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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 2005 

Pobočka Diakonie CB v Praze 3  
Projekt: Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením   
Pobočka zajišťuje drobnou sociální výpomoc potřebným lidem (senioři, nemocní, osamělí lidé, 
handicapovaní, nebo rodiny v sociální nouzi). Tato činnost je vykonávána dobrovolníky z řad členů sboru                              
a spočívá především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidu, 
domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, asistenci při sborových a jiných akcích, 
organizování setkávání seniorů apod. 
Hlavním posláním Pobočky je provoz Stacioná ře pro d ěti s kombinovaným postižením.  

Základní informace 
Denní Stacionář pro děti s kombinovaným postižením byl založen v roce 1990.  
Poskytuje intenzivní péči dětem s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je naučit děti 
takovému chování a komunikačním schopnostem, které jim umožní dosáhnout co největší samostatnosti. 
Tedy alespoň částečné zařazení do školní docházky, zapojení do života rodiny i do společnosti vůbec.                     
Jde nám o poskytnutí alternativní odborné péče, při níž dítě nemusí být vytrhováno z rodiny. 

 

Provoz v roce 2005 

Po dobu školního roku jsme poskytovali službu denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin.  

U každého konkrétního dítěte jsme se snažili: 

� najít a rozvinout vhodný a především fungující způsob komunikace s okolím, v rámci možností rozvíjet řeč   
   nebo hledat a naučit dítě používat alternativní způsob komunikace - znaky, obrázky, symboly, gesta 
� dosáhnout co největší soběstačnosti v oblasti hygienických návyků, oblékání, stolování 
� dosáhnout co největšího rozvoje vědomostí, maximálně rozvinout motorické dovednosti 
� povzbudit rozvoj sociálního chování a co nejvíce omezit nežádoucí chování.  

Při plnění těchto cílů jsme postupovali podle metodiky Portage programu. Mnoho snah však v této práci 
dojde naplnění až po víceletém působení. V hodnocení dle tohoto projektu jednoznačně vidíme, zda došlo 
ke zlepšení dovedností jednotlivého dítěte v daných oblastech. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva 
a stanoven nový individuální výchovný plán u každého dítěte. Výsledky jsou konzultovány s rodiči.                     
O závěrech hodnocení dítěte je 2x ročně (se souhlasem rodičů) informován písemnou zprávou pediatr, 
dětský neurolog a dětský psychiatr.  

Pokud dítě zvládlo určitý stupeň samostatnosti a dosáhlo věku školní docházky, učí se začleňování                            
do většího kolektivu dětí např. ve speciální škole a zároveň je mu dána možnost dalšího vzdělávání. 
Do výchovného plánu dětí jsme se snažili zapojit také rodiče a poskytnout jim poradenskou pomoc. 
Během roku 2005 navštěvovalo Stacionář 10 dětí. Pracovní tým tvoří 5 pracovníků. Příležitostně jsme 
spolupracovali s několika dobrovolníky. 
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Benefice a další doprovodné akce: 
V březnu jsme uspořádali benefiční akci s názvem "Všehochuť". V řadě hudebních a divadelních produkcí 
jsme na pódiu mimo jiné přivítali herecké a pěvecké interprety z Pražské konzervatoře, Pepu Janíčka                                         
z Plastic People of the Universe, Žántí Balogovou z Matahari, Kláru Pollertovou-Trojanovou  
a Jaroslava Šmída ze Švandova divadla. Všichni vystoupili bez nároku na honorář.  
Akci doplnila prodejní výstava výtvarných děl našich dětí a dobročinná tombola.  
Zpěvačka Anna K. nás pozdravila v přímém přenosu po telefonu. 
Radůza nám věnovala do tomboly zlatou sošku Anděla, kterou obdržela za objev roku 2003 v rámci 
hudebních cen Anděl.  

Akce se zúčastnilo přes 250 lidí. Měli jsme tak možnost veřejnosti přiblížit naši práci. 

V polovině prosince jsme tradičně uspořádali vánoční besídku. Děti připravily pro rodiče pásmo básní                           
a koled. 

Supervize 
Individuální i skupinové supervize zajišťovala Mgr. Noemi Komrsková,  
speciální pedagog s kurzem vedení supervize, muzikoterapeut, vedoucí sociální práce Naděje Vysoké Mýto. 

 
Spolupráce 
V Praze 3 v informačním centru Remedium Praha - probíhala pravidelná setkávání neziskových organizací  
z této lokality. Předávali jsme si zde 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, Speciální školou v Malešicích  
a Speciální školou ve Strašnicích. 

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 
Výdaje    Příjmy   

Materiálové náklady 17 783  Hl.M.Praha  836 000  

Energie  18 113  Nadace Eurotel  56 000  

Opravy a udržování  18 595  Dary  47 480  

Služby  233 824  Sbor CB Praha  3 38 651  

Mzdy  558 461  MČ Praha 3 - stravné 24 395  

Zákonné pojištění 190 298  Příjmy od klientů  62 837  

Ostatní  22 240   
 

Celkem   1 059 314 Celkem   1 059 363 
 
Projekt podpo řili: 
Hlavní město Praha, Nadace Eurotel, Sbor Církve bratrské Praha 3, is:energy czech a.s.,                                                                     
Městská část Praha 3, Diakonie Církve bratrské, Opinion Windows s.r.o.,  
P.Jindra, Ing. Danielovský, P. Verner, M.Košťáková, PhDr. Schlegelová, Ing.Tyl, PhDr. Tylová. JUDr. Dušek,  
manželé A.+Z. Linzmajerovi 
 
 


