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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:  

Yussef Naddam, two person's arms 

https://unsplash.com/photos/iJ2IG8ckCpA 

Foto strana 5:  
Dan Meyers, on't give up. You are not alone, you matter signage on metal 
fence https://unsplash.com/photos/hluOJZjLVXc 
 
Foto strana 50:  
Karson, Rainbow on the road leading up to Haleakalā Crater  
https://unsplash.com/photos/dJJNeuQGcpc 
 

 

Ostatní fotografie jsou z archivu Diakonie Církve bratrské nebo od 

spolupracovníků.  

https://unsplash.com/license
https://unsplash.com/photos/iJ2IG8ckCpA
https://unsplash.com/photos/hluOJZjLVXc
https://unsplash.com/photos/dJJNeuQGcpc
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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: 

do 31. 5. 2019 od 1. 6. 2019 

Ing. Petr Kučera (předseda SR) Ing. Petr Kučera (předseda SR) 

Ing. Daniel Fajfr, M. Th. (člen SR) Mgr. Miroslav Haszics (člen SR) 

Mgr. Jitka Komrsková (člen SR) Mgr. Roman Kysela (člen SR) 

Mgr. Roman Kysela (člen SR) Bc. Vladimíra Šlancová (člen SR) 

Bc. Vladimíra Šlancová (člen SR) Mgr. Kateřina Vávrová, Ph.D. 

Mgr. Marie Veselá (člen SR) Mgr. Marie Veselá (člen SR) 

zástupce Rady CB – do 31. 8. 2019 zástupce Rady CB – od 1. 9. 2019 

Ing. Lydie Boszczyková Ing. Renáta Ulmannová 

 

Statutární zástupce:   

Mgr. Roman Kysela, ředitel Diakonie 

 

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 

 

 

 

 

mailto:diakonie@cb.cz
http://www.cb.cz/diakonie


6 
 

Ohlédnutí   
Rok 2019 byl dobrý v tom, že jsme udrželi kvalitu a rozsah poskytovaných 

služeb a našli náhradu za ty, kdo odešli. Situace byla příznivá i v tom, že 

vzrostl podíl veřejného financování služeb i obětavost členů CB. Na druhé 

straně rostly výdaje na mzdy a provozní náklady.   

Rok 2019 byl stále ještě rokem seznamovacím s tím, jak to v Diakonii funguje 

a rokem, kdy bylo třeba dokončit věci v minulosti započaté nebo 

naplánované.  Zmíním alespoň některé z nich:  

Dokončili jsme rekonstrukci prostor v Bryksově ulici a uskutečnili nutné 

opravy v bytech Chráněného bydlení na Černém Mostě. Díky tomu se nám 

podařilo zvýšit kvalitu bydlení a konečně dosáhnout zvýšení počtu lůžek 

v základní síti sociálních služeb.  

Další akcí byla oprava podlah ve 4 koupelnách v prvním patře domova pro 

seniory Bethesda. Na opravách se částkou 50% nákladů podílelo Léčebně 

rehabilitační středisko Chvaly o. p. s., které první patro využívá.   

Nápis na plotě  

Nápisy, které jsou pověšené na 

plotě, říkají: Nevzdávej to, nejsi 

sám a záleží na tobě.  

Vyjadřují to, co čas od času 

potřebujeme slyšet nebo jinak 

zažít v našich životech.  

Sociální práce je oblast kde se 

různým způsobem snažíme tyto 

tři výroky naplnit v praxi, ačkoli to často nebývá jednoduché a vyžaduje to 

hodně sil.  

Jako ředitele Diakonie Církve bratrské mě těší, že zaměstnankyně a 

zaměstnanci se těmito výroky řídili ve své práci a v přístupu ke klientům.   

Poptávka po sociálních službách roste, naše možnosti jsou omezené a tak 

jsme přes všechnu snahu a úsilí  nemohli uspokojit potřeby všech, kteří se 

na nás obrátili.   
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Bez koho a čeho by to nešlo   

Pro naši práci je důležitá také dobrá spolupráce s hlavním městem Praha a s  

městskými částmi, stejně jako podpora od individuálních dárců nebo firem.   

Samostatnou kapitolou je podpora Církve bratrské. Ta je vyjádřena jednak 

pravidelnou sbírkou, která představuje významný přírůstek do našeho 

rozpočtu, ale také mírně se  zvyšujícím zájmem a povědomím o naší práci.   

Rozumím a chápu, že jednotlivé sbory mají řadu svých vlastních úkolů a 

povinností a proto si vážím vaší podpory a pomoci, ale i za projevený zájem. 

Právě díky tomu se lze na práci Diakonie dívat jako na něco společného a 

prospěšného zároveň.  

Děkuji všem zaměstnancům a zaměstnankyním i těm, kdo jednotlivé 

pracovní tymy vedou: Ivana Reicholdová, která ve funkci vedoucí Bethesdy 

oslavila 10. výročí,  Gabriela Moravcová z Chráněného bydlení na Xaverově 

a Marie Dvořáková ze střediska Černý Most.  

Poděkování patří také kolegyním v kanceláři Dagmar Průškové, Pavlíně Malé 

a Galině Hofmanové.  

Díky Bohu, konkrétním lidem a výše uvedeným faktorům jsme rok 2019 

zvládli. V dalších částech zprávy najdete informace z jednotlivých středisek 

a z poboček. Dozvíte se také o projektech a dalších aktivitách Diakonie CB a 

o jejím hospodaření.  

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.   

