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Diakonie ČCE – středisko Praha
Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 – Stodůlky
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 pracovišť
Praha – Stodůlky
Denní a týdenní stacionář
a odlehčovací služba Na palubě
Vlachova 1502/20
Praha 13 – Stodůlky, 155 00
Praha – Lužiny
Sociálně terapeutická dílna
Mohylová 1965
Praha 13 – Lužiny, 155 00
Praha – Strašnice
Denní stacionář Ratolest
Saratovská 3392/8
Praha 10 – Strašnice, 100 00
Praha – Barrandov
Raná péče Diakonie
Machatého 683/10
Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
Detašovaná pracoviště služby rané péče
Děčín: Jindřichova 337, Děčín, 405 02
Sušice: Pod Svatoborem 56, Sušice, 342 01
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Náš tým
Mgr. Jakub Suchel
ředitel organizace
777 910 557
suchel@diakonie-praha.cz

Monika Halámková DiS.
koordinátorka dobrovolníků
773 557 731
dobrovolnici@diakonie-praha.cz

Kateřina Macková
asistentka ředitele
736 512 926
mackova@diakonie-praha.cz

Mgr. Markéta Štromerová

Iva Procházková
zástupkyně ředitele
737 258 415
prochazkova@diakonie-praha.cz

Hana Lusková
zástupkyně vedoucí stacionáře
a odlehčovací služby
235 312 981
luskova@diakonie-praha.cz

Bc. Tereza Háčková
koordinátorka PR a fundraisingu
605 207 619
hackova@diakonie-praha.cz

Radka Baštová DiS.
vedoucí denního stacionáře Ratolest
603 166 622
bastova@diakonie-praha.cz

Martin Jaroš
manažer dotací
603 144 821
jaros@diakonie-praha.cz

Mgr. Alena Kunová
vedoucí služby rané péče Diakonie
731 445 504
kunova@rana-pece.cz

Irena Kovaříková
koordinátorka služeb
776 864 674
kovarikova@diakonie-praha.cz

Ing. Jana Salcmanová, DiS.
vedoucí sociálně terapeutické dílny
731 445 534
salcmanova@diakonie-praha.cz

vedoucí služby denního a týdenního
stacionáře a odlehčovací služby Na palubě

723 187 727
stromerova@diakonie-praha.cz
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O nás
Vedení střediska
Ředitel: Mgr. Jakub Suchel

Diakonie Praha je jedním ze tří desítek zařízení Diakonie
Českobratrské církve evangelické. Od roku 1994 poskytujeme sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem
s postižením, a jejich rodinám. Poskytujeme sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby:

Správní rada
Předseda: Mgr. Jakub Suchel
Iva Procházková
Irena Kovaříková

• AMBULANTNÍ
denní stacionář – pracoviště Strašnice, Stodůlky,
odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna

Dozorčí rada
Předsedkyně: Daniela Caldová
Zdeňka Brunnerová, Hana Janečková,
Alena Kunová, Martin Řeháček,
Kryštof Sýkora

• TERÉNNÍ
raná péče
• POBYTOVÉ
týdenní stacionář, odlehčovací služba

Zaměstnanci střediska
Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2016 včetně vedoucích služby k 31. 12. 2016 (bez DPP)
Součást střediska

Počet zaměstnanců

Přepočtený počet

Raná péče

10

9,25

Sociálně terapeutická dílna

3

2,75

Odlehčovací služba

3

2,33

Týdenní stacionář Na palubě

8

6,92

Denní stacionář Na palubě

2

2

Denní stacionář Ratolest

7

6,4

Celkem

33

29,65

13

8,05

Počet pracovníků v nepřímé péči (bez DPP)
Administrativa, údržba, úklid
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SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé,
patrně se všichni shodneme na tom, že chceme, aby
naše práce a služby měly odpovídající kvalitu. Jak k ní
ale můžeme dospět? Ať se nám to líbí nebo ne, i kvalita
je proces, ve kterém absence zlepšování a zdokonalování znamená nejen zahnívající stagnaci, ale postupně čím
dál tím prudší pohyb dolů.
A jak o kvalitu usilujeme v našem středisku Diakonie
Praha? Snažíme se pamatovat na zlepšování všech služeb: nákupem pomůcek, ale i neustálým vzděláváním
pracovníků. Jistě bychom si všichni přáli rychlejší tempo,
ale důležité je, že směřujeme stále dopředu a vnímáme značné pokroky. Každá výroční zpráva se ohlíží za
uplynulým rokem. Kdybychom porovnali obsah výročních zpráv, a to nejen jejich grafické provedení, snad by
bylo dostatečně průkazné, jak daleko jsme se posunuli. Zásluhu na tom mají pracovníci, ti současní, i ti kteří
již odešli, dobrovolníci, donátoři a také klienti a jejich

