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Slovo úvodem
Vážení a milí přátele střediska Diakonie Praha,
tento úvodník sepisuji v době, doufejme, že odeznívající pandemie koronaviru. Všichni si přejeme, aby již co nejdříve úplně odezněla. Věřím, že
v době, kdy čtete tyto řádky, se tak již stalo.
Možná, že stejně jako mne i vás napadají podobné otázky, zda má vůbec
smysl se vracet k minulosti, a to je účel každé výroční zprávy, když máme
dost starostí s přítomností a vyhlížíme nejistou budoucnost? Budou moci
služby i nadále fungovat jako doposud? Ustojí následnou ekonomickou
krizi a úsporná opatření, která s sebou nutně přinese? Jak se změní fundraising v době, kdy více lidí a firem bude mít hlouběji do kapsy? Jak zvládnou
rodiny klientů zajistit dobrou péči, když se sil i materiálních prostředků
nedostává?
Domnívám se, že právě v minulosti můžeme hledat klíč k odpovědím a naději do budoucna. Občanský sektor za posledních 30 let zapustil hluboké
kořeny, přežil všechny společenské turbulence i ekonomickou krizi před
deseti lety. Nenastane-li nějaká záměrná restrikce, pak se o jeho budoucnost neobávám.
Jsem přesvědčen, že také naše středisko stojí na pevných základech.
O nich se můžete dočíst právě v této publikaci. Nebýt jich, těžko obstojíme
v téhle komplikované době a obtížně bychom hledali naději do časů budoucích. Proto má smysl přečíst si, jaký kus cesty jsme za poslední rok ve
srovnání s tím předchozím urazili a doufat, že až se za rok zase ohlédneme
za letošním, počet nálezů převýší počet ztrát.
Přeji vám pevné zdraví, odvahu a naději, zvlášť v této neklidné době.
Mgr. Jakub Suchel
ředitel střediska Diakonie Praha
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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. 2019

Raná péče Diakonie
Sociálně terapeutická dílna
Denní, týdenní stacionář
a odlehčovací služba Na Palubě
Denní stacionář Ratolest
Centrum denních služeb Zvonek
Domov pro OZP Zvonek
Chráněné bydlení Zvonek
Administrativa, údržba a úklid
CELKEM

17
3

10,89
2,82

12

9,9

9
3
8
4
20
76

7,07
3,48
7,62
2,89
18,68
63,35

Ambulantní Denní stacionář (2×), 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
Mgr. Michaela Kunzová
Bc. Andrea Vachtlová, DiS.
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Dozorčí rada
Martin Řeháček, předseda
Zdeňka Brunnerová,
Daniela Caldová, Petra Innemanová,
Hana Janečková, Vladimír Kněžek,
Alena Kunová, Jan Petříček,
Josef Provazník

Výroční zpráva 2019

Diakonie Praha15

Dobrovolníci v roce 2019
Těší nás, že někteří lidé ochotně investují svůj čas a energii na pomoc
druhým. V roce 2019 nám v Diakonii Praha pravidelně pomáhaly čtyři stálé
dobrovolnice. Dále v našich službách vypomohlo několik lidí jednorázově.
Všem velmi děkujeme, moc si vážíme této iniciativy a práce věnované
uživatelům služeb. Dobrovolníci jsou pro naše středisko a klienty vždy
podporou a přínosem.
Nicméně pravdou je, že stabilních individuálních dobrovolníků, kteří by
k nám docházeli pravidelně, je pomálu. Uvítali bychom pár dalších, kteří
by trávili čas s klienty, brali je na vycházky, pomáhali s běžnými činnostmi, ukazovali jim různé nové podněty a byli také zpestřením, na které se
uživatelé mohou těšit. Jako hlavní překážky vidíme tendenci dobrovolníků
spíše pomáhat jednorázově či zcela nárazově a také nestálost. Pro naši
cílovou skupinu je samozřejmě lepší, když klienti dobrovolníka postupně
více znají, jsou na něj zvyklí, vzájemně si porozumí a umí komunikovat. Taková spolupráce a pomoc je pak opravdu smysluplná, přínosná a příjemná
pro obě strany. Budeme rádi, pokud se mezi Vámi najdou lidé mající chuť
se zapojit do dobročinnosti a spolupracovat s námi na dobrovolnické bázi.
Velmi si vážíme také spolupráce s firemními dobrovolníky, kteří k nám
chodí pomáhat s činnostmi, na které sami nestačíme. Většinou je potřeba
pomoci s úklidem, zvelebením zahrad a údržbou budov na všech našich
pracovištích. Ceníme si toho, že tato pomoc dobře funguje a dobrovolníci
vždy zastanou velké množství práce. Děkujeme zaměstnancům firem MSD,
Novartis, Commerzbank, ista, SAP ČR, Spirax Sarco, Merck.

