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Slovo úvodem
Milí přátelé,
těžko v současném turbulentním světě věřit tomu, že většina zpráv, které
Diakonii Praha v poslední době potkávají, patří k těm dobrým. Daří se budovat odpovídající zázemí pro klienty, zažíváme poměrně stabilní finanční
situaci, která umožňuje kontinuální zvyšování mezd zaměstnanců, všemi
možnými kontrolami procházíme bez větší újmy, pracují zde svědomití
a ochotní zaměstnanci ke spokojenosti vděčných klientů. Samozřejmě prožíváme i náročná období, ne vždy se nám daří nalézat dostatečně kvalitní
zaměstnance na uvolněné pozice, ke kterým zákonitě dochází, a většina
procesů trvá vždy o něco déle, než jsme si původně představovali. Ale
vždy platí rčení o tom, že konec dobrý, všechno dobré. A takový byl i celý
loňský rok 2018, který vám představujeme v této Výroční zprávě. To nám
dodává také naději do budoucna, že zvládneme nové výzvy a překážky
a překonáme přirozené pocity vycházející z nejistoty a obav z budoucnosti.

Pokusme se tedy sami podílet na přetváření osobních i společenských
konfliktů a konkrétními skutky se stávat také prodlouženou rukou milosrdenství Božího. Věřím, že takové úsilí nepřijde nazmar.
Jakub Suchel
ředitel organizace

Čím dál více na nás doléhá hluboké rozdělení naší společnosti. Každý
den to můžeme vidět i zažívat a třeba se i obávat, k čemu takové rozdělení
jednou povede. Jsme přesvědčeni, že děláme dobře svoji práci a prospíváme tím celé společnosti. I tak mají mnozí naši spoluobčané pocit, že
jako nezisková organizace nejsme nic víc než parazité na všech ostatních
„poctivě pracujících“. Můžeme udělat pro zahlazení příkopů něco my sami,
aniž bychom své protivníky umlčovali nebo alespoň zůstali chladnokrevně
neutrální? Je naprosto správné nemlčet ke zlu, se kterým jsme konfrontováni. I když pravděpodobně svoje oponenty z omylu nevyvedeme, je zapotřebí dát najevo postoj s ohledem na další váhající. Nikdy však nemáme
propadnout destruktivnímu pocitu nenávisti vůči konkrétním lidem, i když
k ní můžeme mít spravedlivé důvody. Máme zároveň prokazovat dobro i
těm, o kterých víme, že svými slovy i skutky způsobují prokazatelné zlo
ve svém okolí i celé společnosti. Stejně tak může jednat celá instituce.
Požádá-li nás v Diakonii o službu prokazatelně špatný člověk, odmítneme
mu pomoci? Právě milosrdenství ke všem, kteří je potřebují, je ta zásadní
hodnota, která nás může odlišovat od našich domnělých či skutečných
nepřátel, zahlazovat hluboké rozdělení a vnášet naději do možná beznadějně vyhlížejících sporů.
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O nás

Zaměstnanci střediska

Diakonie ČCE – středisko Praha je právnickou osobou, evidovanou v rejstříku vedeném Ministerstvem kultury ČR pod zn. 9-291/2003-15222. 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.
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 1990 pro děti, mládež a dospělé s postižením
a jejich rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské
služby:

Služba

Počet
zaměstnanců

Přepočtený
počet

k 31. 12. 2018

Raná péče
Sociálně terapeutická dílna
Denní, týdenní stacionář
a odlehčovací služba Na Palubě
Denní stacionář Ratolest
Centrum denních služeb Zvonek
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zvonek
Chráněné bydlení Zvonek
Administrativa, údržba a úklid
celkem

12
4

11,08
2,82

12

10,52

7

7,18

3

2,75

11

9,17

3
18
70

2,85
15,25
61,62

Ambulantní Denní stacionář (Ratolest, Na palubě), Odlehčovací služba,
Raná péče, Sociálně terapeutická dílna, Centrum denních
služeb
Terénní
Raná péče
Pobytové
Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Domov pro osoby se
zdravotním postižením, Chráněné bydlení
Posláním Diakonie Praha je umožnit dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením prožívat důstojný život. Na základě jejich přání,
potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí s aktivní podporou. Společně sdílíme každodenní maličkosti, úspěchy a radosti.