 

Zprávy ze středisek 

BETHESDA – DOMOV PRO SENIORY 

 Bethesda slouží starším spoluobčanům již sedmnáctým rokem.   Nachází se 

ve volně přístupném areálu CB ve 

Chvalech, což je klidná část Prahy 20 - 

Horních Počernic.  Bethesda má kapacitu 

33 osob.  

V roce 2019 službu využilo celkem 43 

klientů, kapacita domova je dlouhodobě obsazená.  Z kapacitních důvodů 

jsme odmítli 47 klientů. I nadále zůstává naší prioritou poskytování kvalitní 

a komplexní péče, která 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.  
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Domov poskytuje dlouhodobé ubytování – 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 a individuálních 

plánů klienta. Dále je strukturovaná tak, aby byly podporovány zachované 

schopnosti. Důležitá je také integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského 

procesu.  

Zajištěna je i služba sociální, která umožňuje klientům 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 88,6 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 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 
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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, grilování, 

oslavy narozenin apod. 

Na jaře jsme pořídili vysoké truhlíky na balkóny, kde jsme začali pěstovat 

bylinky. V červnu jsme podnikli výlet do ZOO. 

Tradice výroby vlastních sáčků s levandulí zůstala zachována, tyto je možné 

v předvánočním čase zakoupit na recepci domova za symbolickou částku. 

Také v roce 2019 jsme se stali účastníky výborného projektu s názvem 

"Ježíškova vnoučata“. Tento projekt a lidé okolo něj si zaslouží velké uznání, 

podrobnosti naleznete na webových stránkách www.jeziskovavnoucata.cz.  

V pravidelném programu zůstalo oblíbené pondělní odpolední promítání. 

V roce 2019 jsme měli vyšší výdaje než obvykle – pořídili jsme evakuační 

podložky, museli jsme přejít na nový program Cygnus 2, hradili jsme ½ 

http://www.jeziskovavnoucata.cz/
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nákladů oprav koupelen v 1. patře budovy (LRS).  Také hlavně v letním 

období jsme řešili akutní nedostatek personálu.  

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. Rádi bychom poděkovali 

společnosti Dobrá energie s.r.o., která nám poskytla sponzorský dar ve výši 

40 tisíc korun, za který jsme nakoupili zvedák.  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.  

Financování: 
V roce 2019 byla naše služba podpořena opět ze zdrojů státního rozpočtu 

prostřednictvím MPSV ČR, z rozpočtu MHMP i z rozpočtů MČ PRAHA 10 a 

MČ PRAHA 20 v následujícím rozsahu: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

http://www.cb.cz/diakonie/bethesda
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V tomto roce nás podpořila i společnost Dobrá energie 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: 

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 

 

 

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 7 

klientů. V osobní asistenci jsme pomohli 12 klientům. 

Rok 2019 přinesl mnoho změn do našich služeb, jednou z hlavních byla 

proměna týmu pracovníků. Do roku 2019 jsme vstupovali s podstavem 

pracovníků a hledali nové kolegy a kolegyně. Na počátku roku do střediska 

nastoupil nový vedoucí Chráněného bydlení a Centra denních služeb. 

mailto:reicholdova@bethesda.cb.cz
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V průběhu roku nastoupili čtyři nový pracovníci v přímé péči. Všichni 

asistenti se velmi dobře zapojili do týmu pracovníků Střediska Černý Most a 

my jsme udrželi standard poskytování služeb a nadále pokračovali 

v zavedených aktivitách našich služeb.  

V rámci našich aktivit jsme se zaměřili na propagaci střediska. Zúčastnili 

jsme se veletrhu neziskových organizací NGO Market 2019 a propagovali 

jsme středisko na trzích v Kostelci nad Černými lesy, farmářských trzích 

v Praze na Spořilově, Černém Mostě, Rajské zahradě a v Kulturním domě 

Bílá Hora v rámci Mikulášské akce. 

V průběhu roku jsme realizovali pro klienty různé výlety. Cestovali jsme lodí 

a přívozem do Zoo Praha, vlakem a procházkou do Poděbrad. Realizovali 

jsme v rámci projektu Cesty z města pobyt v agropenzionu Kadeřávek na 

Vysočině a v kempu Buňkov u Přelouče.  

V červenci proběhla rekonstrukce bytu chráněného bydlení. Proběhla 

úprava kuchyně a výmalba prostor. 

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  

V průběhu roku jsme se nadále zaměřovali na realizaci aktivit pro naše 

klienty, tak aby mohli co nejlépe rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 

Pokračovala spolupráce s Jedličkovým ústavem a školami, studenti oboru 

Keramika a Praktické školy k nám docházeli na praxi.   

Působíme na Praze 14, ale klienti dojíždějí z celého území Prahy. V roce 

2019 jsme udrželi kapacitu naplněnou 14 klienty.  
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ČERNÝ MOST 
V roce 2019 kapacita 5 klientů byla nadále naplněna.  Provoz je nepřetržitý 

24 hodin, osobní asistence však nepřetržitá není. Klienti žijí ve 2 běžných 

bezbariérových bytech. Díky letní rekonstrukci nyní všichni klienti 

jednolůžkové pokoje. 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.  

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. Službu využilo 12 klientů. 

VEŘEJNÁ SBÍRKA „CESTY Z MĚSTA“ 

Sbírka je určená na podporu cestování 

našich klientů po ČR i za hranicemi. 

V roce 2019 jsme v rámci projektu 

realizovali dva vícedenní výlety, pobyt v 

agropenzionu Kadeřávek na Vysočině a 

v kempu Buňkov u Přelouče. Náklady na 

tento pobyly prozatím hrazeny 

z hlavního účtu. A k převodu ze 

sbírkového konta dojde v následujícím roce. 

