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Základní údaje o Diakonii CB
Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností.
Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR.
Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie stojí správní rada, statutárním
zástupcem je ředitel. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci
potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami.
Ředitel:
MUDr., Ing. Petr Fiala

Správní rada:		
P. Grulich
P. Kučera
K. Fojtík
P. Kamp
V. Glier
R. Kysela

Adresa:
Koněvova 24, 130 00 Praha 3
IČO: 452 50 855
Bankovní spojení: 478 450 393/0300

V. Weilová
E. Kloubková
P. Fiala

tel.: 222 585 733
e-mail: diakonie@cb.cz
www.cb.cz/diakonie

Bethesda – domov pro seniory
Domov Bethesda slouží starším spoluobčanům již devátým rokem a i přes nelehkou
finanční situaci doufáme, že tomu tak bude i nadále.
Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze středisek Diakonie
CB. Domov se nachází v klidné městské části Prahy 20 – Horních Počernicích,
kapacita je 32 lůžek ve 12 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojích s vlastním
hygienickým zázemím a balkónem.
Posláním Domova je poskytnutí a zajištění sociálních a zdravotních služeb
seniorům, kteří už nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu
vysokého věku, snížené soběstačnosti a mobility, již nedostačujícího zajištění péče
a podpory prostřednictvím rodiny a dostupných terénních služeb.
Služby, které Domov Bethesda poskytuje:
- celoroční dlouhodobé ubytování a stravování
- zajištění pravidelné lékařské péče
- ošetřovatelská péče dle potřebnosti klienta
- podpora či pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy
- základní sociální poradenství
- organizace a zajištění kulturního vyžití, zájmové a aktivizační činnosti
- duchovní péči (ranní chvilky, bohoslužby 2x týdně, pastorační pracovník)
- pomoc při zajišťování dalších služeb externisty (kadeřnice, pedikérka, pošta…)
- pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)
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Naší cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti,
mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním
prostředí.
Z důvodu naší odbornosti poskytovaných služeb nemůžeme poskytovat potřebnou péči:
- seniorům s onemocněním vyžadujícím stálou nebo velmi častou intervenci lékaře
- seniorům s rozvinutými formami demence
- handicapovaným osobám, které nedosahují věku pro přiznání starobního důchodu
- seniorům s akutním infekčním onemocněním
- osobám, které jsou schopny za pomoci místně dostupných terénních služeb
		 a rodiny se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
- osobám, které by svým umístěním v Domově pouze řešili svoji bytovou situaci
Aktivizaci klientů a ergoterapii se snažíme nadále rozvíjet. V roce 2011 jsme
navštívili zámek Ctěnice, který se nachází na severovýchodním okraji Prahy, pouhých
7 km od Domova. Dále jsme si udělali výlet do ZOO Chleby u Nymburka.
Spektrum aktivit klientů je specificky rozděleno zejména na základě ročních období:
Jaro, léto:
- každý den při příznivém počasí skupinové rehabilitační a paměťové cvičení
		 v zahradním altánu, při nepříznivém počastí v jídelně s hudbou
- jeden den v týdnu je skupinové cvičení spojeno s muzikoterapií
- poznávací dopoledne se zaměřením na přírodu (rostliny, zvířata)
		 s aspektem na reminiscenci
- hraní společenských her na terase
- 2x měsíčně pečení koláčů, závinů a dezertů k odpolední kávě
- každý den rekapitulace předešlého dne v Domově a ve světě
		formou paměťového cvičení
Podzim, zima:
- ruční práce zaměřené na rozvoj jemné motoriky – např. malování štětcem,
		 práce s vlnou apod.
- hraní stolních her
- paměťová cvičení
- promítání filmů na přání klientů
- čtení knih na pokračování
- skupinové rehabilitační cvičení v jídelně s hudbou
- 2x měsíčně pečení, vaření – dle zájmu klientů i častěji
V úterý probíhá ve společenské místnosti kurz německého, ve středu anglického jazyka.
Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením Oper – Organizace přátel
ekologického rozvoje. Každé dva měsíce probíhá v prostorách Domova zooterapie
– v letních měsících venku, v zimních měsících na pokojích klientů. Více informací
můžete nalézt na webových stránkách www.zviratkalidem.cz
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Bohužel nás v roce 2011 opustila paní Věra Javornická z Kruhu přátel Bethesdy,
která celá léta pro Domov získávala finanční prostředky za účelem zpříjemnění
poslední etapy života našich klientů. Paní Javornická nám bude velmi chybět.
V listopadu 2011 se dožila významného jubilea paní Helena Mužíková, která
oslavila 100. narozeniny. Paní Mužíková je v dobré psychické i fyzické kondici,
ráda se zúčastňuje všech akcí domova, 2x týdně navštěvuje jazykové kurzy v rámci
ergoterapie, zajímá se o módu, společenské události a vůbec o dění okolo sebe. Tímto
bychom chtěli popřát paní Mužíkové hodně zdraví, spokojenosti, optimismu a jsme
moc rádi, že je mezi námi.
V prosinci proběhl v areálu Domova výlov jezírka v součinnosti s MČ Praha 20,
které tímto děkujeme. Jezírko bylo zanesené bahnem a od jeho pořízení nebylo řádně
vyčištěno. Ryby byly přesunuty do rybníků v Horních Počernicích. Na jaře roku 2012
bude nutné jezírko zbavit nánosů bahna a opravit i hráz. Bohužel v dnešní době je to
výdaj, s kterým jsme nepočítali.
Co se týká příjmů Domova – jak jsme již dříve informovali, výše úhrad klientů je
stanovena prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách a již pět let nedošlo
k navýšení, přestože reálné náklady rostou. Také úhrady od zdravotních pojišťoven
jsou na velmi nízké úrovni. Vzhledem k tomu, jakým směrem se ubírá sociální
politika , neděláme si iluze do budoucna co se týká státních dotací (každoročně jsou
kráceny – v roce 2011 oproti roku 2010 ca. o 1/3) a proto již nyní si klademe otázku,
jak Domov udržet „při životě“ a zároveň poskytovat našim klientům i nadále kvalitní
péči, na kterou jsou zvyklí.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli našemu Domovu – tato pomoc je pro
nás existenčně velmi důležitá. Velký dík patří paní Kampové, která nám zasílá své
výrobky a za získané peníze pořizujeme pomůcky pro klienty. Dále děkujeme panu
Bubeníčkovi, který přispívá na provoz naší „domácí cukrárny“. Děkujeme všem
zaměstnancům Bethesdy, kteří i nadále laskavě pečují o klienty ve stejném počtu,
přestože zdravotní stav klientů se oproti loňskému roku výrazně zhoršil. V neposlední
řadě děkujeme i našim klientům a přejeme všem pevné zdraví.
Kontakt: Bethesda - domov pro seniory
Stoliňská 41c/2510, 193 00 Praha 9
Vedoucí střediska: Mgr. Ivana Reicholdová,
tel.: 281 040 177, 775 217 163, e-mail: reicholdova@bethesda.cb.cz
www.cb.cz/diakonie/bethesda
Dárci:
J. Čepička, B. Kolman, Z. Ferenc, P. Javornický, D. Chrásková, N. Cvrčková,
F. Smik, H. Košťáková, A. Wichterle, J. Hrdá, D. Karkuš, J. Václavíková,
p. Líbalová, H. Borovičková, p. Hanuš, J. Krušina, D. Fialová, M. Šilar, K. Temín,
Z. Pinkas, P. Kaleta, M. Baloun, J. Drahokoupil, M. Mareček, I. Kampová,
D. Klementoová, E. Pařízková, J. Vaisar, B. Doležel, J. Křivohlavý, sbory CB,
MPSV, Magistrát hl.m.Prahy, MČ Horní Počernice
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Výsledovka Bethesda
Výdaje

