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Úvod
Milí přátelé,
„Slyšíš? Slyším!“ tak se jmenuje zvukový časopis, který už 25 let vydává středisko pro zrakově postižené. Výročí
tohoto unikátního periodika mě přivedlo k hlubšímu přemýšlení o významu jednoslovné otázky a jednoslovné
odpovědi, kterou má časopis v názvu.
Slyšíš? Slyšíme? Volání těch, kteří potřebují vyslechnout, podepřít, pomoci…
Jistěže slyšíme, ale někdy bychom raději neslyšeli. Všichni něco potřebují, všichni po nás neustále něco chtějí a
není v lidských silách všem vyhovět. Nedokážeme být dobří vždycky a ve všem. Člověk totiž v jádru není dobrý,
jak bychom si rádi mysleli.
A přece! Najdou se takoví, kteří jsou ochotni naslouchat a mají srdce i ruce stále připravené ku pomoci. Jako
křesťan věřím, že činí-li člověk dobré věci, je to proto, že skrze něj působí v tomto světě Bůh. Bůh totiž není
ničím omezen, stojí mimo čas a prostor a může jednat skrze kteréhokoli člověka, bez ohledu na to, jestli víru má
či nikoli. Proto vděčně sleduji vše dobré co se děje prostřednictvím práce evangelické Diakonie, našeho střediska,
prostřednictvím práce mých kolegů. Vnímám to jako prostou odpověď na volání z hlubiny lidské existence.
Slyším!
Bohu díky!
Důležitou součástí naší práce je také zodpovídání se dárcům, představeným i státu. A tak vám předkládáme roční
zprávu o naší činnosti a věříme, že se budete při jejím čtení radovat ze všeho dobrého, co se v uplynulém roce
povedlo. Nebylo by to možné také bez vaší podpory. Finanční, materiální, morální i duchovní. Děkujeme za ni.
V Praze dne 17. 6. 2015
David Michal

Členové správní rady střediska v roce 2014
David Michal, Alena Fendrychová, Mgr. Jana Červeňáková

Členové dozorčí rady střediska v roce 2014
Milan Souček, PhDr. Marie Jelínková, PhD., Eva Budzáková, PhDr. Jarmila Čierná, Mgr. Petr Firbas, Mgr. Ka
rolína Hrubá, Mgr. Miroslav Janeba, Ondřej Petr, Olga Richterová
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Naše služby
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Středisko pro zrakově postižené