V roce 2020 plánujeme nadále rozvíjet a zkvalitňovat služby Střediska Černý 

Most. Zaměříme se na samotné poskytování služeb a také zlepšování 

prostor, ve kterých služby poskytujeme.  

Financování: 
 Provozní i mzdové náklady jsou hrazeny vícezdrojově. V roce 2019 byly 

naše služby podpořeny jak ze zdrojů státního rozpočtu prostřednictvím 

MPSV ČR, tak i z rozpočtu MHMP, i z rozpočtů jednotlivých městských 

částí. Část finančních prostředků hradí sami klienti sociálních služeb. 



15 
 

Službu též podpořil její zřizovatel, Církev bratrská. 

 

  

Dále nás podpořili: 
Církev bratrská – Rajská Zahrada 
 
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 
 

Vedoucí střediska: 
Bc. Jan Hašek, DiS. 
e-mail: jan.hasek@diakonie.cb.cz 
 
 
 

http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most
http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/wp/wp-content/uploads/2015/12/Praha-14.png
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ XAVEROV 

Chráněné bydlení na Xaverově poskytuje skupinovou pobytovou sociální 

službu šesti klientům s mentálním postižením nebo duševním 

onemocněním. Posláním naší služby je poskytovat lidem v nepříznivé 

sociální situaci podporu v naplňování jejich každodenních 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 cíl naší pomoci, je nám zdrojem inspirace a síly na cestě za profesionalitou 

v našem oboru. 

 "Nelze člověka něčemu naučit, lze mu jen pomoci, aby to sám v 

sobě objevil." (Galileo Galilei).  

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). Často 

reflektujeme, jak dopadá způsob našeho jednání, stav naší osobnosti, 

charakteru a způsob smýšlení na ty kolem nás. A také, 

co společenství pro člověka znamená, jak ho formuje, 

čím ho obdarovává. Cílem naší sociální služby není jen 

usilování o maximálně možnou samostatnost 

jednotlivých klientů, ale i jejich začlenění uvnitř malé 

komunity chráněného bydlení i ve společenství lokální 

komunity. 

Základem dobrého soužití v komunitě klientů jsou 

naplněné základní sociální potřeby každého 

jednotlivce: cítit přijetí, respekt, moci se realizovat. Životní zkušenosti našich 

klientů jsou často opačné: byli obětí zneužívání, neměli a nemají své 

důstojné místo v rodinách, setkali se s odmítnutím, nepochopením, 

málokdo jim naslouchal a rozuměl.  

Realizovaná podpora a péče: 
Kromě péče o vlastní osobu a domácnost poskytujeme také podporu 

v nakládání s osobními financemi, v hledání zaměstnání, v sebepoznání, ve 

vzdělávání, učíme se provázet klienty procesem truchlení po ztrátě blízkého 
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člověka nebo celé rodiny a aktuálně poskytujeme také podporu jednomu z 

klientů při soudním řízení. 

V tomto roce jsme se v odpovědi na 

aktuální potřeby klientů soustředili na 

metodu rozhodování s podporou, 

spolupracovali jsme se sociální službou 

QUIP, která pracovníkům i klientům 

poskytla vzdělání a konzultace 

v konkrétních potížích tří našich klientů. 

Metoda dává prostor klientovi a těm, 

kdo mu pomáhají, k reflexi, zda poskytovaná pomoc reaguje na skutečné 

potřeby klienta a není jen sebestřednou seberealizací pomáhajícího a zda 

provozní možnosti zařízení umožňují adekvátní pomoc poskytnout. Tato 

metoda má své etické zásady: ve vlastním nitru klienta, nikoli v úsudku 

pomáhajícího, leží hlavní zdroj jeho dalšího růstu, on rozhoduje (někdy 

s podporou pracovníků), co potřebuje, aby jeho život měl smysl, byl 

autentický a radostný. Odborné konzultace v oblasti rozhodování a 

naplňování oprávněných zájmů našich klientů nám poskytla i Společnost 

pro lidi s mentálním postižením. 

V pochopení specifických potíží osob s mentálním postižením při ztrátě 

blízkých osob nám pomáhala doktorandka z katedry Speciální pedagogiky 

Pedagogické fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Mezi našimi klienty vytvořila 

podpůrnou skupinu, kde klienti mohli mluvit o realitě smrti a významu 

truchlení v životě člověka, o vlastních zkušenostech a potížích. Přijetí reality 

umírání a smrti stojí na počátku dalšího osobního rozvoje každého člověka, 

tedy i lidí se specifickými potřebami. Po skončení podpůrné skupiny byl 

v metodách práce s klienty, kteří ztratili někoho blízkého, vzdělán i pracovní 

tým. Paní doktorandka nabídla konkrétní metody, jak s vnímáním smrti a 

procesem truchlení osob s mentálním nebo zdravotním hendikepem 

pracovat.  

Diskutovaným tématem v tomto roce byla jakási „přidaná 

hodnota“ poskytování sociální služby, kterou zřizuje církevní organizace. 

Kromě důležitého duchovního a ekonomického zázemí, které Církev bratrská 

zařízení poskytuje, využíváme aktuálně konkrétní podporu dvou jejích 

členů: dobrovolnické práce jednoho člena CB v přímé péči o naše klienty a 
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duchovní podpory našeho pastoračního pracovníka. Sociální služby s daným 

legislativním rámcem, definovanými hodnotami a metodami pro 

poskytování efektivní pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci mají tak 

důležitého partnera v péči o lidi v nouzi. Platí to i naopak. Metody 

pastorační práce nám pomáhají v těchto tématech: já ve vztahu k Bohu, ke 

stvoření, ke skutečnostem, které zakládají tento svět, náboženské symboly 

a liturgický rok v životě klienta, práce s vinou, odpuštěním, hledání životní 

síly a motivace, smrt a konečnost v životě člověka, doprovázení klienta 

v období jeho životních ztrát (úmrtí rodičů, přátel).  

