
1

DIAKONIE ČCE 
STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH 
PROGRAMŮ A SLUŽEB

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



2 3

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA LIFETOOL

PROGRAM PREVENCE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

PROGRAM PRÁCE S MIGRANTY

INSTITUT DŮSTOJNÉHO STÁRNUTÍ

RANÁ PÉČE

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

AUDITORSKÁ ZPRÁVA

PARTNEŘI A DÁRCI

OBSAH

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22



4 5

Milí přátelé,

předkládáme vám zprávu o činnosti našeho střediska v loňském roce 2020. V mnoha 

ohledech to byl rok zvláštní. To, co se zpočátku jevilo jako vzdálené až exotické, velmi 

rychle zasáhlo i naši každodennost a změnilo ji k nepoznání. Většina z nás trávila březen 

a duben v domácí kanceláři a zhruba od poloviny května se, alespoň někteří z nás, začali 

vracet na pracoviště i fyzicky. Běžnou součástí našeho života se staly roušky, respirátory 

a dezinfekce.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Po celý rok fungoval bez omezení azylový dům za dodržování přísných protiepidemic-

kých opatření. Krizová pomoc reagovala spíše na konkrétní potřeby z terénu a zajiš-

ťovala rozvoz potravin klientům i všem, kdo to potřebovali. Lifetool byl několik měsíců 

na základě vládních nařízení uzavřen, přesto jsme se snažili, zejména ve spolupráci 

s Centrem sociálních služeb na Praze 7, pomoct klientům udržet alespoň nějaký kontakt 

s vnějším světem.

David Michal
ředitel střediska

Práce s klienty byla individuální, a proto mnohem intenzivnější a náročnější. Středisko 

pro zrakově postižené po celou dobu věrně rozesílalo klientům zvukové knihy, denní čte-

ní a další tituly ze své nabídky. V programu práce s migranty se úspěšně rozvinula online 

výuka češtiny. Též jsme se věnovali praktické pomoci rodinám (nejen cizincům), které 

přišly o zdroj obživy. Pomáhali jsme jim získávat finanční pomoc v rozličných podobách, 

zásobovali jsme je potravinami a oblečením. V Institutu důstojného stárnutí, jsme ve 

ztížených podmínkách poskytovali podporu laickým pečujícím pod značkou Pečuj doma. 

V létě jsme začali s realizací projektu s dosahem do sedmi krajů ČR.

Prakticky celý rok jsme se chystali na příchod Rané péče Diakonie z Diakonie ČCE – 

Střediska Praha. Raná péče se k nám připojuje zejména z důvodu rozšířené působnosti 

do čtyř krajů. Těšíme se, že Raná péče přinese do střediska nové, zajímavé a potřebné 

zaměření a obohatí naše společenství.

Děkujeme za podporu ve všech formách, kterou jsme směli přijímat a dále přijímáme. 

Snažíme se, jak nejlépe dovedeme, tuto podporu proměňovat v konkrétní skutky pomoci 

potřebným.
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STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ

Obecně prospěšná služba pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením. 
Provozujeme zvukovou, braillskou a elektronickou (digitální) knihovnu a pořádá-
me setkávání a pobyt pro zrakově postižené a jejich přátele.

Máme-li hodnotit minulý, zcela mimořádný rok, musíme především s vděčností konsta-

tovat, že zdravotní, ani jiné důvody naši práci nijak zásadně neohrozily. Veškeré služ-

by, které jsou poskytovány především formou zásilek, mohly probíhat v plném rozsahu, 

včas a snad i ke spokojenosti uživatelů, kterých jsme za minulý rok měli 135 (z toho 21 

jednorázově).

Nemohli jsme se ovšem potkávat osobně během víkendového setkání, které nebylo 

možné vzhledem k epidemiologické situaci uspořádat ani na jaře, ani na podzim. A prá-

vě v podzimním čase bychom si připomněli 30 let od prvního setkání, které se konalo 

mimo „mateřský“ hronovský sbor a současně se stalo začátkem půlroční pravidelnosti 

pořádání této akce. Mrzelo nás to, ale bylo nutné přijmout a respektovat situaci, jaká je.

Ve středisku však byly i věci nové a potěšující.

Od začátku r. 2020 začala být naplno využívána nová braillská tiskárna. Znovu je možné 

tisknout pravidelně, včas i v lepší kvalitě. To jistě ocení ti, kteří tisk v bodovém písmu 

(Denní čtení či Kroky) odebírají.

