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Chcete nás podpořit jinak?
• darujte jednorázově na č. ú. 182-0127747339/0800
nebo prostřednictvím platební brány na stránkách
www.diakonie-praha.cz
• věnujte nám věcný dar nebo službu
fundraising@diakonie-praha.cz
• staňte se našim dobrovolníkem
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 – facebook
@diakoniepraha

Děkujeme!

Náš Tým

www.diakonie-praha.cz
facebook @diakoniepraha

Výroční zpráva
Diakonie Praha
& Diakonie Zvonek
2017

PhDr. Kateřina Štinglová
vedoucí služby Rané péče
Diakonie
731 633 025
stinglova@rana-pece.cz

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

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

Monika Horáková
vedoucí Domova pro osoby
se zdravotním postižením
739 545 993
domov@diakonie-praha.cz

Irena Kovaříková
vedoucí služby denního a týdenního stacionáře a odlehčovací
služby Na palubě
776 864 674
kovarikova@diakonie-praha.cz

Veronika Králová DiS.
vedoucí Centra denních služeb
739 244 775
cds@diakonie-praha.cz

Andrea Vachtlová, DiS.
koordinátorka služeb,
sociální pracovnice pracoviště
Zvonek
739 244 772
vachtlova@diakonie-praha.cz

Mgr. Petr Hanzl
vedoucí Chráněného bydlení
739 244 773
chbyd@diakonie-praha.cz

Tereza Grunertová
koordinátorka dobrovolníků
739 077 449
dobrovolnici@diakonie-praha.cz

Andrea Bílková
ﬁnanční manažerka
739 243 558
ekonom@diakonie-praha.cz

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

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

Bc. Jiřina Korbelová
personalistka
734 291 058
korbelova@diakonie-praha.cz

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

Mgr. Jakub Suchel
ředitel organizace
777 910 557
suchel@diakonie-praha.cz

Bc. Michaela Kunzová
zástupkyně ředitele,
vedoucí technicko-hospodářské správy
739 244 776
kunzova@diakonie-praha.cz

Výroční zpráva
Diakonie Praha
& Diakonie Zvonek
2017

Obsah

5

7
8
12

Kontakty

15
17
18
20
25

Diakonie ČCE – středisko Praha
Slovo úvodem
Denní a Týdenní stacionář
a Odlehčovací služba Na palubě
Sociálně terapeutická dílna
Denní stacionář Ratolest
Raná péče Diakonie
Finanční Zpráva
Naši Partneři

27
28
30
32
34
36
38

Diakonie ČCE – středisko Zvonek
Slovo úvodem
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Centrum denních služeb
Finanční zpráva
Naši partneři

40

Podpořte nás

Pomoc má mnoho tváří

kontakty
DIAKONIE ČCE – středisko Praha
Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 Stodůlky
+420 235 517 303
stredisko@diakonie-praha.cz
www.diakonie-praha.cz
IČO: 62931270
bank. spoj. Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 0127747339/0800

pracoviště
Denní a Týdenní stacionář a Odlehčovací služba Na palubě
Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13 Stodůlky
Sociálně terapeutická dílna
Mohylová 1965, 155 00 Praha 13 Lužiny
Denní stacionář Ratolest
Saratovská 3392/8, 100 00 Praha 10 Strašnice
Raná péče Diakonie
Machatého 683/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy
Detašovaná pracoviště služby rané péče
Jindřichova 337, Děčín, 405 02
Pod Svatoborem 56, Sušice, 342 01
Pracoviště Zvonek
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 Krč
Centrum denních služeb
Chráněné bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Slovo úvodem

O nás

Milí přátelé,

Diakonie ČCE – středisko Praha je právnickou osobou, evidovanou
v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR pod zn. 9-291/200315222. Používá kromě svého oﬁciálního názvu, v plném znění, rovněž
zkrácený „obchodní“ název Diakonie Praha, a to zejména v komunikaci
s veřejností a donátory, stejně tak v této výroční zprávě.