Velmi si ceníme navázané spolupráce s organizací Etincelle, o. s., jejímž 

posláním je podporovat lidi se zdravotním postižením při cestě zpátky do 

života. V jejich bistru Mezi řádky na Magistrátě hl. města Prahy našli práci a 

potřebnou podporu v plnění pracovních povinností 2 naši klienti. Podobně 

jsme spolupracovali s Bonou, o. p. s a snažili se o sociální rehabilitaci u 

našich dvou klientů s duševní nemocí, avšak zatím neúspěšně. Ve spolupráci 

s městskou částí Prahy 20 hledáme možnosti, jak naše klienty zaměstnat 

smysluplnou prací například v sociálním podniku, a podpořit tak jejich 

integraci do běžné společnosti.     

Realizované aktivity: 
Zahradničení na Xaverově bylo v tomto roce omezeno nedostatkem vody, 

proto jsme se soustředili na plodiny, které lépe sucho zvládají, Zahrada 

obohatila naše xaverovské vaření o čerstvé bylinky, brambory, rajčata, 

cukety, červenou řepu, mrkev. 

 Metody zahradní terapie nám pomáhají 

najít jinou cestu ke klientovi, podpořit ho 

v jeho hledání vlastního místa ve světě, 

v pochopení životních událostí, které 

často mají svůj obraz v přírodních cyklech 

a dějích. Jednotlivé přírodní děje mohou 

souznít s tím, co se odehrává v duši 

člověka, a vést k hlubšímu sebepoznání. 

Jaro jsme opět přivítali společně s Diviznou (diakonické středisko Diakonie 

a misie Církve československé husitské v Horních Počernicích) sportovním 

setkáním.  
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Společná dovolená se letos odehrála ve Vítanově u Hlinska, 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, pěší túry, relaxace na 

trávníku, společné posedávání a rozprávění v pergole nebo u ohně, stolní 

hry, poznávání památek v okolí. Někteří pak sbalili stany a pokračovali na 

hudební festival Votvírák. 2019. I letos změnili naši klienti prostředí a odjeli 

na respitní pobyt v CČE Klobouky u Brna.  

Opět jsme se veřejnosti představili na 6. Veletrhu sociálních služeb v areálu 

Chvalské tvrze. Kromě poskytování informací zájemcům o naši službu a 

navazování kontaktů s jinými sociálními službami jsme snad potěšili 

návštěvníky Honzovými malovanými ramínky, malými 

pavoučky a motýlky z korálků, někteří podpořili naši 

službu koupí našich ručně malovaných tašek a 

květináčů. Květináče s různými výpěstky opět 

rozebraly děti ze základních škol. 

 Další realizované aktivity: výlet do Kutné Hory, 

Poděbrad, výstava „Flašinet žije!“, ples Domova 

sociálních služeb Vlašská, den otevřených dveří 

v Českém rozhlasu, Veterán party v Horních 

Počernicích, Motosalon 2019 v Praze Letňanech, 

výstava děl Salvadora Dalího v muzeu Enigma, 

návštěva Muzea filmových legend a Národního muzea 

v Praze.  

Financování: 
V roce 2019 byla naše služba podpořena ze zdrojů státního rozpočtu 

prostřednictvím MPSV ČR, z rozpočtu MHMP i z rozpočtů MČ Praha 6 a MČ 

Praha 20. 

Službu též podpořil její zřizovatel, Církev bratrská. 
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Děkujeme velmi Vám, kteří jste provoz našeho chráněného bydlení 

hmotně, ale i svým přátelstvím v tomto roce podpořili! 

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 
 

 
 

http://www.cb.cz/diakonie/xaverov
mailto:gabriela.moravcova@diakonie.cb.cz
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Zprávy z poboček Diakonie CB 

Pobočka Diakonie CB v Berouně  
Provozovala bezplatnou dluhovou poradnu, kontaktní místa Beroun a 

Praha. Poradenství poskytovala osobám ve finanční tísni, předluženým, 

často s mnohačetnými exekucemi, a hledala pro ně nejvhodnější řešení 

jejich situace. V průběhu roku však ukončila svou činnost. 

Mgr. Marie Veselá 

Pobočka Diakonie CB v Brně (Kounicova)  
V roce 2019 jsme pokračovaly v poskytování individuální terapie. Přes vše 

těžké, co lidi v životě potkává, je možné vidět ve skupině velkou statečnost 

i vzájemnou podporu. V individuální práci nám zájem lidí dává vědět, že jim 

je nadlehčováno břemeno. Za to jsme velmi vděčné.  

I nadále jsme zapojeni do projektu POMPO II – Potravinová a materiální 

pomoc nejchudší osobám. Pastoračně se věnujeme cca 60 lidem, kteří 

přijímají tuto pomoc.  

Opět jsme uspořádali štědrovečerní večeři pro osamělé a chudé lidi, které 

se zúčastnilo 32 hostů. Probíhaly i naše pravidelné aktivity jako Vaření 

polévek, které bylo hrazeno z projektu i ze sborových zdrojů. Kluci na čaj 

mají posilu ve vedení i nový čas setkávání. Většinou se sejde 2 – 5 osob.  