rodiče, kteří jsou pro nás nejdůležitější zpětnou vazbou.
Domnívám se, že důležité jsou celkové trendy, avšak
nejen samotný růst, ale i celkově schopnost reagovat
na výzvy doby, neustrnout. Dovolte mi připomenout
říjnový projev Petra Pitharta v Rudolfinu při příležitosti připomínky úmrtí Václava Havla: „Přitom tak, jak se
máme dnes líp, se zároveň přiznaně i nepřiznaně, nenápadnými pohyby pozpátku, jakýmsi račím pochodem
vzdalujeme Evropské unii, Evropě, Západu.“ Domnívám
se, že tuto hrozbu můžeme vztáhnout nejen na celou
společnost, ale i na oblasti, kde pracujeme a žijeme.
Přeji nám všem, aby v dalších letech bylo veškeré naše
konání opakem těchto račích pochodů.
Mgr. Jakub Suchel
ředitel střediska Diakonie Praha
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OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2016
K 1. 1. 2016 došlo ke sloučení středisek Diakonie – Stodůlky a Ratolest – v jedno celopražské, nesoucí název
Diakonie Praha. Nutnost sjednotit a upravit dokumentaci registrovaných služeb přímo souvisela s některými organizačními změnami v jejich chodu – rozšířili jsme tak
např. kapacitu denního stacionáře pracoviště Stodůlky
a mohli jsme tudíž poskytnout kvalitní péči vyššímu počtu uživatelů.
Navzdory těmto velkým změnám se nám i v tomto
roce dařilo pokračovat v našem dlouhodobém projektu obnovy střediskové zahrady pracoviště Stodůlky. V roce 2016 jsme díky štědrým darům realizovali její
druhou etapu. Zahrada je nyní protkána sítí zpevněných
ploch a díky tomu je z větší části bezbariérová. V rámci
úpravy byla zřízena klidová zóna, kde je však možné příležitostně pořádat společenské a slavnostní akce. Dne
16. září jsme uspořádali slavnostní otevření této části
a představili závěrečnou etapu nesoucí název „Ohnivá
zahrada“, kterou bychom rádi realizovali na jaře 2017.
Mezi další investiční projekty patřil nákup vybavení
relaxační a rehabilitační místnosti, kterou postupně
adaptujeme na tzv. snoezelen, specificky vytvořenou
místnost pro účely senzorické stimulace, která klientům
nabízí možnost fyzické i psychické relaxace. Do místnosti jsme kromě relaxačních pomůcek pořídili i léčebný
pohybový přístroj motomed.
Všechny tyto projekty by se nemohly uskutečnit bez významné podpory našich dárců, kterým děkujeme ještě
na konci této výroční zprávy. Zde bychom rádi vzpomenuli zejména na benefiční akce, které pro nás v loňském roce uspořádali různorodé komunity lidí – mladí ze
skautského oddílu Záře, kteří pro nás uspořádali skautské benefiční bruslení; Farní sbor ČCE v Praze Dejvicích,
jenž pro nás uspořádal jarní Benefiční koncert Pavla
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Šporcla a dobročinný bazar oblečení; a v neposlední
řadě paní Elizabeth Neale se svým týmem Charity Gala
Committee, která nás již několik let podporuje organizací benefičního večera Charity Gala.
Kromě těchto mimořádných událostí jsme se po celý rok
zaměřovali 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
2016 jsme poskytli 6 registrovaných sociálních služeb více než 287 klientům ve věku od 0 do 64 let.
Bc. Tereza Háčková
koordinátorka PR a FR

SPOLUPRÁCE SE SBORY
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ
Zřizovatelem Diakonie je Českobratrská církev evangelická. Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz
křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu církve. Těžiště diakonické práce církve je ve farních
sborech. Farní sbory pro tuto křesťanskou službu vyhledávají vhodné pracovníky, ustavují skupiny a pověřují je
ke službě. Kde jsou pro to předpoklady, zřizují se v rámci
ČCE diakonická zařízení jako střediska různě specializované pomoci potřebným. Tato pracoviště institucionálně
prováděné péče tvoří Diakonii ČCE.
Středisko Diakonie Praha tak již od samého počátku
úzce spolupracuje s Farním sborem v Praze Dejvicích
a Strašnicích. Kazatelé těchto sborů pravidelně navštěvují naše stacionáře a společně s klienty se účastní
zpívání rytmických písní s duchovním obsahem. V roce
2016 byla založena dobrovolnická iniciativa Naše Diakonie Praha, která má za cíl pořádat benefiční akce na
podporu našeho střediska. V květnu 2016 tak proběhl
Benefiční koncert Pavla Šporcla, během kterého se vybralo 65 000 Kč, a v létě následoval dobročinný bazar
s výtěžkem 20 000 Kč.