Vedení střediska
Mgr. Jakub Suchel, ředitel
Správní rada
Mgr. Jakub Suchel, předseda
Bc. Michaela Kunzová
Bc. Andrea Vachtlová, DiS.
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Dozorčí rada
Kryštof Sýkora, předseda
Zdeňka Brunnerová,
Daniela Caldová, Petra Innemanová,
Hana Janečková, Vladimír Kněžek,
Alena Kunová, Josef Provazník,
Martin Řeháček
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Dobrovolníci v roce 2018
Dobrovolníci jsou pro naše středisko a klienty velkou pomocí a přínosem.
V roce 2018 nám v rámci Diakonie Praha pravidelně pomáhalo šest individuálních dobrovolníků. Z toho dvě ženy jsme přivítali nově, a to do
Stacionáře Na palubě a do Rané péče Diakonie. Naopak se s námi jedna
dobrovolnice ze Stacionáře Na palubě rozloučila, znovu jí děkujeme za
její úžasnou práci.
Dále nám v různých našich službách vypomohlo několik dobrovolníků
jednorázově. Moc si vážíme práce všech dobrovolníků, kteří věnují čas
a energii uživatelům našich služeb. Kromě množství odvedené práce
takoví lidé též přinášejí do služeb nadšení, zpestření a nové podněty.
Za to všechno jim patří velké poděkování.
Velmi si ceníme i spolupráce s firemními dobrovolníky, kteří k nám v rámci
dobrovolnických dnů chodí pomáhat s činnostmi, na které sami nestačíme.
Většinou potřebujeme pomoci s úklidem a zvelebením zahrad a budov na
všech našich pracovištích. Děkujeme zaměstnancům firem Česká spořitelna, ČEZ, Cofidis, Commerzbank, MSD, Novartis, SAP Services, Siemens,
Spirax Sarco.
Potěší nás, pokud se mezi VÁMI najdou další ochotní lidé, kteří by s námi
chtěli spolupracovat na dobrovolnické bázi.

Chtěli byste se s druhými podělit o svůj čas?
Můžete spolu s námi doprovázet lidi s postižením tak, aby mohli prožívat
spokojený a maximálně plnohodnotný život. V jednotlivých službách se
můžete zapojit dle svých možností pravidelně (ideálně 2–3 hodiny týdně
nebo měsíčně) nebo jako doprovod na kulturních a sportovních akcích
či výletech. Uvítáme rovněž pomoc v našem PR a FR týmu (pomoc při
organizování různých akcích, propagace, grafika atd.).
Dobrovolníkům nabízíme
• obohacení o zkušenost práce s lidmi s postižením
• dlouhodobou spolupráci s možností pokračování v rámci pracovního
úvazku
• odborné zaškolení
• 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 doprovázet. Budeme se těšit!
Kontakt dobrovolnici@diakonie-praha.cz

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

V rámci pracoviště ve Stodůlkách provozujeme tyto služby: denní a týdenní
stacionář a odlehčovací službu.
V rámci služeb nabízíme tyto aktivity:
• outdoorové aktivity, kulturní a sportovní akce, výlety
• terapeutické činnosti – canisterapie, muzikoterapie, hipoterapie
• fyzioterapie a rehabilitace – perličková koupel, snoezelen, koncept
bazální stimulace
• pracovní činnosti – výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou,
pečení a vaření, práce na zahradě
Denní stacionář Na palubě
O službě
Denní stacionář Na palubě (DS) je ambulantní sociální služba, jejímž
posláním 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
Kapacita služby je 6 osob.

• 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
Kapacita služby je 10 osob.
Cílová skupina
Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 19 do 35 let,
kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.
Odlehčovací služba Na palubě
O službě
Odlehčovací služba Na palubě (OS) je ambulantní a pobytová sociální
služba, jejímž posláním 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
Kapacita služby je 5 osob.