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, ideálně pravidelně 2-3 hodiny týdně
nebo měsíčně. Vše závisí na vzájemné dohodě, dobrovolníků si vážíme,
snažíme se vyjít vstříc a najít nejlepší cestu pro spolupráci.
Dobrovolníkům nabízíme
• obohacení o zkušenost práce s lidmi s postižením
• dlouhodobou spolupráci s možností pokračování v rámci pracovního
úvazku
• možnost dalšího vzdělávání v oboru
• odborné zaškolení
• doprovod a pomoc koordinátora
• dobrý pocit ze smysluplné pomoci druhým
Máte-li chuť nás poznat, ale nejste si jisti, zda byste chtěli být dobrovolníkem, přijďte se k nám podívat a popovídat o možnostech. Budeme se těšit!
Kontakt dobrovolnici@diakonie-praha.cz

Tereza Grunertová, DiS.
koordinátorka dobrovolníků (do 31. 7. 2020)
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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,
snoezelen
• fyzioterapie a rehabilitace – perličková koupel, snoezelen, koncept
bazální stimulace
• pracovní činnosti – výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou,
pečení a vaření, práce na zahradě

Týdenní stacionář Na palubě
O službě
Týdenní stacionář je pobytová sociální služba podporující způsob života,
který se přibližuje životu běžných vrstevníků. V Týdenním stacionáři Na palubě mají uživatelé možnost trávit svůj čas mimo rodinu, žít ve společenství
lidí s podobnými zájmy a potřebami. Ve stacionáři mohou navazovat vztahy
a přátelství, zažívat radosti a úspěchy. Ve službě jsou rozvíjeny a upevňovány schopnosti uživatelů zejména v oblasti sebeobsluhy, komunikace,
pohybu, aktivizace a sociálních dovedností. 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.

Denní stacionář Na palubě
O službě
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, jež svým posláním podporuje způsob života, který se přibližuje životu běžných vrstevníků. V Denním
stacionáři Na palubě mohou uživatelé trávit svůj čas smysluplnými aktivitami dle jejich přání a potřeb. Mají možnost žít ve svém rodinném prostředí
a zároveň mohou trávit svůj čas ve společnosti vrstevníků. Nabídka v denním stacionáři je orientovaná na činnosti, které mohou uživatelům přinést
prožívání radosti a úspěchu (kulturní a společenské akce, rehabilitační
program, udržení a rozvoj schopností v oblasti sebeobsluhy, komunikace,
sociálních dovedností). Kapacita služby je 6 osob.
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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Odlehčovací služba Na palubě
O službě
Odlehčovací služba je ambulantní a pobytová sociální služba. Jejím posláním je dávat příležitost pečujícím o člověka s postižením odpočinout si
a načerpat nové síly. V Odlehčovací službě Na palubě mohou uživatelé
trávit svůj čas smysluplnými aktivitami dle jejich přání a potřeb. Nabídka
je zaměřena na činnosti, které mohou uživatelům přinést zažívání radostí
a úspěchů. Uživatelé zde mají možnost poznat i jiné než domácí prostředí,
a to příjemné a podnětné. Služba rozvíjí schopnosti zejména v oblasti sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností. Kapacita služby je 5 osob.
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 Na palubě roku 2019
Život Na palubě je stále pestrý… Rok 2019 byl pro členy posádky našich
služeb bohatý na rozmanité události.
Začátkem roku jsme se připravovali na plánovanou letní rekonstrukci prostor Odlehčovací služby. Cílem bylo zkvalitnit poskytovanou službu a vytvořit funkční a komfortní prostředí. V rámci těchto stavebních úprav jsme
vybudovali kompletně novou bezbariérovou koupelnu, kde klienti s radostí
využívají koupele v hydromasážní vaně. Ty pomáhají k celkovému uvolnění
a regeneraci těla. Celý prostor jsme dále vybavili novými dveřmi, podlahovým topením, obložením stěn a částečně novou, částečně repasovanou
podlahou. Zrenovovali jsme též elektrické rozvody. Samozřejmostí je nový
nábytek, vybavení a výmalba. Nejnákladnější položkou rekonstrukce bylo
pořízení speciálního ve stropě zabudovaného zvedacího systému, který
slouží pro jednoduché a bezpečné přesuny nepohyblivých klientů. Celý
projekt byl financován z benefiční akce Charity Gala, kterou pořádá paní
Elizabeth Neale, z grantu Otto per Mille zprostředkovaným Diakonií ČCE
a z peněz od dalších vážených dárců střediska.
Další novinku nám umožnil Zaměstnanecký fond Citibank Europe, díky
kterému jsme mohli na našem pracovišti ve Stodůlkách zrealizovat projekt snoezelen ve své pro nás ideální podobě. Z poskytnutého finančního
daru jsme nakoupili řadu speciálních pomůcek. Tato multisenzorická místnost působí na klienty velmi příznivě. Prováděné terapie umožňují vnímání
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nových vjemů, učení se různých dovedností, procvičování smyslů, zlepšení
komunikace a přináší také potřebný relax a zklidnění.
Průběžně během celého roku jsme klientům v rámci pracoviště Na palubě
nabízeli další aktivity, při kterých mohli rozvíjet své schopnosti nebo upevnit
své dovednosti (hipoterapie, masáže, nácvik vaření, canisterapie atd.). Pro
zpestření nabídky stále průběžně doplňujeme edukační pomůcky, které
pomáhají procvičovat a rozvíjet smysly, pohyb i komunikaci. Velký ohlas
mají pravidelné skupinové lekce hudebně a pohybově zaměřené, které
pozitivně ovlivňují rozvoj právě zmíněných dovedností.
I v loňském roce jsme se snažili v příznivém počasí trávit čas venku. Díky
naší velké zahradě je jednoduché být na vzduchu. Sázíme, plejeme, sklízíme bylinky a drobné ovoce, řadu aktivit přesouváme do altánu a pod
širé nebe. V létě se klienti koupali v bazénu a osvěžovali pod vodním
rozprašovačem. Ve druhé polovině srpna jsme pak jako každoročně strávili společný týden v Poslově mlýně, kde jsme mohli v přírodě ještě více
prožívat vzájemnou pospolitost. Na naší velké zahradě ve Stodůlkách se
v září konala každoroční Zahradní slavnost střediska pro naše příznivce
a na jaře Sousedské odpoledne, kam jsme pozvali lidi a děti z okolí, aby
nás poznali, a společně jsme strávili fajn čas.