Vedoucí služby: Mgr. Jana Červeňáková
Autorka textu: Mgr. Jana Červeňáková
Středisko pro zrakově postižené je registrovanou sociální službou poskytující sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Jeho služby jsou určeny všem lidem, kteří mají problémy s přijímáním informací četbou běžného tisku. Cílem je
snaha rozšířit možnosti získávání informací především v oblasti křesťanství, a tak doplnit to, co v jiných nabídkách chybí. Středisko, které svou činností navázalo na různé předchozí aktivity, vzniklo 1. 1. 1993. Jako samostatný subjekt působilo do konce roku 2010.
Ročně využije služeb Střediska téměř 200 zájemců.
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CO STŘEDISKO NABÍZÍ
Nabídka literatury:
Zvukové oddělení připravuje (vybírá texty, zajišťuje nahrávání, zpracovává) a zájemcům distribuuje zvukový
časopis Slyšíš? – Slyším, Manu – biblické čtení na každý den, dva křesťanské časopisy a řadu knižních titulů na
kazetách nebo na CD ve formátu MP3 – podle zájmu a objednávky čtenářů.
Od roku 2013 je též možnost (pro registrované ZP zájemce) samostatného stahování zvukového časopisu
prostřednictvím internetu. Do budoucna počítáme s rozšířením této nabídky i na další oblasti zvukové literatury.
Oddělení braillské literatury připravuje, tiskne a nabízí křesťanská periodika (Denní čtení a časopis Kroky)
i některé knižní tituly v Braillově slepeckém písmu. Jde především o jednotlivé biblické knihy. Tato nabídka
Střediska je zcela ojedinělá.
Čtenáři elektronického (digitálního) oddělení jsou zrakově postižení uživatelé moderní techniky. Nabízená periodika a knižní tituly čtou pomocí hlasového výstupu nebo braillského řádku, případně zvětšovacího programu.
V současné době jsou periodika či knížky zasílány zájemcům e-mailem, v budoucnu počítáme také s možností
samostatného stahování.
Ve zvětšeném písmu připravuje a nabízí Středisko Denní čtení – krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské.
Využívají ho především starší členové různých církevních denominací.
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Příprava a organizace setkávání lidí se zrakovým postižením a jejich přátel:
Setkávání ve všech podobách poskytují prostor pro získávání nových informací a zkušeností i vytváření sociálních kontaktů.
Odpolední setkání - podle dohody, většinou 1x měsíčně – klubové setkání v prostorách Střediska – pro skupinku
účastníků z Prahy a blízkého okolí.
Víkendová setkání - 1x za půl roku na různých místech republiky; s duchovním, vzdělávacím a kulturním programem.
V r. 2014 se víkendová setkání konala ve sborech ČCE v Pardubicích a Praze-Vršovicích.
Letní týdenní pobyty s rekreačně-turistickým programem - obvykle 2 týdny během prázdnin, již po řadu
let na Šumavě, na chalupě Veselka nedaleko Vimperka. O pobyty je stálý zájem jak ze strany pravidelných, tak
nových účastníků.
Na víkendových setkáních i letních pobytových akcích se Středisko snaží zajistit účastníkům v případě potřeby
doprovod. Spoluprací s dobrovolníky a výběrem ekonomicky nenáročných lokalit se snaží umožnit účast i
zájemcům s nižšími příjmy.
Většina služeb Střediska probíhá formou zásilkové služby, velice důležité jsou proto i další osobní kontakty
– písemné (e-mailové) a telefonické, příp. osobní návštěvy.
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Personální zajištění:
•
vedoucí služby a sociální pracovnice (0,75)
•
pracovník v soc. službách a operátor informačních a
komunikačních technologií (0,2 + 0,6)
•
administrativní pracovnice (0,1?)
Na přípravě a poskytování služeb se podíleli též externí spolupracovníci (načitatelé pro zvukovou knihovnu) a dobrovolní
spolupracovníci (zvuková knihovna, setkávání, zajišťování
podkladů pro elektronickou knihovnu).

Finanční zajištění:
dotace:
MPSV
grant:		
MČ Praha 9
dary:		
některé sbory i jednotlivci

ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH
Celkem uživatelů služeb:
z toho				

193
35 jednorázových

Zvukové oddělení:
Zvukový časopis:		
10× ročně
Mana:				
12× ročně
Český bratr:			
12× ročně
Slovo a život:			
3× ročně
Zvukové knihy:
(10 nových titulů)

117 odběratelů		
38 odběratelů		
18 odběratelů		
6 odběratelů		
63 odběratelů		

932 zásilek + 83 stažení
359 zásilek + 50 stažení
152 zásilek + 13 stažení
21 zásilek
529 zásilek

Braillské oddělení:
Společné čtení:		
4× ročně
Kroky:				
6× ročně
Knižní tituly:		
(0 nových titulů)
Výpůjčky knih:		
4 odběratelé

22 odběratelů		
11 odběratelů		
3 odběratelů		
4 zásilky

88 zásilek
66 zásilek
3 zásilek

Zvětšené písmo:
Společné čtení:				

40 odběratelů

Elektronické oddělení:
Časopisy:		
11 titulů		
Knižní tituly:		
(6 nových titulů)
Společné čtení:				
Evangelický kalendář:				

27 odběratelů		
7 odběratelů		
7 odběratelů
9 odběratelů

Setkávání:
Víkendová:		
Odpolední:		
Týdenní pobyty:

255 zásilek
11 zásilek

2× celkem 42 účastníků (z toho 24 ZP)
5× průměr 6 účastníků
2× celkem 28 účastníků (z toho 14 ZP)

