Výroční zpráva

Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko v Praze 5 - Stodůlkách
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Slovo úvodem

Vážení a milí čtenáři výroční zprávy,
připadl mi úkol napsat krátké úvodní slovo. V minulém roce naše středisko prožilo několik zásadních
změn.
Došlo i k personálnímu rozdělení střediska a školy.
V listopadu nastoupil nový ředitel střediska a já mu
přeji, aby se mu podařilo uskutečnit myšlenky,
kterými se zabýváme již léta - totiž vybudovat
domov pro absolventy naší speciální školy. Denní
a týdenní stacionář, který chceme letos otevřít, není
nic jiného než právě onen „druhý“ domov.
Denní a týdenní stacionář by měl kopírovat běžný
život. Do denního stacionáře budou klienti chodit
jako do zaměstnání; prováděné aktivity se samozřejmě přizpůsobí míře jejich postižení. Pro klienty
týdenního stacionáře se stane i dočasným domovem.
Mám radost z toho, že první předpoklady pro uskutečnění tohoto snu jsou již realitou. Od MÚ
Prahy 13 jsme dostali budovu do vlastnictví
a v prosinci 2008 jsme zahájili rekonstrukci
a přístavbu prostor, v nichž bychom chtěli denní
stacionář otevřít.
Náklady stavby činí přes 4 miliony korun. Přes
jeden milion korun nám přispěly sesterské církve
z Německa a Švýcarska, dva miliony jsme dostali
od státu a milion a půl (doufám) získáme z Bienále
pro Diakonii – což jsou vlastně dary umělců
a mnoha dobrovolníků, kteří bienále připravují.
Slovo diakonie znamená služba. Vyjadřuje,
že odmítám žít na úkor ostatních, ale chci žít
pro druhé. Děkuji všem zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v uplynulém roce konali diakonii, ať již
profesionální službou ve středisku nebo mnoha
jinými způsoby.

Petr Hudec
farář ČCE a předseda dozorčí rady střediska

Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího,
než aby se radoval a činil za svého života dobro;
a také že by každý člověk měl jíst a vskutku pít
a vidět dobré za všechnu svou tvrdou práci. Je to
dar od Boha.

Bible, Kazatel
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Zpráva činnosti

Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je organizovat, zajišťovat a poskytovat
ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku
věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení
či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie Českobratrské církve evangelické směřuje
k tomu, aby lidé, kteří využívají jejích služeb,
mohli žít v co největší míře běžným a důstojným
způsobem života.
Poskytování těchto služeb diakonie pojímá jako
praktický projev křesťanské víry, naděje a lásky.
Její snahou nabízet potřebným pomocnou ruku
v duchu Ježíšovy výzvy:„Amen, pravím vám,
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“
Středisko Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách je
jedním ze třech desítek zařízení Diakonie ČCE. Již
14 let je myšlenkově i organizačně spjato
s Českobratrskou církví evangelickou, zvláště
s jejím sborem v Praze 6 Dejvicích.
Svou práci chápe jako službu (diakonia= služba)
vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu,
respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě
každého člověka a profesionality v přístupu
ke klientům.
Hlavní náplní práce střediska je poskytovat sociální, speciálně pedagogické, zdravotnické, terapeutické a rehabilitační služby klientům se širokou
škálou mentálního, tělesného, smyslového
a kombinovaného postižení. Cílem naší práce je
nabízet co nejširší spektrum služeb a optimálně
naplňovat potřeby klientů i jejich rodin.

Naším záměrem je poskytovat služby klientům
převážně z pražského regionu a individuálně je
přizpůsobovat jejich potřebám. Chceme, aby naše
služby provázely klienty ve všech etapách jejich
života, aby mohli v dětství i dospělosti žít v sepětí
se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou.
V roce 2008 prošlo středisko několika významnými změnami. Pro jednotlivé služby jsme zpracovávali dokumentaci vztahující se ke standardům
kvality sociálních služeb a získali oficiální registraci
dalších služeb v souladu se zákonem o sociálních
Petr
Hudec diakonie.
službách
i s posláním

Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

Dalajláma
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Středisko provozuje následující sociální služby:
1. Ranou péči
2. Odlehčovací službu
3. Sociálně terapeutickou dílnu
Raná péče
Raná péče je preventivní služba terénního charakteru. Je poskytována rodinám s dětmi raného
věku (od narození do 7 let) s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, případně
rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Zahrnuje program podpory a provázení rodin
a program podpory vývoje dítěte. Službu poskytuje rodinám v Praze a Středočeském kraji, nově
také v Plzeňském kraji.
Odlehčovací službu
Odlehčovací služba je pobytová služba, provozovaná v účelově zrekonstruovaném třípokojovém
bytě v Hostinského 1536 v Praze 5 – Stodůlkách.
Je určena žákům Mateřské školy a Základní školy
speciální Diakonie ČCE v Praze 5. Uživatelé služby
jsou ve věku od 3 let do ukončení povinné školní
docházky, tj max. 26 let. Jejím smyslem je ulehčit
rodině v každodenní péči o dítě s těžkým
postižením, poskytnout jí sociální podporu
a kontinuálně rozvíjet osobnost dítěte s kombinovaným postižením v době mimo výchovně vzdělávací proces.
Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna sídlí v Mohylové ulici
číslo 1965 v Praze 5 – Lužinách.
Její služby jsou určené osobám od 18 do 64 let.
Nabízí podporu lidem s postižením při přípravě
na pracovní začlenění na volném trhu práce - plní
tedy funkci mezičlánku mezi školou a zaměstnáním. Zlepšení úrovně sociálních a pracovních
dovedností, které jsou hlavní náplní ročního
poskytování služby, zvyšuje lidem s postižením
získat šanci na uplatnění na trhu práce.

Cílem rané péče je:
1. Snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte
a jeho vývoj
2. Zvýšit vývojovou úroveň dítěte
3. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost
na sociálních systémech.
4. Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky
sociální integrace.

Petr Hudec

Cílem odlehčovací služby je:
1. Umožnit pečujícím rodinám nezbytný odpočinek.
2. Učit klienty zvládat krátkodobé odloučení
od rodiny, trávit volný čas se skupinou
vrstevníků.
3. Dosáhnout co největší míru samostatnosti
v sebeobsluze.

Cílem sociálně terapeutické dílny je:
1. Vytvořit a zdokonalit základní pracovní návyky
a dovednosti.
2. Rozvíjet dovednosti při zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí
k sociálnímu začlenění a běžnému praktickému
životu.

Všechny sociální služby dbají na dodržování práv uživatelů, respektování jejich volby a individuality.

Ne, nemilujte zdravé, jisté, hrdé, veselé – nepotřebují to. Přijímají lásku jen jako nabídnutou poctu,
namyšleně a lhostejně. Láskou lze pomoci pouze
těm, které osud znevýhodnil – odstrkovaným,
nejistým, nehezkým, pokořeným. Kdo jim obětuje
život, odplatí jim, co jim život vzal.

Stefan Zweig
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Práce střediska
Středisko rané péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
a s dětmi s ohroženým vývojem.
Rok 2008 byl pro středisko rané péče rokem
poměrně velkých změn. Příčin, proč k nim došlo,
bylo několik. Jednou z nich byl vzrůstající zájem
o službu rané péče ze strany rodin. Důvodem této
skutečnosti je pravděpodobně skutečnost,
že veřejnost je více informována o možnosti
službu využít. Další příčinou změn byla zřejmě
potřeba týmu skončit období „stojatých vod“
a realizovat plány, které zrály do té doby jen
v našich myslích…
Změna se dotkla personálního složení našeho
týmu poradců; v únoru začala na částečný
pracovní úvazek pracovat poradkyně Jana Drahotová, v říjnu na celý úvazek Pavla Těhníková.
V současné době tedy pracujeme v následujícím
složení: Pavla Skalová, Veronika Strenková, Alena
Kunová, Pavla Těhníková, Jana Drahotová
(poradkyně rané péče), Lucie Černíková (sociální
pracovnice). V této sestavě můžeme vyhovět
většímu počtu rodin, které o ranou péči žádají.
Změnou, která přináší nová očekávání, je
i příchod Jakuba Suchela do vedení sociálních
služeb střediska Diakonie Stodůlky.

