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Slovo úvodem
Vážení a milí přátele střediska Diakonie Praha,
uplynulý rok byl jedním z nejtěžších v historii střediska. Pod podobnou
větu by se mohla jistě podepsat většina organizací nejen v sociálních
službách, ale i v různých oblastech společnosti. Na rozdíl od mnoha dalších společností a firem si však na nepřízeň osudu nemůžeme stěžovat.
Obtíže spojené s pandemií ukázaly sílu a charakter všech pracovníků, po
finanční stránce a stabilitě služeb jsme na tom nejlépe v historii našeho
střediska, a hlavně, všichni klienti jsou zdraví nebo uzdravení, většinou
i proočkovaní. Všechny obtíže jsou ovlivněné zejména nejistotou pro běžné plánování činnosti, které musíme neustále přizpůsobovat okolnostem
a vládním nařízením. Zároveň není žádoucí ustrnout v každodennosti
a nepřemýšlet o dlouhodobější strategii. Je však vhodné a odpovědné
takto uvažovat, když nevíme, co přinese příští týden?
Jistě nečekáte, že ode mne uslyšíte negativní odpověď, přestože míra
předvídatelnosti je menší než kdykoliv dříve. Každopádně už loni tato
strategie přinesla svoje ovoce. Rozšířili jsme domov pro osoby se zdravotním postižením v Dolních Počernicích, kde pro klienty vzniklo deset nových lůžek. Dále jsme zavedli pravidelné víkendové odlehčovací
služby, a to dvakrát do měsíce. Musím zmínit též přechod celé jedné
služby – rané péče pod Středisko celostátních programů a služeb, a to
od ledna letošního roku, přičemž jsme se na tento okamžik připravovali
celý minulý rok. Raná péče postupným rozšiřováním do dalších krajů
získala nadregionální charakter, a proto i podobné reorganizace patří ke
strategickému uvažování. Věřím, že se služba nadále bude rozšiřovat
a stovkám rodin poskytne potřebnou oporu.
V uplynulém roce jsme také začali plánovat zřízení zcela nové služby, a to
domova se zvláštním režimem pro lidi s poruchou autistického spektra.
Chceme pomoci devíti rodinám, které se neúnavně starají o své dospělé
děti, jejichž míra potřebnosti péče je oproti ostatním lidem s postižením
neporovnatelná. Stavět začneme již letos a věřím, že od ledna 2023
přivítáme první klienty.
Děkuji vám všem, kteří jste byli pro nás v loňském roce, a nadále zůstáváte, velkou oporou, a že nesete s námi malá i velká břemena.
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:
Ambulantní denní stacionář (2×), odlehčovací služba, raná péče, sociálně terapeutická dílna a centrum denních služeb
Terénní
raná péče (do konce roku 2020)
Pobytové
týdenní stacionář, ddlehčovací služba, domov pro osoby
se zdravotním postižením a chráněné bydlení

Služba

Raná péče

Počet
zaměstnanců
k 31. 12. 2020

Přepočtený
počet

18

14,0

3

2,8

12

8,9

Denní stacionář Ratolest

8

6,6

Centrum denních služeb

4

3,8

Domov pro OZP

16

12,1

Chráněné bydlení

5

3,7

Administrativa, údržba a úklid

21

20,0

Celkem

87

71,9

Sociálně terapeutická dílna
Denní stacionář, Týdenní stacionář
a Odlehčovací služba Na Palubě

Jedná se o počet aktivních zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (neobsahuje DPP a DPČ).

