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Úvodní slovo ředitele
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar;
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo,
v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám
Bůh připravil.
Efezským 2, 8 – 10
Předkládáme vám zprávu o činnosti našeho střediska v roce 2015. Zpráva
má dvě části. První část stručně představuje všechny služby, které poskytujeme. Druhá část nabízí pohled do hospodaření střediska.
Uplynulý rok byl pro středisko veskrze úspěšný. Podařilo se nám projít
externí evaluací, kterou si jako podmínku další podpory vyžádali naši
zahraniční partneři. Výsledkem je financování služeb pro oběti obchodu
s lidmi na další tři roky.
Odborná sociální poradna LifeTool se rozrostla o kolegyni speciální
pedagožku, kterou jsme zaměstnali na půl úvazku. Kolegům v poradně se
také podařilo navýšit počet klientů. Na sklonku roku 2015 a na začátku tohoto roku úspěšně završili jednání o výhradním právu předvádět pomůcku
Irisbond (zařízení umožňující ovládat běžný počítač očima) v ČR.
Máme radost, že se služby Střediska pro zrakově postižené se podařilo
zachovat v plném rozsahu.
Rád bych na tomto místě vyjádřil vděčnost za všechnu podporu, kterou
jsme od vás směli (nejen v minulém roce) přijmout.
David Michal
ředitel střediska
V Praze na Žižkově, dne 18. 4. 2016



Kdo jsme
Středisko celostátních programů a služeb spojuje služby působící na
celém území České republiky. Vzniklo sloučením Diakonie ČCE - Střediska
pro zrakově postižené s oddělením projektů a služeb, které působilo v
rámci ústředí Diakonie ČCE. O této organizační změně rozhodla správní
rada Diakonie ČCE dne 15. 11. 2010 s účinností od 1. 1. 2011.
Naše čtyři programy jsou zdánlivě velmi různorodé. V ohnisku našeho
zájmu však vždy stojí lidé, kteří se ocitají v nelehké situaci.

Mezi naše programy a služby patří
Středisko pro zrakově postižené
Odborná sociální poradna Lifetool
Program práce s migranty
Program Ne násilí
Kontakty na Středisko
Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb
adresa: Čajkovského 1640/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 222 968 754 mobil: 724 039 455
e-mail: scps@diakonie.cz
web: www.scps.diakonie.cz
datová schránka: rm2cdyr
bankovní spojení: 2349834349 / 0800
IČ: 48136093
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Služby poskytované obětem obchodu s lidmi
Petra Krupičková, vedoucí azylového domu
Azylový dům
Diakonie ČCE – SCPS provozuje již pátým rokem na utajené adrese azylový dům, který je přednostně určen pro muže a páry, ženy jsou do AD
přijímány výjimečně a jen tehdy, pokud to neohrozí jejich bezpečný pobyt
v AD.
V roce 2015 byla pobytová služba azylového bydlení celkově poskytnuta
58 osobám. Šlo o 14 žen a 44 mužů, průměrný věk byl 35,6 let. Nejvíce
osob bylo z Rumunska (37) dále pak z Bulharska (16), Lotyšska (2) a Srbska (1). Služeb využili také občané České republiky (2).
Problematika práce v ČR:
Nejčastější situace, které řeší zaměstnanci se zaměstnavatelem, jsou problémy ve spojení s termínem výplaty mzdy, s výší vyplacené mzdy, s vyplacenými zálohami, se srážkami ze mzdy za pracovní pomůcky aj., nebo se srážkami
ze mzdy za porušení bezpečnosti práce. Riziku pracovního vykořisťování
výrazně napomáhá neznalost jazyka, neznalost legislativy, nedostatek informací o sjednané práci, nízká funkční gramotnost, nízká finanční gramotnost,
rozdílnost v kulturních i jiných zvyklostech a závislost na zprostředkovateli
práce. Zaměstnanci se dostávají do konfliktu se zaměstnavatelem nejčastěji
v termínech výplaty jejich mzdy, kdy nesouhlasí s vyplacenou částkou a
domáhají se vysvětlení a doplacení mzdy. Zaměstnanec je následně vyhozen
z práce i z ubytovny a ocitá se bez prostředků na ulici. V zemi původu jsou
zájemcům o práci předávány nepřesné informace o mzdě (uvádí se nejvyšší
možná mzda v daném odvětví, aniž by se vypočítaly náklady na bydlení, stravovaní atd.), nebo v případě sezonních prací se uvádí největší výdělek dle
výkonu v práci (například počet uvázaných věnečků). Pracovní místa jsou
inzerována nejčastěji na internetu zprostředkovatelem v zemi původu, který
dostává provize jak od zaměstnanců, tak od zaměstnavatele. Inzeráty může
podávat i český zprostředkovatel, který sám komunikuje s potenciálními
zaměstnanci.



