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Středisko Diakonie se rozrůstá a od minulého roku se rozrostlo o tři další služby, a to v důsledku 
sloučení s Diakonií Zvonek. Tímto propojením můžeme svým klientům nabídnout další návazné 
služby. V současné době tedy provozujeme devět sociálních služeb, ve kterých pracuje přes 70 
zaměstnanců a přitom pomáháme vice než 500 klientům. Na podzim jsme začali pracovat na 
Strategickém plánu na další tři roky. Již nyní víme a v týmu se shodujeme, že chceme rozšiřovat 
nabídku našich služeb, protože je mnoho zájemců, kteří by je chtěli využívat. Vize a nadšení je jedna 
strana mince, ale do strategie musíme zahrnout profesionální pracovníky a hmotné zázemí.  Každý 
rok se snažíme něco nového z tohoto hmotného zázemí otevírat. V roce 20178 jsme uvedli do 
provozu dva automobily.  Přepravě klientů slouží  9timístný Ford Custom. Ten je zároveň uzpůsoben 
pro přepravu lidí na vozíku s nájezdovou rampou. Osobní vůz pro službu rané péče k návštěvám rodin 
všech oblastí Středočeského kraje a k přepravě speciálních pomůcek, které jsou pro fungování služby 
nezbytné.  Velkou pomocí a přínosem pro naše středisko a klienty jsou dobrovolníci.  V roce 2018 
jsme v rámci Diakonie Praha přivítali dvě nové dobrovolnice na dlouhodobou spolupráci, a to do 
Stacionáře Na palubě a do Rané péče Diakonie. Dále nám v různých našich službách vypomohlo i 
několik dobrovolníků na kratší časová období.  
 
Důležité události proběhly také přímo v jednotlivých službách: 
 
Ve stacionáři a odlehčovací službě Stodůlky jsme v průběhu roku 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. 
 
V Sociálně terapeutické dílně byl loňský 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 dostlali 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.  
 
V Denním stacionáři Ratolest 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 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.  
 
Tým služby Raná péče tvořilo 11 poradkyň pracujících v terénu, sociální pracovnice poskytující 
sociálně právní poradenství, koordinátorka a vedoucí služby, jež zajišťovaly chod kanceláří a služby. I 
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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.   
 
V Centrum denních služeb se loňský rok 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 korálku, 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. 
 
V Chráněné bydlení byl 2018 rokem změn a stabilizace služby. 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. 
 
V Domov pro osoby se zdravotním postižením 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 s městskou 
částí Praha Vinoř v rámci projektu pomocných a úklidových prací. Také i nadále trvá spolupráce 
v rámci vzdělávání s Euroinstitutem, o.p.s. 
 
Ve středisku Diakonie Praha 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. 
 
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. 
 
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.  
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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. 
 
 
Jakub Suchel, ředitel střediska Diakonie Praha 
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