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Diakonie Západ v číslech
Diakonie Západ je střediskem Diakonie ČCE, druhého největšího poskytovatele sociálních služeb v České republice.

2012

1 kraj

13 druhů

41 zařízení

70 mil. Kč

Vznikla v roce 2012
fúzí 3 středisek:
Merklín, Rokycany,
Plzeň.

Působí v Plzeň‑
ském kraji.

Nabízí 13 druhů
registrovaných
sociálních služeb
a další navazující
činnosti.

Provozuje 41
specializovaných
zařízení.

Hospodaří s téměř
70 mil. Kč/rok (bez
dceřiné společnos‑
ti MTJ, o. p. s.).

200 lidí

7 300 klientů

200 projektů

2+1

2 společnosti

Zaměstnává více
než 200 lidí z re‑
gionu (bez dce‑
řiné společnosti
MTJ, o. p. s.).

Pečuje o více než
7 300 klientů.

Řeší více než 200
projektů za rok.

Má pověření
k výkonu sociálně
právní ochrany dětí
a je akreditovaná
jako dobrovolnická
agentura a vzdělá‑
vací instituce.

Zřizuje dvě dce‑
řiné společnos‑
ti: Možnosti tu
jsou, o. p. s. a Tabi‑
ta, o. p. s.
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Slovo ředitele
Milý čtenáři, milá čtenářko,
dostává se vám do rukou již 22. vý‑
roční zpráva Diakonie ČCE ze západ‑
ních Čech. Vlády odcházejí, pravidla se
mění, dotace kolísají, bují administra‑
tivní požadavky, ale i přes mnohé další
neočekávané zátěžové zkoušky jsme tu
s vámi již od obnovení činnosti Diako‑
nie ČCE po roce 1989. Je nám ctí vám
být po takovou dobu na blízku.

„

Jak chcete,
aby lidé jednali
s vámi, tak
jednejte vy
s nimi.
Dokonce mnohem více než na počát‑
ku sázíme na kvalitní služby. Ty jediné
mohou dlouhodobě obstát. Začínali
jsme jednou malou denní službou pro
děti. Nyní Diakonie Západ pomáhá již
7 300 lidem na 41 místech 13 různými
druhy sociálních služeb a dalšími čin‑
nostmi. Kromě toho nabízíme pracovní
uplatnění osobám se zdravotním zne‑
výhodněním v dceřiné firmě „Možnos‑
ti tu jsou“. Slavíme první stovku takto
zaměstnaných! Mohou pracovat v osmi
provozovnách napříč Plzeňským kra‑
jem a chystáme další.
Přesto stále ještě jsou tzv. „bílá mís‑
ta“ na mapě kraje. Obvykle v menších
městech, kde je poptávka po sociálních
službách, leč prostředků málo. Chceme
tam být a víme jak. Ve čtyřech městech
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nabízíme nové druhy integrovaných
sociálně‑komunitních služeb. Jsou šity
na míru. Za co nejméně prostředků co
nejvýživnější „drink“. Jsou vzorem pro
další lokality.
Ano, takto se projevuje společenská
odpovědnost církve, která je naší zřizo‑
vatelkou. Už 22 let v praxi naplňujeme
hodnotu lidské vzájemnosti, tzv. zlaté
pravidlo: „Jak chcete, aby lidé jednali
s vámi, tak jednejte vy s nimi.“
Jak jsme jednali my v roce 2014: Archa
projektově „vplula do Domažlic“. Ve‑
řejnost zaujaly dobročinné kampaně
H2Óda na Radost nebo Motor Open.
Adite spustila osvětovou kampaň ve
prospěch pěstounství dětí s postiže‑
ním. Stacionář Človíček prokázal kvali‑
tu akreditací „Pracoviště bazální stimu‑
lace“.
Plus zvyšuje novým projektem dostup‑
nost krizových služeb v Plzeňském kra‑
ji. V chráněném bydlení Můj 1+0 Přeš‑
tice se podařilo zateplit celý objekt
a vybudovat novou domácnost. Kluby
zajímavě podporují solidaritu mezi mlá‑
deží prostřednictvím dobročinné sbír‑
ky „Slušnej Bazar“. Jubilata se zaměři‑
la na seniory, aby „žili doma, důstojně
a bezpečně“. Poradna naopak senio‑
rům poskytovala cenné rady projektem
„Nejsme bezzubí, známe svá práva“
u předváděcích akcí. Novou brožuru
„Fuška se vyznat“ vydal Terén. Stručně
a srozumitelně radí, jak se vyhnout pra‑
covnímu vykořisťování cizinců. A v ne‑
poslední řadě jsme se stali součástí Po‑
travinové banky Plzeň.
Nenudíme se, co myslíte?
Petr Neumann

„

Petr Neumann

Diakonie Západ
pomáhá již
7 300 lidem
na 41 místech
13 různými
druhy sociálních
služeb a dalšími
činnostmi.
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Slovo duchovního
Je krátko po Veľkonočných sviatkoch,
kedy píšem tieto riadky. Preto budú
plné nádeje, istoty v svetlo, nový život.
Alebo nám aspoň pomôžu sa lepšie
a hlbšie zakoreniť? Asi si o mne bude
niekto myslieť, že som „na hlavu“, no
ako farárka som rada robila výročné
správy. Pretože vypracovávať výroč‑
nú správu znamená nechať si nastaviť
zrkadlo. Vypracovať výročnú správu
znamená sa pravidelne zastavovať, ob‑
zrieť sa a nechať si klásť otázky: Posu‑
nuli sme sa? Posunuli sme sa správne?
Alebo sme urobili potrebný krok vzad,
aby sme získali lepší pohľad na to, čo
máme urobiť? Blížime sa k cieľu? Alebo
je všetko úplne inak?
Nie je to vždy ľahké niekomu sa zod‑
povedať. Možno preto tak často počuť
výhovorky: načo to robiť. Treba ísť ďa‑
lej. Netreba strácať čas… Z vlastnej skú senosti viem, že je lepšie sa zastaviť po
kratších úsekoch života a bilancovať,
ďakovať za to, čo sa podarilo, nájsť ko‑
reň problému, prečo to niekde nejde,
ako by to malo ísť… No to, za čo som
bola najvďačnejšia bez ohľadu na situ‑
áciu pri hodnotení nejakého obdobia,
bolo vedomie: „Mně v Boží v blízkosti je
dobře.“ Žalm 73,28.
Keď som si uvedomila prítomnosť Pána
Boha, ktorý je vždy a všade pri mne,
aj pri tebe, priam ma oviala blaženosť.

„

Mně v Boží
v blízkosti je
dobře.

„

Nie je to vždy
ľahké niekomu
sa zodpovedať.
Možno preto
tak často počuť
výhovorky:
načo to robiť.
Bez ohľadu na výsledky, na očakáva‑
nia iných odo mňa, napnila ma radosť,
pokoj. Lebo to je podstatné. Aby som
Ho – môjho, nášho veľkého, mocného
Pána, Víťaza, ktorý premohol aj smrť –
cítila, zažívala, vnímala vždy a všade.
On mi totiž môže a chce dať svoj pokoj,
lásku, radosť, novú silu, život… Prečo by
to neurobil? Predsa mi daroval svoj ži‑
vot! Aby som ja mohol, mohla žiť. Bez
ohľadu na výsledky mojej či našej prá‑
ce. „Mně v Boží v blízkosti je dobře.“
Žalm 73:28. Toto bolo heslo roka 2014.

Darina Hybská Majdúchová

Prajem všetkým zariadeniam Diakonie
Západ, zamestnancom aj tým, ktorí ich
služby užívajú, aby toto: „Mně v Boží
v blízkosti je dobře.“ Žalm 73:28, moh‑
li zažívať denne, v súkromí i v práci,
nielen v roku 2015. Aby v prítomnosti
nášho Pána mohli vždy spočinúť a na‑
čerpať. Nech sa tak stane.
Amen.
Darina Hybská Majdúchová

Žalm 73:28
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Diakonie Západ

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy
Diakonie ČCE – středisko Západní Če‑
chy je právnickou osobou, evidovanou
v rejstříku vedeném Ministerstvem kul‑
tury ČR ve smyslu zák. č. 3/2002 Sb.,
o církvích a náboženských společnos‑
tech pod č. j. 9-288/2003 – 15222.

ceschopné a v místě potřebné služby
uživatelům ve většině obcí s rozšířenou
působností Plzeňského kraje. Být vůči
uživatelům přátelská a vstřícná.

Zřizovatelem Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy je Diakonie Českobratr‑
ské církve evangelické – účelové zaří‑
zení Českobratrské církve evangelické,
Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, založené za účelem po‑
skytování sociálních služeb, vzdělávání,
poskytování zdravotní péče a dalších
obecně prospěšných služeb.

Jedinečnost, laskavost a solidarita
›› Pomáháme i některým z těch, které
ostatní odmítají.

Používá kromě svého oficiálního názvu
v plném znění rovněž zkrácený „ob‑
chodní“ název Diakonie Západ, a to ze‑
jména v komunikaci s veřejností a do‑
nátory, stejně tak v této výroční zprávě.

Poslání
Diakonie Západ již více než 20 let po‑
skytuje sociální a duchovenské služby
v západočeském regionu v oblasti so‑
ciální péče a prevence. Řeší jedinečné
projekty a je platformou pro řadu ko‑
munitních aktivit.
Diakonie Západ se zaměřuje na je‑
dinečné služby lidem s těžkou poru‑
chou autistického spektra, s mentálním
a kombinovaným postižením, vyniká
komplexní péčí o ohrožené děti a je‑
jich rodiny, prostřednictvím své dceřiné
společnosti zaměstnává osoby s těles‑
ným nebo mentálním znevýhodněním
a sociálně podniká.
Diakonie Západ hájí zájmy a zvyšuje
dostupnost služeb a příležitosti lidem
tak, aby žili kvalitněji navzdory své ob‑
tížné životní situaci.

Vize
Diakonie Západ chce být kvalitní, pro‑
fesionální, efektivní, vlivná a respekto‑
vaná organizace. Poskytovat konkuren‑
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Hodnoty

›› Pomáháme bez ohledu na vyznání,
sociální status, politické přesvědče‑
ní.
›› Reagujeme na výzvy a realizujeme
úkoly, které nemusí být společensky
atraktivní, přesto jsou lidem potřeb‑
né.

›› Zprostředkovávat práci, připravo‑
vat k práci a zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením.
›› Zvyšovat povědomí veřejnosti o se‑
xuálním životě lidí s mentálním po‑
stižením.
›› Hájit zájmy osob na okraji společ‑
nosti.
›› Podporovat rozvoj komunitních ak‑
tivit.

Poskytované služby
Středisko poskytuje tyto druhy sociál‑
ních služeb:
›› pečovatelská služba,

›› Poskytování služeb chápeme jako
praktický projev křesťanské víry
a společenské odpovědnosti sborů
Evangelické církve v západních Če‑
chách, jako projev osobní odpověd‑
nosti za kvalitu života. K naplňování
poslání diakonie jsou zváni lidé bez
ohledu na vyznání.

›› denní stacionáře,

Komplexnost a individuální přístup
›› Nabízíme služby orientované na jed‑
notlivce.

›› terénní programy,

›› Podporujeme maximální možné se‑
trvání člověka v jeho přirozeném
prostředí.
›› Usilujeme a zajišťujeme potřebnou
věcnou i časovou návaznost služeb
v zájmu klienta.

Cíle

›› odlehčovací služby,
›› domovy pro osoby se zdravotním
postižením,
›› centra denních služeb,
›› chráněná bydlení,

›› sociální rehabilitace,
›› krizová pomoc,
›› sociálně aktivizační služby pro rodi‑
ny s dětmi,
›› odborné sociální poradenství,
›› nízkoprahová
a mládež,

zařízení

pro

›› podpora samostatného bydlení

›› Zvyšovat kvalitu života sociálními
službami a duchovenskou péčí.

a služby náhradní rodinné péče.

Základní identifikační údaje a kontakty
Sídlo střediska:Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Kontaktní a korespondenční adresa:Americká 29, 301 00 Plzeň
Ředitel: Bc. Petr Neumann
Kancelář ředitele: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany
IČ: 453 31 1 54
Telefon: +420 371 709 610
E‑mail: zapad@diakonie.cz
Webové stránky: www.diakoniezapad.cz

děti
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Správní orgány střediska
Správní rada střediska

Vrcholový management

Předseda
Bc. Petr Neumann
e‑mail: petr.neumann@diakonie.cz

Bc. Petr Neumann
ředitel střediska, manažer úseku rozvoje lidských zdrojů a provozu

Členové SR
Roman Hajšman, DiS.
e‑mail: roman.hajsman@diakonie.cz
Bc. Barbora Hrdonková
e‑mail: barbora.hrdonkova@diakonie.cz
Mgr. Lucie Petříčková

Bc. Barbora Hrdonková
manažer úseku služeb sociální péče
Mgr. Lucie Petříčková
manažer úseku služeb sociální prevence
Roman Hajšman, DiS.
manažer ekonomického úseku a ředitel MTJ, o. p. s.
Mgr. Libor Janíček
manažer úseku vnějších vztahů

e‑mail: lucie.petrickova@diakonie.cz

Střední management

Bc. Pavel Šefl (do 31. 12. 2014)
e‑mail: pavel.sefl@diakonie.cz

Mgr. Jiřina Ullmanová
koordinátor náhradní rodinné péče

Mgr. Lenka Houšková (od 1. 1. 2015)
e‑mail: lenka.houskova@diakonie.cz

Mgr. Irena Macháčková
koordinátor sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Dozorčí rada střediska

Mgr. Václava Egermaierová
koordinátor nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, krizové pomoci a prevence
pro školy a veřejnost

Předseda
Ondřej Pellar

Jan Neckář, DiS.
koordinátor poradenských služeb

Místopředseda
Mgr. Karel Šimr

Mgr. Zdislava Svitáková
koordinátor pobytových služeb sociální péče

Členové DR
MUDr. Václava Gutová
Ing. Pavel Šalom
PhDr. Iva Šteklová
JUDr. Jaroslav Tomášek
Mgr. Petr Grendel
Mgr. Radek Matuška
Ing. Josef Beneš
Bc. Jiří Pavlík
Martin Helebrant, MBA

Marie Šamanová
koordinátor denních služeb sociální péče
Markéta Pinterová, DiS.
koordinátor pečovatelské služby
Mgr. Lenka Houšková
koordinátor lidských zdrojů
Mgr. Tomáš Benda
koordinátor PR a fundraisingu
Luboš Kolafa
koordinátor provozu
Dana Němcová
koordinátor ekonomického oddělení
Ing. Jitka Pišlová
koordinátor projektového managementu
Ing. Václava Krausová
koordinátor projektového managementu
Veronika Pavlíková Brožová
koordinátor vzdělávání
Bc. Jana Niklová, Dis.
koordinátor Místa pro všechny Havlíčkovka
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Služby sociální prevence
Slovo manažera úseku služeb sociální prevence
Rok 2014 byl pro služby sociální pre‑
vence prvním rokem, kdy většina z nich
nebyla financována z Individuálních
projektů Plzeňského kraje. Na začátku
roku panoval strach a nejistota. Udrží‑
me stávající služby v takovém rozsahu
jako v roce 2013 či budeme muset služ‑
by rušit, klientům vypovídat smlouvy,
propouštět pracovníky? Výsledky fi‑
nančních dotací nám ale daly zelenou.
Služby nebyly zrušeny nikde, kde byly
poptávány a kde o ně klienti měli zá‑
jem. A naopak. Dokonce jsme mohli na‑
bídnout více.
Služby pro rodiny s dětmi Archa se
nově objevily v lokalitách Domažlicka,
Nepomucka a Klatovska. Nízkopraho‑
vé Kluby pro děti a mládež otevřely
své dveře a připravily program pro děti
mladší 11 let. Služba odborné krizové
pomoci se díky podpoře sbírkového
projektu Pomozte dětem rozšířila do
lokalit Dobřan, Rokycan a Domažlic.
Úspěšně jsme ukončili dvouletý pilotní
projekt Archa – Vylodění. Jeho výstu‑
py – Metodika práce s ohroženými dět‑
mi na základních a středních školách
a Závěrečná zpráva projektu – jsou ke
stažení na webových stránkách Diako‑
nie Západ. Poradna pro občany v ne‑
snázích získala finanční prostředky
v projektu „Proč zrovna já?“, které vyu‑
žívá pro práci s oběťmi trestné činnosti.
Zároveň se začalo jednat také o jejím
rozšíření do Klatov. Adite pro náhradní
rodiny se v tomto roce stala opět jed‑
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ním z důležitých aktérů v osvětě ná‑
hradní rodinné péče v Plzeňském kraji.
Spolu s organizací LATUS pro rodinu se
v rámci kampaně „V pěstounské rodině
jsem doma“ zaměřila na vyhledávání
pěstounů především pro děti se zdra‑
votním postižením. A v pozadí nezůstal
ani Terén pro ohrožené osoby. Kromě
řady služeb poskytnutých uživatelům
v roce 2014 vydal také informační bro‑
žuru zaměřenou na prevenci obchodu
s lidmi a pracovního vykořisťování.
Novinkou roku 2014 se stal projekt Mís‑
to pro všechny, který jsme začali rea‑
lizovat v Horažďovicích a který místní
obyvatelé sami pojmenovali „Havlíč‑
kovka“ podle ulice, ve které se nachá‑
zí. Hlavním záměrem tohoto projektu
je vymyslet, jak v malé lokalitě co nej‑
lépe propojit potřebné sociální služ‑
by s komunitním a kulturním životem
obyvatel. Vstupní branou do Místa pro
všechny Havlíčkovka se nám stala ča‑
jovna Čajokraj, provozovaná dceřinou
společností Diakonie Západ Možnosti
tu jsou. Projekt nastartoval až v druhé
polovině roku, ale už tak se pro nás
stal velkým zdrojem zkušeností. Přináší
spousty otázek a vyzývá k přemýšle‑
ní. Jak smysluplně nastavit spolupráci
mezi jednotlivými aktéry účastnícími
se každodenního života v lokalitě? Jak
efektivně a účinně poskytovat sociální
služby v malé lokalitě? Jak spolupra‑
covat v rámci Diakonie Západ? Jak
vhodně zapojit do projektu obyvatele

Lucie Petříčková

lokality? Odpovědi na tyto otázky ješ‑
tě hledáme, nicméně doufáme, že se
nám je podaří zodpovědět a Místa pro
všechny se pak stanou důležitou sou‑
částí i dalších lokalit Plzeňského kraje.
Děkuji všem svým kolegům za pracovní
nasazení v roce 2014. Děkuji, že jste se
nenechali zviklat pochybnostmi a nejis‑
totami začátku roku, že jste dokázali re‑
agovat na potřebu rozvoje i zvyšování
kvality služeb, že jsme společně hledali
odpovědi na otázky, které nám tento
rozvoj přináší. Přeji nám všem hodně sil
do další společné práce.
Lucie Petříčková
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ADITE

Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.

PRO NÁHRADNÍ RODINY

Kontakty
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 23
Telefon: +420 731 125 429
E‑mail: adite.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Adite pro náhradní rodiny je služba do‑
provázení pěstounských rodin posky‑
tovaná na základě pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí, dle záko‑
na 359/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

Poslání
Posláním služby Adite pro náhradní
rodiny je doprovázet pěstounské ro‑
diny při vytváření bezpečného a har‑
monického prostředí pro zdravý vývoj
dětí. Tým pracovníků vnímá náhradní
rodinnou péči jako příležitost a šanci
pro ohrožené děti.

Cílová skupina
Pěstounské rodiny s dětmi do 18 let, zá‑
jemci o pěstounství.

Počet klientů
V roce 2014 jsme doprovázeli 143 pěs‑
tounských rodin, tj. 542 klientů, z toho
286 dospělých a 256 dětí, z nichž
179 dětí bylo v pěstounské péči. Opro‑
ti roku 2013 se počet klientů zvýšil
o 18 pěstounských rodin, 53 klientů,
počet dětí v pěstounské péči vzrostl
o 15.

Působnost
Adite pro náhradní rodiny působí na
území Plzeňského kraje v oblastech
Plzeňsko, Rokycansko, Nýřansko, Do‑
mažlicko, Horšovskotýnsko, Horažďo‑
vicko, Sušicko.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Slovo koordinátora
Služba Adite pro náhradní rodiny
procházela v roce 2014 rozvojem
v oblasti přímého poskytování služ‑
by, a to zaváděním nových meto‑
dických postupů do praxe a hledá‑
ním cest pro co nejlepší podporu
pěstounských rodin. Služba dopro‑
vázení funguje v ČR od roku 2013
v souvislosti s novelou zákona
o sociálně právní ochraně dětí. Mů‑
žeme tak být svědky systémových
změn v péči o ohrožené děti a být
při vzniku nových služeb a procesů.
Zároveň každá změna s sebou nese
i spoustu obtíží, a tak jsme se i my
po celý rok potýkali s nejasnostmi
kolem vymezení naší služby z hle‑
diska rozsahu poskytovaných slu‑
žeb, možností použití státního pří‑
spěvku na výkon pěstounské péče
na služby, které vnímáme pro pěs‑
tounské rodiny jako nezbytné.
Počet doprovázených rodin vzros‑
tl v roce 2014 na 143 (v roce 2013
jsme doprovázeli 125 rodin). Během
roku se rozšířil náš tým na 12 pra‑
covníků na plný úvazek, naváza‑
li jsme spolupráci s dobrovolníky,
kteří jsou vítanou pomocí při akcích
pro rodiny, spolupracují s námi i lek‑
toři, kteří pomáhají doučovat děti
v rodinách, máme pracovníky, kte‑
ří poskytují odlehčení pěstounům.
Rozšířili jsme nabídku poskytova‑
ných služeb o tábory pro děti z ná‑
hradní rodinné péče (1 pobytový
a 2 příměstské), víkendové poby‑
ty pro rodiny s dětmi (5 víkendů),
pravidelná měsíční klubová a vzdě‑

Jiřina Ullmanová

lávací setkání ve 4 lokalitách, jed‑
nodenní víkendová setkání (6 se‑
tkání). Realizovali jsme plavecký
klub Chobotničky. Věnovali jsme se
osvětové činnosti v oblasti náhradní
rodinné péče, v roce 2014 proběhlo
13 setkání s veřejností v 5 městech
Plzeňského kraje. Uspořádali jsme
též propagační akce Den pro rodi‑
nu v Sušici a Domažlicích, Den dětí
v Horšovském Týně.
V roce 2015 se služba zaměří na
dokončení metodického zajištění.
Bude se věnovat profesnímu rozvoji
pracovníků a zkvalitňování podpory
pěstounských rodin, a to příbuzen‑
ských, dlouhodobých či přechod‑
ných. Jako potřebné vnímáme pro‑
hlubování spolupráce s městskými
úřady a krajským úřadem, směřující
ke koordinovanému přístupu v pod‑
poře pěstounství v Plzeňském kraji.
Mgr. Jiřina Ullmanová

E‑mail: jirina.ullmanova@diakonie.cz
Telefon: +420 731 125 429
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Speciální poděkování
Zařízení služby
Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 730 802 698
E‑mail: adite.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Jana Žůrková
Provozní doba:
od 8:00 do 18:00 (po domluvě)
Adite pro náhradní rodiny
Rokycany
 vazu bojovníků za svobodu 68,
S
337 01 Rokycany
Telefon: +420 730 802 698
E‑mail: adite.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Jana Žůrková
Provozní doba:
od 8:00 do 18:00 (po domluvě)
Adite pro náhradní rodiny Sušice
Nuželická 60, 342 01 Sušice
Telefon: +420 733 614 621
E‑mail: adite.zapad@diakonie.cz
 edoucí zařízení:
V
Helena Makrlíková, DiS.
Provozní doba:
od 8:00 do 18:00 (po domluvě)
Adite pro náhradní rodiny
Domažlice

Děkujeme za spolupráci organizaci Latus pro rodinu, o. p. s., za podporu a in‑
spiraci v doprovázení pěstounských rodin a za partnerství v osvětové kampani
V pěstounské rodině jsem doma.

