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Pro rok 2018 nám byla při shromáždění ve Sboru Církve bratrské 

v Praze 3 vytažena z košíčku kartička s biblickým heslem: „Neboť 

Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké 

milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.“ 

(Pláč 3,31-33) Jsou to verše, které nám připomínají nejen tíži života se 

všemi jejími strastmi a zádrhely, ale i Boží blízkost, která (ač mnohdy 

našim očím skryta) zůstává s člověkem i ve chvílích jeho pádů, selhání 

nebo bezradnosti. V duchu těchto veršů jsme s našimi uživateli a jejich 

blízkými prožívali vše, co život přináší – od každodenních maličkostí po 

nečekaná střetnutí s realitou. A právě i ze vzájemné podpory jsme 

čerpali nové síly pro vykročení do dalšího (nejen) pracovního dne.  
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V předchozím roce jsme se věnovali 13 uživatelům s mentálním, 

smyslovým, tělesným či kombinovaným postižením nebo s postižením 

autistického spektra ve věku 11 – 39 let, a to každý všední den od 8:00 do 

18:00.  

 

Každodenní podporu a péči 

zajišťoval pětičlenný pracovní tým 

ve složení: ředitelka, speciální 

pedagožka, sociální pracovnice 

a pracovnice v sociálních službách. 

Během roku se výrazně obměnil náš 

pracovní tým, s čímž souvisí i otázka 

složitého hledání nových kolegyň 

(kolegů) a jejich postupného 

zapracování. Největší změnou však 

bylo vystřídání po 17 letech na 

pozici ředitelky organizace: na místo 

Věry Weilové nastoupila k 1. 4. 2018 

Mgr. Petra Fausová. 

 

I v roce 2018 jsme se soustředili na naplňování individuálních potřeb 

našich uživatelů. Pracovali jsme v malém kolektivu, v němž se uživatelé 

vzájemně znají a komunikují spolu. Snažíme se pro uživatele navozovat 

poklidnou a otevřenou atmosféru, v níž mohou prožívat a sdílet své 

každodenní radosti i starosti a v níž se jim dostává prostoru pro osobní 

seberealizaci. Vedeme je k co nejvyšší míře samostatnosti a spolu s nimi 

hledáme způsoby jejich další aktivizace. 

Součástí této práce je i podpora samotných rodin našich uživatelů – je to 

právě rodina, která nese největší díl každodenní zátěže, již do života 
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přináší kombinované postižení. Na základě této spolupráce se pokoušíme 

ve stacionáři vytvářet pro uživatele známé a čitelné prostředí rodinného 

typu, v němž se mohou cítit bezpečně a uvolněně. 

Do procesu individuálního plánování aktivně zapojujeme uživatele i jejich 

blízké. Při plánování jsme primárně vycházeli z přání, potřeb a zájmů 

uživatele a orientovali se na posílení jeho dovedností, schopností 

a možností. Plán s cíli byl průběžně revidován a vyhodnocován 

a s výsledky vyhodnocení byli vždy seznámeni uživatelé i jejich blízcí 

(zákonní zástupci, opatrovníci, příp. kontaktní osoby).  

V průběhu roku probíhaly rozhovory ředitelky zařízení a sociální 

pracovnice s uživateli i jejich blízkými. Tyto rozhovory sloužily nejen 

k předávání podnětů, připomínek a informací o službě, ale i k zodpovídání 

otázek, plánování služby a vzájemnému poznávání a mezilidskému 

naslouchání. Uživatelé a jejich blízcí měli také nepřetržitě k dispozici 

schránku důvěry a stížností. 

 

Průběh služby, její kvalita a naplňování cílů se konzultuje a hodnotí i na 

pravidelných poradách pracovního týmu, supervizních setkáních 

a setkáních správní rady organizace. 

 

V neposlední řadě jsme nadále spolupracovali se středními i vysokými 

školami a uspořádali společná setkání uživatelů se studenty spojená 

s besedou o naší práci. 

 

Během roku 2018 prošly výraznou „rekonstrukcí“ naše webové stránky, 

adresa však zůstává stejná (www.cb.cz/praha3/stacionar) a stále zde 

najdete aktuální informace o naší službě a našich aktivitách. 

 

 

http://www.cb.cz/praha3/stacionar
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Do našeho programu byly pravidelně zařazovány:  

 Canisterapie – Několikrát nás navštívily fenky Ashenka a Marlenka.  

 Ergoterapie – Společně jsme se starali o prostory stacionáře 

a každý se zapojil do práce podle svých možností (skládali jsme 

ručníky a utěrky, myli a utírali nádobí, zametali, vytírali, vysávali, 

věšeli vyprané prádlo apod.). Stejně tak jsme pečovali o dvoreček, 

kam jsme si pořídili nový zahradní nábytek včetně nové zahradní 

houpačky. 