výroční zpráva je přímo stvořena k bilancování a hodnocení minulého
roku, ale i sledování dlouhodobějších cílů. Já bych proto na tomto místě raději pohlédl vstříc nejbližší budoucnosti. Je tomu pár týdnů, co jsem
byl zvolen nově ustanovenou dozorčí radou jako její předseda a převzal
tak štafetu, kterou po dlouhé roky nesla Daniela Caldová, zakladatelka
střediska. Paní Caldové patří velký dík za spoustu skvělé práce, kterou
pro jednotlivá střediska Diakonie odvedla a doufám, že si k ní budu moci
chodit pro radu. Naše nová dozorčí rada se neskládá z žádných nováčků, ale mnozí z nás už po léta zastávali své funkce v dozorčí radě Diakonie Praha nebo střediska Zvonek, které se od roku 2018 stalo součástí
pražského střediska.
Diakonie Praha tak má nově tři podpůrné sbory Českobratrské církve
evangelické: sbor v Dejvicích, Strašnicích a Nuslích. Jedním z úkolů dozorčí rady je předávat informace o dění do podpůrného sboru a hledat
možnosti, jak by sbor mohl středisko podpořit. Jmenované sbory ČCE
mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním různých beneﬁčních akcí ve prospěch středisek, která jsou jim blízko. Doufáme, že v budoucnu najdeme
společný projekt, ve kterém spojíme své síly dohromady.

Zřizovatelem Diakonie Praha je Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové zařízení Českobratrské církve evangelické (Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město) založené za účelem poskytování sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péče a dalších
obecně prospěšných služeb.
Diakonie Praha je tu od roku 1994 pro děti, mládež a dospělé s postižením a jejich rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby:
Ambulantní Denní stacionář (pracoviště Strašnice, Stodůlky), Odlehčovací služba, Raná péče, Sociálně terapeutická dílna
Terénní
Raná péče
Pobytové
Týdenní stacionář, Odlehčovací služba

Vedení střediska
Tradice Diakonie je v Kristově církvi přítomna již od jejího prapočátku.
Apoštolové tenkrát už nestíhali současně zvěstovat evangelium, vysluhovat svátosti a jinak sloužit lidem, proto na tuto důležitou službu našli
„sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti“. Naším úkolem je tedy pomoci, aby láska k bližnímu doputovala přes všechny „převody“ až k potřebným.

Mgr. Jakub Suchel, ředitel
Správní rada
Mgr. Jakub Suchel, předseda
Iva Procházková
Irena Kovaříková

O to budeme s dozorčí radou v roce 2018 upřímně ze všech sil usilovat!

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

Kryštof Sýkora
předseda dozorčí rady střediska
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Zaměstnanci střediska
Součást
střediska
Raná péče
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služba
Týdenní stacionář Na palubě
Denní stacionář Na palubě
Denní stacionář Ratolest
Celkem

Chtěli byste se s druhými podělit o svůj čas?
Počet
zaměstnanců
12
4
3
8
2
6
35

Počet pracovníků v nepřímé péči (bez DPP)
Administrativa, údržba, úklid
12

Přepočtený
počet
10,25
3
2,33
7,07
2
6
30,65

8,85

Dobrovolníci v roce 2017
Letošní rok byl pro středisko Diakonie Praha z hlediska dobrovolníků
opravdu vydařený. Dobrovolníci, kteří s námi spolupracovali již předešlá
léta, jsou pro nás stále velkou pomocí a přínosem pro rozvoj klientů na
všech pracovištích střediska. Vážíme si toho, že často přináší zcela nový
pohled na věc a vymýšlí nové činnosti. Těší nás, že někteří z dobrovolníků se postupem času také stávají našimi zaměstnanci.

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.)
Dobrovolníkům nabízíme
• 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

Jsme rádi, že jsme nadále mohli spolupracovat na dobrovolné bázi také
s ﬁrmami. Tito dobrovolníci nám ochotně pomáhají s činnostmi, na které sami nestačíme, jako jsou například úklid zahrady, skladu, mytí oken,
apod. Velké poděkování patří ﬁrmám SAP ČR, Česká spořitelna, Procter
& Gamble Czech Republic s.r.o. a Spirax Sarco.
Byli bychom rádi, kdyby se mezi VÁMI našli dobrovolníci, kteří by s námi
spolupracovali a věnovali čas lidem s handicapem.

Tereza Grunertová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků
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Denní a týdenní stacionář
a odlehčovací služba Na palubě
Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13 Stodůlky

V rámci pracoviště Stodůlky provozujeme tyto služby: denní a týdenní
stacionář a odlehčovací službu. Všechny tři služby fungují na společném
pracovišti 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, 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
• Posláním Týdenního stacionáře Na palubě je:
• 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
Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 19
do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.

