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Milí přátelé,

rok 2021 je za námi a já se musím zas a znovu divit všemu, co jsme prožili. První pololetí ještě 
poznamenal covidový kolotoč karantén, testování, obav, nečekaných odchodů a šťastných 
návratů. V druhé půli jsme se pozvolna vraceli do starých kolejí normálního života, k setkává-
ní s klienty i mezi sebou navzájem. 

Rodinu našich služeb rozšířila Raná péče Diakonie, která k nám přešla z Diakonie Praha. 
Raná péče pracuje s dětmi v raném věku a též s rodinami. Tematicky tak završuje rozsah 
našeho zaměření na všechny části lidského života.

Pracovali jsme s dětmi, dospělými i seniory. Navazovali jsme přerušená a vytvářeli nová spo-
jení s vnějším světem a napomáhali našim klientům rozvíjet jejich potenciál. Pracovali jsme 
v osmi krajích ČR s více než padesáti zaměstnanci s rozpočtem přesahujícím 33 milionů 
korun.

To vše bylo možné jen díky skvělému týmu spolupracovníků a díky podpoře dárců, organizací 
i jednotlivců. Díky za vaše úsměvy, slova povzbuzení, materiální i finanční dary.

David Michal
Ředitel střediska

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

Cílová skupina: 
Služby střediska jsou určeny všem, kdo mají problém s četbou běžného tisku.

Působnost: 
V České republice a částečně i na Slovensku

Co přinesl rok 2021 
Pokud hodnotíme práci střediska za rok 2021 musíme konstatovat, že tento rok přinesl věci 
dobré, ale také ty méně radostné. 

Dobré je, že všichni, kteří se na práci střediska podílejí, měli dostatek zdraví, sil a ochoty, aby 
se nabízené služby mohly dostat k jejich uživatelům v pořádku a včas.  I když je samozřejmě 
stále co vylepšovat. Jedním důležitým úkolem pro tento rok je intenzivnější rozšiřování fondu 
zvukové knihovny. 

Dobré také je, že stejně jako v roce předešlém, využilo služby střediska 135 zájemců, z toho 
25 jednorázově, ostatní opakovaně a ve většině případů ve více oblastech. V některých z 

Středisko pro zrakově postižené
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nich se počet zájemců snížil, zvýšil se naopak počet těch, kteří využívají samostatné sta-
hování z webových stránek naší knihovny. 

Dobré byly i reakce uživatelů našich služeb. Když se z telefonu či dopisu dozvíme, že 
čtenář či čtenářka netrpělivě čeká na každou novou zásilku, že Denní čtení nebo Mana 
jsou pro ně důležité a povzbudivé jak obsahem, tak tím, že u nich doma, kde jsou jinak 
sami, mohou slyšet lidský hlas – je to povzbuzením i pro naši práci. Pokračujme, vytrvej-
me, hledejme nové cesty a možnosti. Jsme ale přístupni nejen chvále, ale třeba i upozor-
nění, přání či novému nápadu. 

Nepotěšilo nás, že jsme se vzhledem k pandemické situaci opět nemohli sejít na víken-
dovém setkání. A tak na to společně myslíme a vyhlížíme, zda v tomto roce bude již situa-
ce příznivější. Jistě by nás to všechny potěšilo. 

Radost jsme měli z toho, že se i v loňském roce mohl uskutečnit letní týdenní pobyt na 
Šumavě, na kterém se sešlo 13 účastníků – lidí se zrakovým postižením a jejich přátel. 
Termín máme zamluvený i pro tento rok, snad budeme moci opět prožít pěkný společný 
čas. 

Co napsat na závěr? Vděčnost a poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na práci 
střediska podílejí jako pracovníci, dobrovolníci nebo dárci.  Bez nich by tato služba ne-
mohla existovat. 

Mgr. Jana Červeňáková
Vedoucí Střediska pro zrakově postižené
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Jsme sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením, seniory a seniorky. Posláním 
SASL je pomocí elektronických, digitálních, technických komunikačních pomůcek a dalších metod 
umožnit našim klientkám a klientům co nejvyšší možnou míru sociální integrace a nezá-vislosti.

Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, senioři, seniorky

Působnost: 
V celé České republice

Co přinesl rok 2021
Stejně jako v ostatních organizacích i naše služby v Lifetoolu byly v loňském roce ovlivněny pandemií ko-
ronaviru. Jelikož možnosti skupinových vzdělávání a setkávání byly začátkem roku stále omezeny, za-
měřovali jsme se spíše na individuální spolupráci a setkávání v online prostoru. 

Za úspěch považujeme účast našeho týmu v projektu H40, kde nám poskytli technologickou podporu při 
používání VR brýlí. Výstupem z projektu bylo ztvárnění vzpomínek klientky ve virtuálním prostoru, a 
jejich následná prezentace a předání rodině. 

Sociálně aktivizační služba Lifetool
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S technologií virtuální reality a jejího zapojení do reminiscenčních setkávání, které započalo 
již v předchozím roce, jsme navíc vyhráli 2. a 3. místo v diakonické soutěži inovací.  

S postupným uvolňováním hygienických opatření jsme se pak vraceli k osobním setkáním. 
Znovu jsme začali pořádat Digikluby – kurzy pro seniorky a seniory zaměřené na ovládání tab-
letu – a skupinová vzpomínání ve spolupracujících organizacích. 

V loňském roce jsme naše služby rozšířili také o kurz Virtuální reality pro seniorky a seniory. 

V brýlích lze z pohodlí křesla cestovat po celém světě, řešit prostorové úlohy, účastnit se 
života pod mořem a ve vesmíru či vzpomínat s přáteli na místa svého dětství. 

Klienti a klientky pracují ve dvojicích s podporou asistentky. Během aktivity si spolu povídají, 
sdílejí vzájemně vzpomínky a postřehy a navazují nové vztahy. Kurz probíhá formou čtyř na 
sebe navazujících setkání, díky nimž klientky a klienti získávají nejen příjemné a nevšední zá-
žitky, ale procvičují také kognitivní funkce a jemnou motoriku. Velmi pozitivně pak hodnotí ab-
solventi a absolventky kurzů i možnost poznat nové technologie a fakt, že mají nová témata, 
o kterých mohou mluvit se známými či mladšími generacemi.

Celoročně pokračovala individuální podpora jak v terénní, tak ambulantní formě. Službu jsme 
poskytli 85 klientům a klientkám. V roce 2021 jsme úspěšně prošli návaznou kontrolou kvali-
ty služeb a dostali jsme se do tzv. diakonické extraligy. 

Mgr. Anna Šujanová
Vedoucí SAS Lifetool
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Krizová 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. Pro klienty jsme k dispozici v Praze, Brně a Plzni.

Cílová skupina:
Dospělí muži, ženy, případně páry, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit. Jedná se o osoby 
vykořisťované, obchodované a komerčně zneužívané, jakož i osoby, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy.

Působnost: 
V celé České republice, pracoviště najdete v Praze, Brně a Plzni

Co přinesl rok 2021
Navzdory pandemii koronaviru jsme svým klientům nabízeli plnou podporu v nastalých situacích a společně jsme hle-
dali cesty k překonání nepříznivé sociální situace. Řešili jsme s nimi nevyplacené mzdy, legislativní nedostatky v pra-
covních dokumentech, častěji jsme řešili dobrovolné návraty domů přes spolupracující organizaci IOM. 

V loňském roce probíhala setkání s jinými organizacemi převážně v online platformách 

Program prevence 
obchodování s lidmi: 
služby – azylový dům a krizová pomoc
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a sdílené zkušenosti byly důležité pro všechny zúčastněné strany. V rámci azylového bydlení trvá intenzivní spolu-
práce s organizací IOM. Naše služby jsou i nadále zapojeny do projektu La Strady s názvem „Profesionalizace sociál-
ní práce v tématu obchod s lidmi“. V roce 2021 jsme vstoupili do pilotáže k projektu LGBT+ férové a inkluzivní služby. 
Realizovali jsme rozhovor s redaktorkou online deníku Alarm k tématu pracovního vykořisťování v lokalitě Mladá Bo-
leslav.