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)
Josef Provazník (místopředseda)
Zdeňka Brunnerová, Daniela
Caldová, Petra Innemanová,
Hana Janečková, Vladimír Kněžek,
Alena Kunová a Jan Petříček
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Dobrovolníci v roce 2020
Rok 2020 byl poněkud jiný… Jiný v mnoha ohledech, jak se můžete
dočíst na některých stranách naší výroční zprávy a jak jistě víte z vašeho
života, pracovního i soukromého… Ale byl jiný, i co se týká dobrovolníků
v našem středisku? Vlastně ani tolik ne, i když třeba by se nám podařilo
v době necovidové do služeb získat dobrovolníků více. Jejich nástup
byl totiž mnohdy ztížen aktuálními opatřeními, navíc některé služby byly
dlouhodobě uzavřeny z důvodů vládních nařízení, většina služeb byla co
nejvíce uzavřena před návštěvami zvenku, abychom minimalizovali rizika
přenosu virového onemocnění. Obecně máme pouze několik dobrovolníků, kteří u nás působí dlouhodobě, věnují se spolupráci s konkrétními
službami a s konkrétními klienty. Této letité spolupráce si velmi vážíme
a děkujeme za ni. Naši dobrovolníci s klienty chodí na výlety, kulturní
akce, učí je domácím činnostem, např. základům vaření, mluví spolu, prostě spolu jsou a těší se na společná setkání. Někdy se dobrovolníky stávají studenti, kteří u nás absolvují svou studentskou praxi a zalíbí se jim
u nás, začnou úžeji spolupracovat s některým z klientů. Ne vždy se však
podaří, aby u nás v rámci dobrovolnické smlouvy zůstali dlouhodobě.
Často když dostudují, tak skončí i jejich dobrovolnictví. I proto bychom
v budoucích letech rádi rozšířili základnu dobrovolníků, ideálně dlouhodobých, s nimiž bychom mohli pravidelně počítat v našich službách. Tuto
spolupráci bychom chtěli samozřejmě i dále rozvíjet jak rozšiřováním řad
dobrovolníků, tak jejich činnostmi, které by mohli s klienty vykonávat či
absolvovat. Toto vnímáme jako potřebné, v mnohém přínosné.
Dobrovolnictví je obohacující… Pro všechny jeho účastníky… Ti, kteří se
dobrovolnické práci věnují, dávají svůj volný čas, svou energii, své nápady druhým, bez nároku na finanční odměnu. Ti, k nimž směřuje činnost
dobrovolníků, tak dostávají do svého života zážitky, blízkost druhého, pomoc a podporu. A odměny se vlastně nakonec dostává oběma stranám.
Jde o emoční odměnu, v mnohém přínosnější, než je odměna finanční.
O kamarádství, parťáctví, týmovost, pohodu, často ale i adrenalin. Záleží
na tom, jak společně chtějí všichni trávit čas…

Co můžeme dobrovolníkům nabídnout:
• Možnost podílet se jednorázově, ale ideálně dlouhodobě na
naplňování poslání a cílů střediska.
• Získání orientace v problematice sociální práce a sociálních služeb
pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
• Možnost seznámit se s fungováním neziskové organizace.
• Možnost navázat nové vztahy a kontakty.
• Příležitost aktivně se zapojit do celospolečenského tématu.
• Možnost seberealizace a smysluplného trávení volného času. Jsme
otevřenou organizací, která uvítá vhodné nápady dobrovolníků.
Co od nás mohou dobrovolníci získat:
• Dobrý pocit, radost a uspokojení z dobře odvedené, společensky
prospěšné práce.
• Nové znalosti a zkušenosti z oblasti sociální práce a sociálních
služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.
• Otevřený prostor pro osobní růst, sebereflexi a zdokonalování se.
• Zpětnou vazbu k činnosti a spolupráci v rámci střediska.
• Osvědčení o vykonané dobrovolnické činnosti.

Zalíbilo se vám téma dobrovolnictví a máte zájem se o něm dozvědět
více? Kontaktuje nás prosím na dobrovolnici@diakonie-praha.cz. Službami vás rádi provedeme, vše ukážeme a vysvětlíme.
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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 věku 18–35
let, kteří potřebují velkou míru pomoci a podpory druhé osoby v uspokojování svých potřeb a přání.

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 18–45
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 (ambulantní: 1 uživatel, pobytová: 4 uživatelé denně).
Cílová skupina
Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením
ve věku 11–45 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby.
Události Na palubě roku 2020
Události ze služeb Na palubě v průběhu roku 2020 byly rozkolísané, a to
především z důvodu mimořádných opatření ohledně šíření onemocnění
Covid-19. V průběhu měsíce března došlo z nařízení vlády ČR k úplnému
uzavření denního a týdenní stacionáře. Odlehčovací služba byla poskytována v režimu přísných opatření. Byla to doba plná nejistot a tápání, co
se bude dít, jak z pohledu klientů, pracovníků, tak celé společnosti. Vše
se nám ale podařilo zvládnout v únosných mezích. Týdenní stacionář se
podařilo vrátit do svého rytmu po uvolnění opatření velmi rychle, jelikož
jej využívají stálí a dlouholetí klienti. Docházka v denním stacionáři byla
nižší, někteří klienti zůstávali ve svých rodinách z důvodů obav a strachů z onemocnění. V polovině roku došlo k plánovaným personálním
změnám na vedoucí pozici sociálních služeb Na palubě. Služby v roce
2020 prošly také obměnou personálního obsazení pracovníků v přímé
péči, tým byl stabilizován. Novinkou v roce 2020, která se týká odlehčovací služby, je pověření k poskytování víkendových pobytů pro čtyři
klienty s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy. Víkendové
odlehčovací pobyty se podařilo kapacitně naplnit a zajistit i personální
obsazenost. V létě a krátce na podzim jsme se snažili vrátit k běžným
činnostem ve službách a nabízeli jsme další aktivity, při kterých mohli
klienti rozvíjet své schopnosti nebo upevnit dovednosti. Trochu jsme se
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„nadechli“. Nad vodou nás držela také naše zahrada, kde se dá moc
hezky trávit čas. Mezi oblíbené činnosti klientů patřilo zejména koupání
v bazénu, různé společenské hry a kreativní činnosti anebo například
opékání špekáčků. Konec roku 2020 byl znovu zasažen další vlnou pandemie a opatřeními vlády ČR. Nicméně všechny služby Na palubě zůstaly
již v provozu. Pro všechny bylo nelehké potýkat se s tíživou situací, která
se dotkla nás všech. Věříme, že i tak jsme byli maximálně možnou oporou
pro klienty a jejich blízké. A jsme rádi, že jsme krkolomný rok 2020 zvládli
více méně dobře.
Bc. Monika Čermáková
vedoucí služeb Na palubě
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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.

