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Zpráva o dosavadní činnosti Diakonie ČCE střediska Zvonek 

v roce 2017

Dotace MPSV a grant MHMP jsou plně využity na pokrytí části nákladů střediska.

Středisko Zvonek v tomto roce hospodaří s rozpočtem 12 430 000,-Kč

V letošním roce se nám podařilo učinit veškeré kroky vedoucí ke sloučení se střediskem Diakonie
ČCE Praha. Proto od roku 2018 zaniká původní název Diakonie ČCE středisko Zvonek v Praze 4 a nově vzniká
název Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek.  

I  v letošním roce pokračujeme v ,,pozitivní“  medializaci  střediska, tuto iniciativu budeme prohlubovat i
v roce následujícím.

Počátkem roku 2016 středisko Zvonek navázalo užší  spolupráci,  s MČ Praha 4.  Z této spolupráce vznikl
projekt vedoucí k revitalizaci zahrady. Rekonstrukce hřiště začala počátkem roku 2017, slavnostní předání
hřiště proběhlo v červnu za účasti paní místostarostky Kotvové. Celkové náklady se vyšplhaly cca k milionu
a půl korun. Zvonek se zavázal, že nově vzniklé hřiště bude udržovat.

Středisko Zvonek zakoupilo nové tranzitní vozidlo s kapacitou 9 osob, za 598 000,-Kč 

V srpnu tohoto roku uzavřely registrované partnerství dvě bývalé uživatelky služby CHB, nyní uživatelky
služby CDS. Obřad proběhl na Staroměstské radnici, středisko děvčatům uspořádalo ve svých prostorách
společný oběd a podvečerní zábavu.

Projekt Vinoř (pomocné a úklidové práce) pokračoval i v tomto roce a smlouva bude uzavřena i pro rok
2018.  Výsledkem této spolupráce je, že jeden z uživatelů si natolik osvojil pracovní dovednosti a návyky, že
od listopadu nastupuje do podporovaného zaměstnání. Tuto skutečnost vnímáme jako velké plus a jakou
velkou  motivaci  pro  další  uživatele  i  pracovníky,  kteří  tak  vidí  hmatatelný  smysl  svého  působení  ve
středisku.

Chráněné bydlení  se  rozrostlo  o  další  byt  v běžné zástavbě.  V takto nastavených službách (u  uživatelů
docílit co největšího osamostatnění od sociálních služeb) pokračujeme i nadále. V květnu středisko opustil
další  uživatel,  kterému  se  daří  žít  samostatně  bez  závislosti  na  sociální  službě.  Zaměstnanci  střediska
Zvonek tuto skutečnost vnímají jako velký úspěch nejen uživatele ale i svůj.

Středisko  Zvonek  hodlá  využít  své  prostory  v objektu  Zápolí  a  to  přístavbou  na  hospodářský  pavilon.
Přístavbou  se  nejen  budova  zhodnotí,  ale  vznikne  zde  chráněné  (přechodové)  bydlení  pro  celkem  9
uživatelů, které bude provozováno střediskem Zvonek. Tato přístavba zajistí potřeby CHB.
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 Jednotlivé služby:

V DOZP se koncem roku daří stabilizovat tým, problém s nedostatkem kvalifikovaných a vhodných
uchazečů je zažehnán. V rámci údržby a obnovy střediska proběhla výmalba pokojů, položení koberců ve
společných prostorách. Dále pak došlo k obnově zařízení  (skříně, police, sedací souprava a jiné). Služba
DOZP je naplněna (kapacita 22 uživatelů). 

V rámci zaměstnávání uživatelů se dlouhodobě daří udržet zaměstnání celkem třem uživatelům, ostatní
navštěvují CDS, osvojují a upevňují si své dovednosti a znalosti, zapojují se aktivně v projektu Vinoř.

V průběhu  roku  2017  se  uživatelé  DOZP  měli  možnost  zúčastnit  dovolených  mimo  středisko  –  zimní
rekreace Herlíkovice 2x, letní rekreace – Slapy a Heřmaň.

V CDS je  dlouhodobě  stabilní  tým.  V současné  době  je  kapacita  CDS  naplněna  (12  uživatelů).
Zaměstnanci  i  uživatelé  se  aktivně  zapojili  do  výroby  svíček  a  kapsářů.  Pokračujeme  ve  spolupráci
s organizací  CDS  Medou  Humpolec.  Zaměstnanci  i  uživatelé  společně  s Medou  pracovali  na  projektu
,,Hmyzí dům“. Projekt se zabývá myšlenkou hmyzího soužití. 

V rámci aktivizace v CDS nacvičuje Divadelní soubor Zvonkohra novou hru. Velký úspěch měla hra Dívka a
démon, kterou divadelníci předvedli například v loňském roce na prezentaci ochotnických divadel v Týnci
nad Sázavou a na Babím létě v Bohnicích.

Služba  CHB prošla  v roce 2016 rozsáhlou reorganizací,  kdy  byla  zrušena služba ,,přechodového
bydlení“. CHB nemá zaplněnou kapacitu a je možno přijmout ještě 5 uživatelů (kapacita 16 uživatelů). Tuto
skutečnost se snažíme vyřešit. Dlouhodobým cílem je vytvořit skupinu 9 uživatelů a pronajmout adekvátní
prostor, až do doby kdy rekonstrukcí objektu v Zápolí vzniknou nové ubytovací prostory. 

Všichni uživatelé CHB jsou zaměstnaní. 

Provedené opravy v Zápolí:

Celkové finanční náklady vynaložené na opravu a údržbu budovy V Zápolí jsou prozatím v roce 2017 celkem
165 000.- Kč
Ve  škole  byly  instalovány  video  zvonky,  položena  nová  podlaha  ve  dvou  třídách,  provedeny  byly
instalatérské práce a jiné drobné opravy a úpravy.
V DKC bylo provedeno zateplení chodby cca 30m, výmalby a jiné drobné opravy a úpravy.
Dále pak probíhá realizace přípravy pro stavební povolení k realizaci přístavby pro chráněné bydlení. Mimo 
sjednaný projekt, který je vyčíslen na 230 000, je zapotřebí zaměření budovy za 68 000,-, změření 
radonového průzkumu 10 000,- a geotechnického průzkumu za 65 000,-

Plán oprav a investic Šípková a Zápolí v roce 2017: 
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Šípková:

DOZP – koberce, výmalby  55 000,-
CDS – koberce 25 000,-
CHB – koberce, výmalba, 50 000,-
CDS, CHB, DOZP běžná údržba a obnova 100 000,-

Zápolí:

Zahájení stavebních prací V projektu nástavby pro CHB

Za středisko 

Bc. Michaela Kunzová 
ředitelka
Diakonie ČCE středisko Zvonek v Praze 4
stredisko@diakonie-zvonek.cz
739 244 776
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