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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
letošní rok přinesl evangelické Diakonii výraznou změnu. Vedení se  od
1. dubna ujal nový ředitel, bratr Jan Soběslavský. Nejvýraznějším bodem
jeho programu pro Diakonii jsou bezesporu hodnoty, ze kterých by mělo
v posledku vycházet veškeré naše konání.
Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně
pomáhá potřebným. Tak zní celkem prostá věta, která artikuluje čtyři
klíčové hodnoty, na kterých chceme společně stavět.
Ve Středisku celostátních programů a služeb je pro nás fakt, že tvoříme
společenství, které spojuje vzájemná důvěra, úcta, přátelství a pohled
upřený ke společnému cíli, hodně důležitý. Chceme se v práci cítit dobře,
těšit se z ní a ovšem také cítit uspokojení z toho, že má smysl.
Milosrdenstvím rozumíme přidanou hodnotu, kterou se snažíme přinášet
do vztahů s našimi klienty. Vnímavost, otevřenost, laskavost a pochopení,
ale také stanování hranic, které nás udrží bezpečně „na hřišti“.
Máme dobrou naději, že utrpení v tomto světě není nekonečné. Všechny
vezdejší bolesti i trápení jednou pominou. Můžeme z toho čerpat povbuzení
pro bitvy, které zdánlivě nelze vyhrát. Zkušenosti, znalosti a dovednosti,
které zcela vědomě i mimoděk načerpáváme, nám umožňují pohled za
horizont, který může proměnit perspektivu a sytit nadějí, když pod tíhou
každodennosti klesáme.
Konečně pak fortelně, dobře řemeslně a s využitím všech našich talentů
a vědomostí odvedená práce může působit skutečnou změnu v životech
lidí, se kterými pracujeme, a tím nás přibližovat k dosažení hlavní mety,
kterou Diakonie spatřuje v pomoci potřebným.
Odpusťte mi, prosím, poněkud delší expozé, ale jsem přesvědčen, že
pokud se podíváte na naši práci v uplynulém roce prizmatem diakonických
hodnot, lépe pochopíte naši motivaci i opodstatnění existence našeho
střediska.
Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte, podporujete nás či nám jen
prostě držíte palce.
V Praze dne 15. 6. 2017
David Michal
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PROGRAM POMOCI
OBĚTEM
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI



Program pomoci
obětem obchodování s lidmi
• V rámci tohoto programu provozujeme sociální služby azylový dům (AD)
a terénní krizovou pomoc (KP).
• Vedoucí programu i obou sociálních služeb byla po celý rok 2016 
Mgr. Petra Krupičková, která je také autorkou krátkého shrnutí činnosti tohoto programu v minulém roce.
• Služby zajišťovali 4 zaměstnanci v hlavním pracovním poměru, 4 odborníci (překladatelé, právník) a 1 servisní pracovník (azylový dům) na
dohodu o provedení práce.
• Služeb azylového domu využilo v minulém roce 33 klientů. V rámci
krizové pomoci jsme realizovali 40 terénních výjezdů po celé ČR a poskytli podporu 112 klientům.

Témata
• Pomoc při řešení problému s nevyplacenou mzdou, zajištění poradenství (sociální, pracovní, právní), dva z klientů AD byli identifikováni jako
oběti trestných činů krádeže. Dále byla poskytována asistence při kontaktu s úřady, s pracovními agenturami, zajistili jsme překlady dokumentů
z rodného a do rodného jazyka (např. lékařské zprávy), potravinová pomoc z potravinové banky nebo v individuálních případech (pro klienty
krizové pomoci) zajištění ubytování v ubytovnách. Zapojili jsme se do
odběru potravinových balíků v rámci programu MPSV a v listopadu jsme
se zúčastnili Národní potravinové sbírky.
• Období od července do konce září bylo ve znamení stěhování a přípravy
nového AD k příjmu klientů. Nový dům splňuje požadavky na navýšení
kapacity o 4 lůžka a nabízí prostor pro příjem více žen, párů. Díky
úspěšnému projektu s mormonskou církví se nám podařilo dům dovybavit
a začít poskytovat službu v plném rozsahu 13 lůžek. Počet klientů za uplynulé období odráží omezení provozu služby AD, které bylo způsobeno
samotným stěhováním a harmonizací nastavení služby v novém místě.
• Kontinuálně jsme pracovali na úpravě dokumentů v obou službách i na
překladech aktualizovaných dokumentů do stávajících jazykových mutací
a nově do angličtiny a ukrajinštiny.
Diakonie ČCE - SCPS