Kromě výše uvedeného byla uskutečněna řada dalších kontaktů (e-maily, telefony, dopisy, návštěvy).
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Program “Ne násilí”
(Pomoc obětem obchodu s lidmi a
vykořisťování na trhu práce)

Vedoucí služby: Mgr. Lucie Vojtková
Autorka textu: Mgr. Lucie Vojtková
Cílem programu Ne násilí je poskytování pomoci, podpory a ochrany osobám obchodovaným, vykořisťovaným
na trhu práce a osobám, které jsou těmito jevy ohroženy.
Diakonie ČCE – SCPS v rámci projektu Ne násilí sloučila v roce 2014 své aktivity v rámci registrované pobytové
sociální služby Azylový dům, který má kapacitu 9 osob. Pobytová služba začala poskytovat služby také párům a
samostatným ženám a celkově byla poskytnuta 57 osobám.
V roce 2014 jsme sloučili azylový a krizový byt do jednoho domu s kapacitou 9 osob. Zde poskytujeme registrovanou sociální službu azylový dům. Služba je určena hlavně mužům, v případě potřeby ji však využívají i páry a
samostatné ženy. Celkově byla poskytnuta 57 osobám.
Nejvíce osob bylo z Rumunska dále pak z Bulharska, Moldávie, Arménie, Mongolska, Slovenska, našich služeb
využili také občani České republiky, kteří byli identifikováni jako oběti obchodu s lidmi ve Velké Británii.

9

Pracovníci azylového domu uskutečnili v roce 2014 celkem 18 terénních výjezdů v těchto krajích: Středočeský
kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, hlavní město Praha, Jihomoravský kraj,
Vysočina. V terénu bylo osloveno celkem 423 osob a distribuováno 1081 kusů informačních letáků.
Počet pravděpodobných obětí obchodu s lidmi v letech 2010 – 2014:

Z informací získaných od klientů azylového domu a z terénních výjezdů je zřejmé, že i nadále pokračuje trend
zaměstnávání osob ze zemí EU přes agentury práce, díky legislativním omezením (pro země mimo EU) a
jednodušší administrativě. Většina námi kontaktovaných osob pocházela z Rumunska a Bulharska, v menší míře
jsme se setkávali s občany Slovenska a Polska. Výrazně méně se setkáváme s občany tzv. „třetích zemí“, zejména
počet oslovených osob z Ukrajiny je srovnatelně nižší než v předchozích letech.
Uživatelé našich služeb jsou převážně občané Rumunska a Bulharska, kteří pracují bez pracovní smlouvy, na
základě ústních dohod, nebo mají smlouvy, které jsou sepsány účelově tak, aby zajišťovaly především ochranu
zprostředkovatele v případě vzniku konfliktu mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Smlouvy jsou pracovníkům
předkládány v češtině, s jejich obsahem nejsou seznamováni. Většina pracovníků tedy vychází z ústních dohod,
které vznikly na počátku pracovního vztahu, což následně vede ke vzniku konfliktů mezi zainteresovanými
stranami a ztěžuje vymahatelnost nároků.
Velmi často se setkáváme s praktikami, ze kterých je zřejmé, že agentury práce zneužívají neznalosti pracovněprávního prostředí ČR a neinformovanosti svých zahraničních pracovníků. V průběhu pracovního vztahu jsou
těmto osobám mzdy různě kráceny (ubytování, pokuty, neplnění norem, které se mění apod.), nebo nejsou vyplaceny vůbec, naopak jsou pracovníci vyzývání k uhrazení dlužných částek, které tímto krácením vznikají.
Nábor velmi často probíhá ústně v zemích původu, ale i prostřednictvím inzerce dopravních firem, které zároveň
zajištují kontakt na „zaměstnavatele“.
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Finanční zajištění
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), jedná se o tříletý projekt, který končí v prosinci 2015 a hradí jej švýcarská organizace
HEKS. Dále realizujeme projekt Prevence obchodování s lidmi a vykořisťování v EU (Prevention of trafficking
in human beings and exploitation in EU), který je dvouletý a rovněž končí na konci roku 2015, hradí jej německé
církve, organizace Brot für die Welt / Kirchen helfen Kirchen.