pod hradem Žampach“, tedy domov pro osoby se zdravotním postižením a nabídli naši spolupráci. Nabídka
byla přijata a otevřela se tehdy nepředstavitelná a neuvěřitelná spolupráce, propojení „zdravých s postiženými“, dvou institucí – tedy církve a sociální služby, dvou
oblastí – ústavu a města. Tato vzájemnost trvá již čtvrt

Těší nás tato spolupráce, která je pro nás nejen hmotnou, ale i velmi potřebnou duchovní oporou.
Diakonie a Farní sbor ČCE v Praze Dejvicích… vzorně spolupracovaly také v r. 2016.
Výborný nápad měl můj předchůdce – pan farář Petr
Hudec – v loňské výroční zprávě, kde svůj úvodník pojal „velmi osobně“. Nemohu jinak než na něj v tomto
navázat.
V r. 1989 jsem byl farářem v Letohradě. Hned po revoluci jsme z našeho evangelického sboru oslovili „Domov
7

DOBROVOLNÍCI
V ROCE 2016
století, já měl tu výsadu být při tom na samých počátcích. Domov se otevřel veřejnosti, naše srdce se
otevřela pro vnímavost vůči těm, kterým bylo něco
na zdraví upřeno a mnoho dalšího jim – proti nám –
bylo přidáno.
Pak jsem sedmnáct let sloužil s vojáky a pro vojáky,
a když jsem se vracel do církevní služby, byl jsem
pozván do Dejvic. Brzy na to jsem se ocitl ve Stodůlkách. A srdce mi tam okřálo, nejen vzpomínkami
na krásné časy v Letohradě, ale i novým kontaktem
s lidmi – kterým bylo něco upřeno a mnoho mají proti nám – tzv. zdravým lidem – navíc. Byl jsem vtažen
do skupiny mládeže, která každý pátek ve středisku
zpívá a setkává se s dětmi. Účastnil jsem se několika
akcí pro veřejnost. Vnímal jsem, jak důležité místo
mají „Stodůlky“ v srdcích i v životě evangelíků v Dejvicích. Prožil jsem spolu s celým sborem turbulentní
dobu spojenou se slučováním středisek i s hledáním
nového ředitele.
Je mi potěšením a jsem šťastný, že moje poslední farářské místo patří sboru, který se cílevědomě věnuje
službě navenek.
Omlouvám se, za osobní tón těchto řádků … ale pan
farář Hudec si s tím začal.
Mgr. Pavel Ruml
farář Farního sboru ČCE v Praze – Dejvicích

Jsme rádi, že i v letošním roce se naši dobrovolníci angažovali na všech pracovištích střediska Diakonie Praha.
Velmi vítáme jejich nadšení a radost, s jakou klientům
pomáhají při sebe obslužných činnostech a tráví s nimi
svůj volný čas. Tuto jejich velkou službu velmi oceňují
nejen klienti, ale také pracovníci, kteří se mohou věnovat také jiným činnostem spojených se zkvalitněním života klientů.
Jsme velmi pyšní na naši sociálně terapeutickou dílnu,
ze které nám vychází jeden krásný výrobek za druhým,
ke kterým se také přičiňují naše dvě dobrovolnice. Velmi si ceníme pomoci ze strany firmy SAP ČR, která při
venkovních akcích pomáhá méně mobilním klientům
s pohybem. V neposlední řadě děkujeme zaměstnancům České spořitelny, kteří nás podporují skrze program
Zapojím se, a v roce 2016 nám tak pomohli zvelebit budovu našeho pracoviště v Praze – Strašnicích.
Děkujeme všem, díky kterým můžeme z našeho centra
tvořit místo, kde se naši klienti cítí dobře. Dalším novým
silám se nebráníme, ba naopak, velmi rádi vás mezi sebou přivítáme.
Monika Halámková Dis.
koordinátorka dobrovolníků
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Můj začátek ve stacionáři byl pro mě velmi nejistý
a plný obav, protože jsem do té doby neměla žádnou
zkušenost s klienty s kombinovaným postižením. Díky
přátelskému týmu pracovníků jsem se mnohému naučila,
např. jak s jednotlivými klienty zacházet a jak s nimi
komunikovat. Klienti zdejšího stacionáře mi velmi brzy
přirostli k srdci. Když jsem zde končila praxi a bylo mi
nabídnuto dobrovolnictví, neváhala jsem. Dobrovolnictví
ve stacionáři mi přináší radost a pocit užitečnosti.
Největší odměnou pro mě je spokojenost a úsměv klientů.
dobrovolnice Monča

Chtěli byste se s druhými podělit o svůj čas?

