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Vděčně se ohlížíme za uplynulým rokem. I v roce 2017 jsme směli pokračovat 
v diakonické práci. Křížem krážem jsme procestovali naši zem, abychom zma-
povali lokality, kde dochází k pracovnímu vykořisťování. 

Díky finanční podpoře Českobratrské církve evangelické mohlo ve své činnosti 
pokračovat Středisko pro zrakově postižené a církev rovněž spolufinancovala pra-
covní místo koordinátorky pro práci s migranty.

Pokračovali jsme v našem úsilí přibližovat asistivní technologie klientům a napo-
moci jim tak ke spojení s vnějším světem. 

Pokoušeli jsme se propojovat církevní společenství s lidmi, kteří s nadějí na lepší 
život přichází do České republiky. Nacházeli jsme pochopení, otevřenost a to 
pro nás bylo povzbuzením.

Jak jsme byli ve svém snažení úspěšní, musí posoudit jiní. Něco se snad dá vytušit 
ze zpětné vazby, kterou nám klienti poskytli a jejíž část jsme si dovolili odcitovat.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří nás podpořili. Finančně, laskavým slovem, 
modlitbou či dobrovolnou pomocí.

David Michal

ÚVODNÍ SLOVO 
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Poslání

Jsme součástí Diakonie ČCE. Posky-
tujeme služby, které pomáhají lidem 
navazovat přerušená spojení s vnějším 
světem – obětem obchodu s lidmi, 
migrantům, uprchlíkům a lidem se zra-
kovým a jiným zdravotním postižením.

Vize

Prostřednictvím programu práce s mi-
granty, Střediska pro zrakově postižené 
a sociálně aktivizační služby Life Tool 
poskytujeme výše uvedeným cílovým 
skupinám čtyři profesionálně řízené 
a unikátní služby.

Hodnoty

Společenství, milosrdenství, fortelnost, 
naděje.

Správní rada

Předseda

David Michal

Členky

Jana Červeňáková, 

Helena Hromádková

Dozorčí rada

Předsedkyně 

Marie Jelínková (do 30. 9. 2017) 

Místopředseda 

Petr Firbas

Členové 

Milan Souček

Eva Budzáková

Jarmila Čierná

Ondřej Petr

Martina Thomsonová

Iva Jungwirthová

Olga Richterová

Ředitel střediska

David Michal

STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMů A SLUŽEB
DIAKONIE ČCE



Pomáháme mužům a ženám ve věkovém 
rozmezí 18 až 64 let, kteří se stali oběťmi 
obchodu s lidmi, osobám vykořisťovaným 
na trhu práce a obětem trestných činů.

“Diakonie mi pomohla v situaci, kdy jsem se ocitl v době nemocenské “na ulici”. Ubytovali mě 
v azylovém domě, pomohli vyřídit vše kolem proplacení nemocenské, a nakonec i najít novou 

práci.”

“Nikomu bych nepřála dostat se k takové práci, kterou jsem byla přinucená vykonávat u české 
firmy na Vysočině. Bála jsem se, protože několik pracovnic bylo vyhozeno, když se ozvaly. 

Nedostala jsem více než 2 měsíce žádnou výplatu a nebýt podpory od paní z Charity a potom 
i od pracovníků z Diakonie, nevím, jak by to se mnou dopadlo. Velmi děkuji i za svého syna, 
který pracoval v Praze a dostal potravinovou pomoc od vás v době, kdy neměl zaplacenou 

odměnu za svoji práci. Nevěděli jsme, že v ČR jsou takové dobré organizace, které pomáhají 
zahraničním pracovníkům v nouzi.”

Druh služby: azylový dům, krizová pomoc

Program prevence 
obchodování s lidmi

Azylový dům pro-

vozujeme od roku 

2011, krizovou pomoc 

od roku 2015.

Působíme celorepublikově 

a pro klienty jsme 

k dispozici  v kancelářích 

v Praze, Brně a Plzni. 

V roce 2017 byla poskyt-

nuta krizová pomoc 

190 osobám. Azylový dům 

ubytoval 40 osob. 



V našem středisku poskytujeme obecně prospěšné 
služby - zvukovou, braillskou a elektronickou kni-
hovnu a pořádáme společná setkávání lidí se zra-
kovým postižením a jejich přátel.

Středisko pro 

zrakově postižené 

vzniklo v roce 1993.

Personál služby tvoří 

sociální pracovník 

na 0,25 úvazku a tech-

nik na DPP.

V roce 2017 

poskytlo středisko své 

služby 165 osobám.

