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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 2008 

Pobočka Diakonie CB v Praze 3  
Projekt: Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením   
 

 

Každý měsíc se schází diakonický tým, který zajišťuje drobnou sociální výpomoc potřebným lidem (senioři, 
nemocní, osamělí lidé, handicapovaní, či rodiny v sociální nouzi). Tato činnost je vykonávána dobrovolníky  
z řad členů našeho sboru a spočívá především v návštěvách, korespondenci, doručování nahrávek 
bohoslužeb, pomoci při úklidech, domácích pracích, při nákupech, přepravě, finanční výpomoci, asistenci při 
sborových a jiných akcích, organizování setkávání seniorů apod. 

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

Základní informace 
Denní stacionář poskytuje denní intenzivní péči uživatelům s postižením autistického spektra, s mentálním, 
smyslovým nebo kombinovaným postižením. Ve spolupráci s rodinou vedeme uživatele k co největší 
samostatnosti. Usilujeme o vytvoření podnětného prostředí v malém kolektivu a rozvíjíme schopnosti 
uživatele v rámci individuální práce. Jde nám o poskytnutí alternativní odborné péče, při níž dítě nemusí být 
vytrhováno z rodiny. Chceme umožnit uživatelům našich služeb zůstat součástí běžného společenství                              
a využívat zdroje společnosti v mezích svého postižení. 

Provoz v roce 2008 

Po dobu školního roku jsme poskytovali služby denně od pondělí do pátku, od 8:00 do 18:00 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 nebo přímo s uživatelem samotným. O závěrech 
hodnocení byl, se souhlasem rodičů, informován písemnou nebo ústní zprávou pediatr, dětský neurolog, 
dětský psychiatr a logoped. 

 
Během roku navštěvovalo stacionář 14 uživatelů ve věku 4-26 let. Pracovní tým tvoří 5 zaměstnanců včetně 
speciálního pedagoga. Docházeli k nám praktikanti ze škol se sociálním zaměřením. 
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Benefice a další doprovodné akce 

 

Šestý ročník Benefičního hudebního a divadelního festivalu proběhl v sobotu 8.března od 14h do 20h.  
Mezi skvělými účinkujícími nechyběl: Pavel Batěk (Divadlo na Vinohradech), Bez Peří, David Bouša,            
Marcela Březinová, Cellem, Děti ze Stacionáře, Divadlo V Okovech, Fatin – břišní tanečnice, Barbora 
Glosová, Ondřej Vetchý, Vojta Jágl, Mandelbrotovy kostičky, Mládež CB P3, Monika Načeva, Olats Otesoc, 
Ester Pavlů, PT Divadlo, J.Ratajík+J.Novotný+D.Hübl, Jana Rychterová, Tomáš Zdeněk,  
Žena a pivo, Věra Slunéčková + Milan Dvořák, Studenti gymnázia Elišky Krásnohorské, Jara Tomčíková, 
Filip Sychra + Saša Čedíková, Švandovo divadlo (Klára Cibulková, Klára Pollertová-Trojanová, Jaroslav 
Šmíd), Theatre de la Liberte. Děti ze Stacionáře vystoupily již tradičně společně s profesionálními herci.       
Akci doplnil bohatý doprovodný program – výstava fotografií J. Rabary, A. Čedíkové  
a M. Thielové; výtvarné práce dětí s postižením; občerstvení; prodej výrobků; soutěže pro diváky; křest 
sedmé básnické sbírky Filipa Budáka a tombola o zajímavé ceny.  

Tombolu věnováním věcí podpořili: Anna K., Radůza, M. Březinová, Y. Bartošová, V. Horváth, V.Hybnerová, 
Matahari, L. Vondráčková, T. Vorel, Švandovo divadlo, Divadlo Kalich, České vinařství Chrámce,                                  
J. Rychterová, V.Slunéčková, Kalex stav s.r.o. a další. Celou akcí provázeli Hana Müllerová a Filip Budák. 
Letošní ročník festivalu byl rekordní - zavítalo na něj přes 300 návštěvníků.                                                                     
Celkový výt ěžek, který zdvojnásobila Nadace Divoké husy byl pou žit na zakoupení u čebních box ů, 
rozkládacího stolu pro arteterapii a rozkládací poh ovky.  

Z dalších akcí:  
např.: 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.: zpěv, návštěva knihovny, ZOO apod. 
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. 

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  
Při náročnosti naší práce je potřebné nejen sdílení a odborné konzultace v rámci supervizí, ale i získávání 
nových poznatků, zkušeností, tvořivých nápadů a pohledů na různé problémy z jiné strany, a to zejména  
od dalších organizací zabývajících se podobnou problematikou. 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) a odd. 
dětské pediatrie a neurologie v Praze 3 (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 Martě Mackové za vedení účetnictví, Sboru CB v Praze 3 za vstřícnost a trpělivost, Anežce Silvii 
Smrkovské za grafické zpracování pozvánky na benefici, účinkujícím, kteří na benefiční akci vystoupili bez 
nároku na honorář; mediálním partnerům : internetovým serverům neziskovky.cz, scena.cz, dobromysl.cz, 
mameotevreno.cz, econnect.cz, nabozenstvi.com a poradna.cz, cb.cz/praha3, cb.cz/praha1/listy, časopisu 
Brána, Radničním novinám Prahy 3, časopisu Svět Ženy, rádiím ČRo Regina 92,6 FM, Expres 90,3 FM, 
ČRo 4 Rádio Wave 100,7 FM, Rádio City 93,7 FM, Českému rozhlasu a České televizi za propagaci naší 
benefice. 
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Kontakt 
Stacionář pro děti s kombinovaným postižením, Koněvova 24, Praha 3, 130 00 
tel.: 222 584 355 
e-mail: stacionar(zavináč)volny.cz,  
www.cb.cz/praha3/stacionar 
Vedoucí projektu: Věra Weilová 
  
Přehled hospoda ření  
Výdaje    Příjmy    

Materiálové náklady 124 192  Tržby, benefice, reklama 19 500  

Energie  32 335  Příspěvky uživatelů  171 730  

Opravy a udržování  12 434  Dary  129 500  

Cestovné  18 470  MPSV  900 000  

Služby  136 318  HM Praha  200 000  

Mzdové náklady  820 608  MČ Praha 3  41 400  

Zákonné pojištění  267 545  Ostatní  18 378  

Ostatní  17 143  
  

Celkem   1 429 045 Celkem   1 480 508 
 
  
Projekt podpo řili: 
MPSV, Hlavní město Praha, Sbor Církve bratrské v Praze 3, Městská část Praha 3, Nadace Divoké husy, 
Norman spol. s r.o., Opinion Windows s.r.o., Multifon Strahov s.r.o. 
Jednotlivci: P. Jindra, MUDr. V. Němeček, B. Šíma, MUDr. J. Holý, Mgr. J. Šmíd, P. Šíma, T. Jeřábek,  
M. Wedellová, E. Jaklová, M. Šíma, Ing. Alan Vejvoda, Ing. Iva Matějková, Ing. Jan Hanuš, Alena 
Procházková, Ondřej Vetchý, Ing. Marie Nosková, Martina Hudečková, Ing. Jarmila Budáková  
 
 