Cílová skupina
Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 19
do 45 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.
Týdenní stacionář Na palubě
O službě
Týdenní stacionář Na palubě (TS) je pobytová sociální služba, jejímž posláním je:
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Cílová skupina
Děti, mládež a dospělí s mentálním nebo kombinovaným postižením
ve věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.
Události roku 2018
Někdy třeba díky poštovnímu holubu, opouští výroční zpráva po roce palubu. V lednu roku 2018 došlo ke spojení naší organizace Diakonie Praha
a Diakonie Zvonek v jeden celek. Tímto propojením můžeme svým klientům
nabídnout další návaznou službu. V průběhu roku jsme v našich službách
přivítali nové uživatele i pracovníky a také dobrovolnici paní Ivanu, která
nám pravidelně věnuje svůj čas, za který jsme rádi a velice si této spolupráce vážíme.
V TS jsme navýšili kapacitu z devíti osob na deset.
V rámci služeb jsme uživatelům nabízeli možnost výběru různých aktivit
(např. vaření, canisterapii, masáže, bazální stimulaci), které jim pomáhají
udržovat a rozvíjet získané dovednosti, díky nimž mohou zažívat úspěch
a zároveň mít pocit sebeuplatnění.
Za důležitý považujeme právě způsob zprostředkování různých podnětů
a zážitků. Od brzkého jara do pozdního podzimu jsme hojně pobývali na
zahradě, kde jsme pořádali různé zážitkové programy – seznámili jsme
se s životem včel, prázdniny přivítali v indiánském stylu, společně jsme
bubnovali, tančili a zpívali. Radost nám udělaly nové terapeutické zahradní truhlíky, díky nimž se naši uživatelé aktivně všemi smysly podíleli na
péči o zahrádku. Ve druhé polovině srpna jsme jako každoročně strávili
společný týden v Poslově mlýně, kde jsme mohli v přírodě více prožívat
vzájemnou pospolitost.

Sociálně terapeutická dílna
Mohylová 1965, 155 00 Praha 13-Lužiny

O službě
Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba pro dospělé osoby s kombinovaným postižením. Naše sociální služba pomáhá těmto lidem při získávání, udržování a rozvíjení dovedností, které jsou potřebné pro běžný
život. Uživatele našich služeb podporujeme tak, aby byli schopni si nalézt
a udržet pracovní místo. Cílem služby je pomoci našim klientům žít běžným
životem svých vrstevníků a smysluplně trávit svůj volný čas.
V průběhu poskytování služby sociálně terapeutické dílny je naše podpora
směřována k začleňování uživatelů do běžného života. Zaměřujeme se na
podporu v komunikaci, řešení běžných životních situací, na pracovní a aktivizační činnosti, péči o svou osobu a samostatnost, na podporu a pomoc
při hledání pracovního uplatnění a smysluplného trávení volného času.
Pracovní návyky a dovednosti jsou rozvíjeny zejména formou drobných
ručních prací, nácvikem běžného úklidu, dále prací s keramickou hlínou,
textilem a prodejem vyrobených výrobků. Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, ale současně podporujeme týmovou spolupráci.
Kapacita služby je 12 osob.

Irena Kovaříková
vedoucí Denního a týdenního stacionáře
a Odlehčovací služby Na palubě
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Cílová skupina
Dospělí lidé s kombinovaným postižením od 19 do 64 let.
Události roku 2018
Rok 2018 byl ve znamení rekonstrukce a obnovy interiéru v dílně. Během
letních prázdnin jsme renovovali a vylepšili prostředí společenské místnosti
a vyměnili v dílně nábytek. Nyní jsou prostory útulnější a praktičtější. Současně došlo také k obměně keramické pece, která nám už dosluhovala.
Darem jsme dostali novou – větší pec, která nám dovoluje vypalovat daleko
více výrobků. Jak uživatelé dílny, tak pracovníci mají z pece velkou radost.
Průběžně během roku jsme se zúčastnili několika trhů, kde jsme prodávali své výrobky. Právě díky nové keramické peci jsme mohli vyrábět více
keramických dekorativních předmětů (vánoční andělé, zvonečky, hrnky,
ozdobné talíře, obrázky, závěsné dekorace apod.). Společně jsme s klienty
oslavili řadu svátků, narozenin i Vánoce, navštívili akce našeho střediska
Diakonie Praha a také třeba divadlo.
Stejně jako každý rok jsme v červnu vyjeli na pobyt do Lutové u Třeboně,
kde to již dobře známe a velmi rádi se tam vracíme. Pobyt se vydařil, počasí
nám přálo, a tak jsme si krásně odpočinuli a poznali krásná místa v jižních
Čechách. V září jsme se zúčastnili Zahradní slavnosti střediska a částečně
se podíleli i na její přípravě. Doufáme, že i v následujícím roce se nám bude
dařit minimálně stejně dobře jako v roce 2018.
V roce 2018 nás opustily dvě uživatelky, jedna kvůli odchodu do důchodu, druhá uživatelka nás bohužel opustila navždy, s úctou na ni stále
vzpomínáme.