Podařilo se opět připravit několik nových knížek pro zvukovou a podstatně větší počet ti-

tulů pro digitální knihovnu. Se všemi novinkami jsme jako obvykle průběžně seznamovali 

čtenáře zvukového časopisu, k dispozici jsou i seznamy, které poskytujeme v podobě 

vhodné pro konkrétního zájemce.

Jsme velice vděčni, že se nám, vzhledem k letnímu uvolnění, podařilo uskutečnit pra-

videlný pobyt na Šumavě. I o něm jsme se sdíleli v rámci zvukového časopisu, ale i na 

webových stánkách Střediska.

Nechceme ovšem pouze bilancovat, ale také plánujeme. Kromě běžně poskytovaných 

služeb bychom samozřejmě rádi uspořádali víkendová setkání. Prozatím si ovšem ne-

troufáme odhadnout, kdy pro ně bude vhodná situace. Podobné je to i s letním pobytem, 

o který již řada lidí projevila zájem. A tak v naději věcí příštích máme zadaný termín i na 

tento rok, a to na týden 31. července – 7. srpna 2021.

Personálně zajišťuje fungování střediska vedoucí (0,25), technický pracovník na DPP 

a především skupina dobrovolných spolupracovníků, kteří jsou – většinou dlouhodobě 

a opakovaně – ochotni věnovat svoji energii a čas potřebným činnostem. Bez nich by 

již dávno naše Středisko zaniklo. Stejně tak jako bez těch, kteří svoji podporu vyjádří 

formou finančního daru. Vzhledem k tomu, že nemáme jiné příjmy, jakákoli částka je pro 

nás potřebná a důležitá.

Mgr. Jana Červeňáková
vedoucí Střediska pro zrakově postižené
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
LIFETOOL

Jsme sociálně aktivizační služba. Pomáháme seniorům a lidem se zdravotním 
postižením používat pomůcky pro usnadnění komunikace a bezbariérového 
užívání počítače.

Stejně jako v ostatních organizacích i naše služby v Lifetoolu byly v loňském roce ovliv-

něny pandemií koronaviru. Digikluby, které se slibně rozběhly na počátku roku, musely 

být v březnu přerušeny a pokračovaly opět až v červnu. Kvůli zhoršující se epidemio-

logické situaci jsme nakonec přešli s digikluby na individuální výuku a poté do online 

prostoru, což znamenalo pro cílovou skupinu seniorů velkou výzvu. Někteří se však do-

kázali dobře zorientovat v digitálním prostoru a od té doby funguje naše virtuální kavárna 

Digikáva, kde můžou účastníci nově nabyté vědomosti zúročit.

Celoročně pokračovala individuální podpora seniorů i lidí s postižením, kterým pomáhá-

me rozvíjet nové možnosti komunikace pomocí asistivních technologií.

V loňském roce jsme zahájili novou, sociálně aktivizační službu reminiscence – práce 

se vzpomínkami. Díky úzké spolupráci s Centrem sociálních služeb na Praze 7 jsme 

mohli v Centru reminiscenci rozvíjet po celý rok. Po dobu, kdy bylo Centrum uzavřené 

návštěvám, jsme představovali jednu z mála možností sociálního kontaktu pro seniory 

tam ubytované. V nejpřísnější uzávěře jsme s klienty Centra vzpomínali na jejich minu-

lost s použitím tabletu.

Klienti oceňovali, že vedle pracovníků Centra zahalených do ochranných obleků a re-

spirátorů mohli přes tablet vidět naše obličeje, které vyjadřovaly nejrůznější emoce ze 

sdílených vzpomínek. V Centru jsme také poprvé vyzkoušeli brýle pro virtuální reali-

tu, které v cyklu reminiscenčních setkávání používáme k hlubšímu vybavení vzpomí-

nek návratem do míst dětství a mládí účastníků setkání. Brýle jsme hradili z projektu 

REMOS(K)A (Reminiscence moderně s computerem), který nám umožnil brýle do remi-

niscenční práce zapojit.

Za úspěch také považujeme účast našeho týmu v projektu H40, kde nám poskytli tech-

nologickou podporu při používání VR brýlí. Výstupem z projektu bude ztvárnění vzpomí-

nek klientů ve virtuálním prostoru, realizujeme jej v roce 2021.