Dobrovolníkům nabízíme:

Můžete spolu s námi doprovázet lidi s postižením tak,
aby mohli prožívat spokojený a maximálně plnohodnotný život. Například ve stacionáři se můžete zapojit dle
svých možností pravidelně (ideálně 2–3 hodiny týdně či
měsíčně) nebo jako doprovod na kulturních a sportovních akcích. Uvítáme rovněž jakoukoliv pomoc v našem
PR a FR oddělení (pomoc při benefičních akcích, propagace aj.)

• obohacení o zkušenost práce s lidmi s těžkým
postižením
• dlouhodobou spolupráci s možností pokračování
v rámci pracovního úvazku
• odborné zaškolení do tématu
• možnost dalšího vzdělávání v oboru
Máte-li chuť nás poznat, ale nevíte, zda byste chtěli být
dobrovolníkem, přijďte se k nám podívat. Pokud se rozhodnete pro spolupráci, náš koordinátor vás bude po
celou dobu vaší služby doprovázet. Těšíme se na vás!
Kontakt: dobrovolnici@diakonie-praha.cz
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PRACOVIŠTĚ
STODŮLKY
V rámci pracoviště Stodůlky provozujeme tyto služby:
denní a týdenní stacionář a odlehčovací službu. Všechny tři služby fungují v jedněch prostorách a jejich chod
zajišťuje jeden pracovní tým. Denně se tedy dohromady schází průměrně 14 uživatelů, s nimiž pracují 3–4
pracovníci.
V rámci služeb nabízíme tyto aktivity:
• Outdoorové aktivity, kulturní a sportovní akce.
• Terapeutické činnosti – canisterapie, muzikoterapie,
zooterapie s africkým šnekem Achatina, hipoterapie.
• Fyzioterapie a rehabilitace – perličková koupel, místnost zvaná Snoezelen, koncept bazální stimulace.
• Pracovní činnosti – výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou, pečení a vaření, práce na zahradě.

týdenní stacionář Na palubě
O službě
• poskytovat pomoc a podporu osobám se sníženou
soběstačností zajištěním bydlení s veškerým zázemím a s nabídkou variabilních denních aktivit
• posilovat udržování přirozených vazeb na rodinné
prostředí
• umožnit využívání služeb dostupných veřejných
institucí
• zachovávat individuální přístup a rozvíjet mezilidské
vztahy
Cílová skupina a kapacita
Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 19 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby. Kapacita služby je 9 uživatelů.

Denní stacionář Na palubě
O službě
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Odlehčovací služba Na palubě

• poskytovat pomoc a podporu osobám se sníženou
soběstačností při zajištění každodenního zaměstnání
různými činnostmi
• posilovat udržování přirozených vazeb na rodinné
prostředí
• umožnit využívání služeb dostupných veřejných
institucí
• rozvíjet mezilidské vztahy

• odlehčit rodině či dalším osobám při péči o osoby se
sníženou soběstačností
• posilovat udržování přirozených vazeb na rodinné
prostředí
• zachovávat individuální přístup a rozvíjet mezilidské
vztahy

Cílová skupina a kapacita

Cílová skupina a kapacita

Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 19 do 45 let, kteří potřebují stálou
podporu druhé osoby. Kapacita služby je 6 uživatelů dle
nasmlouvaných hodin a dní v rámci provozní doby.

Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby. Kapacita sužby je:
ambulantní – 1 uživatel, pobytová – 4 uživatelé denně.

O službě

Co jsme zažili Na palubě v roce 2016
Rok 2016 byl pro všechny tři služby zlomový, neboť nastartoval celou řadu změn – částečně se obměnil pracovní tým a historicky poprvé se změnilo vedení stacionáře.
Osobní iniciativa kolegyně Miluše Krumlové v uplatňování znalostí z odborných školení vedla ke vzniku pozice aktivizačního pracovníka, díky které se začaly ještě
více rozvíjet v praxi koncepty bazální stimulace a snoezelenu. Vzhledem k velmi pozitivním reakcím našich
uživatelů chceme jít tímto směrem i nadále a v těchto
konceptech vzdělat co nejvíce našich pracovníků.