Vybrané projekty
Plavecký klub Chobotničky
Služba Adite pro náhradní rodiny realizovala v roce 2014 projekt s názvem „Cho‑
botničky“. Jedná se o plavecký klub, který reaguje na nedostatek zkušeností,
obavy či úzkosti z nových a neznámých věcí u specifické skupiny dětí z náhradní
rodinné péče. Projekt prostřednictvím hravé formy sbližuje děti s vodou a odstra‑
ňuje jejich strach z pobytu v nezvyklém prostředí. Zároveň těmto dětem zajišťuje
osvojení základních plaveckých dovedností, a to vše pod vedením zkušených pla‑
veckých lektorů. Plavecké lekce probíhaly v bazénu 1. ZŠ v Plzni jedenkrát měsíč‑
ně. V celkovém počtu se za rok 2014 plaveckého klubu „Chobotničky“ zúčastnilo
55 dětí z pěstounských rodin. Díky podpoře ze strany ÚMO 1 byly v průběhu roku
pořízeny plavecké pomůcky pro zkvalitnění výuky. Během roku 2014 se podařilo
u dětí odbourat pocit strachu z vody a pomoci vytvořit kladný vztah k vodě. Pro‑
jekt pokračuje v roce 2015.
V pěstounské rodině jsem doma
Kampaň zaměřená na osvětu v oblasti náhradní rodinné péče se v roce 2014 za‑
měřila na vyhledávání pěstounů pro děti se zdravotním postižením. V pěti měs‑
tech Plzeňského kraje probíhala setkání s veřejností a byly organizovány propa‑
gační akce na veřejných místech. V rámci kampaně jsme navštívili též ústavní

Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Telefon: +420 605 226 288
E‑mail: adite.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Jana Ulrychová, DiS.
Provozní doba:
od 8:00 do 18:00 (po domluvě)

Slovo uživatele
Rádi bychom s Vámi sdíleli své nadše‑
ní z organizace a průběhu víkendové‑
ho vzdělávacího pobytu pro pěstouny
v Braníčkově. Celý pobyt byl výborně
zajištěný. V krásném a klidném prostře‑
dí malého penzionu jsme strávili pří‑
jemný čas naplněný nejen vzděláváním,
ale i diskusí nad pro nás důležitým té‑
matem naplňování potřeb dětí. Vládla
tam příjemná a uvolněná atmosféra, ve
které byl prostor na vzdělávání, sdílení
se i společnou zábavu. Také děti odjíž‑
děly nadšené a už teď se těší na další
akci. Takže mnohokrát děkujeme.
Pěstouni z Horažďovicka
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Plavecký klub Chobotničky

Vzdělávání pěstounů

zařízení a seznamovali se s příběhy dětí, které žijí v těchto zařízeních a mohly by
být v rodině. Kampaň ukázala jako potřebnou podporu hostitelské péče v našem
kraji. V roce 2015 opět pokračujeme v osvětové činnosti, plánujeme 16 setkání
s veřejností v 6 městech kraje. Kampaň je realizována v partnerské spolupráci
s organizací Latus pro rodinu, o. p. s.

Vybrané akce
Den pro rodinu
V Sušici a Domažlicích proběhly v květnu 2014 oslavy Mezinárodního dne rodiny,
které organizovala Diakonie Západ. Dne 17. května 2014 proběhla na ostrově San‑
tos v Sušici akce, která byla pojata jako prezentace služeb, jež mají spojitost s ro‑
dinou a dětmi. Díky finanční podpoře města Sušice mohl být program obohacen
o divadelní představení a vystoupení hudební skupiny. Dne 15. května proběhla
na náměstí Míru v Domažlicích prezentace služeb Diakonie Západ s doprovod‑
ným programem pro rodiny s dětmi. Vystoupily též děti z Klubu Fontána pro děti
a mládež Domažlice a konalo se divadelní přestavení. V obou městech se bude
konat Den pro rodinu i v roce 2015.

DIAKONIE ZÁPAD 
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ARCHA

PRO RODINY S DĚTMI

Kontakty
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 02
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Archa pro rodiny s dětmi poskytuje
sociálně-aktivizační služby dle záko‑
na 108/2006 Sb., zákon o sociálních
službách. Má pověření k výkonu soci‑
álně-právní ochrany dle § 49 zákona
359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní
ochraně dětí.

Poslání
Posláním služeb Archa pro rodiny
s dětmi je poskytnout rodinám s dět‑
mi v obtížné životní situaci takovou
podporu, aby vlastními silami dokázaly
vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj
dítěte a vedly nezávislý život v rámci
společnosti. Služby jsou poskytovány
krátkodobě či dlouhodobě, v prosto‑
rách organizace nebo v přirozeném
prostředí rodiny.

Cílová skupina
Služby jsou určeny rodinám s dětmi do
26 let, ve kterých jsou děti ohroženy
např. traumatickou či zdravotní situací
v rodině, rizikovým chováním, nepřízni‑
vou ekonomickou situací či podmínka‑
mi bydlení, problematickými rodinnými
vztahy nebo nevhodným výchovným
stylem rodičů a rodina tyto situace ne‑
dokáže řešit vlastními silami.

Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu
životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím
dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.
Erich Fromm

Slovo koordinátora
Významným momentem ve fungo‑
vání Archy pro rodiny s dětmi bylo
postupné propojování terénního
a ambulantního týmu, které vyvr‑
cholilo fyzickým sloučením obou
plzeňských pracovišť. Můžeme tak
nabízet služby operativněji a flexi‑
bilněji, jsme stabilnější i spokojeněj‑
ší tým. Ten čítá 11 osob – sociálních
pracovníků, speciálních pedagogů
a psychologa, rozmístěných fyzicky
na dvou pracovištích – v Plzni a Su‑
šici, odkud vyjíždějí do celé oblasti
působnosti. K dispozici jsou také
ambulance v Domažlicích, Rokyca‑
nech a Horažďovicích.
Většina rodin využívá služeb na
doporučení orgánu sociálně práv‑
ní ochrany dětí. Archa se ovšem
snaží dlouhodobě a cíleně pod‑
porovat trend, kdy samy rodiny s
obtížemi jsou schopny vyhodnotit
svoji situaci a vyhledat pomoc dle
svých aktuálních potřeb. V tomto
kontextu vnímáme potřebu zvyšo‑
vat informovanost široké veřejnosti
o sociálně aktivizačních službách
pro rodiny s dětmi. Současně je

Působnost
Archa pro rodiny s dětmi působí v Plzni
a okolí do 30 km, dále pak v bývalých
okresech Domažlice a Klatovy. V roce
2014 rozšířila svoji působnost o okres
Domažlice, Klatovsko a Nepomucko.

Počet klientů

Speciální poděkování

V roce 2014 jsme podpořili 191 rodin
s 338 dětmi. Oproti roku 2013 se po‑
čet podpořených rodin zvýšil o 13 rodin
s celkem 40 dětmi.

Děkujeme orgánům sociálně právní
ochrany dětí a dalším organizacím, se
kterými společně pracujeme v zájmu
rodin. Poděkování patří také dobrovol‑
níkům, kteří odpracovali v našich rodi‑
nách více než 1100 hodin.

Irena Macháčková

pro šíření informací rozhodující
úzká spolupráce s nejrůznějšími
odborníky a institucemi v oblasti
péče o děti nebo rodinu. Můžeme
jen odhadovat přesné důvody, sku‑
tečností však je, že stále více rodin
nachází cestu do Archy samo, tedy
bez obvyklého doporučení orgánů
sociálně právní ochrany a daří se
tak naplňovat jeden z našich zámě‑
rů i do příštích let.
Mgr. Irena Macháčková

E‑mail: irena.machackova@diakonie.cz
Telefon: +420 730 802 697

Slovo uživatele
„Do Archy jsem přišel kvůli rozvodu
svého manželství. Sezení mi velice po‑
mohla. Pomohla mi, jak se s některými
věcmi srovnat, jak zlepšit komunikaci.
Určitě to mělo smysl. Chtěl jsem také
já nějak pomoci Arše, proto jsem nabídl
zakoupení diagnostické pomůcky pro
děti - Klokanův kufr. Ten se v té době cí‑
leně snažily pracovnice Archy zakoupit,
ale chyběly prostředky (cca 21 000 Kč).“
L. Kuchynka, Kufi Int, s.r.o.
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Zařízení služby
Archa pro rodiny s dětmi
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Martina Vojtěchová
Provozní doba:
pondělí 9:00 – 19:00, úterý 9:00 –
16:30, středa 9:00 – 16:30, čtvrtek
12:00 – 18:30, pátek 9:00 – 15:30
Archa pro rodiny s dětmi
Rokycany
 vazu bojovníků za svobodu 68,
S
337 01 Rokycany
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Martina Vojtěchová
Provozní doba:
dle objednání
Archa pro rodiny s dětmi Sušice
Nuželická 60, 342 01 Sušice
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa.zapad@diakonie.cz

s první desítkou rodin s nejrůznějšími obtížemi a potřebami. Ty využívaly převáž‑
ně terénní služby, přestože v Zahradní ulici měly k dispozici, spolu s dalšími služ‑
bami Diakonie Západ, také ambulantní pracoviště Archy. K dalšímu rozšíření slu‑
žeb tentokrát o lokalitu Klatovska došlo na podzim. Reagovali jsme na poptávku
města Klatovy a od podzimu rozšířili svoje služby do této lokality. Pro následující
rok nás čeká ještě rozvoj na Nepomucko, také na základě zájmu obce. Rozšíření
služeb také podpoří Nadace Terezy Maxové dětem.
Dospělí a děti školou povinní
„Dospělí a děti školou povinní“ je projekt na podporu domácí přípravy a vzdělání.
Za dětmi z 21 rodin docházelo 25 dobrovolníků, kteří děti podporovali v domácí
přípravě na výuku - pomáhali jim s domácími úkoly, procvičovali s nimi učivo, mo‑
tivovali je k učení. Pro děti předškolního a mladšího školního věku byly připraveny
skupinové aktivity k rozvoji osobnosti, během roku probíhaly 4 skupiny. Rodiče
dětí měli možnost využít výchovného a vzdělávacího poradenství speciálního pe‑
dagoga, dále pro ně bylo připraveno vzdělávání např. na téma specifických po‑
ruch učení či problematiky ADHD. Při vzdělávání rodičů bylo zajištěno hlídání dětí.
Další skupinou, která byla díky projektu podpořena, byli studenti středních a vy‑
sokých škol. Jim byla představena Diakonie Západ, projekt „Dospělí a děti školou
povinní“ a bylo jim nabídnuto zapojit se do projektu jako dobrovolníci. Dále byl pro
studenty vytvořen vzdělávací workshop na téma „péče o ohrožené děti a jejich ro‑
diny“. Osloveno bylo přes 200 studentů, workshopu se účastnilo na 60 studentů.

 edoucí zařízení:
V
Anna Páleníková, DiS.
Provozní doba:
dle objednání
Archa pro rodiny s dětmi
Horažďovice
Havlíčkova 46, 341 01 Horažďovice
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Anna Páleníková, DiS.
Provozní doba:
dle objednání
Archa pro rodiny s dětmi
Domažlice

Klokanův kufr v akci

Vylodění táborníků

Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa.zapad@diakonie.cz

Vybrané akce

Vedoucí zařízení:
Mgr. Martina Vojtěchová

Sociálně-aktivizační pobyt
V červenci Archa pro rodiny s dětmi realizovala první sociálně aktivizační pobyt.
Akce byla určena pro děti z podporovaných rodin, které by neměly jinak možnost
účasti na podobné akci pro děti. Cílem pobytu byl především rozvoj dětí, podpora
výchovných režimových opatření a osvojení si pozitivních návyků odpovídajících
věku dětí, např. rozvíjení nadání a dovedností (dle individuálních možností), kladný
vztah k plnění povinností, spolupráce a komunikace ve skupině, posílení zdravého
sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti. Skrze dosud nezažité situace (jízda
vlakem, putování přírodou, táborový režim, hry, spaní mimo domov, spoluzod‑
povědnost za program, zkušenost s výrazně podnětným prostředím, apod.) tak
vlastně pokračovala sociálně aktivizační činnost, která probíhá v rodinách. I přes
náročnost projektu připravujeme jeho pokračování v následujícím roce.

Provozní doba:
dle objednání
Terénní konzultační hodiny:
pondělí až pátek 8:00 - 18:00

Vybrané projekty
Archa pluje do Domažlic
„Archa pluje do Domažlic“ byl ná‑
zev rozvojového projektu, který spolu
s podporou města Domažlice umož‑
nil plánované rozšíření naší služby na
Domažlicko. Projekt podpořila i Na‑
dace Terezy Maxové. Archa pro rodi‑
ny s dětmi jako nový subjekt navázala
úzký vztah s místním orgánem sociál‑
ně právní ochrany a dalšími subjekty
angažovanými v péči o rodinu. A také
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Vzdělávací akce pro rodiče
Realizovali jsme téměř dvě desítky vzdělávacích aktivit pro rodiče. Mezi témata,
která se setkala s největším ohlasem, patřila: rozvoj emoční inteligence u dětí,
správný růst a vývoj dítěte, na co si dát v dnešní době pozor v oblasti financí, co
je dobré vědět o drogách, zdravá sexualita u dětí. Potěšující byla účast tatínků,
i když tvořili jen nepatrnou menšinu mezí více než 300 účastníky.
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KLUB

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kontakty
Svazu bojovníků za svobodu 68,
337 01 Rokycany
Podpora: 93399339/0800, VS 06
(Klub Akcent), 07 (Klub Atom),
08 (Klub Dok), 09 (Klub Echo),
10 (Klub Fontána)
Telefon: +420 734 640 493
E‑mail: kluby.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Klub pro děti a mládež je sociální služ‑
ba registrovaná jako nízkoprahové zaří‑
zení pro děti a mládež dle § 62 zákona
108/2006 Sb., zákon o sociálních služ‑
bách.

Poslání
Kluby pro děti a mládež doprovází
a podporují děti a mládež při řešení
obtížných i každodenních situací a zvy‑
šují jejich šance uspět v dalším životě.
K dlouhodobým cílům Klubů patří ne‑
jen odborná sociální pomoc mladým
lidem, ale také jejich podpora a motivo‑
vání k odpovědnému přístupu ke zdra‑
ví, trávení volného času, vzdělávání,
budoucímu pracovnímu uplatnění i ke
svému okolí.

Cílová skupina

Život je jako hra šachů. Je jen na Tobě, jaké
tahy zvolíš.

Slovo koordinátora
Rok 2014 byl v Klubech pro děti
a mládež rokem nadmíru rozvo‑
jovým. S novým rokem došlo ve
všech pěti lokalitách k rozšíření
věkového rozmezí dětí, kterým je
služba určena, a to na 6-20 let. Od‑
bornou sociální práci jsme v zaříze‑
ních rozšířili o programy neformál‑
ního vzdělávání v rámci projektu
„Ve světě se neztratím“ a opravdu
jsme se neztratili.
Naopak jsme o sobě dali význam‑
nou měrou vědět, a to směrem
k novým uživatelům našich služeb,
ale také směrem k široké laické
i odborné veřejnosti. Naší největší
veřejnou akcí byl v posledním záři‑
jovém týdnu již tradiční Týden níz‑
koprahových klubů, v jehož rámci
byla představena putovní výstava
velkoformátových fotografií zachy‑
cujících příběhy našich uživatelů.
Další oblastí rozvoje pak byla pro‑
hlubující se spolupráce se základní‑
mi i středními školami v lokalitách
jednotlivých Klubů, jejímž cílem je
přiblížit odborné sociální služby
mladým lidem v jejich přirozeném
prostředí, kde tráví značnou část
svých dnů, tedy ve škole. Tato čin‑
nost je realizována v úzké návaz‑
nosti na další službu Diakonie Zá‑

Václava Egermaierová

pad – krizovou pomoc a tak se rok
2014 stal také rokem propojování
služeb v lokalitách s cílem zajišťo‑
vat komplexní odbornou pomoc
dětem v obtížných životních situa‑
cích v jednom místě a jedním pra‑
covním týmem.
Ani s koncem roku jsme v přípravě
novinek nepolevili a tak se prosi‑
nec nesl v duchu příprav na rozjezd
Klubu ve formě skříňového auta,
který bude od roku 2015 nabízet
službu v Poběžovicích, Bělé nad
Radbuzou, Boru u Tachova a Jano‑
vicích nad Úhlavou.

Kluby pro děti a mládež jsou určeny
mladým lidem od 6 do 20 let, kteří se
ocitají v ohrožení vyloučení ze spo‑
lečnosti vlivem chudoby, nízké úrovně
vzdělání, místa bydlení, etnického nebo
národnostního původu, řeší složité
životní situace ohrožující mezilidské
vztahy, zdraví nebo společenské či pro‑
fesní uplatnění nebo hledají základnu
pro realizaci svých vlastních aktivit.

Kluby pro děti a mládež působí ve měs‑
tech Dobřany, Domažlice, Horažďovice,
Plzeň, Rokycany a jejich okolí.

se dostávají takzvaní „husťácí“. Určitě
Klub můžu doporučit těm, co se doma
nudí a neví, jak trávit svůj volný čas,
nebo těm, co si potřebují s někým po‑
povídat a nemají zrovna s kým.

Počet klientů

Slovo uživatele

Míša (12 let)

V roce 2014 byla služba poskytnu‑
ta celkem 439 klientům, z toho bylo
79 klientů ve věku 6-10 let a 360 klientů
ve věku 11-20 let. Oproti roku 2013 je to
úbytek o 14 klientů.

Kdykoli mám nějaké starosti, můžu se
zastavit a svěřit se s tím pracovníkům.
Mám tady taky možnost si zahrát různé
hry, při kterých si užiju hodně srandy,
a zúčastnit se různých soutěží, za které

Působnost

Mgr. Václava Egermaierová

E-mail: vaclava.egermaierova@diakonie.cz
Telefon: +420 734 640 493
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Speciální poděkování
Zařízení služby
Klub Akcent pro děti a mládež
Rokycany
Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany
Telefon: +420 775 720 489
E‑mail: akcent.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Petra Pekařová
Provozní doba:
pondělí 13:00 – 18:00, úterý 13:00 –
18:00, středa 13:00 – 18:00, čtvrtek
13:30 – 14:30 a 14:30 – 18:00, pátek
zavřeno
Klub Atom pro děti a mládež Plzeň
Sokolovská 1327/74, 323 00 Plzeň
Telefon: +420 739 244 795
E‑mail: atom.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Jana Baťková
Provozní doba:
pondělí 14:30 – 19:00, úterý 14:30 –
19:00, středa 13:00 – 18:00, čtvrtek
13:00 – 17:00, pátek zavřeno
Klub Dok pro děti a mládež
Horažďovice
Havlíčkova 505, 341 01 Horažďovice
Telefon: +420 733 614 655
E‑mail: dok.zapad@diakonie.cz
 edoucí zařízení:
V
Bc. Miroslava Fialová
Provozní doba:
pondělí 13:00 - 17:00, úterý 13:00 17:00, středa 13:00 - 17:00, čtvrtek
13:00 - 17:00, pátek zavřeno

Klub Atom pro děti a mládež v Plzni by velmi rád poděkoval Mgr. Petře Káčer‑
kové, která ve spolupráci s humanitárním občanským sdružením „CHANCE
4 CHIL DREN“ již druhým rokem naše zařízení podporuje dárcovstvím ve formě
oblečení a módních doplňků. Tyto dary využíváme pro účely projektu „Slušnej
Bazar“, kdy je směňujeme za finance, které dále putují na dobročinné účely. Této
spolupráce si velmi vážíme a ještě jednou děkujeme.
Rádi bychom poděkovali Praktické škole v Horažďovicích za spolupráci v rámci
projektu „Ve světě se neztratím“, dále skautskému oddílu v Horažďovicích za pod‑
poru při pořádání volnočasových aktivit pro naše uživatele.
Další speciální poděkování patří Technickým službám města Dobřany a Měst‑
skému kulturnímu středisku Dobřany za podporu při realizaci akcí pro veřejnost
a propagaci služby.

Vybrané projekty
Ve světě se neztratím
Projekt „Ve světě se neztratím“ navazoval na stávající činnost nízkoprahových Klu‑
bů pro děti a mládež, měl podobu neformálního vzdělávání dětí a mladých lidí se
zaměřením na několik oblastí např. komunikace s vrstevníky, rodiči i autoritami,
dodržování společenských i zákonných norem, podporu týmové spolupráce, zvy‑
šování finanční, internetové gramotnosti aj. Aktivity byly realizovány formou pre‑
ventivně vzdělávacích besed, promítáním, workshopy, zážitkovými aktivitami či
v rámci výtvarných a sportovních dílen. Cílem projektu bylo zvyšování kompeten‑
cí mladých lidí, aby byli schopni bezpečně a odpovědně zvládat běžné i náročné
životní situace a zároveň se nedostávali do konfliktu se svým okolím a společ‑
ností. Projektové aktivity byly propojeny celoroční motivační hrou a odměněním
nejú spěšnějších účastníků v jeho závěru.