Seniorské setkávání probíhá 1x měsíčně a účastní se ho hosté ze sboru i 

zvenčí.  Tvořivého kroužku se účastní pravidelně 4 – 12 osob každých 14 dní. 

Díky dotacím i dárcům má kroužek dobré materiální zázemí a máme mezi 

sebou hezké vztahy.                                                        Mgr. Noemi Komrsková 

Pobočka Diakonie CB v Hrádku  
Naše služba v Diakonii má nejméně dva směry. Jeden směr je misie na 

Ukrajině a druhá část se skládá ze sociálního bydlení u nás v Hrádku. 

Na Ukrajinu jezdí každý měsíc, často i dvakrát v měsíci skupinka ze sboru. 

Pomáháme tam jak finančně /dar na postavení a vybavení kuchyně, na 

dětské tábory atd./, ale také manuálně. Naše staršovstvo má i duchovní 

dohled nad shromážděními, která se tam konají. Věříme, že i tato služba se 

bude rozvíjet. Rok 2019 začal velmi radostnou událostí, a to křtem u nás ve 

sboru. Pro mě byla hodně radostná zpráva, že se chtějí dát pokřtít i dvě 

klientky našeho sociálního bydlení. Alenka a Renia uvěřily v r. 2018 a minulý 
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rok chtěly toto rozhodnutí vyznat před celým sborem, a proto přistoupily ke 

křtu. Obě pravidelně navštěvují naše shromáždění, z čehož máme velikou 

radost. Po prázdninách jsme s naším pastorem viděli potřebu začít vyučovat 

základy Bible v našem objektu, a proto vznikla skupinka. Scházíme se 

každou středu a náš kazatel vyučuje základům Bible. Schází se nás vždy 6 lidí 

a věřím, že i tato setkání již přinášejí ovoce. Chceme v tom pokračovat a dál 

upevňovat naše vztahy. 

Zájem o ubytovací prostory se také hodně rozšířil a využívá je více a více lidí. 

Jsme za to také moc vděční. Letos jsme začali rekonstruovat i půdní 

prostory, které budeme využívat ke spolupráci s obcí, evangelizaci a 

budeme zde pořádat různé přednášky a kursy.                  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. V 

souvislosti s posláním a rolí Kristovy církve ve společnosti si uvědomujeme, 

že nemůžeme být lhostejní k životu našich spoluobčanů, kteří se z rozličných 

důvodů ocitnou ve složité a nelehké životní situaci. Diakonickou službu tak, 

jak jí děláme, vnímáme jako křesťanskou odpovědnost našeho sboru za 

okolní společnost, kde žijeme a působíme. Základem naší služby je 

spolupráce a dobrovolnictví. Jsme součástí našeho sboru. Nechceme ztratit 

pouto k ostatním funkcím, které církev má, a které diakonii mohou nést.   

V našem případě nejde o pojetí diakonie, jako poskytování nějakých služeb. 

Nejde o to, co se dělá, ale o to, co je a co nějak působí. Chtěli bychom 

diakonickou službou přispět k tomu, abychom byli křesťanským 

společenstvím, kde zní zvěst o Boží lásce, slaví se bohoslužba, a kde se lidé 

navzájem sdílí a berou na sebe odpovědnost za celou komunitu. 

            Bc. Vladislava Šlancová 

Pobočka Diakonie CB v Kolíně  
V roce 2019 pokračovala spolupráce s Nadací Mezinárodní potřeby a ACET. 

A to formou podpory přednáškové a preventivní činnosti na aktuální témata 

jako jsou vztahy a sex, závislosti, či bezpečný pohyb na sociálních sítích. Dále 

jim nabízí volnočasové aktivity. Této práci si věnuje br. Radek Pospíšil. 

Finančně se na jeho práci podílí jak sbor v Kolíně a Nadace, tak i další 

podporovatelé, mezi které patří např. F-Nadace.                          Josef Ptáček 
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Pobočka Diakonie CB v Litvínově  
Jako letitý vedoucí pobočky jsem v roce 2019 přešel do jiného sboru, tedy v 

plánu je pobočku předat a aktivovat nového vedoucího, optimálně do konce 

roku 2020.   

Litvínovský sbor skrze činnost pobočky mnoho let realizoval činnost MC 
Benjamínek, ale tato činnost byla s rekonstrukcí objektu ukončena. Později 
realizoval potravinovou pomoc MPSV a opět pro rekonstrukci objektu a 
nedostatek personálního obsazení projektu činnost skončila. 

Sbor ale zvažuje pobočku i nadále využít jako nástroj pro cíl programu 
Obnovy – tedy být zdravým a misijním sborem. Také RCB předložila svou 
vizi, kde jedním z bodů je mít alespoň dva diákonské projekty, které slouží 
lidem mimo sbor. 

Je před námi a novým vedoucím tedy výzva, jak toto v příštím roce naplnit. 

Jsme pochopitelně vděční všem našim dárcům a podporovatelům a věříme, 

že nám Pán církve dá novou moudrost i nový elán do diákonské služby. 

                                           Libor Trousil 

Pobočka Diakonie CB v Mostě   
Pobočka poskytuje sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ZÁPLATA pro děti a mládež ve věku 6 až 18 let. Službu pravidelně využívalo 

51 osob.   

