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Základní údaje
Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní
působností registrovaná u Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je
Církev bratrská. Hlavní činností je poskytování sociální a humanitární
pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami.
V čele Diakonie Církve bratrské stojí Správní rada ve složení:
Ing. Petr Kučera (předseda SR)
Ing. Daniel Fajfr, M. Th. (člen SR)
Mgr. Jitka Komrsková (člen SR)
Mgr. Marie Veselá (člen SR) – do 31 8. 2018
Mgr. Roman Kysela (člen SR) – od 1. 9. 2018
Bc. Vladimíra Šlancová (člen SR)
Ing. Lydie Boszczyková (zástupce rady Církve bratrské)
Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Veselá, ve funkci do 31. 8. 2018
Mgr. Roman Kysela, ve funkci od 1. 9. 2018

Kontakt:
Diakonie Církve bratrské, Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3
IČ: 45250855, bankovní spojení: 478450393/0300
tel.: 222 580 138
e-mail: diakonie@cb.cz
www.cb.cz/diakonie
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Pár slov na úvod
Loď s názvem Diakonie CB prošla
v roce 2018 poměrně zásadní
změnou své posádky.
V prvních měsících roku odešla
účetní Marta Macková a spolu s ní
také vedoucí kanceláře Petra
Fausová. Na konci srpna loňského
roku opustila palubu lodi ředitelka
Michaela Veselá. Všem patří za jejich
práci na palubě lodi poděkování.
Jak tedy vypadá nové složení posádky: Vedoucí kanceláře je Dagmar
Průšková, účetnictví má na starosti Pavlína Malá a na kapitánském můstku
je od záři 2018 Roman Kysela. Děkujeme za důvěru a podporu, které se nám
dostalo.
Zde je třeba uvést, že poděkování patří také třem velícím poddůstojnicím na
jednotlivých střediscích (Ivana Reicholdová – Bethesda, Marie Dvořáková –
Černý Most, Gabriela Moravcová – Xaverov), které v době změn pomáhaly
s udržováním kurzu a podporovaly obměněnou posádku.
Jsme rádi, že jsme s Boží pomocí společně zvládli závěr roku 2018 a vstup do
roku 2019. Děkuji za výraz podpory v podobě celocírkevní sbírky i za
podporu a pochopení Správní rady Diakonie CB. Jak přesně rok 2018
proběhl a co vše se během roku událo, najdete na dalších stránkách této
výroční zprávy.
Ve zprávě najdete informace z jednotlivých středisek a z poboček. Dozvíte
se také o projektech a dalších aktivitách Diakonie CB, a o jejím hospodaření.
V příloze najdete výroční zprávu Pobočky Diakonie CB v Brně - Kounicova.
Nechte se inspirovat.
Mgr. Roman Kysela

5

Hlavní činnost Diakonie Církve bratrské
Své poslání Diakonie zajišťuje prostřednictvím poboček, které fungují
samostatně při domovských sborech, a pomocí svých středisek, která
Diakonie spravuje přímo. Tato střediska poskytují 5 registrovaných
sociálních služeb, které jsou zacílené zejména na osoby zdravotně postižené,
osoby s mentálním postižením či duševním onemocněním a seniory.
Všechny poskytované sociální služby jsou součástí sociální sítě hlavního
města Prahy a splňují všechny zákonné podmínky pro provozování.
V každé službě pracuje vyškolený a profesionální tým dle platných
standardů kvality. Naší snahou je vytvářet takové prostředí, které je
bezpečné, zajišťuje všechny potřeby klientů a je poskytováno v příjemné
pokud možno domácí atmosféře. Znamená to, že naše služby nejsou
kapacitně veliké a mohou pomáhat jen omezenému počtu osob.

Zprávy ze středisek
BETHESDA – DOMOV PRO SENIORY
Bethesda slouží starším spoluobčanům již šestnáctým rokem. Nachází se
ve volně přístupném areálu CB ve
Chvalech, což je klidná část Prahy 20 Horních Počernic. Bethesda má kapacitu
33 osob.
Převážná většina našich současných
klientů pochází z Prahy (29 klientů). V Bethesdě žije více klientů, kteří
v Horních Počernicích strávili minimálně část svého života. 18 klientů mělo
k 31. 12. 2018 trvalé bydliště v MČ Praha 9. Jako pozitivní vidíme blízkost
rodiny, která má příležitost díky dostupné vzdálenosti své seniory častěji
navštěvovat. Zároveň nejsou přerušeny vazby s přáteli, sousedy, starší
člověk se nestěhuje do cizího prostředí.
Sociální službu v roce 2018 využilo celkem 45 klientů. Během roku jsme
přijali 15 nových klientů, 12 jich zemřelo a dva odešli do jiných zařízení.
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Hlavní prioritou naší služby je poskytovat kvalitní a komplexní služby péče,
které umožní klientům prožívat závěr jejich života v klidu a pohodě, bez
zbytečných bolestí a útrap, které často s sebou nese jejich zdravotní stav.
Zároveň je naším cílem i poskytovat psychicky podnětné prostředí, ve
kterém se nebudou cítit opuštěně a osamoceně, což má zpětně významný
vliv i na jejich psychosomatickou kondici. Při poskytování služeb nám
výrazně napomáhá úzká spolupráce s rodinou klienta.
Domov poskytuje dlouhodobé ubytování v pokojích klientů – k dispozici je
9 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým
zázemím a balkónem. Dále poskytujeme základní služby – denní úklid, praní
a žehlení prádla.
Naši klienti mají možnost celodenního stravování – 5 x denně s možností
konzumace stravy ve společné jídelně nebo na pokojích – dle potřeb klienta,
stejně jako možnost vybrat si základní diety.
Pečovatelská a ošetřovatelská
péče probíhá dle potřeb
klienta a dle individuálních
plánů. Dále je strukturovaná
tak, aby byly podporovány
zachované
schopnosti.
Předpokladem je také práce
s individualitou
klienta
a
integrace jeho příbuzných do
ošetřovatelského procesu.
Zajištěna je i služba sociální, která umožňuje obyvatelům Bethesdy styk
s veřejností, s úřady, komunikaci s příbuznými. S každým klientem je
pravidelně plánována služba a poskytování podpory vychází z jeho osobních
cílů a individuálních potřeb.
Věkový průměr našich klientů činil 87,2 let, což je způsobeno jak stárnutím
našich dlouhodobějších klientů, tak i výší věku nově přijatých klientů. To
s sebou nese nároky na ošetřovatelskou péči, která je spojena s přirozeně
se zhoršujícím zdravotním stavem klientů. Je pro nás velmi důležitá
odbornost našeho personálu jak z hlediska pečovatelské, tak i
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ošetřovatelské práce - proto věnujeme velikou pozornost právě
celoživotnímu vzdělávání personálu.
Kromě základních činností poskytujeme nad rámec i péči pastoračního
asistenta, který je tři dny v týdnu k dispozici klientům i pracovníkům
domova. V úterý a v neděli probíhají v domově bohoslužby.
S ohledem na potřeby našich klientů je naší hlavní snahou poskytovat služby
co nejvíce uzpůsobené jednotlivým klientům, pracujeme a specializujeme
se na různé podpůrné terapie a metody práce (např. bazální stimulace,
kinezioterapie, paliativní koncept atd.). Lékařskou odbornost nám zajišťuje
praktická lékařka, psychiatrička, nutriční specialistka.
Klienti domova mají možnost
zapojit se do různých aktivit
aktivizační
pracovnice.
Program je doplněn o
vycházky, společné čtení,
cvičení, paměťová cvičení,
poslech hudby, promítání
filmů, společné vaření, oslavy
narozenin apod.
Počátkem roku jsme přijali pozvání do Komunitního centra Kardašovská na
hudebně dramatický program „Život plyne jak voda“. Doprava byla zajištěna
autobusem, který přijel před Bethesdu a poté zastavil přímo u KC. Tak jako
každý rok nás navštívily děti z okolních MŠ s různými vystoupeními, dále jsme
zde pravidelně vítali pěvecký sbor Gabriel i Armádu spásy. Na velikonoce jsme
upekli velikonoční nádivku.
Už se u nás stalo tradicí, že paní Čejková na podzim stříhá levanduli na svojí
zahrádce a potom u nás vznikají s velikou pomocí klientů voňavé sáčky,
které je možné v předvánočním čase zakoupit na recepci domova Bethesda
za symbolickou částku.
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Již druhým rokem nás oslovili z Českého rozhlasu, abychom se stali
účastníky
výborného
projektu
s názvem
"Ježíškova
vnoučata“.
Tvůrci si uvědomili, že
opuštění lidé tvoří často až
třetinu obyvatel domovů
pro seniory. Bylo možné na
webové stránky vkládat
přání klientů a posluchači
Českého rozhlasu je mohli plnit. Díky milým dárcům, se kterými doufám
budeme i nadále v kontaktu, se klienti domova dočkali nové společenské
hry a úžasného hudebního folklorního zážitku. Tento projekt a lidé okolo
něho si zaslouží velké uznání – podrobnosti naleznete na webových
stránkách www.jeziskovavnoucata.cz.
I v roce 2018 jsme nadále sbírali víčka z PET lahví pro nemocného Nikýska,
kterému pomůžou financovat další nákladnou léčbu jeho nemoci.
V pravidelném programu zůstalo oblíbené pondělní odpolední promítání.
Budeme rádi, když si najdete chvilku času na návštěvu našich webových
stránek - http://www.cb.cz/diakonie/bethesda , kde se dozvíte více nejen o
Domově samotném, ale i o společenských a kulturních akcích, které u nás
probíhají.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli našemu Domovu – tato pomoc je pro
nás existenčně velmi důležitá. Velký dík patří paní Kampové, která nám již
dlouhá léta pravidelně zasílá své výrobky, a za utržené peníze pořizujeme
nejen pomůcky pro klienty. Děkujeme všem zaměstnancům Bethesdy, kteří
i nadále laskavě pečují o klienty. V neposlední řadě děkujeme i našim
klientům a jejich rodinám a přejeme všem pevné zdraví.
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Naší práci finančně podpořili:

