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Biblický verš pro stacík na rok 

2019 zněl: „Co dává život, je 

Duch, tělo samo nic 

neznamená. Slova, která jsem 

k vám mluvil, jsou Duch a jsou 

život.“ (J 6,63) A tak jsme 

během celého roku 2019 

zušlechťovali a posilovali 

nejen tělo, ale i naši duši a 

našeho ducha.  

 

V uplynulém roce jsme se věnovali 13 uživatelům s mentálním, smyslovým, 

tělesným či kombinovaným postižením nebo s postižením autistického spektra 

ve věku 12 – 40 let, a to každý všední den od 8:00 do 18:00. 

I v roce 2019 jsme se soustředili na 

přímou práci s uživateli, která vycházela 

nejen z individuálních plánů a 

stanovených cílů, ale i z momentálních 

potřeb a přání našich uživatelů. S uživateli 

jsme pracovali v malém kolektivu, v němž 

se vzájemně znají, vzájemně spolupracují 

a navazují spolu kamarádské vztahy. 

Snažíme se pro uživatele vytvářet 

poklidnou, otevřenou a přátelskou 

atmosféru, v níž mohou prožívat a sdílet 

každodenní události svého života a v níž 

nacházejí prostor pro svou další 

seberealizaci. Neustále s nimi hledáme i 

nové způsoby aktivizace. 
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Také spolupracujeme s rodinou našich 

uživatelů a dalšími pro ně blízkými 

(důležitými) osobami. Tato spolupráce je 

nezbytná pro vzájemnou informovanost a 

možnost vhodné podpory. Na základě této 

spolupráce se pokoušíme ve stacionáři 

navodit pro uživatele známé a čitelné 

prostředí rodinného typu, v němž se 

mohou cítit bezpečně a uvolněně. 

Spolupráce s rodinami nám umožňuje i 

částečně snižovat jejich psychickou a 

fyzickou zátěž při zvládání každodenních 

povinností.   

S každým uživatelem zpracováváme 

individuální plán, jehož součástí jsou 

osobní cíle stanovené ve spolupráci: klíčový pracovník – uživatel – 

opatrovník/zákonný zástupce/osoba blízká. Při plánování jsme primárně 

vycházeli z přání, potřeb a zájmů uživatele a orientovali se na posílení jeho 

dovedností, schopností a možností. Dále jsme také sledovali uživatelovu náladu, 

pohodu, vyjádření libosti i nelibosti během jeho pobývání ve stacionáři, zapojení 

do aktivit a plnění úkolů. Plán s cíli byl pravidelně revidován a následně i 

vyhodnocován. S vyhodnocením byly vždy seznámeny všechny strany zapojené 

do individuálního plánování. 

S uživateli jsme rozvíjeli a 

nacvičovali praktické využití 

dosažných vědomostí, dovedností a 

schopností (kognitivní, motorické, 

komunikační, sociální apod.). 

Součástí práce byla i neméně 

důležitá podpora co možná nejvyšší 

míry samostatnosti (a to především 

v základní sebeobsluze). 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 | Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

 

 
3 

V průběhu roku probíhaly podle potřeby individuální rozhovory ředitelky zařízení 

a sociální pracovnice s blízkými našich uživatelů. 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 k dispozici schránku důvěry a stížností.  

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

pravidelných poradách pracovního týmu, supervizních setkáních a setkáních 

správní rady organizace. 

Během letních měsíců jsme ve stacíku prováděli běžné údržbové a rekonstrukční 

práce, jejichž součástí bylo i malování a výměna a rozšíření dveří mezi místnostmi 

pro komfortnější pohyb na invalidním vozíku. 

Od jara do podzimu jsme rádi využívali přilehlý „dvoreček“ k odpočinku, relaxaci, 

svačinám i obědům, sportovním olympiádám, povídání, zahradničení, 

individuální práci i k hraní společenských her. 
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Pro uživatele jsme se snažili vytvářet pestrý denní program, jehož součástí byly 

pravidelně: 

Canisterapie – Canisterapie 

s canisterapeutkou Ájou a 

fenkou Hanah (vyzkoušeli jsme 

si i polohování). 

Ergoterapie – Společně jsme 

pečovali o prostory stacionáře 

i přilehlý dvoreček a věnovali 

se nácviku úklidu a domácích 

prací (např. mytí a utírání 

nádobí, zametání, vysávání, 

vytírání, věšení i skládání prádla, prostření stolu, příprava svačiny aj.). 