V roce 2015 jsme uskutečnili celkem 25 terénních výjezdů v těchto krajích: Středočeský kraj (10), Karlovarský kraj (1), Plzeňský kraj (5), Hlavní
město Praha (4), Vysočina (2), Ústecký kraj (2), Zlínský kraj, (1). V terénu
bylo osloveno celkem 450 osob a distribuováno 1800 kusů informačních
letáků. Od září vyjíždíme do terénu s novým autem značky Peugeot Teepe,
které bylo zakoupeno za laskavé podpory našich partnerských organizací
HEKS a KHK.
Z informací získaných z uskutečněných výjezdů je zřejmé, že i nadále
pokračuje trend zaměstnávání osob ze zemí EU přes agentury práce,
díky legislativním omezením (pro země mimo EU) je to jednodušší
administrativně. Většina námi kontaktovaných osob pocházela z Rumunska a Bulharska, v menší míře jsme se setkávali s občany ze Slovenska. Výrazně méně se setkáváme s občany tzv. „třetích zemí“, zejména
počet oslovených osob z Ukrajiny je srovnatelně nižší než v předchozích
letech.

Terénní krizová pomoc - Praha
Petra Krupičková, vedoucí terénní krizové pomoci
Rok 2015 byl pro středisko SCPS a jím poskytovaný program Ne násilí
zásadní, jelikož se podařilo rozšířit nabízené služby o službu terénní
krizové pomoci a upevnit tak postavení našeho střediska v síti sociálních
služeb. Služba byla registrována v květnu 2015 a do konce roku 2015 se
na nás obrátilo 31 klientů. Šlo o 8 žen a 23 mužů, průměrný věk byl 24,2
let. Nejvíce osob bylo z Rumunska (16) dále pak z Bulharska (4), Slovenska (3), Egypta (1), Moldavska (1), služeb využili také občani České
republiky (6).
Diakonie ČCE - SCPS



Služba je určena dospělým osobám, které se nacházejí v prostředí
vykořisťování na trhu práce, staly se oběťmi vykořisťování nebo obchodování, jakož i osobám, které jsou potenciálně těmito jevy ohroženy.
Zejména jde o osoby, kterým nemůže být poskytnuta služba AD z kapacitních důvodů a osoby, které jsou přímo ohroženy ztrátou bydlení a
potřebují podporu při prosazování svých práv v pracovně-právní oblasti.
KP v sobě zahrnuje pomoc při hledání krizového ubytování s ohledem
na lokalitu, kde se klient nachází. Snahou je zohlednit jeho navázané sociální vazby a podpořit ho v upevňování zdravých kontaktů. Součástí KP je
nákup potravin, paušál na potraviny a neposledně podpora v komunikaci i
v jednáních při vymáhání mzdy. KP reaguje na aktuální potřeby klientů a je
cílena na rychlé podchycení nepříznivé sociální situace v případech, kdy
není indikace pro umístění klienta do AD. První kontakt s klientem v KP
je realizován nejčastěji telefonicky, aby se na základě rozhovoru domluvila
případná schůzka, na které se již nastaví spolupráce v rámci poskytované
KP. Od listopadu je služba KP poskytována v nové kanceláři, která je situována blízko AD a zajišťuje tak pracovníkům flexibilitu v poskytování obou
služeb.
Služba azylového bydlení i krizové pomoci spolupracuje jak se všemi
důležitými NNO, tak se státními institucemi (Policie ČR, cizinecká Policie, OIP ad.). Pracovníci těchto služeb se zúčastňují všech důležitých
tematických sezeních v souvislosti s touto problematikou. Úzce spolupracujeme s organizací La Strada v rámci programu podpory a ochrany
obětí obchodování s lidmi.
V roce 2015 se uskutečnily personální změny v týmu AD. V srpnu došlo k
výměně vedoucí AD, v září se rozšířil tým o nového sociálního pracovníka
a následně pak s koncem roku opustil AD moldavský kolega.
Naše práce je financována větším dílem zahraničními partnery v rámci
dvou projektů. První z nich je projekt Diakonie proti obchodování s lidmi,
pracovnímu vykořisťování (Diaconia against trafficking in Human beings
- Working Exploitation), který hradí švýcarská organizace HEKS. Druhý
projekt, Prevence obchodování s lidmi a vykořisťování v EU (Prevention
of trafficking in human beings and exploitation in EU), realizujeme za podpory německé organizace Brot für die Welt / KHK. Předpokládaná doba
ukončení obou projektů je v roce 2018.