Denní stacionář Ratolest

Saratovská 3392/8, 100 00 Praha 10-Strašnice

O službě
Na pracovišti Ratolest ve Strašnicích je poskytována sociální služba denního stacionáře pro děti, mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným
postižením. Služba pomáhá a podporuje uživatele při získávání a uchování
dovedností tak, aby byli v maximální možné míře samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání a představ. Cílem je pro naše
klienty vytvářet přátelské prostředí, kde je každý přijímán jako osobnost
se svými individuálními potřebami a přáními.
Kapacita služby je 25 osob.
Cílová skupina
Lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od 7 do 64 let, kteří
potřebují podporu a pomoc.

Ing. Jana Salcmanová
vedoucí Sociálně terapeutické dílny
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Události roku 2018
I v roce 2018 jsme se snažili poskytovat našim uživatelům potřebnou míru
podpory a pomoci na základě jejich přání a potřeb. Stále obnovujeme vybavení Denního stacionáře Ratolest s ohledem na funkčnost a pracujeme
na vytváření příjemného prostředí, které plně respektuje potřeby našich
uživatelů. Zakoupili jsme nové prostorné skříně, židle. V roce 2018 jsme
díky podpoře našich dárců získali dva automobily, které využíváme k výletům, pobytům a jiným pravidelným aktivitám jako je například hipoterapie,
plavání atd.
V průběhu roku jsme se účastnili opět několika „trhů“, kde jsme měli možnost představit naši službu a výrobky z dílny, které zde naši uživatelé v rámci aktivizace vyrábějí. Opět se nám podařilo zajistit několik dobrovolníků
z různých firem, kteří nám pomohli zvelebit prostory a prostředí stacionáře
a naší velké zahrady.
V rámci různých kulturních a sportovních akcí se propojujeme i s ostatními
službami střediska.
Spolupracujeme s různými školami a zajišťujeme praxe studentům. Nejvíce
studentů přichází z Evangelicko teologické fakulty a Vyšší odborné školy
sociálně právní. Máme radost, že zrovna naše služba se může podílet na
přípravě studentů, kteří by se v budoucím životě chtěli věnovat sociální
práci.

Raná péče Diakonie

Machatého 683/10, 152 00 Praha 5-Hlubočepy

O službě
Raní péče Diakonie je terénní (doplňkově též ambulantní) sociální služba
pro rodiny pečující o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením či poruchami autistického
spektra v raném věku (do 7 let). Kromě individuálních konzultací v rodinách
pořádá služba též kurz znakování a provozuje půjčovnu pomůcek.
Raná péče Diakonie sídlí v Praze, detašovaná pracoviště se nacházejí
v Děčíně a Sušici.
Služba je poskytována ve čtyř krajích, a to v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.
Cílová skupina
Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem
se speciálními potřebami od 0 do 7 let (děti s opožděním psychomotorického vývoje nebo ohroženým vývojem, s mentálním, pohybovým, příp.
kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra).

Radka Baštová, Dis.
vedoucí Stacionáře Ratolest
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Události roku 2018
V roce 2018 náš tým tvořilo 11 poradkyň pracujících v terénu, sociální pracovnice poskytující sociálně právní poradenství, koordinátorka a vedoucí
služby, jež zajišťovaly chod kanceláří a služby.
I v roce 2018 raná péče zaznamenala nárůst počtu uživatelských rodin. Jen
pro srovnání – v roce 2015 jsme měli 191 klientských rodin, v roce 2016
již 287 rodin, v roce 2017 jsme službu poskytli 328 klientským rodinám
a v roce 2018 klientských rodin bylo 401.
Naše pracoviště se dlouhodobě potýká s větším počtem zájemců o službu,
než je jeho kapacita. Zájemcům o službu, kterým nemůžeme službu ihned
poskytnout, nabízíme alespoň jednu konzultaci (terénní či ambulantní), na
které s námi rodiny mohou řešit nejvíce akutní témata. Čekání na službu
se v jednotlivých krajích liší, nejdelší čekací doba je však i nadále v Praze,
kde je nutné na službu čekat v průměru jeden rok.
V roce 2018 jsme poskytli 1502 konzultací, na cestách jsme strávili 1798
hodin. S našimi 5 služebními auty jsme najeli 74 307 km. Kilometry, které
jsme ujeli veřejnou dopravou či ušli za rodinami pěšky, nepočítáme.