V uplynulém roce využilo našich služeb 40 klientů.

Mgr. Rostislav Jakoubek
vedoucí Lifetoolu
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PROGRAM PREVENCE
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI:
AZYLOVÝ DŮM A KRIZOVÁ POMOC

Jsme služby sociální prevence se zaměřením na oběti obchodu s lidmi. Krizo-
vá pomoc i azylový dům pomáhají mužům, ženám a párům. Společně řešíme 
situace spojené s vykořisťováním na trhu práce, pomáháme obětem trestné 
činnosti a podporujeme oběti obchodu s lidmi, aby získali zpět kontrolu nad 
svým životem. Působíme celorepublikově a pro klienty jsme k dispozici v Praze, 
Brně a Plzni.

I v roce 2020 pokračujeme v naší běžné činnosti. Pandemie koronaviru významně ovliv-

nila uplynulé období, ale jsme rádi, že jsme mohli svým klientům i v době chaosu nabíd-

nout podporu v nastalých, a pro ně samotné i zcela nových situacích. Řešili jsme s nimi 

nevyplacené mzdy, legislativní nedostatky v pracovních dokumentech, častěji jsme řešili 

dobrovolné návraty domů přes spolupracující organizaci IOM.

Nadále spolupracujeme s jinými NNO i se státními institucemi (OAMP, P ČR, MV). V mi-

nulém roce jsme vstoupili do projektu "Profesionalizace sociální práce v tématu obchodu 

s lidmi". Pravidelně se zúčastňujeme sociálních skupin Konsorcia nevládních organizací 

pracujících s migranty, přislíbili jsme účast do zdravotní skupiny Konsorcia, realizovali 

jsme rozhovor s redaktorkou ČT k tématu pracovního vykořisťování.

V rámci podpory od Nory Fridrichové jsme potravinami pomohli několika rodinám sa-

moživitelek a pravidelně pomáháme nejen našim klientům materiální pomocí z potravi-

nové banky v Praze, Brně i v Plzni. V listopadu se i přes bezpečnostní omezení usku-

tečnila pravidelná potravinová sbírka, při které jsme vybrali rekordní množství potravin 

i drogérie. Poděkování patří všem dobrovolníkům i kolegům.

Pobytová služba azylového bydlení byla v roce 2020 poskytnuta 54 osobám, převážně 

z Bulharska, Rumunska, Mongolska a Ukrajiny. Nejčastěji šlo o osoby vykořisťované 

na trhu práce a oběti trestné činnosti.

Služba terénní krizové pomoci poskytla celorepublikově pomoc 206 klientům. Výrazně 

převažovali klienti z Bulharska. Nejčastěji řešenými problémy byly osoby v krizi a nevy-

placené mzdy.

Pracovníci azylového domu a terénní krizové pomoci uskutečnili v roce 2020 celkem 

43 terénních výjezdů. V terénu bylo osloveno přibližně 260 osob a distribuováno více 

než 2500 kusů informačních letáků do ubytoven i institucí po celé ČR.

Pro všechny z nás bylo období pandemie zatěžkávací zkouškou, která prověřila tým 

zvenku i zevnitř a dotkla se limitů každého z nás. Ukázala nám mnohé z dalších cílů 

i aktivit, jež mají v budoucnosti své místo pro zkvalitňování našich služeb. Dále hledáme 

cesty, jak srozumitelně informovat klienty o jejich právech v oblasti pracovního i jiného 

vykořisťování, hledáme způsoby včasné pomoci a podporujeme spolupráci s dalšími 

organizacemi, tam vidíme těžiště naší další budoucí práce.

Mgr. Petra Masná Krupičková
vedoucí Programu prevence
obchodování s lidmi
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PROGRAM PRÁCE S MIGRANTY

Jsme obecně prospěšná služba pro migranty a migrantky. Napomáháme snadněj-
šímu začleňování do majoritní společnosti v České republice. Pořádáme spole-
čenské a kulturní akce, besedy, výlety, šicí dílnu či jazykové kurzy češtiny. Našim 
klientům poskytujeme také nezbytnou sociální asistenci, jako doprovod na úřady, 
pomoc při hledání práce a ubytování či při řešení zdravotních problémů.

V uplynulém roce jsme navázali užší spolupráci se třemi sbory v severních Čechách, 

kde jsme organizovali společenské a kulturní akce spojující místní migranty a Čechy. 