Prevence
Jak již bylo výše řečeno, velmi často se setkáváme s praktikami, ze kterých je zřejmé, že neféroví zaměstnavatelé
zneužívají neinformovanosti zahraničních pracovníků
a jejich neznalosti pracovně-právního prostředí v ČR.
Tuto situaci bychom rádi změnili prostřednictvím elearningu, ve kterém se potenciální pracovní migranti do
ČR dozvědí relevantní informace o českém pracovním
trhu a naučí se, jak postupovat v případě problémů. Elearningový modul je součástí projektu Prevence obchodování s lidmi a vykořisťování v EU. O pomoc při
jeho šíření jsme oslovili cca 10 organizací v Rumunsku
a Bulharsku, chceme jej spustit v roce 2015.
Jako první krok k vytvoření e-learningu jsme v loňském
roce provedli dotazníkové šetření mezi 200 rumunskými a bulharskými pracovníky v ČR pracujícími
na nízko placených pozicích. Pomocí 20 otázek jsme
zjišťovali jejich pracovní podmínky a hlavní problémy, kterým na českém pracovním trhu čelí. Měli také
možnost navrhnout, jak by se mohla podle nich jejich

situace zlepšit.
Zpráva z výzkumu potvrdila naše dosavadní poznatky
z práce s našimi klienty. Až dvě třetiny respondentů
měly v ČR pracovně právní problémy, které se týkaly
hlavně vyplácení mezd, dodatečných poplatků a pokut
pracovním agenturám, špatného ubytování, slovního i
fyzického násilí apod.
Mezi návrhy ke zlepšení situace pak respondenti
často jmenovali možnost získat relevantní informace
o pracovně – právních podmínkách v ČR ve svém jazyce.
Zpráva nám slouží jako podklad pro vznikající e- learning. Informace z ní však také chceme použít při snaze o
změnu dosavadní praxe zaměstnávání cizinců skrz pracovní agentury, družstva či s.r.o, kde podle dostupných
zpráv dochází k častému vykořisťování migrantů pracujících v ČR.
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Pomoc obětem obchodu s lidmi a
vykořisťování na trhu práce
pracoviště Plzeň

Vedoucí služby: Mgr. Jan Vaněk
Autor textu: Mgr. Jan Vaněk
Od roku 2010 poskytuje Diakonie ČCE registrovanou sociální službu terénní programy podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, § 69 a vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, § 34. Služba je poskytována terénní formou v celém Plzeňském kraji v závislosti na
potřebě uživatelů služby. Terénní pracovníci se zaměřují na skupiny osob ohrožené vykořisťováním, komerčním
zneužíváním a obchodem s lidmi, vyhledávají potenciálně obchodované a vykořisťované osoby v jejich typickém
prostředí, poskytují informace o možných způsobech pomoci a předávají kontakty na pomáhající nestátní neziskové organizace. V případě potřeby pracovníci zajištují či zprostředkovávají stabilizaci psychického a fyzického
stavu klientů, jakož i vhodné podmínky k tomuto procesu.
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Tým v Plzni se momentálně skládá z pěti pracovníků a disponuje vlastní tlumočnicí do bulharštiny. Další jazyková
vybavenost zahrnuje ukrajinštinu a angličtinu. Ve spolupráci s pražským střediskem pak pokrýváme i rumunsky
hovořící uživatele služeb. Práce s klienty je individuální a hlavním předmětem zájmu jsou pracovně - právní vztahy, zejména pak podvodné jednání pracovních agentur, nevyplacené mzdy a odměny za práci apod. Kromě této
problematiky řeší středisko v Plzni také pobytové záležitosti migrantů a další náležitosti spojené s pobytem na
území ČR, jako je zdravotnická péče, pojištění atd. V posledních měsících se taktéž díky rozšíření týmu rapidně
zvýšila úspěšnost řešených případů a potenciální klienti se na službu obrací čím dál častěji sami, neboť informace
o službě úspěšně kolují mezi cílovou skupinou.