Diakonie Praha23

Cílová skupina
Dospělí lidé s kombinovaným postižením ve věku 18–64 let.
Události roku 2020
Rok 2020 s sebou přinesl do naší sociálně terapeutické dílny spoustu nových zážitků a zkušeností. Do poloviny března služba fungovala běžným
způsobem. Těšila se z pravidelné docházky klientů a soustředila se na
náplň cílenou na udržení a rozvoj pracovních návyků a dovedností klientů
prostřednictvím běžných denních činností – úklid, vzájemná komunikace,
tvoření v keramické a textilní dílně.
Činnosti s klienty byly ke konci prvního čtvrtletí na 2 měsíce pozastaveny
po vyhlášení celorepublikového nouzového stavu v souvislosti s šířením
Covid-19. Klienti tak museli zůstat doma ze dne na den. Během tohoto
období zaměstnanci dílny šili roušky pro ostatní zaměstnance do pobytových služeb, pro klientské rodiny a pro další sociální služby, které
pečují o seniory. Naše sociální pracovnice byla s rodinami v pravidelném
telefonickém/e-mailovém kontaktu. Zjišťovala, jak se rodinám daří, zda
něco nepotřebují, informovala je o novinkách týkajících se poskytování
sociálních služeb v souvislosti s pandemií. Pro klienty, kteří měli zájem,
pracovnice připravovaly práci na doma – tzv. dobrovolný homeoffice
v podobě ručního šití výrobků.
Koncem května se dílna znovu pro klienty otevřela se zpřísněním hygienických podmínek, bylo nutné nošení ochranných pomůcek – roušky
a podepisování bezinfekčností při příchodu do služby. Docházka však
byla až do konce roku nižší než tomu bylo před nouzovým stavem.
Společenské a prodejní akce byly v roce 2020 omezené. I přes to nás
ve druhé polovině roku pandemie nezastavila v tom, abychom mohli,
alespoň v menším počtu, trávit společně čas v dílně a zdokonalovat
návyky a dovednosti, oslavit společně svátky a narozeniny a účastnit
se tradičních trhů u kostela svaté Ludmily, které jsme si všichni náležitě
užili - prodávalo se, zpívalo se a někteří dokonce i tancovali, byl to pro
nás příjemně prožitý radostný den. V předvánočním čase jsme již druhým rokem zdobili adventní věnce pro Úřad MČ Prahy 10, tradičně i pro
zaměstnance a klientské rodiny. Vyráběli jsme také vánoční přání pro
příznivce střediska a pro podnik ČSAD, který nám zadává tuto zakázku
pravidelně již několik let.
Bc. Vendula Koptyšová
vedoucí Sociálně terapeutické dílny

24

Výroční zpráva 2020

Diakonie Praha25

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 ve věku 7–64 let,
kteří potřebují podporu a pomoc.