V rámci podpory od anglické školky na Praze 6 jsme dárky k Vánocům pomohli několika rodinám. Pravidelně pomá-
háme nejen našim klientům materiální pomocí z potravinové banky v Praze, Brně i v Plzni. Na jaře i na podzim se 
uskutečnily potravinové sbírky, při kterých jsme vybrali nemalé množství potravin i drogérie. Celkem 1 175 kg potra-
vin a 64 kg drogérie. Poděkování patří všem dobrovolníkům i kolegům.

Pobytová služba azylového bydlení byla v roce 2021 poskytnuta 46 osobám, převážně z Bulharska, Mongolska, 
Rumunska a Ukrajiny. Nejčastěji šlo o osoby vykořisťované na trhu práce a oběti trestné činnosti.

Služba terénní krizové pomoci poskytla celorepublikově pomoc 140 klientům. Výrazně převažovali klienti z Bul-
harska. Nejčastěji pracovníci řešili zakázky v souvislosti s nevyplacením mezd a podporovali osoby v krizi v souvis-
losti s nepříznivou sociální situací v pracovní oblasti. 

Pracovníci azylového domu a terénní krizové pomoci uskutečnili v roce 2021 celkem 41 terénních výjezdů. V terénu 
bylo osloveno přibližně 243 osob a distribuováno více než 4100 kusů informačních letáků do ubytoven i institucí 
po celé ČR.

Mgr. Petra Masná Krupičková
Vedoucí programu
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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.

Cílová skupina:
Cizinci ze zemí mimo evropskou unii, česká veřejnost

Působnost:
Praha a Ústecký kraj

Co přinesl rok 2021
Program práce s migranty se věnoval integraci migrantů a osvětě české společnosti v oblasti tolerantního interkulturního 
soužití a mezináboženského dialogu. 

V době pandemie Covid-19 byla společenská setkání nahrazena setkáváním v online prostoru. I přes komplikace plynoucí 
z pandemie se uskutečnilo 40 hodin výuky českého jazyka, 20 hodin výuky českých reálií připravujících migranty ke 
zkoušce pro žádost o české občanství. Připravili jsme 20 integračních aktivit zaměřených na setkávání Čechů a migrantů. 
Do programu se zapojili 2 dobrovolníci. 

30 lidem v nouzi jsme poskytovali sociální asistenci a materiální pomoc. Pro širokou veřejnost jsme uspořádali 9 prezenta-
cí výstavy Světový étos a 4 debaty s českými a německými odbornicemi a odborníky na integraci a mezináboženský 
dialog s migranty.

Navázali a rozšířili jsme spolupráci a německými organizacemi Stiftung Weltethos  a Estaruppin. Aktivně jsme se zapojili do 
mezinárodní sítě pracovníků s migranty A World of Neighbours. 

Mgr. Kristýna Rezek
Vedoucí programu 

Program práce s migranty
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9

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.

Cílová skupina:
Neformální pečující, kteří se doma starají o své blízké.

Působnost:
V celé České republice.

Co přinesl rok 2021?
Stále probíhající pandemie a s ní související opatření, ale i obavy a strach lidí z nákazy nás nadále udržovaly 
společně s našimi aktivitami v online prostoru. Poradenství probíhalo na naší bezplatné lince, přes e-mail či for-
mulář na našich webových stránkách a celkem ho využilo 214 klientů.

Našich akreditovaných online kurzů a podpůrných skupin se v roce 2021 zúčastnilo 1354 pečujících.

Věnovali jsme se intenzivní aktualizaci a rozšiřování naší Mapy podpory, kde si pečující a senioři mohou vyhle-
dat potřebné služby ve svém okolí. Inovovali jsme také Nouzový plán péče, který je nyní více praktický a přehled-
nější. 

Institut důstojného stárnutí
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Na našich webových stránkách máme k dispozici řadu nově vydaných příruček nejen pro 
pečující, ale také pro odbornou veřejnost a několik sérií nově vzniklých videí týkajících se 
oblasti neformální péče a dlouhodobě nemocných.

