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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  
 
Wonderlane, Light streaming through Sur smoke, sunlight 
https://unsplash.com/photos/_rmULTYorYQ 
 
 
Foto strana 32 
 
Towfiqu Barbhuiya, Thank you https://unsplash.com/photos/K_kXe_4TkwU 
 

Ostatní fotografie jsou z archivu Diakonie Církve bratrské, nebo jsou zveřejněny 

se souhlasem autora.  

 

 

 

 
 

https://unsplash.com/license
https://unsplash.com/photos/_rmULTYorYQ
https://unsplash.com/photos/K_kXe_4TkwU
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Identifikační 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                           ředitel, CB Most) 

Mgr. 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) 

 

Správní rada ve složení od 1. 10. 2021 

Předseda: Ing. Petr Kučera                                      (CB Bratislava) 

Členové: Zdeněk Kašpárek                             (CB Třinec Lyžbice) 

Mgr. Roman Kysela                          (ředitel, CB Most) 

Mgr. 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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Ohlédnutí   
Výroční zprávu píši v době, kdy rok 2021 patří minulosti a naplno pociťujeme 
události roku 2022.  

Ačkoli byl i rok 2021 poznamenán pandemií nemoci COVID-19, což mělo své 
dopady a důsledky do života nás všech a 
objevili se i další komplikace související 
s růstem cen energií, musíme připustit, že rok 
2021 byl vlastně rok docela dobrý.  

Tímhle konstatováním nijak nezlehčuji 
těžkosti a komplikace, kterými bylo třeba 
v loňském roce projít, jen je vnímám v optice 
toho, co dosud přinesl rok plný dvojek.  

Jak pandemie, a její dopady, tak události roku 
2022 nám ukazují, že velmi často něco máme, 
můžeme a smíme, ale bereme to jako 
hotovou věc a samozřejmost. Cenu a význam 
těchto velkých i malých věcí doceníme až ve 
chvíli, kdy o ně z nějakého důvodu přijdeme, 

nebo se stanou těžko dostupnými.  

Je už to prostě taková lidská vlastnost a je těžké s tím něco udělat.  

Dobře to ilustruje jedna scéna z filmu „Skalpel prosím“, který jsem nedávno 
viděl. Jedna z důležitých postav děje, lékař, který se vyrovnává s úmrtím své 
dcery, vysloví následující větu: „Byl jsem šťastný a nevěděl jsem o tom.  

Jsem tedy za uplynulý rok vděčný, protože jsme ho společnými silami a s Boží 
pomocí zvládli. Znovu a znovu mě fascinuje, že si nás lidi Bůh zvolil za partnery, 
abychom do našich životních příběhů a okolí přinášeli něco z toho, co do nás 
vložil. Když se to daří, je život o něco lepší.  

 

        Roman Kysela 
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Hlavní činnost Diakonie Církve bratrské 
Diakonie Církve bratrské má celkem 3 střediska na území Prahy a poskytuje v nich 
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.   

Vedle toho se zaměřujeme na poskytování humanitární a sociální pomoci 
osobám a rodinám v krizi nebo nepříznivé sociální situaci a to jak na území ČR, 
tak v zahraničí.  

Další aktivitou je podpora činnosti Poboček Diakonie Církve bratrské, které  
fungují při některých sborech Církve bratské. 

 

Střediska a poskytované služby 2021 

Středisko Registrovaná sociální služba kapacita 

Bethesda Domov pro seniory 33 klientů 

Černý Most Centrum denních služeb 14 klientů 

 Chráněné bydlení ČM 4 klienti 

 Osobní asistence ČM 11 klientů 

Xaverov Chráněné bydlení 6 klientů 

 

Financování středisek a jednotlivých sociálních služeb je vícezdrojové a skládá se 
z veřejných financí, plateb klientů příjmů z pronájmu a darů od fyzických a 
právnických osob.  

Ke dni  31. 12. 2021 zaměstnávala Diakonie Církve bratrské celkem 45 

zaměstnanců a zaměstnankyň.  
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Důležité události roku 2021 
Za naprosto nejdůležitější skutečnost považuji fakt, že jsme během dalšího roku 
pandemie Covidu-19 dokázali zajistit fungování sociálních služeb tak, aby naši 
klienti pocítili pouze ty komplikace, které vyplývaly z nutných opatření a 
omezení (mám na mysli např. zákaz návštěv nebo období, kdy se nemohli 
setkávat). Přes délku pandemie, měnící se, a někdy i protichůdná opatření,  jsme 
rok 2021 společně zvládli. Za to patří poděkování zaměstnankyním, 
zaměstnancům, klientům a jejich blízkým i všem, kdo nás podporovali.  