 Muzikoterapie – Využívali jsme nejen naše hlasivky, ale i všemožné 

hudební nástroje (kytaru, klávesy, bonga, ukulele, buben, Orffovy 

nástroje, perkuse, flétnu apod.). A praktikant Dominik pro nás ve 

stacíku uspořádal malý (komorní) kytarový koncert. 
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 Zahradní terapie – Sázeli jsme a zalévali květiny, bylinky a drobné 

ovoce a zeleninu.  

 Biblioterapie – V rámci 

tematických programů jsme si 

prohlíželi a pročítali knihy, 

encyklopedie a časopisy.  

 Arteterapie – Vyráběli jsme např. 

terakotové květináče, prstová 

zvířátka z plstě a mnoho výrobků 

s vánoční tématikou. Střídali 

jsme různé výtvarné techniky 

a také jsme vyšívali přáníčka. 

 Společenské hry – Asi 

nejoblíbenější společenskou 

hrou je „Člověče, nezlob se!“, v němž rádi pořádáme turnaje 

nazývané „Člobrdo mač“. Na tyto turnaje trénujeme v průběhu 

celého roku a ke hře přistupuje s profesionálním zápalem.  
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 Bazální stimulace a relaxační programy – Do relaxačních programů 

jsme zařazovali relaxační hudbu, bazální stimulaci, vířivku na nohy, 

masáže hlavy apod. 

 Pohybové aktivity – Nechyběly 

tanec, aerobik, protahování, 

cvičení a ukázky rehabilitace. 

Během procházek jsme 

v parcích cvičili na posilovacích 

strojích, házeli na basketbalový 

koš a relaxovali na houpačkách. 

Na dvorečku jsme se věnovali 

jak minigolfu, tak různým 

olympiádám, které prověřovaly 

naši přesnost, zručnost, 

rychlost, koordinaci i našeho 

sportovního ducha.  

 Jednoduché vaření a pečení – Během roku jsme si k svačinkám 

nebo oslavám připravili např.: salámové šneky, slané jednohubky 

z listového těsta, pizzu, chlebíčky, smaženky, lívance, štrúdl, 

cheesecake, ořechové muffiny, BeBe řezy, perník, buchtu 

z jogurtového těsta, velikonoční a vánoční cukroví, svatomartinské 

ořechové rohlíčky, tuňákovou pomazánku, tvarohovou 

pomazánku, zeleninové a ovocné saláty, bazalkové pesto, Lipánek,  

čokoládovou pěnu, ovocný koktejl, nealkoholické mojito, ovocnou 

tříšť a dokonce jsme si troufli i na domácí stloukání másla!  

 

V rámci tematických programů a dnů jsme s uživateli rozvíjeli a nacvičovali 

praktické využití dosažných vědomostí, dovedností a schopností 

(kognitivní, motorické, komunikační, sociální apod.). Témata byla pestrá: 

např. hasiči, volby, pošta, zimní olympijské hry, kadeřnický salón, 
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fotoateliér, kouzla a pokusy, retro den, les a lesní zvířata, králíci, papoušci, 

ptáci, mikulášský den atd. Společně jsme slavili narozeniny i svátky 

a připomínali si různé významné dny, výročí a období v průběhu roku, 

státní svátky a aktuální společenské události.  

 

Navštěvovali jsme obchody, poštu, knihovnu, restaurace apod. Zároveň 

jsme i my sami rádi otevírali stacíkovské dveře hostům a návštěvám všeho 

druhu. Podnikali jsme také vycházky do blízkého okolí (do parků, na 

cyklostezku, na sportovní hřiště s posilovacími stroji atd.) a zorganizovali 

jsme celodenní výlet na zámek Berchtold. Některé rodiny se v létě 

účastnily i společného pobytu na chatě v Sedlici. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

 

 
9 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

 

 
10 

U příležitosti odchodu Věrky Weilové do důchodu jsme pro ni v sobotu 7. 

4. 2018 přichystali překvapení. Velkolepé rozloučení – vždyť nám 

odcházela do důchodu po úctyhodných 17 letech obětavé služby! Svolali 

jsme k nám na Žižkov stacíkovské kamarády, přátele, příznivce, klienty 

a pracovníky bývalé i současné, abychom společně jednak Věrce 

poděkovali za odvedenou práci a jednak abychom ji (se škodolibostí nám 

vlastní) dojali až k pláči. Nakonec se z toho vyklubalo setkání desítek tváří. 

Bylo to pěkné odpoledne, plné vzpomínání, povídání a dobré nálady. Bylo 

to odpoledne vzácného zastavení, během něhož jsme si připomněli 

poslání stacíku, které v roce 2018 trvá už dlouhých 28 let. 