Změnami neprošel pouze tým pracovníků, ale také
„tým“ uživatelů. Rozloučili jsme se s jednou uživatelkou
týdenního stacionáře, naopak novou uživatelku jsme
přijali. Ze spolupracující speciální školy sídlící v přízemí
budovy jsme přivítali tři nové uživatele v denním stacionáři. Také odlehčovací službou prošli noví zájemci,
z nichž většina požadovala občasné krátkodobé pobyty.
Věříme a doufáme, že přes všechny další změny bude
náš stacionář i nadále v roce 2017 příjemným místem
pro naše uživatele. O  to se chceme s naším týmem
upřímně a ze všech sil snažit! Děkujeme především našim uživatelům a jejich rodičům za důvěru, přízeň a také
trpělivost v náročnějších chvílích, velmi si toho vážíme!
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PRACOVIŠTĚ
LUŽINY
Sociálně terapeutická dílna
O službě
Podporujeme dospělé lidi s mentálním a kombinovaným
postižením. Nabízíme služby lidem, kteří absolvovali základní nebo střední vzdělání a vzhledem ke svému znevýhodnění mají obtíže najít práci a hledají smysluplné
strávení svého času. Pomáháme a podporujeme je při
získávání a upevňování dovedností tak, aby žili běžným
životem svých vrstevníků a byli schopni si najít a udržet
pracovní místo. Formou drobné ruční práce (keramika,
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textil, papír, prodej výrobků) učí klienty pracovním návykům, dovednostem a schopnosti pracovat v týmu.
Při práci s klienty se zaměřujeme zejména na oblasti:
• komunikace (komunikační dovednosti, práce s PC,
apod.)
• péče o sebe (osobní hygiena, stravování, apod.)
• socializace (běžné životní situace, manipulace s penězi, apod.)
• aktivizace (pracovní dovednosti, smysluplné trávení
volného času, apod.)

Cílová skupina a kapacita
Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením
od 18 do 64 let. V roce 2016 tuto službo využívalo
12 klientů.
Co všechno jsme zajímavého prožili v roce 2016
S velkým nadšením jsme se v novém roce 2016 pustili
do práce, neboť nás na konci března čekal první prodej v České pojišťovně. Naše výrobky se líbily (utržilo
se 11 000 Kč), a tak jsme navázali úspěšnou spolupráci
a přijeli prodávat ještě jednou během adventu. V průběhu roku jsme prezentovali a prodávali výrobky na různých jarmarcích a veletrzích sociálních služeb (Jarmark u Ludmily, veletrh NGO, veletrh sociálních služeb
Praha 5 a Prahy 13, prodej v partnerském sboru ČCE
v Dejvicích a na Vinohradech).

V průběhu roku nás navštívilo několik studentů, kteří zde absolvovali praxi nebo jen přišli na exkurzi.
Těší nás také zájem dobrovolníků, kteří nám v dílně
pomáhají.
Také jsme žili kulturním a společenským životem. Byli
jsme v divadle, na zahradní slavnosti ve stacionáři, společně slavili narozeniny, svátky a vánoce. V červnu jsme
strávili společně krásný týden v Lutové u Třeboně.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, ale i tak jsme si ho
moc užili.
Těší nás, že mnozí naši podporovatelé si nás už sami vyhledávají a chodí nakoupit přímo do dílny. Letos jsme se
rozhodli obměnit naši nabídku tak, aby výrobky zaujaly
a dobře se prodávaly. Jsme moc rádi, že se naše výrobky
líbí a lidé si je kupují. Přináší to velkou motivaci nejen
našim uživatelům, ale i nám pracovníkům.
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PRACOVIŠTĚ
STRAŠNICE
Denní stacionář Ratolest
O službě
I v letošním roce jsme poskytovali sociální služby denního stacionáře pro
děti, mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Pomáháme a podporujeme je
při získávání a uchování dovedností
tak, aby byli v maximální možné míře
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samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání a potřeb. Vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, kde je každý přijímán jako osobnost se svými individuálními
potřebami a přáními. Máme širokou nabídku aktivit, které slouží k nácviku i upevnění
schopností a dovedností každého klienta.
Cílová skupina a kapacita
Lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od 7 do 64 let, kteří potřebují pomoc a podporu. V roce 2016 jsme poskytli
služby 23 uživatelům.

Události roku 2016
Stále se snažíme našim klientům vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž
žijí a pracují. K tomu napomáhá zejména profesionální přístup
z naší strany, který můžeme poskytnout jedině s dobrým zázemím
a vybavením. Díky podpoře našich dárců jsme proto v roce 2016
pořídili novou houpačku – velké hnízdo, stolní hrnčířský kruh,
vyvýšené truhlíky na rostlinky, které jsou lehko přístupné pro
méně pohyblivé klienty, a v průběhu roku jsme zrekonstruovali
cvičnou kuchyň v budově „Domečku“. Naším záměrem je poskytnout klientům celoročně co nejširší škálu aktivit. Stále je v nabídce možnost využívat jízdy na koni, plavání a canisterapii. Mezi
největší zážitky patřila návštěva Diakonie ČCE v Myslibořicích.
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PRACOVIŠTĚ
BARRANDOV
Raná péče Diakonie
O službě
Raná péče nabízí poradenství rodinám, které pečují
o dítě s postižením či ohroženým vývojem. Kromě individuálních konzultací v rodinách organizují pracovníci
také regionální setkávání, společné letní pobyty, vzdělávací kurzy a provozují půjčovnu pomůcek.
Posláním služby je pomoci rodinám zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala
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najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít
život podle svých představ.