Co se dařilo
• Pravidelné supervize, porady týmu, vzdělávání dle zákona o sociálních
službách, oboustranně vyhovující spolupráce s právničkou, revize programu ARUM pro efektivnější vykazování dat a zapojení všech pracovníků
do využívání programu, nastavení systému revizí v novém domě, zajištění
správce – údržbáře v AD, získání a uvedení v provoz 3 bicyklů, pravidelný
terén i dvoudenní výjezdy, tisk nových letáků do terénu v 5 jazykových
mutacích.
• Pro poskytování krizové pomoci byla od prosince pronajata nová kancelář
na Praze 3 (nájem v kanceláři na Praze 5 byl ukončen s koncem nájmu
v původním AD), která pracovníkům zajistí zázemí pro výkon krizové pomoci i pro klientské konzultace.
• Spolupracujeme se sborem v Braníku, který dle potřeby zajišťuje sbírku
potravin a drogérie pro klienty služeb AD a KP.

Naše účast na propagaci služeb
• Proběhla schůzka se zástupkyní rumunské farnosti v Praze a s farářem
této farnosti, byla domluvena kooperace při diseminaci informací o službě
v rumunské komunitě a navržena další spolupráce.
• Náš sociální pracovník se účastnil v rámci projektu LABCIT (Testování
evropského občanství jako „pracovního občanství“: Od případů porušování
pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu), který realizuje Mul
tikulturní centrum Praha, z. s., setkání s pracovníky Odboru odvolacích
a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV a s právničkou
Veřejné ochránkyně práv.
• Pracovníci se zúčastnili konferencí, školení z jiných organizací (La Strada, Charita, Život 90) a došlo tak k bohatému sdílení zkušeností z výkonu
našich profesí. Diakonie je členem mezirezortní koordinační skupiny
a dodavatelem služeb v projektu realizovaném pod La Stradou, který řídí
MVČR.



Advokacie
• V rámci advokacie proběhla tato setkání:
• setkání s farářem rumunské církve;
• setkání s místopředsedou Asociace Rumunů v ČR;
• prezentace služeb Diakonie ČCE – SCPS na slavnosti Rumunů a prezentace služeb Diakonie ČCE SCPS v rámci setkání pracovníků z Turkmenistánu organizovaného IOM (Mezinárodní organizace pro migraci;
• pravidelná schůze členských organizací Konsorcia nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR – setkání sociální skupiny;
• Olomouc, účast na semináři – kulatém stolu: „Postavení zahraničních
pracovníků v českých firmách a role odborů při ochraně zájmů pracujících
v podmínkách globálního kapitalismu“ a účast na společném setkání
v Jihlavě v rámci informování o našich službách a dojednání spolupráce
se zástupci odboru inspekce nelegálního zaměstnávání, cizinecké policie,
Centra na podporu integrace cizinců a Oddělení pobytu cizinců OAMP.

Diakonie ČCE - SCPS



PROGRAM PRÁCE
S MIGRANTY
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Program práce s migranty
• Alena Fendrychová, vedoucí programu

Přímá práce
• V minulém roce jsme dále pracovali s rodinami a jednotlivci z řad migrantů
a uprchlíků. Poskytovali jsme jim sociální asistenci i materiální pomoc,
té se účastnily také některé naše sbory. Spolupracovali jsme tak s osmi
rodinami cizinců (25 lidí). Osmnáctkrát jsme vedli šicí dílnu v Zařízení pro
zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem.

Dobrovolníci v Německu
• Celkem sedmnácti studentům převážně z Vyšší odborné školy
sociálně pedagogické Jabok jsme zprostředkovali praxi v uprchlickém
středisku v německém Weidenu. Při kratších i delších pobytech (v létě
až třítýdenních) studenti nabízeli smysluplné volnočasové aktivity dětem
ve středisku a měli tak možnost osobně se s uprchlíky seznámit a udělat
si vlastní názor na problematiku migrace.

Besedy ve sborech
• Loni se uskutečnilo dvacet tři sborových besed, setkání, přednášek
na školách, při nichž jsme se snažili podávat pravdivé informace o up
rchlické problematice a našem zapojení v práci s migranty a uprchlíky.

