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Použité fotografie  
Fotografie z níže uvedeného seznamu jsou z databáze fotografií zveřejněných 
pod licencí Creative Commons  https://unsplash.com/license 

 

Foto na obálce:  

Ingmarr, Fresh morning air  https://unsplash.com/photos/-4UwhAr4KYg 

 
Foto strana 32:  
Tim Marshall, Painted red https://unsplash.com/photos/cAtzHUz7Z8g 
 

 

Ostatní fotografie jsou z archivu Diakonie Církve bratrské nebo od 

spolupracovníků.  

https://unsplash.com/license
https://unsplash.com/photos/-4UwhAr4KYg
https://unsplash.com/photos/cAtzHUz7Z8g
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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 od 1. 6. 2019: 

Předseda: Ing. Petr Kučera    (CB Frýdek-Místek, CB Bratislava) 

Členové: Mgr. Miroslav Haszics                 (CB Ústí nad Labem) 

Mgr. Roman Kysela                                        (CB Most) 

Bc. Vladimíra Šlancová                               (CB Kladno) 

Mgr. Kateřina Vávrová, Ph.D.  (CB Brno – Kounicova) 

Mgr. Marie Veselá                                      (CB Beroun) 

zástupce Rady CB: Ing. Renáta Ulmannová      (ředitelka kanceláře RCB) 

 

Statutární zástupce:   

Mgr. Roman Kysela, ředitel Diakonie 

 

Kontakt:  

Diakonie Církve bratrské, Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3 

IČO: 45250855  

bankovní spojení: 478450393/0300 (hlavní provozní účet) 

tel.: 604 22 33 88 

e-mail: diakonie@cb.cz 

www.cb.cz/diakonie 

 

 

mailto:diakonie@cb.cz
http://www.cb.cz/diakonie
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Ve zpětném zrcátku    
Rok 2020 byl pro všechny zásadně ovlivněn pandemií nemoci COVID-19. Téměř 

všichni jsme nějakým způsobem pocítili její dopady a museli se vyrovnávat 

s různě těžkými překážkami a ztrátami. Navzdory tomu nechci největší 

pozornost zaměřit právě tímto směrem.  

Rok 2020  nebyl jen rokem Covidu, ale také rokem lidské obětavosti, odvahy a 

solidarity. Projevovala se v práci zaměstnanců a zaměstnankyň jednotlivých 

středisek Diakonie Církve bratrské a dalších poskytovatelů sociálních služeb 

v celé ČR, v přístupu zdravotníků i v podpoře dárců a pomoci dobrovolníků a 

studentů.  

 K zvládnutí nelehké situace přispěla také trpělivost a vstřícnost klientů a jejich 

rodinných příslušníků, kteří se museli vypořádat s omezením návštěv a dalšími 

opatřeními.  

Ještě jednu věc rok 2020 přinesl. Byla to celospolečenská prestiž pečujících 

profesí a situace, kdy sociální služby byly jakýmsi ostrovem jistoty v otázce 

zaměstnání. Došlo k tomu poprvé za poměrně dlouhou dobu, co se v oblasti 

sociálních služeb pohybuji. 

Ekonomická stránka roku umožnila navýšit mzdy zaměstnancům a vytvořit 

finanční rezervu na opravy a rekonstrukce v dalších letech.  

Začali jsme také připravovat projekt na zásadní rekonstrukci Chráněného bydlení 

na Xaverově a promýšlet další rozvoj Diakonie Církve bratrské.  

Co si z toho všeho, čím jsme v loňském roce prošli, můžeme vzít?  

Obětavost, odvaha a solidarita, která se mnoha způsoby projevila je důvodem 

k vděčnosti. Ukázalo se, že jsme v tom nebyli sami, společně jsme to zvládli a na 

příště se lépe připravíme.  

1 Mojžíšova 1,27 

 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. 

 

Mgr. Roman Kysela  
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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.   

