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V roce 2020 oslavil stacionář již 30. narozeniny. Už celá tři desetiletí se ve 

všedních dnech snažíme přinášet druhým radost a potěchu i v časech, kdy je ve 

světě zataženo. Za tu dobu se tu vystřídaly desítky tváří (ať mezi uživateli nebo i 

pracovníky), ale poslání stacionáře zůstává stejné – ve spolupráci s rodinou 

naplňovat individuální potřeby a přání našich uživatelů. 

Aniž by kdokoli tušil, co rok 2020 přinese, vstupovali jsme do něj s biblickým 

veršem: „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je 

budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.“ (Ž 5,12) 

Zpětně se ukázalo, že tento verš, provázející nás každým dnem, byl slovem jako 

stvořeným pro dobu covidovou. 

Ani pro nás ve stacionáři nebyl předešlý rok jednoduchý, přesto jsme se snažili 

každý den pokračovat v trpělivé a náročné práci tak, aby ve stacionáři panovala 

pro uživatele dobrá a uvolněná atmosféra, třebaže nás samé mnohdy svírala 

nejistota a řada otazníků… 
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V uplynulém roce jsme se věnovali 14 uživatelům 

s mentálním, smyslovým, tělesným či 

kombinovaným postižením nebo s postižením 

autistického spektra ve věku 13 – 55 let. Ve 

standardní provozní době je stacionář otevřen 

každý všední den od 8:00 do 18:00. 

V roce 2020 byla naše činnost ovlivněna 

koronavirovou epidemií a v období od 16. 3. do 25. 

5. 2020 byla naše činnost nařízením vlády 

pozastavena úplně. Tato doba byla pro naše 

uživatele velmi zatěžující. Uzavření stacionáře pro 

ně představovalo silný a nepochopitelný zásah do 

jejich dosavadního způsobu života a neslo s sebou vytržení z jejich zvyků a 

rituálů, omezení sociálních kontaktů a úbytek podnětů a aktivit atd. Po 

opětovném otevření stacionáře jsme přizpůsobovali aktivity preventivním a 

hygienickým opatřením a také nařízením vlády. Proto jsme žel omezili řadu 

aktivit, a to zvláště kulturně-společenského charakteru – např. celodenní výlety, 

vánoční vystoupení, návštěvy muzeí, výstav, kin, divadel, restaurací apod. 

Nadále jsme se však věnovali individuálnímu plánování a naplňování osobních 

cílů našich uživatelů. Přímá práce také vycházela 

z jejich aktuálních potřeb, přáních a 

momentálního rozpoložení. S uživateli jsme 

pracovali v malém kolektivu, v němž se vzájemně 

znají, vzájemně spolupracují, učí se společné a 

společenské komunikaci a konverzaci a také 

spolu navazují kamarádské vztahy. Snažíme se 

pro uživatele vytvářet poklidnou, otevřenou a 

přátelskou atmosféru, v níž mohou prožívat a 

sdílet každodenní události svého života (radosti, 

starosti, obavy atd.) a v níž nacházejí prostor pro 

svou další seberealizaci.  
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S uživateli jsme pokračovali v rozvoji a nacvičování praktického využití dosažných 

vědomostí, dovedností a schopností (kognitivní, motorické, komunikační, sociální 

apod.). Součástí práce byla i 

neméně důležitá podpora co 

možná nejvyšší míry samostatnosti 

(především v základní sebeobsluze 

v oblasti oblékání, stravování a 

osobní hygieny). Pracovníci 

průběžně hledají nové způsoby 

aktivizace – s tím je spojeno i 

hledání a pořizování nových 

pomůcek, které uživatelům slouží 

nejen k seberozvoji, ale i k relaxaci 

a zábavě.  

Součástí naší práce je i spolupráce s rodinami našich uživatelů, s nimiž jsme se 

snažili být v kontaktu i v době nuceného jarního uzavření stacionáře. Tato 

spolupráce je nezbytná pro vzájemnou informovanost a možnost vhodné 

podpory. Na základě této spolupráce se pokoušíme ve stacionáři vytvářet pro 

uživatele známé a čitelné prostředí rodinného typu, v němž se mohou cítit 

bezpečně a uvolněně. Spolupráce s rodinami nám umožňuje i částečně snižovat 

psychickou a fyzickou zátěž, která na ně dopadá při zvládání každodenních 

povinností. Zároveň rodinu zapojujeme i do individuálního plánování uživatelů 

(s jejich souhlasem).   