V rámci doplňkových služeb jsme uskutečnili
několik akcí pro rodiče:
V červenci se uskutečnil každoroční pobyt rodin
v Bělči nad Orlicí, v Táboře J. Á. Komenského.
Účastnilo se ho deset rodin s devatenácti dětmi.
Všichni – dospělí i děti – dokázali vytvořit atmosféru
vzájemnosti
a
stali
se
načas
jednou“smečkou“. Bylo radostné vidět, jak se
všechny děti pěkně zapojovaly při „ukazovacích“
Petr Hudec
básničkách
a písničkách – jak znaky spontánně
napodobovaly, jak hezky byly vtaženy do společného díla.
V září se v knihkupectví Kanzelsberger konal křest
druhého dílu knihy „Mé dítě má autismus - příběh
pokračuje“ paní Kazi Perchty Páté, která v souvislosti s postižením svého synka spolupracovala
s naším střediskem.
V prosinci jsme se sešli na předvánočním tvoření –
zdobili jsme perníčky, z včelího vosku točili svíčky
a vykrajovali voňavé ozdoby. Setkání se zúčastnilo
deset rodin s dvanácti dětmi a doufáme, že si je
všichni užili stejně jako Bětuška, která by klidně
zdobila a vykrajovala až do rána.

Změn doznala i definice území, kam za rodinami
jezdíme. Po Praze a Středočeském kraji můžeme
poskytovat službu i rodinám v Plzeňském kraji.

Region

Navázání
spolupráce

Ukončení
spolupráce

Jednorázová
konzultace

Počet
uživatelů celkem

Praha

13

20

3

67

Středočeský kraj

13

3

2

44

2

0

0

2

Plzeňský kraj

Bětka tvoří

Společná fotka z pobytu

To, co člověka zachrání, je udělat krok...
A pak další krok.

Antoine de Saint - Exupéry
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V průběhu roku jsme realizovali několik menších projektů:
• projekt podpořený Nadací Charty 77 Kontem Bariéry se týkal se dovybavení půjčovny hraček
• cílem projektu „Nebojsa potřebuje mluvit“, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti
v rámci programu Pomozte dětem, bylo vybudování herny pro terapii sonrise pro šestiletého chlapečka
s autismem
• byli jsme partnery kolegyním ze Společnosti pro ranou péči v projektu „Můžu – podpora osob pečujících
o dítě s těžkým zdravotním postižením při vstupu na trh práce“

Odlehčovací služba
Odlehčovací služba v minulém roce sloužila
rodinám žáků MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE
Praha.
K dispozici má stále byt 3+1 nedaleko školy.
Do odlehčovací služby jsou přijímání klienti
na žádost zákonných zástupců od 3 let do ukončení školní docházky tj. max. do 26 let.
Snahou odlehčovací služby je usnadnit pečující
rodině každodenní péči o dítě s těžkých mentálním i fyzických postižením, poskytnout jim sociální podporu a zároveň rozvíjet osobnost dítěte
i v době mimo školní docházku.
Rodinám tak umožňujeme nezbytný odpočinek
a samotným klientům zvládat krátkodobé odloučení od rodiny, trávit čas se svými vrstevníky
a zejména rozvíjet v co největší míře samostatnost v sebeobsluze.
V uplynulém roce jsme byt odlehčovací služby
dovybavili potřebným nábytkem, pomůckami
a hračkami (stavebnice, hudební nástroje,
skládačky).
Nejvíce nás tíží skutečnost, že vzhledem k růstu
a nabývání na hmotnosti klientů nemůžeme
z technických důvodů (malý výtah v domě
s odlehčovací službou) plně uspokojit potřeby

všech rodin minimálně do doby kolaudace nově
budovaného stacionáře.
Odlehčovací služba se rovněž potýkala s problémy v personálním obsazení. V roce 2008 odešli
všichni stávající pracovníci OS. V únoru 2008
nastoupila nová vedoucí OS, od září 2008
do února 2009 byli přijati další pracovníci, takže
nyní je stav naplněn a stabilizován. Dva pracovníci studují dálkové VOŠ a VŠ, jeden zaměstnanec
nastupuje do kurzu pro pracovníky v sociálních
službách.
Odlehčovací služba se zaměřuje se zejména
na rozvoj sebeobslužných dovedností v oblasti
stravování, oblékání, hygieny, uspokojuje potřeby
aktivního trávení volného času. Pobyt klientům
zpestřuje kulturními akcemi (divadla, besídky),
v letních měsících koupáním ve venkovním
bazénu. Odlehčovací služba rovněž ve spolupráci
se školou již tradičně pořádá týdenní pobyt
na Šumavě.