 

Střediska a poskytované služby 2020 
 

Středisko Registrovaná sociální služba kapacita 

Bethesda Domov pro seniory 38 klientů 

Černý Most Centrum denních služeb 14 klientů 

 Chráněné bydlení ČM 4 klienti 

 Osobní asistence ČM 11 klientů 

Xaverov Chráněné bydlení 6 klientů 
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Informace ze středisek  

1) Středisko BETHESDA 

 

Bethesda -  domov pro seniory Vedoucí střediska: 
Stoliňská 41c/2510   Mgr. Ivana Reicholdová 
193 00 Praha 9    
tel.: 281 040 177, 731 430 470  e-mail: 
www.cb.cz/diakonie/bethesda Ivana.reicholdova@bethesda.cb.cz 
 
V roce 2020 byla služba podpořena z těchto veřejných zdrojů: Hlavní 
město Praha, MČ Praha 20, MČ  Praha 10. Službu též podpořil její 
zřizovatel, Církev bratrská. 
 

 

Kromě standardních provozních dotací uvedených v tabulce jsme obdrželi 
mimořádné dotace od MPSV ČR a MZ ČR na odměny pro zaměstnance a 
zaměstnankyně přímé péče. 
 

          

 

 

http://www.cb.cz/diakonie/bethesda
mailto:reicholdova@bethesda.cb.cz
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2) Středisko ČERNÝ MOST 

 
Středisko Černý Most 
Mansfeldova 801/4, 198 00 Praha 9 
tel.: 222 957 248, 737 208 915 
www.cb.cz/diakonie/cerny-most 
 

Vedoucí střediska:    
Bc. Jan Hašek, DiS. 
e-mail: jan.hasek@diakonie.cb.cz najdete nás i na FB: @strediskocm 
 
Provozní a mzdové náklady  jsou hrazeny vícezdrojově. Část finančních 
prostředků hradí sami klienti sociálních služeb. 

V roce 2020 byla služba podpořena z těchto veřejných zdrojů: Hlavní 
město Praha, MČ Praha 14 a MPSV ČR.  Službu též podpořil její zřizovatel, 
Církev bratrská a sbor CB Rajská Zahrada. 

 
 
V tomto roce jsme obdrželi i mimořádné dotace od MPSV ČR související s 
pandemií nemoci covid-19 na mimořádné odměny pro pracovníky 
v přímé péči. 
 

 

http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most
mailto:jan.hasek@diakonie.cb.cz
https://www.praha14.cz/
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3) Středisko XAVEROV 

 

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 
 
V roce 2020 byla služba podpořena z těchto veřejných zdrojů: Hlavní 

město Praha, MČ Praha 6, MČ Praha 20 a MPSV ČR. Službu též podpořil 

její zřizovatel, Církev bratrská. Službu též podpořil její zřizovatel, Církev 

bratrská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roce jsme obdrželi i mimořádné dotace od MPSV ČR související s 
pandemií nemoci covid-19 na mimořádné odměny pro pracovníky 
v přímé péči. 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.cb.cz/diakonie/xaverov
mailto:gabriela.moravcova@diakonie.cb.cz
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Přehled klíčových událostí roku 2020 

Březen -  květen 2020 

 První nouzový stav, shánění roušek a dezinfekce, obavy z toho, co a jak 
bude a postupná adaptace na situaci spojená s přijímáním opatření. 

 Uzavření Centra denních služeb. 

 Dobrovolná dvouměsíční karanténa zaměstnanců v domově pro 
seniory, kde se střídaly dva týmy nejprve 2x po 14 dnech a následně po 
týdnu. 

 Dobrovolná karanténa v Chráněném bydlení na Xaverově, kde se 
zaměstnanci střídali po týdnu nebo po 48 hodinových směnách.  

 Omezené fungování osobní asistence a Chráněného bydlení Černý 
Most. 

 Začala distribuce ochranných pomůcek do zařízení sociálních služeb. 

 Zaměstnancům byly vyplaceny první odměny z prostředků Diakonie 
CB. 

Červen – srpen 2020 

 Čas, kdy jsme se trochu nadechli a doufali v pozitivní vývoj. Došlo k 
umožnění návštěv v domově pro seniory a bylo třeba skloubit provoz s 
požadavky návštěvníků a s ochranou obyvatel a personálu.  

 Obdrželi jsme mimořádné dotace na odměny zaměstnanců v sociálních 
službách a pro zdravotnický personál, které byly vyplaceny. 

Září – prosinec 2020 

 Opětovný růst šíření nemoci Covid-19. Zákaz návštěv a následně jejich 
povolení v souvislosti s antigenním testováním zaměstnanců a klientů 
v domově pro seniory. Znovu jsme řešili problém sociální izolace 
klientů a pro Bethesdu jsme zakoupili dva tablety s datovým tarifem 
pro volání přes Skype, nebo WhatsApp.  