Příklad pracovního vykořisťování a krizové pomoci
Klient pracoval jako elektrotechnik seřizovač, partnerka na pozici operátorky, od začátku měsíce srpna 2015 v MB jako agenturní pracovníci u firmy
vyrábějící autosoučástky. Za svou práci obdrželi pouze zálohy, vyplacení
mezd v řádném termínu se ani jeden z klientů nedočkal. Oba měli pouze DPČ
na 0,5 úvazku měsíčně ale uvedli, že pracovali i 12 hodin denně. V pátek
byla klientka propuštěna z důvodu nedodržení technologických postupů,
v pondělí klient nenastoupil na směnu, protože se rozhodl ukončit práci z
důvodu přetrvávajících a neřešených problémů - jak uvedl klient - hlavně
ze strany koordinátora skupiny (pracovní agenturou
určený p r a covník hovořící bulharsky). Klientka se na nás obrací s tím, že spolu s partnerem jsou vyhozeni z ubytovny a byl jim oběma ukončen pracovní poměr u
agentury. Potřebují pomoc, nemají kam jít, jednatel agentury je odmítá nechat
nadále v ubytovně. Jsou jim poskytnuty základní informace o sociální službě
a nabídnuta možnost ubytování v AD. Ze strany klienta byl předán kontakt
na jednatele agentury se žádostí o zprostředkování řešení aktuální situace. Na základě dohody se zmíněným jednatelem bylo klientům umožněno
vyvednutí osobních věci z ubytovny a byla jim předána částka ve výši 1000
Kč na nezbytné výdaje spojené s přesunem do Prahy. Klienti dostali podrobné
informace o vlakovém spojení do Prahy a bylo dojednáno jejich převzetí na
Hlavním nádraží ve večerních hodinách dle situace.

Zástupce pracovní agentury byl naší organizací kontaktován a byla dojednána
společná schůzka všech zúčastněných stran. Na setkání došlo k porovnání požadavků klientů s podklady pracovní agentury a byla domluvena
výplata dlužné částky. Klienti s částkou nebyli spokojeni, jelikož nesouhlasili s
evidencí odpracovaných hodin tak, jak je měli klienti u sebe zaznamenány.
Vzhledem k absenci platných podkladů pro vymáhání plné částky
a
odpracované hodiny se na dalším společném setkání domluvilo vyplacení
dlužných částek obou klientům. Ti se rozhodli AD následně opustit a najít si
práci přes jinou agenturu.
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Terénní program – Plzeň
Jan Vaněk, vedoucí terénního programu
Středisko celostátních programů a služeb dlouhodobě spolupracuje s
terénním programem, který je součástí Diakonie ČCE – Západní Čechy.
Máme zde dva zaměstnance s částečným pracovním úvazkem (celkem
1,2 úvazku).
Posláním služby je aktivně působit v oblasti pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi, zejména prostřednictvím přímého kontaktu s uživateli služby
v jejich prostředí. Služba má kromě aktivního řešení situací uživatelů preventivní charakter a poskytuje také poradenství v dalších záležitostech při
pobytu cizinců v České republice, kteří mají zájem se zde trvale usadit.
Cílová skupina
Oběti trestných činů, obchodu s lidmi, pracovního vykořisťování a osoby
těmito jevy ohrožené, migranti a azylanti pobývající na území ČR.
V roce 2015 byla služba terénního programu poskytnuta celkem 154
klientům. V počtech intervencí jsme se dostali na číslo 581 a v počtech
kontaktů na číslo 78. Oproti roku 2014 je to více než dvojnásobné navýšení.
Tato čísla nemají v historii plzeňské pobočky obdoby a zdůvodňujeme je
z jedné strany posílením pracovního týmu a z druhé strany rozšířením
povědomí o službě a její efektivnosti mezi nově příchozími cizinci zejména bulharské národnosti. Klienti tak služby kontaktují především sami,
na základě dobré zkušenosti svých kolegů, známých či kamarádů, což je
pro službu asi ta nejlepší vizitka.
Program práce s migranty
Alena Fendrychová, koordinátorka pro práci s migranty
V rámci programu Ne – násilí probíhá i naše práce s migranty. Pracujeme
s těmi, kteří se nacházejí ve špatné sociální situaci, většinou kvůli svému
zahraničnímu původu. Často také hraje negativní roli, že tito lidé nemají
vyřešen pobytový status. Z toho plynou mnohé potíže, hlavně nemožnost
legálně pracovat. S jednotlivci i rodinami intenzivně pracujeme, poskytujeme jim poradenství, zprostředkováváme kontakt s úřady, školami či
lékaři. Při této práci se často obracíme na naše sbory, hlavně v případě