Dále nás podpořili:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
TROUW NUTRITION
Službu podpořili i dárci z řad fyzických osob, jejichž jména s ohledem na
ochranu osobních údajů neuvádíme. Za poskytnuté dary děkujeme.
Kontakt:
Bethesda - domov pro seniory
Stoliňská 41c/2510
193 00 Praha 9
tel.: 281 040 177, 731 430 470
www.cb.cz/diakonie/bethesda
Vedoucí střediska:
Mgr. Ivana Reicholdová
e-mail: Ivana.reicholdova@bethesda.cb.cz
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STŘEDISKO ČERNÝ MOST
Středisko Černý Most poskytuje své
služby již od roku 2004 pro osoby těžce
tělesně postižené. Našim klientům
nabízíme tyto 3 sociální služby:
 Centrum denních služeb
 Chráněné bydlení
 Osobní asistenci
Kapacita všech služeb byla v tomto roce naplněna. Centrem denních služeb
prošlo dohromady 14 klientů. V chráněném bydlení využilo službu celkem 5
klientů. V osobní asistenci jsme pomohli 12 klientům.
Tento rok jsme zahájili zimním bruslením na kluzišti před OC Černý Most.
Svatého Valentýna jsme oslavili v KC Sluneční dům skvělou party s kolegy
z CDS Medou Humpolec. Do Humpolce jsme jeli oplatit návštěvu v březnu.
V červnu se 2 klienti z CHB vydali na prodloužený víkend na chalupu jednoho
z nich na Vysočině. Během letních programů jsme vyrazili na výlet do
Veltrus, Pardubic, Českého Krumlova a zámku Hluboká nad Vltavou a do
Prokopského údolí. V září jsme vyrazili do Muzea trabantů, v říjnu do
středověké krčmy v Dětenicích a na závěr v listopadu do Labyrintária
v Loučni. Moc jsme si to užili!
Zúčastnili jsme se také několika prezentačních akcí – NGO Marketu
v Karlíně, Dne neziskových organizací Prahy 20. Protože prezentace není
nikdy dost, zorganizovali jsme si vlastní akci v Komunitním centru Bílá Hora
na podporu sbírky Cesty z města. Během roku jsme se zúčastnili i prodejních
trhů – keramických v Kostelci a adventních na Černém Mostě a Rajské
zahradě.
Též jsme začali rekonstruovat nový nebytový prostor v Bryksově ulici určený
jako kancelář vedoucí a sociálního pracovníka, prostor pro odpočinek
asistentů ve službě, sklad a v poslední fázi budeme vytvářet prodejní galerii.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Centrum je v provozu každý všední den, o letních prázdninách zpravidla 2
dny v týdnu. Program je každý den jiný – keramika a další výtvarné techniky,
literárně-pohybový den, kurz vaření a v neposlední řadě vyrábíme výrobky
k prodeji – např. mýdla a šampony, které úspěšně prodáváme přímo
v Centru, na nejrůznějších trzích a veletrzích NNO. Své místo mají i výpravy
po Praze i mimo ni. Do centra chodí
dospělí
klienti
s tělesným
a
kombinovaným postižením, kteří rádi
pracují a rozvíjejí ducha i tělo a chtějí
smysluplně naplňovat čas. Působíme
na Praze 14, ale klienti dojíždějí
z celého území Prahy. V roce 2018
jsme udrželi kapacitu naplněnou 14 klienty. Spolupráce s Komunitním
centrem Sluneční dům nadále vzkvétala, pracovníci pro nás připravili
nejrůznější zajímavé rukodělné programy a výlety po Čechách. Pokračovali
jsme též ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami, studenti oboru
Keramika a Praktické školy k nám docházeli na praxi.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ČERNÝ MOST
V roce 2018 kapacita 5 klientů byla nadále naplněna.
V průběhu roku zde bydlelo postupně 5 stejných klientů.
Provoz je nepřetržitý 24 hodin, osobní asistence však
nepřetržitá není. Klienti žijí ve 2 běžných bezbariérových
bytech. Asistenti je podporují podle individuálního plánu
k co nejsamostatnějšímu vedení domácnosti, správy
osobních financí a komunikaci a dopomáhají tam, kde je
potřeba. O službu je stále zájem, evidovaných máme 10
zájemců, několik dalších svou žádost připravuje.
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OSOBNÍ ASISTENCE ČERNÝ MOST
Službu poskytujeme na území městských částí Praha 9, 14 a 20 a to ve všední
dny v časech 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
(podle domluvy lze i jinak). Nejčastěji
klienti potřebují pomoc v domácnosti
s péčí o svou osobu a doprovody na různá
místa. Na rok 2018 došlo k navýšení
kapacity služby na 1500 hodin přímé péče
na rok. Službu využilo 12 klientů.

VEŘEJNÁ SBÍRKA „CESTY Z MĚSTA“
Sbírka je určená na podporu cestování našich klientů po ČR i za hranicemi.
V roce 2018 jsme prostředky sbírky financovali zejména pohonné hmoty aut
při jednodenních výletech po Čechách.
V listopadu
jsme
zorganizovali
benefiční akci (viz níže). Sbírka nadále
využívá DMS (dárcovské sms).
V roce 2019 máme v plánu zvýšit
propagaci celého Střediska ČM. Nadále
se budeme prezentovat na trzích NNO a NGO Marketu, pracovat na síťování
s dalšími neziskovkami v Praze i mimo Prahu. Chceme se zaměřit na nové
zkušenosti a zkvalitňovat nabízené služby. Dále chceme zkolaudovat nový
nebytový prostor kanceláře a odpočinkové zóny.
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Naši práci finančně podpořili:

