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Milí přátelé,

přinášíme vám ohlédnutí za uplynulým rokem 2018. Středisko celostátních programů 
a služeb prožilo sedmý rok své existence. Vzniklo v roce 2011 sloučením programů práce 
s migranty, Lifetool a prevence obchodování s lidmi se Střediskem pro zrakově postižené, 
které do té doby působilo samostatně. Středisko pro zrakově postižené se stalo součástí 
Evangelické diakonie v roce 1993 a slouží tak již dvacet pět let. Všechny aktivity SCPS jsou 
svým rozsahem poměrně malé a z hlediska provozu a financování křehké. Přesto se nám 
i v roce minulém podařilo udržet stabilní tým spolupracovníků a rozpočet dokonce meziročně 
navýšit o 14%. 

V rámci diakonických a rozvojových projektů, které financuje naše zřizovatelka, Českobratrská 
církev evangelická se nám podařilo získat podporu pro rozvoj alternativní komunikace a  asis-
tivních technologií v programu Lifetool. Nově jsme tak například začali pracovat se seniory 
v rámci tzv. „digiklubů“, kde rozvíjíme dovednosti v práci s internetem. Zjistili jsme totiž, 
že senioři se často stávají obětí agresivní nabídky mobilních operátorů a majiteli tabletů 
a dalších elektronických zařízení, která neumí ovládat a z jejichž vlastnictví jim vyplývá po-
vinnost mnoho měsíců splácet. 

Druhým rokem pokračoval projekt DOMA (Diakonie otevírá možnosti azylantům). Podařilo 
se uskutečnit neuvěřitelný počet integračních aktivit a snad jsme tak alespoň trochu přispěli 
ke sbližování lidí bez ohledu na jejich původ či náboženství. 

Přes hospodářskou konjunkturu a takřka nulovou nezaměstnanost jsme v rámci terénní 
práce potkali řadu nešťastných lidí, kteří se stali obětí neférového jednání ze strany pra-
covních agentur. Abychom dokázali na tuto situaci pružněji reagovat, zřídili jsme v minulém 
roce nové dislokované pracoviště v Plzni.

V loňské výroční zprávě jsme zachytili zpětnou vazbu od našich klientů, letos jsme o podob-
nou reflexi poprosili zaměstnance. Jsem velmi vděčný za jejich práci i za společenství, které 
dohromady tvoříme. 

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nás nějakou formou podpořili.   

                                                                                                  David Michal, ředitel SCPS

ÚVODNÍ SLOVO 
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Poslání

Jsme součástí Diakonie ČCE. Poskytujeme služby, které pomáhají lidem navazo-
vat přerušená spojení s vnějším světem – obětem obchodu s lidmi, migrantům, 

uprchlíkům a lidem se zrakovým a jiným zdravotním postižením.

Vize

Prostřednictvím programu práce s migranty, 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 

Iva Jungwirthová

Místopředseda 

Milan Souček

Členové 

Eva Budzáková, Jarka Čierná, Kateřina Svobodová, Jiřina Chlumská, Michaela 
Bartošková Kružíková, Petr Bísek a Ondřej Petr

STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMů A SLUŽEB
DIAKONIE ČCE



Klientům tohoto programu nabízíme podporu a pomoc 
prostřednictvím azylového domu a terénní krizové pomoci. 

Služby jsou určeny mužům i ženám ve věkovém rozmezí 
od 18 do 64 let. 

Společně řešíme zejména situace spojené s vykořisťováním 
na trhu práce. Pomáháme ovšem i obětem trestné činnosti 
a podporujeme oběti obchodu s lidmi, aby získali zpět kontrolu 
nad svým životem.

Služby zajišťují 3 sociální pracovníci a 3 pracovníci v sociál-
ních službách.

V krizové pomoci se v roce 2018 pracovníci věnovali 
138 klientům, v azylovém domě bylo ubytováno 36 klientů. 

Program prevence 
obchodování s lidmi

6
pracovníků

138
klientů krizové pomoci

36
klientů ubytováno 
v  azylovém domě

„Naši službu vidím jako záchranný kruh hozený neplavcům do moře agenturního 
zaměstnávání.“ 

Kateřina Chmelařová, pracovnice azylového domu

„Ačkoli se bariéry, před kterými stojí naši klienti, zdají často příliš vysoké či dokonce 
nepřekonatelné, vždy se budeme snažit společnými silami je zdolat a překonat.“

Christo Bjalkovski, pracovník krizové pomoci

„Velmi často se stává, že když klient v komunikaci se zaměstnavatel použije jméno naší služby, 
už pouze tím vyřeší svůj problém. Zaměstnavatel si uvědomí, že za klientem je seriózní so-

ciální služba, která je schopná bojovat za klienta a obhajovat jeho zájmy.“ 
Irina Mleziva, pracovnice krizové pomoci



V našem středisku poskytujeme obecně prospěšné služby 
- zvukovou, braillskou a elektronickou knihovnu a pořádáme 
společná setkávání a pobyty lidí se zrakovým postižením a je-
jich přátel. 