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

O službě
Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba určená osobám s kombinovaným postižením, která uživatelům poskytuje přiměřenou podporu
při získávání a rozvíjení pracovních návyků a sociálních dovedností tak,
aby zvýšili své možnosti uplatnění na chráněném nebo volném trhu práce
a byli schopni se co nejvíce začlenit do běžného způsobu života. Služba
se soustředí na podporu komunikace, řešení běžných životních situací,
upevnění pracovních návyků a samostatnost (např. formou ručních prací,
úklidem, spoluprací v týmu, prodejem výrobků na veřejných akcích atd.).
Kapacita služby je 12 osob.

Irena Kovaříková
vedoucí Denního stacionáře, Týdenního stacionáře
a Odlehčovací služby Na palubě (do 31. 7. 2020)

22

Výroční zpráva 2019

Diakonie Praha23

Cílová skupina
Dospělí lidé s kombinovaným postižením od 19 do 64 let.
Události roku 2019
V Sociálně terapeutické dílně jsme se i minulý rok soustředili na udržení
a rozvoj různých dovedností, od běžných pracovních návyků jako je úklid,
přes mezilidskou komunikaci až po kreativní činnosti. Hodně jsme se věnovali keramice, šití, vyrábění přání a malování na textil. Klienti si užívají
tvůrčí prostředí a fajn atmosféru, vidíme zlepšení v různých činnostech,
v zaujetí a koncentraci. Mimo jiné jsme se dostali k zajímavé zakázce, a to
k odeslání našich dílenských výrobků na norimberské Vánoční trhy. Tyto
výrobky se v Německu moc líbily, všechny našly svého majitele. Nově jsme
letos zdobili adventní věnce pro Úřad MČ Prahy 10, kde sídlí naše další
středisková služba – Denní stacionář Ratolest.
V průběhu roku jsme společně navštívili několik každoročních prodejních
akcí u našich příznivců (Velikonoce/Vánoce v České Pojišťovně, v Dejvickém sboru a ve sboru v Korunní). Zúčastnili jsme se i trhů u kostela svaté
Ludmily a Zahradní slavnosti našeho střediska, kde jsme též prodávali
výrobky. V dílně jsme společně oslavili několik svátků a narozenin. Nezapomněli jsme ani na Vánoce, na čas klidu a duševní pohody. Na podzim
jsme u nás přivítali děti z místní základní školy, které vyráběly společně
s klienty různé drobnosti a dárky. Snažíme se propojovat s okolím a odstraňovat předsudky.
Stejně jako každý rok jsme v červnu vyjeli na týdenní pobyt do Lutové
u Třeboně, při kterém jsme si užívali sluníčka, koupání a výletů po okolní
krajině jižních Čech. Uplatnili jsme zde i naše dovednosti, které jsme se
naučili při vaření s naší váženou dobrovolnicí Danou Caldovou.
V průběhu roku jsme se rozloučili s vedoucí služby a s jednou pracovnicí
v přímé péči. Přejeme našim bývalým kolegyním hodně zdaru v další životní
etapě. Pozice vedoucí služby byla plynule nově obsazena a chod dílny
pokračoval bez problému dál.
Zpočátku jara v Sociálně terapeutické dílně proběhla interní kontrola kvality poskytované služby. Výsledky z této kontroly byly velmi uspokojivé.
Bc. Vendula Koptyšová
vedoucí Sociálně terapeutické dílny
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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 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.