Denní stacionář Na palubě
O službě
Posláním Denního stacionáře Na palubě je
• 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
Cílová skupina
Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od
19 do 45 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.
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Sociálně terapeutická dílna

Odlehčovací služba Na palubě

Mohylová 1965, 155 00 Praha 13 Lužiny

O službě
Posláním služby je
• 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
Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením
ve věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.
Události roku 2017
Díky zájmu pracovníků stacionáře a vstřícnosti vedení jsme mohli v roce
2017 pokračovat v rozvíjení konceptu bazální stimulace a snoezelenu.
Tyto metody jsou velmi dobře přijímány nejen našimi uživateli, ale motivují i nové příchozí kolegy k rozšíření jejich odbornosti. Mezi stěžejní
aktivity patřil vydařený „Jarní bazárek“, jehož výtěžek byl použit na srpnový výjezd uživatelů s pracovníky stacionáře do Poslova mlýna. V roce
2017 jsme také pokračovali v tradici tzv. zážitkových dnů, které si získaly velkou oblibu. Jedná se o předem určený den, který klientům poskytuje nové zážitky většinou v návaznosti na nějaký zvyk, tradici nebo roční
období. Letos se naši uživatelé blíže seznámili s lidovými tradicemi - masopustem, pálením čarodějnic, vinobraním a časem adventu. K vytváření
vzájemné pospolitosti přispěla i obnova spodní části zahrady, kde vzniklo ohniště a bylo postaveno teepee. Byl tak zde vytvořen další příjemný prostor pro společné setkávání uživatelů, jejich rodin a pracovníků
stacionáře.

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, textil, papír, prodej výrobků) učíme 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
Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let.

Irena Kovaříková
vedoucí Stacionářů a Odlehčovací služby Na palubě

14

Výroční zpráva 2017

Středisko Praha

15

Události roku 2017
Rok 2017 u nás byl tak trochu ve znamení obměny našeho kolektivu
v dílně. Dvě naše uživatelky odešly do jiných návazných sociálních služeb a nastoupila nová pracovnice Linda, která k nám již předtím chodila jako dobrovolnice. Stále se snažíme vymýšlet a vyrábět nové výrobky, které by se našim příznivcům líbily a prodáváme je na různých
jarmarcích. Díky tomu můžeme stále dovybavovat naší dílnu a zpříjemnit
si tak pracovní prostředí. A co jsme v roce 2017 zažili pěkného? Nejvíce se nám líbil společný týdenní pobyt uživatelů a pracovníků v Lutové
u Třeboně. Krásné počasí a příroda přímo vybízela k výletům a koupání
v blízkém rybníku a tak jsme si to náležitě užili. Také jsme žili kulturním
a společenským životem. Byli jsme v divadle, na zahradní slavnosti ve
stacionáři, společně slavili narozeniny, svátky a vánoce. Především jsme
však zdokonalovali své sociální a pracovní dovednosti. Jsme rádi, že se
naše výrobky líbí a lidé si je kupují. Přináší to velkou motivaci nejen našim uživatelům, ale i nám pracovníkům.

Ing. Jana Salcmanová, DiS.
vedoucí Sociálně terapeutické dílny

Denní stacionář Ratolest
Saratovská 3392/8, 100 00 Praha 10 Strašnice

O službě
Poskytujeme 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 samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých
přání a představ. Snažíme se našim uživatelům vytvářet přátelské prostředí, kde je každý přijímán jako osobnost se svými individuálními potřebami a přáními.
Cílová skupina
Lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od 7 do 64 let, kteří
potřebují podporu a pomoc.
Události roku 2017
Stále se snažíme poskytovat našim uživatelům takovou službu, která se
odvíjí od jejich přání a potřeb. Mimo pravidelné aktivity jezdíme společně s uživateli na výlety a pobyty mimo stacionář a poznáváme tak nová
místa. V roce 2017 jsme díky podpoře našich dárců získali nový invalidní vozík, se kterým lze pohodlně jet i do náročnějšího terénu, a bezpečnostní popruhy na běžící pás, díky kterým mohou nyní bezpečně naši
uživatelé cvičit a trénovat chůzi. Dále jsme zakoupili mobilní polohovatelné křeslo, které našim uživatelům slouží k odpočinku nebo relaxaci. Na
základě přání našich uživatelů jsme pořídili nadzemní bazén, kde se naši
uživatelé mohou osvěžit v parných dnech v období léta. Také se nám podařilo uskutečnit několik dobrovolnických dnů, během kterých k nám
přišli zaměstnanci z různých ﬁrem. Tito dobrovolníci nám zvelebili zahradu, vyklidili a uklidili prostory skladu a také nám obložili zdi dřevem. Díky
této pomoci zde máme ještě více útulno a prostředí působí veselejším
dojmem.