Další důležitou událostí bylo nalezení kompromisu a rýsující se shody o podobě 
budoucího fungování Diakonie CB a LRS Chvaly o. p. s. v areálu ve Chvalech. 
Cesta k řešení nebyla jednoduchá, ale stojíme na jejím začátku.  

Třetí událost, o které se chci zmínit, je reakce na vyhlášení veřejné sbírky na 
pomoc lidem zasaženým tornádem na Jižní Moravě a v obci Stebno v Ústeckém 
kraji. První finanční pomoc jsme byli schopni vyplatit během dvou týdnů od 
vyhlášení sbírky a celkem jsme na pomoc po tornádu vyplatili 3 925 000,- Kč. Za 
štědrost patří velký díky všem jednotlivým dárcům i sborům CB. Za pomoc při 
mapování situace na Jižní Moravě a spolupráci při nutné administrativě patří dík 
Pavlu Popovskému z CB Hodonín.   

Květen – srpen 2021 

- Nové webové stránky Diakonie CB  

- Vnitřní úpravy Centra Denních služeb  

- Vyplacení částky 110 000,- Kč z veřejné sbírky Matouš 25 NF Krmte hladové  

- Zvýšení mezd zaměstnanců a zaměstnankyň  Diakonie CB 

- Ukončení pracovního poměru pastoračního pracovníka Michala Žemličky, 

který se od 1. 9. 2021 stal správcem Sboru CB v Horních Počernicích.   

Biblické hodiny a nedělní bohoslužby jsou zajišťovány díky rozpisu služeb,  kam 
se zapojily pražské sbory Církve bratrské. Jsme za to vděční, ale víme, že toto 
řešení nestačí. Bethesda potřebuje svého pastoračního pracovníka – kaplana, 
toho se však přes všechny rozhovory a jednání zatím nepodařilo najít.  

Září – prosinec 2021 

- Opětovné otevření Centra denních služeb Černý Most 
- Získání dotace na rekonstrukci Chráněného bydlení na Xaverově 
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Informace ze středisek  

Středisko BETHESDA 

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: reicholdova@bethesda.cb.cz 
 

Hlavní prioritou naší služby je poskytovat 
kvalitní a komplexní služby péče, které 
umožní klientům prožívat závěr jejich 
života v klidu, v příjemném prostředí a 
bez zbytečných bolestí a útrap, které 
často s sebou nese jejich zhoršující se 
zdravotní stav. Jsme domovem pro, kteří 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již 
sami doma být nemohou. Kapacita 
domova je 33 lůžek.  

V roce 2021 byla služba podpořena z těchto veřejných zdrojů: Hlavní město 
Praha, MČ Praha 20 a MPSV ČR. Službu podpořila také Církev bratrská a další 
dárci a to částkou u 270 400,- Kč. 

Od MPSV ČR jsme  souvislosti  pandemií Covid-19 obdrželi mimořádnou dotaci 

na odměny pro zaměstnance ve výši 1 229 622,- Kč.  

 

 

 

 

 

http://www.cb.cz/diakonie/bethesda
mailto:reicholdova@bethesda.cb.cz
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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 
 
Středisko poskytuje osobní asistenci, 
chráněné bydlení a provozuje 
centrum denních služeb. To vše pro 
osoby s kombinovaným hendikepem.  

Sociální služby ve Středisku Černý 

Most byly v roce 2021 podpořeny z 

těchto veřejných zdrojů:  Hlavní 

město Praha a MPSV ČR.  Služby 

podpořila také Církev bratrská a další 

dárci částkou 475 305,- Kč.  

 
 

Od MPSV ČR jsme v souvislosti s pandemií Covid-19 obdrželi mimořádnou dotaci 
na odměny pro zaměstnance ve výši 488 623,- Kč. 

 

 

 

 

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

Chráněné bydlení na Xaverově  
Ve Žlíbku 2005, 193 00 Praha 20  
tel.: 222 922 506, 731 430 464 
https://cb.cz/diakonie/xaverov/ 
 

Vedoucí střediska 

Mgr. Gabriela Moravcová 
e-mail: gabriela.moravcova@diakonie.cb.cz 
 

Chráněné bydlení využívají klienti s 
mentálním hendikepem, kteří zde 
našli útočiště a zázemí. Jsou zde  
podporováni v samostatnosti a 
podle svých možností se podílí se na 
péči o dům a zahradu. Někteří 
docházejí do zaměstnání.  

V roce 2021 jsme úspěšně podali  
žádost o dotaci z Fondů EU 

Operační program Praha – pól růstu a získali jsme částku 4,8 milionu korun na 
rozsáhlou rekonstrukci Chráněného bydlení na Xaverově.  