Práce s klienty navazuje na výchovně vzdělávací plány školy.

Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.

čínské přísloví
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Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna dokončila v průběhu
roku 2008 transformaci ze služby sociální péče
(centrum denních služeb) do služby sociální
prevence (sociálně terapeutická dílna). Na základě
vývoje postoje společnosti k lidem s postižením,
a tedy možnému pracovnímu zařazení těchto lidí
na otevřeném trhu práce, se pracovníci pokusili
„zaplnit mezeru“ v procesu přípravy lidí s kombinovaným postižením na volný trh práce, a tím jim
umožnit zvládnout přechod mezi školou a pracovním poměrem.
Z dlouhodobé práce s cílovou skupinou se pozvolna vyprofilovala služba sociálně terapeutická
dílna, která se snaží vytvořit most mezi vzdělávacím procesem a uplatněním na otevřeném trhu
práce. Uživatelé dílny se na pozadí veškerých
aktivit dílny učí dovednostem, které potřebují
pro dobré zařazení do pracovního procesu.
K těmto dovednostem patří respektování pravidelného režimu, schopnost vydržet u jedné práce
určitou časovou jednotku, naučit se smysluplně
využít přestávku, postarat se sami o sebe ( např.
uvařit si čaj, ohřát oběd apod.), naučit se, jak
adekvátně požádat o radu a vědět, na koho se
s touto prosbou obrátit.
Procesem úprav prošly také všechny dokumenty
dílny, byl vypracován veřejný závazek a postupně
jsou doplňovány další dokumenty vztahujících se
ke standardům kvality sociálních služeb. Byly
navázány kontakty s agenturami podporovaného
zaměstnávání a dalšími organizacemi nabízejícími
podporu lidem stejné cílové skupiny.

AKCE
V roce 2008 se uživatelé a pracovníci sociálně
terapeutické dílny zapojili do řady akcí. Jednalo se
jednak o aktivity dlouhodobé spolupráce se školami, galeriemi, tak také o tradiční rekondiční pobyt
v přírodě.
• týdenní rekondiční pobyt ve Šlovicích
(Středočeský kraj)
• prodejní akce – vánoční a velikonoční prodejní
výstava v ZŠ Mohylové, velikonoční a vánoční
bazar ve Waldorfské základní škole v Jinonicích,
Dny Diakonie na nám. Míru, ve sboru ČCE
Dejvice, ekumenické shromáždění na Řípu
• prezentace sociální služby na Veletrhu sociálních
služeb Prahy 13
• praktická maturita studentky Evangelické
akademie

Trhy u sv. Ludmily, nám. Míru, 11. 9. 2008

"Učit se vědět, učit se dělat, učit se spolužití,
učit se být."

(Deloresova zpráva, UNESCO, 1996)
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Středisko

Zaměstnanci střediska
Počty zaměstnanců v přímé péči:

Součást střediska

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Středisko rané péče

5

4.2

Sociálně terapeutická dílna

3

2,5

Odlehčovací služba

4

4

12

10,7

Celkem

Vzdělání zaměstnanců:

ZŠ

SO

ÚSO

VOŠ

VŠ

Prac.
v přímé
službě

Prac.
v přímé
službě

Prac.
v přímé
službě

Prac.
v přímé
službě

Prac.
v přímé
službě

Středisko rané péče

-

-

-

-

Sociálně terapeutická dílna

-

-

2

0

1

Odlehčovací služba

-

-

2

1

1

Celkem

-

-

4

1

7

Součást střediska

5

Dozorčí rada

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada svých schůzích projednávala zejména otázky týkající se hospodaření a přípravy
projektu rozšíření střediska o denní a týdenní
stacionář. Členové z řad zástupců sboru ČCE
v Praze – Dejvicích se aktivně zajímali o fungování
všech služeb střediska i školy. Připravili a realizovali bienále, které bylo největší akcí tohoto druhu
v dějinách střediska.

• předseda
• pět zástupců sboru ČCE v Praze 6 – Dejvicích
• jeden zástupce zaměstnanců střediska
• jeden zástupce Městské části Praha 13
• jeden zástupce rodičů

Je vskutku politováníhodné, když natáhnu k lidem
prázdnou ruku a nic nedostanu. Ale je k uzoufání,
když natáhnu plnou ruku a nenajde se nikdo, kdo
by si z ní vzal.