Příjmy

Materiálové náklady

307 778

Tržby, vl. výroba, reklama

Energie

741 614

Příspěvky klientů

3 377 849

Opravy, udržování

221 200

Příspěvek na péči

2 407 575

Cestovné

35 689

280

Přefakturace nákladů

379 248

Služby

2 832 466

Zdravotní pojišťovny

715 571

Mzdové náklady

4 798 306

Dary

490 867

Zákonné pojištění

1 542 842

Pojištění
Ostatní poplatky
Celkem

26 135
208 098
10 678 719

MPSV
HM Praha
Úroky, ostatní výnosy
Celkem

2 335 000
804 600
53 877
10 600 276

Závěrečná zpráva Kruhu přátel Bethesdy
Ke konci roku 2011 jsme se rozhodli ukončit práci našeho Kruhu. Začali jsme
pracovat v r. 1998, takže jsme dovršili 14 let činnosti. Důvodem ukončení bylo,
že někteří členové KPB pro pokročilý věk nebo nemoc už nemohou konat tuto
společnou službu tak, jak by chtěli, a nám se nepodařilo získat pro tuto práci mladší
generaci. Chceme ovšem dál podporovat činnost domova Bethesda jako jednotlivci
a povzbuzovat k tomu ostatní. Než sestra Věra Javornická odešla na věčnost, napsala
nám souhrnnou zprávu o činnosti KPB a o všech, kdo pomáhali různými způsoby
získávat prostředky: benefičními koncerty, finančními dary z domova i z ciziny, výrobky
a jejich charitativním prodejem atd. Vypočetla, že tak bylo celkem pro Bethesdu získáno
přes 3, 5 milionu korun.
Děkujeme všem, kdo vymýšleli, organizovali, hráli, zpívali, konali sbírky, obětovali
ze svého, pletli, šili, paličkovali, fotografovali, vyráběli další krásné předměty, těm,
kdo je prodávali a kupovali. Nemůžeme je tu všecky vyjmenovat, ale jejich jména jsou
zaznamenána u Ředitele Nebeské Bethesdy – Domu Milosrdenství.
Zůstatek k 31. 12. 2011 je 201 568 Kč
Přáním dárců je, aby i tento zbytek peněz byl použit na dovybavení Bethesdy
konkrétními předměty, jak tomu bylo doposud.
Za Kruh přátel Bethesdy
Pavel Javornický a Pavel Klement
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Chráněné bydlení na Xaverově
Chráněné bydlení na Xaverově poskytuje sociální pobytovou a asistenční službu
pěti mužům s duševní nemocí kombinovanou mentálním postižením. Asistenční služba
pomáhá kompenzovat jejich sociální znevýhodnění metodou individuálního přístupu.
Tímto umožňujeme našim uživatelům žít život v běžné domácnosti, pohybovat se
v přirozeném sociálním prostředí, uplatnit se na trhu práce (spolupráce s o.s. Rytmus
a Chráněnou dílnou svatý Prokop U červeného javoru). Jinak by v důsledku svého
postižení a mnohdy i dysfunkčnímu rodinnému zázemí žili svůj život v masových
sociálních ústavech či psychiatrických léčebnách. Spojení s místním sborem CB
v Horních Počernicích nám poskytuje velmi oceňovanou duchovní péči a doprovod
a několik přátelských vztahů.
Xaverov ožívá s jarem, kdy začneme osívat políčka plodinami, které sami
konzumujeme. Bez cuket se obejde málokteré společné kuchtění. Skleník dodá okurky,
rajčata a čili papričky. V pařnících se daří mrkvi, petrželi, ředkvičkám. Ke konci roku
jsme domluvili dodávku čerstvých bylinek do kuchyně restaurace Dahab, kde pracuje
jeden z našich klientů. Až do pozdního podzimu žije Xaverov svou zahradou, jejímž
velmi vyhledávaným místem je grilovací žulová deska a sousedící ohniště. Blízký
Klánovický les je častým cílem výletů na kolech, procházek a houbaření. Oblíbené jsou
u klientů i poznávací výlety (Plzeň, Karlštejn, Liberec, Žatec - Nechranická přehrada,
pražské památky, výstavy květin, atd.) Nově klienti několikrát využili možnosti vyrobit
si svíčku v nedaleké svíčkárně.
Pokračovali jsme též ve vnitřních opravách domu, proto velmi děkujeme všem, kdo
jste náš projekt finančně či materiálně podpořili. Nemalé díky patří také Vám, které
myšlenka chráněného bydlení zaujala a věnovali jste nám své přátelství a dobrovolnou
pomoc.
Kontakt:
Chráněné bydlení na Xaverově
Ve Žlíbku 2005, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice
Vedoucí: Mgr. Gabriela Čumplová
tel.: 281 922 506, e-mail: gabriela.cumplova@gmail.com
www.cb.cz/diakonie/xaverov
Dárci:
J. Luhan, H. Šimková, firmy - Arnica, Ikea, Strojservis, Rothlener, sbory CB,
MPSV, Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 20
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Výsledovka Xaverov
Výdaje
Materiálové náklady