Milá Věrko, naše drahé Vrchní Welení, DĚKUJEME, že jsi to s námi vydržela 

tak dlouho! 
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Ve čtvrtek 21. 6. jsme se opět setkali s našimi podporovateli z Nielsenu 

v rámci jejich firemního „Nielsen Global Impact Day“. A bylo to milé 

setkání! Mnohé jejich tváře jsou již naši staří známí z minulých let 

a rovněž nováčky jsme srdečně přivítali. V loňském roce jsme společně 

zamířili na zámek Berchtold, kde mají v zámecké zahradě miniatury 

českých hradů, zámků a dalších vydařených architektonických kousků. Zde 

jsme si také zazpívali při kytaře, projeli se v golfovém vozíku a Nielseňáci 

se pro nás převlékli do pohádkových kostýmů. A když nastal čas oběda, 

vyrazili jsme (stále v družném hovoru) do restaurace na oběd.  

Milí přátelé a kamarádi z Nielsenu, DĚKUJEME za vaše neutuchající 

nasazení, ochotu, odvahu a také dobrou náladu, kterou kolem sebe 

rozséváte na každém kroku! 
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Od jara do podzimu jsme vděčně užívali přilehlé atrium (domácky 

„dvoreček“) s novým zahradním nábytkem a zahradní houpačkou (na 

jejichž smontování jsme se svou troškou také podíleli) a kde jsme pěstovali 

všemožnou květenu, bylinky a drobné ovoce a zeleninu. Dvoreček jsme 

využívali i k odpočinku, posezení u kávy, podávání oběda, společenským 

hrám a různým soutěžím, muzikoterapii a zábavě všeho druhu. 

 

Podzimní a předvánoční období se neslo v duchu příprav vánočních 

výrobků a nacvičování dvou tradičních vánočních vystoupení, z nichž 

jedno bylo součástí nedělní bohoslužby ve Sboru Církve bratrské v Praze 

3 a druhé bylo určeno pro studenty Gymnázia Elišky Krásnohorské a naše 

přátele.  
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A těsně před Vánoci jsme si zorganizovali vánoční den, kdy jsme si pod 

stromečkem společně rozbalili nové pomůcky (věřte, že radostného 

rámusu bylo tolik, že v tom zaniklo i neodbytné vyzvánění telefonu…), 

a rok 2018 jsme zakončili na společném obědě v restauraci.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

 

 
14 

 

Naše každodenní práce by nebyla možná bez bezpečného zázemí – nejen 

finančního a materiálního, ale i lidského a modlitebního. Vědomí toho, že 

na naši práci myslíte a podporujete nás rozmanitými způsoby, nám dává 

sílu a odvahu v našem úsilí pokračovat a přinášet kapičky radosti i tam, 

kde se jí běžně nedostává… DĚKUJEME! 

 

V roce 2018 nás finančně podpořili:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Hlavní město Praha 

Sbor Církve bratrské v Praze 3 

Městská část Praha 3 

Lions Club Praha Hartig 

Nielsen Česká republika 

Petr Jindra – Pireos 

S.T.C. a.s. Praha 

 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 

Daniel Komrska 

MUDr. Vratislav Němeček 

Ing. Marie Nosková 

Marta Pařízková 

Ing. Pavel Průša 

Pavla Průšová 

Marie Suková 

Lydie Šináglová-Linhartová 

Hana Šimková 

členové Sboru CB v Praze 3 

Žižkoff (skupina mládeže z CB Praha 3)  
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NÁKLADY (výdaje) 2018 Kč 

Materiálové náklady 171 808,75 

Energie 29 537,00 

Opravy a udržování 24 085,00 

Cestovné 6 665,00 

Služby (včetně nájmu) 165 911,34 

Mzdové náklady (včetně odvodů) 2 467 893,00 

Poskytnuté příspěvky 2 220,00 

Pojištění, bank. poplatky, daně 15 408,00 

Odpisy majetku 1 676,00 

Ostatní náklady (stravné) 13 716,00 

CELKEM 2 898 920,09 

 

 
 

VÝNOSY (příjmy) 2018 Kč 

Příspěvky na péči 316 763,00 

Příspěvky na stravu 108 640,00 

Úroky 1 823,42 

Grant HMP – sociální 490 000,00 

Dotace MPSV 1 926 000,00 

Dotace MČ Praha 3 31 714,00 

Přijaté dary 195 465,63 

Ostatní výnosy 1 676,00 

CELKEM 3 072 082,05 
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Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

(projekt: Stacionář pro děti s kombinovaným postižením) 

adresa: Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3 

tel.: 222 584 355 

e-mail: stacionar@volny.cz 

web: www.cb.cz/praha3/stacionar 

ředitelka: Mgr. Petra Fausová 

 

(Jan Bosco) 

 

mailto:stacionar@volny.cz
http://www.cb.cz/praha3/stacionar
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