Chalíl Džibrán
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Finanční zpráva Diakonie ČCE – střediska v Praze 5
Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně

1 019 568

Stav drobného HIM + NHIM

883 961

Peníze na bankovních účtech

2 581 143

Peníze v pokladnách
Pohledávky

41 630
182 308

Závazky

1 796 966

Vlastní jmění

2 050 512

Hospodářský výsledek

+ 165 799

Náklady
Elektrická energie

36 248

Teplo, teplá voda

68 362

Vodné, stočné
Mzdové náklady
OON
Pojistné sociální a zdravotní

8 470
2 958 722
217 816
1 038 937

Spotřeba materiálu

532 948

Opravy a údržba

160 216

Výkony spojů

100 947

Služby

549 311

Odpisy

100 867

Ostatní náklady (pojistné, cestovné)

208 528

Náklady celkem

5 981 372

Výnosy
Úhrady uživatelů

403 551

Dotace MHMP

376 000

Dotace MPSV
Městské část Praha 13

3 491 000
259 000

Dotace Středočeský kraj

1 236 000

Tržby za vlastní výrobky

74 227

Tržby z prodeje služeb

34 724

Příjmy z pronájmu
Dary tuzemských organizací

158 644
7 500

Dary tuzemských soukromníků

41 550

Ostatní výnosy

64 975

Výnosy celkem

6 147 171

Z důvodu zajištění věrného obrazu byly znovu otevřeny účetní knihy a zpracována nová verze
závěrky a výroční zprávy. Celkový dopad na hospodářský výsledek činí 77 tis. Kč.

Zatímco ústa mluví a nic neříkají, oči se dorozumějí beze slov.

Jean Paul Sartre
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Poděkování

Náš veliký dík patří všem, kteří na nás po celý
rok mysleli, všem firmám i jednotlivcům,
příznivcům a dobrovolným spolupracovníkům,
kteří pomáhali finančně i vlastními silami
rozvoji celého střediska.
Děkujeme lidem, kteří jsou nám nakloněni
a podporují naši činnost finančním darem:
Mgr. Petr Krajánek
Josef Trrnka
Rodina Peleškova
Rodina Košjarova
Lenka Sternal
Ing. Jan Matuška
Miroslava Jiříčková
Daniela Caldová
Ing. Hedviga Haufernhoferová
MUDr. Jelena Lerchová
Manželé Sýkorovi
Mgr. Petr Bratský
Rostislav Matulík
Petr Tietz

10 000,- Kč
10 000,- Kč
7 500,- Kč
7 500,- Kč
5 000,- Kč
5 000,-Kč
3 000,- Kč
2 500,- Kč
2 000,- Kč
2 000,- Kč
1800,- Kč
1 700,- Kč
1 400,- Kč
350,- Kč

Darováním hraček do půjčovny:
Nadaci Charty 77 - Konto Bariéry, Zuzaně Sýkorové, Magdaleně Ludvíkové, Ivetě Pokorné
Prací bez nároku na honorář:
Galině Miklínové, Jarině Šimůnkové, Zuzaně
Sýkorové

Petr Hudec

Kdo se vzdá Boha, ten vymazal slunce,
aby se na další pouť vydal jen s lucernou.

Christian Morgenstern

19

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Praze 5 – Stodůlkách

Vlachova 1502, 155 00 Praha 5
IČ : 62931270
Č. účtu : 182 – 0127747339/0800
Ředitel a předseda správní rady:
Mgr. Jakub Suchel

Středisko rané péče
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5
Tel i fax: 235 518 392
E-mail: ranapece@diakoniep13.cz
www.rana-pece.cz

Sociálně terapeutická dílna
Členky správní rady:
Mgr. Pavla Skalová
Iva Procházková

Mohylová 1965, 155 00 Praha 5
Tel.: 251 622 228
E-mail: dilna@diakoniep13.cz

Předseda dozorčí rady:
Mgr. Petr Hudec

Odlehčovací služba
Hostinského 15036, 155 00 Praha 5
Tel: 737 258 414
E-mail: byt@diakoniep13.cz

www.diakoniep13.cz