Příjmy
242 366

Příspěvky klientů

376 826

62 486

Příspěvek na péči

209 240

Opravy, udržování

31 670

Dary

154 465

Cestovné

11 245

MPSV

771 000

HM Praha

286 200

Energie

Služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Pojištění
Ostatní poplatky
Celkem

100 397
1 125 274

MČ Praha 20

70 000

372 222
5 600
37 068
1 988 328

Celkem

1 867 731
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Zpráva o činnosti střediska Centrum Slunečnice
V uplynulém roce poskytovalo Centrum Slunečnice nadále 3 sociální služby:
centrum denních služeb, chráněné bydlení a osobní asistenci. Během roku se Centrum
Slunečnice účastnilo prezentačních a prodejních akcí pro veřejnost a uspořádali jsme
3 večery hudby a poezie. Pokračovali jsme v práci na projektu Mapování bariér na
území Prahy 14 a rozšířili jsme spolupráci s úředníky této městské části.
Centrum denních služeb - klientům jsme poskytovali sociální služby v rámci skupinových a individuálních programů a dále nezbytnou pomoc v péči o sebe a zapojení
se do programů. Rozsah nabídky programů byl stejný – výtvarná dílna, pohybové
cvičení, literární cvičení, program Základy práce na PC, Počítání a finance a aktivity
podporující samostatné rozhodování, myšlení a paměť. Klienti se do činnosti CDS
zapojovali více dní v týdnu. Během roku službu využilo celkem 13 klientů.
Chráněné bydlení - službu jsme poskytovali kromě jednoho letního měsíce nepřetržitě,
obnovili jsme tak víkendový provoz. Klienti s pomocí asistentů vedli domácnost, učili se
nové dovednosti rozvíjející jejich samostatnost. Všem jsme také zajišťovali nezbytnou
pomoc v péči o sebe i byt, kterou se klienti učili lépe řídit. Charakter služby se vyvíjel
i v tomto roce - jedna z klientek službu využívá na trvalé bydlení, dvěma klientkám
služba sloužila pro nácvik dovedností potřebných pro život ve svém bytě. Během roku
službu využili 4 klienti – jedna klientka službu plánovaně ukončila.
Osobní asistence - klienti využívali službu k doprovodům na různá místa, k podpoře
komunikace u lékaře a na úřadech, k pomoci v domácím prostředí se svou hygienou
a údržbou domácnosti. Asistenci jsme poskytovali každý den dle předem domluvených
termínů, někteří využívali službu jen příležitostně a formou pohotovosti – tj. při náhlé
potřebě. Během roku službu využilo celkem 14 klientů.
Realizace všech služeb byla podpořena z prostředků státní zprávy i samosprávy.
Za finanční podporu děkujeme všem dárcům:
MPSV ČR, Magistrátu hl. města Prahy, MČ Praha 14
Firmám: Lasak, s.r.o. , PPCentrum a Sekar Bohemia, a.s.
Jednotlivcům: Lence a Vlastimilu Červeným, Julii Drahorádové, Petru Kolmanovi,
Gabriele Michaličkové, Martinu Pepřovi, Pavlovi Průšovi, Ditě Strakové,
Haně Šimkové, Blance a Jiřímu Trefným, Petru Vernerovi a Marii Křečanové
Vedoucí střediska děkuje také všem kolegům, kteří se na činnosti Centra Slunečnice
v loňském roce podíleli.
Kontakt: Centrum Slunečnice
Mansfeldova 801, 198 00 Praha 9,
Vedoucí střediska: Mgr. Lucie Kádnerová, e-mail: lucie.kadnerova@cb.cz
tel.: 777 219 162, 222 957 248, e-mail: centrum.slunecnice@cb.cz
www.centrum-slunecnice.wz.cz
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Výsledovka - Centrum denních služeb
Výdaje