Klub Echo pro děti a mládež
Dobřany
Náměstí T. G. Masaryka 282, 334 41
Dobřany
Telefon: +420 734 640 492
E‑mail: echo.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Barbora Vladyková
Provozní doba:
pondělí 12:00 – 13:30 a 14:00 –
17:00, úterý 12:00 – 13:30 a 13:30
– 17:00, středa 12:00 – 13:30 a 13:30
– 17:00, čtvrtek 13:30 – 17:00, pátek
zavřeno, terénní práce pondělí
17:00 – 18:00, čtvrtek 12:00 – 13:00
Klub Fontána pro děti a mládež
Domažlice
Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Telefon: +420 734 686 667
E‑mail: fontana.zapad@diakonie.cz
 edoucí zařízení:
V
Mgr. Jakub Jansa
Provozní doba:
pondělí 13:00 - 18:00, úterý 13:00 16:00, středa 13:00 - 17:00, čtvrtek
13:00 - 17:00, pátek zavřeno, terénní
práce úterý 16:00 – 18:00
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Míša

Klub Echo - první a poslední zvonění

„Krimi-ani-mánie“ v Klubu Atom
Projekt „Krimi-ani-mánie“ byl realizován jako dlouhodobý preventivně–vzdělávací
program zaměřený na prevenci kriminality u dětí a mládeže, který vznikl za pod‑
pory Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Vyvr‑
cholením projektu byla dvoudenní animační dílna, v rámci které děti a mládež za
podpory odborných lektorů vytvořili pět krátkých animovaných filmů pojednáva‑
jících o kriminalitě mládeže, jejích formách, ale také o následcích a možnostech
řešení tohoto společensky nežádoucího jevu. Mladí lidé tak dostali možnost si
„na vlastní kůži“ vyzkoušet roli scénáristy, režiséra, kameramana, ale především
se jednotlivé snímky staly nositeli jejich vlastních životních příběhů. Projektu se
zúčastnili nejen samotní uživatelé Klubu Atom, ale také děti a mládež z dětského
domova Domino v Plzni.
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Vybrané akce
Zaostřeno na život
V posledním zářijovém týdnu se usku‑
tečnil již osmý ročník celorepubliko‑
vé kampaně přibližující nízkoprahové
kluby pro děti a mládež široké veřej‑
nosti, a to v rámci Týdne nízkopraho‑
vých klubů, který zaštiťuje Česká aso‑
ciace streetwork, oborová organizace
nízkoprahových služeb. Kluby Diakonie
Západ nezůstaly stranou.
Charakter akce se však v roce 2014 vý‑
znamně lišil od těch předešlých, jelikož
tentokrát Kluby, skrze své pracovníky
a klienty, vyšly na veřejná místa, kde
netradičním způsobem představily
rozsah své činnosti, cílovou skupinu
klientů, způsoby práce v nízkopraho‑
vých klubech a v neposlední řadě se
zde představili i zástupci dalších soci‑
álních služeb Diakonie Západ. Návštěv‑
níci této akce se tak mohli zapojit do
různých workshopů pro malé i velké,
zhlédnout výstavu velkoformátových
fotografií, které představovaly životy
našich uživatelů, poslechnout si hudeb‑
ní vystoupení, ochutnat různé druhy
čajů, projet se na koni, užít si divadelní
představení a mnoho dalšího. Každý si
zde mohl najít to své a o pozitivní ohla‑
sy nebyla nouze.

níci si vyzkoušeli tradiční i netradiční aktivity z různých oblastí. Pro děti a mládež
i pro jejich doprovod byly připraveny sportovní aktivity – od slack line přes stolní
tenis po kuželky či padák, mnoho společenských her a kreativní workshop. Umís‑
tění akcí v dobřanském „Parku pod nádražím“ navíc podpořilo myšlenku parku
jako prostoru pro střetávání lidí všech generací i zájmů. Akce tak navázaly na akti‑
vity projektu Místo pro každého, které se uskutečnily v roce 2013.

Zaostřeno na život v Klubu Atom

První a poslední zvonění s Klubem
Echo
Akce První a Poslední zvonění se vzta‑
hovaly k významným školním dnům –
začátku a konci školního roku a byly
zaměřeny na aktivní, smysluplné a zá‑
roveň bezpečné trávení volného času
dětí a mládeže v Dobřanech. Návštěv‑

Krimi-ani-mánie v Klubu Atom

Zaostřeno na život v Klubu DOK

Ve světě se neztratím

Krimi-ani-mánie v Klubu Atom

Ve světě se neztratím v Klubu Akcent
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PLUS

Ne každý, kdo bloudí, je ztracen.

PRO LIDI V KRIZOVÉ SITUACI

Kontakty
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 01
Telefon: +420 733 414 421
E‑mail: plus.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Plus pro lidi v krizové situaci je regis‑
trovaná sociální služba dle § 60 zákona
108/2006 Sb., zákon o sociálních služ‑
bách.

Poslání
Posláním služeb Plus pro lidi v krizové
situaci je poskytnout dětem, dospíva‑
jícím či dospělým jako jednotlivcům
a také párům a rodinám psychickou
podporu a bezpečné provázení v situ‑
acích, které sami vnímají jako naléhavé
a ohrožující a nedokážou je zvládat
vlastními silami.

Cílová skupina
Služby jsou určeny jednotlivcům
(dětem od 6 let, dospívajícím či do‑
spělým), párům a rodinám s dětmi
v krizové situaci, kterou vnímají jako
naléhavou a ohrožující. V rámci práce
s dětmi a dospívajícími se zaměřujeme
zejména na děti ohrožené syndromem
týraného, zneužívaného a zanedbáva‑
ného dítěte, dále na děti, které se ocitly
v situaci ohrožující jejich zdravý vývoj
či duševní pohodu. Stejně tak i na práci
s rodinnými příslušníky a blízkými oso‑
bami dětských uživatelů služby.

Počet klientů
V roce 2014 využilo služby krizové
pomoci 316 klientů, z toho 104 dětí
a mládeže ve věku 6-18 let. Oproti roku
2013 se počet klientů zvýšil o 101 klien‑
tů z toho o 93 dětí a mládeže ve věku
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J. R. R. Tolkien

Slovo koordinátora
Rok 2014 byl pro registrovanou
krizovou pomoc v Diakonii Západ
rokem plným změn. Nejprve došlo
k definitivnímu oddělení krizového
centra od služeb pro rodiny Archa,
přičemž krizové centrum začalo
používat nový název Plus pro lidi
v krizové situaci. V červnu se navíc
přestěhovalo z čp. 17 v Prokopově
ulici o pár metrů dál, do přízemí
domu čp. 25.
Velmi důležitým mezníkem se stal
úspěch projektu podpořeného ze
sbírky Pomozte dětem, který umož‑
nil rozvoj odborné krizové pomo‑
ci do lokalit, kde Diakonie Západ
provozuje Kluby pro děti a mlá‑
dež. Nejenže pracovníci v těchto
lokalitách měli možnost zvýšit své
dovednosti v oblasti krizové práce,
ale nastartovali i spolupráci se ško‑
lami v těchto lokalitách a odbornou
krizovou pomoc představili dětem
a mladým lidem. Navázali tak na
úspěšně dokončený pilotní projekt
Archa – Vylodění, podpořený Na‑
dací Sirius a realizovaný v letech
2012-2014 na jedné základní škole
v Rokycanech a na jedné střední
škole v Plzni.

6-18 let. Nárůst počtu nezletilých klien‑
tů souvisí s rozšířením služeb krizové
pomoci do míst s návazností na nízko‑
prahová zařízení pro děti a mládež.

Působnost
Plus pro lidi v krizové situaci působí na
území Plzeňského kraje, v oblastech Pl‑
zeňsko, Rokycansko, Domažlicko, Dob‑
řansko, terénní i ambulantní formou.

Václava Egermaierová

Změny provázely Plus pro lidi v kri‑
zové situaci i v druhé polovině roku,
kdy došlo k personální obměně
v plzeňském týmu. Nový a zároveň
také rozšířený tým krizových inter‑
ventů Diakonie Západ nastartoval
období hledání vzájemné spoluprá‑
ce napříč lokalitami a zároveň ještě
více pootevřel dveře mladším uži‑
vatelům služeb.
Mgr. Václava Egermaierová

E-mail: vaclava.egermaierova@diakonie.cz
Telefon: +420 734 640 493

Speciální poděkování
Děkujeme především Základní škole
ul. Míru v Rokycanech a Obchodní aka‑
demii a Ekonomickému lyceu v Plzni za
spolupráci při realizaci pilotního projek‑
tu Archa – Vylodění.
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Zařízení služby
Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 377 223 221
E‑mail: plus.plzen@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Tereza Chodlová
Provozní doba:
pondělí 9:00 – 19:00, úterý 9:00 –
16:30, středa 9:00 – 16:30, čtvrtek
12:00 – 19:00, pátek 9:00 – 16:00
Plus pro lidi v krizové situaci
Dobřany
 áměstí T. G. M. 282, 334 41 Dob‑
N
řany
Telefon: +420 734 640 492
E‑mail: plus.dobrany@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Barbova Vladyková
Provozní doba:
dle objednání
Plus pro lidi v krizové situaci
Domažlice
Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Telefon: +420 734 686 667
E‑mail: plus.domazlice@diakonie.cz
 edoucí zařízení:
V
Mgr. Jakub Jansa
Provozní doba:
dle objednání
Plus pro lidi v krizové situaci
Rokycany
Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany
Telefon: +420 739 244 869
E‑mail: plus.rokycany@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Kateřina Brožíková
Provozní doba:
dle objednání

Slovo uživatele

Nebýt krizového centra Plus, asi bych nenašla odvahu si s partnerem otevřeně
promluvit, možná by mi ruply nervy a šla bych na potrat a dnes bychom určitě
s přítelem neměli doma Pavlíka.“
Klientka Plus pro lidi v krizové situaci

Vybrané projekty
Rozvoj krizové pomoci v Plzeňském kraji
Projekt byl realizován od listopadu 2013 do prosince 2014 a byl financován ze
sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské
společnosti. Jeho cílem bylo zpřístupnit služby odborné krizové pomoci dětem
a mladým lidem v lokalitách Dobřany, Domažlice a Rokycany prostřednictvím
vyškolení našich pracovníků v Klubech v těchto lokalitách. Zároveň bylo cílem
projektu zvýšit povědomí dětí a mladých lidí, ale také široké veřejnosti, o existenci
služeb krizové pomoci natolik, aby v případě potřeby měli odvahu a dostatek
kompetencí (informací, schopností a dovedností) tyto služby využít.
Vytipovaní pracovníci v každé ze zmíněných lokalit absolvovali vzdělávací kurz
krizové intervence v rozsahu 150 hodin v občanském sdružení Remedium v Praze.
Jen v rámci nových lokalit bylo ve školním prostředí osloveno celkem 320 dětí.
V plzeňském krizovém centru byla tematika krizové pomoci a odborné pomoci
prezentována dalším 175 studentům v rámci 8 besed. Celkem tedy bylo touto for‑
mou osloveno 495 žáků a studentů. Tento projekt přispěl velkou mírou také k na‑
výšení počtu nezletilých uživatelů, kteří vyhledali služby odborné krizové pomoci.

Vybrané akce
Besedy se studenty středních škol
V průběhu roku 2014 se v prostorách Plusu pro lidi v krizové situaci a v Café
restaurantu Kačaba uskutečnilo pět besed se studenty Obchodní akademie, Cír‑
kevního a Masarykova gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček.
V úvodu každé besedy si studenti vyzkoušeli řešit v několikačlenných týmech
modelovou krizovou situaci, následně si prohlédli prostory krizového centra a se‑
známili se s pracovníky Plusu. Shlédli modelovou situaci - rozhovor s klientem,
který si připravily pracovnice Plusu, následovalo představení služby a volná dis‑
kuse na témata související s krizovým centrem nebo s krizovými situacemi, dle
zájmu studentů.

„Když jsem do krizového centra Plus
v červenci přišla, cítila jsem se pod tla‑
kem a ve stresu. Řešila jsem obavu, že
ode mě odejde přítel, se kterým vycho‑
váváme naše děti. Byla jsem podruhé
čerstvě těhotná a přítel mě podezíral,
že další miminko není jeho, chtěl, abych
šla na potrat. Jeho postoj mě úplně zni‑
čil, sesypala jsem se a nevěděla jsem,
kudy kam.
Konzultace s klientem

V Plusu jsem nejdřív několik setkání jen
brečela a mluvila pořád dokola o stra‑
chu o dítě a o vztahu s přítelem. Měla
jsem pocit, že mě pracovnice chápe
a fakt vnímá, co prožívám. To mi hodně
pomohlo. Společně jsme plánovali, co
můžu dělat, aby se náš vztah s přítelem
nerozpadl a abych se nemusela mimin‑
ka vzdát.

Beseda se studenty

Hovory +
V rámci tohoto projektu proběhla v roce 2014 debata pojmenovaná Bláznit je
božské aneb o spletitých vztazích duševního zdraví a spirituality. Akce proběhla
ve Frišově vile (Boženy Němcové 9). O své pohledy se s návštěvníky diskuse z řad
veřejnosti podělil psycholog a psychoterapeut Leoš Horák, ředitel Ledovce Martin
Fojtíček, psycholog Vojtěch Sivek a člověk s osobní zkušeností s duševní nemocí.
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PORADNA

Když si nevím rady, volám do Poradny.

PRO OBČANY V NESNÁZÍCH

Kontakty
 ojovníků za svobodu 68, 337 01
B
Rokycany
Podpora: 93399339/0800, VS 15
Telefon: +420 775 720 493
E‑mail: kpt.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Poradna pro občany v nesnázích je re‑
gistrovaná sociální služba dle § 37 zá‑
kona 108/2006 Sb., zákon o sociálních
službách.

Poslání
Poradna pro občany v nesnázích po‑
skytuje rady, informace a pomoc všem,
kteří se na ni obrátí. Je nezávislým
místem bezplatné, důvěrné a nestran‑
né pomoci, provází občany při jejich
obtížích. Usiluje o to, aby občané znali
svá práva a povinnosti, znali dostupné
služby a uměli vyjádřit své potřeby či
hájit své oprávněné zájmy. Poradenství
poskytujeme zejména v oblasti rodin‑
ných a partnerských vztahů, bytové
problematiky, pracovněprávních vzta‑
hů, majetkoprávních vztahů, ochrany
spotřebitele, dluhového poradenství,
poradenství obětem trestných činů
a řadě dalších.

Cílová skupina
Služby Poradny pro občany v nesná‑
zích jsou určeny lidem v nepříznivé
životní situaci převážně z Rokycan
a okolí, kteří si nedokáží pomoc vlast‑
ními silami a obrátí se na poradnu se
žádostí o informaci, radu nebo pomoc.

Počet klientů
V roce 2014 Poradnu pro občany v ne‑
snázích navštívilo 501 uživatelů. Oproti
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Slovo koordinátora
Rok 2014 byl pro službu Poradna
pro občany v nesnázích poměrně
zásadním mezníkem v dosavadní
historii. Podařilo se úspěšně ukon‑
čit realizaci ročního projektu „Pení‑
ze pod kontrolou“, jež byl podpo‑
řen ČSOB Nadačním programem
vzdělávání. V tomto projektu jsme
se mimo poskytování odborného
sociálního poradenství v oblasti
dluhové problematiky zaměřili na
zvyšování finanční gramotnosti
dětí z dětských domovů a NZDM.
Dále se nám podařilo uspět ve ve‑
řejné zakázce vyhlášené Probační
a mediační službou ČR a nyní se
v lokalitě Rokycany podílíme na
realizaci projektu „Proč zrovna já?“,
který se zaměřuje na poradenství
a pomoc obětem trestných činů.
Díky zapojení do projektu „Proč
zrovna já?“ jsme mohli rozšířit tým
poradců o dalšího člena. V roce
2014 tvořili náš tým již 4 poradci,
což je v dosavadní historii Porad‑
ny nejvyšší počet. Díky rozšíření
našeho týmu jsme mohli přistou‑
pit k přípravě dalšího historického
milníku v memoárech Poradny, a to
zřízení kontaktního místa v Klato‑

roku 2013 je to úbytek o 9 klientů, což
je minimální pokles. Celkem Poradna
v roce 2014 poskytla 959 konzultací
během 126 provozních dní. Nejčastěji
byly řešeny dotazy z oblasti finanční
problematiky, pracovního práva, majet‑
koprávních a rodinných vztahů. Nejví‑
ce dotazů, a to 141, bylo vzneseno ve
věci insolvenčního řízení (tj. oddlužení)
a 136 se týkalo exekucí.

Jan Neckář

vech. V průběhu roku 2015 budeme
pracovat na zviditelnění nového
místa poskytování služeb Poradny
nejen směrem k veřejnosti.
Uplynulý rok pro Poradnu zname‑
nal mnoho nového. I přes tyto vý‑
znamné události se domnívám, že
se podařilo udržet kvantitu a také
kvalitu námi poskytovaných slu‑
žeb z let předchozích. Celému
týmu, a to ne jen z řad poradců, ale
i „podpory“ děkuji za odvedenou
práci.
Jan Neckář, DiS.

E-mail: jan.neckar@diakonie.cz
Telefon: +420 775 720 493

Působnost
Poradna pro občany v nesnázích je
spádová pro Rokycany a blízké okolí.
Od roku 2015 pak i pro Klatovy a okolí.
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Speciální poděkování
Zařízení služby
Poradna pro občany v nesnázích
Rokycany
 ojovníků za svobodu 68, 337 01
B
Rokycany
Telefon: +420 373 728 536,
+420 775 720 492
E‑mail: poradna.rokycany@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Kateřina Polcarová, DiS.

Děkujeme pracovnicím PMS Rokycany za spolupráci a podporu v projektu na po‑
moc obětem trestných činů s názvem „Proč zrovna já?“. Stejně tak JUDr. Jaroslavu
Tomáškovi, který je garantem tohoto projektu, realizovaném Probační a mediační
službou ČR. V neposlední řadě děkujeme také JUDr. Jarešovi z Asociace občan‑
ských poraden, který je nám nápomocen při řešení složitých právních kauz.

Vybrané projekty

Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Nejsme bezzubí, známe svá práva
Cílem projektu bylo zvýšení schopností a dovedností seniorů hájit si svá práva
a oprávněné zájmy. V rámci projektu bylo poskytováno odborné sociální pora‑
denství, ale zejména bylo realizováno 5 seminářů pro seniory s cílem preventiv‑
ního působení na jejich aktivní účasti na předváděcích či podobných akcích. Na
seminářích bylo osloveno 103 seniorů. V rámci odborného sociálního poradenství
bylo poskytnuto 88 konzultací. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR.

Telefon: +420 734 393 161
E‑mail: poradna.klatovy@diakonie.cz

Vybrané akce

Provozní doba:
pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00,
úterý 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00,
středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00,
čtvrtek zavřeno, pátek zavřeno
Poradna pro občany v nesnázích
Klatovy

 edoucí zařízení:
V
Kateřina Polcarová, DiS.
Provozní doba:
středa 9:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00

Slovo uživatele
„Byl jsem v pracovní neschopnosti
a v této době u mě doma zaměst‑
navatel provedl kontrolu. Protože mě
nezastihli doma, odebrali mi 1 500 Kč.
Byl jsem v té době na jednání na úřa‑
dě, kde jsem měl něco doložit. Ovšem
nebyl jsem na uvedený termín úřadem
pozván, šel jsem tam o své vůli. Od lé‑
kaře jsem napsané vycházky v té době
neměl. V Poradně mi bylo sděleno, že
v době pracovní neschopnosti (první
dva týdny) může zaměstnavatel kont‑
rolovat, zda zaměstnanec dodržuje lé‑
čebný režim. Léčebný režim jsem prý
porušil, protože jsem se nezdržoval
doma v době pracovní neschopnosti,
přestože jsem neměl vycházky. Jedná‑
ní na úřadě jsem absolvovat nemusel,
když jsem tam neměl na ten den po‑
zvánku a mohl jsem si věc vyřídit jindy.
Zaměstnavatel byl proto v tomto přípa‑
dě oprávněný provést srážku z náhrady
mé mzdy.“
Uživatel Poradny pro občany v nesná‑
zích

Den Občanského poradenství
Den občanského poradenství připadá na den 27. 3. V roce 2014 vyšel tento den na
pátek, kdy Poradna není otevřena veřejnosti. My jsme se v rámci Dne občanského
poradenství rozhodli Poradnu pro veřejnost otevřít. Veřejnost jsme informovali
prostřednictvím Rokycanského deníku. Poradnu v tento den navštívilo 11 neobjed‑
naných uživatelů, což je nadprůměrná návštěva.

Pohled do čekárny Poradny

Konzultace s uživatelem

Konzultační místnost

Workshop pro seniory
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PREVENCE

PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

Kontakty
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 20
Telefon: +420 734 640 493
E‑mail: primarka.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Prevence pro školy a veřejnost není re‑
gistrovanou sociální službou, jedná se
o doplňkový program služeb Diakonie
Západ.

Poslání
Posláním Prevence pro školy a veřejnost
je pozitivně působit na žáky základních
a středních škol a také veřejnost, zvýšit
jejich připravenost k poskytování po‑
moci a svépomoci v krizových situacích
a motivovat je k formování zdravých ži‑
votních postojů.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Prevence pro školy
a veřejnost jsou především žáci základ‑
ních škol, studenti středních, vysokých
a vyšších odborných škol, široká laická
i odborná veřejnost.

Počet klientů
V roce 2014 byla služba poskytnuta
celkem více než 1200 klientům, oproti
roku 2013 je to úbytek o více než 600
klientů, což bylo způsobeno přeruše‑
ním finanční podpory z MŠMT a ukon‑
čením dvouletého projektu Archa-Vy‑
lodění.

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát
tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.
Mark Twain

Slovo koordinátora
Pro program Diakonie Západ ne‑
soucí název Prevence pro ško‑
ly a veřejnost byl rok 2014 rokem
změny. Velkým zásahem do jejího
fungování byla přerušená finanční
podpora z MŠMT i končící dvouletý
projekt Archa-Vylodění. Tato změ‑
na pak nastartovala změny další
– snížení personálního pokrytí pre‑
ventivních aktivit, s tím související
snížení nabídky pro školy, a to pak
nutně vedlo ke zvažování dalšího
fungování tohoto programu.
V průběhu roku se podařilo napojit
primárně preventivní programy na
službu Klub pro děti a mládež (níz‑
koprahová zařízení). Díky tomu byl
v první polovině roku 2014 úspěš‑
ně zakončen již zmiňovaný projekt
Archa-Vylodění a následně byla
úspěšně podána grantová žádost,
která na výsledky tohoto projektu
naváže v letech dalších a rozšíří
jeho aktivity do dalších lokalit.
K realizátorům vzdělávacích a pre‑
ventivních aktivit se postupně za‑
čaly přidávat i další služby Diako‑
nie Západ a nabídka vzdělávacích
a preventivních aktivit se tak ke
konci roku značnou měrou rozšíři‑
la. I když je i nadále v centru jejího
zájmu zejména cílová skupina dětí
a mladých lidí, nabídka vzděláva‑
cích programů směřuje také k ro‑

Působnost

Speciální poděkování

Plzeňský kraj, zejména lokality, v nichž
již působí některé ze služeb Diakonie
Západ.