Radka Baštová, DiS.
vedoucí Stacionáře Ratolest
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Raná péče Diakonie
Machatého 683/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

O službě
Raná péče Diakonie nabízí poradenství rodinám pečujícím o dítě (0-7 let)
s ne/deﬁnovanou diagnózou, která se projevuje závažným opožďováním
ve vývoji, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením (např.
genetickým nebo neurologickým), poruchou autistického spektra. Kromě
individuálních konzultací v rodinách, pořádá kurz znakování a provozuje
půjčovnu pomůcek. Raná péče působí v regionech Praha, Středočeský,
Ústecký a Plzeňský kraj.
Cílová skupina
• 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

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. Jednorázových konzultací proběhlo
v uplynulém roce celkem 134. Většina z nich se týkala žadatelů z Prahy (66) a ze Středočeského kraje (56). Průměrná doba čekání na přijetí
v Praze byla cca 6-8 měsíců, ve Středočeském kraji se čekací doba postupně snížila na minimum.
Za rok 2017 jsme absolvovali 1306 konzultací, z toho necelou polovinu
v Praze, na cestách jsme strávili 1650 hodin. Pracoviště mají k dispozici
5 služebních aut.

PhDr. Kateřina Štinglová
vedoucí Rané péče Diakonie

Události roku 2017
Jak konkrétně vypadal stav rané péče v roce 2017?
Tým tvoří 10 poradkyň pracujících přímo v terénu, 1 sociální pracovnice,
1 koordinátorka, která se stará o hladký chod služby i pražské kanceláře a 1 koordinátorka zajišťující projekt „Raná péče? …s tou počítáme!“,
podpořený Nadačním fondem Avast.
Služba probíhá ve 4 krajích (v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji), máme 2 detašovaná pracoviště (v Sušici a v Děčíně).
V roce 2017 jsme zaznamenali další nárůst počtu uživatelských rodin
– v roce 2015 jsme poskytovali službu 191 rodinám, v roce 2016 to již
bylo 287 rodin a v roce 2017 počet klientských rodin stoupl na 328.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka Diakonie ČCE - středisko Praha za období 1. 1. 2017–
31. 12. 2017 včetně Zprávy nezávislého auditora k této účetní závěrce a výroční zprávě je umístěna na adrese www.diakonie-praha.cz/
vyrocni-zpravy.

Náklady 2017
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Drobný hmotný majetek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci a fundraising
Spoje
Ostatní služby-nájem, právní a ekonomické služby, odpady,
správa IT, správa budov
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Školení a supervize
Zákonné sociální náklady-náhrada za nemoc, pojištění, beneﬁty
Ostatní sociální náklady-lékařské prohlídky
Daně a poplatky
Pokuty, penále, úroky
Dary poskytnuté
pojistné
Jiné ostatní náklady-bankovní poplatky, zúčtování promlčených
pohledávek
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky-DČCE, členské příspěvky, příspěvky
uživatelům
Daň z příjmů
Náklady celkem
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Kč
779 935
800 822
638 135
1 384 164
79 457
157 148
177 244
2 085 080
11 887 150
3 919 927
257 366
185 215
21 092
16 486
22 821
14 751
75 818
119 956
2 651 241
151 465
57 570
25 482 843
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Výnosy (bez darů a dotací) 2017
Tržby z hlavní činnosti - PnP, ubytování, strava,
fakultativní služby
Tržby z vedlejší činnosti – tržby za vlastní výrobky
Tržby z vedlejší činnosti – pronájmy, kurzy
Úroky z běžných účtů
Úhrady od pojišťoven – havarijní pojištění
Zúčtování fondů na odpisy, na investice
Jiné ostatní výnosy
Výnosy (bez darů a dotací) celkem

Přehled dotací, grantů a darů za rok 2017
MPSV
Kč Kraj
grant – dotační řízení
dotace Plzeňský kraj
785 255
Plzeňského kraje
dotace Středočeský
grant – Humanitární fond
2 524 000
kraj
Středočeského kraje
grant – Malý dotační
dotace Ústecký kraj
1 083 800
program Ústeckého kraje
dotace Praha
8 816 199,48 grant HMP
celkem
13 209 254,48 celkem

Dotace měst a obcí
Obec
dotace Kralupy nad
Vltavou
dotace MČ Dolní
Počernice
dotace MČ Praha - Zličín
dotace MČ Praha 10
dotace MČ Praha 11
dotace MČ Praha 12
dotace MČ Praha 13
dotace MČ Praha 14
dotace MČ Praha 15
dotace MČ Praha 17

Středisko Praha

Kč Obec

v Kč
3 197 735
82 822
837 026
8 768
44 693
3 328 199
69 094
7 568 337

Kč
87 760
400 000
44 000
2 778 000
3 309 760

Kč

10 000 dotace město Nepomuk

4 000

10 000 dotace město Nižbor

5 000

10 000
60 000
10 000
20 000
256 000
35 000
30 000
10 000

dotace město Osek
dotace město Plzeň
dotace město Přeštice
dotace město Říčany
dotace město Rokycany
dotace město Roztoky
dotace město Švihov
dotace město Unhošť

