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         P O B OČ K A  D I A K O N I E    

   C Í R K V E  B R A T R S K É  V  P R A Z E  3  
Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením 

Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3, I Č: 18629130, tel.: 222 584 355, 

e-mail: stacionar@volny.cz ,  www.cb.cz/praha3/stacionar 

 
Výroční zpráva 2004 

Pobočka Diakonie CB v Praze 3  
Projekt: Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením   
Základní informace 
Denní Stacionář pro děti s kombinovaným postižením byl založen v roce 1990 jako jedna z prvních 
nestátních sociálních služeb.  

Jeho posláním je poskytovat intenzivní péči dětem s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. 
Cílem je vést děti k co největší samostatnosti a soběstačnosti, najít a rozvinout fungující způsob jejich 
komunikace s okolím, snažit se je zapojit co nejvíce do běžného života a zařadit, byť i částečně,  
do školní docházky. Kontakt s druhými lidmi dává dětem možnost naučit se mnohému z každodenního 
života a působí zároveň jako osvěta pro spoluobčany. Jde nám o poskytnutí alternativní odborné péče, při 
níž dítě nemusí být vytrhováno z rodiny. 

 

Provoz v roce 2004 
Ve školním roce jsme poskytovali službu denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin. 
S dětmi přijatými do stacionáře jsme pracovali na základě behaviorální terapie. Velký důraz jsme kladli                     
na vhodný a fungující způsob jejich komunikace s okolím: např. používání znaků, obrázků, symbolů a gest. 
Snažili jsme se povzbudit rozvoj sociálního chování a co nejvíce omezit nežádoucí prvky (např. 
sebepoškozování, ataky vzteku apod.). Rutinním opakováním aktivit jsme vedli děti k soběstačnosti, 
především v oblasti hygienických návyků, oblékání a stolování. Snažili jsme se o maximální rozvinutí 
vědomostí a motorických dovedností. 

Při plnění vytčených cílů jsme postupovali podle metodiky Portage programu. V hodnocení je pak 
jednoznačně vidět, zda došlo ke zlepšení v daných oblastech. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva                                                
a stanoven nový individuální výchovný plán u každého klienta. Výsledky byly konzultovány s rodiči dítěte, 
kterým jsme poskytovali i poradenskou pomoc. O závěrech hodnocení byl - se souhlasem rodičů - 
informován písemnou zprávou pediatr, dětský neurolog, dětský psychiatr a logoped. 
Pokud dítě zvládlo určitý stupeň samostatnosti a dosáhlo věku školní docházky, učí se začleňovat do většího 
kolektivu např. ve speciální škole a zároveň je mu dána možnost dalšího vzdělávání.  
Během roku 2004 prošlo stacionářem 12 klientů. 

Pracovníci 
Tým tvoří 5 pracovníků. Příležitostně jsme spolupracovali s několika dobrovolníky. 
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Benefice a další doprovodné akce: 
Na jaře jsme připravili Benefiční divadelní festival spojený s výstavou dětských výtvarných prací, kterého se 
zúčastnilo 170 lidí. Podporu nám věnováním osobních věcí do dobročinné tomboly vyjádřily i přední české 
zpěvačky Anna K. a Radůza. V řadě hudebních a divadelních produkcí jsme na pódiu mimo jiné přivítali 
herecké a pěvecké interprety z Pražské konzervatoře, Pepu Janíčka z Plastic People, Žántí Balogovou                                                  
z Matahari, Ondřeje Hlase a Jama, Kláru Pollertovou-Trojanovou a Jaroslava Šmída ze Švandova divadla                             
a mnoho dalších umělců, kteří vystoupili bez nároku na honorář. Nemůžeme opomenout důležitou podporu 
mediálních partnerů: radia Expres 90,3 FM, TV Prima, deníku Mladá fronta DNES, časopisu Bratrská rodina, 
internetové servery Novinky.cz a Neziskovky.cz. 
V polovině prosince jsme uspořádali vánoční besídku. Děti připravily pro rodiče pásmo básní a koled. 

Supervize 
Individuální i skupinová supervize byla zajišťována u Mgr. Noemi Komrskové,  
speciálního pedagoga s kurzem vedení supervize, muzikoterapeuta, vedoucí sociální práce Naděje Vysoké 
Mýto. 

Spolupráce 
V Praze 3 v informačním centru Remedium Praha - probíhala setkávání neziskových organizací z této 
lokality. Pracovníci si zde předávali své zkušenosti i možnosti řešení vzniklých problémových situací. 
I nadále spolupracujeme s oddělením dětské psychiatrie a psychologie v Praze 3, oddělením dětské 
pediatrie a neurologie v Praze 3, oddělením klinické logopedie v Praze 3 a speciální školou v Malešicích                         
a speciální školou ve Strašnicích. 

Pobyty 
V době prázdnin byl zorganizován pro rodiny dětí se speciálními potřebami týdenní pobyt na Valašsku. 

Kontakt 
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 
Koněvova 24, Praha 3, 130 00 
tel.: 222 584 355 
e-mail: stacionar@volny.cz 
www.cb.cz/praha3/stacionar 
vedoucí projektu: Věra Weilová 

 

Přehled hospoda ření včetně pobytové akce 
Výdaje    Příjmy    

Materiálové náklady 55 434,00  MPSV  322 600,00 

Energie  17 849,00  Hl.M.Praha  321 000,00 

Opravy a udržování  1 385,00  Sbor CB Praha 3  36 992,50  

Služby  120 812,00 Nadace Eurotel  40 000,00  

Mzdy a odvody  660 416,00 MČ Praha 3  20 000,00  

Ostatní  20 257,00  MČ Praha 3-stravné 24 157,00  

Pobyty  31 710,00  Příjmy od klientů  63 863,00  

  Dary + úroky  86 787,00  

Celkem   907 863,00 Celkem   915 399,50 
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Projekt podpo řili: 
Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sbor Církve bratrské Praha 3,                              
Nadace Eurotel, Městská část Praha 3,  
Is:energy Czech a.s., P. Jindra, P. Verner, M. Košťáková, O. Danielovský. 
 

 