Částka nebude stačit a na celkové provedení rekonstrukce a další náklady 
budeme potřebovat další 2,5 – 3 milióny korun. Je tak je před námi velká výzva, 
na zajištění dalších financí.  

Chráněné bydlení bylo v roce 2021  podpořeno z těchto zdrojů: Hlavní město 
Praha, MČ Praha 20 a MPSV ČR. Částkou 420 000,- Kč službu podpořila Církev 
bratrská a další dárci.   

Od MPSV ČR jsme v souvislosti 

s pandemií Covid-19 obdrželi 

mimořádnou dotaci na 

odměny pro zaměstnance ve 

výši 274 491,- Kč. 

 
 

 

https://cb.cz/diakonie/xaverov/
mailto:gabriela.moravcova@diakonie.cb.cz
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Veřejná sbírka - „Matouš 25“ 

V roce 2021 byla rozhodující sbírka na pomoc po tornádu, které ničilo domy na 
Jižní Moravě a Lounsku. Za dva měsíce jsme měli k dispozici téměř 4 mil. Kč 
určené na pomoc postiženým oblastem. Těší nás, že jsme  celou částku vyplatili 
do začátku října 2021.  Přispěli jsme celkem 49 rodinám, z toho 40 z Jižní Moravy 
a 9 ze Stebna  na Lounsku. Vedle toho jsme vděčni i za všechny pravidelné dárce, 
kteří přispívají již několik let na Jižní Súdán nebo Ukrajinu. 

Vedle finanční pomoci na zmírnění následků tornáda jsme vyplatili 110 000,- Kč 
Nadačnímu fondu Krmte hladové. 

Přehled finanční pomoci na Jižní Moravu a Lounsko 

 

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2021 

 

Veřejná sbírka „CESTY Z MĚSTA“ 

Ani v roce 2021 jsme z důvodů pandemie a souvisejících opatření nepodnikli 
žádné společné výlety či pobyty.  

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2021 

Celkem 134 495 Kč 

Celkem 27 330 Kč 
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Veřejná sbírka „Horizonty“ 

V květnu 2021 spatřila světlo světa další veřejná sbírka, která má sloužit k 
Podpoře rozvojových a investičních projektů Diakonie Církve bratrské např. 
rekonstrukce Chráněného bydlení na Xaverově, rekonstrukce a rozvoj domova 
pro seniory Bethesda včetně vybudování zimní zahrady. Dále má podpořit rozvoj 
zařízení sociálních služeb a podpořit poskytování sociálních služeb i ve středisku  
Černý Most.  

Více se o sbírce dozvíte zde: https://cb.cz/diakonie/horizonty/ 

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2021 

Všem dárcům děkujeme.  

 

Potravinová a materiální pomoc POMPO II 

 

Projekt pokračoval především díky velkému 

osobnímu nasazení všech, kteří se 

v zapojených sborech a pobočkách Diakonie 

CB o projekt starají. Na konci roku 2021 nám 

bylo sděleno, že od roku 2022 bude projekt 

realizován v jiném operačním programu, ve 

kterém bude vyšší alokace. S ohledem na vývoj 

celé situace má projekt čím dál větší význam. 

Prostřednictvím zapojených sborů a poboček Diakonie CB bylo rozdáno 

potřebným zboží v hodnotě již téměř 24.000.000 Kč.  

 

 

Celkem 20 190 Kč 

https://cb.cz/diakonie/horizonty/
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Hospodaření 
Hospodaření Diakonie CB skončilo za rok 2021 ve ztrátě – 178 401,00 Kč. Přesto 

se nám daří nadále vytvářet rezervu na nutné opravy a rekonstrukce plánované 

na roky 2023 až 2025. Pokud to půjde, budeme rezervy tvořit i v dalších letech.  

Výsledky celkového hospodaření ukazují, že 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. Rok 2021 ukázal, jak štědré dárce máme, a za to 

jsme velmi vděčni. 

Celkové hospodaření organizace v roce 2021: 

 celkové náklady organizace  29. 668 135,13 Kč 

 celkové výnosy organizace 29. 489 734,13 Kč 

 celkový hospodářský výsledek - 178 401,00 Kč 

z toho hlavní činnost    - 404 211,00 Kč 

z toho vedlejší hosp. činnost      + 225 810,00 Kč 

 

Hospodaření kancelář + potravinová pomoc   

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 37 
 

Státní dotace 0 

Energie 22 
 

Granty hl.m. Praha 0 

Opravy a udržování 5 Granty městské části 0 

Cestovné 4 
 

Jiné dotace MPSV 45 

Ostatní služby   109 Platby klientů 0 

Osobní náklady  57 Přijaté dary/sbírka 207 
 
 