Dále nás podpořili:
49. ph Royal Rangers Praha 9 a Letní dům z. ú.
Službu podpořili i dárci z řad fyzických osob, jejichž jména s ohledem na
ochranu osobních údajů neuvádíme. Za poskytnuté dary děkujeme.
Kontakt:
Středisko Černý Most
Mansfeldova 801/4, 198 00 Praha 9
tel.: 222 957 248, 737 208 915
www.cb.cz/diakonie/cerny-most ; najdete nás i na FB: @strediskocm
naše výrobky na Fler: https://www.fler.cz/stredisko-cerny-most
Vedoucí střediska:
Mgr. Marie Dvořáková
e-mail: marie.dvorakova@diakonie.cb.cz
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ XAVEROV
Chráněné bydlení na Xaverově se nachází ve východní části Prahy na okraji
Klánovického lesa. Poskytujeme skupinovou
pobytovou sociální službu šesti klientům s mentálním
postižením nebo duševním onemocněním. Posláním
naší služby je poskytovat klientům podporu
v naplňování jejich každodenních individuálních
potřeb
při
zachování
maximální
možné
samostatnosti. Pomáhat není snadné. Pomoc se
snadno zvrtne v boj o nadvládu, o moc. Naše motto
nám připomíná směr a zdroj inspirace a síly pro naši každodenní práci.
"Nelze člověka něčemu naučit, lze mu jen pomoci, aby to sám v sobě
objevil." (Galileo Galilei). V nitru klienta leží zdroj jeho dalšího růstu, on
rozhoduje (často s podporou pracovníků), co potřebuje, aby jeho život měl
smysl, byl radostný. Toto motto doprovází i nás, pracovníky, na naší cestě za
profesionalitou.
Jsme vděčni za malé rozměry naší služby. Malá rodinná vilka umožňuje vznik
bližších mezilidských vztahů, než tomu bývá ve službě větší kapacity.
Základem dobrého soužití jsou naplněné
základní osobní potřeby každého klienta:
být přijat, být milován, realizovat se.
Osobní potřeby klienta mapujeme
průběžně v deseti základních oblastech
lidského života: komunikace, péče o
sebe, péče o domácnost, zdraví, bydliště
a prostředí (mobilita), bezpečí a rizika,
vztahy, osobní uplatnění a spokojený
život; finance a úřady, pravidla a povinnosti. S každým klientem pak
sestavujeme individuální plán podpory a péče tak, aby byla řešena jeho
nepříznivá sociální situace v uvedených oblastech.
Mezi nejvyužívanější metody naší práce patří:

 Přístup zaměřený na člověka, tedy na jeho vztah k sobě samému, ke
svým bližním a svému prostředí (spolupracujeme s rodinou, přáteli,
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lokální komunitou, atd.). V centru pozornosti pracovníků stojí klient
takový, jaký je, ptáme se, co je důležité právě pro něj. Uživatel je
informován tak, aby se dokázal rozhodovat a mít tak co největší kontrolu
nad svým životem, sám ho aktivně utvářel. Z tohoto přístupu vycházejí i
níže uvedené metody: zoorehabilitace, zahradní terapie a preterapie.

 Metoda individualizované podpory nikoli plošné péče – uživatel využívá
svých schopností a s podporou pracovníků rozšiřuje své kompetence.

 Metoda zpětné vazby – při utvrzování uživatele v jeho silných stránkách
osobnosti a kompetencích, nastavování zrcadla při problematickém
chování apod. tak, aby klient směřoval k reálnému sebepopisu, k přijetí
sebe sama a k posílení vlastní odpovědnosti za svůj život.

 Nácvik sociálních dovedností: např. dovednost správně vnímat, správně
chápat, správně sdělovat a reagovat. Tento nácvik zahrnuje práci s
emocemi, jejich uvědomování, pojmenování a bezpečnou ventilaci.

 Využití symboliky všedních situací, svátků a oslav, ročních období,
liturgického roku, atp.: např. význam společného stolování, společných
oslav a setkávání s veřejností pro utváření pocitu sounáležitosti a
prostoru pro společný zážitek. Přibližujeme si význam liturgických období
pro růst člověka i jeho společenství.

 Terapie realitou nám pomáhá zvládat nezodpovědné a jinak nevhodné
chování klienta, pracujeme s důsledky takového chování v jeho
nejbližším okolí i v jeho vlastním životě. Časté téma je také postupné
smiřování se s těžkou minulostí, s vlastními selháními i selháními vlastní
rodiny nebo veřejnosti ve vztahu k člověku se specifickými potřebami.
Máme vždy na vědomí dvě základní psychické potřeby člověka: potřebu
milovat a být milován, a potřebu mít svou hodnotu pro sebe i pro druhé:
uvědomuje-li si člověk vlastní hodnotu, umí milovat a je obvykle také
milován. W. Glasser (americký psychiatr) odpovědnost definuje jako
„schopnost uspokojovat vlastní potřeby takovým způsobem, který
nepřipraví ostatní o jejich schopnost naplnit své vlastní potřeby.“ V naší
práci neustále usilujeme o rovnováhu mezi právy jednotlivých osob a
potřebami jejich společenství jako celku.
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 Zahradní terapie se zabývá spojením dějů v přírodě s tím, co se odehrává
v duši člověka. Jaké jsou její účinky? Stabilizace chování, rozvíjení
osobních hodnot, smiřování se s vlastní životní cestou, se svou vlastní
nedostatečností, ale také s nedostatečností těch nejbližších. Například
podzim je obdobím žní, shazování
listí, přibývající temnoty, ale také
obdobím příprav na příští rok –
rostliny rozsévají svá semena, která
budou celou zimu čekat na příští jaro.
Sázíme cibuloviny, aby až projdou
mrazem, znovu vykvetly. Rostliny
stahují svoji sílu do svých kořenů, aby
odpočinuly, ochránily se před
mrazem, a s přívětivějšími podmínkami na jaře znovu vyrazily do akce.
Podzimním zastřižením usměrňujeme rostliny v růstu, posilujeme je
proti škůdcům a pomáháme jim znovu na jaře bohatě obrazit. Co bychom
si zastřihli my na svých osobnostech a životech? Co zbytečně s sebou
vláčíme? Co nám ubírá životní sílu? Co nás nebo ty kolem destruuje? Co
potřebujeme odložit, aby nové, lepší mohlo přijít a zůstat? Od čeho si
potřebujeme odpočinout? I o tom může být pro nás podzim.

 Canisterapie: Kromě již tradičních pejsků a čtyř králíků jsme rozvinuli
chov domácích zvířat o 2 křečky. Klíčoví chovatelé Richard, Honza a
Marcel se učí pravidelné a vytrvalé péči o ně. A my se učíme podpoře
klíčových chovatelů, aby v péči vytrvali, i když jsou unavení, nemají
náladu nebo venku prší.

 Preterapie je metoda, která pomáhá lidem vstupovat do kontaktu se
sebou, s jinými lidmi, s reálnou situací a prostředím. Kontakt můžeme
ztrácet například v důsledku silné emoce nebo projevu duševní nemoci.
Pracovník je pouze v roli průvodce a zrcadla a pomocí tzv. kontaktních
reflexí pomáhá vytvářet most do a ze světa druhého člověka.

 Metody pastorační práce nám pomáhají v těchto oblastech podpory: já
ve vztahu k Bohu, ke stvoření, ke skutečnostem, které zakládají tento
svět, náboženské symboly v životě klienta, práce s vinou, odpuštěním,
hledání životní síly a motivace, smrt a konečnost v životě člověka,
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doprovázení klienta v období jeho životních ztrát (úmrtí rodičů, přátel).
Jeden klient se připravuje na křest.
Ve své práci se nesoustředíme se jen na individuální potřeby klienta, na stav
jeho osobnosti, ale bereme v potaz i potřeby celého společenství klientů a
pracovníků. Usilujeme o prohlubování vědomí společenství, sounáležitosti,
dynamiky
mezilidských
vztahů
(vzájemné ovlivňování a doplňování)
uvnitř chráněného bydlení.
Jak
dopadá způsob mého jednání, stav
mé osobnosti, charakteru a smýšlení
na ty kolem mne? A naopak, co pro
mne společenství znamená, jak mne
formuje, čím mne obdarovává? Cílem
naší sociální služby není jen usilování
o samostatnost jednotlivých klientů, ale i jejich integrace uvnitř společenství
chráněného bydlení jakožto i do společenství lokální komunity.