S každým uživatelem zpracováváme individuální plán, 

jehož součástí jsou osobní cíle. Na stanovení osobních 

cílů se podílí uživatel spolu s klíčovým pracovníkem a 

opatrovníkem/zákonným zástupcem/blízkou osobou. 

Při plánování se primárně zohledňují přání, potřeby a 

zájmy uživatele. Klíčový pracovník se soustřeďuje i na 

posilování uživatelových již získaných dovedností, 

schopností a vědomostí a také si uvědomuje jeho 

možnosti a limity. Plán s cíli je pravidelně revidován a 

následně i vyhodnocován. S vyhodnocením byly vždy 
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seznámeny všechny strany zapojené do individuálního plánování. Součástí 

hodnocení individuálního plánu a celé služby bylo i průběžné sledování nálady 

uživatelů, jejich pohody, vyjadřování libosti i nelibosti během pobytu ve 

stacionáři, zapojování do aktivit a plnění úkolů 

V průběhu roku probíhaly individuální i skupinové rozhovory ředitelky zařízení a 

sociální pracovnice s blízkými (opatrovníky) našich uživatelů. Tyto rozhovory 

sloužily nejen k předávání podnětů, připomínek a informací o službě, ale i 

k zodpovídání otázek, plánování služby a 

vzájemnému poznávání a mezilidskému 

naslouchání. Uživatelé a jejich blízcí měli také 

k dispozici schránku důvěry a stížností.  

Průběh služby, její kvalita i naplňování cílů se 

konzultuje a hodnotí i na pravidelných 

poradách pracovního týmu, supervizních 

setkáních a setkáních správní rady organizace. 

Během roku probíhaly běžné údržbové práce. 

Jarní nucené uzavření naší služby jsme využili 

ke kompletní rekonstrukci podlahových krytin 

v celém stacionáři.  

 

Pro uživatele jsme se snažili vytvářet pestrý denní program, jehož součástí byly 

pravidelně: 

Canisterapie – Canisterapie s externím canisterapeutickým týmem Veronikou 

Veselou a pejskem Ozzym (hlazení psa, vedení psa na vodítku, povídání o psu, 

trénink povelů, kartáčování, házení míčku apod.). 

Ergoterapie – Společně jsme pečovali o prostory stacionáře i přilehlý dvoreček a 

věnovali se nácviku úklidu a domácích prací (např. mytí, utírání a uklízení nádobí 

z myčky a odkapávače, vysávání, vytírání, zametání, věšení a skládání ručníků a 

utěrek, příprava stolu před obědem aj.). 
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Vaření a příprava pokrmů – Lívance, muffiny, pomazánky, masopustní koblížky, 

štrůdl, třešňová bublanina, bábovka, Míša řezy, veganské pistáciové větrníčky, 

švestkový koláč s drobenkou, perník, koláč s tvarohem a rybízem, rohlíčky plněné 

sýrem, cukroví (pracny, perníčky, linecké) aj. 

Zahradní terapie – Sázení netřesků, vyrábění dekorací z přírodních materiálů, 

zdobení vánočního stromečku, vytváření zvířátek z přírodnin (kaštany, žaludy aj.), 

dlabání dýně, podzimní věnec z přírodnin, tvoření z listů aj.  

Muzikoterapie – Věnovali jsme se zpěvu a hraní na různé hudební nástroje 

(kytara, ukulele, klávesy, perkusní a Orffovy nástroje jako bonga, ocean drum, 

rumba koule, chřestidla, deštné hole atd.). Spolupracovali jsme i s externím 

muzikoterapeutem Tomášem Vackem, s nímž jsme se věnovali (mimo jiné) 

melodickým, rytmickým a relaxačním aktivitám a cvičením. 