Vzhledem k pandemii se jich uskutečnilo podstatně méně, než bylo v plánu. Uspořádali 

jsme čtyři poznávací výlety, šicí dílnu ve Vědecké knihovně v Ústí nad Labem a v teplic-

kém sboru a také Dětský den v teplickém sboru. Naši klienti se zúčastnili Seniorátního 

dne ve sboru v Teplicích. Uskutečnilo se celkem 13 setkání Multikulturního klubu ve 

Vědecké knihovně v Ústí nad Labem zaměřeného na integraci.

Celkem třicetkrát se konalo pravidelné setkání Čechů a cizinců Café Obýváček v Praze.

V červnu jsme zahájili pravidelné integračně-jazykové lekce pro cizince v Teplicích, kte-

rých se účastní 30 klientů 1 x týdně.

Zorganizovali jsme 6 debat pro veřejnost. Ve sboru v Ústí nad Labem se uskutečnilo pro-

mítání filmu o válce v Sýrii a následná debata s Kurdem žijícím v ČR. V teplickém sboru 

se uskutečnily tři debaty – promítání filmu o válce v Sýrii s debatou, dvě debaty s naší 

interkulturní pracovnicí – jedna z nich při příležitosti Noci kostelů. Dále jsme zorganizo-

vali online debatu s expertem na islamofobii a debatu spojenou s koncertem a uvedením 

výstavy Bůh miluje cizince ve sboru v Hořovicích.

Během celého roku jsme poskytovali standartní sociální asistenci našim klientům. Soci-

ální asistenci jsme během roku 2020 poskytli 40 klientům a jejich rodinám ze Somálska, 

Libye, Ukrajiny, Jemenu, Iráku, Myanmaru, Turecka, Libanonu, Ruska a Sýrie. Přede-

vším ve druhé polovině roku se začaly projevovat dopady pandemie Covid-19 a situace 

mnoha klientů se zhoršila (ztráta práce, zajištění online výuky dětí a technické vybavení 

pro ni potřebné, ohrožení bydlení apod.) Některé klienty jsme proto začali pravidelně 

zásobovat jídlem z potravinové banky. Pro klienty v nouzi jsme pomohli zařídit finanč-

ní pomoc od Nadace ČEZ, Nadace Diakonie ČCE, Nadace Terezy Maxové, Nadace 

Patron, Nadace Women for Women.

Mgr. Kristýna Rezková
vedoucí Programu práce s migranty
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INSTITUT DŮSTOJNÉHO STÁRNUTÍ

Jsme diakonický Institut a naším úkolem je tlumočení nejnovějších vědeckých 
poznatků do každodenního života Diakonie. Pod značkou Pečuj doma, nabízíme 
podporu lidem, kteří se doma starají o své blízké, ať už jsou to jejich stárnoucí 
rodiče, nemocný partner nebo děti s postižením. Pečující podporujeme formou 
vzdělávacích kurzů, poradenství, podpůrných skupin či vydáváním praktických 
příruček a instruktážních videí.

Probíhající pandemie a s ní související opatření, ale i obavy a strach lidí z nákazy, zvý-

raznila už tak poměrně velkou izolaci pečujících. Naštěstí ale náš projekt mohl dobře fun-

govat i v oné zvláštní pandemické době. Byli jsme nuceni uzavřít všechna naše kontaktní 

poradenská místa. Poradenství ale nadále probíhalo se stejnou intenzitou telefonicky na 

naší bezplatné lince, přes e-mail či přes formulář na našich webových stránkách.

Všechny kurzy i podpůrné skupiny jsme převedli do online podoby, což náš celý tým 

neplánovaně proškolilo v ovládání techniky a zacházení s různými online aplikacemi. 

Překvapilo nás, jaký je o online kurzy i skupiny zájem. Každý měsíc se jich zúčastnilo 

přes 350 pečujících.

Díky pandemii nyní víme, že online forma podpory pečujícím vyhovuje a alespoň v ome-

zené míře ji v naší nabídce pro pečující zachováme i v budoucnosti.

Situace dala vzniknout naší „pandemické novince“ – Nouzovém plánu péče. Ten reaguje 

na výzkum, ze kterého vyplynula jako největší obava pečujících, že se například z dů-

vodu vlastní nemoci nebudou schopni postarat o svého blízkého. Ten pak zůstane bez 

pomoci, bude zbytečně hospitalizován nebo umístěn v nějakém pobytovém zařízení, což 

může být pro takového člověka velmi traumatizující. Pečující nyní mají možnost vyplnit 

Nouzový plán péče a uvést v něm náhradní pečující, kteří ho v případě potřeby zastoupí.