Události roku 2020
Rok 2020 byl pro všechny náročný kvůli pandemii Covid-19. Ta pro nás
znamenala i uzavření stacionáře na 3 měsíce. Naši uživatelé byli v tuto
dobu v domácím prostředí a my jsme podporovali jejich rodiny prostřednictvím telefonického kontaktu. Pro blízké našich klientů byla velice důležitá podpora a informovanost z naší strany. V tomto roce pro nás tedy
byla opravdu podstatná práce s rodinou. Tímto zde velmi oceňujeme
rodinné příslušníky našich uživatelů, kteří celou situaci zvládali. V době,
kdy nebylo jasné, co vlastně Covid-19 znamená, a stacionář byl uzavřen,
jsme se věnovali úklidu a dnes již ikonickému šití roušek a jejich distribuci potřebným. V tuto dobu se jasně ukázalo, že náš tým umí fungovat
a vzájemně se podporovat i v nelehkých situacích. Po znovuotevření
našeho stacionáře zůstávali i nadále někteří uživatelé doma ze strachu
z nákazy. Od začátku pandemie naše služba dbá o zvýšenou hygienu
a používání ochranných pomůcek.
Přes všechny překážky, kterým jsme v roce 2020 čelili, jsme se snažili,
aby všichni pocítili dopady pandemie co nejméně. Za nejhezčí považujeme to, že se uživatelé vrátili z rodinného prostředí zase do stacionáře
a bylo vidět, že jsou rádi zpět a mezi svými. Rok 2020 byl i velkou výzvou
pro naše pracovníky, kteří museli být daleko více kreativní v plánování
aktivit, protože mnoho našich běžných činností nebylo možné realizovat.
Na konci roku jsme měli s uživateli vánoční posezení s občerstvením
a rozdáváním dárků. Všichni pevně věříme, že rok 2021 pro nás bude
rokem, který bude plný zdraví, štěstí, lásky a pokory.
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 2020
Rok 2020 s sebou přinesl hodně změn. Navzdory pandemické situaci se
nám podařilo být rodinám k dispozici po celý rok. V obdobích nejpřísnějších pandemických opatření jsme poskytovali službu raná péče distanční
formou přes různé komunikační kanály. Za rok 2020 jsme spolupracovali
se 405 rodinami. 15 poradkyň rané péče poskytlo 1644 konzultací a celkový čas věnovaný rodinám činil 19 302 hodin. Sociálně – právní poradenství
rodinám poskytovala sociální pracovnice ambulantní nebo distanční formou. Rodiny měly i tento rok možnost využívat půjčovnu pomůcek, kterou
se nám podařilo zase o něco rozšířit. Na cestách jsme tento rok strávili víc
než 1500 hodin a v průběhu roku nám díky nadaci NROS a firmě Škoda
Auto v rámci grantového programu Mobilita přibyl nový 7. automobil Škoda OCTAVIA. Dokážeme se tak dostat denně zase k většímu počtu rodin.
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Rok 2020 nám přinesl i nové kancelářské zázemí na Žižkově pro kolegyně
poskytující službu v Praze. Díky detašovaným pracovištím v jednotlivých
krajích dokážeme zkrátit čas strávený na cestě, šetříme náklady spojené
s cestami a můžeme se věnovat více práci pro rodiny.
A další velká změna, která se průběžně prolínala celým rokem 2020,
byl náš přesun ze střediska Diakonie Praha do diakonického Střediska
celostátních programů a služeb. Jsou v tom hodiny a hodiny příprav a realizace kroků, aby vše proběhlo hladce a rodiny mohly využívat všechny
služby ve stejném rozsahu a kvalitě i nadále.
P

SČ

ÚK

172

119

64

50

405

počet klientů, kteří ukončili službu

44

22

10

8
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počet klientů, s kterými jsme
spolupráci navázali
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17
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101

počet žadatelů o službu
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58

48

20

197

celkem klientů

PK Celkem

P (Praha) / SČ (Středočeský kraj) / ÚK (Ústecký Kraj) / PK (Plzeňský kraj)

Šípková 1838/1, 142 00 Praha 4-Krč

O službě
Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba
určená osobám s mentálním postižením ve věku >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 >18 let.
Události roku 2020
Rok 2020 byl pro všechny na této planetě ovlivněn pandemií globálního
charakteru. To ovlivnilo život snad úplně všech na světě. V naší službě se
logicky také promítala vládní nařízení a všemožná opatření. Tím se nám
bohužel velice zúžil prostor ať už pro konání různých společných akcí,
výletů, kulturního vyžití atd., ale přece jen jsme něco zvládli. V takové
nelehké době na tom byla většina lidí podobně. Navzdory všemu jsem se
stále snažili udržovat dobrou náladu a zachovat standard poskytované
sužby. Cílem bylo i v těžších podmínkách trávit svůj volný čas smysluplně. Dokonce se podařilo, že další z našich klientů začal pravidelně
chodit do práce. Klienty jsme průběžně vedli k samostatnosti a snažíme
se o to, aby se o sebe byli schopni v co nejvyšší možné míře postarat.
Nicméně neméně důležité je, aby také klienti dokázali spolupracovat
mezi sebou. Naše sociální služba je totiž jejich opravdovým domovem,
kde má každý své soukromí, ale také je třeba respektovat se vzájemně
a vyladit společné soužití. Během roku se nám podařilo (vždy v době,
kdy to epidemiologická situace dovolila) realizovat alespoň několik akcí
např. na začátku září zahradní slavnost, výlety po nedalekém okolí a dokonce jsme stihli na přelomu srpna a září společnou dovolenou s klienty
v Líchovech u Slapské přehrady – ta byla napěchována různými výlety