Události roku 2019
V Denním stacionáři Ratolest děláme vše pro to, abychom poskytovali co
nejlepší službu pro naše klienty. Snažíme se, aby uživatelé služby zažívali
různorodé aktivity a měli ve svém životě nové podněty. Průběžně zvelebujeme prostředí stacionáře, aby působil příjemným a útulným dojmem.
Pořádáme naše pravidelné akce – Zahradní slavnost v červnu a Vánoční
setkání v prosinci. Také jezdíme prodávat ručně vytvářené výrobky klientů
na trhy, kde zároveň reprezentujeme naši službu a celé středisko. Vyrážíme
na výlety, prázdninové pobyty, pravidelně na hipoterapii a plavání. A tak
jsme pokračovali i v roce 2019…
Minulý rok nám Nadace J. V. J. 2017 darovala nemalé peníze na zakoupení
a realizování snoezelenu. Klienti stacionáře si mohou tuto speciální terapii
v multisenzorickém prostředí dopřávat od června 2019. Můžeme s jistotou
říct, že na ně působí opravdu pozitivně. Poznávání a nové vjemy, speciální
terapie, interakce a zároveň zklidnění a relaxace je dobře vybalancováno
a je pro klienty přínosem.
Díky daru od firmy Spirax Sarco jsme na podzim nakoupili vybavení pro
venkovní relaxační zónu na zahradě. Během jarních a letních dní venku
trávíme hodně času, klienti si mohou užívat nový pohodlný nábytek, solární
sprchu, relaxační ostrůvek a lehátka.
Na konci roku jsme díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy mohli zkultivovat
rostliny na zahradě. Plno stromů potřebovalo úpravu, a tak nám je odborníci prořezali, špatné odstranili a ostříhali křoviska. Teď máme upravenou
a bezpečnou zahradu se super funkčním vybavením, kde můžeme provádět
zahradní terapii, odpočívat nebo třeba grilovat a být společně.
Radka Jahodová, DiS.
vedoucí Denního stacionáře Ratolest
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Raná péče Diakonie

Machatého 683/10, 152 00 Praha 5-Hlubočepy

O službě
Raná 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). Posláním Rané péče Diakonie je podpora
a provázení rodiny v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. Pomáhá rodinám nalézt vnitřní zdroje, které jim umožňují
vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co největší míře zachovat dosavadní způsob života. 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 Horažďovicích. Služba je poskytována ve čtyřech 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).
Události roku 2019
Co ve zkratce přinesl Rané péči Diakonie rok 2019? Oslavili jsme 25 let
trvání – a „matky zakladatelky“ jsou v týmu dosud. Na rodičovskou dovolenou odešly tři kolegyně – mohou tedy sledovat vývoj dítěte i zažívat roli
rodiče každodenně. Čtyři nové kolegyně jsme zaučily a už samostatně jezdí
do rodin. V rámci projektu NROS máme posilu v Plzeňském kraji, takže
kolegyně na detašovaných pracovištích už v tom nejsou „samy“. Celkem
máme na cesty do rodin k dispozici už šest služebních aut. Tým rané péče
se rozrostl na rekordních 17 hlav (v týmu máme poradkyně pracující v terénu, sociální pracovnici poskytující sociálně právní poradenství, a o chod
kanceláří a služby se stará koordinátorka a vedoucí služby).
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Kromě změn a novinek žijeme běžnou praxi. Jezdíme za klienty od Českého lesa po Šluknovský výběžek. Počet letošních konzultací se vyšplhal na
1 719. Na cestách jsme strávili 9 856 hodin a najeli 96 582 km, počet km
po Praze, kde jezdíme veřejnou dopravou, nepočítaje…

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

A pro matematické typy máme přehlednou tabulku s čísly.
Praha
celkem klientů, kteří prošli RP v roce 2019
165
počet klientů, se kterými jsme službu
40
ukončili (z důvodu věku, naplnění cílů…)
počet klientů, se kterými jsme spolupráci
42
navázali
počet žadatelů o službu
76