5 000
20 000
10 000
33 000
3 000
5 000
5 000
5 000
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Dotace měst a obcí
Obec
dotace MČ Praha 21
dotace MČ Praha 3
dotace MČ Praha 4
dotace MČ Praha 5
dotace MČ Praha 6
dotace MČ Praha 7
dotace MČ Praha 8
dotace MČ Praha
Řeporyje
dotace město Beroun
dotace město Brandýs
n/L
dotace město Buštěhrad
dotace město Čelákovice
dotace město Děčín
dotace město Hartmanice
dotace město
Horažďovice
dotace město Hostivice
dotace město Jesenice
dotace město Kladruby
dotace město Králův Dvůr
dotace město Louny
dotace město Mníšek pod
Brdy
Města a obce celkem

Úřad
Úřad práce
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Kč
6 000
15 000
10 000
15 000
10 000
5 000
25 000

Obec
dotace město Úvaly
dotace město Varnsdorf
dotace město Všeruby
dotace městys Koloveč
dotace obec Čerčany
dotace obec Horčápsko
dotace obec Klobuky

10 000 dotace obec Libčeves

Kč
5 000
5 000
5 000
5 000
2 000
4 000
5 000
10 000

10 000 dotace obec Lužany

5 000

13 000 dotace obec Masojedy

5 000

dotace obec Mladý
Smolivec
10 000 dotace obec Neratovice
dotace obec Rtyně nad
30 000
Bílinou
5 000 dotace obec Stránčice
5 000

2 500 dotace obec Tlučná
15 000
4 000
3 000
9 000
15 000

dotace obec Tursko
dotace obec Volduchy
dotace obec Zaječov
dotace obec Zbuzany
dotace obec Zemětice

5 000 dotace obec Žákava

2 500
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
20 000
2 000
5 000
888 000

Kč
96 600
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Jednotlivci, ﬁrmy, nadace a nadační fondy
Dárce
Kč Dárce
Aegon pojišťovna, a.s.
45 000 Křemenová Barbora
Allgeier Fritz Hannegret
2 630 Křížová Jana
Alvise Giustiniani
4 000 Lauschmann Hynek
Bez zveřejnění
6 541 Lokajová Ivana
Bez zveřejnění
23 050 Lýdie Härtlová
Atrium, s.r.o.
1 000 Mareš Pavel
Bílek Milan
1 000 Marta Hálová
Bischof
5 000 Martin Barchánek
Bízek Jan
5 000 Martin Freund
Brandejsová Martina
7 000 Maximovičová Radka
Bridzík Jan
2 000 Melichová Ivana
Brt Milan
20 000 Michalík Petr
Buchta Pavel
1 000 Mogilnická Anna
Burešová Jana
1 000 Nadace Charty 77
Byznys pro společnost z.s.
450 Nadace Lesy ČR
Černík Aleš
30 000 Nadace Avast
Diakonie ČCE
34 042 Němcová Monika
Dlouhý Marek
8 000 Neville Georgy Parry
Dočekal Radomil
500 občané obce Jesenice
Pálková Zuzana
Dopravní podnik
21 218
hl. m. Praha a. s.
Popejšková Hana
Duﬃlová Dana
23 000 Pekárek Zdeněk
Eliášek Jiří
90 Peterka Pavel
Ewan McHardy
20 000 Pfeifer Holz s.r.o
Farma Číhaň, s.r.o.
2 000 Pilařová Dana
Globus ČR k.s.
80 000 Pneumo-host s.r.o.
FOC Service s.r.o.
10 000 Principal Coaching s.r.o.
FS ČCE Dejvice
95 000 Radl Rogerova Diana
FS NJ ČCE
26 165 Robert Vojtěch
FSHP s.r.o.
8 000 Schmidt Jiří
George Prime Steak s.r.o.
8 000 Schnellerová Markéta
Greenpal s.r.o.
4 100 Skala Šimon
Háčková Tereza
100 Soukupová Jitka
Charles Singleton, Ltd
72 500 Srb Pavel