Mgr. Anna Slováčková
vedoucí Rané péče Diakonie
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(ZOO, skanzeny, Památník Vojna, Hornické muzeum, plavba parníkem,
rozhledny v okolí atd.), večerními sedánky u ohně s kytarou, dobrým
jídlem a společností. Dovolená byla jakousi kompenzací za celý rok a byli
jsme za takový čas nesmírně rádi. V komorním módu se konalo také
tradiční pálení čarodějnic, velikonoční slavnosti, oslavy narozenin klientů.
Mnohem méně jsme se viděli s lidmi mimo službu, ale máme fajn komunitu a partu, tak jsme se necítili tak osamělí a izolovaní.
Velkou událostí pro nás bylo avizované otevření detašovaného pracoviště v Dolních Počernicích. Podařilo se nám nabrat nové pracovníky
přímé péče a na rozjezd několik klientů, které jsme postupně dál přijímali. Pracoviště v Dolních Počernicích je určeno pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, protože je objekt kompletně bezbariérový.
Prostředí domova a jeho zahradu postupně zvelebujeme, nicméně jde
o poměrně nový dům, který je praktický a nově vybavený.
Na obou pracovištích se snažíme pěstovat zeleninu a nějaké bylinky
pro vlastní potřeby. Tak časem budeme třeba potravinově nezávislí
a soběstační. Hudba budoucnosti… Držme si všichni palce, ať další roky
přinesou opět trošku zklidnění a těžší období se nám vyhýbají obloukem.
Hlavně zdraví a spokojenost nás všech.
Bc. Martin Jelínek
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 >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 >18 let, u kterých není nutnost
celodenní péče.
Události roku 2020
Služba chráněné bydlení je poskytována klientům s lehkým a středním
mentálním postižením. Naše služba má stabilní sestavu klientů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme – tvoří 81%. Od nástupu epidemie na
jaře 2020 se zájem o službu, až do podzimu, takřka zastavil. Nicméně
rok jsme zakončili s kapacitou naplněnou na 93%, což znamená, že jsme
obsadili, kromě jednoho, všechna lůžka.
Covidový rok 2020 byl pro nás příležitostí i velkou výzvou vyzkoušet nové
postupy, přístupy, ale i sáhnout si na dno svých sil. Ověřili jsme si v praxi,
že jako tým chráněného bydlení, jsme disciplinovaní a držíme při sobě.
Ověřili jsme si, že nastavené procesy, včetně krizových scénářů, fungují
a můžeme se i v nejisté době opřít alespoň o nějaké jistoty, které nám
pomohly projít zdárně nástrahami epidemie a provést klienty, ve zdraví,
do bezpečnějších dní. Naši klienti i mé kolegyně prokázali úžasnou míru
zodpovědného přístupu a během asistencí jsme všichni nosili a nosíme
roušky, což zásadním způsobem přispělo k tomu, že na konci roku jsme
měli pouze jednu Covid pozitivní klientku a všichni pracovníci jsme byli
zdrávi.
V oblasti bydlení jsme pokračovali v naplňování střednědobých cílů, které
směřují k rozšiřování počtu jednolůžkových pokojů. Získáním nového
nájemního bytu o velikosti 3+1 v běžné zástavbě krásného Podolí jsme
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zvýšili počet jednolůžkových pokojů na 6 a máme v plánu dál pokračovat.
Klienti vítají větší míru soukromí s velkým nadšením a vděkem.
Zlepšili jsme také technické vybavení a naplno jsme začali pracovat
s notebooky, které dostali všichni pracovníci k dispozici. Otevřela se nám
tak možnost práce v bezpečném online prostoru, který jsme hojně využili
pro naše týmové porady, které máme pravidelně jednou týdně - mohli
jsme se tak setkávat, aniž bychom ohrožovali chod služby případným
nakažením se navzájem.
Rozvinuli jsme spolupráci s dalšími organizacemi, velice děkujeme společnosti SPMP, kam někteří naši klienti docházejí na podpůrná psychologická sezení, která jim pomáhají v lepší orientaci ve svých pocitech
a zpracování traumat či bolestných zážitků a vzpomínek. Děkujeme také
Fose, kde naši klienti nacházejí hlubší podporu při začleňování na trh
práce. Děkujeme za spolupráci a trpělivost Startujeme a SP Levandule,
kteří s našimi klienty každodenně pracují v podporovaném zaměstnání.
Děkujeme za vstřícnou a profesionální spolupráci veřejným opatrovníkům - jmenovitě paní Hájkové, Janků, Beránkové a panu Vaňáskovi.