SČ
129

ÚK
75

PK celkem
47
416

35

27

10

114

16

23

8

80

53

53

11

193

Mgr. Anna Slováčková
vedoucí Rané péče Diakonie

O službě
Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba
určená osobám s mentálním postižením ve věku od 18 let, které se rozhodly žít život co nejvíce se podobající běžnému životu svých vrstevníků.
Celoroční služba domova pro osoby se zdravotním postižením 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 postižením ve věku od 18 let.
Události roku 2019
V roce 2019 jsme i nadále zapojovali klienty Domova pro osoby se zdravotním postižení (dále DOZP) do všech činností běžných dní. Podporujeme
uživatele v docházce do škol a do zaměstnání, věnujeme se domácím
pracím, aktivizačním činnostem, trávíme smysluplně volný čas a snažíme
se přinášet nové aktivity, podněty, motivaci a zároveň pocit pevného zázemí
a opakovaných návyků. Uživatelé služby mají k dispozici PC, kde jsou nainstalovány speciální programy od Lifetoolu a o. s. Petit, které rozvíjí schopnosti, paměť, postřeh, prostorové vnímání a další dovednosti. V příštím roce
bychom rádi pořídili tablety, abychom mohli využívat speciální aplikace.
K dispozici máme také řadu didaktických pomůcek a her rozvíjejících jak
hrubou a jemnou motoriku, tak znalosti a dovednosti uživatelů.
Velmi oblíbená a často využívaná je naše velká zahrada. Tam jsme se loni
těšili ze vzájemného spolubytí nejen v běžných dnech, ale i ve dnech pro
nás maličko svátečních, kdy se zde konaly různé akce, některé také pro
veřejnost – vítání léta, vítání podzimu, pálení čarodějnic, grilování, Den dětí
a oslava zdraví, rozsvícení vánočního stromku atd. V rámci začleňování se
do běžného života pomáhají v péči o zahradu také uživatelé, a to na základě
svých individuálních plánů. Pěstujeme zde také zeleninu a bylinky, o které
se starají. Na zahradě je možnost posezení, v létě máme bazén, zahradní
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nábytek, gril, písečnou pláž. Zároveň byla část zahrady zpřístupněna široké
veřejnosti, neboť zde bylo vybudováno dětské hřiště a venkovní tělocvična
pro seniory. Každý rok k nám na zahradu přijde spoustu lidí z okolí a my
jsme rádi, že to tady žije a jsme propojeni s okolní komunitou. Klienti se
i tímto způsobem začleňují do společenského života.
V létě jsme podnikli dovolenou na Slapech ve středních Čechách a v terapeutické komunitě Němčice v jižních Čechách. S uživateli jsme prožili
mnoho výletů a procházek, nejen do blízkého, ale i do vzdáleného okolí.
Cestovali jsme za památkami, do ZOO, botanické zahrady, do přírody a rovněž jsme se byli několikrát podívat za našimi přáteli v dalších službách
střediska.
V druhé polovině roku 2019 došlo k několika personálním změnám. Odešla
vedoucí služby, jejíž pozici dočasně přebrala koordinátorka služeb celého
střediska, než z výběrového řízení vzejde od roku 2020 nový vedoucí pracovník. Také jsme přivítali několik nových kolegyň v přímé péči a s některými jsme se naopak rozloučili. Rok 2019 byl poměrně náročný z pohledu
personálního zajištění služby. Jedná se bohužel o plošný problém po celé
České republice v sociálních službách.
Do roku 2020 navíc vstupujeme s novou výzvou, podařilo se nám totiž
získat do pronájmu prostory v Praze 9-Dolní Počernice, pro navýšení kapacity služby a rovněž rozšíření cílové skupiny o osoby s kombinovaným
postižením. Příští rok se tedy již dočtete, že služba Domov pro osoby se
zdravotním postižením má kapacitu 32 klientů (22 na pracovišti Zvonek
a 10 na pracovišti Dolní Počernice), a že pracoviště Dolní Počernice přijímá do své služby osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Tak
nám držte palce. Ale hlavní výzvou i nadále zůstává udržení vysoké kvality
poskytované služby, to je náš zásadní cíl.
Bc. Andrea Vachtlová, DiS.
zastupující vedoucí Domova pro osoby
se zdravotním postižením Zvonek
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Chráněné bydlení Zvonek
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč

O službě
Chráněné bydlení 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.