Vaření a příprava pokrmů – Pomazánky (např. hermelínová, česneková, tuňáková, 

vajíčková), ovocné a zeleninové saláty, štrúdl, buchta s tvarohem a povidly, 

rybízový koláč, krémový dort, perník s meruňkovou marmeládou, ořechová 

bábovka (v našem slangu „dědkovka“), 

velikonoční a vánoční cukroví, velikonoční 

nádivka, vánoční štola, domácí müsli, 

baklava, čokoládové fondue, jahodovo-

malinová zmrzlina, meruňková zmrzlina, 

nepečený dort s jahodami a tvarohem, Be-

Be řezy, meruňková marmeláda, utopence, 

bezinková šťáva aj. 

Zahradní terapie – Sázení osení a macešek, 

letní zahrádka (netřesky, jiřiny, afrikány, 

muškáty, kopretiny listopadky), podzimní 

zahrádka (listopadky, vřesy), dušičková 

(dýňová) dekorace, zdobení vánočního 

stromečku aj.  
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Muzikoterapie – Zpěv, kytara, ukulele, klávesy, perkuse (bonga, ocean drum, 

rumba koule, chřestidla atd.) a Orffovy nástroje aj. 

Biblioterapie – Čtení a prohlížení knih individuálně i ve skupině, návštěvy městské 

knihovny, tvorba kroniky stacionáře aj.  

Arteterapie – Užití různých výtvarných technik, výroba přáníček k příhodným 

příležitostem, příprava výrobků z různých přírodních materiálů aj. Tvořili  jsme 

krmítka z PET lahví a šišek, velikonoční košíčky, ozdoby ze slaného těsta, obrázky 

z oblázků, zoo z kaštanů, podzimní draky, ozdobné barevné koule, adventní 

svícny a věnce, anděly, voňavé koule z finského mechu s kořením aj. Malovali 

jsme na tašky, barvili vajíčka, dlabali dýni, kreslili různé obrázky do rámečků, 

tiskali na papírové tašky, vybarvovali XXL betlémské omalovánky atd. 

Bazální stimulace a relaxační programy – Do relaxačních programů jsme 

zařazovali relaxační hudbu, bazální stimulaci, vířivku na nohy, masáže hlavy atd.  
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Jemná a hrubá motorika – Jemnou 

motoriku jsme procvičovali např. při 

louskání ořechů, zatloukání hřebíků, 

smirkování prkének, práci 

s kinetickým pískem, ale i při zahradní 

terapii, arteterapii, ergoterapii atd. 

V pohybových aktivitách jsme se 

věnovali procházkám, rozcvičkám, 

protahování, posilování, tanci, 

aerobiku, sportovním olympiádám a využívali jsme i malý šlapací rotoped nebo 

posilovací stroje v parcích apod.   

Společenské hry (vědomostní i deskové atd.) – Např. Člověče, nezlob se!, Člověče, 

nežer mě!, Šmoulové, vědomostní pexesa, lotto, Opice, Z pohádky do pohádky, 

Jožin z bažin, cvrnkací fotbal. 

Práce s PC a tabletem – Učili jsme se ovládat počítač a tablet a zkoušeli jsme si 

různé aplikace (odpočinkové i vzdělávací). 

Finanční gramotnost – Seznamovali jsme se s hodnotou peněz a jejich funkcí a 

trénovali jejich používání při imaginárních i reálných nákupech.  

Tříděný odpad – Pořídili jsme si 

koše na tříděný odpad a 

připomínali si pravidla správného 

třídění, poté jsme se střídali ve 

vynášení odpadu do příslušných 

kontejnerů.   

Oslavy – Společně jsme slavili 

narozeniny i svátky a připomínali 

si různé významné dny a období 

v průběhu roku i aktuální 

společenské události. 

Tematické programy a dny – např. vánoční den, mikulášský den, hokejový den 

během MS v hokeji 2019 aj. 
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Nacvičovali jsme jízdu MHD a navštěvovali jsme obchody, poštu, knihovnu, 

kavárny, restaurace apod. Podnikali jsme vycházky do blízkého okolí (do parků, na 

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

dva celodenní výlety (do ZOO Praha a do zámeckého areálu v Loučeni s firmou 

Nielsen). Zašli jsme si zahrát bowling a navštívili jsme výstavu ocelových figurín, 

Muzeum smyslů, koupaliště na Pražačce, památník na Vítkově, výstavu o vlacích 

v OC Novodvorská Plaza, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Palace (představení 

„Český betlém“) a multikino v OC Atrium Flora (film „Sněžný kluk“). I v uplynulém 

roce se některé rodiny účastnily společného letního pobytu. 

Sami jsme přivítali návštěvy z řad sousedů, sponzorů a dárců, bývalých 

pracovníků a také mezi nás zavítali preventistka Policie ČR a několikrát i kazatel 

Sboru Církve bratrské v Praze 3.  