Příjmy

Materiálové náklady

73 233

Tržby, vl. výroba, reklama

Energie

37 106

Příspěvky klientů

62 522
7 750
133 959

Opravy, udržování

33 794

Příspěvek na péči

Služby

67 063

Dary

18 015
890 000

Mzdové náklady

816 376

MPSV

Zákonné pojištění

274 002

HM Praha

Pojištění
Ostatní poplatky
Celkem

2 986
15 847
1 320 407

MČ Praha 14
Úroky, ostatní výnosy
Celkem

92 400
100 000
15 136
1 319 782

Výsledovka - chráněné bydlení
Výdaje
Materiálové náklady
Energie
Opravy, udržování
Služby

Příjmy
7 121

Příspěvky klientů

51 875

29 285

Příspěvek na péči

119 375

Dary

100 058

MPSV

212 000

659
81 709

Mzdové náklady

596 130

HM Praha

255 600

Zákonné pojištění

189 281

MČ Praha 14

110 000

Celkem

848 908

Pojištění, ost. poplatky
Celkem

1 797
905 982

Výsledovka - osobní asistence
Výdaje
Materiálové náklady
Energie

Příjmy
20 984

Tržby,reklama, mapování

40 860

5 639

Příspěvek na PHM

3 990

Opravy, udržování

25 445

Příspěvek na péči

75 339

Služby

19 352

Dary

30 293

309 914

MPSV

198 000

Mzdové náklady
Zákonné pojištění

93 992

Pojištění

1 120

Ostatní poplatky

6 228

Celkem

482 674

HM Praha

36 800

MČ Praha 14

50 000

Celkem

435 282

11

Senioři na zámku ve Štěkni
Již mnoho let zajišťuje Diakonie CB pro seniory z celé naší vlasti rekreační pobyt,
o který je stále větší zájem. Letos se nás na zámku ve Štěkni sešlo skoro šedesát. Celý
pobyt s bohatým programem perfektně připravili kazatelé J. Hofman a O. Kyml.
A jelikož zámek ve Štěkni patří řádu Congregatio Jesu (Řád anglických panen),
uvítala nás i matka představená, sestra Terezie. Tentokrát náš pobyt začal již v pátek
a to z důvodu dobrého spojení přímo do Štěkně.
Hned po ubytování se někteří vydali na průzkumnou procházku městysem
s usedlostmi s krásnými štíty v selském baroku, jemuž vévodí barokní zámek, v němž
jsme strávili požehnaný týden. První večer po našem příjezdu jsme mohli od sestry
Terezie vyslechnout historii řádu Congregatio Jesu. V krátkosti nám sdělila, že řád
založila před 400 lety Angličanka Mary Ward, která byla nucena, za pronásledování
katolíků, odejít z vlasti do Flander a pak do Prahy, kde usilovala o vzdělání žen. Jelikož
se řád zadlužil, dům v Praze byl prodán a v r. 1922 koupil zámek Štěkeň. Po roce 1948
byl zámek znárodněn a byl tu domov důchodců. V restituci byl objekt ve zdevastovaném
stavu řádu vrácen. Žije tu pouze 10 sester. Dnes působí řád v mnoha zemích a prioritou
je hlásání Božího slova a vyučování na školách. K našemu každoročnímu pobytu
neodmyslitelně patří vyučování Bible.
Každý den jsme se scházeli v hudebním sále. Kázání, spojené s modlitbami, vedli
kazatelé J. Hofman a O. Kyml. Nechyběly také chvály, které jsme Bohu, za doprovodu
varhan, zpívali. Stalo se už tradicí, že jeden večer byl věnován tématu “Co život dal
a vzal”. Na nedělní svatodušní bohoslužbu s vysluhováním sv. večeře Páně jsme odjeli
autobusem až ke sborovému domu v Písku, kde je kazatelem Ondra Kyml. Posloužil
nám S. J. Hejzlar z Československé církve evangelické z Dobříše.
Také o návštěvy nebyla nouze. Přijel RNDr. J. Štěpán, archivář CB, aby velmi
zasvěceně hovořil na téma “Masaryk a jeho vztah k církvi”. Pozdravit nás přijel také
D. Fajfr, předseda Rady Církve bratrské. Řekl nám něco o financování, novém řádu
i službách a o začínající spolupráci s katolíky. Také přijel kazatel D. Novák a pověděl
něco o jeho práci s mládeží.
Na celodenní výlet jsme se vypravili do Písku. Nejdříve jsme navštívili multifunkční
dům Elim, kterým nás provedl kazatel M. Běle. Pak jsme se zastavili v nejstarší veřejné
vodní elektrárně v Čechách. Díky ní mělo město už v r. 1887 veřejné osvětlení. Malebné
jihočeské město, založené Přemyslem Otakarem II. nás nadchlo, zvláště velice známý
starý kamenný most se vzácnými sochami.
A co říci závěrem? Jsme rádi, že jsme poznali zase další část naší země a dá-li Pán,
tak se příští rok zase sejdeme.
I. Menšíková, Liberec (upraveno pro VZ)
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Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
Rok 2011 byl rokem náročným, přinesl více práce a úkolů a tím i větší nároky na
celý pracovní tým. Ačkoli to v některých chvílích nebylo lehké, věřím, že jsme obstáli
a úkoly, do kterých jsme byli zapojeni, jsme zvládli. Nyní pár slov k jednotlivým
oblastem naší práce.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLUB ZÁPLATA
Klub je registrován jako nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let. Denní kapacita klubu je 20 osob, průměrná návštěvnost se pohybuje v rozmezí 15 – 20 osob.
Většinu návštěvníků tvoří děti a mládež z romských rodin. Volnočasové aktivity ve všech
níže uvedených formách a akcích jsou poskytovány návštěvníkům klubu bezplatně.
Popis činnosti klubu a nabídka aktivit:
- děti ve věku od 6 do 14 let – výtvarný kroužek, stolní fotbal a tenis, hry a soutěže,
		povídání
- Mládež ve věku od 15 do 26 let- stolní tenis a fotbal, hry, tanec, peer programy,
		 fotbalové pondělky
- Účast na GO CAMPU v Chomutově a výlety do přírody, letní táboráky
Klub byl otevřen 2x až 3x týdně v odpoledních hodinách
úterý 15.30 až 18.30 a středa 16.00 až 18.00, čtvrtek 16.00 až 18.00
V loňském roce prošlo klubem celkem 123 návštěvníků, což je o 57 více než v roce
2010 a uskutečnilo se celkem 1 181 návštěv – kontaktů. I zde se jedná o nárůst, a to
o 353 kontaktů.
Věková struktura návštěvníků a kontakty „KLUBU ZÁPLATA“
věk 6 - 14 let