Vedle poskytování uvedené sociální služby jsme byli partnery v těchto 
projektech: „Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší KLIMA i v Mostě“ 
a dále v projektu „Podpora žáků základních škol v Mostě“. Po žáky, kteří měli 
problém se zvládnutím učiva, jsme zajišťovali doučování.  Oba projekty byly 
podpořeny z Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání.  Pobočka 
měla v roce 2019 celkem 4 zaměstnance na 3,25 úvazku.                                                                             

                     Mgr. Roman Kysela 

Pobočka Diakonie CB v Olomouci  
V roce 2019 pobočka ukončila svou činnost z důvodu odchodu br. Staňka na 

jiný sbor, a tedy nemožnost dále nabízet služby psychologického poradenství 

v daném rozsahu v Olomouci.                 PhDr. Dalimil Staněk 

Pobočka Diakonie CB v Praze 3 
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V roce 2019 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 a vycházky do blízkého okolí, do obchodů, do 

knihovny, do kaváren a restaurací. Zahráli jsme si bowling a navštívili jsme 

např. výstavu ocelových figurín, Muzeum smyslů, koupaliště na Pražačce, 

multikino a Divadlo Spejbla a Hurvínka a Divadlo Palace. Zorganizovali jsme 

celodenní výlet do pražské ZOO a na zámek Loučeň. Uspořádali jsme 

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.                                                Mgr. Petra Fausová 

Pobočka Diakonie CB v Třinci  
V roce 2019 se členové výboru scházeli průběžně dle potřeb pobočky. Naše 

pobočka je zapojena do projektu Potravinová pomoc. Členové pobočky dále 

vyhledávají a dle potřeb jednotlivců koordinují rozdělovaní a rozvážení 

pomoci a také vedou s nimi duchovní pohovory. Celkem obsloužíme 

22klientu. Člen našeho týmu se stará o 6 místních bezdomovců. 

Finančně a hmotně jsme podporovali ukrajinsky sbor Chlivčany (oblast 

Lvov). Máme tam sborové pracovnice, které znají místní potřeby. Na dárky 

k Vánocům pro děti jsme přispěli částkou 7 800 Kč. 

 Na podporu běženců z východní Ukrajiny jsme přispěli 10 400 Kč. 

Jaroslav Rajca 
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Ostatní aktivity Diakonie Církve bratrské 

REKREACE V CHORVATSKU 

V červnu se uskutečnil již obvyklý pobyt u moře v Chorvatsku na ostrově 

Cres. Bylo nás celkem 49 ze 12 sborů CB a 2 z ČCE. Ráno jsme se scházeli 

jako vždy u kapličky k modlitbám a večer bylo setkání zaměřeno na epištolu 

Filipským. V neděli 

jsme společně 

slavili Večeři Páně. 

Prožili jsme opět 

krásný čas a 

doufáme, že pobyty 

budou pokračovat i 

v dalších letech.  

Hofmanovi 

 

 REKREACE PRO SENIORY  

Tentokrát se nám podařilo se setkat ještě 

před prázdninami, a to poslední týden 

v červnu. Opět jsme využili pohostinnosti 

penzionu Kozel ve Vrchlabí, držíce se hesla 

do třetice všeho dobrého. Duchovní 

program do prvního 

dne pobytu byl velké 

tajemství, kdy nám ho odhalil br. kaz. Ondřej Kyml. 

Tentokrát br. Lukáše Skalu zastoupila s. Dáša 

Průšková z kanceláře Diakonie, která se snažila 

starat především o pohodlí všech účastníků. Tento 

rok jsme měli opět dva hosty, jedním z nichž opět byl br. David Novák. 

Druhým byl r. Pavel Rybín z Poděbrad, který se  s námi poděl o velmi 

zajímavou přednášku. Atmosféra celého pobytu byl velmi příjemná a už se 

těšíme na další rok. 
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PROJEKT POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC POMPO II 

 

 

I v roce 2019 projekt pokračoval, ale byl poznamenán tím, že byla již téměř 

vyčerpána alokace, kterou jsme měli přidělenou. To 

znamená, že spolubratři a kolegové ze zapojených sborů 

a poboček Diakonie od počátku projektu rozdali 

potraviny, hygienické potřeby a pomůcky, textil a i nádobí 

v hodnotě již 22 mil. Kč.  

Bez jejich obětavé práce bez nároku na finanční odměnu 

a bez práce spousty dobrovolníků by to vůbec nebylo 

možné.  

Ráda bych proto využila této příležitosti a všem na 

tomto místě velmi poděkovala a vyjádřila své ocenění 

a uznání. 

Pán Bůh se opravdu stará, protože ke konci roku 2019, 

kdy to vypadalo, že polovina distribučních míst skončí, 

přišla zpráva z MPSV, že se našly volné finanční 

prostředky, a tudíž není třeba omezit provoz a můžeme 

pokračovat i v dalším roce. Za to jsme opravdu vděčni.  

Dagmar Průšková   

 

POMOC PRO JITKU  

Rok 2019 byl pro Jitku s Tomášem Trávníčkovy rokem úspěšnějším, co se 

alespoň finanční situace týče. Mohli začít čerpat finanční prostředky 

převedené z NF Pečovatel. Během roku ještě probíhala sbírka od 

individuálních dárců.  

V průběhu roku došlo ještě k jedné zásadní události – byla schválena žádost 

o zvýšení příspěvku na péči. 
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Díky tomu získali Trávníčkovi dostatečné příjmy na to, aby nutnou péči pro 

Jitku mohli začít hradit z vlastních zdrojů a z příspěvku NF Pečovatel. Do 

konce roku z převedené částky 

51.820,- Kč vyčerpali Trávníčkovi již 

33.390,- Kč. 

Proto příspěvky od individuálních 

dárců nebylo třeba prozatím čerpat a 

zůstávají ve Fondu pro dobu, kdy 

budou potřeba.  Jedná se o částku 

26.000,- Kč. Všem moc děkujeme. 