Realizované aktivity v roce 2018
Ve středu praktického života naší sociální služby je péče o dům a zahradu a
společenství lidí v domě. I letos klienti – zahradníci
připravili osevní plán, objednala se semena. Zaseli a
sklidili a dokonce zavařili přebytky okurek, rajčat a
řepy. Úroda byla letos opět rozmanitější: patisony,
rajčata, okurky, cukety, řepa, mrkev, cibule, zelené
fazolky, vše ke spotřebě v naší kuchyni.
Nezahradníci se postarali o plevel, přerostlé keře a
stromy, spadané listí, připravovali dřevo a další
topivo. Skládali uhlí a věnovali se úklidu domu a
odvozu zahradního odpadu do sběrného dvora. Opravili jsme střechu, kus
okapu. Žel pergolu jsme už nezachránili – řízeně padla k zemi.
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Po několikaměsíční personální krizi jsme přivítali 2 pracovníky do našeho
týmu. Jelikož je práce u nás velmi
různorodá – asistence při vaření, péči o
dům a zahradu, sportovních aktivitách,
při rozhodování, v navazování vztahů –
je výběr vždy těžký. Dlouho čekáme na
tu pravou/-vého kolegyni/kolegu.
Jaro jsme přivítali společně s Diviznou
(diakonické středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské) malým čarodějnickým setkáním.
Po dlouhé době jsme zkusili opět vyjet na společnou dovolenou do Plané
nad Lužnicí, byla to příležitost poznat se zase trochu jinak. Mezi klienty se
potvrdily vůdčí osobnosti, které dovedly svou partu při každé pěší túře
bezpečně do cíle. Každodenní vaření jsme přenechali restauracím a věnovali
se více aktivitám, na které nezbývá při všedním životě čas: bazén, houpačka,
ping - pongové zápasy, poznávání historie Tábora a jeho okolí, pěší túry,
relaxace na trávníku, společné posedávání a rozprávění v pergole nebo u
ohně, stolní hry.
Někteří pak sbalili stany a pokračovali na hudební festival Votvírák 2018.
Z dalších hudebních akcí jsme si užili
Mikulášskou s the Tap Tap, Big band v
Divadle HP, Rybovu mši na Hlavním
nádraží a Harley Davidson 115. výročí,
Národní muzeum, výstavu filmových
postav, vánoční výstavu Hravé Vánoce
v Betlémské kapli. Letos dokonce dvakrát
změnili naši klienti prostředí a odjeli na
respitní pobyt v CČE Klobouky u Brna.
Velmi vděční jsme našemu dobrovolníkovi Petru Navarovi za pravidelné
plavání s našimi klienty. Tímto rokem nás opět provázela akce 100 jarních
kilometrů, kterou jsme pro její oblíbenost protáhli na celý rok. Dohromady
naši klienti ušli 300 km a na kole ujeli 220 km. I letos jsme slavili narozeniny
klientů, připravovali jsme Xaverovské Vánoce i silvestrovský večer.
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Jsme vděčni církevním společenstvím v Horních Počernicích, které nám
pomáhají naplnit duchovní potřeby našich klientů. Jeden klient se připravuje
na křest v Církvi Bratrské s naším pastoračním pracovníkem. Práce
pastoračního pracovníka Diakonie CB nezůstává u našich klientů bez odezvy.
Rádi s ním vedou společné i individuální rozhovory.
Oblíbené je také večerní čtení Bible či jiných knih s příběhy anebo zpívání
duchovních a lidových písní. Klienti poznávají ve čtených příbězích své
vlastní životní příběhy. Písně často vyjadřují, co sami vyjádřit neumí. Knihy i
písně nám pomáhají poskytovat podporu tam, kde naše lidské ani profesní
zkušenosti nestačí. V porozumění světu, sobě samému, vnímání sebe sama
jako součást lidské historie. Můj život, mé potíže žil již někdo přede mnou a
o tuto sounáležitost se mohu opřít.
Opět jsme se veřejnosti představili na 5. veletrhu sociálních služeb v areálu
Chvalské tvrze. Kromě poskytování informací zájemcům o naší službu a
navazování kontaktu s jinými sociálními službami jsme snad potěšili
návštěvníky Honzovými malovanými ramínky, pavoučky a motýlky z korálků,
někteří podpořili naši službu koupí námi našich ručně malovaných tašek.

Děkujeme všem, kteří provoz našeho chráněného bydlení hmotně, ale i
svým přátelstvím podpořili!
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Další podporovatelé:
ARNICA spol. s r.o.
DOM-ZO 13 s.r.o.
Službu podpořili i dárci z řad fyzických osob, jejichž jména s ohledem na
ochranu osobních údajů neuvádíme. Za poskytnuté dary děkujeme.
Kontakt
Chráněné bydlení na Xaverově
Ve Žlíbku 2005, 193 00 Praha 20
tel.: 222 922 506
www.cb.cz/diakonie/xaverov
Vedoucí střediska
Mgr. Gabriela Moravcová
e-mail: gabriela.moravcova@diakonie.cb.cz

Naši další dárci a donátoři
Kromě již uvedených poskytovatelů a dárců finančních prostředků
děkujeme touto cestou i ostatním, kteří nás podpořili svými dary buď
přímo na účet finanční částkou či zasláním DMS, jejichž jména s ohledem
na ochranu osobních údajů neuvádíme. Pokud by však chtěli být
jmenovitě uvedeni, nechť nám dají na vědomí a v příštím roce je s radostí
uvedeme.

Zprávy z poboček Diakonie CB
Pobočka Diakonie CB v Berouně
Provozuje bezplatnou dluhovou poradnu, kontaktní místa Beroun a od roku
2018 i Praha. Poradenství poskytujeme osobám ve finanční tísni,
předluženým, často s mnohačetnými exekucemi, a hledáme pro ně
nejvhodnější řešení jejich situace. Pomáháme jim při jednání s věřiteli,
soudy, exekutory, seznamujeme je s jejich právy a možnostmi obrany
v případě nezákonných postupů a rozhodnutí a zpracujeme pro ně potřebná
písemná podání. Připravujeme návrhy na povolení soudního oddlužení
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(osobní bankrot), v průběhu roku jsme získali pro tuto službu akreditaci
udělovanou Ministerstvem spravedlnosti. Pracujeme i s rodinnými
příslušníky dlužníků, kteří často bývají obětí tvrdých postupů exekutorů.
V roce 2018 poradnu kontaktovalo celkem 183 klientů, 40 klientům bylo
soudem schváleno oddlužení. Jsme zapojeni do projektu potravinové a
materiální pomoci, v roce 2018 jsme podpořili 43 osob.
Mgr. Marie Veselá

Pobočka Diakonie CB v Brně (Kounicova)
V roce 2018 jsme pociťovaly vděčnost za to, že můžeme v Diakonii sloužit
Pánu Bohu dary, které nám dal. Denně se věnujeme individuální terapii
členů jiných křesťanských církví i lidem mimo tato společenství. Na podzim
a na jaře uskutečňujeme i skupinové terapie. Terapie jsou naším jediným
výdělečným příjmem. Pečujeme o lidi vyloučené sociálně nebo materiálně,
a to v Tvořivém kroužku a v klubu Kluci na čaj. V kroužku se u společné práce
rozvíjí komunikační schopnosti a rozšiřuje se prostor pro lásku. Kluci na čaj
je společenství mužů, kteří se učí poznávat Pána Ježíše a vzájemně si
důvěřovat. Věnujeme se 35-40 seniorům z našeho sboru i odjinud a při
pravidelném setkávání jsme obohacováni jejich pamětí a zkušenostmi.
Pastoračně se věnujeme každému, kdo projeví zájem. Modlíme se i za
českého politického vězně v Turecku. Jsme zapojeni do Potravinové a
materiální pomoci, v jejímž rámci jsme podpořili cca 600 osob. Činnost
pobočky zajišťují: Mgr. Noemi Komrsková, vedoucí pobočky,
psychoterapeutka, Mgr. Kateřina Vávrová, Ph.D., psychoterapeutka. Celé
znění výroční zprávy pobočky si můžete přečíst v Příloze č. 1
Mgr. Kateřina Vávrová

Pobočka Diakonie CB v Brně Královopolská
– ukončila v roce 2018 svou činnost.