potřeby materiální pomoci. Zde můžeme zdůraznit intenzivní spolupráci s
branickým sborem.
V minulém roce jsme takto pracovali s devíti rodinami či jednotlivci, dohromady se jednalo o 31 lidí. Pocházejí z Ukrajiny, Čečny, Ruské federace, Kuby, Vietnamu, Uzbekistánu a Kamerunu.
I v roce 2015 jsme působili v Zařízení pro zajištění cizinců (detenci) v
Bělé pod Bezdězem, kde jsou zadržováni tzv. nelegální migranti. Loni v
první polovině roku prudce narostl počet cizinců tam zadržovaných, po
většinu roku tam byli drženi i uprchlíci, kteří přecházeli přes ČR, většinou
do Německa. Naše práce byla přerušena v letních měsících, kdy nám
kvůli přeplněnosti střediska nebylo umožněno zařízení navštěvovat. Znovu jsme začali v detenci působit na podzim. Šicí dílnu jsme tam vedli
celkem devatenáctkrát.

Na podzim minulého roku jsem byla požádána Synodní radou ČCE, abych
se věnovala práci s uprchlíky, neboť se předpokládá, že v blízké budoucnosti budou i do České republiky přicházet ve větších počtech. Důležitou
součástí této práce je účast ve sborových debatách na toto téma a konzultace a spolupráce s těmi sbory, které se chtějí aktivně zapojit do integrace uprchlíků. Oficiálně budu v pozici koordinátorky pro práci s uprchlíky
působit od ledna 2016, nicméně od podzimu jsem se již začala této práci
věnovat. V minulém roce jsem se účastnila 11 debat v různých sborech a
středních školách.
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Pomoc syrské rodině
Prostřednictvím Synodní rady se na nás v loňském roce obrátila syrská
rodina s českými kořeny, která chtěla přesídlit z Damašku do České Republiky, ale chyběly jí finanční prostředky. Uspořádali jsme sbírku a vybrali
celkem 200 tisíc Kč. V prosinci rodiče s dvěma malými dcerami přijeli do
Prahy. Pomohli jsme jim s ubytováním a nadále je provázíme při jejich
startu do nového života v ČR.

S B Í R K A
P
R
O
SYRSKOU
R O D I N U
Projekty na podporu obětí obchodu s lidmi (THB) a vykořisťování
na trhu práce (LE)
Alena Fendrychová, koordinátorka projektů
V roce 2015 jsme dokončovali dva projekty v této oblasti.
Tříletý projekt s názvem Diakonie proti obchodování s lidmi a pracovnímu vykořisťování je podporovaný švýcarskou organizací HEKS,
je z něj pokryt hlavně provoz našeho azylového domu a náklady spojené
s provozem azylu i s terénní prací. Naši klienti pocházejí většinou
z
chudších členských zemí EU, převážně z Rumunska a Bulharska. Více o
práci azylu, krizové pomoci i terénní práci na jiném místě této zprávy (viz.
zpráva z azylu).
Dvouletý projekt Prevence obchodování s lidmi a vykořisťování v EU
finančně podporuje organizace Kirchen helfen Kirchen. Hlavním výstupem
tohoto projektu je vytvoření preventivního e-learningu určeného potenciálním pracovním migrantům. Vytvořili jsme tři jazykové mutace (českou,
rumunskou a bulharskou). E-learning obsahuje základní informace o
českém pracovním trhu a o právech a povinnostech zaměstnanců, ať již
v pracovním poměru, tak také při práci na dohody. Informace i praktická
cvičení obsažená v e-learningu by měly pomoci potenciálním pracovním
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migrantům stát se odolnějšími vůči nabídkám prekérní práce, různým
nelegálním praktikám a pracovnímu vykořisťování a obchodování s lidmi obecně. E-learning v současnosti používají hlavně naši klienti, nyní
pracujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi na jeho rozšíření v
zemích původu migrantů.
Na pokračování a rozvoj obou projektů jsme napsali projekty nové, které
již byly schváleny. V dalším tříletém období bude pokračovat finanční
podpora od obou výše zmíněných organizací.

