy (úroky, pokrytí odpisů)

Město Hořovice

5 000

Výnosy celkem

822 971
3 098 464
12 238 330
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Dárci
dárce

částka

dárce

popis daru

částka

Zátiší Catering Group

250 000

Tomeš Oleg Ing.

10 000

Neale Robert

250 000

Keith Dilworth

10 000

William Alexander

190 000

Brandejsová Martina MUDr.

10 000

NKC Czech

160 000

Hejl Petr Ing.

8 900

drobní dárci

140 000

Alastair Richard Kir

8 500

Locke Jonathan Charles

130 000

Smolíková Stanislava

8 350

Josefská 1 a.s.

90 000

Navara Josef

8 000

Parry Neville George

42 000

neznámý dárce

7 000

Volná Hana

32 000

Macek Ondřej

7 000

Jenček Vladimír

30 000

Ground s.r.o.

7 000

Nila Investment

26 000

Belcher Brett Mathew

7 000

25 000

Honeco s.r.o.

7 000

Mobax ČR

25 000

Stillking Films

7 000

Diakonie ČCE

23 718

Angus Gordon Mathews

7 000

Bízek Vladislav

20 000

Soběslavský Jan

6 500

Fady Salamé

20 000

Kubíček Jan

6 500

Ševčík Kamil Ing.

20 000

Petrů Jana

5 000

Štamfestová Magdaléna

19 000

Martina Mulcahy Ing.

5 000

Ruml Ondřej

18 000

Suchel Jakub Mgr.

5 000

Hudcová Abigail

16 600

Sternal Lenka

5 000

Tristone Partners

14 000

Siemens

5 000

12 000

Sluneční domov

5 000

Sebel

10 500

Široká Hana MUDr.

5 000

Halík Jaroslav

10 280

Dudová Kateřina MUDr.

5 000

společnost pro Česko-Irskou spolupráci

firma LG
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popis daru

finanční dar

lednice

dárce

popis daru

částka

dárce

popis daru

částka

Farní sbor ČCE

4 500

Prudký Martin ThDr.

1 200

Petříček Jan

4 500

Henychová Eva

1 150

Krajánek Petr Mgr.

4 200

Uhlířová Marie

1 000

Jelínek Michal Ing.

4 000

Härtel Hanuš Ing. Arch.

1 000

Troupová Irena

4 000

Calda Miloš PhDr.

1 000

Sedláčková Zdena

3 240

manželé Hačkajlovi

1 000

Slavíčková Hana PhDr.

3 000

Dočekal R.

1 000

pan Foller

3 000

Hagedorn Ulla

600

zahraniční dárce

3 000

Zdrálková Olga PhDr.

500

Evangelický sbor německého jazyka

2 900

Turecká Jana

500

Illmanová Gudrun

2 340

Hřebíčková Stanislava

500

Student Vratislav

2 300

Lapka Zdeněk

500

Petříčková Marta

2 200

Těhníková Pavla Mgr.

348

Paní Válková

2 050

Celkem

Pospíšil Patrik Ing.

2 000

Erdingerová Eliška

2 000

Mužátková Renata

2 000

Kahuda Jan

2 000

Hudec Petr Mgr.

2 000

Řezníček Josef

2 000

Hyka Tomáš

2 000

Servítová Magdaléna

1 700

Adamcová Nicol

1 550

Hynek Vladimír

1 500

1 814 126
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