76

Kontakty

647

věk 15 - 26 let

47

Kontakty

475

Projekt „Proti dluhům“
Projekt realizuje Oblastní charita Most a Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
je partnerem při realizaci tohoto projektu. Naší úlohou v projektu je protidluhová
prevence a poradenství zaměřené na skupinu mladých lidí ve věku 15 – 26 let.
Poradenství a prevence probíhá zejména hlavně v rámci tzv. PEER PROGRAMU
– PP. Jde o skupinu mladých lidí, kteří při besedách a jednotlivých setkáních nejprve
získávají informace a praktickým nácvikem se učí orientovat se ve světě financí. Dále se
zabývají hodnotovou orientací, mezilidskými vztahy, významem vzdělání a zaměstnání
pro budoucí atp. O těchto tématech se učí také diskutovat a získané poznatky předávat
svým vrstevníkům, např. těm, kteří přijdou do klubu.
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Cílem je, aby se účastníci PP, ale i ostatní z uvedené cílové skupiny, alespoň základně
orientovali ve světě financí, měli informace pro zodpovědné rozhodování a dokázali
odmítnout “výhodné” nabídky a půjčky v podobě telefonních tarifů, úvěrových karet
apod. Patří sem také soubor technik, které přiblíží mladým lidem finanční nákladnost
samostatného života. To vychází z ověřených předpokladů, že mladí lidé často vůbec
nemají přehled o tom, kolik co stojí (nákup potravin, drogerie a dalších nutných potřeb
pro život), a to do té doby, než jsou nuceni si své potřeby hradit sami. Díky partnerství
v uvedeném projektu jsme také získaly dataprojektor, plátno, fotoaparát a barevnou
multifunkční tiskárnu a notebook. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím
OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Kromě uvedeného proběhl fotbalový turnaj, FREE
HIP HOP WORKSHOP a další akce.
Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
Vedoucí Pobočky DCB: Bc Roman Kysela
tel. 734 400 160 ; e-mail: diakoniecb.most@volny.cz
Hospodaření:
Výdaje