Pobočka Diakonie CB v Hrádku
V roce 2018 se naše služba v Diakonii zaměřovala na pomoc důchodcům
(invalidním i starobním) a maminkám v sociální tísní. Stále organizujeme
jednou měsíčně setkání s klientkami, které se již odstěhovaly, ale pořád nás
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rády navštíví. Na každém setkání se vždy pomodlíme a zvěstujeme
evangelium. V návaznosti na tato setkání jsme oslovili pastora Raszku
z blízkého Třince a ten prezentací vyučoval naše klienty o znovuzrození a
dalším vývoji křesťana. Díky těmto schůzkám uvěřily dvě maminky, které se
daly na konci roku v našem sboru také pokřtít a chtějí se stát členy církve.
O prázdninách děti mohly za finanční podpory z našeho projektu jet na
tábory, absolvovaly i náš dorostový tábor a různé další aktivity. Přispíváme
také na léky, proplácíme potřebným nákupy a obědy ve školách. Peníze
máme díky projektu „200 statečných“, který byl založen u nás ve sboru a
skládá se hlavně ze členů naší církve. Také jsme zaměstnali na úklid jednu
z maminek, pro kterou nyní hledáme další finanční prostředky na zaplacení
její mzdy. Je za práci velice vděčná, již se hodně naučila, ale do zaměstnání
ještě není schopná docházet. Je to osoba zdravotně znevýhodněna.
Také letos vznikla v našem sboru skupinka „Mamimina“, kde jednou měsíčně
se setkávají maminky z našeho sboru s maminkami našeho sociálního
bydlení. Chceme provázat službu diakonie se službou našeho sboru.
Zbigniew Konderla

Pobočka Diakonie CB v Kladně
Tak, jako v letech minulých, naše činnosti směřovaly především k těm našim
spoluobčanům, kteří se z různých důvodů ocitli v nelehké životní situaci.
Prioritou naší služby nadále bylo naslouchání a následné připojení se k
druhému člověku v jeho těžkostech, pomoc při hledání východiska v těžké
životní situaci, připojení se k člověku v době jeho krátkodobé krize. Opět
jsme poskytovali dluhové poradenství včetně vypracovávání návrhů na
povolení oddlužení. V této oblasti nám Ministerstvem spravedlnosti ČR byla
v červenci udělena akreditace. Nadále jsme poskytovali materiální pomoc
dle konkrétních požadavků a ve spolupráci s pobočkou Člověka v tísni
v Kladně. Pokračovali jsme s návštěvami osamělých seniorů, kdy součástí
těchto návštěv byla i případná pomoc s nákupem, vycházka nebo doprovod
k lékaři. Tuto činnost vykonáváme prostřednictvím střediska křesťanské a
sociální pomoci ZÁBRADLÍ.
Bc. Vladislava Šlancová
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Pobočka Diakonie CB v Kolíně
Činnost Diakonie se vytváří v rámci celosborových služeb. Proti předchozím
letům se celkem nemění, potřebné zdroje pro tuto práci – z darů a sbírek
vyhlašovaných staršovstvem. Děkujeme proto všem, kteří poskytli
jakoukoliv podporu při pomoci potřebným lidem. Pomoc se děje rozličně
– a to ve formě hmotné, materiální a duchovní. Finanční podpora je velice
důležitá, ale pro každého z nás platí opravdová posilující a povzbuzující
nefalšovaná Boží láska od nás právě pro ty nejpotřebnější kolem nás.
K tomu proto patří naslouchání a podpora těch, které nám náš Pán a Bůh
dává kolem nás. Ve spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby v České
Třebové a naším sborem pokračuje dohoda o strategickém partnerství ke
společnému dílu v projektu „Za plotem“. Současně také spolupracujeme a
finanční podpora tak přichází i od F-nadace. Tento projekt se v přednáškové
činnosti na základních a středních školách věnuje vlivům a zájmům
dospívající mládeže (drogová závislost, šikana, sex a další) a následně
pokračuje setkáváním a rozvíjením s jinými bratry a sestrami ze sboru
v klubech Legoprojektu. Samotný projekt je v naší oblasti stále spojen i
nadále se jménem našeho bratra Radka Pospíšila. Ostatní činnost se
soustřeďuje na pomoc a podporu potřebným z křesťanského i světského
prostředí (sociálně slabým, nezaměstnaným, zdravotně postiženým,
rodinám v krizi, závislým lidem). Všem ochotným srdcím a dělajícím rukou
patří velká vděčnost, dík a požehnání našeho Pána Ježíše Krista.
Josef Ptáček

Pobočka Diakonie CB v Litvínově
Naše pobočka se v roce 2018 zabývala běžnou činností, přeregistrací stanov,
sídla atd. V roce 2018 byl pro nás klíčový projekt MPSV Potravinová a
materiální pomoc nejchudším osobám II. Vnímali jsme, že tento projekt má
smysl, lidé měli o potravinovou pomoc zájem a i ze strany státu byl projekt
nastaven smysluplně. Co se nakonec ukázalo jako nedostatečné, bylo
personální zajištění na straně naší pobočky. Akčních a obětavých lidí je stále
obecně málo. Také prostory našeho skladu pro Litvínov + Most procházely
rekonstrukcí (sídlíme v objektu Sboru Církve bratrské v Litvínově), což pro
další pokračování projektu bylo už problematické.
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Přesto jsme vděční, že jsme mohli posloužit lidem jak vlastní potravinovou
pomocí, tak pozváním k Ježíši Kristu a nabídkou změny celé orientace života.
Projekt zasahoval zejména lidi chudé, sociálně vyloučené, narkomany a
bezdomovce.
Naším výhledem je znovu přeskupit lidské zdroje a podle vize RCB najít
alespoň dva nové projekty mimo sbor, kde budeme užiteční a křesťanskou
praktickou lásku s pojenou s nesením evangelia poneseme mezi naše
spoluobčany.
Libor Trousil

Pobočka Diakonie CB v Mostě
V rámci Pobočky funguje sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ZÁPLATA pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let, kterým v roce 2018
prošlo 205 dětí a teenagerů. Kromě poskytování uvedené sociální služby
jsme v roce byli partnery v projektu „Inkluze na mosteckých školách anebo
Lepší KLIMA i v Mostě“, který je podpořen z Operačního programu Výzkum
vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na doučování
dětí, které mají problém se zvládnutím učiva. Jde o žáky z prvního a druhého
stupně základních škol v Mostě. V roce 2018 jsme byli také zapojeni do
projektu Potravinové pomoci, který je financován z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci. Pomoc mířila k lidem v našem sboru, k
rodinám dětí, které chodí do nízkoprahu a dalším lidem, kteří byli
v materiální nouzi. Pobočka měla v roce 2018 celkem 4 zaměstnance na
3,25 úvazku.
Mgr. Roman Kysela

Pobočka Diakonie CB v Olomouci
V roce 2018 pokračovala činnost křesťanské psychologické poradny
Enganim, která je pobočkou diakonie při sboru Církve bratrské v Olomouci.
Dlouhodobě a pravidelně využívalo služeb poradny v loňském cca 10 klientů
a další navštěvovali naše středisko pouze krátkodobě. Vzhledem ke značné
vytíženosti ostatních členů týmů i typu klientů většinu setkání zajišťoval
kazatel Dalimil Staněk. Dne 7. 11. 2018 staršovstvo rozhodlo o tom, že
pobočka bude směřovat ke svému zrušení. Pobočka působila v Olomouci od
roku 2014. Důvodem jejího rušení je plánovaný odchod Dalimila Staňka na
jiný sbor, a tedy nemožnost dále nabízet služby psychologického poradenství
v daném rozsahu v Olomouci.
PhDr. Dalimil Staněk
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Pobočka Diakonie CB v Praze 3
V roce 2018 jsme pokračovali v realizaci projektu denního Stacionáře pro
děti s kombinovaným postižením. Věnovali jsme se 13 uživatelům s
postižením autistického spektra, s mentálním, smyslovým, tělesným nebo
kombinovaným postižením (1-64 let). Do programu byly pravidelně
zařazovány canisterapie, ergoterapie, zahradní terapie, muzikoterapie,
biblioterapie, arteterapie, bazální stimulace, pohybové aktivity, relaxační
programy, společné oslavy, vycházky do blízkého okolí a návštěvy obchodů,
pošty, knihovny, restaurací apod. Zorganizovali jsme celodenní výlet na
zámek Berchtold. Uspořádali jsme setkání bývalých i současných uživatelů
a pracovníků, výstavu našich výrobků a dvě vánoční vystoupení (ve Sboru
CB v Praze 3 a pro naše přátele). Spolupracovali jsme se středními i vysokými
školami a úzce také s rodinami našich uživatelů, z nichž se některé účastnily
společného letního pobytu. K 1. 4. 2018 došlo k plánované změně na pozici
ředitelky a statutárního zástupce organizace. Ve funkci ředitelky Věru
Weilovou vystřídala Petra Fausová, která předchozí tři roky pracovala jako
vedoucí kanceláře
Diakonie. Další informace
najdete
na:
www.cb.cz/praha3/stacionar.
Mgr. Petra Fausová