Děkujeme především Základní škole
ul. Míru v Rokycanech a Obchodní aka‑
demii a Ekonomickému lyceu v Plzni za
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Václava Egermaierová

dičům těchto dětí, pedagogům,
pracovníkům spolupracujících či
návazných služeb, dále realizujeme
také programy pro širokou veřej‑
nost.
Celkově se tak změnila struktura
preventivních a vzdělávacích pro‑
gramů, adekvátně tomu se také
změnili pracovníci, kteří jednotlivé
aktivity realizují, neubralo to však
nic z kvality realizovaných progra‑
mů. Pro specifickou primární pre‑
venci přímo ve školách je však stále
peněz nedostatek a tak je rozsah
realizovaných programů nižší než
reálná poptávka ze škol.
Mgr. Václava Egermaierová

E-mail: vaclava.egermaierova@diakonie.cz
Telefon: +420 734 640 493

spolupráci při realizaci pilotního projek‑
tu Archa – Vylodění.
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Zařízení služby
Prevence pro školy a veřejnost nemá
žádná zařízení.

Vybrané projekty
Archa - Vylodění
V polovině roku 2014 jsme úspěšně
ukončili na základní škole ul. Míru v Ro‑
kycanech a Obchodní akademii v Plz‑
ni realizovaný projekt s názvem Archa
– Vylodění, který byl po celou dobu fi‑
nančně podporován Nadací Sirius. Díky
tomuto projektu měli žáci, studenti, je‑
jich rodiče, ale také pedagogové mož‑
nost obrátit se přímo na půdě školy na
externí pracovnici – krizovou intervent‑
ku a preventistku v jednom. Tato pra‑
covnice nejen, že na základě spoluprá‑
ce s výchovnými poradci a metodiky
prevence realizovala preventivní bese‑
dy přímo ve třídách, ale také nabízela
pravidelné konzultační hodiny přímo
v prostorách školy, v jejichž rámci moh‑
li zájemci využít možnost rozhovoru se
zaměřením na situace, které je trápí, se
kterými si sami nevědí rady a potřebu‑
jí si popovídat s odborníkem, který je
schopen jim aktivně naslouchat, pomo‑
ci vyrovnat se s nepříjemnými pocity,
ale také otevírat cesty k řešení dané
nepříjemné, zátěžové případně až kri‑
zové situace.
Kromě preventivních aktivit a konzul‑
tací projekt nabízel i mnohé další akti‑
vity. V jeho rámci se pravidelně kona‑
ly tzv. chodbové akce vyplňující čas
přestávek mezi vyučovacími hodinami.
K aktivitám projektu patřily i exkurze
do krizového centra či nízkoprahové‑
ho zařízení pro děti a mládež, besedy
s odborníky, ale také adaptační kurzy či
spravování schránky důvěry.
Doprovodným a přetrvávajícím výstu‑
pem tohoto projektu jsou nové webové
stránky www.helpyou.cz, facebooková
stránka Helpyou.cz, ale také set infor‑
mačních materiálů k rizikovému cho‑
vání v provedení pro tři cílové skupiny
- mládež, rodiče a pedagogové, které
budou i nadále distribuovány v rámci
našich preventivních a propagačních
akcí a v elektronické podobě jsou ke
stažení také na našich webových strán‑
kách.

Prevmania
Cílem tohoto projektu bylo včasné oslovení dětí a mladých lidí, zvýšení jejich kom‑
petencí a dovedností pro předcházení rizikovému chování u nich samých, příp.
u dalších osob v jejich sociálním okolí. Prevmania cílila také na podpoření schop‑
nosti včasné identifikace problematických jevů a přijetí osobní zodpovědnosti za
své další jednání a způsob řešení problematické či obtížné situace. Zobecněním
lze za cíl tohoto projektu považovat eliminaci, popř. snížení výskytu rizikového
chování a trestné činnosti dětí a mládeže v Plzeňském kraji.
Projekt zahrnoval realizaci jednorázových i dlouhodobých programů primární pre‑
vence v průběhu celého roku 2014, a to jak na úrovni sociálních služeb Diakonie
Západ, tak na úrovni základních a středních škol v plzeňském kraji. V nabídce byly
programy zaměřené na zvládání krizových situací, na předcházení předsudkům,
ale také se zaměřením na efektivní řešení konfliktů, sebeovládání či rizika volného
trhu práce, opominuta nezůstala tradiční témata jako je rizikové chování, mezilid‑
ské vztahy, kyberkriminalita a kyberšikana a mnohé další.
Součástí aktivit výše uvedených programů primární prevence je vyhledávání dětí
a mladých lidí ohrožených či zasažených rizikovým chováním, navázání kontaktu
s těmito dětmi a jejich motivování pro využívání dalších dostupných služeb Dia‑
konie Západ, popř. služeb dalších návazných institucí, s cílem eliminovat ohrožení
či snížit důsledky zasažení rizikovým chováním. Nedílnou součástí aktivit je také
spolupráce s pedagogickými pracovníky daných škol, a to jak v oblasti preven‑
tivních aktivit, tak v oblasti intervence u dětí, u kterých se rizikové chování již
projevilo.

Vybrané akce
Veškeré akce byly realizovány v návaznosti na další sociální služby Diakonie Zá‑
pad, a to Klub pro děti a mládež a Plus pro lidi v krizové situaci.

Chodbová akce v ZŠ

Adaptační kurz

Chodbová akce v ZŠ

Chodbová akce v OA
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TERÉN

TERÉN

PRO OHROŽENÉ OSOBY

PRO OHROŽENÉ OSOBY

Kontakty
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 21
Telefon: +420 737 651 641 (SOS
mobil)
E‑mail: teren.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Terén pro ohrožené osoby je registro‑
vaná sociální služba dle § 69 zákona
108/2006 Sb., zákon o sociálních služ‑
bách.

Poslání
Terén pro ohrožené osoby má za cíl
zejména boj s fenoménem obcho‑
dování s lidmi za účelem pracovního
vykořisťování. Služba je poskytována
především obětem obchodování s lid‑
mi, lidem tímto jevem a jevy příbuzný‑
mi ohroženým a dále všem azylantům
a migrantům pobývajícím na území ČR.
Služba působí jako terénní program
a tedy spolupracuje s uživateli přímo
v jejich prostředí, kde se je také snaží
aktivně vyhledávat. Pracovníci nabízí
ohroženým osobám poradenství, zpro‑
středkování kontaktu se společenským
prostředím, doprovody a asistence,
včetně pomoci při snižování rizik spo‑
jených se současným způsobem života.

Cílová skupina
Osoby vykořisťované, obchodované
a osoby těmito jevy ohrožené, azylanti
a migranti, oběti trestných činů.

Počet klientů
Terén pro osoby ohrožené v roce 2014
poskytl své služby 115 jednotlivým oso‑
bám. To oproti roku 2013 představuje
nepatrný úbytek a to o 13 osob. Oproti
tomu vzrostl v roce 2014 počet inter‑
vencí, které byly uživatelům poskytnu‑
ty a to z 1341 na 1400.
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Nikdy nekončící boj s větrnými mlýny
systému.

Slovo koordinátora
Do roku 2014 služba Terén pro
ohrožené
osoby
vstupovala
v tříčlenném týmu. Naneštěstí
hlavní projekt, kterým jsme chtěli
činnost služby posunout do jiné,
vzdělávací roviny, nevyšel. Podaři‑
lo se získat alespoň prostředky na
tisk informační brožury pro cizince.
Práce na tvorbě brožury pro nás
všechny byla novou výzvou a také
velkou neznámou. I když vše nepro‑
běhlo přesně podle plánu, podařilo
se nám brožuru vytvořit a myslím,
že je celkem povedená. Po této
zkušenosti si již umíme představit,
co vytvoření obdobného materiálu
obnáší a kolik je reálně zapotřebí
času. Do budoucna je to pro nás
cenný zdroj zkušeností.
Na konci roku jsme intenzivně řešili
podání nabídek do Individuálních
projektů Plzeňského kraje. Nutno
říci, že se pro další budoucnost
služby jednalo o existenční roz‑
hodnutí. Jsem proto velmi rád, že
se nám náš záměr vydařil a uspěli
jsme dle našich představ.
Zmíněný úspěch v individuálních

Působnost
Plzeňský kraj.

Speciální poděkování
Děkujeme za aktivní spolupráci při
každodenní práci pracovníkům Stře‑
diska celostátních programů a služeb
v Praze.

Příběh uživatele
Paní G. z Bulharska pracovala u pracov‑

Jan Neckář

projektech bude v roce 2015 zna‑
menat významné rozšíření pracov‑
ního týmu, ale také nutnost od‑
vést požadované výstupy zejména
v oblasti poskytovaných služeb.
Tyto změny budou klást na dosa‑
vadní tým a především pak na ve‑
doucího služby nové, vyšší nároky.
Celému týmu služby Terén děkuji
za doposud odvedenou práci a do
očekávaných změn a výzev v roce
2015 přeji hodně zdaru.
Jan Neckář, DiS.

E-mail: jan.neckar@diakonie.cz
Telefon: +420 775 720 493

ní agentury na smlouvu na dobu urči‑
tou. Vše se zdálo být v pořádku. Paní
G. skrze agenturu pracovala pro jednu
velkou firmu. Jediným problémem bylo,
že paní smlouvě nerozuměla, protože
byla psána v českém jazyce. Problé‑
my nastaly, když paní G. onemocněla.
Zaměstnavateli předala dokumenty
o pracovní neschopnosti a pobírala
nemocenskou. Následně zjistila, že její
zdravotní pojištění skončilo. Zdravotní
pojištění je vázáno na zaměstnanec‑
ký poměr. V pracovní smlouvě, které

DIAKONIE ZÁPAD 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Vybrané akce
Zařízení služby
Terén pro ohrožené osoby Plzeň
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 737 651 641 (SOS
mobil)
E‑mail: teren.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Jan Vaněk
Provozní doba:
pondělí 8:00 – 17:00, úterý 8:00 –
17:00, středa 8:00 – 17:00, čtvrtek
8:00 – 17:00, pátek 8:00 – 17:00

paní G. nerozuměla, jelikož byla psána
v českém jazyce, byla doba určitá vy‑
mezena termínem skončení prací pro
onu firmu. Pracovní poměr skončil bez
upozornění. Došlo k tomu, že firma
kvůli nemoci ukončila práci pro paní G.,
a tím skončil i zaměstnanecký poměr
v agentuře uplynutím doby určité. Ač‑
koliv pracovní neschopnost stále trvá,
pracovní poměr je skončen, a to aniž
by existovala jakákoliv pracovně práv‑
ní ochrana. Co se týká proplácení ne‑
mocenských dávek, terénní pracovníci
paní doprovodili na OSSZ a vyplácení
dávek zajistili zpětným přihlášením
k nemocenskému pojištění.

Vybrané projekty
Informační brožura pro cizince
Za nejvýznamnější bod naší práce
v roce 2014 považujeme úspěšné do‑
končení informační brožury pro cizin‑
ce, která mapuje nejčastější problémy
našich uživatelů. V textech se zde sna‑
žíme informovat potenciální uživatele
služby a osoby ohrožené výše zmíně‑
nými jevy o možnostech prevence ne‑
žádoucích jevů v pracovně-právním
vztahu zaměstnance a zaměstnavatele.
Brožura je psaná jednoduchým a sro‑
zumitelným jazykem a nabízí stručné
návody, jak se vyhnout, případně do‑
stat z nesnází, které přináší zejména
působení pracovních agentur na trhu
práce v ČR.

Participace na regionální platformě pro práci s cizinci a další úspěchy
Považujeme za důležitou participaci pracovníků služby na regionálních platfor‑
mách pro práci s cizinci na území Plzeňského kraje organizovanou CPIC a dále
součinnost služby při řešení nejzávažnějších problémů s oblastním inspektorátem
práce a cizineckou policií ČR. Služba je taktéž členem mezioborového týmu pro
oběti trestné činnosti. V rámci výše zmíněného tak na podzim proběhlo součin‑
né řešení případů zneužívaných osob při práci na dekoračních předmětech pro
vánoční a dušičkový trh vyráběných v zahradnictví Flora na Doubravce v Plzni.
Za zásadní považujeme úspěšné dokončení několikaleté spolupráce s uživatelem
služby, který soudní cestou a následně za přičinění exekutorského úřadu dosáhl
svého cíle, tj. vyplacení dlužné částky od podvodné agentury práce.
Zahraniční seminář
Pracovník služby se taktéž zúčastnil pracovního semináře v ukrajinském Užhorodu
na Užhorodské národní univerzitě, kde byla tematizována problematika pracovní‑
ho vykořisťování Ukrajinců v České republice a dopady migrace na oblast lidských
práv. Podobné osvětové akce jsou plánovány také na rok 2015.

Ubytovna pro cizince

Levné ubytování pro cizince

Místo s častým výskytem cizinců

Stavby - místa častého vykořisťování
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Služby sociální péče
Slovo manažera úseku služeb sociální péče
Za jeden provaz...
Sdílená radost ze společného díla
a možnost podělit se o starosti a pře‑
kážky, kterým se musím postavit. To
je to, co mi vždycky dodávalo sílu a
energii, když už z jakéhokoliv důvodu
ubývaly.
Je úžasné, pokud se podaří zaměřit
veškeré úsilí jedním směrem a dospět
ke kýženému výsledku. Zároveň je vel‑
mi úlevné vědět, že se v těžkých chví‑
lích mám o koho opřít.
Někdy směřování ke stejnému cíli stojí
spoustu času stráveného vysvětlová‑
ním a ne vždy se vysvětlení podaří. To
se pak musíme rozloučit a jít dál každý
svou cestou. Ale i to k životu a naší prá‑
ci patří.
Mám velikou radost z toho, že v roce
2014 jsme měli v úseku služeb sociál‑
ní péče nemalou řadu důkazů o tom,
že táhnout za jeden provaz stojí za to.
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Skvělý výsledek inspekce v chráně‑
ném bydlení Můj 1+0 pro osoby s po‑
stižením, získání certifikátu Bazální
stimulace ve Stacionáři Človíček pro
osoby s postižením, zvládnutí “za pro‑
vozu” rekonstrukce objektu Můj 1+0
pro osoby s postižením v Přešticích,
prosincový “rozjezd na poslední chvíli”
pečovatelské služby Jubilata pro oso‑
by potřebující péči v Dobřanech…těch
důkazů je opravdu spoustu a já zmiňuji
jen některé z té předlouhé řady. S dal‑
šími vás níže seznámí moji kolegové
a některé, takové ty “malé” zůstanou
navždy ukryté. Vědí o nich totiž jen ti,
kterých se bezprostředně týkají.
Moc dobře sama vím, že pořádně se
toho provazu chytit a zabrat vůbec
není snadné a leckdy to stojí spoustu
dřiny. O to víc si vážím toho, že táhnete
s námi!
Barbora Hrdonková

Barbora Hrdonková

DIAKONIE ZÁPAD 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

DOMOV

Pomoc má mnoho tváří.

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Kontakty
 erklín 194, 334 52 Merklín
M
u Přeštic
Podpora: 93399339/0800, VS 03
Telefon: +420 773 683 191
E‑mail: dozpradost.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Služba Domov Radost pro osoby s po‑
stižením Merklín je registrovaná sociální
služba dle § 48 zákona 108/2006 Sb.,
zákon o sociálních službách.

Poslání
Posláním Domova Radost pro osoby
s postižením je mladým a dospělým li‑
dem s autismem a mentálním postiže‑
ním, kteří k prožití aktivního a smyslu‑
plného života potřebují stálou pomoc,
poskytnout ubytování a stravu, podpo‑
řit je v co nejvyšší možné míře samo‑
statnosti a umožnit jim život podobný
jejich vrstevníkům. To vše formou sku‑
pinového soužití v jednotlivých domác‑
nostech.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve
věku od 18 do 60 let s poruchou autis‑
tického spektra (PAS) nebo mentálním
postižením bez kombinace se smyslo‑
vým postižením, kteří nemohou nebo
již nechtějí zůstat ve svém stávajícím
prostředí, a z důvodu snížení soběstač‑
nosti v důsledku svého postižení po‑
třebují k naplňování životních potřeb
a zvyšování životních dovedností pra‑
videlnou pomoc druhé osoby.

Počet klientů
V roce 2014 využívalo službu 30 klien‑
tů. Stejně tak jako v roce 2013.

Speciální poděkování
Velký díky patří celému Bazar tea‑
mu, který i v roce 2014 uspořádal jarní

Slovo koordinátora
Pomoc měla mnoho tváří v roce
2014 i v největší pobytové službě
Diakonie Západ Domově Radost
pro osoby s postižením. Jsem vel‑
mi ráda, že se podařilo tuto službu
v roce 2014 dofinancovat, protože
začátek roku působil velmi nejistě.
Museli jsme mít připravený plán
úspor a případných řešení pro pří‑
pad, kdyby se finanční prostředky
nepodařilo zajistit.
Velký úspěch jsme měli v oblas‑
ti PR, mediální zájem o Domov
Radost v roce 2014 zajistila origi‑
nální a netradiční kampaň H2Óda
na Radost, jejíž tváří byl stand up
komik Karel Hynek a jejímž cílem
bylo přivést kvalitní pitnou vodu do
Domova Radost. Zaujala porotce
ve dvou prestižních soutěžích ur‑
čených pro neziskové organizace –
Žihadlo a Být vidět. Jasným ukaza‑
telem tedy bylo, že se služba snaží
získávat finanční prostředky nejen
na svůj provoz, ale i na zajištění zá‑
kladní potřeby jakou je voda.
Probíhala také sbírka na nový mik‑
robus pro lidi s postižením, na který
se z větší části podařilo vybrat pe‑
níze na autosalónu s názvem Motor
open Plzeň Plaza.
Po celý rok se Domov Radost po‑
týkal s nedostatkem personálu.

a podzimní bazar v Luženičkách a vel‑
kou částí výtěžku znovu podpořil Do‑
mov Radost.
Také bychom chtěli moc poděkovat
dobrovolníkům z přeštické Billy, kteří
se stali důležitou součástí života na‑
šich uživatelů. V roce 2014 se účastnili
nebo připravovali celou řadu akcí (např.
návštěva cirkusu JOJO, Mikuláš atd.),

Zdislava Svitáková

I přesto však byl zachován plynulý
chod služby a kvalitu jejího posky‑
tování to nijak nezasáhlo.
Na závěr bych chtěla poděko‑
vat všem dárcům, dobrovolníkům
a příznivcům Domova Radost. Ve‑
lice děkuji vedoucí zařízení Ireně
Krobové a všem obětavým pracov‑
nicím, které se postaraly o to, aby
byla služba zajištěna i přes celou
řadu přesčasových hodin, a které
vkládají srdce do mnohdy tak ná‑
ročné a těžké práce. Nechybí jim
energie, tvořivost a postoj Diakona
= služebníka v péči o těžce posti‑
žené lidi.
Mgr. Zdislava Svitáková

E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz
Telefon: +420 773 683 190

podpořili nás prodejem vody, přiložili
ruce k dílu při výmalbě v Domově Ra‑
dost a natírání dřevěných teras. Moc
děkujeme!

Působnost
Plzeňský kraj.
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Vybrané projekty
Zařízení služby
Domov Radost pro osoby
s postižením Merklín

Merklín 194, 334 52 Merklín
Telefon: +420 773 683 191
E‑mail: dozpradost.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Irena Krobová
Provozní doba:
celoroční nepřetržitý provoz

Slovo uživatele
Kde se Ti vloni nejvíc líbilo?
Bylo to na táboře v Klenčí.
V Klenčí?
Jo, tam jak je ta socha.
S kým jsi tam byla?
S vychovatelkami a kamarády z Rados‑
ti.
Co jste dělali?
Chodili jsme na procházky do přírody,
koupat se na koupaliště, do města na‑
kupovat a do hospody.
Co sis dala v hospodě dobrého?
Miluju kávu se šlehačkou.

H2Óda na Radost
Originální kampaň H2Óda na Radost byla v roce 2014 zásadní a dotýkala se nás
všech. Jejím cílem bylo získat finanční prostředky na nový vrt a obnovu úpravny
vody v Domově Radost, a tím vyřešit více než rok trvající po povodňovou situaci
současného vrtu, který je jediným zdrojem pitné vody pro zařízení. V pátek 3. října
se podařilo z části vybraných finančních prostředků zajistit provedení zkušebního
vrtu, který by měl zajistit přívod kvalitní vody do Domova Radost. Celá situace by
se díky vybrané částce měla vyřešit do konce roku 2015.
Domácnost v novém kabátě
V rámci projektu „Domácnost v novém kabátě“, který podpořila částkou 3 000 Kč
nadace Umění pro zdraví, jsme navázali spolupráci s Fakultou umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni. Díky tomuto projektu byly vytvořeny návrhy ma‑
leb na stěny jedné z domácností Domova Radost a posléze byly i realizovány.
Chtěli bychom tímto poděkovat nadaci a všem studentům, kteří se pod vedením
doc. akad. malíře Aleše Ogouna na realizaci podíleli.

Vybrané akce
Fotbal pro Radost
V neděli 5. října proběhl benefiční turnaj s názvem Fotbal pro Radost. Ve sportov‑
ním areálu TJ Zruč fandili mimo jiné i uživatelé Domova Radost společně s pra‑
covníky a dobrovolníky z přeštické Billy. Tato akce přispěla k tomu, aby se co
nejdříve podařilo přivést kvalitní vodu do Domova Radost. Všem, kteří tuto akci
podpořili, moc děkujeme.

Poseděli jste také večer u ohníčku?
Jo, opékali jsme si buřty a zazpívali
jsme si.
Květo, a jaké to bylo na podzim v Itálii
u moře?
Nu, cesta autobusem byla dlouhá a ješ‑
tě jsme měli nehodu, tak jsme museli
čekat na jiný autobus.
A co moře?
Trochu jsem se bála, bylo slané.
Co jste si dali k jídlu?
Pizzu, špagety a housky.

Natáčení ČT

Jedna z našich domácností

Domov Radost v novém kabátě

Zábava na zahradě

Italové mají výbornou zmrzlinu, ochut‑
nala jsi?
Jo, jahodovou.
Přivezla sis něco na památku?
Pár mušliček a olivový olej jako dárek
pro známou.
Paní Květa F.
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JDEME DÁL

Jdeme dál cestou samostatnosti.

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Kontakty
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 04
Telefon: +420 732 244 714
E‑mail: srplzen.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Jdeme dál pro osoby s postižením je
registrována jako sociální služba dle
paragrafu § 70 zákona 108/2006 Sb.
zákon o sociálních službách.

Poslání
Posláním služby Jdeme dál pro osoby
s postižením je sociální rehabilitace,
proto nabízí lidem s potížemi v učení
možnost prakticky rozvíjet své schop‑
nosti a dovednosti spojené s konkrét‑
ními situacemi z běžného života. Za‑
měřuje se na posilování samostatnosti
uživatele služby, praktickou využitel‑
nost nacvičených dovedností v uživate‑
lově životě. Nácvik dovedností probíhá
v přirozeném prostředí, převážně indi‑
viduálně a zdarma.