Příjmy

Materiálové náklady

27654,60

Příjmy z prodeje služeb

600,-

Energie

44 935,40

Přijaté příspěvky - dary

83 300,-

Služby

74 489,-

Mzdy

230 548,-

Zákonné pojištění
Cestovné

Provozní dotace
Úroky

394 716,10,91

78 387,4 009,-

Ostatní

17 240,-

Celkem

477 263,-

Celkem

478 626,91

Poděkování
Díky patří Bohu za Jeho požehnání a také všem členům pracovního týmu a členům
Sboru CB v Mostě za podporu a vstřícnost.
Děkujeme také statutárnímu městu Most, Ing. Dagmar Švecové,
Luboši Růžičkovi, dále společnostem INSHORETRADING a.s.,
AUDIDA s. r. o. a VVV MOST spol. s r. o., bez kterých by se naše činnost neobešla.
Bc Roman Kysela
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Pobočka Diakonie CB v Praze 3
V práci naší Pobočky nedošlo k žádným zásadním změnám. Pravidelně první
úterý v měsíci se scházel devítičlenný diakonický tým. Po celý rok zajišťoval sociální
výpomoc potřebným lidem a udržoval kontakt s nemocnými členy a hosty našeho
sboru. Prakticky se tato činnost projevovala především v návštěvách, telefonických
rozhovorech, doručování nahrávek bohoslužeb, pomocí při nákupech a domácích
pracích, přepravě, finanční výpomoci, asistencí při sborových i dalších akcích, zasílání
narozeninových gratulací a vánočních přání, pomoc při setkávání seniorů v našem
sboru apod. Pomáhal, navštěvoval a povzbuzoval dlouhodobě nemocné.
Hlavním projektem Pobočky od roku 1990 zůstává i nadále Stacionář pro děti
s kombinovaným postižením, který poskytuje denní odbornou péči lidem s autistickým
spektrem postižení, s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením.
I v letošním roce jsme se snažili v úzké spolupráci s rodinou vycházet vstříc individuálním
potřebám každého klienta.
Provoz v roce 2011
Pracovní tým (3 pracovníci v sociálních službách, speciální pedagog a ředitel)
poskytoval službu 14 mladým lidem každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin.
Docházeli k nám také praktikanti ze škol se sociálním zaměřením, spolupracovali jsme
s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a podíleli se na teoretickém i praktickém vzdělávání
VŠ studentů. Spolupracovali jsme se speciálními školami, které navštěvovalo 6 klientů.
Naše práce se prakticky ani v letošním roce příliš nelišila od let minulých. Každý
klient měl svého klíčového pracovníka, který zodpovídal za vytvoření a realizaci Dohody
o individuálním plánu a Plánu služby.
V průběhu roku jsme mimo jiné také uskutečnili velikonoční a vánoční výstavy
výrobků našich klientů spojené s Dnem otevřených dveří, navštívili jsme Matějskou
pouť, jeli parníkem do ZOO, doprovázeli klienty do vířivky, na cvičení, podnikali
vycházky a výlety po celé Praze a blízkém okolí (např.: hrad Karlštejn, Křivoklát,
Kokořínsko, letiště Ruzyně, restaurace „Výtopna“, aquapark Čestlice a další). Oslavovali
jsme svátky a narozeniny klientů, zorganizovali jsme pro ně několik prodloužených
víkendů ve stacionáři. Pro rodiče a přátele jsme nacvičili společně vánoční besídku,
zúčastnili jsme se charitativní akce „Chceme žít s vámi“ a další. Každý měsíc probíhala
canisterapie a koncem roku jsme začali nabízet novou službu: bazální stimulace.
V měsíci červenci a srpnu někteří klienti spolu se svými rodinami využili možnosti
společného týdenního pobytu.
Individuální i skupinové supervize zajišťovala Mgr. Noemi Komrsková, speciální
pedagog s kurzem vedení supervize.
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Poděkování
Děkujeme: Martě Mackové za zpracování účetnictví, Galině Hřídelové za celoroční
pomoc a spolupráci, Sboru CB v Praze 3 za vstřícnost a trpělivost, Správní radě
(Ing. Pavel Průša, Galina Hřídelová, Eva Hanušová, Věra Weilová), která celý chod
stacionáře zastřešovala.
DĚKUJEME vám všem, kteří jste naši práci jakýmkoliv způsobem podpořili.
„Měřítkem poslání není krása jeho myšlenky. Jeho správnost prokážou činy.“
Peter F. Drucker
Projekt podpořili:
MPSV, Hlavní město Praha, Sbor Církve bratrské v Praze 3,
Městská část Praha 3, Multifon Strahov s.r.o., Lionský klub LC Praha Hartig,
Urologická klinika VFN a 1. lékařské fakulty UK
Jednotlivci: P. Jindra, J. Fajfrová, M. Macková, Ing. P. Verner, MUDr. T. Hanuš,
Ing. P. Průša, MUDr. V. Němeček, Ing. Z. Weil, Ing. V. Pravda, M. Wedellová,
Ing. Alan Vejvoda, M. Pařízková, Ing. Marie Nosková
Kontakt: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Koněvova 24/151, 130 00 Praha 3
Vedoucí pobočky: Věra Weilová
tel.: 222 584 355, e-mail: stacionar@volny.cz
www.cb.cz/praha3/stacionar
Přehled hospodaření
Výdaje
Materiálové náklady