Události roku 2019
Služba Chráněné bydlení (dále CHB) prošla v roce 2019 obměnou personálního obsazení pracovníků/pracovnic v přímé péči. Změna byla časově
náročná, protože jsme pečlivě vybírali ze zájemců/zájemkyň tak, aby tým
souzněl v aktivním přístupu v práci s klienty. Změna umožnila prohloubit
práci s klienty v oblasti aktivizace a samostatnosti. Všichni naši klienti
mají nastavenou pravidelnou asistenci, která však pružně reaguje na jejich
změněné potřeby. Pravidelnost nám pomáhá vhodně skloubit práci klientů,
čerpání péče s nácvikem a prohlubováním dovedností a volnočasové aktivity. Všichni naši klienti docházejí do podporovaného zaměstnání anebo (či
zároveň) do jiné sociální služby jako je centrum denních služeb či sociálně
terapeutická dílna.
S klienty, kteří nedocházejí do podporovaného zaměstnávání, jsme prováděli nácvik pracovních činností pod dohledem asistentek/asistentů. Pravidelně tedy docházíme na úklid fary v Nuslích. Sezonně jsme dojížděli,
společně s Centrem denních služeb Zvonek, provádět údržbu zeleně do
městské části Praha-Vinoř. Nově jsme začali spolupracovat s ROH kavárnou, kam jezdíme pomáhat s větším úklidem jednou za šest týdnů. Děkujeme za spolupráci panu faráři Páleníkovi, firmě Etincelle, Startujeme, MČ
Praha Vinoř, ROH družstevní kavárně.
Jako odměnu za nácvik prací pořádáme pro klienty několikadenní výjezdy – dovolené. Naší tradicí je každoroční výjezd do terapeutické komunity
v Němčicích, kde společně strávíme čtyři dny na statku. Děkujeme za vřelé
přijetí a nezapomenutelné zážitky.
Nově za našimi klienty začala do chráněných bytů docházet paní farářka
Rotkovská, které děkujeme za vlídný přístup a zajištění duchovní péče
našim klientům.
Služba CHB byla, co se kapacity týče, v průběhu roku 2019 využívána
v průměru z 85 %. Nově připravený byt z konce roku 2018 byl plně obsazen
třemi stálými klienty.
Mgr. Adam Šimek
vedoucí Chráněného bydlení Zvonek
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Centrum denních služeb Zvonek
Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč

O službě
Centrum denních služeb 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 2019
Rok 2019 se nesl v duchu několika změn, které se převážně dotkly složení
našeho týmu Centra denních služeb (dále CDS). Nově jsme přivítali paní na
DPP a staronovou kolegyni na HPP. Ta k nám v březnu přešla z Domova pro
osoby se zdravotním postižením Zvonek a kromě přímé péče s klienty má
také na starosti provoz prádelny, kde se pere prádlo nejen pro pracoviště
Zvonek, ale nově také pro pracoviště Na palubě ve Stodůlkách. Naopak
naše dlouholetá kolegyně odešla v listopadu na výpomoc do DOZP a již
na této službě zůstala jako aktivizační pracovnice.
V září jsme přijali nového klienta, který se s námi všemi velmi rychle spřátelil. Dle jeho slov je u nás moc spokojen, což nás samozřejmě těší.
I v roce 2019 jsme naplno využívali naše dílny, které máme k dispozici.
Tvořily se výrobky do dárkových tašek pro dobrovolníky, pro studenty, pro
návštěvy a také jako poděkování. Výrobky našich klientů jsme prezentovali
i na různých interních/externích akcích (Valentýnská party, Velikonoce,
Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost ve Zvonku a Den dětí apod.) a trzích
(Jarmark u Ludmily, adventní trhy v České pojišťovně na Pankráci, v O2 na
Praze 4 anebo také v Týnci nad Sázavou). V CDS proběhla i tvořivá dílnička
pro děti a v prosinci workshop na výrobu vánočních přání.
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K dílnám přibyla i nová činnost – zahradní terapie, ve které se klienti
učí pěstovat plodiny, bylinky a zpracovávat přírodní materiál. Naše velká
a příjemná zahrada, která patří k pracovišti Zvonek, je opravdu bonusem.
Hodně jsme také vyráželi na výlety a vycházky. Navštívili jsme třeba Botanickou zahradu (výstava orchidejí, sukulentů a masožravých květin) a ZOO
v Troji. Zavítali jsme do nedalekých Průhonic do místního parku a vyrazili
jsme na výlet na Svatou horu u Příbrami. V České televizi jsme shlédli výstavu s názvem „Filmohrátky s ČT“. V květnu se nám se všemi klienty podařilo vyrazit na dvě divadelní představení (Čarodějky v kuchyni a Dokonalá
svatba), která se odehrávala v cirkusovém šapitó umístěném na Žižkově.
A další střípky, které nás těšily… Velmi mile nás překvapil jeden z našich klientů, který si pro nás připravil přednášku o Egyptě. Všem se jeho povídání
moc líbilo a připravuje další. Do hlavní místnosti v CDS jsme dostali nové
stoly, za což jsme velmi vděční. V týdnu před Vánocemi proběhlo s klienty
předvánoční posezení a vzájemné předání dárečků. Je toho hodně, co se
daří…
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. 2019 –
31. 12. 2019 včetně Zprávy nezávislého auditora k této účetní závěrce a výroční zprávě je umístěna na adrese www.diakonie-praha.cz/
/vyrocni-zpravy.
   