Cílová skupina
Lidé se zdravotním postižením, zejmé‑
na mentálním a kombinovaným (v pří‑
padě kombinovaného, pouze v kombi‑
naci mentálního a tělesného postižení)
s potřebou získat a rozvíjet sociální ná‑
vyky a dovednosti nutné pro úspěšné
zapojení do společnosti. Bez omezení
věkem, nejčastěji však ve věku 18 až
50 let.

Počet klientů
Jdeme dál poskytlo službu 15 klientům
v roce 2014, tedy stejnému počtu klien‑
tů jako v roce 2013.

Slovo koordinátora
V roce 2014 se ve Jdeme dál pro
osoby s postižením povedlo během
individuálních schůzek podpořit
15 uživatelů. Na podzim se tým
rozrostl o dalšího pracovníka s plá‑
nem navýšit i kapacitu pro naše
uživatele. Tým zpracovával meto‑
diky k poskytování služby i k jed‑
notlivým činnostem a povedlo se
mu např. uchopit nácvik činnosti
komunikace v cizím jazyce (ang‑
ličtina) tak, aby byl srozumitelný
uživatelům a zapadal do konceptu
sociální rehabilitace. S uživateli se
podniklo několik skupinových akcí
a mnoho dalšího, a to vše během
výměny vedoucích pracovníků
z důvodu odchodu na mateřskou
dovolenou. Rok 2014 byl tedy také
ve znamení personálních změn,
které ale chodem služby neotřásly.

Marie Šamanová

Čeká nás stěhování do nových pro‑
stor a doufáme, že i tato další změ‑
na naši službu jen posílí.
Marie Šamanová

E-mail: marie.samanova@diakonie.cz
Telefon: +420 604 522 565

Působnost

Vybrané projekty

Plzeň a nejbližší okolí.

Sebeobhájci
Jdeme dál v rámci sociální rehabilitace
zřizuje svépomocnou skupinu Sebe‑
obhájci, která je otevřena již od roku
2010 všem lidem s potížemi v učení,
kteří se potýkají s podobnými problé‑
my a nejsou jim lhostejná jejich práva.
Sebeobhájci na setkáváních získávají
příležitost začlenit se a případně vést
skupinu, získávají důvěru ve své schop‑
nosti, procvičují si způsoby řešení pro‑
blémů, dozvídají se o svých právech
a odpovědnostech, nacvičují si asertiv‑
ní chování, případně mohou realizovat
společné projekty.

Speciální poděkování
Stacionáři Človíček a Ledovci o.s. za to,
že nás aktivně využívají jako návazné
služby. Café restaurantu Kačaba za to,
že nám vždy ochotně poskytnou pro‑
stor pro akce. Skupině pražských sebe‑
obhájců Sami a spolu za vstřícné přijetí
i podporu a rodinám uživatelů našich
služeb za spolupráci i za to, že se snaží
své syny a dcery podporovat v rozvoji
samostatnosti, i když víme, že to pro ně
není vždy lehké.
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Vybrané akce
Zařízení služby
Jdeme dál pro osoby s postižením
Plzeň
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Telefon: +420 732 244 714
E‑mail: srplzen.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Veronika Pavlíková
Provozní doba:
pondělí 8:00 – 16:30, úterý 8:00 –
16:30, středa 8:00 – 16:30, čtvrtek
8:00 – 16:30, pátek 8:00 – 16:30

Návštěva Planetária v Plzni
V březnu jsme s uživateli a příznivci naší služby vyrazili do Planetária v Plzni.
Dozvěděli jsme se o planetách, sluneční soustavě, vesmíru a shlédli jsme film ve
3D projekci s názvem „Obloha nad Plzní“ a „Astronaut“. A jak návštěvu Planetária
viděl náš klient Lukáš? „V úterý jsme s Jdeme dál šli do planetária. Všechno se mi
tam líbilo. Viděl jsem hvězdy v kině, na kulatém stropu, hvězdy se točily, v kině
mi dali brýle. Byly tam automaty na jídlo, dal jsem si sušenku. Byly tam rakety. Šli
jsme dolů. Tam jsem házel míčkem na měsíc, mohlo se tam taky skládat Slunce.
Šel bych znovu.“ Určitě tedy zase do Planetária vyrazíme.

Slovo uživatele
Myslím si, že všechny aktivity, při kte‑
rých se dostanu mezi lidi a bavím se
u toho, jsou důležité pro integraci lidí
na vozíku, aby lidé „zdraví“ pochopili,
že člověk na vozíku může žít normální
život.
Hana K.

Hana K.

Orientujeme se v jízdním řádu
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JUBILATA

PRO OSOBY POTŘEBUJÍCÍ PÉČI

Kontakty
Kostelní 9, 334 52 Merklín
Podpora: 93399339/0800, VS 05
Telefon: +420 773 683 197
E‑mail: psmerklin.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Jubilata pro osoby potřebující péči
je registrovaná sociální služba dle
§ 40 zákona 108/2006 Sb., zákon
o sociálních službách.

Poslání
Jubilata pro osoby potřebující péči je
terénní pečovatelskou službou a nabízí
pomoc, podporu a péči seniorům, lidem
se zdravotním postižením, dlouhodobě
či akutně nemocným a rodinám s více
dětmi. Posláním služby je umožnit uži‑
vatelům život v domácím prostředí při
současném zachování vlastní důstoj‑
nosti, soběstačnosti a kvality života.

Cílová skupina
Senioři, osoby se zdravotním postiže‑
ním, osoby s chronickým onemocně‑
ním a rodiny s více dětmi, tedy ti, kteří
potřebují pomoci s péčí o vlastní oso‑
bu a domácnost, a kterým tuto pomoc
nemůže zajistit jiná osoba. Služba je
poskytována bez rozdílu věku, v do‑
mácnostech uživatelů a v blízkém okolí
jejich domovů.

Počet klientů
V roce 2014 službu využilo celkem
127 uživatelů. Na Merklínsku to bylo
celkem 50 uživatelů, což je o 7 více
než v roce 2013. V Dobřanech a okolí
to bylo 77 uživatelů (v předešlém roce
jsme službu na Dobřansku neposkyto‑
vali).

Působnost
Jubilata pro osoby potřebující péči
působí na jižním Plzeňsku v obcích
Merklín, Zemětice, Buková, Čermná,

Neexistuje žádný větší přínos, než
pomáhat těm, kteří to potřebují. Není
větší uspokojení, než dělat to dobře.

Slovo koordinátora
Rok 2014 byl pro Jubilatu rokem
plánovaných i nečekaných změn,
rokem, který nám přinesl nové
zkušenosti, a ve kterém jsme zažili
chvíle radostné, ale i náročné.
Plánovanou změnou bylo stěhování
služby do nové kanceláře v Kostel‑
ní ulici čp. 9 v Merklíně, které pro‑
běhlo v listopadu. Pro uživatele,
zájemce o službu a ty, kteří hledají
pomoc a poradenství, je teď služ‑
ba lépe dostupná, pracovnice služ‑
by zase oceňují potřebné zázemí.
Nečekanou změnou bylo rozšíření
služby do nové lokality – do města
Dobřany. Hledání nové vedoucí slu‑
žeb, pracovnic do přímé péče, jed‑
nání se zájemci o službu, dojednání
smluv s novými uživateli – to vše
jsme museli zvládnout během tří
měsíců tak, abychom od prosince
mohli začít poskytovat službu pod‑
le všech pravidel. V této souvislosti
chci velmi ocenit osobní i pracovní
nasazení všech zúčastněných, pro‑
tože bez toho bychom to tak hlad‑
ce nezvládli.

Markéta Pitnerová

Stálou radostí v naší práci jsou
naši uživatelé, kteří nám velmi čas‑
to a velmi mile dávají najevo, že
je naše práce užitečná. Nás zase
velmi těší, když můžeme svým dí‑
lem přispívat k jejich spokojenosti
a dobré náladě.
Na závěr chci velmi poděkovat
všem pracovníkům, kteří se v Ju‑
bilatě věnují seniorům, zdravotně
postiženým či dlouhodobě nemoc‑
ným, protože si myslím, že svoji
práci dělají více než dobře.
Markéta Pinterová, Dis.

E-mail: marketa.pitnerova@diakonie.cz
Telefon: +420 773 683 197

Poděvousy, Ptenín, Biřkov, Bolkov, Otě‑
šice, Roupov, Soběkury a nově ve měs‑
tě Dobřany.

Slovo uživatelů

od služby, chodí sem za mnou opravdu
jako na návštěvu.
Uživatelka služby z Dobřan (90 let)

Je pro mě důležité, že za mnou přichá‑
zíte přesně v tom čase, kdy to potřebu‑
ji, a že na mě máte dost času. Já už vás
vlastně beru jako přátele.

Já jsem vůbec nevěděla, že taková
služba existuje, řekli mi o vás až v ne‑
mocnici, než jsem se vracela domů.
Jsem s vámi moc spokojená – vy jste
moje sluníčka.

Uživatel služby z Merklínska (94 let)

Uživatelka služby z Merklínska (81 let)

Já potřebuju péči každý den, a tak se
mi tu za celý týden vystřídá všech šest
těch mých holek – pečovatelek. Jsem
teď tak spokojená! Chodí za mnou i ro‑
dina, a protože mám všechno zajištěné
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Zařízení služby
Jubilata pro osoby potřebující péči
Merklín
Kostelní 9, 334 52 Merklín
Telefon: +420 733 614 571
E‑mail: psmerklin.zapad@diakonie.cz

potřeb uživatelů služby, ale i na určitou nadstavbu – podporu a poradenství, vy‑
tváření bezpečného prostoru pro uživatele a spolupráci s rodinou, místní komuni‑
tou a dalšími organizacemi. Podpora ze strany nadace nám pomohla zajistit pro‑
voz služby a navýšit úvazek pečovatelky, respektive stabilizovat službu a dále ji
rozvíjet podle skutečných potřeb našich uživatelů. Za tento způsob podpory jsme
velmi vděční - díky ní nyní dokážeme naplňovat naše základní cíle.

Vedoucí zařízení:
Martina Eichlerová

Vybrané akce

Provozní doba:
pondělí 8:00 – 15:00, úterý 8:00 –
15:00, středa 8:00 – 15:00, čtvrtek
8:00 – 15:00, pátek 8:00 – 15:00

Setkání seniorů
Pro službu Jubilata, jejíž nejpočetnější skupinou uživatelů jsou senioři, jsou beze‑
sporu nejvýznamnějšími akcemi setkání seniorů v jednotlivých obcích. V roce 2014
jsme se spolupodíleli na organizaci Setkání seniorů v Merklíně a Setkání seniorů
v Čermné. Obě setkání byla už tradiční příležitostí potkat se s uživateli služby i za
jiných okolností než v přímé péči, informovat veřejnost o tom, co děláme, jak a pro
koho, a také možností více si popovídat, bavit se a třeba si i společně zazpívat.
Moc nás těší, že na setkání přichází čím dál více lidí, a že na uskutečnění takových
akcí mají zájem i jednotlivé obce.

Jubilata pro osoby potřebující péči
Dobřany
Náměstí T. G. M. 282, 334 41
Dobřany
Telefon: +420 733 141 900
E‑mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Jana Šatrová
Provozní doba:
pondělí 7:00 – 19:00, úterý 7:00 –
19:00, středa 7:00 – 19:00, čtvrtek
7:00 – 19:00, pátek 7:00 – 19:00,
sobota, neděle a svátky 7:00 – 9:30,
11:30 – 14:00, 17:00 – 19:00

Speciální poděkování
I v tomto roce jsme spolupracovali
s mateřskými školkami ve Skočicích
a ve Švihově – děti z těchto MŠ pro
naše uživatele vyráběly obrázky a přá‑
ní ke Dni matek a k Vánocům. Přání
a drobné dárky k narozeninám na‑
šich uživatelů vyráběli klienti Plamínku
a Stacionáře Klatovy. Chodítko nám
věnovala firma Petričko – Zdravotnické
potřeby. Klubu Echo a městu Dobřany
za poskytnuté zázemí a podporu v za‑
čátcích poskytování služby v tomto
městě. Za všechnu tuto pomoc a pod‑
poru velmi děkujeme – našim uživate‑
lům přinesla mnoho radosti!

Paní Anna z Merklínska

Vybrané projekty
Život doma důstojně a bezpečně
Pro Jubilatu byl nejdůležitějším pro‑
jektem roku 2014 projekt „Život doma
důstojně a bezpečně“, který podpoři‑
la Nadace Agrofert, a jehož realizace
odstartovala v dubnu 2014. Projekt se
zaměřoval nejen na zajištění běžných
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MŮJ 1+0

Pomáhej správně.

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM
(CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ)
Kontakty
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 11
(Plzeň), VS 22 (Přeštice)
Telefon: +420 773 683 190
E‑mail: chb.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Můj 1+0 pro osoby s postižením je re‑
gistrovaná sociální služba dle § 51 zá‑
kona 108/2006 Sb., zákon o sociálních
službách.

Poslání
Posláním služby Můj 1+0 - chráněné‑
ho bydlení je poskytnout dospělým
lidem s mentálním postižením bydle‑
ní ve skupinové domácnosti s pomocí
a podporou především v oblastech
péče o domácnost, řešení osobních
záležitostí a udržování i navazování so‑
ciálních vztahů tak, aby mohli žít samo‑
statněji obdobně jako jejich vrstevníci.

Cílová skupina
Lidé s lehkým nebo středně těžkým
mentálním postižením či vysokofunkč‑
ním autismem.

Počet klientů
Služba byla v roce 2014 ve všech třech
zařízeních poskytnuta 17 lidem, což je
o 1 uživatele více než v roce 2013.

Působnost

Slovo koordinátora
Rok 2014 s sebou přinesl řadu pěk‑
ných, ale i těžkých chvil a zkoušek.
Jednou z nich byla přestavba chrá‑
něného bydlení v Přešticích, kde
probíhala rozsáhlá rekonstrukce
budovy: kompletní výměna elekt‑
roinstalace, zateplení domu, výmě‑
na oken, vybudování nové domác‑
nosti a kanceláře pro pracovníky
v podkroví domu. Stavební práce
na přestavbě domu se prodloužily
z původně plánovaného jednoho
měsíce na dvojnásobek. Je tedy na
místě poděkovat za trpělivost na‑
šim klientům a především pracov‑
níkům pod vedením Bc. Štěpánky
Nozarové, že tuto, pro pobytovou
sociální službu tak náročnou situa‑
ci, bravurně zvládli. Jsme moc rádi,
že klienti v této chvíli mohou bydlet
v pěkném a důstojném prostředí.
Významným okamžikem pro chrá‑
něné bydlení v Merklíně bylo pře‑
stěhování klientů z vesnického
prostředí do města Přeštice. V pro‑
najatých bytech tak začali bydlet
tři uživatelé, kteří byli připraveni na
samostatnější způsob života. So‑
ciální služba chráněné bydlení jim
poskytuje pouze asistenci, kterou
nezbytně potřebují a na které se
vzájemně dohodnou. Jde o velmi
důležitý krok, díky kterému naši
uživatelé žijí, lze říci, zcela běžným
způsobem života.

Rádi bychom touto cestou poděko‑
vali našim podporovatelům v chráně‑
ném bydlení v Přešticích, kterými jsou
především rodinní příslušníci a přátelé
některých našich zaměstnanců. Podpo‑
rují a pomáhají téměř trvale, neokázale
a bez očekávání vděčnosti. Vážíme si

V plzeňském chráněném bydlení
nedošlo k žádným radikálním změ‑
nám, a i to je velmi dobrá zpráva.
V roce 2014 jsme pro klienty uspo‑
řádali mnoho pěkných a nápadi‑
tých akcí, které je třeba připome‑
nout, a to např. velikonoční tvoření,
pravidelná letní dovolená, bowling
či dívčí odpoledne, které mělo ve‑
liký úspěch a jistě se bude konat
i napřesrok.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem asistentům (našim pracovní‑
kům) za jejich obětavost, nápadi‑
tost, spolehlivost a trpělivost. Dě‑
kuji také všem našim příznivcům,
podporovatelům a dárcům. Děkuji,
že našim společným mottem je:
„Pomáhej správně!“
Mgr. Zdislava Svitáková

E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz
Telefon: +420 773 683 190

Můj 1+0 – chráněné bydlení působí ve
městech Merklín, Plzeň a Přeštice.

Speciální poděkování

Zdislava Svitáková

Vaší pomoci a moc děkujeme. Druhým
podporovatelem je město Přeštice, dě‑
kujeme. Chráněné bydlení v Plzni by
touto cestou rádo poděkovalo všem
dárcům Akce Cihla. Díky jejich přispění
ve výši 6 600 Kč jsme mohli nakoupit
důležité pomůcky do kuchyně (mikro‑
vlnná trouba, tlakový hrnec, sada hrn‑
ců na vaření, varná konvice, otvíráky

na konzervy pro snadné použití, sada
nožů), drobné, ale důležité, věci do do‑
mácnosti (protiskluzová podložka do
vany, nové odpadkové koše na třídě‑
ný odpad), stejně tak i drobnosti, díky
nimž se razantně změnila tvář domác‑
nosti a které udělaly velkou radost.
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Zařízení služby
Můj 1+0 pro osoby s postižením
Plzeň
Klatovská třída 131/26, 301 00 Plzeň
- Jižní Předměstí
 elefon: +420 603 512 284
T
E‑mail: chbplzen.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Pavel Šefl
Provozní doba:
nepřetržitý provoz (v nočních hodi‑
nách asistence na telefonu)
Můj 1+0 pro osoby s postižením
Přeštice
Třída 1. Máje 525, 334 01 Přeštice,
Husova 1043, 334 01 Přeštice, Kollá‑
rova 923, 334 01 Přeštice
 elefon: +420 773 683 199
T
E‑mail: chbprestice.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Štěpánka Nozarová
Provozní doba:
nepřetržitý provoz (v nočních hodi‑
nách asistence na telefonu)
Můj 1+0 pro osoby s postižením
Merklín
Kostelní 9, 334 52 Merklín
 elefon: +420 772 683 199
T
E‑mail: chb.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Štěpánka Nozarová
Provozní doba:
nepřetržitý provoz (v nočních hodi‑
nách asistence na telefonu)

nikoliv méně důležitým, cílem bylo maximální zapojení klientů do celého procesu
realizace, a to od samého počátku, kdy se cesta teprve plánovala, až po konec,
kdy jsme vydařenou akci vyhodnocovali, co se povedlo a naopak, co příště udělat
trochu jinak. Maximální možné zapojení klientů má velký smysl v tom, že se díky
plánování učí o věcech přemýšlet, učí se samostatnému jednání a v neposlední
řadě si věci řídit tak, jak si sami představují. To celé jim dává nepostradatelné
vědomí své vlastní hodnoty. Klienti se zároveň během realizace velmi přirozeně
zapojovali do života běžné občanské společnosti, což je velice přínosné pro obě
strany, jak pro klienty sociální služby, tak pro společnost.

Vybrané akce
Dovolená v Konstantinových Lázních
Poslední týden v červenci se klienti Můj 1+0 Plzeň dočkali odjezdu na společnou
dovolenou. Tuto akci dlouho dopředu plánovali a pečlivě připravovali, protože se
tradičně těší velké oblibě. Tentokrát padla volba na pobyt v kempových chatkách
v Konstantinových Lázních v kempu La Rocca. Počasí přálo a týden se vyplnil
nejen výlety, např. ke Studánce lásky, ale i oblíbeným koupáním v místním novém
venkovním bazénu. Všichni byli dovolenou natolik nadšení, že se rozhodli na stejné
místo v roce 2015 vrátit.
Vánoční posezení
Oblíbenou vánoční atmosféru podtrhlo společné vánoční posezení všech uživa‑
telů se zaměstnanci Můj 1+0. Nazdobený vánoční stromek symbolizoval pohodu
Vánoc a všichni se těšili na drobné dárky a pozornosti, které pod stromkem na‑
jdou. Zpívání koled se ujala Veronika za doprovodu flétny a i ostatní se přidali. Do‑
poledne se vydařilo a radost z dárků byla upřímná. Většinu uživatelů čekala ještě
oslava vánočních svátků s rodiči a příbuznými a tato akce pro ně byla začátkem
slavnostních chvil před koncem roku 2014.

Slovo uživatele
Líbí se mi, že se my všichni z chráněné‑
ho bydlení scházíme na společných ak‑
cích. V létě jsme byli s asistentkami na
dovolené v Konstantinových Lázních.
Chodili jsme na výlety nebo odpočívali
v kempu u bazénu. Výlety mě moc ba‑
vily, hlavně ten na naučnou stezku. Také
se mi líbilo vánoční posezení v jednom
z bytů, dali jsme si malé dárky, jako ka‑
ždý rok.

Na cestě do Prahy

Poznávací cesta do Prahy

Paní Veronika

Dovolená v Konstantinových Lázních

Paní Veronika

Vybrané projekty
Poznávací cesta do Prahy
Cílem projektu bylo umožnit klientům
chráněného bydlení poznat naše hlavní
město a zároveň zažít zábavu, kterou
v běžných dnech života v chráněném
bydlení nemají šanci zakusit. Druhým,
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MŮJ 1+0

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM
(PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ)
Kontakty
 latovská třída 131/26, 301 00
K
Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 24
Telefon: +420 773 683 190
E‑mail: psb.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Služba Můj 1+0 pro osoby s postiže‑
ním je registrovaná sociální služba dle
§ 43 zákona 108/2006 Sb., zákon o so‑
ciálních službách.

Poslání
Posláním terénní sociální služby Můj
1+0 - podpora samostatného bydlení je
poskytnout praktickou podporu lidem
se zdravotním postižením v jejich při‑
rozeném prostředí a pomáhat jim tak
zvládnout samostatné bydlení v Plzni.
Uživatelé jsou podporováni v samo‑
statnosti, asistenci mohou využít při
péči o domácnost, vyřizování osobních
záležitostí, kontaktu se společenským
prostředím, a to v takové míře, aby byl
jejich život co nejvíce podobný životu
jejich vrstevníků.