Projekt DOMA
• Nově jsme loni spustili projekt DOMA (Diakonie otevírá možnosti
azylantům). V šesti krajích a v Praze budeme po dobu dvou a půl let organizovat pravidelná setkávání azylantů (těch uprchlíků, co dostali od
našeho státu azyl) a místních lidí. Místem setkávání budou převážně naše
sbory, ale spolupracujeme i s jinými církevními i občanskými uskupeními.
V projektu se budeme dohromady setkávat se 140 lidmi z řad azylantů,
odehraje se až 420 nejrůznějších akcí (tvořivých dílen, besed, společných
výletů apod.). Sledujeme tak dva cíle. Prvním je pomoci azylantům navázat
Diakonie ČCE - SCPS
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přátelské vazby s českými lidmi a umožnit tak snadnější integraci do místní komunity. Druhým, neméně důležitým cílem je nabídnout Čechům setkání a dialog s těmi, kteří z nejrůznějších důvodů museli utéci ze své země
a našli svůj nový domov v České republice. Domníváme se, že vzájemné
poznávání se je nejlepší cestou k bezproblémovému soužití lidí z různých
zemí, kultur i náboženských vyznání.
• Více informací k projektu DOMA lze nalézt na:
www.doma.diakonie. cz
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oDBORNÁ SOCIÁLNÍ
PORADNA lIFETOOL
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Odborná sociální poradna LifeTool

LifeTool v číslech
• Vedoucí poradny Rostislav Jakoubek
• Služby zajišťovali 2 zaměstnanci (1,2 úvazku)
• Za uplynulý rok jsme celkem realizovali:
◦ 8 vzdělávacích akcí pro 59 osob
◦ 15 prezentačních akcí pro 77 osob
◦ 22 zápůjček, z toho 7x tablet
◦ Navštívili jsme klienty v 5 krajích ČR – JČ, HK, ZK, SČK, JMK
◦ Začali jsme půjčovat iPad, který je velmi populární i z toho důvodu,
že uživatelé si mohou vyzkoušet rozmanité množství aplikací, a to i těch
placených.
• Poradna má za uplynulé období od 1.1. 2016 do 31.12.2016 celkem
54 klientů. Celkem máme na kontě 401 intervencí (intervence je min.
30 minutový kontakt s klientem – osobní setkání, telefonický hovor), z toho 121 ambulantních a 285 terénních. Během celého roku jsme realizovali
prezentační akce a školení pro 136 osob.

Činnost LifeToolu v roce 2016
• Začátek roku byl v LifeToolu ve znamení navazování nových kontaktů
a oslovování organizací pro spolupráci – získání nových klientů. Oslovili
jsme celkem 60 organizací z celé ČR.
• Podařilo se navázat úzkou spolupráci s Integračním centrem Zahrada
– Speciální škola Zahrádka, kde jsme realizovali dva workshopy pro pedagogy a další máme domluvené.
• Navázali jsme spolupráci s ranou péčí v Diakonii Stodůlky, sdílíme
některé klienty.
• Zúčastnili jsme se rehabilitačního výjezdu pro lidi s ALS, kam nás pozvala organizace Alsa pomáhající lidem s amyotrofickou laterální sklerózou.
• Realizovali jsme úspěšný workshop pro rodiče dětí s autismem v klinice
Diakonie ČCE - SCPS
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Logo v Brně.
• Pokračuje úzká spolupráce s mateřskou organizací LifeTool Linz.
• Ve druhé polovině roku 2016 jsme prezentovali poradnu na domluveném
workshopu v organizaci APLA Jižní Čechy v Táboře. Na setkání dorazili
rodiče a odborná veřejnost. Setkání bylo zaměřené na využití vhodných
aplikací pro iPad/tablet pro děti s autismem.
• Prezentovali jsme poradnu na akci Jarmark u Ludmily, na místě jsme
měli vlastní stánek s informacemi nejen o LifeToolu. Rozdali jsme mnoho
letáků a navázali další kontakty na klienty a organizace.
• Prezentovali jsme poradnu a naše pomůcky v o.p.s. Pohoda, která poskytuje služby pro lidi se zdravotním postižením, do služby jsme také zapůjčili
náš iPad a domluvili jsme se na vzájemné spolupráci.
• Protože provozujeme v LifeToolu také půjčovnu pomůcek, snažíme
se repertoár našich pomůcek přizpůsobit klientům a rozšířit nabídku:
• Začali jsem půjčovat iPad plný aplikací.
• Získali jsme do poradny zapůjčenou pomůcku Irisbond – pro ovládání
PC prostřednictvím očí. Získali jsme zapůjčenou pomůcku Tobyi PCeyeGo
pro ovládání PC očima, můžeme tak klientům předvést obě a oni si tak
mohou vybrat tu, která jim lépe vyhovuje.
• LifeTool se na začátku roku 2017 transformuje z odborné sociální poradny na sociálně-aktivizační službu. Momentálně probíhá revize všech
dokumentů, které upravují chod služby. Nastavují se nové procesy, které
umožní fungovat jako nová sociální služba.
• V roce 2016 jsme zakoupili nový iPad a rozšířili jsme tak naši půjčovnu
pomůcek.