Příjmy
109 357

MPSV

Energie

36 430

HM Praha

Opravy, udržování

17 035

MČ Praha 3 - na stravu*

Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

20 384
156 659
1 072 932
339 299

60 000

Dary

30 845

Úroky

15 716

9 575

Příspěvky klientů na péči

4375

Příspěvky klientů na stravu

16

49 920

* příspěvek klientům na stravu

Ostatní poplatky

1 766 046

176 600

Sbor CB v Praze 3

Pojištění
Celkem

1 187 000

Celkem

181 260
64 705
1 766 046

O cestách pomoci Diakonie Církve bratrské
na Podkarpatskou Rus

K historii pomoci
Církev bratrská diakonicky pracovala na Podkarpatské Rusi již od doby jejího
připojení k Československu. Podkarpatská Rus byla jedna z nejzanedbanějších částí naší
republiky, zejména venkov žil životem skromným a dá se říci i divokým.
Zvláštním Božím nástrojem v organizaci diakonické práce byl bratr Pavel Černý
(dědeček současného kazatele v Praha 1), který byl vedoucím státním úředníkem
v podkarpatskoruské zemské sociální péči. Jeho prostřednictvím se naše církev a především
žižkovský sbor, podílel na chodu státního domova pro opuštěné děti ve Svaljavě. Později
Jednota českobratrská převzala domov cele do péče a správy a v průběhu dalších roků
vybudovala zde nové zařízení, na tehdejší dobu velice moderní. Diakonická práce
se rozvíjela v jiných částech této země. Ruku v ruce praktickou pomocí pokračovala
služba evangelia. Pravidelně do nejvýchodnější části republiky jezdíval kazatel František
Urbánek, který si tuto zem podivuhodně oblíbil. Velké množství času a energie věnoval
Zakarpatí i Ludvík Rejchrt, kazatel prešovského sboru Jednoty českobratrské, který
pravidelně objížděl a povzbuzoval slovem z Písma malé skupinky věřících. Nadějná
činnost diakonická i misijní byla násilně ukončena po rozbití Československa na podzim
1938. Kontakty byly nadlouho znesnadněny.
Na tuto práci navazuje od roku 1965 neorganizovaná, ale soustavná práce Stanislava
Heczka. Ten pravidelně jezdil do tehdejšího Sovětského svazu a samozřejmě i na
Podkarpatskou Rus. Organizoval jak humanitární pomoc, tak pomoc finanční
a i duchovní. Podílel se na pašování duchovní literatury. Byla to činnost velmi záslužná,
odvážná a konspirativní. Podařilo se mu vybudovat most lásky přes železné lidské opony.
Krásně o tom vypráví ve své knize „Mosty lásky“.
Po pádu železné opony
Po rozpadu Sovětského svazu a komunistického režimu se v devadesátých létech
otevřely hranice. Bratr kazatel Heczko organizoval humanitární pomoc ve velkém,
pomáhal navazovat kontakty mezi západem a východem, zejména s křesťany v Německu,
Holandsku a Švýcarsku. Spolupracovalo se obvykle s církví nám blízkou: Svazem
evangelijních křesťanů baptistů (dále jen SEKB). Tedy povětšinou se sbory, které vznikly
z malých hloučků misie Jednoty českobratrské v meziválečných letech
Pomoc byla potřeba. Sám vzpomínám na svůj první příjezd do Zakarpatské země.
Obchody prázdné, byla nouze o samotný chleba, infrastruktura mizerná, silnice
katastrofální. Ale lidé tu byli laskaví a srdeční.
Pomoc Diakonie CB
V letech devadesátých začala Diakonie CB organizovat pomoc nejprve formou
vánočních balíčků pro děti a později i pro důchodce. Pomoc přinesla mnohé ovoce
- radost z duchovních svazků, radost z pomoci samotné a rovněž i cenné kontakty.
Tato forma došla svého naplnění a ukončení v roce 2007. Životní úroveň se v té době
v Podkarpatí zvýšila a náklady na balíčkovou formu pomoci byly velké. Pomoc přechází
postupně z materiální do finanční.
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Od balíčků k penězům
Každý rok jsme rozdělovali částku třicet tisíc korun, což je tu cena za jednu lehčí
operaci. Rozdělování pomoci je věc nepříjemná a nevděčná. U rozdělování byli vždy
další bratří např.: Heczko, Kučera, Mauler, Siwy, Presiler. Peníze jsme předávali buď
přímo potřebným vlastní úvahou na základě dlouhodobých vztahů nebo pomocí ústředí
místní církve - o rozdělení rozhoduje bratrská rada SEKB v Zakarpatí. A nebo pomocí
důvěryhodných lidí. Výhodou byl institut diakonů v místních sborech a oblastech.
Kontrola probíhala formou osobní návštěvy těch, kteří peníze dostali. Byly to zajímavé
exkurze do životů lidí. Nikde jsme se nesetkali se zneužitím peněz, jen někdy kroutili
hlavou nad efektivitou využití. Ale to je obecně úděl humanitárních pomocí. Podrobné
výsledky najdete ve zprávách Diakonie CB za každý rok.
K čemu jsme napomohli
Pomohli jsme konkrétním lidem, ale to byla většinou jen část léčby. Napomohli jsme
dobrým vztahům mezi naší částí církve a Podkarpatské církve SEKB. Na základě naší
pomoci vznikají další projekty družby mezi jednotlivými sbory v Čechách. Vztahy mezi
Slovenskými sbory a Zakarpatí se vytvářejí snadněji. Tam už vznikají i zahraniční svatby.
Dnešní situace
Podkarpatská Rus je dnes součástí Ukrajiny. Je ovšem poněkud schovaná za Karpaty
a vyvíjí se odlišně od celé Ukrajiny. Lid je zde pracovitější, podnikavější, porodnost velká
(oproti vymírající Ukrajině). Hospodářsky se Podkarpatská Rus nachází ve stádiu rozvoje
divokého východního kapitalismu. Troufám si tvrdit, že zde nikdo netrpí hladem, jako
dříve. Lidé, včetně důchodců, dostávají pravidelný příjem (před oranžovou revolucí to
tak nebylo). Průměrné příjmy jsou zhruba, podle mých odhadů asi na polovici našich
příjmů, ceny jsou srovnatelné s našimi. V zemi rostou hypermarkety. Obchody jsou
plné zboží. Lidé si začínají brát i půjčky. Všude se berou úplatky (vzatky) - na úřadech,
při pokutách policii, ve školách a samozřejmě u lékařů. Zakarpatí je země rozevřených
nůžek - chudí jdou velmi chudí (pro nás nepředstavitelně) a bohatí jsou velmi bohatí
(pro nás nepředstavitelně). I v církvi přibývá bohatších lidí. Je ještě smysl nějaká
humanitární pomoc?
Zdravotní péče
Ta je největším a stálým problémem. Je plně hrazena pacientem údajně nikoliv za
úkony, ale za materiál včetně léčiv. Na operaci si musíte uhradit i tampóny, jehly. Navíc
se platí úplatky, o které si lékaři zcela otevřeně říkají. Dokonce i sanitářka vám mnohde
nevytře pokoj, pokud nezaplatíte. Pro rodinu, pro starého člověka nastává při vážnější
nemoci doslova katastrofa (sbírá se na něj celá rodina, sbor, vesnice...). Pokud člověk
onemocní onkologickou nemocí, je to víceméně znamení konce. Člověk, který nemá
peníze na léčení, nemá šanci. Je nanejvýš mírně udržován, aby se neřeklo. Jen jednou jsem
se setkal s bezúplatnou péči při hemodialýze a hrazení státního autobusu při dojíždění
do vzdálené nemocnice. Záblesky naděje. Další téměř šokující problém je nástup nové
generace lékařů z úplatných lékařských fakult, kteří moc léčit neumí. Říká se, že jsou
v nemocnících odborníci na levé a pravé ucho zvlášť. Místní lidé vědí ke komu jít pro
potvrzení a ke komu s prosbou o léčení.
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Pokračování humanitární pomoci.
Naše diakonická pomoc je jistě pro místní lid životně nutná. Nelze nahradit málo
fungující státní systém. Naše finanční pomoc se podobá pověstné kapce v moři. Bývalý
předseda naší sesterské církve Nemeš mi citoval jejich evangelickou píseň o tom, že
“kapka ke kapce jednou vytvoří moře”. Zájem o pokračování pomoci tlumočil i předseda
zakarpatské církve Ivan Kondor. Přesto se v uplynulém roce 2011 žádná pomoc nekonala.
Bylo potřeba jistého času na rozmyšlenou.
Na podzimním zasedání správní rady Diakonie CB jsme se dohodli, že pokračovat
budeme spíše formou větší pomoci jedincům. Nebudeme částku drobit plošně mezi
potřebné. Pomáhat nám bude síť moudrých a důvěryhodných bratrů a sester, které
v místní církvi máme.
Setkal jsem se s dívkou, která onemocněla rakovinou lymfatického systému, úspěšně
léčená v Kyjevě a doléčována v Maďarsku. Zatím do léčby investovali zhruba 400 000
Kč. Otec pilně vydělává a shání peníze kde může. Do podobných příběhů můžeme naší
pomocí pozitivně zasáhnou a mít radost z příběhů s dobrým koncem. Kéž se tak stane.
Pokud budete chtít na pomoc konkrétním lidem přispět, můžete využít účet Diakonie
Církve bratrské a nebo přispět do pravidelné sbírky v neděli diakonie na podzim každého
roku.