Cílová skupina
Lidé se zdravotním postižením s leh‑
kým až středně těžkým mentálním
postižením a lidé s kombinovaným
zdravotním a mentálním postižením ve
věku od 19 do 64 let

Počet klientů

Nikdo nedává víc jako ten, kdo dává
naději.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Slovo koordinátora
Rok 2014 byl v Můj 1+0 - podpo‑
ře samostatného bydlení úspěšný.
Bez problémů se podařilo projít
několika kontrolami krajského úřa‑
du. Kapacita služby byla po celý
rok naplněna a spokojenost klientů
byla důkazem kvality poskytované
služby. Podpora samostatného by‑
dlení dává řadě uživatelů možnost
žít ve svém přirozeném prostře‑
dí a díky asistenci být ve správný
čas na správném místě (ve škole,
v práci, na úřadě, u lékaře apod.),
ale i aktivním a plnohodnotným
způsobem trávit volný čas (v Café
Restaurant Kačaba, na společných
akcích s uživateli chráněného byd‑
lení apod.). Na místě je tedy podě‑
kovat všem zaměstnancům, kteří se
zasloužili o spokojenost klientů Můj
1+0 - podpora samostatného byd‑
lení a o její bezproblémové fungo‑

Zdislava Svitáková

vání. Je patrné, že inspirace slovy
Lva Nikolajeviče Tolstoje „Nikdo ne‑
dává víc jako ten, kdo dává naději.“
je v jejich případě na místě.
Mgr. Zdislava Svitáková

E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz
Telefon: +420 773 683 190

Slovo uživatele

Speciální poděkování

Službu podpora samostatného bydlení
využívám hlavně pro doprovody, jelikož
se pohybuji na vozíku a potřebuji po‑
moc. Pracovnice mě doprovází do mé
oblíbené kavárny Kačaba, kde se můžu
scházet s mými přáteli. Také spolu pro‑
bíráme možnosti bydlení do budoucna,
až se budu chtít odstěhovat od rodičů.

Děkujeme rodinným příslušníkům na‑
šich uživatelů za jejich přízeň.

Vybrané projekty
Můj 1+0 - podpora samostatného byd‑
lení je individuální projektem podpoře‑
ným z fondu EU OPLZZ. Služba v roce
2014 neřešila žádný dílčí projekt.

Hana K.

V roce 2014 byla služba poskytována
30 klientům, což je o 1 klienta méně než
v roce 2013.

Působnost
Můj 1+0 – podpora samostatného byd‑
lení působí ve městě Plzeň.

Hana K.

Bowliing v NC Plzeň Plaza
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Vybrané akce
Zařízení služby
Můj 1+0 pro osoby s postižením
Plzeň
Klatovská třída 131/26, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 603 512 284
E‑mail: psbplzen.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Pavel Šefl
Provozní doba:
pondělí 8:00 - 16:00, úterý 8:00 16:00, středa 8:00 - 16:00, čtvrtek
8:00 - 16:00, pátek 8:00 - 16:00,
mimo tento čas a o svátcích je
služba poskytována po individuální
domluvě s uživatelem
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Bowling v NC Plzeň Plaza
Čtyři asistentky a 17 uživatelů Můj 1+0 – podpora samostatného bydlení si vyrazilo
zahrát bowling do NC Plzeň Plaza. Někteří uživatelé hráli bowling poprvé, přes‑
to s malou pomocí asistentek podávali všichni vyrovnané a skvělé výkony. Díky
tomu, že asistentky zajistily doprovod i těm uživatelům, kteří by se sami svými si‑
lami na akci nedostali, byla účast vysoká a zájem o hru obrovský. A jak řekla jedna
klientka, vůbec nešlo o to vyhrát, ale o radost ze hry.
Dívčí odpoledne
V prostorách kanceláří Můj 1+0 – podpora samostatného bydlení se uskutečni‑
la akce s názvem Dívčí odpoledne. Jejím cílem bylo návodně pomoci klientkám
služby s péčí o sebe samé tak, aby se cítily dobře a upraveně. Asistentky zřídily
několik stanovišť, kde učily ženy jak si např. upravit účes, jak se o něj starat, jaké
zvolit vhodné nalíčení obličeje, jak si upravit nehty a jak o ně pečovat… jednoduše
zasvětily je do tajů a triků, které každá žena používá. A protože vše probíhalo ne‑
jen formou tematické diskuze, ale i formou praktického provedení, odcházely ženy
z této akce krásně upravené a velmi spokojené. Tato akce se po zásluze zařadila
mezi nejlepší společné akce roku.
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PÍRKO

Pomoc má mnoho tváří.

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Kontakty
Merklín 194, 334 52 Merklín
Podpora: 93399339/0800, VS 13
Telefon: +420 773 683 190
E‑mail: os.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Pírko pro osoby s postižením Merklín
je registrovaná sociální služba dle
§ 44 zákona 108/2006 Sb., zákon
o sociálních službách.

Poslání
Posláním odlehčovací služby Pírko pro
osoby s postižením je nabídnout časo‑
vě omezené pobyty lidem s postižením
a umožnit tak o ně pečujícím osobám
bez obav načerpat nové síly nebo si
v klidu vyřešit osobní záležitosti.

Cílová skupina
Lidé s těžším mentálním postižením
nebo s poruchou autistického spektra
ve věku od 15 do 60 let, kteří v důsled‑
ku svého postižení potřebují zajistit
24 hodinovou péči druhé fyzické oso‑
by, protože jejich blízká pečující osoba
ji na omezenou dobu potřebuje zajistit
pobytovou formou.

Počet klientů

Slovo koordinátora
Odlehčovací služba Pírko pro oso‑
by s postižením je trochu popelkou
pobytových služeb. Je v pozadí,
často nechtěně opomíjená a nevý‑
razná, přesto velmi důležitá, prak‑
tická a vždy připravená pomoci. Je
tu pro rodiny, které se trvale starají
o své blízké s postižením. I ony po‑
třebují načerpat nové síly, vyřešit si
své záležitosti, aby se svým blízkým
mohly bez obav dál věnovat. Prá‑
vě pro ně je tu odlehčovací služba,
v níž člen jejich rodiny najde kama‑
rády, příjemné prostředí a nabídku
různých aktivit, které doma běžně
nedělá. Pracovníci zajistí veškerou
pomoc a podporu, kterou tento
člověk potřebuje, proto se stává, že
se k nám znovu a znovu vrací staří
známí. Samozřejmě jsme připraveni
přijímat i nové zájemce.
Rok 2014 byl pro odlehčovací služ‑
bu Pírko rokem dobrým, nedošlo k

Speciální poděkování
Našimi příznivci a podporovateli jsou
rodiny klientů, které využívají odlehčo‑
vací pobyty. Děkujeme za váš zájem a
podporu!

Kapacita služby Pírko pro osoby s po‑
stižením je 4 lůžka. V roce 2014 službu
využilo 17 klientů, většina z nich opako‑
vaně, přesto to bylo o 7 klientů méně
než v roce 2013. Těchto 7 klientů však
„neodešlo“, někteří z nich našli trvalý
domov v Domově Radost.

Slovo uživatele

Působnost

mínáš? Když jsme na podzim zajeli do
Roupova na farmu, kde bylo wester‑
nové koňské show. Co Tě zaujalo? Jak
paní jezdily na koních a soutěžily o me‑
daile. No, a pak jsme šli do restaurace
na občerstvení. Dal jsem si výbornou
palačinku s malinami a colu. Nejhorší
na tom bylo, že si každý musel zaplatit

Plzeňský kraj.

Vybrané projekty
Služba v roce 2014 neřešila žádný dílčí
projekt.

Zdislava Svitáková

žádným zásadním změnám. Chce‑
me se však více zaměřit na větší
propagaci této služby. Děkuji všem
zaměstnancům za jejich nasazení
v této službě a za jejich obětavou
péči o naše klienty.
Mgr. Zdislava Svitáková

E-mail: zdislava.svitakova@diakonie.cz
Telefon: +420 773 683 190

sám svou útratu a zkontrolovat, jestli
nám číšnice vrátila správně.
Otta S.

Otto, jak ses dostal na odlehčova‑
cí službu? Vloni v létě, když maminka
onemocněla a musela do nemocnice.
Co se Ti tady nejvíc líbí? Když jezdíme
na různé výlety. Na co nejraději vzpo‑

Otta S.
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Vybrané akce
Zařízení služby
Pírko pro osoby s postižením
Merklín
Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeš‑
tic
Telefon: +420 773 683 191
E‑mail: osradost.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Irena Krobová
Provozní doba:
celoroční nepřetržitý provoz

Světový den porozumění autismu
Den autismu v pobytových službách Diakonie Západ byl dnem velmi důležitým.
Tento den jsme si připomněli různými způsoby. V odlehčovací službě Pírko se
1. 4. 2014 rozsvítila hlavní budova po západu slunce modrou barvou, aby tak upo‑
zornila a podpořila osvětu na téma autismus. Na den autismu 2. 4. 2014 se s mod‑
rou barvou mohl setkat kterýkoli návštěvník prakticky na každém kroku. Pracovní‑
ci byli oblečeni v modré barvě, uživatelé, kteří chtěli, se také do této barvy oblékli.
Ke svačině se podával modrý pudink a měli jsme i modrý dort.
Radostné štrúdlování
Radostné bylo štrúdlování, které proběhlo v pátek 3. října v Domově Radost
a v odlehčovací službě Pírko. Radostné štrúdlování aneb den otevřených dveří
umožnil návštěvníkům nahlédnout do života klientů a zažít příjemné chvíle při
hudbě, tanci a výborném občerstvení. Mimo to se zájemci mohli zapojit do sou‑
těže o nejlepší sladký či slaný štrúdl. Výherci sladkého a slaného štrúdlu získali za
své prvenství Krchlebský koláč.

Radostné chvilky na Radosti

Hlavní budova a jeden z domečků
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PLAMÍNEK

Jeden za všechny, všichni za jednoho.

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Kontakty
Kostelní 9, 334 52 Merklín
Podpora: 93399339/0800, VS 14
Telefon: +420 773 683 195
E‑mail: cdsmerklin.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Plamínek pro osoby s postižením je re‑
gistrovaná sociální služba dle § 45 zá‑
kona 108/2006 Sb., zákon o sociálních
službách.

Poslání
Posláním Plamínku pro osoby s posti‑
žením, centra denních služeb, je po‑
moci rozvíjet dospělým lidem s lehkým
a středně těžkým mentálním postiže‑
ním takové sociální dovednosti a zpro‑
středkovat ty informace, které jsou
prakticky využitelné v běžném životě,
a tak zvyšovat jejich šance při sociál‑
ním začleňování.

Slovo koordinátora
Rok 2014 byl v Plamínku pro osoby
s postižením ve znamení pohybu.
Klienti a pracovníci věnovali hodně
energie práci na přípravě výrobků,
kterými se Plamínek prezentuje na
trzích a dalších prodejních akcí a je‑
jich následnému prodeji, se kterým
je spojeno hodně cestování. Možná
i proto byla mezi klienty v tomto
roce jako jedna z nejoblíbenějších
aktivit, které se věnují rozvoji soci‑
álních dovedností, zvolena aktivita
nácviku samostatného cestování.
Několik klientů získané zkušenosti
mohlo využít na společném pobytu
v Itálii. Na podzim roku 2014 získa‑
la služba nové prostory v mezipat‑
ře budovy a začalo čilé stěhování,
které ve výsledku přineslo krásné
zázemí služby a větší komfort kli‑
entům i pracovníkům. Doufám, že
příští rok nebude ve znamení pohy‑

Marie Šamanová

bu tolik, aby se klienti ani pracovní‑
ci nevyčerpali a naopak se zastavili,
zamysleli a možná i sbírali plody
své společné práce.
Marie Šamanová

E-mail: marie.smanova@diakonie.cz
Telefon: +420 604 522 565

Cílová skupina
Dospělé osoby s kombinovaným posti‑
žením nevyžadující bezbariérové pro‑
story a osoby s mentálním a zdravot‑
ním postižením ve věku 16 – 64 let.

Počet klientů

ny společné akce s Plamínkem, máme
dobrý kolektiv kamarádů.
M. Macánová

Speciální poděkování

Plzeň – jih.

Rádi bychom poděkovali hudební sku‑
pině Vozembach z Dobřan za vystou‑
pení na dnu otevřených dveří. Velké
poděkování patří rodinám Kučerově,
Marčíkově a Hamákově za společné vy‑
stupování, hudební doprovod, zvučení
a zpívání při vánočních koncertech.

Slovo uživatele

Vybrané projekty

Ráda pracuji na tkalcovském stavu.
V loňském roce se povedly natkat
pěkné vlněné ubrusy, některé jsou pro
sbor ČCE v Merklíně. Líbily se mi všech‑

V roce 2014 došlo k rozšíření prostor
Plamínku o mezipatro, které dříve vy‑
užívala služba Můj 1+0. Klienti nyní mají
nové a větší prostory, které jsou využí‑

V roce 2014 byla služba poskytována
20 klientům, což je o 2 klienty méně
než v roce 2013.

Působnost

vány především pro skupinové aktivity
spojené s nácvikem sociálních doved‑
ností a také jako zázemí pro vedení
služby.

Pohled do dílny
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Vybrané akce
Zařízení a služby
Plamínek pro osoby s postižením
Merklín
Kostelní 9, 334 52 Merklín
Telefon: +420 377 912 210, +420
773 683 195
E‑mail: cdsmerklin.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Anna Hladíková
Provozní doba:
pondělí 7:00 – 16:30, úterý 7:00 –
16:30, středa 7:00 – 16:30, čtvrtek
7:00 – 16:30, pátek 7:00 – 16:30

Den otevřených dveří
Dne 10. 12. 2014 proběhl v prostorách Plamínku den otevřených dveří. Návštěvníci
se seznámili s provozem Plamínku a prohlídli si nově otevřené prostory centra
denních služeb. K dobré atmosféře přispělo vystoupení hudebníků skupiny Vo‑
zembach.
Rozsvěcování vánočního stromu v Merklíně
Na začátku adventu 1. 12. 2014 jsme se již popáté účastnili rozsvěcování vánočního
stromu v Merklíně. Tuto akci naši klienti opět doprovodili zpíváním koled.

Tým Plamínku s klienty

Momentka z výletu
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STACIONÁŘ

Pomoc má mnoho tváří.

PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Kontakty
Americká 29, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 16
(Stacionář Človíček), 17 (Stacionář
Klíček), 18 (Stacionář Klatovy),
19 (Stacionář Soběkury)
Telefon: +420 604 522 565
E‑mail: stacionare.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Stacionář pro osoby s postižením je
sociální služba registrovaná jako den‑
ní stacionář dle § 46 zákona 108/2006
Sb., zákon o sociálních službách.

Poslání
Většina lidí dokáže ve společnosti zcela
běžně fungovat. Dokážou komunikovat,
navazovat partnerské, přátelské, kama‑
rádské vztahy a udržovat je. Dokážou
využívat vymožeností společnosti. Toto
však klienti našich stacionářů nedokáží
vůbec, nebo pouze částečně. Posláním
služby Stacionář pro osoby s postiže‑
ním v Diakonii Západ je tedy nabízet
lidem s postižením možnost rozvíjet
a udržovat své schopnosti a dovednos‑
ti, které budou moci uplatnit v běžném
životě.

Slovo koordinátora
V roce 2014 se z mého pohledu
služby Stacionáře pro osoby s po‑
stižením stabilizovaly, vyrovnaly se
změnami, které přišly a zasáhly do
chodu jednotlivých zařízení. Službu
v našich Stacionářích bych přirov‑
nala k životu dospělého člověka,
který přišel na svět, byl milován, ro‑
dina o něj nejdřív pečovala, poté si
prošel pubertou, hledal si své místo
ve společnosti, zkusil různé cesty
životem, až se usadil a vše, co může
nabídnout, začal zdokonalovat.
V této části života se nachází naše
(denní) Stacionáře. Jsou samo‑
statné, dbají na svoji profesionalitu
a dokážou využít vše, co jim nabízí
dlouholetá tradice zřízená Diakonií
ČCE. Do dalších let přeji všem kole‑
gům, kteří se o tyto dospělé služby

Marie Šamanová

starají, aby byli stále tak energičtí,
rozumní a spolehliví.
Marie Šamanová

E-mail: marie.samanova@diakonie.cz
Telefon: +420 604 522 565

Poslání Stacionáře Človíček pro osoby s po-

Stacionář pro osoby s postižením Klatovy

stižením Plzeň - program pro děti a mládež

Ženy a muži ve věku 16 až 64 let se sníženou

Dětem a mládeži s těžkým kombinovaným

soběstačností v důsledku mentálního posti‑

postižením stacionář nabízí komplexní služ‑

žení nebo autismu.

by, pomáhá jim rozvíjet se tak, aby byl jejich
život kvalitní a měli zážitky podobné zdra‑

Stacionář pro osoby s postižením Soběkury

vým vrstevníkům.

Muži a ženy s těžšími poruchami autistického

Poslání Stacionáře Klíček pro osoby s posti-

Poslání Stacionáře Človíček pro osoby

ním postižením.

žením Sušice

s postižením Plzeň - program pro mládež

Stacionář Klíček je zaměřen na rozvoj sociál‑

a dospělé

ních dovedností a pracovních návyků klientů,
které jim napomáhají v zapojování do běžné‑
ho života.
Poslání Stacionáře pro osoby s postižením
Klatovy
Specifikem tohoto stacionáře je provázanost
činností. Důraz je kladen na to, aby bylo téma
propojeno s praxí tak, aby si klienti získané
znalosti prakticky ověřili a naučili se je využí‑
vat v běžném životě.

Tento program dává klientům možnost na‑
učit se vše potřebné pro svůj (další) život,
což jsou dovednosti z oblasti práce, sebeob‑
sluhy a běžného lidského styku.

Cílová skupina
Lidé s mentálním, kombinovaným,
zdravotním postižením, a porucha‑
mi autistického spektra ve věku 3 až
64 let.

Poslání Stacionáře pro osoby s postižením

Stacionář Klíček pro osoby s postižením

Soběkury

Sušice

Stacionář je specifický podporou lidí, kteří

Lidé s mentálním postižením (maximálně

jsou díky svému postižení ohroženi sociální

těžkého stupně), kteří z důvodu postižení

izolací. Přibližuje jim činnosti běžné pro jejich

mají sníženou soběstačnost a k rozvoji ži‑

zdravé vrstevníky.

votních dovedností potřebují podporu.

spektra a středně těžkým až těžkým mentál‑

Stacionář Človíček pro osoby s postižením
Plzeň – program pro děti a mládež
Děti a mládež s těžkým kombinovaným po‑
stižením ve věku od 3 do 26 let.
Stacionář Človíček pro osoby s postižením
Plzeň - program pro mládež a dospělé
Osoby s mentálním a kombinovaným posti‑
žením ve věku 17 až 40 let. Předpokladem
je zvládání základních sebeobslužných do‑
vedností buď samostatně, nebo s částečnou
dopomocí.
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Počet klientů
Zařízení a služby
Stacionář Človíček pro osoby
s postižením Plzeň - program pro
děti a mládež
Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň
1 – Bolevec
Telefon: +420 732 307 845
E‑mail: dsplzen@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Eva Čermáková
Provozní doba:
pondělí 7:30 – 16:00, úterý 7:30 –
16:00, středa 7:30 – 16:00, čtvrtek
7:30 – 16:00, pátek 7:30 – 16:00
Stacionář Človíček pro osoby
s postižením Plzeň - program pro
mládež a dospělé

Za rok 2014 byla ve Stacionářích poskytnuta služba 68 klientům. Oproti loňskému
roku je to o 7 klientů méně. Úbytek klientů reflektuje změnu v Domovu Radost
pro osoby s postižením, kde byla dána klientům možnost využívat denní aktivity
v rámci Domova.

Působnost
Stacionáře pro osoby s postižením působí ve městech Plzeň, Klatovy, Sušice, obci
Soběkury a jejich nejbližším okolí.

Slovo uživatele
Mně se líbil maškarní bál, líbilo se mi, že tam byla sranda s holkami. Líbila se mi
biblická a cvičení, činnosti a pejsek.

Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň
1 – Bolevec

Mirek ze Stacionáře pro osoby s postižením Klatovy

Telefon: +420 377 549 207

Speciální poděkování

E‑mail: dsplzen@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Jiří Pavlík
Provozní doba:
pondělí 7:00 – 16:00, úterý 7:00 –
16:00, středa 7:00 – 16:00, čtvrtek
7:00 – 16:00, pátek 7:00 – 14:00
Stacionář Klíček pro osoby
s postižením Sušice
Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice
Telefon: +420 773 683 193
E‑mail: dssusice.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. František Příbek
Provozní doba:
pondělí 7:30 – 17:00, úterý 7:30 –
17:00, středa 7:30 – 17:00, čtvrtek
7:30 – 17:00, pátek 7:30 – 17:00
Stacionář pro osoby s postižením
Klatovy
Plánická 174, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 734 264 220
E‑mail: dsklatovy.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Lenka Burešová

ZŠ T. G. M. za umožnění klientům Stacionáře Klíček bruslit v čase vyhrazeném pro
školu a za nabídku prostor ke sportování. Rodičům klientů Stacionáře Soběkury
za výrobu občerstvení, dodání pomůcek, zakoupení odpočinkových prvků na za‑
hradu a propagace Stacionáře formou dodávání výrobků do širokého okolí. Sboru
ČCE v Chrástu a Rokycanech, jejichž členové během roku navštěvovali Stacionář
Človíček, aby klientům přiblížili biblické příběhy slovem, hudbou a obrázky. Střed‑
ní zemědělské a potravinářské škole Klatovy za organizování akcí pro uživatele
Stacionáře Klatovy.

Vybrané projekty
Akreditace „Pracoviště Bazální stimulace“
Ve Stacionáři Človíček pro osoby s postižením - program pro děti a mládež byla
dokončena práce na akreditaci „Pracoviště Bazální stimulace“, kterou jsme od In‑
stitutu bazální stimulace (IBS) získali 1. 9. 2014. Následně o této akci i o tom, jak
se ve Človíčku s bazální stimulací pracuje, proběhla prezentace v médiích v rám‑
ci tiskové konference přímo ve Staconáři, následně pak vyšly reportáže v ČTK,
MF Dnes, Plzeňský deníku, v televizi Plzeňská 1, Českém rozhlasu Plzeň. Po této
prezentaci máme velký ohlas nejen od klientů a veřejnosti, ale i od jiných zařízení
podobného typu, které k nám jezdí na prohlídku Stacionáře a zajímají se přede‑
vším o bazální stimulaci.

Provozní doba:
pondělí 7:00 – 15:00, úterý 7:00 –
15:00, středa 7:00 – 15:00, čtvrtek
7:00 – 15:00, pátek 7:00 – 14:00
Stacionář pro osoby s postižením
Soběkury
Soběkury 63, 334 01 Přeštice
Telefon: +420 377 912 250
E‑mail: dssobekury@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Eliška Cibulková
Provozní doba:
pondělí 7:00 – 15:30, úterý 7:00 –
15:30, středa 7:00 – 15:30, čtvrtek
7:00 – 15:30, pátek 7:00 – 13:30
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Stacionář Človíček má nová trička

Stacionář Soběkury na Kabelkovém veletrhu
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Účast na mezinárodním filmovém fes‑
tivalu Mental Power Prague
Klientům a pracovníkům Stacionáře Klí‑
ček pro osoby s postižením se podařilo
natočit film z doby pravěké a zúčastnit
se s ním mezinárodního filmového fes‑
tivalu v Praze – Mental Power Prague
Film Festival. Jednalo se asi o půlroč‑
ní práci od vymýšlení tématu, sepsání
scénáře, vyrobení kostýmů a rekvizit,
natáčení v exteriérech, až po technické
dokončení filmu. Vše proběhlo na zcela
amatérské úrovni. Celé úsilí vyvrcholilo
účastí klientů na festivalu v Praze. Naši
účast na festivalu podpořilo grantem
město Sušice.