Služby střediska zajišťuje sociální pracovník na 0,25 úvazku, 
technik na DPP a skupina dobrovolníků.

V roce 2018 poskytlo středisko své služby 150 osobám.

1+1
pracovník 0,25 úvazek 

+ technik na DPP

150
osob využilo služby

15
spolupracujících 

dobrovolníků

Program Středisko pro 
zrakově postižené
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„„Začátkem roku 2018 si středisko v tichosti a s vděčností připomnělo čtvrt století své exis-
tence. Za tu dobu se zvětšil počet poskytovaných služeb i jejich obsah, s rozvojem techniky 
pro ZP se rozšířila nabídka i v této oblasti. Nejdůležitější ovšem pro nás stále zůstává konkré-
tní a individuální přístup k jednotlivým uživatelům našich služeb.“  

Jana Červeňáková, vedoucí služby
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Ve službě Lifetool pomáháme seniorům a lidem se zdravotním 
postižením využívat pomůcek pro usnadnění komunikace a bez-
bariérové užívání počítače.

Službu zajišťují 2 sociální pracovníci.

V roce 2018 jsme pracovali s 94 klienty u kterých jsme poskytli 
667 intervencí. 

● Se sdružením Rett community jsme uspořádali konferenci, 
na které vystoupila kolegyně z rakouského Lifetoolu Romana Mal-
zer. 

● Zakoupili jsme novou pomůcku, která našim klientům umožní 
nácvik ovládání počítače očima a je jednou z nejmodernějších 
na trhu. 

Program lifetool

2
sociální pracovníci

94
klientů 

667
intervencí

„Jsem moc rád, že patříme do SCPS, protože můžeme poskytovat své služby po celé České 
republice. Díky tomu můžeme ve všech regionech pomáhat lidem, kteří často už ani nedou-
fají, že by si dokázali zařídit věci po svém, bez pomoci druhých. Naše nástroje - pomůcky 
a metody, pomáhají těmto lidem samostatně pracovat, komunikovat, bavit se – prostě žít.“ 

Rostislav Jakoubek, vedoucí služby
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V Praze a šesti dalších městech pracujeme na tom, aby se navzájem poznáva-
li Češi a cizinci. Pořádáme nejrůznější tvořivá setkání, výlety, přednášky 
i besedy. Zvýšení vzájemné informovanosti obou stran může usnadnit inte-
graci příchozích do naší společnosti. 

Do programu je zahrnut projekt DOMA, DOMA v Praze, individuální asistence 
migrantům i práce v ZZC Bělá – Jezová. 

V programu v roce 2018 pracovalo 7 krajských kontaktních pracovníků, 
metodička, manažerka projektu a 21 dobrovolníků.

Pracovali jsme s 255 klienty a absolvovali 154 integračních aktivit (setkání, 
výlety, společná vaření, šicí dílny, besedy, přednášky). Setkání se k naší 
velké radosti účastnilo i mnoho desítek místních.

Úzce jsme spolupracovali s 11 sbory Českobratrské církve evangelické 
a s plzeňským sborem Evangelické církve metodistické. 

V zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod Bezdězem jsme dvanáctkrát 
uspořádali šicí dílnu.

7+21
pracovníků + dobrovolníků

255
klientů

12
sborů

Program práce 
s migranty

Reflexe nového kolegy
„…našel jsem zde kolegy nadšené pro svou práci, jejichž přístup ke klientovi je profesionální, 
aniž by ztratil něco ze své lidskosti. Nejedná se zde o povýšený „terapeutický“ přístup ke klien-
tovi. Klient je partner v dialogu, jehož cílem je rozvoj obou stran. Přestože se nehlásím k žádné 
křesťanské denominaci, mám velkou úctu ke křesťanskému dědictví a hodnotám, které přináší. 
Potvrdilo se mi to, co jsem od začátku cítil, tedy, že Diakonie nepoužívá sociální práci jako 
nějaký prostředek k obracení klientů ke křesťanství. To by pro mě jako „nevěřícího“ znamenalo 
problém, a považoval bych to za zmatení rolí. Diakonie čerpá z hodnot křesťanského poselství, 
pro které je zásadní hodnota lidského společenství a bratrství. A tyto hodnoty jsou pro sociální 
práci klíčové.“

Petr Sobalík, sociální pracovník ve službě DOMA
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
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PARTNEŘI A DÁRCI

sbor ČCE v Uhříněvsisbor ČCE Žižkov II.

Cesty poznání

sbor ČCE v Bráníku

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