Uspořádali jsme také dvě tradiční vánoční vystoupení – jedno během nedělní 

bohoslužby ve Sboru Církve bratrské v Praze 3 (spojené s výstavou výrobků) a 

druhé pro studenty Gymnázia Elišky Krásnohorské a naše přátele.  

Zároveň jsme pokračovali ve spolupráci se středními i vysokými školami.  
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Výprava do ZOO 

Začátkem dubna jsme se jednoho šerého rána ve stacíku zasnili, jak by bylo 

krásné zase po čase navštívit pražskou ZOO. A jak jsme snili a snili, dostávala naše 

představa reálnějších podob – ve středu 24. 4. 2019 se do ZOO vypravíme. 

I počasí nám přálo! Prokousali jsme se přes pražské ucpané silnice, koupili si lístky 

a už jsme se drápali do kopce k orangutanům, ledním medvědům, žirafám, 

hrochům a slonům. I když některé z nás, pravda, zajímal spíše oběd v restauraci 

než cizokrajná zvířena a květena :-) Jediné, co nás potrápilo, byla nepřítomnost 

vláčku, na ten jsme se velmi těšili… Náladu nám však vyspravily houpačky a 

klouzačka. 

Před odchodem ze ZOO jsme neopomněli ani navštívit obchůdek se suvenýry, a 

mávajíce tučňákům a lachtanům, vydali jsme se (náležitě připečení od sluníčka) 

na autobus a hurá zpátky na Žižkov. A ve stacíku? Ve stacíku jsme se uchození 

svalili na gauč a do křesel, však jsme také podali skutečný sportovní výkon! :-)  
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Den s Nielsenem – Loučeň 2019 

V úterý 18. 6. 2019 nadešel náš velký den. V rámci „Nielsen Global Impact Day“ 

jsme se po roce opět sešli s našimi známými a přáteli z firmy Nielsen a opět 

s nimi vyrazili za hranice Prahy – tentokráte na zámek Loučeň, kde mají nádherný 

zámecký park plný všemožných labyrintů 

a bludišť. Pravda, trochu jsme se obávali, 

zda jsme si nenastavili příliš vysokou laťku 

– dokážeme se z bludišť vůbec vymotat? 

Ale protože nám Nielsenští stáli věrně po 

boku, probudila se v nás lví odvaha a 

pustili jsme se do všech překážek téměř 

po hlavě. 

Cesta nám utíkala dobře a úspěšně jsme 

se vyhnuli všem uzavírkám, což 

v současné zoufalé dopravní situaci byl 

obdivuhodný výkon. Přálo nám nejen 

počasí, ale i výjimečně nízká návštěvnost, 

takže jsme měli park bezmála pro sebe. 

Statečně jsme se poprali i s terénními 

nerovnostmi v parku a pohodová nálada 

se mezi námi rychle šířila. V místním amfiteátru jsme si na chvíli odpočinuli a 

divadelní pódium využili ke kulturní vložce, během níž jsme potrápili paměťové 

buňky a zavzpomínali na vánoční veršování. A protože se blížila doba oběda, 

vyslechli jsme si i pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili/pekli dort. 

Na závěr jsme si v lanovém koutku protáhli svalstvo, protože nás čekala klíčová 

bitva – tisové bludiště! Celých 1 450 m2 klikatých a slepých uliček, kde by 

zabloudil i Minotaurus… Ano, bylo to těžké, bylo to chvílemi až beznadějné, ale 

vězte, že jsme skutečně odešli bez ztrát na životech! :-) A v restauraci jsme se 

nechali rozmazlovat úžasnou a usměvavou obsluhou a pochutnali jsme si na 

výborném obědě, čímž jsme náš výlet hezky zakončili. 

Naši milí z Nielsenu, na letošní výlet budeme dlouho vzpomínat! Děkujeme za 

vaše nadšení, vaši dobrou náladu, vaši sílu, ochotu i trpělivost. A děkujeme i za 

to, že spolu s námi chcete pomáhat a rozdávat radost. AHOJ PŘÍŠTĚ! :-) 
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Bowling 

Přátelé, to byl mač! Ve středu 18. 9. 2019 jsme vyrazili na bowling a koule lítaly 

na vše strany jako splašené, zatímco kuželky padaly ostošest. Pod diskotékovým 

nebem jsme kouleli neonovými koulemi po modře nasvícených drahách a mezi 

jednotlivými hody trsali do rytmu českých i světových hitů.  

Po nervy drásajícím souboji zazněly fanfáry a za potlesku byly vítězům předány 

zlaté medaile. Na závěr jsme ještě zvedli nad hlavy velký zlatý pohár a zamířili 

jsme pomalu zpátky do stacíku. Máme takové tušení, že si to budeme muset 

někdy zopakovat… 

 

Navštívila nás Policie ČR 

V pátek 4. 10. 2019 nás navštívila úžasná paní preventistka od Policie ČR. 