Do budoucna máme v projektu naplánovány osvětové aktivity, jelikož vnímáme jako vel-

mi důležité o problematice pečujících informovat nejen širokou veřejnost, ale i odborníky 

a politické aktéry. Plánujeme několik kampaní a natočení edukativního video spotu.

Za uplynulý rok jsme realizovali téměř 150 aktivit a podpořili více než 1200 laických 

pečujících.

Bc. Magdaléna Grünbecková
vedoucí Institutu důstojného stárnutí 
a programu Pečuj doma
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RANÁ PÉČE

Jsme terénní (doplňkově i ambulatní) sociální služba, která podává pomocnou 
ruku rodinám pečujícím o dítě s opožděným či ohroženým vývojem, s mentál-
ním, pohybovým (případně kombinovaným) postižením či poruchami autistického 
spektra v raném věku (do 7 let). Působíme v Praze, Středočeském, Plzeňském 
a Ústeckém kraji. Naše poslání je podpořit a provázet rodiny v období po narození 
dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. Pomáháme rodinám nalézt 
vnitřní zdroje, které jim umožňují vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co 
největší míře zachovat dosavadní způsob života.

Rok 2020 přinesl hodně změn. Pandemii navzdory se nám podařilo být rodinám k dispo-

zici celý rok. V období nejpřísnějších pandemických opatření jsme naši službu poskyto-

vali distanční formou přes různé komunikační kanály. Za rok 2020 jsme spolupracovali 

se 405 rodinami. 15 poradkyň rané péče poskytlo 1644 konzultací a celkový čas věnova-

ný rodinám činil 19 302 hodin. Sociálně-právní poradenství rodinám poskytovala sociální 

pracovnice ambulantní nebo distanční formou. Rodiny měly i tento rok možnost využívat 

půjčovnu pomůcek, kterou se nám podařilo zase o něco rozšířit. Na cestách jsme tento 

rok strávili víc než 1500 hodin a v průběhu roku nám díky nadaci NROS a firmě Škoda 

Auto v rámci grantového programu Mobilita přibyl nový 7. automobil Škoda OCTAVIA. 

Díky tomu se denně dostaneme k většímu počtu rodin.

Rok 2020 nám přinesl i nové kancelářské zázemí na Žižkově pro kolegyně poskytující 

službu v Praze. Díky detašovaným pracovištím v jednotlivých krajích dokážeme zkrátit 

čas strávený na cestě, šetříme náklady spojené s cestami a můžeme se věnovat více 

práci pro rodiny.

A další velká změna, která se průběžně prolínala celým rokem 2020, byl náš přesun ze 

Střediska Praha do Střediska celostátních programů a služeb. Jsou v tom hodiny příprav 

a realizace kroků, aby vše proběhlo hladce a rodiny mohly využívat všechny služby ve 

stejném rozsahu a kvalitě i nadále.

Mgr. Anna Slováčková
vedoucí Rané péče
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

DIAKONIE ČCE STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB

NÁKLADY 2020 VÝNOSY 2020

50x Spotřebované nákupy 1 196 428,50
51x Služby 2 595 455,83
52x Osobní náklady 12 872 051,00
53x Daně a poplatky 23 126,00
54x Ostatní náklady 110 667,00
55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 

a opravných položek
189 623,00

58x Poskytnuté příspěvky 63 512,00
Náklady celkem 17 050 863,33

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 109 813,00
64x Ostatní výnosy 209 152,26
68x Přijaté příspěvky 7 938 701,07
69x Provozní dotace 8 820 997,00

Výnosy celkem 17 078 663,33

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

           Zisk 27 800,00
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AUDITORSKÁ ZPRÁVA
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PARTNEŘI A DÁRCI

Sbor ČCE
Praha – Vršovice

Sbor ČCE
v Uhříněvsi

Sbor BJB Praha 4 Sbor ČCE Žižkov I

Sbor ČCE Žižkov II

Sbor ČCE v Bráníku
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www.scps.diakonie.cz

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb 

Čajkovského 1640/8

130 00 Praha 3 – Žižkov
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