Středisko pro zrakově postižené
Jan Červeňáková, vedoucí služby
Nabízené služby
I v r. 2015 poskytovalo Středisko svoje služby lidem se zrakovým postižením
pravidelně a v plném rozsahu, a to ve dvou základních oblastech:
Nabídka křesťanské literatury (periodika, biblické čtení, knižní tituly) ve
zvukové, elektronické i braillské podobě a setkávání a pobytové akce lidí
se ZP a jejich přátel.
Kromě výše uvedeného jde i o další kontakty (občasné doprovody,
e-maily, telefony,
dopisy…). Při poskytování služeb je vždy brán ohled na individuální přání
a potřeby jednotlivých uživatelů.
Uživatelé služeb
V tomto roce využilo služeb Střediska cca 190 zájemců, většinou
opakovaně, řada z nich i ve více oblastech.
Diakonie ČCE - SCPS
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Personální zajištění
Činnost střediska zajišťovali 2 stálí pracovníci (HPP 1,55 úvazku), externí
načitatelé (DPP) a řada dobrovolných spolupracovníků – vše s podporou
a pomocí ředitele a účetní SCPS (oba na 0,1 úvazku).

Finanční zajištění
Vzhledem k nepřiznání dotace MHMP ani MPSV fungovalo středisko
na základě minulých i současných darů a za podpory ostatních služeb
SCPS.
Pokud by se podobná situace opakovala i v r. 2016, byla by pro činnost
Střediska likvidační.
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Prezentace:
Informace o službách a činnosti Střediska je možné najít i na pravidelně
aktualizovaných webových stránkách střediska (http:// szp.diakoniecce.
cz).
Kromě toho jsme se v r. 2015 prezentovali na Noci kostelů ve sboru ČCE
v Praze – Uhříněvsi, v rámci benefičního koncertu v ECM v Praze 2, na
veletrhu neziskových organizací Prahy 1, byli jsme pozváni do vysílání
TWR – Radia 7 + další jednotlivě předané informace a letáčky.

Odborná sociální poradna v oblasti asistivních technologií – Lifetool
Rostislav Jakoubek, vedoucí služby
Úvazky za rok 2015
•Celkem 1,3 úvazek
•leden až červen 0,7 úvazek (Vedoucí sociální pracovník)
•červen až prosinec 1,3 (Vedoucí sociální pracovník 0,7 + sociální pracovnice, speciální pedagog pracovník 0,6)
Klienti
•Poradna Lifetool poskytla za rok 2015 poradenství celkem 364 osobám
•Z toho s pěti klienty pracovala dlouhodobě
•Zapůjčila 5 pomůcek
•Zrealizovala celkem 20 školení

Diakonie ČCE - SCPS
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Jak poradna slouží svým klientům/naplňuje své poslání Kolik seniorů
díky nám umí vyhledat informace?
143 seniorů díky našim školením a workshopům dokáže ovládat tablet,
vyhledávat na internetu informace potřebné k běžnému životu (např. jízdní
řády, ordinační hodiny, kulturní akce), najít si a stáhnout aplikace, které jim
usnadní komunikaci a orientaci ve společnosti. Díky tomu zvyšují své sociální začlenění.