 Došlo k navýšení mezd zaměstnanců. 
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 Začali jsme připravovat projekt na rekonstrukci Chráněného bydlení 
na Xaverově. 

 Uskutečnila se dovolená seniorů v náhradním termínu. 

Zde chci zmínit, že díky přístupu zaměstnanců, skutečnosti, že 
provozujeme menší zařízení a Boží ochraně (či štěstí), to neumím 
rozklíčovat, se nám výskyt nemoci Covid-19 až na několik jednotlivých 
případů rozprostřených v čase vyhnul. Děkuji všem, kdo se za nás 
modlili, darovali nám roušky nebo nás podpořili finančně.  

 

Veřejná sbírka „Matouš 25“ 

Během roku 2020 byla z transparentního účtu veřejné sbírky Matouš 25 

vyplacena částka 20.000,- Kč na podporu humanitární pomoci na Ukrajině, 

kterou zorganizovali a zrealizovali kolegové z Pobočky Diakonie CB v Hrádku. 

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2020   

VS 111 106 235,74 Kč 

VS 400 83 480,-- Kč 

VS 0 8.000,-- Kč 

Dar bez určení  3.500,-- Kč 

Celkem 201 215,74 Kč 

 

 

Veřejná sbírka „CESTY Z MĚSTA“ 

V roce 2020 z důvodů vládních nařízení nebylo možné realizovat žádné společné 

výlety či pobyty, takže nebyly ani využity získané prostředky. 

Všem dárcům přesto děkujeme. 

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2020 Celkem 27 330 Kč 
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Potravinová a materiální pomoc POMPO II 

 

Projekt pokračoval i přes všechna vládní 

opatření a omezení.  A podařilo se zajistit 

dodávky potravin i další pomoci. Z naší strany 

efektivita projektu byla ovlivněna tím, že 

máme již téměř vyčerpanou přidělenou 

alokaci. A přitom v tomto období tento projekt 

nabývá větší naléhavosti.  

Prostřednictvím zapojených sborů a poboček Diakonie CB bylo rozdáno 

potřebným zboží v hodnotě již téměř 22.000.000 Kč.  

 

Hospodaření 
Hospodaření Diakonie CB skončilo za rok 2020 v zisku 1,041 mil. Kč. Výsledek  

umožnil vytvořit pro Bethesdu rezervu na nutné opravy a rekonstrukce 

plánované na roky 2023 až 2025. Pokud to půjde, budeme rezervy tvořit i 

v dalších letech.  

I přes kladné výsledky celkového hospodaření se neobejdeme bez darů od 

konkrétních dárců a příspěvku v podobě celocírkevní sbírky. Štědrost dárců nám 

umožňuje dofinancovat náklady poskytovaných, zejména ztrátových služeb a 

financovat provoz kanceláře. V roce 2020 jsme na celkové dofinancování použili 

částku 984 953,- Kč.  

V roce 2020 jsme podpořili:  

Pobočku Diakonie CB v Hrádku částkou 30 000,- Kč - rozvoj diakonické práce 

Pobočku Diakonie CB v Hrádku částkou 20 000,- Kč - práce na Ukrajině 

CB Elim Písek, st. Český Krumlov částkou 10 000,- Kč - potraviny pro osoby v krizi  
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Celkové hospodaření organizace v roce 2020: 

 celkové náklady organizace  28. 854 281,23 Kč 

 celkové výnosy organizace 29.896 200,91 Kč 

 celkový hospodářský výsledek +1 041 919,68 Kč 

z toho hlavní činnost    +821 154,68Kč 

z toho vedlejší hosp. činnost      + 220 765,00Kč 

 

Ke dni  31. 12. 2020 zaměstnávala Diakonie Církve bratrské celkem 45 

zaměstnanců a zaměstnankyň. Průměrný počet zaměstnanců činil 42 osob. 

