
 1

 

 

         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 2010 

Pobočka Diakonie CB v Praze 3  
Projekt: Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením   
Základní informace 
Práce naší Pobočky se ani v letošním roce nelišila od let minulých. Každý měsíc se scházel diakonický tým  
v počtu 9 členů. Zajišťoval sociální výpomoc potřebným lidem a udržoval kontakt s nemocnými členy a hosty 
našeho sboru.  Konkrétně tato činnost spočívala především v návštěvách, korespondenci, telefonických 
rozhovorech, doručování nahrávek bohoslužeb, pomoci při úklidu, domácích pracích, při nákupech, 
přepravě, finanční výpomoci, asistenci při sborových a jiných akcích, zasílání vánočních přání, gratulací                                  
k narozeninám, organizování setkávání seniorů, apod. Snažil se povzbuzovat i dlouhodobě nemocné                                         
a konkrétně jim pomáhat. Např.: umístěním členky našeho sboru do domova Bethesda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavním projektem Pobočky od roku 1990 zůstává Stacioná ř pro d ěti s kombinovaným postižením , který 
poskytuje denní odbornou péči lidem s postižením autistického spektra, s mentálním, smyslovým nebo 
kombinovaným postižením. Usilujeme o co největší spolupráci s rodinou a vycházíme vstříc individuálním 
potřebám každého klienta. 

Provoz v roce 2010 
Pracovní tým (3 pracovníci v sociálních službách, speciální pedagog a ředitel) poskytoval službu 12 mladým 
lidem každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin. Docházeli k nám také praktikanti ze škol  
se sociálním zaměřením, spolupracovali jsme s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a podíleli se na teoretickém  
i praktickém vzdělávání VŠ studentů. 
V projektu došlo k zásadní zm ěně věkové struktury našich klient ů. V červnu 2010 jsme zažádali  
o změnu v registraci služeb pro rozšíření okruhu osob, kterým je naše sociální služba určena. Jednalo se  
o přidání věkové kategorie: dospělí 27 - 64 let. Důvodem byl pozvolna přibývající počet dospělých klientů 
žádající naši službu. Hlavním motivem bylo poskytnutí služby dospělému klientovi, kterého jsme se 
opakovaně snažili umístit v několika zařízeních určené pro dospělé. Po krátké době se vracel zpět a to pro 
důvody nezvladatelnosti ze strany zařízení a pro jeho nespokojenost a rozladu. Klient i jeho rodina velmi 
usilovali o to, aby mohl nadále užívat naši službu. Po zvážení všech aspektů pro a proti jsme se pro zm ěnu 
rozhodli.   
Naše práce se příliš nelišila od let minulých. Každý klient měl svého klíčového pracovníka, který zodpovídal 
za vytvoření a realizaci Dohody o individuálním plánu a Plánu služby. Při samotném plánování jsme 
respektovali přání a potřeby klienta/zákonného zástupce a zaměřili jsme se především na jeho přednosti, 
zájmy, individuální schopnosti a možnosti. Zároveň jsme se u každého klienta snažili dosáhnout a upevňovat 
co největší samostatnosti v oblasti hygienických návyků, oblékání, stolování a začlenění do běžného života, 
povzbuzovali jsme naše klienty především v rozvoji sociálního chování (jízda v MHD, nakupování, pošta 
apod.).  
V letošním roce jsme se více věnovali praktickým činnostem. Např.: práce se dřevem, sestavování a montáž 
jednoduchých předmětů, příprava nenáro čných pokrm ů - např. pomazánky, saláty, bábovky, cukroví, 
dorty...,  
práce s rychleschnoucí hmotou, šití  spojené s výrobou např. látkového šnečka, zajíčka apod. 
Za velmi d ůležité jsme pokládali a pokládáme pomoci klient ům i jejich zákonným zástupc ům zvládání 
každodenních povinností.  
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Benefice a další doprovodné akce 

 

V březnu jsme uspořádali již osmý ročník benefičního hudebního a divadelního festivalu Ben Stacík.   

V rámci této akce jsme si p řipomn ěli 20. výro čí založení stacioná ře. 

Od roku 1990 se ve stacionáři o 45 dětí staralo: 20 pracovníků, 6 mužů na civilní službě a pomáhalo téměř 
100 praktikantů. 

Na začátky této práce vzpomínala jeho zakladatelka Mgr. Noemi Komrsková, bývalá ředitelka stacionáře 
Galina Hřídelová a Mgr. Daniel Komrska, kazatel Církve bratrské.  