Kolik lidí s postižením dokáže jasně definovat, s jakou pomůckou se
stává více soběstačným?
Díky dlouhodobé spolupráci s pěti klienty jsme v rámci individuálního plánování
zhodnotili jejich možnosti, cíle a potřeby a prostřednictvím pomůcek, které si
mohli několikrát za sebou zapůjčit a vyzkoušet ve svém prostředí, umožnit
přístup k počítači (pomocí ovládání očima, ústy nebo tlačítky) a interakci
s okolím a tím zásadně snížit bariéry, které překonávají při přístupu k informacím. Zapůjčení pomůcek slouží k tomu, aby bezplatně otestovali tu
nejvhodnější a při koupi pak měli velmi jasnou představu, s jakou pomůckou
se stávají nejvíce soběstačnými.
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Studenti a veřejnost získali nejnovější poznatky a odborné informace
Poradnu také v roce 2015 navštívilo 77 studentů a 139 osob z řad veřejnosti,
studenti získali povědomí o tom, jak se pomůcky pro alternativní komunikaci
v čase vyvíjí a také informace o nejnovějších trendech v asistivních technologiích a alternativní komunikaci. Veřejnost, ať již odborná, nebo široká,
dostala odborné informace i nové poznatky. Všichni mohou přenést získané
informace do praxe ve svém zaměstnání i v práci s klienty.

Akce poradny 2015
•Zapojení do programu UISEL - Lifetool se stal odborným garantem mezinárodního projektu UISEL, který má za cíl zvýšit digitální vzdělání seniorů.
Projekt je realizován organizací Život 90 společně s dalšími evropskými
zeměmi. Proběhlo 10 kurzů v Komunitním Centru Prádelna
•Vyšel odborný článek v časopise Sociální služby
•Spolupráce s vědeckou knihovnou Kladno – společná realizace školení
a poradenství „Práce s tabletem a aplikace pro usnadnění komunikace,
přístup k informacím“ pro seniory z Kladna
•Káva v tichu 2015 – Ve spolupráci s centrem pro alternativní komunikaci a
Jedličkovým ústavem jsme uspořádali jedinečnou akci svého druhu v ČR na
podporu povědomí o alternativní komunikaci
•Týden rané péče – Se Společností pro ranou péči jsme byli součástí interaktivního odpoledne pro laickou i odbornou veřejnost
•Jednodenní stáž v mateřské pobočce Lifetool Linz v Rakousku
•Účast v pořadu ČT – Ve spolupráci s pořadem Klíč jsme domluvili s naším
dlouhodobým klientem Lukášem natočení dílu o tom, jak mu pomáhají technologie v začlenění do života. V reportáži používá mimo jiné Integramouse.
Diakonie ČCE - SCPS
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Hospodaření střediska v roce 2015
Helena Hromádková, účetní střediska
Služby pro oběti obchodu s lidmi a služby odborného sociálního poradenství hospodařily v uplynulém roce s vyrovnaným rozpočtem a výsledkem je
rovnováha mezi náklady a výnosy. Provoz Střediska pro zrakově postižené
se v minulém roce poprvé v historii musel obejít bez jakékoli podpory z
veřejných rozpočtů. Jeho hospodaření tedy skončilo v účetní ztrátě. Ztráta
byla na konci účetního období započtena proti vlastnímu jmění SZP.

Náklady SCPS 2015
Spotřebované nákupy			
Služby
				
Osobní náklady			
Daně a poplatky			
Ostatní náklady			
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek
Poskytnuté příspěvky			

562 159,64
2 071 270,68
3 983 849,02
13 027,41
367 917,95
140453,00
49 000,00
7 187 677,70

Výnosy SCPS 2015
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. pol
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

1 001 715,00
579 873,59
23 000,00
3 239 089,11
2 344 000,00
7 187 677,70
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Náklady SCPS 2015

Výnosy SCPS 2015
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Partneři a dárci
Vážení, dárci, pracovníci spolupracujících organizací a další partneři,
děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu vyjádřenou spoluprací, finančními
i materiálními dary.
Děkujeme Vám všem, kteří zahrnujete naši práci i životy uživatelů našich
služeb do svých přímluvných motliteb.

Diakonie ČCE - SCPS
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Foto: Internetový průvodce o pracovních podmínkách v ČR, archiv SCPS

www.scps.diakonie.cz
Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb
Čajkovského 1640/8,
130 00 Praha 3 – Žižkov
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telefon: +420 222 968 754 mobil: 724 039 455
email: scps@diakonie.cz
IČ: 48136093