16
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STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ
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Středisko pro zrakově postižené
Celková situace
• Rok 2016 byl pro Středisko pro zrakově postižené (dále SZP) zlomový.
Vzhledem k nedostatku financí (nepřidělení dotací) bylo nutné výrazně
snížit pracovní úvazky (1 pracovník na 0,25 úvazku + dobrovolníci),
z čehož vyplynula nutnost zrušení registrace SZP jakožto poskytovatele
soc. služeb. V současnosti je SZP zařazeno jako obecně prospěšná
služba patřící k SCPS.

Poskytované služby
• I v této situaci se dařilo (a daří) poskytovat nabízené služby téměř
v plném rozsahu (problém stále zůstává u nových titulů zvukové knihovny
– zpracování nahrávek); a to jak v oblasti knihovny (zvukové, braillské
a digitální), tak v organizaci a pořádání víkendových setkání i letních pobytových akcí.

Uživatelé služeb
• V roce 2016 využilo služeb SZP 167 zájemců, z toho 23 jednorázově,
ostatní opakovaně a často ve více oblastech.

Finanční zajištění
• Díky finančním darům jednotlivců i některých sborů (nejen ČCE)
se podařilo provoz SZP zajistit bez dluhů.
• Pro rok 2017 bylo požádáno o grant z grantového systému ČCE pro
diakonické a rozvojové projekty.

Prezentace
• Informace o službách a činnosti SZP je možné najít i na pravidelně aktualizovaných webových stránkách střediska (www.szp.diakonie.cz).
Diakonie ČCE - SCPS
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• Kromě toho jsme se v roce 2016 prezentovali na festivalu k poctě
Jeronýma Pražského a při víkendovém setkání ve sboru ČCE v Praze
– Kobylisích.

ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 2016
Celkem uživatelů služeb:		

167

z toho

23 jednorázových

				

Zvuková knihovna
Zvukový časopis 10× ročně 106 odběratelů 809 zásilek + 96 stažení
Mana
12× ročně 36 odběratelů 319 zásilek + 61stažení
Český bratr

11x ročně 22 odběratelů 150 zásilek +14 stažení

Slovo a život

4× ročně

6 odběratelů 24 zásilek

Zvukové knihy (2 nové tituly) 51 odběratelů 413 zásilek
Braillská knihovna
Denní čtení:

4× ročně

28 odběratelů

98 zásilek

Kroky:		

4× ročně

9 odběratelů

36 zásilek

(0 nových titulů) 2 odběratelů

2 zásilky

Knižní tituly:
Výpůjčky knih

		

3 odběratelé

3 zásilky

Zvětšené písmo
Denní čtení:			

33 odběratelů

Elektronická knihovna
Časopisy:

10 titulů

24 odběratelů 228 zásilek

Knižní tituly: (7 nových titulů) 13 odběratelů
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Denní čtení:		

7 odběratelů

Evangelický kalendář:		

9 odběratelů

3 zásilky+115 stažení

Setkání
Víkendová:		

2× – celkem 61 účastníků (z toho 36 ZP)

Týdenní pobyty:

2× – celkem 22 účastníků (z toho 10 ZP)

Kromě výše uvedeného byla uskutečněna řada dalších kontaktů (e-maily,
telefony, dopisy, návštěvy).

Diakonie ČCE - SCPS
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hospodaření střediska
STRUKTURA NÁKLADŮ
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Spotřebované nákupy					

86 9105,55

Služby							

1 469 696,73

Osobní náklady						

4 652 059,00

Daně a poplatky					

16 889,00

Ostatní náklady						

275 096,58

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 		

187 195,00

Poskytnuté příspěvky 					

60 956,00

Náklady celkem					

7 530 997,86

STRUKTURA VÝNOSŮ

Tržby za vlastní výkony a za zboží		

172 266,50

Ostatní výnosy					

102 066,26

Přijaté příspěvky				

4 136 182,10

Provozní dotace				

3 120 483,00

Výnosy celkem				

7 530 997,86

Hospodaření střediska v roce 2016
Náklady		

7 531 000 Kč

Výnosy			

7 531 000Kč

Bilance nákladů a výnosů střediska v roce 2016 byla vyrovnaná.
Diakonie ČCE - SCPS
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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.

www.scps.diakonie.cz
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
Čajkovského 1640/8,
130 00 Praha 3 – Žižkov