Obdivuhodně rychle se zorientovala v našich domácích poměrech :-) a nedala se 

zaskočit ani kulturní vložkou „Okolo Třeboně“, ani potřebou pevného objetí. 

Společně jsme si povídali o práci policie a povinnostech občanů, vyzkoušeli jsme 

si policejní čepici, zapózovali na fotečku a dostali jsme modré náramky s číslem 

158, klíčenky a reflexní pásky. DĚKUJEME za zajímavý program a skvělý přístup! 
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Naše dvě vánoční vystoupení 

První prosincový den a zároveň první adventní neděli v roce 2019 nás čekalo 

tradiční vánoční vystoupení ve Sboru Církve bratrské v Praze 3. Během dopolední 

bohoslužby jsme zpívali, veršovali, znakovali, muzicírovali, smáli se a i fotky jsme 

divákům promítli, aby viděli, jak to u nás ve stacíku chodí a čemu všemu se 

věnujeme. Po bohoslužbě si diváci mohli prohlédnout připravenou výstavu 

našich vánočních výrobků a vězte, že se velmi líbily, což nás pěkně zahřálo na 

duši a podrbalo za ušima! 

V úterý 17. 12. 2019 zaplnili velký sál Sboru Církve bratrské v Praze 3 studenti 

z Gymnázia Elišky Krásnohorské, kteří si pro nás chystali kopec vánočních dárků! 

Pod svá pedagogická křídla si je vzaly: paní profesorka Nosková, paní profesorka 

Pařízková a paní profesorka Smetanová. Po našem vystoupení nám studenti 

rozdali dárečky a pomohli nám s jejich rozbalováním. Bylo kolem toho mnoho 

radosti a veselí, až nám z toho vyhládlo. Proto jsme se přesunuli do malého sálu, 
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kde nás čekalo drobné pohoštění. V živém hovoru jsme vydrželi velmi dlouho a 

zahráli jsme si také na klavír a saxofon písně vánoční i všednodenní. 

Naši milí gymnazijní přátelé, děkujeme za vaši návštěvu a váš elán a dobrou 

náladu! Velmi rádi jsme se s vámi po roce opět viděli a těší nás, že na nás myslíte.  
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I v roce 2019 jsme pracovali s vědomím vaší podpory v zádech – podpory nejen 

finanční a materiální, ale i modlitební a přátelské. Je to pro nás povzbuzením, že 

zůstáváte s námi a pomáháte nám být tu pro ty, kteří potřebují naše ruce, náš 

čas i naši blízkost. DĚKUJEME! 

 

V roce 2019 nás podpořili:  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Hlavní město Praha 

Městská část Praha 3 

Sbor Církve bratrské v Praze 3 

Nielsen Česká republika 

The GrECo Foundation 

GrECo International s.r.o. 

 

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 

Mgr. Martina Jarešová 

Daniel Komrska 

MgA. Kornélie Marečková 

Ing. Iva Matějková a Ing. Zdeněk Matějka 

MUDr. Vratislav Němeček 

Ing. Pavel Průša 

Pavla Průšová 

Marie Suková 

Lydie Šináglová-Linhartová 

Milada Wedellová 

Hana Šimková 

členové Sboru CB v Praze 3 

…a další 
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NÁKLADY (výdaje) 2019 Kč 

Materiálové náklady 125 888,00 

Energie 31 204,00 

Opravy a udržování 61 182,76 

Cestovné 5 175,00 

Služby (včetně nájmu) 204 331,83 

Mzdové náklady (včetně odvodů) 2 972 123,00 

Poskytnuté příspěvky 2 220,00 

Pojištění, bank. poplatky, daně 17 842,00 

Odpisy majetku 1 630,00 

Ostatní náklady (stravné) 11 679,00 

CELKEM 3 433 275,59 

 
 

 

VÝNOSY (příjmy) 2019 Kč 

Příspěvky na péči 362 602,00 

Příspěvky na stravu 112 002,00 

Úroky 5 705,66 

Grant HMP – sociální 515 000,00 

Dotace MPSV 2 348 000,00 

Dotace MČ Praha 3 30 000,00 

Přijaté dary 253 954,00 

Ostatní výnosy 1 691,00 

CELKEM 3 628 954,66 
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Organizace: Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 

Projekt: Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 

Statutární zástupce, ředitelka: Mgr. Petra Fausová 

Adresa: Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3 

IČO: 18629130 

Tel.: 222 584 355 

E-mail: stacionar@volny.cz 

Web: www.cb.cz/praha3/stacionar 

Datová schránka: rf5hm48 

Bankovní spojení: 478546133/0300 (ČSOB, Biskupcova 7, 130 00 Praha 3)

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