Náklady 2019
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
DHM
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci, PR, FR
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
Kurzové ztráty
Pojistné
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy DHM a DNM
Poskytnuté příspěvky DČCE
Členské příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

40

Výroční zpráva 2019

Kč
2 045 386
1 021 301
1 321 996
615 979
113 659
41 125
225 499
51 642
4 292 268
26 218 540
8 669 811
378 390
877 975
78 976
0
66 824
2 293
22 532
428
196 011
0
46 265
2 629 203
216 778
7 836
68 650
49 209 367
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Výnosy 2019
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
58 803
9 030 716
683 630
0
26 178
0
59 580
3 573 325
130 910
814 414
889 894
26 627 384
7 754 453
746 000
50 395 287

Krajské dotace a granty za rok 2019
Dotace MPSV
Praha kraj
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Dotace celkem
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Kč
20 978 000
3 366 371
945 813
1 337 200
26 627 384

Dotace a granty
kraje
MHMP
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
humanitární fond
Ústecký kraj
Granty celkem

Kč
7 187 000
54 181
500 000
13 272
7 754 453
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Dotace měst, obcí a MČ za rok 2019
Města, obce, MČ
Kč Města, obce, MČ
město Bělá nad Radbuzou
5 000 obec Podluhy
obec Bernartice
5 000 MČ Praha 3
město Beroun
10 000 MČ Praha 5
město Brandýs nad Labem
15 000 MČ Praha 6
obec Břasy
2 000 MČPraha 7
statutární město Děčín
27 000 MČ Praha 10
město Hartmanice
5 000 MČ Praha 11
město Hostivice
5 000 MČ Praha 13
statutární město Chomutov
21 000 MČ Praha 14
obec Jesenice
5 000 MČ Praha Řeporyje
obec Kostelní Hlavno
5 000 MČ Praha Zličín
město Kralupy nad Vltavou
5 000 obec Průhonice
obec Křešice
5 000 město Rokycany
obec Libčeves
5 000 město Roztoky
město Louny
15 000 obec Šťáhlavy
město Meziboří
5 000 město Švihov
obec Nižbor
5 000 obec Tlučná
město Nýrsko
6 000 obec Únějovice
obce Peruc
5 000 město Unhošť
obce Petroupim
5 000 město Volduchy
statutární město Plzeň
25 000 město Vroutek
obec Zaječov
Dotace celkem

Kč
5 000
10 000
40 000
14 000
9 000
85 000
15 000
269 000
35 000
10 000
10 000
3 000
8 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
8 000
5 000
5 000
4 000
746 000
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Jednotlivci, firmy a ostatní dárci za rok 2019
dárce
částka dárce
KONCEPT EKOTECH
Akcento s. r. o.
5 000
s. r. o.
Alza.cz a. s.
9 130 Kratěna Štěpán
Bauchová Adéla
2 000 Kučerová Lýdie
Bednářová Monika
3 000 Lukáš Kabele
Bízek Jan
6 000 Matějovská Michaela
BPS – Byznys pro společnost,
2 274 Matulíková Stanislava
z. s.
Brandejsová Martina
3 000 Pekárková Markéta
Brt Milan
20 000 Pneumo-host s. r. o.
CBRE s. r. o.
61 433 Ratajová Hana
Citibank Europe plc, o. s.
77 040 Skala Šimon
Diakonie ČCE
81 120 Skautský oddíl Záře
Dlouhý Marek
8 000 Smolík Tomáš
Dopravní podnik hl. m. Praha
Spirax Sarco
38 819
a. s.
spol. s r. o.
Farní sbor ČCE Dejvice
126 000 STAPRO s. r. o.
Farní sbor ČCE Strašnice
20 000 StartupJobs.com s. r. o.
Fischer Sam
37 674 Sternal Lenka
Freund Matin
2 400 Ševčík Kamil
Froňková Gabriela
5 000 Škudrna Radek
Hálová Marta
1 800 Šrajerová Jana
Hozová Jana
800 Turek Jan
Chlebeček Jan
15 000 TZV CZ s. r. o.
Chmelová Renata
10 000 VESETA spol. s r. o.
ista Česká republika s. r. o.
7 000 Vlasta koalice, z. s.
Kalenský Jakub
500 ZEMĚ, z. s.
Kervitcer Lukáš
2 000 Zimová Tereza
Kirchenkreisverband
1 613 Život dětem, o. p. s.
An der Saar
dárci celkem
vytvořené fondy
účty 683 k 31. 12. 2019
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částka
12 000
2 000
200
5 000
200
1 000
30
15
3
2
7
12