Středisko Praha

Kč
2 000
350
2 000
500
1 000
40 000
1 800
3 600
2 400
400
300
120 000
3 000
35 821
50 000
242 000
500
32 000
15 916
500
50
500
30 000
10 000
2 000
30 000
10 000
565 000
12 060
9 000
2 000
1 000
1 000
1 000
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Jednotlivci, ﬁrmy, nadace a nadační fondy
Dárce
Kč Dárce
Chmelová Renata
10 000 Suchel Jakub
Choze s.r.o.
348 Suntychová Lucie
Chvojková Jana
50 Svoboda Jan
Jahodová Hana
36 Šrajerová Jana
Jan Lukeš
338 Tesař Martin
Jana Černá
3 000 Tichá Jari
Jana Petrů
400 Tomáš Tichý
Jaroš Martin
100 Trávníčková Jana
Jarošík Miroslav
3 000 Turek Jan
Kamil Ševčík
30 000 Ullmann Radek
Karmelická Hotel s.r.o.
8 000 Unit and Sofa, s.r.o.
Kašpar Petr
300 Koalice Vlasta z.s.
Kehart Josef
2 000 Vojtěchová Denisa
Kirchnerová Ilona
1 000 Votruba Martin
Klásek Petr
1 000 Všetičková Sylva
Klepš Václav
1 000 Výbor dobré vůle-NOH
Kosová Naďa
1 000 Woodcom HD, s.r.o.
Krajňák Kateřina
500 Žáčková Zdeňka
Jednotlivci, ﬁrmy, nadace a nadační fondy
Vytvořené fondy a časové rozlišení
Účty 68 × k 31. 12. 2017
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Kč
800
300
1 000
5 000
526 000
200
1 000
300
10 000
300
56 000
7 800
2 000
8 000
1 050
15 000
5 000
5 000
2 501 905
-1 876 612
625 293

Výroční zpráva 2017

NAŠI PARTNEŘI
Děkujeme všem nadacím, ﬁrmám i soukromým dárcům
za podporu v roce 2017.

Institucionální dárci

Nadace a nadační fondy

Firemní dárci

Středisko Praha
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Diakonie ČCE

Středisko Zvonek
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SLOVO ÚVODEM

O nás

Vážení přátelé,

Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4 je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od roku 1992 je tu pro děti,
mládež a dospělé s postižením a jejich rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické a poradenské služby:

právě otevíráte výroční zprávu střediska Zvonek za rok 2017, ve které
naleznete souhrn toho nejdůležitějšího, čím jsme se v uplynulém období
zabývali.
Rok 2017 bychom mohli klidně nazvat Rokem zahrady – byla totiž dokončena revitalizace pozemku přiléhajícího ke Zvonku. Máme velkou radost z toho, že nově vybudované dětské hřiště láká k návštěvám rodiny
s dětmi a opuštěna nezůstává ani venkovní tělocvična. Na zahradě se tak
běžně setkávají naši uživatelé a zaměstnanci se sousedy z nejbližšího
okolí, čímž dostává jedna z diakonických hodnot, tedy společenství, další, zcela nový rozměr.
Rok 2017 byl po 25 letech posledním, kdy Zvonek fungoval jako samostatné středisko. K 1. lednu 2018 dochází ke sloučení s Diakonií Praha.
Zvonek se stane součástí většího celku, což se dotkne jeho řízení i hospodaření. Co ale sloučení neovlivní, je kvalita služeb, kterou ve Zvonku budeme i nadále poskytovat. Naším prvořadým zájmem je zachování
všeho, čím jsme se za uplynulé čtvrtstoletí stali jedinečnými. Neubereme
ani gram z hodnot, které jsme našim uživatelům doposud poskytovali.
I v tomto případě totiž záleží na zcela jiných věcech, než na velikosti.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, dobrovolníkům
i dárcům za dobře odvedenou práci. Do dalších let Zvonku přeji mnoho
spokojených uživatelů a zaměstnanců, kteří svou práci budou vykonávat
se stejným nadšením a profesionalitou, jako v uplynulém čtvrtstoletí.

Ambulantní Centrum denních služeb
Pobytové
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné
bydlení

Vedení střediska
Bc. Michaela Kunzová, ředitelka
Správní rada
Bc. Michaela Kunzová, předsedkyně
Andrea Vachtlová, DiS.
Andrea Bílková

Zaměstnanci střediska
Počty zaměstnanců v přímé péči v roce 2017 včetně vedoucích služby
k 31. 12. 2017 (bez DPP)

Součást střediska

Počet
zaměstnanců

Centrum denních služeb
Chráněné bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Celkem

Bc. Michaela Kunzová
ředitelka střediska

Počet pracovníků v nepřímé péči
(bez DPP)
Administrativa, údržba, úklid
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Dozorčí rada
Marta Zemánková, předsedkyně
Vladimír Kněžek
Josef Provazník
Jana Pavelková
Alena Tomášková
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4
5
11
20

Počet
zaměstnanců

Přepočtený
počet
3,330
3,455
9,465
16,250

Přepočtený
počet
7

4
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Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 Krč

O službě
Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba
určená lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od
18 do 64 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému
životu svých vrstevníků. Celoroční služba jim v tom poskytuje podporu
a péči přístupem zaměřeným na člověka. Podpora a péče je našim uživatelům poskytována ve všech oblastech, které sami nezvládají, zároveň
jsou podporováni v co největší samostatnosti.
Cílová skupina
Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64
let.