Biblioterapie – Čtení a prohlížení knih individuálně i ve skupině, návštěvy městské 

knihovny, tvorba kroniky stacionáře aj.  
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Arteterapie – Malování na tašky, zažehlování tašek, 

malování a kreslení obrázků do rámečků (jarní ptáčci, 

příroda, domy, pejsci), stacíkovské nebe, noční obloha, 

výroba přáníček (k svátkům, narozeninám, k MDŽ a 

Vánocům), malování obrazu Žižkova, podzimní stromy 

z obrysů rukou, vánoční řetězy, vánoční ozdoby, kočky 

z modelíny, koláž zvířat v Africe, dekorace 

k Halloweenu, velkoformátový Ladův vodník, betlém aj.  

Bazální stimulace a relaxační programy – Do relaxačních 

programů jsme zařazovali relaxační hudbu, bazální stimulaci, vířivku na nohy, 

masáže hlavy atd.  

Jemná a hrubá motorika – Louskání ořechů, pečení cukroví, práce se zeminou, 

kinetický písek, tablet, cvrnkací fotbal, magnetická písmena, puzzle, vkládačky, 

stavebnice, navlékání korálků, provlékačky a zavazovačky, fidget spinner, JoJo, 

pletení a háčkování, šipky, karetní a deskové hry, hlavolamy aj.  

V pohybových aktivitách jsme se věnovali procházkám, rozcvičkám, protahování, 

posilování, tanci, aerobiku, sportovním olympiádám, pantomimě a využívali jsme 

i malý šlapací rotoped, psychomotorický padák, balanční prkno nebo posilovací 

stroje v parcích apod.   

Společenské hry (vědomostní i deskové atd.) – 

Člověče, nezlob se!, Člověče, nežer mě!, 

Šmoulové, vědomostní pexeso, lotto, opice, 

Z pohádky do pohádky, Jožin z bažin, cvrnkací 

fotbal, Grabolo, Kloboučku, hop!, Cink!, perníková 

chaloupka, Příšerky ze skříně, Dlouhý, široký a 

Bystrozraký, Berušky, karetní hry, smyslové hry 

(hmatové lotto, sluchové pexeso), Šetříme 

planetu – Třídíme odpady, Krokodýla bolí zub, 

slovní fotbal aj. 

Práce s PC a tabletem – Učili jsme se ovládat počítač a tablet a zkoušeli jsme si 

různé aplikace (odpočinkové i vzdělávací). Také jsme společně poslouchali různé 

žánry mluveného slova. 
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Finanční gramotnost – Nadále jsme se učili pracovat s penězi, jejich hodnotou a 

funkcí a trénovali jejich používání při imaginárních nákupech.  

Tříděný odpad – Společně jsme si připomínali pravidla správného třídění, 

opakovaně hráli deskovou hru „Šetříme planetu – Třídíme odpady“ a poté jsme 

se střídali ve vynášení odpadu do příslušných kontejnerů.   

Oslavy – Slavili jsme narozeniny i svátky a připomínali si různé významné dny a 

období v průběhu roku i aktuální společenské události. 

Tematické programy a dny – např. Tři králové, dinosauři, krmení drobného 

ptactva, naše tradice, elektřina, masopust, podzim, houby, ježci, Mikuláš, 

vánoční tradice, vánoční den, sportovní dny aj. 

Vánoce 2020 – O speciální návštěvu se nám v adventním období postaralo 

klasické trio Mikuláš, čert a anděl – s velkým pytlem, knihou skutků a především 

s balíčky dobrot (a také uhlí…). Vzhledem k předvánoční epidemiologické situaci 

jsme se museli vzdát tradičních vánočních vystoupení. Ale radost jsme si udělali 

vánočním dnem, kdy jsme si zazpívali koledy a rozbalili si zbrusu nové pomůcky. 
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Atrium – Rádi jsme od pozdního jara do podzimu 

využívali přilehlé venkovní atrium (lidově řečeno 

„dvoreček“), kde jsme odpočívali a relaxovali, svačili i 

obědvali a věnovali se zde povídání a hraní různých 

her, zahradničení, pohybovým a sportovním aktivitám 

(pétanque, kroket, kuželky, cvičení s obručemi, házení 

míče, slalomy a překážkové dráhy, hry s bublifukem 

aj.), závodili jsme s auty na dálkové ovládání atd. 