000
000
000
500
000
000

73 000
38
10
1
15
10
5
10
60
3
5
6
1

000
000
500
000
000
000
000
000
412
700
000
000

64 184
939 300
-49 406
889 894
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Nadace a nadační fondy za rok 2019
nadace
Nadace J. V. J. 2017
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Otto per Mielle (obdrženo v roce 2020)
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Charty 77 (Konto Bariéry)
nadace celkem
časové rozlišení
účty 682 k 31. 12. 2019

Podporovatelé v roce 2019
A. Knotková
Autobusová doprava Praha s. r. o.
Barbora Hančilová
Bohemia Bus – Antonín Hráský
Commerzbank AG
Etincelle o. s.
Eva Sásová
Farní sbor ČCE Dejvice
Farní sbor ČCE Nusle
Farní sbor ČCE Strašnice
Hájek a Hájková s. r. o.
Hero Clan z.s.
ista Česká republika s. r. o.
Jan Nebřenský
Jaroslav Tůma
Jitka Rohanová
Kadeřnictví Tereza Winkelmannová
Klára Kabátová
Kompakt spol. s. r. o.
Loukykvět s. r. o.
Děkujeme též všem individuálním a

Kč
125 608
2 000
496 239
350 000
20 000
993 847
-179 433
814 414

Martin Luň
Martin Rybář
MČ Praha Vinoř
Merck spol. s. r. o.
Michal Hložánek
Michal Nesveda
MSD Czech Republic s. r. o.
Novartis s. r. o.
Office Line spol. s. r. o.
Otto Kouwen
Prague Event & Management s. r. o.
Radka Mužíková
ROH družstevní kavárna
SAP ČR spol. s. r. o.
Spirax Sarco spol. s. r. o.
Startujeme o. p. s.
Únětický pivovar a. s.
Václav Kuna
Vojtěch Rybář
firemním dobrovolníkům.

Diakonie Praha45

NAŠI PARTNEŘI
Děkujeme všem za podporu v roce 2019.
Institucionální dárci

Nadace a nadační fondy

Firemní a jiní dárci

SKAUTSKÝ
ODDÍL
ZÁŘE
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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 ve společnosti své místo,
a proto se jim snažíme vytvářet podmínky pro co nejspokojenější život
a maximální zapojení do přirozeného prostředí. Zároveň je naším cílem
podporovat rodiny, které se o osoby s postižením starají. Poskytované sociální služby jim mohou usnadnit život a přinést potřebnou úlevu. 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 realizovat a pořizovat přesně to,
co je nejvíc potřeba. Těžištěm našich služeb je podpora dětí, mladistvých
a dospělých, kteří v důsledku svého postižení potřebují v běžném životě
podporu druhé osoby, ať už neustále nebo částečně. Snažíme se pomáhat poskytovanými sociálními službami a různými cestami tak, aby naši
klienti a jejich rodiny mohli žít plnohodnotný a co nejspokojenější život.
V roce 2019 jsme poskytli podporu celkem 552 lidem s postižením a jejich
rodinám. Spolu s Vámi jim umožníme žít život co nejvíc podle vlastních
představ.

• darujte darujte jednorázově nebo pravidelně
č. ú. 182-0127747339/0800 nebo
prostřednictvím platební brány na stránkách
www.diakonie-praha.cz
• věnujte nám věcný dar nebo službu
• uspořádejte pro nás benefiční akci
• myslete na nás ve své závěti
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…
Stanete se členem komunity lidí, díky které můžeme tvořit z našeho střediska Diakonie Praha místo, kde se klienti cítí dobře a jejich rodiny vědí,
že se jim dostává kvalitních služeb. Záleží nám na prostředí, kvalifikovaném
personálu, rozvoji a novinkách, ale zároveň na stabilním zázemí. S Vaší
podporou „v zádech“ můžeme snáz realizovat naše cíle. A vy se můžete
opravdu stát součástí této činnosti a pomoci druhým. Rádi Vám budeme
zasílat náš pravidelný Zpravodaj, ve kterém se dočtete aktuality a jak Vaše
peníze pomáhají a také pozvánky na naše akce.
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web
diakonie-praha.cz
facebook @diakoniepraha