Cílová skupina a kapacita
Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého
kraje s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let
• s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením,
• s opožděním psychomotorického vývoje,
• s poruchou autistického spektra.
Jak konkrétně vypadal stav rané péče v roce 2016?
Tým tvoří 9 poradkyň pracujících přímo v terénu, 1 sociální pracovnice a 1 koordinátorka, která se stará
o hladký chod služby i pražské kanceláře. Na konci roku
jsme přijali novou poradkyni pro Středočeský kraj.
Služba probíhá ve 4 krajích (v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji), máme 2 detašovaná pracoviště (v Sušici a v Děčíně).
V roce 2016 výrazně stoupl počet uživatelských rodin
– v roce 2015 jsme poskytovali službu 191 rodinám,
v roce 2016 již 287 rodinám (117 z nich bydlí v Praze,

62 ve Středočeském, 41 v Plzeňském a 67 v Ústeckém
kraji).
Naše pracoviště se dlouhodobě potýká s větším počtem
zájemců o službu, než je jeho kapacita. Rodinám, kterým nemůžeme službu poskytnout, nabízíme alespoň
jednorázovou konzultaci – předtím, než je evidujeme
v seznamu čekatelů na službu. Snažíme se tak rodinám
situaci, v níž se nacházejí, aspoň trochu ulehčit. Takových konzultací proběhlo v uplynulém roce celkem 73.
Většina z nich (49) se týkala pražských žadatelů. Průměrná doba čekání na přijetí v Praze byla cca 6 měsíců,
ve Středočeském kraji 4 měsíce.
Za rok 2016 jsme absolvovali přes 1100 konzultací,
z toho téměř polovinu v Praze, na cestách jsme strávili
téměř 1500 hodin.
Pracoviště mají k dispozici 4 služební auta – na cestách za klienty jsme najeli 78 478 km (kilometry, které jsme ujeli veřejnou dopravou či ušli pěšky, spočítané
nemáme).
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FINANČNÍ
ZPRÁVA

Hospodaření střediska
V roce 2016 středisko Stodůlky hospodařilo s celkovým objemem
21 947 907,02 Kč ve výnosech a 21 948 944,88 Kč v nákladech.
Hospodářský výsledek je ztráta ve výši – 1 037,86 Kč.

Náklady
Celkem náklady: 21 865 (hlavní činnost), 84 (hospodářská činnost) v tis. Kč
Mzdy: 9 505
Poplatky spojů, poštovné: 144

Spotřeba materiálu: 1 205 (hlavní činnost),
52 (hospodářská činnost)
Spotřeba energie: 451 (hlavní činnost),
23 (hospodářská činnost)
Opravy a údržba: 1 909 (hlavní činnost),
9 (hospodářská činnost)
Cestovné: 101
Pohoštění, reprezentace, propagace: 107
Ostatní služby (nájem, právní a ekonom. služby,
školení, spotřeba DNM apod.): 2 248
Zákonné pojištění: 3 141
Ostatní soc. pojištění (zák. poj. zaměstnanců): 46
Náhrada dávek NP: 30
Lékařské preventivní prohlídky, benefity: 62
Poskytnuté dary: 19
Jiné ostatní náklady (pojištění majetku): 63
Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky): 57
Finanční náklady (bankovní poplatky, aj.): 16
Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí): 149
Odpisy: 2 686

Náklady rozepsané: viz tabulka Náklady 2016 (str. 20)
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Výnosy z dotací a darů
Celkem výnosy: 21 947 907 Kč

MPSV 10 760 508 (49 %)
Ostatní výnosy (úroky, kurzové zisky: 7 000,
ostatní výnosy (zúčtování fondů): 3 768 000,
dary na provoz: 1 148 000),
celkem 4 922 070 (22 %)
Příjmy vedlejší činnost 163 174 (1 %)
Příjmy hlavní činnost 3 204 508 (15 %)
(Platby od uživatelů - 2 972 169 Kč)
Obce, městské části 824 450 (4 %)
Kraje 2 063 197 (9 %)

Výnosy rozepsané: viz tabulka Výnosy 2016 (str. 20)
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Náklady 2016
Spotřeba materiálu