Během 1. čtvrtletí jsme několikrát navštívili městskou 

knihovnu, kavárny a obchody a také Království železnic 

a absolvovali jsme jízdy MHD i výlet do historického centra Prahy. Další kulturně-

společenské akce byly v důsledku protikoronavirových opatření odloženy. Nadále 

jsme však podnikali vycházky do blízkého okolí (např. do parků, na sportovní 

hřiště, na houpačky, „na vlaky“, k fontánce), v létě jsme navštívili i zahrádky 

kaváren a cukráren v našem dosahu, a některé rodiny se účastnily i společného 

letního pobytu. 

Během roku jsme také spolupracovali s několika studenty vysokých škol, z nichž 

někteří k nám zavítali na studijní praxi, a s externím muzikoterapeutem Mgr. 

Tomášem Vackem, externí canisterapeutkou Veronikou Veselou (s pejskem 

Ozzym) a také s kazatelem Sboru Církve bratrské v Praze 3 Mgr. Petrem Jarešem.  
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Rok 2020 byl pro nás rokem nejen jubilejním, ale výjimečným. A výjimečným byl 

pro celý svět. Velmi náš těší, že i v tak složité, napjaté a pohnuté době jsme se 

mohli opřít o Vaši věrnou a vytrvalou pomoc a podporu – a to nejen v oblasti 

materiální a finanční, ale i v oblasti modlitební a lidské. Každé dobré a 

povzbudivé slovo nám dávalo sílu předávat to dobré a povzbudivé zase o krok 

dál – směrem k našim uživatelům a jejich blízkým.   

 

V roce 2020 nás podpořili:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hlavní město Praha, Městská část Praha 3, 

Sbor Církve bratrské v Praze 3, Gymnázium Elišky Krásnohorské, The GrECo 

Foundation, GrECo International s.r.o., Nielsen Česká republika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veliké poděkování patří také našim dárcům, podporovatelům a fandům z řad 

jednotlivců. Bez Vás by to na světě nebylo ono! :-) DĚKUJEME, že jste s námi!   

https://www.mpsv.cz/cs/
http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
http://www.praha3.cz/
http://www.cb.cz/praha3/
https://www.gekom.cz/
http://foundation.greco-jlt.com/index2.html
http://foundation.greco-jlt.com/index2.html
https://www.greco.services/cz/default.html#home
http://nielsen.com/content/corporate/cz
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NÁKLADY (výdaje) 2020 Kč 

Materiálové náklady 127 139,79 

Energie 38 000,00 

Opravy a udržování 154 752,20 

Cestovné 8 011,00 

Služby (včetně nájmu) 164 842,28 

Mzdové náklady (včetně odvodů) 2 753 317,00 

Poskytnuté příspěvky 1 990,00 

Pojištění, bankovní poplatky, daně 17 368,00 

Ostatní náklady (stravné) 8 772,00 

CELKEM 3 274 192,27 

 
 

 

VÝNOSY (příjmy) 2020 Kč 

Příspěvky na péči 296 701,00 

Příspěvky na stravu 72 774,00 

Úroky 2 840,71 

Grant HMP – sociální 635 000,00 

Dotace MPSV 2 148 000,00 

Dotace MČ Praha 3 28 900,00 

Přijaté dary 252 697,79 

Ostatní výnosy 39,00 

CELKEM 3 436 952,50 
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Organizace: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

Projekt: Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 

Statutární zástupce, ředitelka: Mgr. Bc. Petra Fausová 

Adresa: Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3 

IČO: 18629130 

Tel.: 222 584 355 

E-mail: stacionar@volny.cz 

Web: www.cb.cz/praha3/stacionar 

Datová schránka: rf5hm48 

Bankovní spojení: 478546133/0300 (ČSOB, Biskupcova 7, 130 00 Praha 3

mailto:stacionar@volny.cz
http://www.cb.cz/praha3/stacionar


 

 

 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
Praha 2021 