 

HUMANITÁRNÍ POMOC NA UKRAJINĚ 

Tak jako každý rok i letos jsme měli tu čest 

dovést finanční pomoc nemocným 

bratřím a sestrám na Podkarpatské Rusi. 

Tento nejzápadnější region Ukrajiny se 

velmi rozvijí. Situace se tam v mnoha 

oblastech zlepšila, ale jakmile člověk 

onemocní, dostává do tíživé situace sebe 

i rodinu. Za léčbu se tam platí „na ruku“ a 

navíc systém zdravotnictví by se dal charakterizovat slovy: „Postarej se 

sám“. Proto je naše pomoc zaměřena právě na vážně nemocné v tíživé 

sociální situaci. Finanční částky předáváme osobně, s příjemci máme 

dlouhodobý vztah, jsme v kontaktu i během roku. Pomocí nám jsou místní 

důvěryhodní bratří ze Svazu evangelijních křesťanů baptistů, pastor 

Dymčenko z Mukačeva a emeritní biskup Nemeš u Ugly.  

Naše letošní výprava se uskutečnila od 20. 5. do 23. 5. 2019. Posádku tvořili 

manželé Daniela  a. Jan Jakubcovi (lékař)  

a Petr Kučera (všichni z CB). Pomoc jsme 

předávali „starým známým“, převážně 

onkologicky nemocným (například: 

dlouhodobě nemocná sestra v města 

Vinogradiv; malý chlapec s leukemií 
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z vesnice Ugla). Pomoc jsme předali i těm, kteří nám léta pomáhali, ale 

časem i oni onemocněli.   

Cestou zpět jsme v Užgorodu navštívili pastora Orose, který onemocněl 

zhoubnou nemocí krve. Byl překvapivě pokojný, s jiskrou ve tváři. Když jsme 

mu chtěli dát peníze na léčbu, odmítl je s tím, že je raději máme dát bratru 

Mušjakovi. „Ten je opravdu potřebuje,“ řekl s citelně pohnutým hlasem. 

Týden po našem příjezdu z  cesty bratr Oros zemřel.  

Na jeho radu jsme navštívili rodinu Mušjakovu. O nich jsme slyšeli i od jiných 

bratří a sester.  Mladá maminka ochrnula po autohavárii. Během jedné 

vteřiny se jí změnil svět. Kolem vozíku s maminkou běhaly tři malé děti, ve 

věku 4-7 let. Neskutečně smutný pohled. I tato rodina přibyla do seznamu 

podporovaných. A hledáme cesty, jak jí ještě lépe pomoci.  

Celkem jsme rozdělili 5150 USD osmi příjemcům. V různých částkách  (Od 

300 USD do 1300 USD). Děkujeme všem dárcům.  

Podrobné informace, včetně fotografií, na blogu: 

http://dcbvzakarpati.blogspot.com.                      Petr Kučera, Frýdek-Místek 

 

DALŠÍ POMOC Z PROSTŘEDKŮ DIAKONIE  

V průběhu roku 2019 jsme z finančních prostředků Diakonie církve bratrské 

podpořili následující humanitární projekty či konkrétní osoby ve složité 

osobní nebo sociální situaci.  

• 120 000,- Kč humanitární pomoc na Zakarpatské Ukrajině  

•   30 000,- Kč finanční podpora Jana Boštíka a jeho dcery - CB Svitavy  

•   50 000,- Kč pomoc obětem požáru panelového domu v Prešově  

•   48 000,- Kč podpora vězně v Turecku - Non solum z. s.   

Celkem šlo o podporu v celkové výši 248 000,- Kč  

 

 

http://dcbvzakarpati.blogspot.com/
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VEŘEJNÁ SBÍRKA „MATOUŠ 25“ 

Během roku 2019 nebyly z transparentního účtu veřejné sbírky Matouš 25 

vyplaceny žádné finanční prostředky. Původně plánovaný záměr 

poskytnout opětovně část prostředků nadačnímu fondu „Krmte hladové“ se 

v roce 2019 neuskutečnil. Důvodem byl fakt, že fond nedodal podklady 

k platbě.  

V průběhu roku 2019 byla na základě žádosti Spolku pro Jižní Súdán 

zahájena sbírka pro centrum holistické misie v Ame a to pod variabilním 

symbolem – dále VS 400.  

Správní rada Diakonie CB rozhodla, že k 30. 6  2019 ukončí sbírku pod VS 

111 a bude pokračovat pouze sbírka pod VS 400. Vzhledem k tomu, že se 

nám nepodařilo identifikovat všechny dárce a informovat je o ukončení 

sbírky a platby pod VS 111 na sbírkový účet stále přichází, rozhodl ředitel 

Diakonie CB o tom, že sbírka pod VS 111 bude nadále pokračovat. Aktuálně 

tak ve prospěch Jižního Súdánu běží dvě sbírky pod VS symboly 111 a 400.  

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2019   

VS 111 77.735,74 Kč 

VS 400 42.980,-- Kč 

Dar na Ukrajinu 3.000,-- Kč 

Dar na Diakonii 1.000,-- Kč 

Dar bez určení  15.000,-- Kč 

Celkem 140 215,74 Kč 

 

Správní rada Diakonie CB rozhodne o využití těchto prostředků v souladu 

s účelem veřejné sbírky Matouš 25.  
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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  Kancelář Diakonie  

 2  Xaverov 

 3  Bethesda 

 4  Fond Jitka  

 5  Centrum denních služeb Černý Most 

 6  Osobní asistence Černý Most 

 7  Chráněné bydlení Černý Most 

 

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 2019: 

 celkové náklady organizace                 24. 520 811,54 Kč 

 celkové výnosy organizace                25.392 073,83 Kč 

 celkový hospodářský výsledek                               + 871 262,29 Kč 

                                                z toho hlavní činnost                  +705 762,29 Kč 

                                                z toho vedlejší hosp. činnost    +165 500,00 Kč 

 

Hospodaření ovlivnil fakt, že oproti minulým letům byla sbírka za rok 2019 

zaslána na účet Diakonie v lednu 2020. Tato změna má dva efekty. Zaslání 

sbírky na začátku roku umožní lépe naplánovat její využití. Pro rok 2019 

změna znamenala, že z účetního hlediska klesly příjmy Diakonie bezmála o 

657 000,- Kč. Tento pokles se odrazil ve výsledcích hospodaření.   