Děkujeme rodinným příslušníkům a opatrovníkům klientů za podporu
a společné hledání řešení, leckdy nesnadných situací. Děkujeme paní
farářce Rotkovské za duchovní péči a modlitby.
Počet klientů v roce 2020: 16
Počet zájemců o službu v roce 2020: 8
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 >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 >18 let.
Události roku 2020
Na konci roku 2019 jsme si všichni přáli, abychom do nového roku vstoupili ve zdraví a aby rok 2020 byl veselý a klidný. V mnoha ohledech se
toto přání bohužel nesplnilo a rok 2020 s sebou nesl nádech těžkostí
a nečekaných zvratů. Prožili jsme ho ve znamení pandemie, která se
dotkla nás všech, ať již v osobním životě nebo v tom pracovním. Ale i tak
měl radostné a milé chvíle.
Centrum denních služeb bylo na jaře roku 2020, stejně jako i některé
jiné sociální služby, z vládního nařízení uzavřeno. Služba byla bez klientů
prázdná a tichá. My jsme ale nepropadli chmurám a snažili jsme se tento
čas efektivně využít. Vrhli jsme se na generální úklid veškerých prostor
a také jsme se aktivně zapojili do šití roušek. Tyto roušky byly k dispozici
nejen zaměstnancům a klientům ostatních služeb v Diakonii, ale nabídli
jsme je také například prodavačkám v obchodech, lidem žijícím v domovech pro seniory, jejich pečovatelům apod.
Rok 2020 se mimo jiné nesl také v duchu změn v personální oblasti. Naše
dlouholetá kolegyně se s námi na konci května rozloučila. Na její místo
přestoupila kolegyně z Domova pro osoby se zdravotním postižením
Zvonek. A úplně nová kolegyně k nám nastoupila na počátku června.
I přesto, že jsme každá zcela jiná a máme rozdílné povahy, tvoříme velmi
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dobrý tým. Změny proběhly také na poli klientském. Na konci března
službu opustil náš dlouholetý klient, kterého jsme si velmi oblíbili. Nastoupil do jiné sociální služby, neboť ta naše, vzhledem k jeho onemocnění, pro něj již nebyla vyhovující. V listopadu jsme se rozloučili i s klientkou
z Chráněného bydlení Zvonek, která naši službu navštěvovala. Ta našla
uplatnění na trhu práce. Ke krátkodobému letnímu využití naší služby
jsme přijali jednu novou klientku.
I navzdory všem omezení jsme se snažili zajistit plnohodnotný program
pro klienty. Od června jsme naplno využívali naše dvě dílny – textilní i výtvarnou. Ve výtvarné dílně jsme tvořili různé předměty od misek po sošky
zvířat, a to technikou zvanou kašírování nebo také papier maché, kdy se
dané předměty tvoří za pomoci papírových kousků a lepidla. Klienti si
tuto techniku velice oblíbili. Dále jsme malovali například mandaly, které
si každý klient sám vymyslel, tvořili jsme obrazy a dekorace z přírodnin
apod. Na textilní dílně se pak vyšívalo a šilo – dečky, kapesníčky, zástěry,
panenky na dotvoření, nákupní tašky a mnoho dalšího. Kromě dílen jsme
také využili kdejakou možnost vyrazit na výlet. V roce 2020 jsme navštívili
například Muzeum A. Dvořáka, Národní technické muzeum nebo třeba
Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. V Praze jsme ještě vyrazili do zoologické či botanické zahrady, na Staroměstské náměstí nebo na výstavu
do České televize. Naše kroky směřovaly také do Kladrub nad Labem,
kde jsme si mimo jiné prohlédli i hřebčín. Dále nás přivítali ve skanzenu
v Přerově nad Labem nebo v Kouřimi, na zámku Konopiště, Kačina nebo
Sychrov a mnoho dalšího. Ani v roce 2020 neležely truhlíky a květináče
ladem a v rámci zahradní terapie jsme sázeli, co se dalo. Mezi naše
aktivity přibyla i nová činnost – vaření. Klienti si pod dozorem asistentů
upekli k odpolední kávě štrůdl, na Vánoce napekli perníčky a připravili
i bezinkovou šťávu.
Rok 2020 byl v mnoha směrech velkou zkouškou pro nás všechny a jsem
ráda, že jsme jej zvládli a i navzdory tomu všemu jsme si dokázali vychutnat každou krásnou chvíli, která se nám naskytla.
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. 2020 –
31. 12. 2020 včetně Zprávy nezávislého auditora k této účetní závěrce a výroční zprávě je umístěna na adrese www.diakonie-praha.cz/
/vyrocni-zpravy.
Náklady 2020