Události roku 2017
I v roce 2017 jsme se snažili především zapojit naše uživatele do běžného života: někteří dochází do zaměstnání, jiní do školy. Nadále spolupracujeme s městkou částí Praha – Vinoř v rámci projektu pomocných
a úklidových prací.
Jsme rádi, že jsme mohli zajistit letní dovolenou pro 10 klientů z Domova
i Chráněného bydlení v kempu na Nové Živohošti. Jiná část klientů vyrazila na tradiční týdenní pobyt v terapeutické komunitě Němčice. Kromě
dovolené jsme během léta vyráželi na různorodé vycházky a výlety. Navštívili jsme tak např. hrnčířské trhy v Berouně, pohyblivé modely z lega
na Kladně, Botanickou zahradu, klášter Hájek, Teplice v Čechách, Vyšehrad, Petřín, Hrad Orlík a vodárnu v Podolí. Letos se u příležitosti otevření revitalizované zvonkové zahrady pořádal Staročeský jarmark. S tématikou staročeské pouti přišli sami zaměstnanci a veškeré atrakce i stánky
se vymýšlely a vyráběly ve Zvonku.
Dne 11. října jsme se zapojili do projektu vzdělávání, který zaštiťuje Euroinstitut, o.p.s. Cílem projektu je připravit osoby s postižením tak, aby
se po absolvování mohli lépe uplatnit v zaměstnání a pracovat např. jako
pomocná síla v kuchyni nebo v úklidových službách.

Monika Horáková
vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením

30

Výroční zpráva 2017

Středisko Zvonek

31

Chráněné bydlení

Události roku 2017
Stejně jako v předchozích letech, i rok 2017 přinesl některé změny v našem chráněném bydlení. V minulém roce se nám povedlo pronajmout
a připravit nový byt pro naše uživatele na Praze 4. V tomto bytě nyní bydlí dvě klientky. Pro obě bylo stěhování dalším posunem a motivací na
sobě dále pracovat.

Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 Krč

O službě
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním
nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu většinové společnosti, a to jak v oblasti bydlení, zaměstnání, trávení volného času a dalších oblastech se životem souvisejících. Celoroční služba jim v tomto
čase poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka.
Cílová skupina
Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64
let.

V červnu roku 2017 vstoupily do registrovaného partnerství dvě naše bývalé uživatelky, které k nám však stále docházejí. Moc jim na společné
cestě držíme palce.
Naší dlouhodobou snahou je, aby pokud možno co nejvíc uživatelů chráněného bydlení bylo zaměstnáno, a to jak na místech chráněných, tak
na místech nechráněných. Stále tak trvá spolupráce s ﬁrmami, jako jsou
Etincelle s.r.o., Startujeme o.p.s. nebo Tomos a.s.
Rok 2017 byl také plný výletů. Naši uživatelé měli opět možnost navštívit
terapeutickou komunitu Heřmaň – Němčice, kde se společně podílíme
na chodu farmy. Novinkou byl výlet a týdenní pobyt v Bystřici pod Hostýnem, který naši uživatelé dostali jako odměnu za práci při úklidu městské části Praha - Vinoř.
Navázali jsme na předchozí spolupráci a účastnili jsme se trhů a událostí
pořádaných MÚ Praha 4. Opět jsme se tak zúčastnili například „Rozloučení s létem“ na pražské Pankráci nebo Velikonočních trhů na Novodvorské. V rámci pracoviště jsme byli součástí akce nazvané Staročeský jarmark, která byla oslavou znovuotevření naší zahrady.

Mgr. Petr Hanzl
vedoucí Chráněného bydlení
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Centrum denních služeb
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4 Krč

O službě
Centrum denních služeb je ambulantní sociální služba určená dospělým
lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let.
Prostřednictvím nabízených aktivit je podporuje v rozvoji nebo udržení
dosud získaných schopností a dovedností, dále pak v rozvíjení nových
pracovních a dalších návyků dobrých pro běžný život. Zaměřuje se na
zvládání soběstačnosti, komunikačních a sociálních dovedností. Uživatelům pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím.
Cílová skupina
Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64
let.

