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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 2006 

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, či 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 Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením.  

Základní informace 
Denní Stacionář byl založen v roce 1990. Poskytuje intenzivní péči uživatelům s postižením autistického 
spektra postižení, kombinovaným a mentálním postižením (chronickým, smyslovým, tělesným).                                 
Usilujeme o vytvoření podnětného prostředí v malém kolektivu, individuální práci s uživatelem ve spolupráci 
s rodinou, pozvolné zařazování do školní docházky a další následnou pomoc a péči. Nedílnou součástí naší 
práce je poradenská služba rodičům uživatelů. Cílem je naučit uživatele takovému chování a komunikačním 
schopnostem, které jim umožní dosáhnout co největší samostatnosti, zapojení se 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 2006 
Po dobu školního roku jsme poskytovali službu denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin.  
Naše práce se ani v letošním roce nelišila od let minulých, protože výsledky často přichází až po víceletém  

 

působení a to rutinním opakováním aktivit především v oblasti hygienických návyků, oblékání a stolování. 
Usilovali jsme o maximální rozvinutí vědomostí a motorických dovedností. Zároveň jsme se snažili 
povzbuzovat naše uživatele v rozvoji sociálního chování a co nejvíce omezit nežádoucí prvky (např. 
sebepoškozování, ataky vzteku apod.).  
Postupovali jsme podle metodiky Portage programu. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva, v které 
bylo jednoznačně vidět, zda došlo ke zlepšení v daných oblastech a stanoven nový individuální výchovný 
plán (u každého z uživatelů, kteří navštěvují spec. školu je tento plán sestavován s přihlédnutím k školním 
osnovám).  
Výsledky byly konzultovány s rodiči uživatele, kterým jsme poskytovali i poradenskou pomoc. O závěrech 
hodnocení byl – se souhlasem rodičů - informován písemnou zprávou pediatr, dětský neurolog, dětský 
psychiatr a logoped. 
Během roku navštěvovalo Stacionář 13 dětí ve věku 2 – 20 let. Pracovní tým tvoří 5 pracovníků.  
Příležitostně jsme spolupracovali s několika dobrovolníky a praktikanty. 

Benefice a další doprovodné akce: 
V dubnu jsme uspořádali čtvrtý ročník Benefičního hudebního a divadelního festivalu s názvem „Ben Stacík. 
V rámci pětihodinového klání jsme přivítali celou řadu skvělých účinkujících - např. kapely Bez Peří, Olats 
Otesoc a T´N´T, operní zpěvačku Štěpánku Pučálkovou a Ester Pavlů, beat-boxera Nastyho, profesionální 
herce Kláru Pollertovou-Trojanovou, Roberta Jaškówa a Jaroslava Šmída ze Švandova divadla, Marcela 
Rošetzkého hrajícího v divadlech Rokoko, Na Prádle, Řeznická a Metro. Zazářily amatérské soubory PT 
Divadlo a Teatro dela liberte či Divadélko popového oddělení Pražské konzervatoře. Děti ze Stacionáře 
vystoupily s básničkovo-písničkovým pásmem a poprvé ve společném vystoupení s profesionálními herci. 
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Osobně nás přišla pozdravit zpěvačka Marcela Březinová, která je matkou myšlenky společného vystoupení 
profesionálů s našimi dětmi.  

Podporu nám projevili další čeští umělci: zpěvačka Anna K. věnovala CD Noc na zemi, Radůza svůj první 
akordeon, Pepa Janíček z Plastic People of the Universe foukací harmoniku.  

Akci doprovodila výstava výtvarných prací našich dětí a dobročinná tombola. V průběhu celého odpoledne 
se vystřídalo na 200 návštěvníků.  

Celkový výtěžek, který zdvojnásobila Nadace Divoké Husy, byl použit na nákup polohovacích vaků                                  
a částečné rekonstrukce šatního prostoru.  
  

 

Z dalších akcí:   
v březnu návštěva Matějské pouti, v dubnu setkání bývalých pracovníků a uživatelů, účast na Mezinárodním 
veletrhu neziskových organizací, v květnu a červnu proběhla akce „Koníček“ ve Stáji Šestajovice, v září 
výstava obrázků našich dětí, v prosinci vánoční besídka spolu se studenty z gymnázia E. Krásnohorské pod 
patronací Norman spol. s r.o a Ing. Noskové. 
Během šk. roku jsme podnikali výlety a vycházky po celé Praze, o letních prázdninách se někteří zúčastnili 
týdenního pobytu pro rodiny se speciálními potřebami v Orlických horách.  

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 setkávání neziskových organizací z této lokality. 
Předávali jsme si zde své zkušenosti i možnosti řešení vzniklých problémových situací: např.: Integrační 
centrum Zahrada, Alfa Human Service, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - Klub Praha 3, 
CRM, o.s. Sluneční zahrada, Nová Trojka a další.  

Spolupracovali jsme s odd. dětské psychiatrie v Praze 3 (konzultace, poskytování informací o nás rodičům 
potencionálních uživatelů), odd. dětské pediatrie a neurologie v Praze 3 (konzultace) a klinické logopedie 
(konzultace). Osvědčila se nám spolupráce se Spec. školou v Malešicích a Spec. školou ve Strašnicích 
(postupná integrace uživatelů do šk. docházky). Docházeli jsme na supervizní setkávání v Dětském centru 
Paprsek. Zapojili jsme se do Komunitního plánování na Praze 3 - vedoucí Stacionáře je členkou pracovní 
skupiny pro osoby se zdravotním handicapem.  
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Poděkování 

Děkujeme vám všem,  
kteří jste nás a naši práci jakýmkoliv zp ůsobem podpo řili.  

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 245 488  Hl.M.Praha  1 053 000 

Energie  32 857 Nadace O2  50 000  

Opravy a udržování  14 114  Dary /Nadace Divoké Husy/ 94 003  

Služby  269 313  Sbor CB Praha  3 38 965  

Mzdy  627 602 MČ Praha 3 - stravné  50 345  

Zákonné pojištění 210 698 Příjmy od klientů  120 183  

Ostatní  6 424  
  

Celkem   1 406 496 Celkem   1 406 496 
 
Projekt podpo řili: 

Hlavní město Praha, Sbor Církve bratrské Praha 3, Nadace O2, Nadace Divoké husy, Městská část Praha 3, 
Opinion Windows s.r.o., Remedium Praha o.s., Norman spol. s r.o. 
jednotlivci: P. Jindra, P. Verner, Ing. Danielovský, JUDr. Dušek, MUDr. Holý, Mgr. Šmíd, P. Šíma,                                
M. Košťáková, Mašek, Kyml 
 
   