Koncem roku jsme zrealizovali v Senátu Parlamentu ČR mezinárodní konferenci na téma 
Dopady pandemie covid-19 na seniory a neformální pečující. Záznam z konference je také 
k dohledání na našich stránkách. 

Do budoucna máme v plánu rozvíjet spolupráci s našimi novými i stávajícími partnery a 
sponzory a hledat společně s nimi možnosti zavádění inovativních služeb do současného 
systému podpory. Věnovat se budeme také osvětovým aktivitám cíleným na laickou i odbor-
nou veřejnost.

Za uplynulý rok jsme realizovali přes 300 aktivit a podpořili více než 1500 laických pečují-
cích.

Mgr. Magdaléna Grünbecková
Vedoucí Institutu důstojného stárnutí 



Jsme terénní (doplňkově i ambulantní) sociální služba pro rodiny s dítětem se speciálními potřebami. 
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 přiroze-
ném prostředí a v co největší míře zachovat dosavadní způsob života. 

Cílová skupina:
Rodiny pečující o dítě s opožděním psychomotorického vývoje nebo ohroženým vývojem, s mentálním, 
pohybovým, příp. kombinovaným postižením, nebo poruchou autistického spektra v raném věku (do 7 
let).  

Působnost:
Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj

Co přinesl rok 2021?
Rok 2021 se ještě stále nesl v znamení různých omezení spojených s pandemii COVID-19. Co jsme se 
ale naučili v předchozím roce, to jsme mohli naplno využít. Dařilo se nám flexibilně reagovat na aktuální 
opatření a zároveň zůstat ve spojení s rodinami. Službu jsme poskytovali v terénu, ale v případě potřeby 
i online nebo telefonicky. Nabídku naší půjčovny jsme i tento rok rozšířili díky nadacím a dárcům a rodiny 
si tak mohly vyzkoušet a půjčit různé pomůcky.

Raná péče
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Navzdory drobným změnám v týmu – některé poradkyně se s námi rozloučily a 
jiné k nám přišly – jsme spolupracovali s celkem 439 rodinami a poskytli 1 667 
konzultací. Za rodinami jsme najezdili celkem 83 400 km v 7 autech.

Popasovali jsme se i s technickými závadami na autech, a že jich nebylo málo! 
Naučili jsme se také efektivně pracovat na společných tématech v online prosto-
ru.

Proběhlo také setkání s rodinami v Plzeňském kraji, na kterém jsme učili jednu 
z metod podpory komunikace, tzv. znakování. V září se pak konal několikadenní 
znakovací kurz v Bělči nad Orlicí. 

Mgr. Anna Slováčková
Vedoucí rané péče
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Hospodaření střediska
Číslo účtu Název účtu Koncový stav

Náklady

50x
51x
52x
53x
54x
55x
58x

Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

1,460,525.74
4,581,798.43

26,675,384.17
32,292.00

218,890.54
239,478.00
200,916.50

33,409,285.38

Číslo účtu Název účtu Koncový stav

Výnosy

60x
64x
68x
69x

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Výnosy celkem

156,382.00
310,271.83

10,919,075.55
22,023,556.00

33,409,285.38

0,00
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Auditorská zpráva
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Středisko v číslech

Připravili jsme 345 nejrůzněj-
ších aktivit jako přednášky, 

kurzy, workshopy, online semi-
náře aj. 

Podali jsme pomocnou ruku 
2375 lidem

Aby pomoc přišla tam, kam 
má, najeli jsme 88 761 km 

Díky spolupráci s Potravinovou 
bankou jsme rozdali 1 175 kg 

potravin

22 úžasných lidí z řad dobro-
volníků nám věnovalo svůj um 

a čas 
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Partneři a dárci
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Sbor ČCE Hradec Králové, Sbor ČCE Uhříněves, BJB na Topolce, ORLEN UNIPETROL, MAS - Střední Polabí,
 NROS, Dobromysl, Nadace Naše dítě, Konto Bariéry, Nadace Život dětem, Atelier v lese, TZV CZ s.r.o.



Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
Čajkovského 1640/8, 13000 Praha 3 - Žižkov 

www.scps.diakonie.cz
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