Velkou výzvou pak v průběhu roku bylo vypracování informačních brožur pro cizince, které mají za úkol informovat o základních problémech migrantů pobývajících na území ČR. Cílem bylo zejména srozumitelné po
psání rizikových situací bez inklinace k vyjmenovávání složitých paragrafů a zákonů tak, aby byl čitelný daný
problém a v ideálním případě prevence těchto problémů a to i za použití konkrétních příkladů z praxe terénních
pracovníků.
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Poradna Lifetool

Vedoucí služby: Bc. Rostislav Jakoubek
Autor textu: Bc. Rostislav Jakoubek
Poradna Lifetool poskytuje odborné poradenství v oblasti komunikace a rozvoje dalších schopností a dovedností
s použitím nových technologií. Je určena dětem, dospělým i seniorům, kteří kvůli svému postižení nebo chronickému onemocnění ztratili částečně či zcela možnost komunikovat, případně přišli o jiné dovednosti.
Tato služba je jak ambulantní, tak terénní, neboť kromě poskytování odborného poradenství v poradně Lifetool
jezdí pracovník poradny v případě potřeby za klienty do jejich domovů. Na místě potom provádí základní šetření,
tak aby mohl vhodně nastavit další způsob odborného poradenství, popřípadě učí uživatele dané služby a jejich
rodinné příslušníky zacházet již s konkrétními pomůckami.
Noví uživatelé jsou přijímáni na základě svého svobodného rozhodnutí, případně rozhodnutí jejich zákonných
zástupců. Při dlouhodobé spolupráci pracovník Lifetoolu pravidelně zjišťuje, čeho chce uživatel prostřednictvím
služby dosáhnout, a tento osobní cíl je průběžně vyhodnocován v rámci individuálního plánu.
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Metody práce
Pracovník poradny Lifetool pracuje buď individuálně se samotnými uživateli, nebo s jejich rodinami. Krátkodobá
spolupráce spočívá ve zprostředkování informací o možnostech bezbariérového přístupu k počítači a o metodách
alternativní podporované komunikace.
Při dlouhodobé spolupráci je kladen důraz na zakázku konkrétního uživatele, jsou rozvíjeny jeho stávající
schopnosti a dovednosti tak, aby prostřednictvím získaných informací dosáhl lepších podmínek pro integraci ve
společnosti a aby se mu dostalo podpory v jeho samostatnosti.
Poradenská činnost směrem k profesionálům a rodinným příslušníkům zvyšuje všeobecné povědomí o možnostech
použití techniky a jejich prostředcích pro lidi s postižením nebo seniorům.
Služba je bezplatná a je poskytována v prostorách, které Diakonii ČCE smluvně pronajalo středisko Diakonie
ČCE Zvonek v Praze 4, Šípková ul. 1838. Vstup do budovy je samostatný a bezbariérový. K dispozici jsou
dvě místnosti, hygienické zázemí a chodba, přičemž celková rozloha plochy činí 83,6 m2. Poradna je vybavena
počítačovými přístroji a dalšími technologiemi, které umožňují tuto službu poskytovat již od 1. ledna 2010.
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Aktivity poradny v roce 2014
V dubnu 2014 nastoupil do poradny nový vedoucí sociální pracovník Bc. Rostislav Jakoubek. Vystřídal v poradně
Terezu Pleskotovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Nový pracovník je zaměstnán ve službě Lifetool na
0,7 úvazek.
V květnu 2014 navštívila poradna Lifetool veletrh pomůcek pro handicapované a seniory INTEGRA v Rakousku.
Mohli jsme tak načerpat novou inspiraci a vidět novinky z oblasti asistivních technologií a alternativní komunikace. Při této příležitosti jsme se setkali s mateřskou poradnou Lifetool Austria se sídlem v Linzi.
V květnu 2014 byly nově vytvořeny přehledné webové stránky služby, zároveň funguje profil na Facebooku a
nově bylo spuštěno fotografické album poradny v aplikaci Instagram.
Poradna se v roce 2014 zaměřovala na využití asistivních technologií u seniorů. Velmi úspěšná byla školení/workshopy - Tablet pro seniory, které Lifetool pořádala pro seniory i pečovatele, ať už v učebně Lifetool nebo přímo v
zařízeních pro seniory. Minulý rok proběhlo celkem 7 školení, a dále probíhají. Poradna poskytla informace 112
klientům a zapůjčila celkem 11 pomůcek.
V roce 2014 poradna také navázala úspěšnou spolupráci s neziskovou organizací Život 90. Společně jsme pracovali v rámci evropského projektu UISEL, který má za cíl vzdělávat seniory v oblasti ICT. V projektu vystupuje
Lifetool jako odborný garant. Také se podařilo oslovit českou firmu NETIO, která vyrábí chytré zásuvky ovládané na dálku a zdarma nám do poradny jeden prototyp věnovala.
V následujícím roce bychom chtěli pokračovat v pořádání školení a workshopů. Zároveň bychom chtěli rozšířit
naše služby o poskytování poradenství v oblasti telepéče a tísňové péče (péče poskytovaná prostřednictvím ICT
na dálku).
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Program práce s migranty