Dary  3 Ostatní (úroky) 1 

Daně a poplatky 7   

Ostatní náklady  9 
 

  

CELKEM 253 CELKEM 253 
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  0 tisíc 
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Hospodaření Xaverov: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 81 
38 

Dotace – Kraj Praha  1 649 

Energie 82 
 

Granty hl.m. Praha 500 

Opravy a udržování 25 
 

Granty městské části 30 

Cestovné 3 
 

Jiné dotace MPSV/ÚP 274 

Reprezentace 0 Platby klientů  653 

Ostatní služby 201 Přijaté dary/sbírka 420 
Osobní náklady  3 243 Prodej výrobků a služeb 0 

Daně a poplatky  9 Ostatní (úroky), odpisy  115 

Ostatní náklady  8   

Odpisy  114   

    

CELKEM 3 766 CELKEM 3 641 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 125 tisíc 

 

Hospodaření Bethesda: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 530 Dotace – Kraj Praha 6 200 

Energie 470 Granty hl.m. Praha 2 165 

Opravy a udržování 239 Granty městské části 50 

Cestovné 4 
 

Jiné dotace MPSV/ÚP 1 230 

Reprezentace 0 Platby - zdr. pojišťovny 612 

Ostatní služby 2 770 Platby klientů 6 821 

Osobní náklady 13 022 Přijaté dary/sbírka 0 

Daně a poplatky  42 Tržby z prodeje a nájmu 736 

Ostatní náklady  63 Ostatní (úroky, odpisy) 1 741 

Odpisy a tvorba rezerv 2 190   

CELKEM 19 330 CELKEM 19 555 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  + 225 tisíc 
*Dary ve výši 270 400,- Kč nebyly účtovány do výnosů, ale do fondu darů.  
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Hospodaření Centrum denních služeb Černý Most: 
NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 77 Dotace – Kraj Praha 1 294 

Energie 67 Granty hl. m. Praha 529 

Opravy a udržování 14 Granty městské části 0 

Cestovné 3 Jiné dotace MPSV/ÚP 171  

Ostatní služby 90 Platby klientů 46 

Osobní náklady 1 899 Přijaté dary/sbírka 79 

Daně a poplatky  2 Prodej výrobků a služeb 8 

Ostatní náklady  4 Ostatní (úroky, odpisy) 17 

Ostatní (finanční, odpisy) 17   

CELKEM 2 173 CELKEM 2 144 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 29 tisíc 

Hospodaření Osobní asistence Černý Most: 

NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 21 Dotace – Kraj Praha 458 

Energie 31 Granty hl. m. Praha 180 

Opravy a udržování 2 Granty městské části 0 

Cestovné 1 Jiné dotace MPSV/ÚP 71 

Ostatní služby 46 Platby klientů 211 

Osobní náklady 919 Přijaté dary/sbírka 75 

Daně a poplatky  0 Ostatní (úroky, odpisy) 0 

Ostatní náklady  3   

CELKEM 1 023 CELKEM 995 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 28 tisíc 

Hospodaření Chráněné bydlení Černý Most: 
NÁKLADY v tisících: VÝNOSY v tisících: 

Materiál 37 Dotace – Kraj Praha 1 256  

Energie 56 Granty hl.m. Praha 522 

Opravy a udržování 4 Granty městské části 0 

Cestovné 3 Jiné dotace MPSV/ÚP 246 

Ostatní služby 236 Platby klientů  419 

Osobní náklady 2 647 Přijaté dary/sbírka 321 

Daně a poplatky  0 Ostatní (úroky, odpisy) 0 

Ostatní náklady  4   

CELKEM 2 987 CELKEM 2 764 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  - 222 tisíc 
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Na závěr  
Vážím si práce každého, kdo v sociálních službách pracuje a vytrvá u toho. Vážím 

si podpory z veřejných zdrojů a vstřícných referentek a referentů. Jsem vděčný 

za finanční podporu od všech dárců a dárkyň a za ty, kdo na nás myslí v modlitbě 

a dávají najevo zájem o naší práci. Těší mě, že jsme součástí Církve bratrské a 

můžeme to zřetelně vnímat.   

Děkuji Bohu za to, že je v našem úsilí s námi a provází nás i tehdy, kdy o tom ani 

nevíme.    

Žalm 103, 8 - 10 

Hospodin je slitovný a milostivý, 

shovívavý, nejvýš milosrdný; 

nepovede pořád spory, nebude se 

hněvat věčně.  Nenakládá s námi 

podle našich hříchů, neodplácí nám 

dle našich nepravostí. 

                     

        Roman Kysela 