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

O službě
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je pobytová sociální
služba určená osobám s mentálním postižením ve věku od 18 let, kteří se
rozhodli žít život co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků.
Celoroční služba jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem zaměřeným na člověka. Podpora a péče je našim uživatelům poskytována ve
všech oblastech, které sami nezvládají, ale zároveň jsou podporováni v co
největší samostatnosti. Kapacita služby je 22 osob.
Cílová skupina
Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 let.

PhDr. Kateřina Štinglová
vedoucí Rané péče Diakonie
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Události roku 2018
Během roku 2018 jsme prošli několika personálními změnami. Do pozice
vedoucího Domova pro osoby se zdravotním postižení (dále jen DOZP)
nastoupila nová pracovnice a v přímé péči jsme přivítali několik nových
pracovníků. Taktéž jsme se rozloučili s některými našimi klienty, a to například i v rámci jejich přechodu do Chráněného bydlení Zvonek.
V roce 2018 jsme se i nadále snažili zapojit klienty DOZP do všech činností
běžného dne. Počínaje docházkou do škol a zaměstnání, konče nácvikem
domácích prací nebo společným zušlechťováním naší zahrady. Dále jsme
pokračovali též ve spolupráci v městskou částí Praha Vinoř v rámci projektu pomocných a úklidových prací. Také i nadále trvá spolupráce v rámci
vzdělávání s Euroinstitutem, o.p.s.
Rok 2018 jsme zahájili tradiční oslavou a přípitkem na další nový rok plný
zážitků. Během roku jsme podnikli spoustu procházek a výletů. Například
do ZOO, do Divoké Šárky, na Matějskou pouť, na Vyšehrad, na trhy, na
sportovní akce, nebo do muzeí a divadel. Taktéž jsme se podíleli na uskutečnění několika událostí u nás na pracovišti ve Zvonku – Valentýnská
party, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost nebo v rámci celého střediska
Diakonie Praha. Stejně jako každý rok jsme pro klienty DOZP a Chráněného bydlení v létě zorganizovali dovolenou v kempu Nová Živohošť.

Chráněné bydlení Zvonek
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč

O službě
Chráněné bydlení (CHB) je pobytová sociální služba určená lidem s mentálním postižením ve věku od 18 let, kteří se rozhodli žít život co nejvíce
se podobající běžnému životu většinové společnosti, a to v oblasti bydlení,
zaměstnání, trávení volného času a dalších oblastech se životem souvisejících. Celoroční služba jim v tomto poskytuje podporu a péči přístupem
zaměřeným na člověka. Služba je poskytována v bytech v rámci Prahy 4.
Kapacita služby je 16 osob.
Cílová skupina
Lidé s mentálním postižením ve věku od 18 let, u kterých není nutnost
celodenní péče.

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS.
vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Zvonek
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Události roku 2018
Rok 2018 byl v Chráněném bydlení Zvonek (CHB) rokem změn a stabilizace služby. Na konci října ukončil své působení ve funkci vedoucího služby
pan Mgr. Petr Hanzl. Tímto bychom mu rádi poděkovali za jeho obětavou
snahu o fungování služby a přejeme mnoho zdaru v jeho dalším působení
na poli sociální práce. Na jeho místo nastoupil pan Mgr. Adam Šimek.
Naším dlouhodobým cílem je podpora samostatnosti klientů a s tím je úzce
spojená docházka do zaměstnání či služeb, které na zaměstnání připravují.
Na konci roku jsme tak s radostí pozorovali výsledky našeho úsilí, kdy
z třinácti klientů bylo zaměstnáno sedm, do sociálně terapeutické dílny
nebo centra denních služeb docházelo pět klientů a jednomu klientovi
jsme pomáhali zaměstnání najít. Velice si v ohledu zaměstnávání ceníme
výborné spolupráce s firmami Etincelle s. r. o., Startujeme o.p.s. a Tomos
a.s. Obecně se snažíme u našich klientů snižovat závislost na pomoci
druhé osoby, podporovat jejich zapojení do společenského dění a běžné
každodennosti. V loňském roce došlo také k přirozené obměně části naší
klientely, pracovnice v přímé péči všem pomáhají k tomu, aby nové prostředí zvládli co nejlépe a dobře se starali jak o sebe, tak i o domácnost.
V závěru roku 2018 byl úspěšně dokončen proces rozšíření naší služby
o další byt pro nové uživatele.
Práci vyvažujeme také zábavou a výlety. Naši klienti jezdí na dovolené zpravidla samostatně. Nicméně společně jsme pobyli čtyři dny v terapeutické
komunitě Němčice - Heřmaň, kde se můžeme podílet na chodu farmy. Opět
jsme byli na čtyřdením pobytu v Bystřici pod Hostýnem, který naši klienti
dostali jako odměnu za práci při úklidu MČ Praha 19-Vinoř.
Mgr. Adam Šimek
vedoucí Chráněného bydlení Zvonek