„Děkujeme za vaši věrnou a mnohaletou službu lásky a pomoci.“

„Vážení přátelé, za výběr knih moc děkuji, vždy jsem zvědavá na nové.“

„Tak Vám chci vyjádřit vděčnost za to, že i v smutných dobách dbáte na to, aby Slyšíš vycháze-
lo a bylo dobrou obživou pro posluchače. Kéž i Vám přijde Slovo, které potěší a přinese naději 

pro ty, kteří jsou smutní.“

Druh služby: není sociální služba

Program Středisko pro 
zrakově postižené
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Ve službě Lifetool pomáháme seniorům 
a lidem se zdravotním postižením využívat 
pomůcek pro usnadnění komunikace 
a bezbariérové užívání počítače.

“Na kurzu Tablety pro seniory jsem se naučila telefonovat přes Skype a proto si teď mohu volat 
s vnoučaty a dcerou, kteří žijí v Řecku. Výuka byla skvělá, stejně tak milí vyučující.” 

Druh služby: Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

Program lifetool

Služba Lifetool působí 

od roku 2009.

Personál služby tvořili 

2 sociální pracovníci  

na  0,7 a 0,5 úvazku.

V roce 2017 využilo 

služeb Lifetool 56 osob.

“Mám velmi omezenou pohyblivost rukou a celý den jsem upoután na lůžko, na internetu jsem 
objevil, že existuje služba Lifetool, zavolal jsem a popsal jim, jaké mám omezení. Domluvili 

jsme se, oni za mnou přijeli domů i s různými pomůckami. Bezplatně jsem si zapůjčil tři, abych 
vyzkoušel, která mi nejvíce vyhovuje. Nakonec jsem vybral - ústní myš -, kterou jsem si koupil 
a už rok ji úspěšně používám. Díky této speciální pomůcce mohu ovládat počítač, připravovat 

se do školy a dokonce hrát hry, samostatně bez cizí pomoci.”
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Zaměřujeme se na pomoc s integrací 
nově příchozích do majoritní společnosti.  
Zkušenost naše i zahraniční nám říká, 
že nejdůležitější je, aby spolu lidé navzájem 
mluvili, poznávali se, sdíleli to, co mají 
společné.

Program působí od 

roku 2004.

Program realizoval 111 

integračních aktivit se 

zapojením 25 dobrovolníků 

a 11 sborů ČCE a 1 ECM.

V roce 2017 využilo 

služeb programu 

183 osob z řad 

migrantů a uprchlíků.

“V projektu DOMA naši kolegové poskytují rodinám uznaných uprchlíků či dlouhodobě po-
bývajících migrantů sociální asistenci, zařizují dobrovolnickou pomoc, ale hlavně organizují 

společné setkávání Čechů a cizinců a besedy či přednášky na migrační témata. Naším cílem 
je, aby při společném vaření, výletech či tvořivých aktivitách mohli Češi poznat svoje nové 

sousedy na vlastní oči a sami si vytvořili názor na problematiku migrantů a uprchlíků. V Praze 
jsme založili ženskou skupinu Čistě ženská záležitost, pravidelně se setkáváme také v rámci 

aktivity Kafé – Obýváček.”

Program sdružuje aktivity evropského projektu DOMA (Dia-
konie Otevírá Možnosti Azylantům) a pravidelné výjezdy 
do detenčního zařízení Bělá pod Bezdězem. 

Program práce 
s migranty
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Náklady

Číslo účtu Název  účtu

501 Spotřeba materiálu 450 562,51 Kč
502 Spotřeba energie 174 880,80 Kč
507 DHM do 3000,- 373 210,15 Kč
508 Spotřeba zdravotnického materiálu a léků 10 735,20 Kč
5�� Opravy a udržování 86 679,44 Kč
512 Náklady na cestovné 249 589,52 Kč
5�� Náklady na reprezentaci 4 886,11 Kč
516 Telefony zaměstnanci 185 781,58 Kč
517 DNM do 3000,- 39 286,06 Kč
518 Ostatní služby 1 343 203,28 Kč
521 Mzdové náklady 5 673 610,00 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 1 863 781,00 Kč
526 Vzdělávání zaměstnanců 95 576,40 Kč
527 Zákonné sociální náklady 20 387,00 Kč
549 Jiné ostatní náklady 215 243,16 Kč
55� Odpisy dlouhodobého majetku 220 720,00 Kč
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27 007,00 Kč
582 Poskytnuté členské příspěvky 7 000,00 Kč

Náklady celkem 11 042 139,21 Kč

Výnosy

Číslo účtu Název  účtu

602 Tržby z prodeje služeb 134 318,25 Kč
644 Výnosové úroky 9 549,07 Kč
649 Jiné ostatní výnosy 220 720,00 Kč
682 Nadační příspěvky ze zahraničí 5 997 884,61 Kč
683 Dary sborů ČCE 330 120,56 Kč
684 Zahraniční dary 365 279,08 Kč
686 Nepeněžní dary 11 595,00 Kč
691 Provozní dotace 3 972 672,64 Kč

Výnosy celkem 11 042 139,21 Kč
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PARTNEŘI A DÁRCI
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www.scps.diakonie.cz
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
Čajkovského 1640/8,
130 00 Praha 3 – Žižkov