Pobočka Diakonie CB v Třinci
V roce 2018 se členové výboru scházeli průběžně dle potřeb pobočky. Naše
pobočka pokračovala v projektu potravinové pomoci. Členové pobočky
vyhledávali potřebné a dle potřeb jednotlivců rozdělovali a rozváželi pomoc
a také vedli s nimi duchovní pohovory. Finančně a hmotně jsme podporovali
ukrajinský sbor v Chlivčanech (oblast Lvov). Máme tam sborové pracovnice,
které znají místní potřeby. Přispěli jsme finančním obnosem na dárky
k vánocům místním dětem. Finančním obnosem přispěla naše pobočka na
operaci zhoubného nádoru střev a následnou chemoterapii člence sboru
v Chlivčanech. Člen našeho týmu má starost o místního bezdomovce.
Připravujeme další projekty dle finančních možnosti.
Jaroslav Rajca

26

Ostatní aktivity Diakonie Církve bratrské
REKREACE V CHORVATSKU
Proběhla v červnu pod hlavičkou Diakonie Církve bratrské. Chorvatský
ostrov Cres navštívila skupina bratrů a sester v počtu 45 osob ve věku od 10
do 84 let. Zastoupeny byly sbory CB z různých koutů naší země, konkrétně
to byly: Opava, Brno, Bratislava, Trutnov, Vysoké Mýto, Praha 1, Praha 3,
Praha 9, Praha 13, Poděbrady, Nové Město nad Metují, Náchod, Jablonec
nad Nisou. Příjemné počasí a prostředí umožňovalo relaxaci, ale i čas pro
meditaci a modlitbu. Tématem večerních programů bylo „Hledání Boží vůle,
resp. Boží vůle v lidském životě. Večerní
programy připravil a vedl br. Jiří Hofman.
Poslední večer byl tradičně věnován
tématu „Co život dal a vzal“. Děkujeme
všem organizátorům za realizaci krásné
akce a obzvlášť děkujeme manželům
Hofmanovým, kteří tuto akci již několik let
organizačně i duchovně vedou.

REKREACE PRO SENIORY
Proběhla v červenci. Pro velkou spokojenost se účastníci rozhodli znovu
navštívit penzion Kozel ve Vrchlabí. Duchovního i organizačního vedení se
opět ujal br. kaz. Ondřej Kyml z Písku spolu s br. Lukášem Skalou. Stejně
jako v minulých letech, se za účastníky
přijeli podívat zajímaví hosté. Hned v
pondělí to byl předseda rady Církve
bratrské, br. David Novák. Dalším
význačným hostem byla setra
Hallerová, která vyprávěla (nejen) o
Izraeli. Tento rok se přijela podívat i
paní ředitelka se svou kolegyní. A protože hosté byli opět nadmíru
spokojení, v roce 2019 opět využijí pohostinnosti penzionu Kozel.
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PROJEKT POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC POMPO II
V roce 2018 jsme pokračovali v distribuci
potravinové a materiální pomoci
prostřednictví sborů a poboček Diakonie.
Podařilo se nám pomoc rozšířit a podpořit
více osob než minulý rok. Nárůst nebyl
však tak vysoký. Jedním z důvodů je, že se
snažíme s klienty pracovat systematicky, a
to vyžaduje čas. Tudíž kapacita našich dobrovolníků je naplněna. Druhým
důvodem bylo to, že tento rok poznamenala nejistota pramenící z dané
politické situace po volbách. Do září 2018 nebylo jasné, zda se bude
pokračovat. Vše nakonec dobře dopadlo, a již v prosinci jsme podepsali
dodatek na pokračování do 30. 9. 2020. Nově se k nám připojil sbor CB ELIM
Písek, který si zároveň pod patronát vzal práci v Českém Krumlově. Do 20.
12. 2018, kdy skončila první fáze projektu, jsme vyčerpali částku a rozdali
zboží v hodnotě 13.292.000,- Kč. Do další etapy nám tak zůstává 8.858.000,Kč.

PODPORA Z FONDU ROZVOJE A Z DALŠÍCH ZDROJŮ
Fond je zřízený za účelem podpory diakonické práce na sborech a pobočkách
Diakonie CB. Není přitom rozhodující, zda v daném sboru existuje pobočka
anebo zda diakonickou práci koná přímo sbor. Pokud uvažujete o novém
projektu, neváhejte nás kontaktovat.
Z Fondu rozvoje bylo v roce 2018 vyplaceno 20 000,- Kč na podporu práce
CB v Českém Krumlově. Částkou 14 250,- Kč jsme podpořili sklad pro
pěstouny fungující v rámci Sboru SB v Karlových Varech. Tyto prostředky
byly poskytnuty z Fondu rozvoje a ze zdrojů kanceláře. Příspěvek pokrývá
nájem skladu a nákup vybavení a dalších pomůcek pro sklad. Velmi
děkujeme za práci manželů Holubcových a dalších dobrovolníků.
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FOND JITKA A OSTATNÍ POMOC
Fond vznikl v roce 2018 za účelem
shromáždit finanční prostředky na
částečnou úhradu za osobní asistenci
poskytované Jitce Trávníčkové, která
trpí roztroušenou sklerózou. Jitčin
manžel je vikářem Sboru CB v Praze 1
- Soukenická. Děkujeme všem, kteří
do Fondu přispěli.
V závěru roku se také podařilo uzavřít smlouvu s Nadačním fondem
Pečovatel, na jehož účet ve prospěch Jitky Trávníčkové přispívali
individuální dárci. Díky smlouvě došlo k převodu téměř 52 000,- Kč, které
jsou nyní ve fondu Jitka a mohou posloužit výše uvedenému účelu.
Vedle rodiny Trávníčkových jsme z prostředků kanceláře podpořili částkou
30 000,- Kč také rodinu Boštíkových, která se ocitla ve velmi nelehké životní
situaci.

HUMANITÁRNÍ POMOC NA UKRAJINĚ
Ročně v rámci pomoci na Zakarpatské Ukrajině rozdělujeme cca 80 000 Kč
většinou mezi sedm či osm
nemocných. Všechny obdarované
osobně známe. Někteří ubydou.
Například
jedna
nemocná
maminka ze Svaljavy, která nemoci
podlehla, byť její stav byl ještě
před rokem nadějný. Jiní zase
přibydou, jako desetiletý Míša
s leukemií.
S hledáním nemocných nám pomáhají místní bratří, zejména Ivan Nemeš,
bývalý starší presbyter baptistů na Podkarpatské Rusi. Příjemci pomoci jsou
většinou křesťané z tamních sborů Svazu evangelijních křesťanů baptistů.
Za nemocnými jezdíme osobně každý rok. Loňská výprava se uskutečnila
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v únoru 2018. Rozdělili jsme částku 4000 USD. Výpravy se uskutečnila ve
složení Petr Kučera, MUDr. Jan Jakubec a MUDr. Darek Černý. Přítomnost
odborníků velmi pomáhá. Díky nim jsme mohli s potěšením zjistit, že se
ukrajinští lékaři skutečně snaží a že léčba v Kyjevě je dobrá. Ale i naopak, že
na místní úrovni je péče zaostalejší a zoufale neefektivní.
Letošní cesta byla významná i poznáním, že máme pomáhat těm, kteří
pomáhali nám. Například dlouho nám pomáhal pastor Petr. Skoro mimoděk
jsme se dozvěděli, že jeho žena rovněž onemocněla komplikovaným
nádorovým onemocněním. Finančně se na ni skládala celá rodina. A ona
před námi ostýchavě mlčela.

http://zababik.blogspot.cz/.

