
 
 

 
 

 
 
 

Diakonie Českobratrské církve evangelické 
- středisko Praha 

 
 
 
 
 
 

Zpráva pro konvent  
Pražského seniorátu 

 
 

 
ZA ROK 2016 

 
 
 

 
 

 
 

Matej
Typewriter
 55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. listopadu 2017, Jižní Město         Tisk č. 7 B  



 
 

2 

K 1. 1. 2016 došlo ke sloučení středisek Diakonie - Stodůlky a Ratolest - v jedno celopražské, nesoucí 
název Diakonie Praha. Nutnost sjednotit a upravit dokumentaci registrovaných služeb přímo 
souvisela s některými organizačními změnami v jejich chodu - rozšířili jsme tak např. kapacitu 
denního stacionáře pracoviště Stodůlky a mohli jsme tudíž poskytnout kvalitní péči vyššímu počtu 
uživatelů. 
 
Navzdory těmto velkým změnám se nám i v tomto roce dařilo pokračovat v našem dlouhodobém 
projektu obnovy střediskové zahrady pracoviště Stodůlky.  V roce 2016 jsme díky štědrým darům 
realizovali její druhou etapu. Zahrada je nyní protkána sítí zpevněných ploch a díky tomu je z větší 
části bezbariérová. V rámci úpravy byla zřízena klidová zóna, kde je však možné příležitostně pořádat 
společenské a slavnostní akce. Dne 16. září jsme uspořádali slavnostní otevření této části a představili 
závěrečnou etapu nesoucí název „Ohnivá zahrada“, kterou jsme realizovali na jaře 2017. Mezi další 
investiční projekty patřil nákup vybavení relaxační a rehabilitační místnosti, kterou postupně 
adaptujeme na tzv. snoezelen, specificky vytvořenou místnost pro účely senzorické stimulace, která 
klientům nabízí možnost fyzické i psychické relaxace. Do místnosti jsme kromě relaxačních pomůcek 
pořídili i léčebných pohybový přístroj motomed. 
 
Všechny tyto projekty by se nemohly uskutečnit bez významné podpory našich dárců, kterým 
děkujeme ještě na konci této výroční zprávy. Zde bychom rádi vzpomenuli zejména na benefiční akce, 
které pro nás v loňském roce uspořádali různorodé komunity lidí – mladí ze skautského oddílu Záře, 
kteří pro nás uspořádali skautské benefiční bruslení; Farní sbor ČCE v Praze Dejvicích, jenž pro nás 
uspořádal jarní Benefiční koncert Pavla Šporcla a dobročinný bazar oblečení; a v neposlední řadě paní 
Elizabeth Neale se svým týmem Charity Gala Committee, která nás již několik let podporuje 
organizací benefičního večera Charity Gala. 
 
Kromě těchto mimořádných událostí jsme se po celý rok zaměřovali na další rozvoj a zkvalitňování 
všech služeb s cílem naplňovat naše poslání: Podporovat rodiny dětí a dospělých s mentálním, 
pohybovým a kombinovaným postižením tak, aby mohly žít v co nejvyšší míře běžným způsobem 
života. Dospělým lidem s postižením vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu 
zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují. V roce 2016 jsme poskytli 6 registrovaných 
sociálních služeb více než 287 klientům ve věku od 0 do 64 let. 
 
Středisko Diakonie Praha tak již od samého počátku úzce spolupracuje s Farním sborem v Praze 
Dejvicích a Strašnicích. Kazatelé těchto sborů pravidelně navštěvují naše stacionáře a společně s 
klienty se účastní zpívání rytmických písní s duchovním obsahem. V roce 2016 byla založena 
dobrovolnická iniciativa Naše Diakonie Praha, která má za cíl pořádat benefiční akce na podporu 
našeho střediska. V květnu 2016 tak proběhl Benefiční koncert Pavla Šporcla, během kterého se 
vybralo 65 000 Kč, a v létě následoval dobročinný bazar s výtěžkem 20 000 Kč.  
 
Těší nás tato spolupráce, která je pro nás nejen hmotnou, ale i velmi potřebnou duchovní oporou. 
 