Centrum denních služeb Zvonek
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč

O službě
Centrum denních služeb (CDS) je ambulantní sociální služba určená dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 18 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. Zaměřujeme se na zvládání soběstačnosti, komunikační a sociální dovednosti, trénink paměti a kognitivních
funkcí, proces vlastního rozhodování a zlepšení jemné motoriky. Uživatelům
služba pomáhá vytvářet společenské vazby a umožňuje kontakt s okolím.
Kapacita služby je 12 osob.
Cílová skupina
Lidé s mentálním postižením ve věku od 18 let.
Události roku 2018
Rok 2018 se v Centru denních služeb (CDS) nesl v atmosféře aktivit,
plánování a pohody.
Od několika dobrých lidí jsme dostali pletací příze, knoflíky a další materiál, který jsme plnohodnotně využili v rámci našich dílen. Klienti se zde
věnovali množství práce od jednoduchých činností, jako jsou například
malování, stříhání a lepení, navlékání korálků, háčkovaní, šití, vyšívání až
po kompletaci a tvoření výrobků (zástěry na vaření, svíčky, brože, šperky,
přívěsky, přáníčka, misky, svícínky, tašky, vyškrabávané obrázky apod.).
Je toho opravdu mnoho, co společně tvoříme. Vyrábíme tematické věci na
Vánoce, Velikonoce atd., ale také dle přání klientů a toho, co by si sami
chtěli vyzkoušet a naučit se v rámci individuálních plánů.
Hned zkraje roku jsme vyrazili do botanické zahrady a na Vyšehrad. V únoru jsme se vydali na exkurzi do Muzea pražského vodárenství v Podolí
nebo na přírodovědeckou expozici v Národním muzeu s názvem Noemova
Archa. V rámci pracoviště Zvonek jsme uspořádali ve spolupráci s DOZP
a CHB Valentýnskou oslavu, kde naši klienti soutěžili, tančili a popovídali
si s uživateli ostatních služeb. Tradičně jsme koncem dubna pálili čaro-
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dějnice a vyrazili na Matějskou pouť. V první polovině roku jsme také
navštívili zoologickou zahradu v Troji, kam nás doprovodila i paní Hýsková
se svou fenkou Cassidy. Cassidy k nám do CDS docházela na pravidelné
canisterapie. Bohužel v roce 2018 nás opustila navždy. Díky této smutné
události byla canisterapie na pár týdnů pozastavena. Léto bylo velmi teplé
a neslo se v duchu výletů a aktivit spojených s hezkým počasím a vodou.
V druhé polovině roku jsme se zúčastnili Zahradní slavnosti ve Zvonku
a Zahradní slavnosti celého střediska Diakonie Praha, kde jsme prezentovali naši službu i tvorbu klientů. Výrobky uživatelů našich služeb jsme měli
možnost ukázat také na trzích – Jarmark u Ludmily, adventní trhy v Týnci
nad Sázavou. Společně s ostatními zvonkovými službami a lidmi z blízkého
okolí jsme v prosinci rozsvítili vánoční strom, zazpívali si koledy a v CDS
proběhl tento den i workshop na tvoření vánoční hvězdy z korálků. Hvězdu
si přišli vyrobit nejen dospělí, ale také děti. S našimi klienty jsme těsně
před Vánocemi vyrazili na slavnostní oběd do Café AdAstra, kde se nám
moc líbilo.
Ranní pondělní vítání s paní farářkou, zpívání s panem farářem, masáže, zahradní terapie, procházky a plavání, to vše bylo též pravidelným
programem.
V roce 2018 v CDS proběhla interní kontrola na kvalitu poskytované služby.
Tato kontrola nám ukázala, že svou práci děláme velmi dobře a smysluplně.
Veronika Králová, DiS.
vedoucí Centra denních služeb Zvonek
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Účetní závěrka Diakonie ČCE – středisko Praha za období od 1. 1. 2018 –
31. 12. 2018 včetně Zprávy nezávislého auditora k této účetní závěrce a výroční zprávě je umístěna na adrese www.diakonie-praha.cz/
/vyrocni-zpravy.
   