 

Hospodaření kancelář + Matouš 25, Ukrajina, potravinová pomoc   

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 52 
 

Státní dotace 0 

Energie 0 Granty hl.m. Praha 0 

Opravy a udržování 0 Granty městské části 0 

Cestovné 0 Jiné dotace MPSV 386 

Služby – potr. pomoc  305 Příspěvek klientů 0 

Mzdové náklady 98 Přijaté dary/sbírka 267 

Dary - Ukrajina  27 Ostatní (úroky)  

CELKEM 482 CELKEM 653 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  + 171 tisíc 

 

Hospodaření Xaverov: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 100 
38 

Dotace – Kraj Praha  1 506 

Energie 39 Granty hl.m. Praha 502 

Opravy a udržování 37 Granty městské části 50 

Cestovné 7 Jiné dotace MPSV/ÚP 342 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů 622 

Služby 118 Přijaté dary/sbírka 210 
Os. náklady (mzdy, odvody) 2 927 Prodej výrobků a služeb 0 

Ostatní (finanční, odpisy)  120 Ostatní (úroky), odpisy  109 

CELKEM 3 348 CELKEM 3 341 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 7 tisíc 
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Hospodaření Bethesda: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 552 Dotace – Kraj Praha 5 953 

Energie 543 Granty hl.m. Praha 2 282 

Opravy a udržování 129 Granty městské části 70 

Cestovné 18 Jiné dotace MPSV/ÚP 2 341 

Reprezentace 0 Platby - zdr. pojišťovny 581 

Služby 2 689 Příspěvek klientů 7 229 
Os. náklady, mzdy a odvody 11 961 Přijaté dary/sbírka 182 

Odpisy a tvorba rezerv 
Ostatní (finanční, odpisy) 

3 678 Ostatní (úroky, odpisy) 1759 

CELKEM 19 570 CELKEM 20 397 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  + 827 tisíc 

 

Hospodaření Fond sociální pomoci: 
NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 0 Dotace – Kraj Praha 0 

Energie 0 Granty hl.m. Praha 0 

Opravy a udržování 0 Granty městské části 0 

Cestovné 0 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Služby 0 Přijaté dary/sbírka 0 

Mzdy a odvody 0 Prodej výrobků a služeb 0 

Poskytnuté dary  0 Přijaté dary  0 

CELKEM 0 CELKEM 0 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 0 tisíc 

 

Hospodaření Centrum denních služeb Černý Most: 
NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 149 Dotace – Kraj Praha 1 269 

Energie 66 Granty hl. m. Praha 679 

Opravy a udržování 20 Granty městské části 30 

Cestovné 16 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů/ZP 48 

Služby 196 Přijaté dary/sbírka 328 
Os. náklady (mzdy, odvody) 1 919 Prodej výrobků a služeb 2 

Ostatní (finanční, odpisy) 21 Ostatní (úroky, odpisy) 17 

CELKEM 2 387 CELKEM 2 373 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 14 tisíc 
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Hospodaření Osobní asistence Černý Most: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 15 Dotace – Kraj Praha 467 

Energie 25 Granty hl.m. Praha 188 

Opravy a udržování 7 Granty městské části 48 

Cestovné 0 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů/ZP 188 

Služby 12 Přijaté dary/sbírka 10 
Os. náklady (mzdy, odvody) 767 Prodej výrobků a služeb 0 

Ostatní (finanční, odpisy) 5 Ostatní (úroky, odpisy) 0 

CELKEM 831 CELKEM 901 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  + 70 tisíc 

 
Hospodaření Chráněné bydlení Černý Most: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 44 Dotace – Kraj Praha 1 152 

Energie 82 Granty hl.m. Praha 451 

Opravy a udržování 19 Granty městské části 0 

Cestovné 0 Jiné dotace MPSV/ÚP 63 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů/ZP 404 

Služby 198 Přijaté dary/sbírka 160 

Mzdy a odvody 1 887 Prodej výrobků a služeb 0 

Ostatní (finanční, odpisy) 4 Ostatní (úroky, odpisy) 0 

CELKEM 2 234 CELKEM 2 230 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 4 tisíc  
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Na závěr  
Vážíme si podpory, které se nám dostává z veřejných zdrojů, od dárců a od 

Církve bratrské. Tato podpora nám umožňuje poskytovat sociální služby a 

pomáhat, tam, kde je naše místo.  

Společnými silami můžeme alespoň částečně ovlivnit svět, ve kterém žijeme a 

být pomocí a útočištěm pro ty, kdo to potřebují.  

Naše možnosti jsou omezené a těch, kdo potřebují pomoc, je mnohem víc. Právě 

proto chceme na naší cestě vytrvat.  

Ať nám Bůh dá sílu, moudrost a odvahu do dalších kilometrů nebo mil naší cesty.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