1 621 369

Spotřeba energie

1 227 699

DHM

942 455

Opravy a udržování

586 320

Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci, PR, FR
Spoje
DDNM kancelářský software do 3 000 Kč
Ostatní služby

2 238
246 656
8 748
5 159 794
31 910 976

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

10 599 438

Zákonné sociální náklady

365 676
1 111 040

Ostatní sociální náklady

99 033

Daň silniční

16 709

Ostatní daně a poplatky

72 189

Ostatní pokuty a penále

1 000

Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Dary poskytnuté
Pojistné

5 625
10 261
3 751 213
237 785

Jiné ostatní náklady

174 093

Odpisy DHM a DNM

2 488 781

Poskytnuté příspěvky DČCE
Členské příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
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65 025

Mzdové náklady
Školení a kurzy Diakonie ČCE akreditované

40

Kč

Spotřeba materiálu

217 856
5 900
186 850
61 114 729
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Výnosy 2020

Kč

Tržby za vlastní výrobky

19 557

Tržby z hlavní činnosti

8 577 724

Tržby z vedlejší činnosti

377 780

Výnosové úroky

29 157

Kursové zisky

165,5

Úhrady od pojišťoven

60 830

Zúčtování fondů

2 354 660

Jiné ostatní výnosy

42 193

Dotace měst, obcí a MČ za rok 2020
Města, obce, MČ

5 000 MČ Praha 6

město Bělá nad Radbuzou

5 000 MČ Praha 7

9 000

obec Bernartice

5 000 MČ Praha 9

10 000

město Beroun

10 000 MČ Praha 10

65 000

město Brandýs nad Labem

10 000 MČ Praha 11

10 000

2 000 MČ Praha 13

249 000

15 000 MČ Praha 14

20 000

obec Břasy
město Buštěhrad

584 646

město Český Brod

Tuzemské dary

624 151

statutární město Děčín

35 586 711

Kraje granty

9 920 732

Dotace obce
Výnosy celkem

Dotace MPSV
Praha

28 608 481 MHMP
Středočeský kraj
humanitární fond

Středočeský kraj

4 645 400

Ústecký kraj

1 459 400 Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

873 429 Ústecký kraj

Dotace celkem

42

35 586 710 Granty celkem

8 000 MÚ Praha Řeporyje
24 500 MČ Praha Zličín

13 800

5 000
10 000

město Hartmanice

5 000 město Rokycany

12 000

město Hostivice

5 000 město Roztoky

10 000

762 500

obec Jesenice

15 000 obec Skuhrov

10 000

58 940 807

obec Kostelec

5 000 obec Šťáhlavy

5 000

obec Kostelní Hlavno

5 000 město Švihov

10 000

město Králův Dvůr

3 000 obec Třebotov

10 000

městys Křivoklát

3 000 město Unhošť

8 000

město Meziboří

10 000 město Volduchy

10 000

4 000 město Vroutek

5 000

Krajské dotace a granty za rok 2020
Dotace
Kč
a granty kraje

Kč

město Bakov nad Jizerou

Nadační příspěvky a dary
Provozní dotace

Kč Města, obce, MČ

Kč
9 229 000

město Mnichovice

5 000 obec Všenory

10 000

obec Petroupim

10 000 obec Zaječov

4 000

68 962

MČ Praha 3

22 200 obec Zbuzany

20 000

22 770

MČ Praha 5

70 000 obec Žákava

10 000

600 000

9 920 732
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obec Peruc

Dotace celkem

762 500
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Jednotlivci, firmy a ostatní dárci za rok 2020
dárce

Jednotlivci, firmy a ostatní dárci za rok 2020

Kč dárce

Kč

dárce

Kč dárce

Akcento s. r. o.

5 000 Kunzová Michaela

2800

KONCEPT EKOTECH s. r. o.

Bartošová Markéta

3 000 Lhotan Petr

1000

Krajánek Petr

3 030 Vytisková Magdaléna

300

Krautwurmová Hana

3 000 Zamrazil David

300

Bauchová Adéla

MAS – Střední Polabí,
400
z. s.

Bednářová Monika

2 000 Mašková Dagmar

Bízek Jan

5 000 Petřík Martin

6300
5000
70000

Kuchařová Jiřina
Vytvořené fondy

10 000 PNEUMO-HOST s. r. o.

Brt Milan

30 000 Profota Jiří

3000

Bulková Michaela

25 100 Puchmajerová Jana

2000

CASA BONA s. r. o.

15 000 Senciová Silvia

500

nadace

Citibank Europe plc, o. s.

11 406 Simakhina Yulia

Diakonie ČCE
Diakonie ČCE – středisko
HaRS
Dlouhý Marek
Dopravní podnik hl. m. Praha
a. s.

11 000

Nadace J. V. J. 2017

145 477

1 100 Spirax Sarco spol. s r.o.
10 000 STAPRO s. r. o.