Vedoucí programu: Alena Fendrychová
Autor textu: Alena Fendrychová
Individuální pomoc migrantům
I v minulém roce jsme pokračovali v dlouhodobé podpoře rodin a jednotlivců z řad migrantů, kteří se nedokáží
vlastními silami zařadit do společnosti. Jedná se často o ženy samoživitelky a o osoby, které se u nás setkali s
vykořisťováním. Těmto rodinám či jednotlivcům poskytujeme dlouhodobě materiální pomoc, ale pomáháme i s
jednáním s úřady a školami tam, kde je překážkou jazyková nebo kulturní bariéra. Snažíme se také využít dobrovolníky z evangelických sborů, kteří podle individuálních potřeb s migranty spolupracují (6 sborů). V loňském
roce se zintenzívnila spolupráce s naším partnerským branickým sborem, kde koordinátor pravidelně organizuje
materiální sbírky pro naše klienty. Pokračuje úzká spolupráce s II. žižkovským sborem. V minulém roce jsme také
hojně využívali nabídky potravinové banky. Dále spolupracujeme s několika soukromými donory, dostáváme od
nich materiální i finanční podporu.
Tento typ pomoci v loňském roce využilo 37 osob (včetně 17 dětí) původem z Vietnamu, Čečny, Kuby, Ukrajiny,
Uzbekistánu, Kazachstánu a Ruska.
V loňském roce jsme také zakončili finanční sbírku na podporu těžce popálené ukrajinské holčičky Marty. Do
konce května jsme vybrali 175 300 Kč, čímž se uhradil téměř celý dluh, který rodina měla vůči nemocnici.
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Práce s tzv. nelegálními migranty v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem
Již osmým rokem pravidelně jezdíme do detenčního zařízení MVČR v Bělé pod Bezdězem. Organizujeme zde
šicí dílnu pro zadržené ženy, někdy dílnu navštěvují i muži. V detenčním zařízení jsou zadržováni ti migranti,
kteří nějakým způsobem porušili zákon o pobytu cizinců. Jsou zde držení až půl roku (ve výjimečných případech
i déle), než se jejich kauza vyřeší. Návštěvníkům dílny pomáháme se základy šití, mohou si vyrobit jednoduché
oděvy, polštáře či tašky. Občas se zde ale vyskytnou i zkušené švadleny, které jsou schopné šít kalhoty, saka či
kabáty. Někdy také posílají takto vyrobené oblečení domů svým dětem, které mnohdy i několik let neviděly. Kvůli
špatné ekonomické situaci ve své zemi jsou totiž nuceny hledat si práci v bohatších evropských zemích a děti
zůstávají v péči širší rodiny. Vedle šití, které pomáhá smysluplně vyplnit volný čas zde zadržovaných lidí, slouží
dílna i jako prostor, kde si lidé různých jazyků, kultur a náboženství sdělují své osudy a vyměnují zkušenosti.
Vloni jsme navštívili Bělou devatenáctkrát.
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Public relation, Fundraising
Pracovníci PR a FR: Mgr. Petra Havelková, Bc. Rostislav Jakoubek
Autor textu: Bc. Rostislav Jakoubek
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Public Relation