Náklady 2018
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
DHM
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Spoje
DDNM kancelářský software do 3000,– Kč
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Školení a kurzy Diakonie ČCE akreditované
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Dary poskytnuté
Pojistné
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy DHM a DNM
Poskytnuté příspěvky DČCE
Členské příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
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Kč
1 696 407
973 988
1 608 747
502 012
103 886
40 869
212 437
16 453
4 367 724
24 673 495
8 174 740
603 659
634 083
60 498
11 581
60 512
2 410
13 465
10 928
175 566
4 000
65 455
2 616 764
223 370
7 852
68 210
46 929 111
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Výnosy 2018
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z hlavní činnosti
Tržby z vedlejší činnosti
Ostatní pokuty a penále
Výnosové úroky
Kursové zisky
Úhrady od pojišťoven
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Nadační příspěvky a dary
Tuzemské dary
Provozní dotace
Kraje granty
Dotace obce
Výnosy celkem

Kč
34 938
8 824 079
828 026
1 600
20 405
37
2 454
2 389 780
231 899
177 744
689 261
25 627 593
7 495 134
907 257
47 230 207

Krajské dotace a granty za rok 2018
MPSV/MHMP
Kč Kraj
dotační řízení
Plzeňský kraj
974 000
Plzeňského kraje
Humanitární fond
Středočeský kraj
3 158 600
Středočeského kraje
Malý dotační program
Ústecký kraj
1 390 993
Ústeckého kraje
Praha
20 104 000 HMP
Dotace celkem
25 627 593 Granty celkem
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Dotace měst a obcí za rok 2018
Obec
Kč Obec
MČ Praha 3
15 857 obec Klobuky
MČ Praha 5
60 000 obec Lhůta

Kč
5 000
2 000

MČ Praha 6

5 000

MČ Praha 7
MČ Praha 8
MČ Praha 10
MČ Praha 11
MČ Praha 12
MČ Praha 13
MČ Praha 14
MČ Praha 15
MČ Praha Řeporyje
MČ Praha Zličín
město Beroun
město Brandýs n. Labem
město Buštěhrad
město Čelákovice
město Český Brod
statutární město Děčín
město Hartmanice
obec Hlásná Třebáň
město Hostivice
statutární město Chomutov
město Kladruby
Dotace celkem

11 400 obec Libčeves
10 000
30 000
105 000
21 000
20 000
264 000
35 000
25 000
10 000
10 000
10 000
13 000
5 000
14 000
12 000
45 000
5 000
5 000
15 000
30 000
5 000

město Neratovice
město Nýrsko
město Osek
obec Peruc
obec Petroupim
statutární město Plzeň
obec Průhonice
město Rokycany
město Roztoky
obec Rtyně nad Bílinou
město Sušice
město Švihov
obec Tlučná
obec Třebotov
obec Únějovice
obec Veltrusy
město Všeruby
obec Zaječov
obec Zdice
obec Zemětice
obec Žákava

10 000
5 000
6 000
5 000
5 000
20 000
5 000
5 000
5 000
6 000
3 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
3 000
2 000
5 000
907 257
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Jednotlivci a firmy za rok 2018
Dárce
Akcento s. r. o.
Barchánek Martin
Beer Louise
Belcher Brett
BEST Communications
s. r. o.
Bízek Jan
Bogle Architects s. r. o.
Brandejsová Martina
Brt Milan
Diakonie ČCE
Deml Ondřej
Dlouhý Marek
Dopravní podnik hl. m.
Praha a. s.
Dunlop Roger
FS ČCE Praha Dejvice
Freund Matin
GIVT s. r. o.
Halada spol. s. r. o.
Hálová Marta
Haughton Francis
a Magdaléna
HORNBACH BAUMARKT
CS s. r.o.
Hozová Jana
Charitas Fachschulen
Altenhoenau
Jiřičková
Kervitcer Lukáš
Koncept Ekotech s. r. o.
paní Křížová
Lauschmann Hynek
Loosová Olga
Mareš Pavel
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Kč
5 000
600
10 000
20 000

Dárce
MARIMEX CZ s. r. o.
Mogilnicka Anna Halina
Monaghan Nicolas
Namastery s. r. o.