Vybrané akce
Kabelkový veletrh
Uživatelé Stacionáře pro osoby s postižením Soběkury se zapojili předáním vlast‑
noručně vyrobené, tkané kabely do akce Plzeňského deníku Kabelkový veletrh,
jehož výtěžek byl určen na podporu autistického chlapce.
Na jedné lodi
Stacionář pro osoby s postižením Klatovy se zúčastnil projektu Na jedné lodi.
Tento projekt probíhá každoročně v rámci projektu Zdravé město – Klatovy. Ka‑
ždoročně se zde prezentujeme prodejem výrobků a krátkou prezentací služby
v rámci programu.

Stánek
Jedním z témat Stacionáře Človíček
pro osoby s postižením - program pro
mládež a dospělé, bylo téma „viditel‑
nosti“ služby. Řešení tohoto tématu od‑
startovalo projekt „stánek“, jehož první
část byla v loňském roce úspěšně spl‑
něna, a to fyzickým nákupem vlastního
prodejního stánku s potiskem, jehož
předpremiéra byla na vánoční besídce
a skutečná premiéra u příležitosti slav‑
nostního zahájení Plzeň EHMK 2015.

Školení Bazální stimulace ve Stacionáři Človíček

Stacionář Klíček na Mental Power Prague

Stacionář Klatovy Na jedné lodi
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DOBROVOLNICTVÍ

Pomoc má mnoho tváří.

PRO OCHOTNÉ POMOCNÍKY

Kontakty
Americká 29, 301 00 Plzeň
Podpora: 93399339/0800, VS 25
Telefon: +420 739 946 604
E‑mail: dobrovolnik.zapad@diakonie.cz

Sociální služba
Dobrovolnictví pro ochotné pomocní‑
ky není registrovanou sociální službou,
funguje na základě akreditace pro ob‑
last dobrovolnické služby od Minister‑
stva vnitra, odbor Prevence kriminality.

Poslání
Posláním našeho dobrovolnického pro‑
gramu je vysílání dobrovolníků v rámci
dlouhodobé a krátkodobé dobrovol‑
nické služby do jednotlivých zařízení
Diakonie Západ a dceřiné společnosti
Možnosti tu jsou o.p.s. Dobrovolník si
vybírá zařízení a činnost, do které má
chuť přispět svou aktivitou. Zabýváme
se vyhledáváním, školením a koordina‑
cí dobrovolníků. Současně se snažíme
šířit myšlenku dobrovolnictví mezi širo‑
kou veřejnost.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou dobrovolníci
z řad široké veřejnosti. Dobrovolníkem
je každá fyzická osoba starší 15 let,
která se na základě svých dovedností,
schopností a znalostí svobodně roz‑
hodne poskytovat dobrovolnickou
službu, za kterou jí nenáleží finanční
odměna.

Počet klientů
V roce 2014 jsme spolupracovali se
106 dobrovolníky. Oproti roku 2013
jsme zaznamenali nárůst počtu dobro‑
volníků o 46 jedinců, a to zejména díky
nově akreditovanému krátkodobému
dobrovolnictví.
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Slovo koordinátora
Z pohledu Dobrovolnictví byl rok
2014 velmi úspěšný. V jednotlivých
zařízeních Diakonie Západ pomá‑
halo přes sto dobrovolníků, kteří se
zapojili zejména do volnočasových
a vzdělávacích aktivit. Byli velkým
přínosem pro jednotlivé služby
a přispěli ke stimulaci a sociální
aktivizaci uživatelů služeb. V říjnu
jsme prezentovali náš dobrovol‑
nický program během trhu nezis‑
kových organizací, který proběhl v
rámci Anděl Festu v KD Peklo Plzeň.
Ve stejný den proběhlo také předá‑
vání dobrovolnických cen Křesadlo
2014, během kterého získal jednu
ze tří hlavních cen náš dlouholetý
dobrovolník pan Oto Tichý ze Sta‑
cionáře pro osoby s postižením
Soběkury. V listopadu pomáhali
naši dobrovolníci během Národní
potravinové sbírky. V tomto měsíci
proběhl také kurz pro dobrovolníky
na téma 1. pomoc, kde se dozvěděli
nejen teoretický základ, ale moh‑

Veronika Kapounová

li si také některé úkony vyzkoušet
v praxi. Naším cílem je dále navy‑
šovat počty dobrovolníků, případ‑
ně udržet stávající počet, pracovat
na zkvalitňování péče o dobrovol‑
níky a v neposlední řadě se zaměřit
na zajištění dobrovolníků v našich
mimoplzeňských zařízeních.
Bc. Veronika Kapounová

E-mail: veronika.kapounova@diakonie.cz
Telefon: +420 739 946 604

Působnost

Speciální poděkování

Plzeňský kraj.

Rádi bychom touto formou poděkova‑
li studentům a vedoucí oboru Sociální
práce Mgr. Jitce Havlánové ze Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické Plzeň a dále stu‑
dentům a vedoucí oboru Sociální práce
Mgr. Ivaně Vrátníkové z Vyšší odbor‑
né školy zdravotnické, managementu
a veřejnosprávních studií, s.r.o. za celo‑
roční spolupráci v rámci našeho dobro‑
volnického programu. Velké díky patří
také všem našim dobrovolníkům za je‑
jich čas, ochotu a dobrou práci, kterou
odvádějí v našich zařízeních.

Slovo uživatele
Jsme obyčejní zaměstnanci Billy v Přeš‑
ticích. Rádi přispějeme pomocí prodeje
H2Ódy na Radost, nákupem maličkostí,
na které našetříme, ale natírání plotů
a malování pokojů na Radosti bylo a je
pro nás zábavou. V příjemném prostře‑
dí poznáváme obyvatele Domova, jsou
to naši přátelé a kamarádi.
Zuzana Macanová, dobrovolnice
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Vybrané projekty
Zařízení služby
Dobrovolnictví pro ochotné
pomocníky Plzeň
Americká 29, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 739 946 604
E‑mail: dobrovolnik.zapad@diakonie.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Veronika Kapounová (koordiná‑
torka dobrovolníků)
Provozní doba:
dle objednání

Národní potravinová sbírka
Nejvýznamnější a současně nejrozsáhlejší akcí ve spolupráci s našimi dobrovolníky
byla listopadová Národní potravinová sbírka. Zúčastnilo se jí 25 dobrovolníků, kteří
pomáhali s výběrem potravin v jednom plzeňském nákupním centru. Díky vynika‑
jící spolupráci mezi dobrovolníky a jejich velkému osobnímu nasazení se podařilo
vybrat 1042 kg potravin, které byly uloženy do Potravinové banky Plzeň.

Vybrané akce
Křesadlo roku pro Otu Tichého
Na tomto místě ještě jednou srdečně gratulujeme Otovi Tichému k zaslouženému
ocenění a získání hlavní ceny v anketě Křesadlo 2014. Oto Tichý nám dlouhodobě
pomáhá ve Stacionáři Soběkury a Domově Radost v Merklíně. Pan Oto je dobro‑
volníkem na svém místě. Jeho dobrovolnická činnost zahrnuje doprovody uživa‑
telů stacionářů. Klienty jsou dospělí lidé s těžšími formami poruch autistického
spektra a osoby s těžšími stupni mentálního postižení. V roce 2014 měl naježděno
více než 70 hodin při doprovodech, kdy jízdou v linkovém autobuse klientům po‑
máhal snížit riziko sociální izolace. Hlavní cenu Křesadlo 2014 panu Tichému pře‑
dal, v rámci Anděl festu, Mgr. Jaroslav Šobr, člen rady Plzeňského kraje pro oblast
kultury, památkové péče a neziskových organizací. Křesadlo 2014 bylo ocenění
dobrovolníků z Plzeňského kraje: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci“.

Křesadlo

Potravinová sbírka

Kurz první pomoci

Potravinová sbírka
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Podpůrné služby střediska
Úsek rozvoje lidských
zdrojů
Abychom nahlédli do personálního
dění v Diakonii Západ, začněme na
startu cesty nových zaměstnanců naší
organizace. Ta u většiny začala v jed‑
nom z 29 proběhlých výběrových ří‑
zení, do kterých se přihlásilo celkem
452 zájemců o práci. Cesta k přijetí
tedy rozhodně nebyla jednoduchá a na
základě osobních pohovorů a praktic‑
kých zkoušek jsme v roce 2014 přijali
do svých řad 63 nových tváří. Oproti
tomu byl ale u 46 zaměstnanců pra‑
covní poměr v Diakonii Západ ukončen.
Toto číslo působí hrozivě, ale je vysoké
také kvůli 19 pracovníkům projektu za‑
měřeného na krátkodobé zaměstnává‑
ní lidí se zdravotním postižením, kde
je posun k dalším zaměstnavatelům
naopak žádoucí. Většina ukončených
pracovních poměrů souvisí s běžnou
fluktuací, kterou můžeme považovat
za zdravou, navazující na životní příběh
pracovníků, na jejich schopnosti a mož‑
nosti nebo rozvoj zařízení a sociálních
služeb. Takto ale nelze vnímat fluktuaci
pracovníků Domova Radost, kde jsme
v uváděném období 14 nových pracov‑
níků přijali a s 15 pracovní poměr ukon‑
čili. Zde je na nás, abychom se snažili
pracovní tým v Domově Radost stabi‑
lizovat a umožnili mu tak plynulý pro‑

Lenka Houšková

Mgr. Lenka Houšková

E-mail: lenka.houskova@diakonie.cz
Telefon: +420 775 720 488

Projektový management

fesní rozvoj.

Oddělení projektového managementu
Diakonie Západ se v roce 2014 opět
nenudilo. Rukama jeho pracovnic pro‑
šlo celkem 214 dotačních, grantových
a jiných žádostí o finanční podporu,
z nichž 145 bylo úspěšných, což před‑
stavuje 68 % úspěšnost. Celkem jsme
v nich touto formou získali 42,8 milio‑
nu korun.

Finální číslo je 143 kmenových zaměst‑
nanců, kteří pro Diakonii Západ nejen
pracují, ale také tvoří její jméno, kulturu
a dávají jí nejen čas pracovní, ale i kus
svého ducha a nadšení.

Spolu s rozvojem Diakonie Západ v lo‑
kalitách i rozsahu poskytovaných slu‑
žeb se neustále zvyšuje počet výzev, na
které reagujeme. Je nutné je vyhledat,
vyhodnotit jejich vhodnost pro kon‑
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Jitka Pišlová

krétní potřebu určitého provozu, zpra‑
covat je pro podání, a pak dané pro‑
jekty administrovat – tj. vést všechnu
s nimi související dokumentaci v elek‑
tronické i listinné podobě, zajišťovat
komunikaci s poskytovateli finančních
prostředků a monitorovat naplňování
úspěšných projektů až do jejich koneč‑
ného vyhodnocení.
Jeden a půl úvazku pracovníka urče‑
ného pro tuto práci v roce 2014 přestal
stačit, a tak došlo na konci roku 2014
k rozšíření týmu o polovinu dalšího
úvazku, tedy na 2 plné. Projektový ma‑
nagement Diakonie Západ tak vyšel do
roku 2015 posílen a připraven k dalším
projektovým zápasům…
Ing. Jitka Pišlová

E-mail: jitka.pislova@diakonie.cz
Telefon: +420 739 244 861
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Úsek vnějších vztahů
Slovo manažera úseku vnějších vztahů
Pro tým úseku vnějších vztahů Diako‑
nie Západ byl rok 2014 plný nových
výzev a zkušeností, které měly ve vět‑
šině případů společného jmenovatele
- vodu a burácení motorů. Bylo tomu
ze dvou důvodů: povodněmi nenávrat‑
ně poškozený vodní zdroj v Domově
Radost a dosluhující svozové vozidlo
pro naše zařízení na Merklínsku. Jelikož
bylo jasné, že dostatečná pomoc od
státu či kraje nepřijde, stáli jsme před
dvěma nelehkými úkoly, které v součtu
znamenaly získat zhruba 1 500 000 Kč.
Ačkoli byl počátek roku 2014 neradost‑
ný, pokusili jsme se tradičně z nevýho‑
dy udělat výhodu, tedy získat finanční
prostředky netradiční fundraisingovou
kampaní plnou humoru – H2Óda na
Radost a atraktivním charitativním au‑
tosalonem – Motor Open Plzeň Plaza.
A proto jsme oba silné příběhy – ohro‑
žení jedinečného zařízení pro autisty
a dosluhující svozový vůz pro handi‑
capované využili i pro zviditelnění celé
organizace Diakonie Západ nejen v re‑
gionu západních Čech! S odstupem
jednoho roku je možné konstatovat, že
se dílo podařilo!
Mimo kampaň H2Óda na Radost a Mo‑
tor Open Plzeň Plaza úsek vnějších
vztahů uspořádal celou řadu rozsahem
skromnějších akcí jako například 3. be‑
nefiční ples Diakonie Západ v únoru,
Akci cihla v červnu, lednová a listopa‑
dová setkání s dárci nazvaná Večer pro
radost. Stejně tak se náš tým podílel
na klíčových akcích jednotlivých slu‑
žeb Diakonie Západ. A tak se v květnu

v Domažlicích a Sušici uskutečnil Den
pro rodinu, v září proběhl cyklus akcí
Zaostřeno na život, ve kterém se naše
Kluby představily na 5 západočeských
náměstích v rámci Týdne nízkopra‑
hových klubů atd. Naši podporu měla
i slavnostní otevření dvou nových pro‑
dejen SecondHelp v Plzni a Nýrsku.
Enormní zvýšení aktivit v oblasti event
marketingu a PR vedlo k výraznému
zájmu veřejnosti, podporovatelů, ale
i médií o dění v Diakonii Západ a o její
aktivity. Proto od září zahájil úsek vněj‑
ších vztahů pravidelná konání tisko‑
vých konferencí s měsíční periodicitou,
což zpětně ještě více přispělo k infor‑
movanosti veřejnosti o naší organizaci.
Velmi intenzivně probíhaly práce na
redesignu a restrukturalizaci interneto‑
vé prezentace Diakonie Západ a také
na komunikaci prostřednictvím sociál‑
ních sítí. V oblasti aplikace korporátní
identity se v roce 2014 realizoval ze‑
jména polep značné části vozového
parku, služby byly vybaveny reklamní‑
mi plachtami, promo pulty a započala
obměna označení budov. Připravili jsme
také řadu workshopů na téma sociální
marketing a PR pro jednotlivé služby
Diakonie Západ. Z hlediska fundrai‑
singu jsme oproti předešlým letům od
podporovatelů získali téměř o třetinu
více finančních prostředků a Diakonii
Západ tak přinesli bezmála 1 500 000
Kč (dotace na provoz a prostředky
z projektů v této částce nejsou zapo‑
čteny).

Libor Janíček

Závěrem tradičně děkuji jménem úse‑
ku vnějších vztahů, který od roku 2014
čítá tři členy, všem, kteří Diakonii Západ
či její dceřiné společnosti v minulém
roce podpořili finančně, materiálně či
jako dobrovolníci nebo partneři, pro‑
tože bez vás by se nepodařilo pomá‑
hat v takovém rozsahu. Dík patří také
všem, kteří nám stále fandí, šíří dobré
zprávy i volání o pomoc a účastní se
námi pořádaných (nejen benefičních)
akcí! V neposlední řadě patří dík i všem
zaměstnancům Diakonie Západ, kteří
v přímé práci i při různých akcích vy‑
tvářejí reálný obraz naší organizace,
stejně tak děkuji i našim klientům!
Libor Janíček
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H2Óda na Radost
Pomyslná studna radosti v Domově Ra‑
dost v Merklíně na Plzeňsku, kde Dia‑
konie Západ pečuje o 30 lidí převážně
s nízkofunkčním autismem, se naplnila
díky netradiční veřejné sbírce s názvem
H2Óda na Radost. Ta přinesla za jeden
rok svého trvání částku 722 027 Kč na
obnovu jediného vodního zdroje, kte‑
rý byl nenávratně poškozen povodně‑
mi v roce 2013 a od té doby omezuje
fungování a zásadně ohrožuje existenci
našeho unikátního zařízení.
Fundraisingová
kampaň
H2Óda
na Radost symbolicky odstartovala
na světový den vody, který připadá
na 22. březen, a to prodejem džbánků
kohoutkové vody ve třech vybraných
restauracích Café Restaurant Kačaba,
Čajovna - kavárna Seraf a Il Mio Caffé.
Ty zhruba měsíc vybíraly do speciál‑
ních kasiček a své výlohy a stoly ozdo‑
bily nově vznikajícími materiály kampa‑
ně H2Óda na Radost.
Tváří a partnerem této kampaně se stal
stand up komik Karel Hynek (Na sto‑
jáka), který od samého začátku dodá‑
val všemu snažení ten správný šmrnc
a vtip, nejen na připravovaných inter‑
netových stránkách, ale i ve virálních
videích a všude tam, kde bylo třeba.
A právě díky jeho humoru a grimasám
mohly být 8. září 2014 spuštěny oprav‑
du netradiční internetové stránky, které
sponzorsky vytvořil kreativní tým spo‑
lečnosti Beneš&Michl, a umožnil tak ve‑
řejnosti přispívat on-line. Karel Hynek
jako průvodce návštěvníky na našich
stránkách www.h2odanaradost.cz ne‑
jen bavil, ale také je hecoval k tomu,

Prodej H2Ódy na Radost v Luženičkách
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aby pomohli plnit virtuální studnu ra‑
dosti, kdy každý, kdo přispěl a posunul
hladinu blíže k Domovu Radost, získal
od Karla certifikát o borcovství a zařadil
se tak mezi právoplatné borce.
Od 3. května roku 2014 se díky prode‑
ji balených vod Estian, které sponzor‑
sky věnovala firma Šumavský Pramen
a.s., u tematicky polepeného stánku
a v tričkách s logem kampaně, nejen
na Plzeňských farmářských trzích, za‑
čala kampaň H2Óda na Radost a její
poslání dostávat do povědomí lidí ze‑
jména v Plzni. Velký zlom však zna‑
menalo zářijové spuštění netradičních
internetových stránek www.h2odanara‑
dost.cz, které umožnily přispívat lidem
z celé České republiky a jednoduchým,
stejně tak vtipným, způsobem „volaly
o pomoc“. Spuštění stránek bylo pod‑
pořeno tiskovou konferencí, na které

a tak bude navíc v Domově Ra‑
dost zrekonstruována i čistička od
padních vod. Nejvíce přispěl náš dlou
hodobý podporovatel společnost Twin
(110 000 Kč) a Nadace Vigo Foundati
on (300 000 Kč). Kampaň H2Óda na
Radost a Diakonie Západ zaujala nejen
veřejnost a dárce, ale i odborníky ve
dvou prestižních soutěžích nezisko
vých organizací Žihadlo roku a Být vi
dět. V obou jsme se umístili mezi prv
ními pěti nejlepšími počiny neziskovek
z České republiky i Slovenska. A hlav
ně, kvalitní pitná voda poteče našim kli
entům v Domově Radost na Merklínsku
do konce roku 2015!

Motor Open Plzeň
Plaza

bylo médiím sděleno, že kampaň získa‑
la potřebných 240 000 Kč na zahájení
první fáze projektu, ale i potřeba dal‑
ších finančních prostředků.
Od září do prosince roku 2014 proto
vzrostla hladina vody ve studni radosti
o zhruba 200 000 Kč. Posledním zá‑
sadním milníkem kampaně byl bezpo‑
chyby příslib finančního daru ve výši
300 000 Kč od Nadace Vigo Foundati‑
on, která se specializuje na pomoc au‑
tistickým pacientům. Díky tomuto daru
se podařilo v polovině března roku 2015
dostat na celkovou částku 722 027 Kč,
což je zhruba o 90 000 Kč více, než byl
původní cíl kampaně H2Óda na Radost.
Znovu bychom chtěli poděkovat všem
lidem, kteří se stali borci, ať už to bylo
díky příspěvku 30 Kč za vodu Estian
v PET lahvi, nebo finančnímu daru za‑
slanému přes naše internetové stránky.
Poděkování patří také všem firmám,
které se podílely sponzorsky či finanč‑
ně a hlavně Nadaci Vigo Foundation,
která nám splnila sen – do 1 roka získat
potřebné finanční prostředky a přivést
H2Ódu na Radost!
V kampani H2Óda na Radost jsme za
jeden rok od úžasných lidí, firem, pra‑
covníků různých institucí, spolků i na‑
dace získali 722 027 Kč, při
čemž pů‑
vodní cílová částka byla 630 000 Kč,

Promo akce před Motor Open Plzeň Plaza

Dvoudenní netradiční fundraisingo‑
vá akce „Motor Open Plzeň Plaza,
autosalon, který pomáhá“ proběh‑
la 7. – 8. června v parku za OC Plzeň
Plaza. K vidění bylo více než sto vozů
dvaceti světových značek, motocykly,
čtyřkolky a motokáry, stejně tak i pre‑
zentace různých vystavovatelů a služeb
Diakonie Západ.
Návštěvníky akce dále bavil bohatý do‑
provodný program pro celou rodinu, ve
kterém se objevil například Malej Dejv,
Karel Hynek nebo třeba rappeři Pilsen‑
skills, ale také obří nafukovací atrakce,
malování obličejů, jízda na koních či
ukázky hasičů a záchranářů. Nechyběla
ani soutěž o zajímavé ceny.
Ačkoli šlo o první ročník, zapojilo se
do akce více než 50 subjektů nejen ze
světa automobilů a motocyklů, a to buď
jako vystavovatelé nebo jako partneři.
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Dále se představilo 14 služeb Diakonie
Západ, na pódiu vystoupilo více než
20 účinkujících samostatně či ve skupi‑
nách a akci navštívilo zhruba 6 000 lidí.
Nicméně akce měla za cíl nejen získat
podstatnou část finančních prostředků
na nový svozový vůz pro naše handi‑
capované klienty, ale také zajímavě
přiblížit všechny sociální služby, které
nabízí Diakonie Západ veřejnosti, a pro‑
to mezi vystavovateli nechyběly jejich
stánky a u nich zajímavé tematické ak‑
tivity pro návštěvníky.
Veškerý výtěžek z této akce, který se
finálně zakulatil na částku 220 000Kč,
putoval na nákup dodávky určené pro
převoz osob s těžkým kombinovaným
postižením a autistů, o které pečují
naše zařízení na Merklínsku.
Nový Renau
lt Master s turbodieselo‑
vým motorem o zdvihovém objemu
2,3 cm3 a maximálním výkonu 165 koní
se zvedací plo
šinou pro vozíčkáře již
od května 2015 slouží našim klientům.
Konečná cena za tento vůz byla po vý‑
razné slevě od společnosti Auto Hornát
703 897 korun. Na tento vůz bylo zís‑
káno zhruba 220 000 Kč díky charita‑
tivnímu autosalonu Motor Open Plzeň
Plaza, dalších 276 000 Kč byla finanč‑
ní pomoc od firemních i soukromých
dárců společně s Diecézní charitou Pl‑
zeň, konkrétně tříkrálovými koledníky
v Dobřanech, a týmem, který pořádá
Charitativní bazar v Luženičkách. Chy‑
bějících 200 000 korun jsme dodali
z vlastních zdrojů. Fundraisingový mo‑
del charitativního autosalonu se ukázal
jako nosný, a proto bude realizován
i v tomto roce, tudíž se opět potvrdi‑
lo staré známé přísloví: „Všechno zlé je
k něčemu dobré!

nek jsme postavili o víkendu 7. a 8. 6.
na premiérovém ročníku charitativního
autosalonu Motor Open a naopak již
tradičně na Historickém víkendu. Díky
zmíněným akcím našlo 66 cihel své
nové majitele. Získanou částku 6 600
Kč jsme použili na nákup kuchyňského
vybavení společné kuchyně chráněné‑
ho bydlení v Plzni.

pad. K tanci a poslechu hrál taneční or‑
chestr Dance Band Plzeň. Na plese se
opět nejen tančilo, ale byla připravena
i zajímavá vystoupení, bohatá soutěž
o ceny a tradičně i půlnoční překvape‑
ní. Výtěžek plesu putoval na doplnění
částky potřebné pro vybudování nové‑
ho vodního zdroje pro Domov Radost
v Merklíně.