Celá akce probíhala za vzájemné podpory uměleckého a neziskového sektoru. Mezi skvělými účinkujícími 
nechyběl např.: Xindl X, Jana Rychterová, Jara Tomčíková, Ester Pavlů (Sly Rabbits), Bez Peří,                                                          
Vojta Havelka, herci: Klára Cibulková, Eva Leimbergová, Klára Pollertová-Trojanová a Jaroslav Šmíd                                     
ze Švandova divadla, mládež Sboru CB v Praze 3 a mnozí další.  

Velmi působivé bylo vystoupení našich klientů spolu s profesionálními herci ze Švandova divadla.  

Festival doplnil doprovodný program: výstava výtvarných prací  a výrobk ů dětí s postižením   
a fotografií Jakuba Rosáka, soutěže pro diváky, tombola o zajímavé ceny, prodej občerstvení. Celým 
odpolednem provázely herečka Hana Müllerová a zpěvačka Jana Rychterová.  
Získané finanční prostředky jsme zdvojnásobili projektem, kterým neziskovému sektoru pomáhá Nadace 
Divoké Husy. Zrekonstruovali jsme kuchy ňský kout.  

Z dalších akcí:  
• uskutečnili jsme další výstavy výrobků a výtvarných prací našich klientů, 
• navštívili jsme Matějskou pou ť a cirkus , 
• jeli jsme parníkem do ZOO , 
• doprovázeli jsme klienty do knihovny, na plavání , do vířivky a další relaxaci... ,  
• podnikali jsme výlety a vycházky  po celé Praze a blízkém okolí, 
• oslavovali jsme svátky  a narozeniny , 
• připravili jsme pro rodiče a přátele váno ční besídku , 
• zúčastnili jsme se společně charitativní akce "Chceme žít s vámi"  a další. 

V měsíci srpnu někteří klienti spolu se svými rodinami využili možnosti společného týdenního pobytu,  
s cílem nabrání nových sil v malebném prostředí Šumavy. 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
Supervize 
Individuální i skupinové supervize zajišťovala i nadále Mgr. Noemi Komrsková,  
speciální pedagog s kurzem vedení supervize, muzikoterapeut. 

Poděkování 
• Martě Mackové za vedení a zpracování účetnictví  
• Sboru CB v Praze 3 za vstřícnost a trpělivost  
• Správní radě (Ing. Pavel Průša, Galina Hřídelová, Eva Hanušová, Věra Weilová),  

             která celý chod stacionáře zastřešovala 
• Ing. Marii Noskové a studentům gymnázia E. Krásnohorské za aktivní a praktickou pomoc 

             při přípravě i realizaci vánoční besídky 
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• Společnostem Chytré hračky s.r.o. a Lasselsberger, s.r.o. za věnování konkrétních pomůcek   
              pro naše klienty  

• Výtvarnici Mgr. Lence Procházkové za možnost použít její obrázky pro naše potřeby 
• Mgr. Alici Danielovské a Anežce Silvii Smrkovské za grafické zpracování pozvánek na benefiční akci  
• Mgr. Filipovi Budákovi za realizování benefice  
• Herečce Haně Müllerové a zpěvačce Janě Rychterové za moderování této akce  
• Všem učinkujícím, kteří vystoupili na letošní benefiční akci bez nároku na honorář  

 
 

DĚKUJEME Vám všem, kte ří jste naši práci jakýmkoliv zp ůsobem podpo řili. 
 

 
„Kdo má odvahu p řekro čit svou p řirozenou bariéru a strach z neznámého a seznámit se , 
přinést kousek své lásky, ten nebude litovat, protože  si jí více odnese.“  
Mgr. Noemi Komrsková 
 

 
Kontakt 
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
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 Pobočky: Věra Weilová 
  
Přehled hospoda ření  
Výdaje    Příjmy    

Materiálové náklady 113 550  Benefiční akce  17 004 

Energie  30 020  Příspěvky klientů na péči  160 621 

Opravy a udržování  19 447  Příspěvky klientů na stravování 52 851  

Cestovné  19 720    

Služby  146 198  Dary  66 651 

Mzdové náklady  1 002 321 MPSV  1 248 000 

Zákonné pojištění  306 677  HM Praha  50 000  

Pojištění 9 048  MC Praha 3  49 990 

Ostatní poplatky 600  Úroky, ostatní výnosy  2 464 

Celkem  1 647 581 Celkem   1 647 581 
 

 
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.  
• Multifon Strahov s.r.o.  
• Lionský klub LC Praha Hartig 
• P. Jindra  
• Ing. Ivana Průšová  
• MUDr. T. Hanuš  
• MUDr. V. Němeček 
• Ing. P. Verner  
• Marta Macková  
• Ing. P. Průša  
• Ing. Z. Weil  
• Ing. V. Pravda  
• M. Wedellová  
• I. Dittrichová  
• Mgr. J. Šmíd 
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