5000
33000

16 636 STAPRO s. r. o.

-33000
10000
1000

27 500 Ševčík Kamil ing.

20000

Freund Matin

2 400 ŠKODA AUTO a.s.

890500

13 407 Šollerová Marie

300

Hájíčková Pavla

4 000 Šťastná Tereza

1000

Hálová Marta

1 800 Talkner

4743

200 Tichá Anežka

11000

Hofman Vilém

3 000 Turek Jan

10000

Holubovská Veronika

1 000 TZV CZ s. r. o.

60000

600 Uhlířová Klára

500

44

Kč

Nadace Divoké husy

-890500

Kaserová Markéta

Nadace a nadační fondy za rok 2020

12000

5 400 ŠKODA AUTO a.s.

Jaroš Martin

624 151

112 091 Smolík Tomáš Ing.

Fillová Kristina

Jánská Lydie

-923 500

Konto Bariéry

2 400 Sternal Lenka

Hozová Jana

1 547 651

300

Fakultní ZŠ PF UK
Trávníčkova

Hladík Ondřej

182

100

1 000 StartupJobs.com s. r. o.

Gibfriedová Lenka

Účty 683 k 31.12.2020

500

400 Slámečková Lucie

Dušánková Petra

Farní sbor ČCE Dejvice

300 Žitník Petr

Celkem

Brandejs Jaroslav

Čejchan Jakub

15000

12 000 Vojtěchová Martina

Kč

30 000 VESETA spol. s r.o.
1 000 VLASTA Koalice, z. s.
200 Vohánková Hana

2156
19500

Nadace J. V. J. 2017 – odepisovaný majetek

2 500

-143 764

Nadace rozvoje občanské společnosti

569 433

nadace celkem

584 646

časové rozlišení
účty 682 k 31. 12. 2020

0
584 646

Podporovatelé v roce 2020
222. Skautský oddíl Záře
Kadeřnictví Tereza Winkelmannová
Kompakt spol. s. r. o.
Nadační fond Tesco
Panopro s. r. o.
PEŠEK Machinery s. r. o.
Pražská developerská společnost
FS ČCE Dejvice
FS ČCE Nusle
FS ČCE Strašnice
Děkujeme též všem individuálním a firemním dobrovolníkům.

300
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Naši partneři
Děkujeme všem za podporu v roce 2020.
Institucionální dárci

Nadace a nadační fondy

Firemní a jiní dárci

SKAUTSKÝ
ODDÍL
ZÁŘE
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Podpořte nás
Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši.
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 a poslání naplnit.
Jak?
• darujte jednorázově nebo pravidelně finanční dar
č. ú. 182-0127747339/0800
• nebo svůj dar pošlete prostřednictvím platební brány na stránkách
www.diakonie-praha.cz
• podpořte naše projekty finančně skrz veřejnou sbírku
č. ú. veřejné sbírky 20001-127747339/0800
• věnujte nám věcný dar nebo službu
• uspořádejte pro nás benefiční akci
• myslete na nás ve své závěti
fundraising@diakonie-praha.cz
• staňte se naším dobrovolníkem
dobrovolnici@diakonie-praha.cz
• přijďte na naše akce – aktuální informace na webu
• odebírejte náš zpravodaj – přihlášení na webu
www.diakonie-praha.cz
• sledujte nás na Facebooku a Instagramu @diakoniepraha
Jestli máte jakýkoliv jiný nápad, jak nás podpořit, budeme rádi, když se
ozvete! fundraising@diakonie-praha.cz, 605 207 619
Děkujeme!
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Co nás čeká v roce 2021?
V roce 2021 nás čeká velká výzva v podobě zahájení stavby nového
domova se zvláštním režimem pro dospělé osoby s autismem. Nové
centrum počítá s tím, že bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně
a bude stabilním domovem pro 9 dospělých klientů s těžší formou autismu s trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní
a hlavně neustálou péči. Cílem je také přinést ulehčení a pozitivní vyhlídky rodinám, které se o své dospělé děti starají, a fungují ve velmi náročném, často beznadějném režimu. Současné kapacity těchto pobytových
zařízení, která o lidi s autismem pečují, jsou nedostačující. Přicházíme
tedy s nabídkou řešení a zřízením této sociální služby hodláme poskytnout další kapacity pro klienty, kteří obtížně hledají, vzhledem ke svému
postižení, vhodnou sociální službu a přitom ne obvyklou ústavní péči.
Plánované otevření – leden 2023. Dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí pokrývá zhruba 2/3 nákladů z celkových 20 000 000 Kč.
Přispějte přímo přes QR platbu
na projekt nového domova pro
klienty s autismem. Děkujeme!

Budeme rádi za podporu!

č. ú. 020001-0127747339/0800
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