1 205 000

Spotřeba energie

451 000

Opravy a údržba

1 909 000

Cestovné

101 000

Pohoštění, reprezentace, propagace

107 000

Poplatky spojů, poštovné

144 000

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

2 248 000

Mzdy

9 505 000

Zákonné pojištění

3 141 000

Ostatní soc. pojištění (zák. poj. zaměstnanců)

46 000

Náhrada dávek NP

30 000

Lékařské preventivní prohlídky, benefity

62 000

Poskytnuté dary

19 000

Jiné ostatní náklady (pojištění majetku)

63 000

Ostatní daně a poplatky (členské příspěvky)

57 000

Finanční náklady (bankovní poplatky, aj.)

16 000

Příspěvky poskytnuté střediskem (ústředí)

149 000

Odpisy

2 686 000

Celkem náklady

21 939 000

Výnosy z dotací a darů 2016
INSTITUCONÁLNÍ DÁRCI

Praha – městské části

MPSV

MČ Praha 3

18 000

MPSV

MČ Praha 4

20 000

MČ Praha 5

25 000

MČ Praha 6

10 000

MČ Praha 7

5 000

MČ Praha 8

23 000

MČ Praha 9

20 000

MČ Praha 10

22 000

10 760 508

Kraje
MHMP
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Celkem
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1 763 000
200 000
46 234
53 963
2 063 197

MČ Praha 11

22 000

Králův Dvůr

5 000

MČ Praha 12

20 000

Švihov

5 000

MČ Praha 13

252 000

Nižbor

5 000

MČ Praha 14

21 000

Mladý Smolivec

2 500

MČ Praha 15

25 000

Roztoky

5 000

MČ Praha 17

15 000

Rtyně nad Bílinou

5 000

MČ Praha 18

11 000

Zemětice

2 000

MČ Praha 20

15 000

Jesenice

10 000

MČ Dolní Počernice

10 000

Libčeves

5 000

MČ Praha – Zličín

10 000

Zbuzany

20 000

MČ Řeporyje

10 000

Horčápsko

4 000

Mířkov

5 000

Čerčany

5 000

10 000

Sušice

4 000

4 000

Jirkov

2 000

5 000

Holýšov

5 000

Celkem

554 000

Obce
Kosoř
Černošice
Koloveč

15 000

Celkem obce

Beroun

10 000

BENEFIČNÍ AKCE

Děčín

30 000

Skautský oddíl Záře – Skautské bruslení

2 733

Kralupy nad Vltavou

10 000

85 000
87 733

Louny

280 450

Most

5 000

ČCE – Farní sbor Dejvice – Koncert Pavla
Šporcla a Bazar oblečení

Horažďovice

2 500

Celkem benefice

Čelákovice

5 000

NADACE A NADAČNÍ FONDY

Roudnice nad Labem

3 450

Nadace Agrofert

90 000

Brandýs nad Labem

5 000

Nadace C&A

79 035

Nadace České pojišťovny

67 000

VDV Olgy Havlové

20 000

Chomutov
Litoměřice
Dobříš

30 000
4 000
10 000

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

9 800

Stránčice

5 000

Sbírka Hithit

30 955

Buštěhrad

5 000

Celkem nadace a NF

Okrouhlo

5 000

FIRMY

Tlučná

5 000

Repo-Reck spol. s r.o.

17 295

Kyškovice

5 000

Generous donors, z.s.

200 000

Klobouky

5 000

RWE – Innogy Česká republika a.s.

48 000

Bělá

5 000

MIBAG sanace spol. s.r.o.

10 000

Odolená Voda

5 000

FOC Service s.r.o. (Navara Petr)

50 000

Krupka

2 000

Pneumohost, s.r.o.

15 000

296 790
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Lesy České republiky

50 000

Kunová Alena

1 500

Tesco Stores ČR a.s. – notebook

10 990

Wardrop Brian

25 000

Celkem firmy

401 285

JEDNOTLIVCI

125 000

Smith Blanka

170 000

Freund Martin

2 200

Hassenberger Robert (Ilkley Investmens, s.r.o.)

Hálová Marta

1 400

Rappaport Steve (LinkAmerika II, s.r.o.)

Schmitt Jiří
Všetičková Sylva
Barchánek Martin
Smolík Tomáš
Váchalová Milena
Hodboďová Jana

12 000

4 000
46 500

Seippel Mirka

8 000

Beauchamp René (Four Seasons Hotel Prague,
s.r.o.)

8 000

1 200

Benešová Eva

4 000

100

Neale Robert

56 000

Parry Neville George

48 000

1 650
600

1 000

Ševčík Kamil

25 000

Karmelitská Hotel, s.r.o.