Naše Facebooková stránka čítá momentálně 136 osob,
za rok 2014 se podařilo získat za cca 100 osob, počty
V prosinci 2014 naše středisko zveřejnilo výzkumnou našich fanoušků pravidelně rostou cca 1 fanoušek za
zprávu - Výsledky výzkumu o pracovních podmínkách týden.
občanů Bulharska, Rumunska a Moldavska v České Během roku 2014 prošel také náš web velkou revitarepublice. Zpráva obsahuje unikátní informace o pod- lizací a úpravou, jak z hlediska struktury webu, tak po
mínkách pracovních migrantů v ČR a proto se stala stránce obsahové.
velmi vyhledávanou médii a novináři.
Další články vyšly o službě Lifetool a jejích workshopech – Tablet pro seniory. Celkem bylo o našem
středisku otisknuto osm novinářských článků.
Naši pracovníci také prezentovali naše služby v rádiovém vysílání. Na rádiu Proglas hovořila o práci Diakonie a o službě Středisko pro zrakově postižené, Vedoucí služby střediska Jana Červeňáková. Do Českého
rozhlasu zase vyprávěli o své práci naši terénní pracovníci.
Pro komunikaci s veřejností využívá středisko sociální
sítě na Facebooku a Instagramu, dále také Pravidelně
zasíláme našim přátelům a partnerům Střediskový zpravodaj s čerstvými novinkami ze služeb.

Fundraising
Snažíme se také získat finance na naši práci i mimo naše dosavadní
zdroje. Za tímto účelem jsme se zúčastnili různých akcí na kterých
jsme získávali dárcovskou pomoc a zároveň prezentovali naši práci. Za rok 2014 jmenujeme některé z nich:
•Noc kostelů – prodávali jsme zde pochoutky, které vytvořili
klienti z našich služeb a záložky do knihy
•Refufest – festival oslavující kulturní rozmanitost
•2x Bleší trh na Tylově náměstí
•Jako propagační předmět jsme nechali potisknout plátěné tašky s
nápisem s logem Diakonie ČCE
•Úspěšně jsme realizovali sbírky potravin pro azylový dům,
pravidelně pro tyto účely navštěvujeme potravinovou banku
•Veletrh sociálních služeb, které pořádá Praha 2
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Hospodaření střediska

Účetní střediska: Helena Hromádková
Autor textu: Helena Hromádková

Hospodaření střediska v roce 2014
V roce 2014 činily náklady střediska 5 298 108,15 Kč. Největší část tvořily osobní náklady (cca 68 %), náklady
na služby (17%) a spotřebované nákupy (cca 10 %). Náklady byly čerpány v souladu s projekty střediska, žádné
mimořádné náklady v roce 2014 nevznikly.
Výnosy činily 5 394 037, 96 Kč. Největší část tvořily nadační příspěvky od našich zahraničních partnerů (cca
58%) a dotace od MPSV (cca 36%).
Výsledkem hospodaření za rok 2014 je zisk vy výši 95 929, 81 Kč. Ziskem skončilo středisko Lifetool, kam
se do výnosů dostal nerealizovaný projekt z roku 2011. Po dohodě s auditorem bude tento výsledek rozpuštěn v
roce 2015. Výsledkem hospodaření ostatních programů byla 0 Kč. V programu Ne – násilí ale bylo u víceletých
zahraničních projektů převedeno na výnosy příštích období (dokonce 2015) cca 400 000 Kč.
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Tržby za vlastní výkony a za zboží 		
Ostatní výnosy 				
Přijaté příspěvky				
Provozní dotace 				

165 096,10
213 419,87
103 301,98
945 000,00
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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
modliteb.
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