S radostí jsme jí pomohli. Uvědomili jsme
si, že pod svícnem byla tma. Jako bychom
předpokládali, že naši pomocníci potřeby
nemají. Mají, ale nemluví o nich. Je to
svědectví, že spolupracovníky Diakonie
CB jsou ušlechtilí a skromní lidé. Blíže
můžete projekt sledovat na blogu:
Petr Kučera, Frýdek-Místek

VEŘEJNÁ SBÍRKA „MATOUŠ 25“
Veřejná sbírka „MATOUŠ 25“ je humanitární pomocí osobám, rodinám či
skupinám zasaženým mimořádnou událostí jak v České republice, tak i
v zahraničí. Chce napomoci snížení škod či odstranění utrpení lidí a tak
napomoci kvalitě života lidí v České
republice či v zahraniční.
Humanitární pomoc je zaměřena
zejména do těchto států: Ukrajina,
Indie, Nepál, Haity, Bangladéš, Jižní
Súdán, Nigérie, Zimbabwe a Sýrie.
V roce 2018 jsme pokračovali v
projektu Potraviny pro Jižní Súdán. Během roku jsme mohli přispět na
vypravení kontejnerů s potravinami do Toritu částkou celkem 622.081,- Kč
(224.081,- Kč v únoru 2018, a 398.000,- Kč v říjnu 2018). Kontejnery hradila
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organizace Feed The Hungry. Organizačně se na pomoci podílí i Spolek pro
Jižní Súdán prostřednictvím vedený kazatelem Rostislavem Staňkem.
Poskytnutí tak vysoké částky umožnily příjmy z darů ještě z roku 2017.
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 činil 476.583,- Kč. V roce 2018 činily dary
v rámci sbírky na Jižní Súdán 187.433,- Kč. V budoucnu lze tuto sbírku využít
i na jiné humanitární účely.
Dívka, která se dívá do objektivu, se jmenuje Rebecca John Ojji. Je jednou z
žákyň Grace - školy pro sirotky. Je to
škola založená biskupskou církví.
Rebecca říká, že díky rizotu může
chodit do školy beze strachu, že by
během výuky dostala hlad. Velkou
pomocí pro ní bylo také jídlo, které
dostávala v nedělní škole. Rizoto
pomohlo také chudým rodičů, kteří
neměli žádný zdroj příjmu na přežití.

SPOLUPRÁCE S PRVNÍ KLUBOVOU POJIŠŤOVNOU, A.S.
I v roce 2018 pokračovala naše
vzájemná spolupráce, která spočívá
mimo jiné v podpoře naší činnosti
prostřednictvím jejích členů. Ti
mohou z ušetřeného pojistného část
věnovat právě např. na práci
Diakonie. Celková výše darované částky za rok 2018 činí 23.977,- Kč.
Z darovaných prostředků jsme pořídili část nového vybavení do pokojů
v Chráněném bydlení na Xaverově. Moc děkujeme!
Více si můžete přečíst zde: https://portal.prvniklubova.cz/sport/#gifts.
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Hospodaření
Diakonie Církve bratrské je samostatným ekonomickým subjektem
nezávislým na Církvi bratrské. Není plátcem DPH. Účetnictví je kontrolováno
nezávislým auditorem.
V rámci hospodaření sledujeme níže uvedená účetní střediska:











1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Kancelář Diakonie
Xaverov
Bethesda
Fond Jitka (dříve Máša)
Centrum denních služeb Černý Most
Osobní asistence Černý Most
Chráněné bydlení Černý Most
Potravinová a materiální pomoc
Fond rozvoje Diakonie CB
Veřejná sbírka Matouš 25

Veřejná sbírka Cesty z města je evidována pod účetním střediskem 5
Centrum denních služeb Černý Most. Všechny výnosy a náklady se sledují
na základě analytických účtů a je rovněž oddělena hlavní a vedlejší
hospodářská činnost.

Celkové hospodaření organizace v roce 2018:
 celkové náklady organizace
23.365.587,42 Kč
 celkové výnosy organizace
24.815 765,62 Kč
 celkový hospodářský výsledek
+1.450.179,20 Kč
z toho hlavní činnost
+1 174.678,- Kč
z toho vedlejší hosp. činnost +275.500,00 Kč
V roce 2018 zaměstnávala Diakonie Církve bratrské celkem 51 pracovníků.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 37.
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Hospodaření kancelář Diakonie:
v tisících: VÝNOSY
Materiál
11
Státní dotace
Energie
0
Granty hl.m. Praha
Opravy a udržování
0
Granty městské části
Cestovné
8
Jiné dotace MPSV/ÚP
Reprezentace
4
Příspěvek klientů
Služby
106
Přijaté dary/sbírka
Mzdy a odvody
20
Prodej výrobků a služeb
Ostatní náklady a dary
687
Ostatní (úroky)
CELKEM
836
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 172 tisíc
NÁKLADY

v tisících:
0
0
0
0
0
1 006
0
2
1 008

Hospodaření Xaverov:
NÁKLADY

Materiál
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Služby
Mzdy a odvody
Ostatní (finanční)
CELKEM

v tisících:
64
59
0
5
0
119
2 186
115
2 548

VÝNOSY

Dotace – Kraj Praha
Granty hl.m. Praha
Granty městské části
Jiné dotace MPSV/ÚP
Příspěvek klientů
Přijaté dary/sbírka
Prodej výrobků a služeb
Ostatní (úroky)
CELKEM

v tisících:
1 237
590
70
0
623
47
0
104
2 671

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 123 tisíc
Hospodaření Bethesda:
NÁKLADY

Materiál
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Služby
Mzdy a odvody
Ostatní (finanční, odpisy)
CELKEM

v tisících:
478
421
199
10
0
2 642
9 542
1 804
15 096

VÝNOSY

Dotace – Kraj Praha
Granty hl.m. Praha
Granty městské části
Platby - zdr. pojišťovny
Příspěvek klientů
Přijaté dary/sbírka
Prodej výrobků a služeb
Ostatní (úroky, odpisy)
CELKEM

v tisících:
4 752
2 071
50
433
6 490
111
527
1 690
16 124

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 1 028 tisíc
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Hospodaření Fond JITKA:
NÁKLADY

Materiál
Energie
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdy a odvody
Poskytnuté dary
CELKEM

v tisících:
0
0
0
0
0
0
15
15

VÝNOSY

Dotace – Kraj Praha
Granty hl.m. Praha
Granty městské části
Jiné dotace MPSV/ÚP
Přijaté dary/sbírka
Prodej výrobků a služeb
Přijaté dary
CELKEM

v tisících:
0
0
0
0
0
0
75
75

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 60 tisíc
Hospodaření Centrum denních služeb Černý Most:
NÁKLADY
v tisících:
VÝNOSY
Materiál
91
Dotace – Kraj Praha
Energie
70
Granty hl. m. Praha
Opravy a udržování
17
Granty městské části
Cestovné
5
Jiné dotace MPSV/ÚP
Reprezentace
0
Příspěvek klientů/ZP
Služby
137
Přijaté dary/sbírka
Mzdy a odvody
1 590
Prodej výrobků a služeb
Ostatní (finanční, odpisy)
22
Ostatní (úroky, odpisy)
CELKEM
1 932
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM - 185 tisíc

v tisících:
1 018
487
74
0
86
16
50
16
1 441

Hospodaření Osobní asistence Černý Most:
NÁKLADY
v tisících: VÝNOSY
Materiál
39
Dotace – Kraj Praha
Energie
21
Granty hl.m. Praha
Opravy a udržování
17
Granty městské části
Cestovné
1,5
Jiné dotace MPSV/ÚP
Reprezentace
0
Příspěvek klientů/ZP
Služby
18
Přijaté dary/sbírka
Mzdy a odvody
593
Prodej výrobků a služeb
Ostatní (finanční, odpisy)
3,5
Ostatní (úroky, odpisy)
CELKEM
693
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 25 tisíc

v tisících:
366
157
0
0
195
0
0
0
718
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Hospodaření Chráněné bydlení Černý Most:
v tisících: VÝNOSY
Materiál
42
Dotace – Kraj Praha
Energie
95
Granty hl.m. Praha
Opravy a udržování
20
Granty městské části
Cestovné
4
Jiné dotace MPSV/ÚP
Reprezentace
0
Příspěvek klientů/ZP
Služby
223
Přijaté dary/sbírka
Mzdy a odvody
1 305
Prodej výrobků a služeb
Ostatní (finanční, odpisy)
4
Ostatní (úroky, odpisy)
CELKEM
1 693
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 33 tisíc

v tisících:
807
346
0
0
572
0
0
0
1 784

Hospodaření Potravinová a materiální pomoc:
NÁKLADY
v tisících: VÝNOSY
Materiál
8
Dotace – Kraj Praha
Energie
2
Granty hl.m. Praha
Opravy a udržování
0
Granty městské části
Cestovné
27
Jiné dotace MPSV
Reprezentace
0
Příspěvek klientů/ZP
Služby
454
Přijaté dary/sbírka
Mzdy a odvody
60
Prodej výrobků a služeb
Ostatní (finanční, odpisy)
0
Ostatní (úroky, odpisy)
CELKEM
551
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 192

v tisících:
0
0
0
743
0
0
0
0
743

Hospodaření Fond rozvoje Diakonie:
NÁKLADY
v tisících: VÝNOSY
Poskytnuté dary
64
10% ze sbírky CB
CELKEM
64
CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 30 tisíc

v tisících:
94
94

NÁKLADY

Hospodaření Matouš 25:
NÁKLADY

Materiál a jeho doprava
CELKEM

v tisících:
622
622

VÝNOSY

Dary do veřejné sbírky
CELKEM

v tisících:
187
187

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM - 435 tisíc
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Příloha č. 1