Kancelář Diakonie CB
V roce 2011 kancelář Diakonie CB zajišťovala kontakt s vedoucími středisek
a Poboček DCB v oblasti získávání a vyúčtování finančních prostředků z MPSV,
Magistrátu HMP, MČ Prahy 14 a 20. Součástí práce byla i organizace rekreačního
pobytu pro seniory ve Štěkni. Nově pracovnice kanceláře zpracovávala mzdy pro
Diakonii CB včetně personalistiky.
Výsledovka kancelář
Výdaje

Příjmy

Materiálové náklady

32 820

Tržby akcie

Cestovné

13 764

Dary

Služby

58 918

Úroky

Opravy, údržba

10 128

Mzdové náklady

17 076

Zákonné pojištění

10 758

Pojištění

4 369

Ostatní poplatky

7 053

Celkem

154 886

Celkem

687
154 662
4 057

159 406
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Rozvaha

		

AKTIVA

PASIVA
Stav k prvnímu
dni účetního
období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky

42 383 780

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

40 744 604

0

0

57 975 293

56 887 178

Stav k prvnímu
dni účetního
období

A.

Vlastní zdroje celkem

44 343 502

42 316 826

I.

Jmění celkem

44 688 166

42 604 411

Vlastní jmění

42 030 781

40 514 946

2 657 385

2 089 465

-344 664

-287 585

578 362

578 362

53 429 831

53 429 831

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

2 596 685

2 650 366

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 188 004

0

182 411

228 619

B.

Cizí zdroje

0

0

I.

Rezervy celkem

Stavby

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Fondy
II.

Výsledek hospodaření celkem
Účet hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-15 591 513

-16 142 574

II.

Dlouhodobé závazky celkem

Oprávky ke stavbám

-11 893 307

-13 581 031

III.

Krátkodobé závazky celkem

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

-2 510 202

-2 561 543

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku

-1 188 004

0

4 040 367

3 254 354

0

0

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

III.

135 000

Ostatní závazky

600 630

0

0

578 239

316 836

304 150

58 187

59 172

572 775

297 700

0

0

Poskytnuté provozní zálohy

548 026

289 444

44 503

5 462

178 000

0

Výnosy příštích období

0

0

Pasiva celkem

3 029 996

2 650 036

150 180

135 821

0

81 069

2 879 816

2 433 146

Jiná aktiva celkem

986

56 395

Náklady příštích období

986

1 395

Příjmy příštích období
Aktiva celkem
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307 871

195 392

Ostatní přímé daně

Bankovní účty
IV.

336 825

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění

Ceniny

0

55 000

46 424 147

43 998 958

0

Přijaté zálohy

253 017

Pokladna

1 682 132

0

Dodavatelé

547 923

Krátkodobý finanční majetek celkem

2 080 645

0

238 856

Daň z příjmů

0

1 682 132

1 009 385

Dohadné účty aktivní

-287 585

0

Zaměstnanci

Dohadné účty pasivní
IV.

0
-344 664

2 080 645

Odběratelé
Jiné pohledávky

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Jiná pasiva celkem

0
46 424 147

0
43 998 958
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