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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 2007 

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 pravidelného setkávání 
seniorů apod.  
Hlavním projektem Pobočky od roku 1990 je Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením.  

Základní informace 

 

Denní stacionář poskytuje intenzivní péči uživatelům s postižením autistického spektra, s kombinovaným                       
a mentálním postižením.  
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.                                                     
Naším cílem je naučit uživatele takovému chování a komunikačním schopnostem, které jim umožní 
dosáhnout co největší samostatnosti, zapojení se do života rodiny i do společnosti. Jde nám o poskytnutí  

 

alternativní odborné péče, při níž dítě nemusí být vytrhováno z rodiny. 

Provoz v roce 2007 

Po dobu školního roku jsme poskytovali služby denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 17:00 hodin.  
Naše práce se ani v letošním roce nelišila od let minulých. Spočívala v rutinním opakování aktivit především 
v oblasti hygienických návyků, oblékání a stolování. Snažili jsme se povzbuzovat naše uživatele především                      
v rozvoji sociálního chování, ale i vědomostí a motorických dovedností.  
Postupovali jsme podle metodiky Portage programu. Půlročně byla vypracována hodnotící zpráva, která 
jasně ukázala zda došlo ke zlepšení v daných oblastech a byl 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. O závěrech hodnocení byl, se souhlasem rodičů, 
informován písemnou nebo ústní zprávou pediatr, dětský neurolog, dětský psychiatr a logoped. 
Během roku navštěvovalo Stacionář 13 až 16 dětí ve věku 2,5 – 22 let.  
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Pracovní tým tvoří 5 pracovníků včetně speciálního pedagoga. Podle potřeby jsme spolupracovali s několika 
dobrovolníky, docházeli k nám praktikanti ze škol se sociálním zaměřením. 

Benefice a další doprovodné akce:  

 

 

 

 

 

 

 
Pátý ročník Benefičního hudebního a divadelního festivalu ve prospěch našeho zařízení proběhl v sobotu 
14.dubna od 14h do 20h.  
Vystoupil rekordní počet účinkujících – mimo našich dětí také různé amatérské soubory, studenti Pražské 
konzervatoře, VOŠ herecké či DAMU, profesionální herci a zpěváci:Marta Balejová, Ester Pavlů, Filip 
Sychra, Pepa Janíček, Alexandr Minaev, Pavel Batěk (Divadlo Na Vinohradech), Klára Cibulková, Klára 
Pollertová-Trojanová, Robert Jašków a Jaroslav Šmíd (Švandovo divadlo), z kapel např. Bez Peří, Rape Act 
nebo T´N´T. Již podruhé se při společném vystoupení představili profesionální herci  
a děti s postižením. 
Vše doplnil bohatý doprovodný program a tombola o zajímavé ceny.  
Akce se zúčastnilo kolem 200 návštěvníků. Měli jsme tak příležitost široké veřejnosti přiblížit naši práci. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z dalších akcí:  
 
 
 
 
 
 
 
 

návštěva Matějské pouti, setkání bývalých pracovníků a uživatelů, účast na Mezinárodním veletrhu 
neziskových organizací, výstava obrázků našich dětí, vánoční besídka spolu se studenty z gymnázia                        
E. Krásnohorské pod patronací Norman spol. s r.o a Ing. Noskové.  
Školním dětem jsme zajišťovali doprovody a další výchovné programy, které navazovaly na školní výuku. 
Např.: plavání, zpěv, návštěva knihovny, Zoo apod. 
Zaměřili jsme se více na kontakt dítěte /uživatele/ s živou přírodou – konkrétně : jízda na koni. Nejednalo se 
o výslovnou hipoterapii, ale využili jsme možnost nabídky sdružení „Zajíček na koni“ a snažili jsme se dětem 
poskytnout kontakt s koněm a to od přípravy koně /hřebelcování, osedlání/ až po samotnou jízdu na koni.  
Během školního roku jsme podnikali výlety a vycházky po celé Praze, o letních prázdninách se někteří 
zúčastnili týdenního pobytu pro rodiny se speciálními potřebami ve Střelských Hošticích. 
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Supervize 
Individuální i skupinové supervize zajišťovala i nadále 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. 
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). Neměnná je i 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 – a to do pracovní skupiny 
pro osoby se zdravotním handicapem. 

Poděkování 
Děkujeme vám všem, kte ří 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 120 588  Tržby, benefice, reklama 7 300  

Energie  19 790  Příspěvky uživatelů  218 939  

Opravy a udržování  115 911  Dary  216 500  

Cestovné  11 705  MPSV  790 000  

Služby  293 168  HM Praha  377 000  

Mzdové náklady  755 747  MČ Praha 3  33 648  

Zákonné pojištění  232 417  Ostatní  8 559  

  Ostatní  17 577  

Celkem   1 466 903 Celkem   1 651 946 
 
Projekt podpo řili: 

MPSV, Hlavní město Praha, Sbor Církve bratrské Praha 3, Městská část Praha 3, Norman spol. s r.o. 
Jednotlivci: P. Jindra, P. Verner, Mgr. J. Šmíd, F. Sychra, P. Šíma, Mašek, T. Jeřábek, A. Procházková,                                
M. Hudečková, PhDr. J. Schlegelová, Ing. J. Budáková, Ing. Marie Nosková  
 
 