15 000 FS NJ ČCE Prag

37 132 Principal Coaching s. r. o.
RF HOBBY s. r. o.
Rubysoft s. r. o.
Schmitt Jiří
Smolek Pavel
Smolík Tomáš
Spirax Sarco spol. s r.o.

478 000 Spurná Jana

2 000
500
40 000
66 600
60 891
10 000
15 000
5 000
20 000
7 000
6 000
200
8 000
8 900
3 300

20 600 STAPRO s. r. o.

14 000

250 Strbanová Soňa

500

1 500 Ševčík Kamil
2 000
2 000
12 000
1 200
10 000
1 000
20 000

Dárce
Celkem
Vytvořené fondy
Časové rozlišení
Účty 683 k 31. 12. 2018

Kč
1 316 101,26
− 587 140
− 39 700
689 261,26

10 454

6 000 Nikitinova Alice
10 000 Ort Jiří
5 000 Parry Neville George
Pařížská Jewels s. r.o.
20 000
(Roberto Coin)
50 060,76 Pavel Pelikán
1 000 PK 62 a.s.
8 000 Pneumo-host s. r. o.

6 000
123 700
2 400
496
25 000
1 800

Kč
3 000
2 000
9 000
4 800

20 000

Šrajerová Jana
Tomos Praha a.s.
Tri-C Investments s. r. o.
Trojanová Jarmila
Turek Jan
Bez zveřejnění
Bez zveřejnění

5 000
10 000
10 000
3 940
10 000
2 000
62 277,50
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Nadace a nadační fondy za rok 2018
Nadace
Nadace Divoké Husy
Nadace GCP
Nadace Charty 77
Nadace KB Jistota
Nadace Olgy Havlové –
Výbor dobré vůle
Celkem
Vytvořené fondy
Účty 682 k 31. 12. 2018

5
60
19
128

Kč
070
000
674
000

25 000
237 744
− 60 000
177 744

Podporovatelé
ČSOB
OVAG s.r.o.
Elizabeth a Robert Neale +
Prague Event & Management s.r.o.
Charity Gala Comittee
FS ČCE v Praze 6 v Dejvicích
Tomos a. s.
FS ČCE v Praze 4 v Nuslích
Únětický pivovar
FS ČCE v Praze 10 v Nuslích
Úřad MČ Praha 11
Innogy Česká republika a.s.
VESETA spol. s.r.o.
Kadeřnictví Tereza Winkelmannová
222. skautský oddíl Záře
KOMPAKT spol. s.r.o.
Děkujeme též všem individuálním a firemním dobrovolníkům.

Diakonie Praha37

NAŠI PARTNEŘI
Děkujeme všem nadacím, firmám i soukromým dárcům za podporu v roce
2018.
Institucionální dárci

Nadace a nadační fondy

Firemní dárci
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Podpořte nás

Chcete nás podpořit jinak?

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. Těžištěm našich služeb je podpora děti, mladistvých a dospělých, kteří v důsledku svého postižení potřebují v běžném životě podporu od druhé osoby, ať už neustále nebo částečně. Snažíme se pomáhat
našimi poskytovanými sociálními službami a různými cestami tak, aby naši
klienti a jejich rodiny mohli žít plnohodnotný a co nejspokojenější život.
V roce 2018 jsme poskytli podporu celkem 542 lidem s postižením a jejich
rodinám. Spolu s Vámi jim umožníme žít život co nejvíc podle vlastních
představ.

• darujte jednorázově 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 naším doborovolníkem
dobrovolnici@diakonie-praha.cz
• přijďte na naše akce – aktuální informace
na www.diakonie-praha.cz
• odebírejte náš zpravodaj – přihláška
na www.diakonie-praha.cz
• staňte se našimi přáteli na Facebooku
@diakoniepraha
Děkujeme!

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

40

Výroční zpráva 2018

Diakonie Praha41

www.diakonie-praha.cz
facebook @diakoniepraha