4 000

Najbert Petr

10 000

Spurná Jana

5 000

Dlouhý Marek

8 000

Coin Roberto (Pařížská Jewels, s.r.o.)

Turek Jan

5 000

Mogilnicka Anna

Brandejsová Martina

7 000

Rádl Rogerová Diana

Brt Milan
Černá Jana
Eliášek Jiří
Holík Dalibor

20 000
3 000
30
1 000

Hřebíčková Stanislava

350

Philbrow Kingová Marta

250

Koutecká Nikola

2 000

4 900

Celkem jednotlivci

Farní sbor ČCE Strašnice

30 200

Celkem komunity

35 870
1 147 743

250

CELKEM VÝNOSY

Štromerová Markéta

750

CELKEM FOND-INVESTICE

500

Ferjovi

4 000

Winkelmannovi Tereza a Ondřej

1 000

Hyka Tomáš

3 000

Suchel Jakub

600

Průcha Miloslav

830

5 670

Diakonie ČCE – Dar D – nafukovací vana,
hrnčířský kruh

Pavlincová Eva

Kozáková Milena

916 310

KOMUNITY

10 000

5 000

159 000

Neale Elizabeth

Neužilová Eva

40 000

3 000
8 000

500

Svobodovi Kateřina a Martina

68 200

Skandinavska Enskil (Silfverschiold Nils a Maria)

Kunová Anna

Mareš Pavel
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Unit and Sofa, s.r.o. (Hejduk Filip)

590 245

NEPENĚŽNÍ DARY
L´Oreal, Benecykl, s.r.o., Nespresso, Loped-tříkolky, s.r.o.,
Nakladatelství Triton s.r.o., Otto Bock, Soukupovi, Vojtěchovi,
Lubovští, Martinézovi, Běťákovi, Hladcí, Hájkovi, Jermanovi,
Jirsáková, Ciencialovi, Šafářovi, Sternal Lenka, Paní Kocánová,
Škudrna Radek, Haškovi, Benešovi, Vernerovi, Holubová
Milena, Karlovi, Šimůnková Jarina, Zítová Eva, Frýbortovi,
Hradiláková Eva, Kesnerovi, Dreisigovi.
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NAŠI PARTNEŘI
Děkujeme všem nadacím, firmám i soukromým dárcům za podporu v roce 2016.
Institucionální dárci

Nadace a nadační fondy

Firemní dárci
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PODPOŘTE NÁS
Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši. Staňte
se členem Klubu přátel Diakonie Praha.
Jsme přesvědčeni, že lidé s postižením mají svou nezastupitelnou hodnotu a místo ve společnosti, a proto
se jim snažíme vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí,
v němž žijí a pracují. Podpořte nás a pomozte nám tuto
vizi naplnit.
Jak?
Členem se může stát každý, fyzická i právnická osoba,
která se přihlásí a zaváže podporovat naši činnost pravidelným finančním příspěvkem. Stačí vyplnit přihlášku na našem webu www.diakonie-praha.cz nebo napsat na klub@diakonie-praha.cz a my se Vám ozveme.
Proč?
Protože Váš pravidelný dar nám umožňuje být pohotově k dispozici tam, kde je potřeba – v rodinách,
kde se narodilo dítě, které musí překonávat různé těžkosti – má třeba Downův syndrom, dětskou mozkovou
obrnu, nebo se z nějakého důvodu opožďuje ve vývoji;
dále u mladých dospělých, kteří v důsledku těžkého
postižení potřebují podporu od druhé osoby a absolventů 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.
V současné době doprovázíme 287 rodin dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením. Spolu s Vámi jim umožníme žít život podle svých
představ.
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Když do toho půjdete s námi…
Stanete se členem komunity lidí, díky kterým můžeme tvořit z našeho centra místo, kde se naši
klientu cítí dobře. Budeme vám zasílat náš pravidelný zpravodaj, ve kterém se dočtete, jak vaše
peníze pomáhají, a pozvánky na všechny naše akce.

Chcete nás jinak podpořit?
• darujte jednorázově na č. ú. 182-0127747339/0800
nebo prostřednictvím platební brány na našem webu: www.diakonie-praha.cz
• věnujte nám věcný dar nebo službu (kontakt: fundraising@diakonie-praha.cz)
• staňte se našim dobrovolníkem (kontakt: dobrovolnici@diakonie-praha.cz)
• přijďte na naše akce (aktuální informace na www.diakonie-praha.cz)
• odebírejte nás zpravodaj (přihláška na www.diakonie-praha.cz)
• staňte se našimi přáteli na FB (@diakoniepraha)

Děkujeme!
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www.diakonie-praha.cz
@diakoniepraha