Ke dni  31. 12. 2019 zaměstnávala Diakonie Církve bratrské celkem 44 

zaměstnanců a zaměstnankyň. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

činil 35 osob. 
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Hospodaření kancelář + Matouš 25, Ukrajina, potravinová pomoc   

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 16 Státní dotace 0 

Energie 0 Granty hl.m. Praha 0 

Opravy a udržování 8 Granty městské části 0 

Cestovné 5 Jiné dotace MPSV 423 

Služby – potr. pomoc  207 
 

Příspěvek klientů 0 

Nájem  50 Přijaté dary/sbírka 288 
Nájem,  sklady potr. pomoc  280 Prodej výrobků a služeb 0 

Dary - Ukrajina  120 Ostatní (úroky) 2 

Kurz. ztráty, čl. příspěvky  
náklady a dary 

4 
 

  

CELKEM 690 CELKEM 713 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 23 tisíc 

Hospodaření Xaverov: 

NÁKLADY Hospodař

en 

ovlivnil 

fakt, že 

oproti 

minulým 

letům 

byla 

sbírka za 

rok 2019 

zaslána 

na účet 

Diakonie 

v lednu 

2020. 

Tato 

změna 

má dva 

efekty. 

Zaslání 

sbírky na 

začátku 

roku 

umožní 

VÝNOSY v tisících: 

Materiál 68 Dotace – Kraj Praha  1 444 

Energie 66 Granty hl.m. Praha 523 

Opravy a udržování 31 Granty městské části 74 

Cestovné 6 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů 567 

Služby 156 Přijaté dary/sbírka 50 
Os. náklady (mzdy, odvody) 2 400 Prodej výrobků a služeb 0 

Ostatní (finanční, odpisy)  116 Ostatní (úroky), odpisy  104 

CELKEM 2 843 CELKEM 2 762 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM - 81 tisíc 

Hospodaření Bethesda: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 530 Dotace – Kraj Praha 5 400 

Energie 493 Granty hl.m. Praha 2 160 

Opravy a udržování 280 Granty městské části 70 

Cestovné 8 Platby - zdr. pojišťovny 482 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů 6 912 

Služby 2 855 Přijaté dary/sbírka 83 
Os. náklady (mzdy, odvody) 10 097 Prodej výrobků a služeb 602 

Ostatní (finanční, odpisy) 1 876 Ostatní (úroky, odpisy) 1 824 

CELKEM 16 139 CELKEM 17 533 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 1 394 tisíc 
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Hospodaření Fond JITKA: 

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  20 

CELKEM 0 CELKEM 20 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM + 20 tisíc 

 
Hospodaření Centrum denních služeb Černý Most: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 112 Dotace – Kraj Praha 1 199 

Energie 80 Granty hl. m. Praha 452 

Opravy a udržování 8 Granty městské části 38 

Cestovné 11 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů/ZP 80 

Služby 109 Přijaté dary/sbírka 35 
Os. náklady (mzdy, odvody) 1 773 Prodej výrobků a služeb 31 

Ostatní (finanční, odpisy) 20 Ostatní (úroky, odpisy) 17 

CELKEM 2 113 CELKEM 1 852 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM - 261 tisíc 

Hospodaření Osobní asistence Černý Most: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 18 Dotace – Kraj Praha 417 

Energie 23 Granty hl.m. Praha 146 

Opravy a udržování 18 Granty městské části 0 

Cestovné 0 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů/ZP 199 

Služby 4 Přijaté dary/sbírka 0 
Os. náklady (mzdy, odvody) 919 Prodej výrobků a služeb 0 

Ostatní (finanční, odpisy) 3 Ostatní (úroky, odpisy) 0 

CELKEM 985 CELKEM 762 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM – 223 tisíc 
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Hospodaření Chráněné bydlení Černý Most: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 61 Dotace – Kraj Praha 889 

Energie 86 Granty hl.m. Praha 323 

Opravy a udržování 75 Granty městské části 0 

Cestovné 0 Jiné dotace MPSV/ÚP 0 

Reprezentace 0 Příspěvek klientů/ZP 508 

Služby 236 Přijaté dary/sbírka 30 

Mzdy a odvody 1 288 Prodej výrobků a služeb 0 

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

CELKEM 1 750 CELKEM 1 784 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 0 tisíc  
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Na závěr 
Sociální služby mají své místo tam, kde v uskutečnitelné a možné míře 

reagují na potřeby těch, kdo si sami nemohou pomoci a jsou odkázáni na 

druhé.  V  tom je a bude jejich místo ve společnosti nezastupitelné.  

Je dobře, že i Církev bratrská poskytování sociálních služeb vnímá jako 

součást poslání diakonie a církve jako takové a že poskytování sociálních 

služeb a diakonickou práci různými způsoby podporuje.  

Ať nám Bůh dá moudrou mysl, pohotové ruce a odvážné srdce.   

 

 

 