Události roku 2017
Rok 2017 byl ve své první polovině trochu rušnější a to hlavně z hlediska
personálních změn. Vedoucí Centra denních služeb (dále jen CDS) na
počátku roku odešel a jeho místo zaujala nová vedoucí z řad pracovnic
CDS. Jedna z kolegyň odešla na mateřskou dovolenou a místo ní byla
přijata nová. V červenci roku 2017 nastoupila další kolegyně a tým CDS
je od té doby opět kompletní.
I v roce 2017 se v CDS událo mnoho akcí, interních i externích. Dvě
z uživatelek CDS začaly navštěvovat odpolední školu – Euroinstitut. Nadále se snažíme co nejvíce vyrážet mimo prostory CDS na procházky
a výlety po Praze a i mimo Prahu. Byli jsme tak např. na výletě v Humpolci (kde jsme navštívili Medou z.s.), navštívili jsme zříceninu hradu Orlík,
Svatou Horu u Příbrami, Botanickou a Zoologickou zahradu v Praze –
Tróji, Dobrou Farmu v Máslovicích, účastnili jsme se trhů v Týnci nad Sázavou a tradičního Jarmarku u Ludmily.
Během roku jsme uspořádali workshopy k různým událostem, jako např.
Velikonoce, Letní tvoření, Rozloučení s létem na Pankráci, Den otevřených dveří, Vánoční tvoření, Mikulášská besídka, Slavnostní otevření
nového hřiště, Svatba bývalých uživatelek CHB, Rozsvěcení Vánočního
stromku apod.

Veronika Králová, DiS.
vedoucí Centra denních služeb
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4 za období
1. 1. 2017–31. 12. 2017 včetně Zprávy nezávislého auditora k této účetní
závěrce a výroční zprávě je umístěna na adrese www.diakonie-praha.cz/
vyrocni-zpravy.
Náklady 2017
Spotřeba materiálů
Spotřeba energie
Drobný hmotný majetek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na PR a FR
Spoje
Drobný nehmotný majetek
Ostatní služby – nájem, strava klienti, právní a ekonomické
služby, odpady, správa IT, správa budov
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Vzdělávání a další rozvoj zaměstnanců
Zákonné sociální náklady – náhrada za nemoc, pojištění,
stravenky
Ostatní sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Pojistné
Jiné ostatní náklady-bankovní poplatky, prošlá expirace
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky – DČCE, členské příspěvky
Daň z příjmu
Náklady celkem
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Kč
1 059 995
667 584
803 969
278 880
505
1 000
54 214
9 355
1 805 906
6 769 972
2 192 216
113 935
289 714
12 200
3 990
62 757
21 681
496 859
74 239
86 830
14 805 801
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Výnosy (bez darů a dotací) 2017
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z hlavní činnosti-PnP, ubytování, strava, fakultativní služby
Tržby z vedlejší činnosti-pronájmy
Tržby za prodané zboží
Úhrady od pojištoven-havarijní pojištění
Zúčtování fondů na odpisy
Jiné ostatní výnosy
Prodej DHM ,DNM
Výnosy (bez darů a dotací) celkem

Přehled dotací, grantů a darů za rok 2017
Kč Města a obce
MPSV
5 461 000 MČ Praha 12
MHMP
3 346 000 na ﬁnancování služby CDS

Sbírka
Veřejná sbírka

Jednotlivci, ﬁrmy, nadace a nadační fondy
dárce
Pavel Pelikán – Zahradnictví, nepeněžní dar
Dopravní podnik Praha, nepeněžní dar
PhDr. Dvořák Petr, Ph. D.
Diakonie ČCE
Dary celkem
Vytvořené fondy
Účty 68× k 31. 12. 2017

Středisko Zvonek

v Kč
19 800
5 443 550
712 286
4 344
41 459
234 785
4 697
70 000
6 530 922

Kč
10 000

Kč
40 959,10

Kč
9 480
15 914
20 000
40 620,50
86 014,50
-20 000,00
66 014,50
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NAŠI PARTNEŘI
Děkujeme všem nadacím, ﬁrmám i soukromým dárcům
za podporu v roce 2017.

MČ Praha 12
MČ Praha 4

MČ Praha Vinoř

38

Výroční zpráva 2017

Středisko Zvonek

39

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 300 rodin dětí a dospělých s mentálním,
pohybovým a kombinovaným postižením. Spolu s Vámi jim umožníme žít
život podle svých představ.

Když do toho půjdete s námi…
Stanete se členem komunity lidí, díky kterým můžeme tvořit z našeho centra místo, kde se naši klienti cítí dobře. Budeme vám zasílat náš pravidelný zpravodaj, ve kterém se dočtete, jak vaše peníze pomáhají, a pozvánky
na všechny naše akce.
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