Poskytujeme tyto služby 
Denní a týdenní stacionář a odlehčovací služba Na palubě 
V rámci pracoviště Stodůlky provozujeme tyto služby: denní a týdenní stacionář a odlehčovací službu. 
Všechny tři služby fungují v jedněch prostorách a jejich chod zajišťuje jeden pracovní tým. Denně se 
tedy dohromady schází průměrně 14 uživatelů, s nimiž pracují 3 – 4 pracovníci. 
V rámci služeb nabízíme tyto aktivity: 

• Outdoorové aktivity, kulturní a sportovní akce 
• Terapeutické činnosti – canisterapie, muzikoterapie, zooterapie s africkým šnekem Achatina, 

hipoterapie 
• Fyzioterapie a rehabilitace – perličková koupel, místnost zvaná Snoezelen, koncept bazální 

stimulace 
• Pracovní činnosti - výtvarná činnost, práce s keramickou hlínou,  pečení a vaření, práce na 

zahradě 
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Cílová skupina a kapacita: Děti, mládež a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením 
ve věku od 11 do 35 let, kteří potřebují stálou podporu druhé osoby. Kapacita sužby je: ambulantní- 1 
uživatel, pobytová - 4 uživatelé denně. 
 
 
Sociálně terapeutická dílna 
Podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízí služby lidem, kteří 
absolvovali základní nebo střední vzdělání a vzhledem ke svému znevýhodnění mají obtíže najít práci 
a hledají smysluplné strávení svého času. Pomáháme a podporujeme je při získávání a upevňování 
dovedností tak, aby žili běžným životem svých vrstevníků a byli schopni si najít a udržet pracovní 
místo. Formou drobné ruční práce (keramika, textil, papír, prodej výrobků) učí klienty pracovním 
návykům, dovednostem a schopnosti pracovat v týmu. 
Při práci s klienty se zaměřujeme zejména na oblasti: 

• komunikace (komunikační dovednosti, práce s PC, apod.) 
• péče o sebe (osobní hygiena, stravování, apod.) 
• socializace (běžné životní situace, manipulace s penězi, apod.) 
• aktivizace (pracovní dovednosti, smysluplné trávení volného času, apod.) 

Cílová skupina a kapacita: Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let. 
V roce 2016 tuto službu využívalo 12 klientů. 
 
 
Denní stacionář Ratolest 
Pomáhá a podporuje klienty při získávání a uchování dovedností tak, aby byli v maximální možné 
míře samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání a potřeb. Vytváříme bezpečné 
a podnětné prostředí, kde je každý přijímán jako osobnost se svými individuálními potřebami a 
přáními. Máme širokou nabídku aktivit, které slouží k nácviku i upevnění schopností a dovedností 
každého klienta.  
Cílová skupina a kapacita:  Lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od 7 do 64 let, kteří 
potřebují pomoc a podporu. V roce 2016 jsme poskytli služby 23 uživatelům. 
 
 
Raná péče Diakonie 
Raná péče nabízí poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým vývojem. Kromě 
individuálních konzultací v rodinách organizují pracovníci také regionální setkávání, společné letní 
pobyty, vzdělávací kurzy a provozují půjčovnu pomůcek.    
Posláním služby je pomoci rodinám zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Cílem 
je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, 
která ji umožní žít život podle svých představ. 
Cílová skupina a kapacita:  Rodiny z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem 
se speciálními potřebami od 0 do 7 let 

• s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením 

• s opožděním psychomotorického vývoje 

• s poruchou autistického spektra 
Služba probíhá ve 4 krajích (v Praze, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji), máme 2 
detašovaná pracoviště (v Sušici a v Děčíně). V roce 2016 výrazně stoupl počet uživatelských rodin – 
v roce 2015 jsme poskytovali službu 191 rodinám, v roce 2016 již 287 rodinám (117 z nich bydlí 
v Praze, 62 ve Středočeském, 41v Plzeňském a 67 v Ústeckém kraji). 
Za rok 2016 jsme absolvovali přes 1100 konzultací, z toho téměř polovinu v Praze, na cestách jsme 
strávili téměř 1500 hodin. Pracoviště mají k dispozici 4 služební auta – na cestách za klienty jsme 
najeli 78 478 km (kilometry, které jsme ujeli veřejnou dopravou či ušli pěšky, spočítané nemáme).  
 
 
Jakub Suchel, ředitel střediska Diakonie Praha 
chel, ředitel střediska 
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