Výroční zpráva Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně za
rok 2018
Kontakt
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně
Kounicova 272/15, 602 00 Brno
IČ: 04417950
Bankovní spojení: 2700892264 / 2010
Tel: 777 004 821, 604 513 629
e-mail: noemi.komrskova@diakonie.cb.cz,
katerina.vavrova@diakonie.cb.cz
FB: https://www.facebook.com/diakonie.kounicova.brno/
web: http://cb.cz/brno/diakonie/

Setkávání se seniory
Setkávání vzniklo v létě 2016 a stále se těší hojné navštěvovanosti. Jednou
měsíčně, kromě července a srpna, se 35-40 seniorů sejde k programu a
posléze společnému obědu. Toužíme čelit samotnému stáří s elegancí a
radostí, kterou nacházíme ve vzájemném rozhovoru, v modlitbě jeden za
druhého, ve vzpomínání na prožité okamžiky života. Se seniory cvičíme na
židlích, trénujeme paměť, rozvolňujeme mluvidla osamělých seniorů,
posilujeme sounáležitost, pomáháme pozůstalým prakticky i duchovně při
odchodu partnera/partnerky. Pomáháme seniorům v sebepřijetí, neboť
emočně saturovaný senior má vyšší šanci na kvalitnější prožívání života.
Naši senioři jsou ve věku 65+. Někteří z nich jsou osamělí, někteří ztratili
partnera, někdo má deprese. Jejich finanční možnosti nejsou dobré.
Individuálně pomáháme materiálně (šatstvo, potraviny, hygienické potřeby
z evropského programu FEAD). Někteří senioři jsou ještě schopni dojít sami,
jiné je třeba dopravit. Jsou to lidé, kteří chtějí ještě pomáhat druhým, chtějí
cestovat, povídat si spolu. Jsou psychicky pozvedáváni, motivováni k
vyprávění, k tomu dobrovolně posloužit druhým (jedna seniorka přináší
nové nápady, jak cvičit, další, kam chodit na jazyky, pomáhají si trpělivým
nasloucháním).
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Vážíme si prožitých životů našich nejstarších, a tak jsme začali v září 2018
natáčet jejich příběhy na diktafon. Zatím zpracováváme životní příběh jedné
seniorky z našeho společenství, v budoucnu bychom v tom chtěli určitě
pokračovat.
Máme zažádáno o grant u Statutárního města Brno, podle výše peněz, které
dostaneme a které vyděláme, budeme plánovat i výjimečná setkání se
seniory, respektive bychom rádi uskutečnili dva výlety autobusem do míst
narození našich seniorů, jež by si konsensuálně vybrali.

Klub Kluci na čaj
Klub je platformou pro vzájemné sdílení zkušeností, životních příběhů a
duchovních postojů. Počet mužů chodících na setkání je proměnlivý, někdy
jsem tam s jedním, se dvěma, jindy nás bylo třeba sedm. Máme tedy
možnost se sdílet osobně a modlit se. Na klubu se mi líbí, že si můžeme
některé věci říkat otevřeně, i ty nepříjemné, protože se vzájemně ctíme. Kdo
má s někým nějakou osobní neshodu, ten většinou nechodí. Ráda bych
přivítala do Kluků na čaj další muže, kteří by chtěli strávit dvě hodinky
v příjemném prostředí u teplého čaje a chlebu se sádlem a s cibulí, ale přijde
mi, že zvát by měli muži, co chodí. Stále se domnívám, že je vhodné zvát i
muže při rozdávání polévek, ale toho se již pravidelně neúčastním, letos se
tedy nepovedlo přivést někoho nového. Zároveň ale vnímám, že to nevadí
kvůli bezpečnosti mé osoby, musela bych být jinak na setkání vždy
doprovázena nějakým bodyguardem, což zajištěné pravidelně nemám.
Společenství Kluků na čaj vnímám tak, že se snažím nacházet na každém
z nás jiskru svatosti, uvidět kousek Pána Ježíše, protože každý z nás je jenom
omilostněný hříšník.

Tvořivý kroužek
Máme za sebou dva roky, výsledky jsou stále velmi významné. Dochází
k posunu jednotlivců v novém přístupu k vlastnímu životu a ke změně kvality
jejich života. Vnímáme rozvoj schopnosti a chuti komunikovat a vzájemně
se podporovat. Během roku se scházelo pravidelně 8 -12 osob z našeho
sboru i mimo něj. Počet účastníků je limitován velikostí prostoru. Kroužek
má hojivé účinky na každého jednotlivce, a to zcela přirozeně. Vytváříme
z papíru, látek, vlny i bavlny. Kreslíme, malujeme, zdobíme, pořádáme
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výstavy a dáváme dárky druhým. Nacházení důvěry k lidem je viditelné.
Kromě výtvarných činností je hlavní náplní pozornost člověku a láska.

Terapeutická práce
Během roku 2018 jsme uspořádali tři terapeutické skupiny, které pracovaly
v počtu 6 lidí a dvou terapeutek. Setkání se konala 1x za 14 dní, dohromady
vždy šestkrát. Individuální terapie probíhá každý den. Tato terapie vedla po
celý rok jak Noemi Komrsková, tak Kateřina Vávrová, která jako
koterapeutka získala plný titul terapeut Integrované psychoterapie
v červenci 2018.
Zájem o terapii je stále hojný. S Boží bázní se snažíme doprovázet své klienty
ke korektivní zkušenosti, k lepším vztahům ve svých životech, ke
konstruktivním postojům v životě. Kvůli naší mlčenlivosti nemůžeme být o
mnoho konkrétnější, jen můžeme konstatovat, že pečujeme o klienty
v momentální těžké situaci, lidi, kteří touží po rozvoji a zpracování minulých
zážitků i o lidi, kteří mají diagnostikovanou nějakou psychickou nemoc.
S některými se modlíme společně, před Boží tvář ovšem pozvedáme
každého v soukromí. Jsme za tuto službu vděčné a prožíváme požehnání.

Pastorace
Setkáváme se k modlitbě i pastoračnímu hovoru s každým, kdo o to projeví
zájem. Během roku jsme se též aktivně podíleli na:
Duben, říjen - Přineseš odneseš – bazar NK, KV
Červen – Babský slet Husinec- terapeutický program KV
Noc kostelů – pastoračně-terapeutický program KV
Přednáška v Apoštolské církvi – pastoračně-terapeutický program NK
Externí spolupráce s Rádiem 7 – moderování pořadu Noční můry KV
Bazar v Alfa pasáží – prodej výrobků z Tvořivého kroužku
Benefiční koncert s prodejní výstavou
Kontakt, podpora a návštěva českého politického vězně v Turecku
Chtěli bychom v roce 2019 aktivněji podporovat českého politického vězně
v Turecku, pana Miroslava Farkase.
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Pompo II – potravinová pomoc
Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám, financovaná
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím
MPSV ČR.
Potravinová a hygienická pomoc byla vyčerpána už před velkými
prázdninami 2018. Čekali jsme na novou smlouvu, která je již na dosah. Další
pomoc je dle ústředí plánována na druhé čtvrtletí 2019.
Chceme v této činnosti pokračovat, protože přináší pomoc a i možnost
dalších kontaktů s lidmi.
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