Jsme velmi rádi, že naše pozvání opět
přijal a Cihle k jejím 15. narozeninám
přijel v neděli popřát i náš patron Pavel
Nový. „Mně se líbí, že zakoupením be‑
nefiční cihly člověk získá hned tři věci.
Jednak tvořivý zážitek při jejím malo‑
vání, zároveň trvanlivý stavební pro‑
dukt a v neposlední řadě dobrý pocit
z pomoci lidem, kteří ji potřebují,“ po‑

Projekt Kačka opět
podpořil Domov Radost

psal výjimečnost Akce cihla herec Pavel
Nový.

Prodej cihliček v rámci Motor Open Plzeň Plaza

3. benefiční ples Diakonie Západ
Jak se říká do třetice všeho dobrého
i zlého jsme v poslední únorový den
uspořádali ve společenském sálu Alfa
v Plzni 3. benefiční ples Diakonie Zá‑

I v loňském roce se rozhodlo ZKD Pl‑
zeň spojit své síly s výrobci, dodavateli
a zákazníky prodejen COOP v západ‑
ních Čechách a vybralo 13 atraktivních
výrobků, při jejichž nákupu výše zmíně‑
ní společně věnují 1 Kč z každého pro‑
daného výrobku na pomoc Domovu
Radost v Merklíně.
Projekt Kačka probíhá již od roku 2008
tradičně v předvánočním čase. Princip
projektu je jednoduchý. Vybrané zboží
se prodává za obvyklou cenu, ale ZKD
Plzeň společně s dodavatelem zboží
věnují 1 korunu z každého prodaného
výrobku pro Domov Radost v Merklí‑
ně. Vybraných 13 výrobků je na každé
prodejně viditelně označeno symbolem
Projekt Kačka. Zákazníci tak mají mož‑
nost svým výběrem podpořit projekt
a preferovat ty výrobky, které umí po‑
máhat.
K tradičním dodavatelům, kteří Projekt
Kačka podporují, patří Wrigley, Dr. Oet‑
ker a Vitana. Letos se nově přidala i Ko‑
fola. Za poslední 3 roky Projekt Kačka
přispěl Domovu Radost v Merklíně
částkou 69 447 Kč.

Akci cihla v Plzni hostil historický víkend
a Motor Open
I v roce 2014 se Diakonie Západ pustila
do prodeje benefičních cihel na podpo‑
ru lidí s mentálním postižením. V loň‑
ském roce jsme využili nabídky a spojili
síly hned s dvěma akcemi. Prodejní stá‑

Předtančení na 3. benefičním plese

Soutěžní foto v rámci Projektu Kačka
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Fotbal pro Radost

Klienti Domova Radost s internacionály

V neděli 5. října se ve sportovním are‑
álu TJ Zruč uskutečnil fotbalový turnaj,
který svým výtěžkem podpořil sbírku
H2Óda na Radost. Turnaje se mimo „FK
Radost“ Diakonie Západ, který byl slo‑
žený z kreativního týmu kampaně a za‑
městnanců Diakonie Západ, zúčastnil
i tým internacionálů v čele s fotbalovou
legendou Antonínem Panenkou a další‑
mi hvězdami českého fotbalu jako Karel
Dobiáš a Zdeněk Koukal. Nechyběl ani
tým rádia Kiss Proton a další mužstva
tvořená firmami, které se rozhodly pod‑
pořit dobrou věc.
Mimo vlastní turnaj si návštěvníci mohli
užít výstavu luxusní vozů, jízdy na mo‑
tokárách a děti navíc i malování na ob‑
ličej a modelování balónků.

H2Óda na Radost
zaujala v prestižních
soutěžích Žihadlo
a Být vidět

Předávání cen Být vidět 2014

Netradiční kampaň H2Óda na Radost
zaujala porotce ve dvou prestižních
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soutěžích určených pro neziskové or‑
ganizace – Žihadlo a Být vidět.
Ačkoli byla interaktivní internetová
prezentace www.h2odanaradost.cz se
třemi video spoty spuštěna teprve
8. září roku 2014, neunikla zájmu po‑
rotců zvučných jmen ve dvou prestiž‑
ních soutěžích určených pro neziskové
organizace, které oceňují nejlepší veřej‑
ně prospěšné kampaně. Tou první byla
soutěž Žihadlo roku 2014 a druhou sou‑
těž Být vidět.
V loňském 8. ročníku soutěže Ži‑
hadlo roku bylo přihlášeno rekordních
112 kampaní vytvořených 68 nezisko‑
vými organizacemi z České a Slovenské
republiky. V tomto konkurencí naby‑
tém ročníku porota, složená z českých
a slovenských odborníků působících
v marketingu a public relations, no‑
minovala úvodní video spot kampaně
H2Óda na Radost mezi čtyři nejzají‑
mavější televizní a kino spoty. Bylo to
pro nás všechny velké překvapení a již
samotná nominace mezi 16 nejlepších
projektů odměna pro celý tým a všech‑
ny, kteří se na vzniku video spotů po‑
díleli, včetně našich klientů. Z šestnácti
nominovaných kampaní se spot, kde
hlavní roli hraje autista v casinu s krupi‑
érem Karlem Hynkem, umístil na třetím
místě s více než 1 500 hlasy.
Kampaň H2Óda na Radost dosáhla vět‑
šího úspěchu ve druhé prestižní soutě‑
ži Být vidět, jejíž vyhlášení proběhlo
v rámci Dárcovského summitu pořá‑
daného Fórem dárců 2. prosince 2014
v prostorách ERA SVĚT v Praze. Tato
soutěž je více zaměřena na ocenění ná‑
padů a kreativity jak u zavedených, tak
u jednorázových projektů neziskových
organizací s cílem ukázat, jak fungují
různé možnosti a cesty v této oblasti
a inspirovat všechny, kteří o to mají zá‑
jem.
V soutěži Být vidět byla kampaň H2Ó‑
da na Radost nominována v kategorii
nejlepší webový projekt a i v tomto pří‑
padě o výsledcích rozhodovala erudo‑
vaná porota složená z odborníků v ob‑
lasti marketingu, public relations, ale
také z předních fundraiserů.

Zisk 3. místa v kategorii nejlepší webo‑
vý projekt byl pro Diakonii Západ ob‑
rovským úspěchem.

Vánoční stánek Skauti dětem
Pokud někomu třeba chyběla inspira‑
ce na vánoční dárky anebo potřeboval
jen dárky ještě zabalit, mohl se zastavit
u tradičního stánku Skauti dětem na
rohu Františkánské ulice a Kopeckého
sadů v Plzni. Provoz stánku i dárky, kte‑
ré v něm byly nabízeny, zajistili skauti
ze Skautského střediska „STŘELA“ Pl‑
zeň. Oni sami si také zvolili, že výtěžek
z prodeje v roce 2014 poputuje na pod‑
poru kampaně H2Óda na Radost. Díky
této akci tak přiteklo skvělých 30 435
korun na Radost.

Velikonoční a vánoční
bohoslužba
V roce 2014 připravila Diakonie Západ,
ve spolupráci se svými partnerskými
sbory Českobratrské církve evange‑
lické, dvě slavnostní bohoslužby. První
z nich byla velikonoční a proběhla na
Zelený čtvrtek 17. dubna. Druhou pak
byla prosincová Adventní bohoslužba Za tajemstvím Betlémské hvězdy. Obě
dvě bohoslužby, na které jsme srdečně
zvali všechny zaměstnance a klienty
naší organizace, ale i kohokoli z široké
veřejnosti, proběhly v prostorách Ko‑
randova sboru ČCE v Plzni.

Vánoční bohoslužba v Korandově sboru
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Ekonomický úsek
Slovo manažera ekonomického úseku
Vše podstatné k hospodářskému vý‑
sledku Diakonie Západ přehledně uka‑
zují tabulky výkazu zisku a ztrát, roz‑
vaha a rozpočty jednotlivých služeb
pro rok 2014, proto bude mé úvodní
slovo stručné. V roce 2014 jsme opro‑
ti předchozímu roku navýšili nákla‑
dy o 5 563 000 Kč z 52 990 000 Kč
na 58 553 000 Kč. Toto navýšení bylo
dáno nárůstem mezd o inflaci a rozvo‑
jem některých našich služeb. Rok 2014
skončila Diakonie Západ v kladném
hospodářském výsledku + 869 000 Kč!
Tato částka bude použita zejména na
vybudování nového zdroje pitné vody
pro Domov Radost v Merklíně a na ná‑
kup nového svozového vozu pro naše
klienty na Merklínsku.
Ještě zmíním investiční akce, které
v roce 2014 proběhly a nejsou zahr‑
nuty v rozpočtech sociálních služeb.
Jsou to rekonstrukce chráněného byd‑
lení v Přešticích v hodnotě 2 819 000 Kč
a nákup automobilu za cenu 125 000 Kč.
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Na tomto místě bych i jménem Správní
rady Diakonie Západ poděkoval celé‑
mu ekonomickému oddělení, koordi‑
nátorům projektového managementu,
manažerům úseků sociálních služeb
a koordinátorům jednotlivých služeb
i jejich týmů, včetně úseku vnějších
vztahů, kteří se společně podíleli na
financování sociální práce v Diakonii
Západ. O kvalitě jejich práce vypoví‑
dá např. závěrečná zpráva auditora za
rok 2014, 214 podaných žádostí o pro‑
vozní dotace, z toho 145 podpořených,
úspěšně administrovaných atd.
Roman Hajšman
Roman Hajšman

DIAKONIE ČCE – středisko
DIAKONIE
ZÁPAD
Západní Čechy

Stacionář
Človíček
pro osoby
s postižením

Můj 1+0
Plzeň, Přeštice
pro osoby
s postižením

Můj 1+0
Merklín, Přeštice
pro osoby
s postižením

Můj 1+0 Plzeň
pro osoby
s postižením
(podporované
bydlení)

Kluby Atom,
Akcent, Dok, Echo
a Fontána
pro děti a mládež

Poradna
pro občany
v nesnázích

Archa
pro rodiny
s dětmi

4827788

9296703

4863607

7471193

9894914

9271346

8798396



Identifikátor

Plus pro lidi

Terén
pro

Jedeme dál

v krizové
pro osoby
ohrožené 2014
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
situaci
s postižením
osoby

2640266

8263333

3764767

EKONOMICKÝ ÚSEK

Výnosy
695
0
63

1 306
0
63

431
0
60

0
1 505
0

16
0
75

210
0
9

43
0
44

1 300

1 942

410

0

6 139

1 089

1 316

444

0

0

677

50

Ostatní dotace/dotace EU

0

0

0

0

96

Přijaté dary/příspěvky obcí

14

37

3

4

354

1

0

0

Tržby za vlastní výkony
Příjem z ind. programů PK
Dotace Plzeňský kraj
Dotace MPSV
Dotace Magistrát, obce

Ostatní příjmy

0
0
33

0
0
43

0
1 065
0

4 768

846

830

0

546

480

48

0

165

6 128

0

0

0

74

5

261

565

2

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

242

0

0

3 742

3 793

904

1 509

7 082

1 607

11 790

2 166

923

1 067

Spotřeba materiálu

225

364

96

59

568

178

745

156

56

25

Spotřeba energie

204

163

36

18

191

33

155

30

12

8

Náklady na služby

392

714

196

94

1 229

183

1 835

346

131

63

2 545

2 316

488

1 336

5 101

1 201

8 897

1 631

721

974

42

112

6

9

42

12

225

12

13

6

297

60

23

0

32

0

17

0

12

0

3 705

3 729

845

1 516

7 163

1 607

11 874

2 175

945

1 076

37

64

59

-7

-81

0

-84

-9

-22

-9

Zúčtování fondů
Celkem výnosy
Náklady

Osobní náklady, vzdělávání
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem náklady
Hospodářský výsledek
Investice**

DIAKONIE ČCE – středisko
Západní Čechy

autosedačka

rekonstrukce domu

Plamínek
pro osoby
s postižením

Domov Radost
pro osoby
s postižením

Stacionář
Klatovy
pro osoby
s postižením

Stacionář
Soběkury
pro osoby
s postižením

Stacionář Klíček
pro osoby
s postižením

Pírko
pro osoby
s postižením

Jubilata
Dobřany,
Merklín
pro osoby
potřebující
péči

4943844

7283138

2338914

6347455

9383285

3984338

9036909

Identifikátor

CELKEM

Ostatní *)

Výnosy
Tržby za vlastní výkony
Příjem z ind. programů PK
Dotace Plzeňský kraj
Dotace MPSV

662
0
42

4 862
0
93

364
0
60

761
0
60

383
0
60

311
0
79

574
0
99

464
0
0

11 082
2 570
883

1 355

3 782

1 123

1 670

788

404

530

0

26 976

Dotace Magistrát, obce

3

456

0

140

42

50

0

0

4 252

Ostatní dotace/dotace EU

0

192

0

0

0

0

10

3 080

9 671

Přijaté dary/příspěvky obcí

46

395

26

103

11

61

243

81

1 933

Ostatní příjmy

0

312

0

223

0

18

0

666

1 579

Zúčtování fondů

0

0

0

0

0

0

0

155

476

2 108

10 092

1 573

2 957

1 284

923

1 456

4 446

59 422

4 276

Celkem výnosy
Náklady
Spotřeba materiálu

138

956

71

204

88

126

125

96

Spotřeba energie

134

362

182

149

40

53

22

19

1 811

Náklady na služby

404

896

157

362

187

93

504

618

8 404

1 375

6 223

1 117

1 741

906

597

797

3 061

41 027

19

188

10

31

11

7

16

32

793

202

925

6

324

0

49

5

290

2 242

2 272

9 550

1 543

2 811

1 232

925

1 469

4 116

58 553

-164

542

30

146

52

-2

-13

330

869

Osobní náklady, vzdělávání
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem náklady
Hospodářský výsledek
Investice**

vodní zdroj

svozový vůz

svozový vůz

*) fundraising, koordinátor dobrovolníků, projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ostatní výdaje.
**)V přehledu nákladů není zahrnuta částka 3 140 tisíc Kč, kterou středisko investovalo.

Rozvaha (v tisících)
Dlouhodobý nehmotný majetek

stav k 1. 1. 2014

stav k 31. 12. 2014

372

372

Dlouhodobý hmotný majetek

52 528

55 462

Nedokončený hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

0
100
-18 547

321
0
-20 741

93

107

Zásoby celkem
Pohledávky celkem

4 254

4 971

Krátkodobý finanční majetek

2 539

2 095

Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

20

-4

41 359

42 583

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tisících)

Vlastní jmění
Fondy

stav k 1. 1. 2014
31 175

stav k 31. 12. 2014
30 276

581

897

-1 750
-667
951

868
-2 417
707

Závazky vůči zaměstnancům

1 957

2 191

Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění

1 043

1 177

Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let
Ostaní závazky

Závazky – daň z příjmů

191

218

Dohadné účty pasivní

1 503

670

Bankovní úvěry

5 183

6 590

Výnosy příštích období

1 192

1 406

41 359

42 583

PASIVA CELKEM

Hospodářská

Celkem

6 079

10

Služby celkem

9 000

35

9 035

40 372
52
630

21
0
0

40 393
52
630

2 242

0

2 242

112

0

112

58 487

66

58 553

13 252

398

13 650

1

0

1

13

0

13

Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorg. zásob celkem
Úroky

Rozvaha (v tisících)

Hlavní

Spotřebované nákupy celkem

Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

6 089

477

0

477

1 541

0

1 541

24

0

24

1 932

0

1 932

41 784

0

41 784

59 024

398

59 422

537

332

869
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Státní a krajské instituce
MPSV – 25 633 000 Kč
Úřad práce ČR – 6 219 872 Kč
Evropské fondy – 3 135 980 Kč
MPSV odbor Rodiny a ochrany práv
dětí – 1 342 718 Kč
Plzeňský kraj – 884 500 Kč
Probační a mediační služba ČR –
416 000 Kč
Ministerstvo vnitra – 264 000 Kč
Jihočeský kraj – 100 000 Kč
MŠMT – 69 000 Kč
Nadace
Nadace Sirius – 352 484 Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti
/ Pomozte dětem – 207 600 Kč
Nadace Terezy Maxové dětem –
200 000 Kč
Nadace Charty 77 / Konto Bariéry –
125 000 Kč
Nadace VIA / Poštovní spořitelna –
88 300 Kč
Nadace Agrofert – 64 700 Kč
20 000–50 000 Kč
Nadace VIGO FOUNDATION, Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Nadační fond Albert, Nadace 700 let
města Plzně.
do 5 000 Kč
Nadace Leontinka, Nadace Umění pro
zdraví.
Města a obce
Magistrát města Plzně – 3 089 000 Kč
Město Dobřany – 430 678 Kč
Magistrát města Prahy – 375 000 Kč
Město Rokycany – 153 000 Kč
Město Domažlice – 100 000 Kč
Město Sušice – 62 000 Kč
ÚMO Plzeň 1 – 51 000 Kč
20 000–50 000 Kč
Město Horažďovice, ÚMO Plzeň 2, Měst‑
ská část Praha 3, Městská část Praha 13,
město Nýřany, obec Příchovice.
19 000-10 000 Kč
Obec Merklín, obec Čížkov, ÚMO Plzeň
4, ÚMO Plzeň 3, Městská část Praha 7,
Městská část Praha 8, město Horšovský
Týn, město Holýšov, obec Biřkov, obec
Černuc, obec Otěšice, město Švihov.

9 000–5 000 Kč
Město Přeštice, město Staňkov,
Přelíc, město Starý Plzenec,
Čermná, obec Hrádek u Sušice,
Hrdějovice, obec Křenice, obec
pov, obec Tymákov.

obec
obec
obec
Rou‑

do 5 000 Kč
Městys Všeruby, obec Hlohovčice, obec
Vrhaveč, město Teplá, město Tlučná,
město Nalžovské Hory, obec Bolkov,
obec Holýšov, obec Chvalšiny, obec
Opolany, obec Ptenín, obec Strašice,
obec Zemětice, město Měčín, město
Přimda, obec Dnešice, obec Poděvousy.

Dárci a sponzoři
TWIN, s. r. o. – 210 000 Kč, ČSOB, a. s.
– 170 000 Kč, Farní sbor ČCE Domaž‑
lice – 100 000 Kč, Beneš & Michl, s. r. o.
– 176 400 Kč.
50 000–20 000 Kč
SIVRES, a. s., Ferrum Plzeň, s. r. o.,
Asociace občanských poraden, Li‑
bor Janíček – Live promo, Unilea‑
sing, a. s., Diecézní charita Plzeň, IAC
Group, s. r. o., Ensinger, s. r. o., Kali‑
kovský Mlýn, s. r. o., Dajbych, s. r. o.,
Saportan, s. r. o., Antonín Drozda, Zá‑
padočeské konzumní družstvo Plzeň,
KUFI INT, s. r. o., Diamond floor, s. r. o.,
MUDr. Hana Boukalová, Dolák, s. r. o.,
Auto Volf, s. r. o., Auto CB, s. r. o.
19 000–10 000 Kč
Vlastimil Stříbrný, PEM Communica‑
tion, s. r. o., Autocentrum Jan Šmuc‑
ler, s. r. o., Aspekta Trading, s. r. o., IC
West, s. r. o., EVROPA realitní kance‑
lář, s. r. o., Fleuriada PLZ, s. r. o., Auto
Hoffman CZ, s. r. o., Auto Kunc, s. r. o.,
Luxus Cars TaT, s. r. o., Komunita Noe,
Auto Hornát, s. r. o., MUDr. Petr Mi‑
koláš, Bedřich Zscherp, Drahoslava
Zscherpová, Stavební firma RENO CZ,
Dagmar Vacíková Marxová, Zuzana
Knížková, HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, s. r. o., Kooperativa, a. s.,
Šumavský Pramen, a. s., Karel Hynek,
IKO stavby, s. r. o., Jiří Krušina.
9 000–5 000 Kč
Autobond Group, a. s., VSP Auto, s. r. o.,

Diakonie ČCE, Ing. Petr Viktora,
Ing. Martin Langmajer, MUDr. Marta
Cihlářová, Farní sbor ČCE Domažlice,
Ing. Martina Lindová, Zuzana Čepelová,
Jiří Forman, ArchEnergy, s. r. o., ZPMV
ČR, Václav Patera, MUDr. Lenka Šváro‑
vá, Karel Žáček, Otto Bock ČR, s. r. o.,
PPL CZ, s. r. o., Harley Davidson Plzeň,
PHD BIKES, a. s., Global one, s. r. o.,
Hornát, s. r. o., Blue Earth, s. r. o., Ener‑
goforest, s. r. o., Auto Nejdl, s. r. o., ASP
group, s. r. o., Tomáš Zecha, Petra Lá‑
ryšová.
do 5 000 Kč
Jiří Žabka, Roto Plzeň, s. r. o., Makro
Cash a Cary ČR, Elko, velkoobchod
nápojů, s. r. o., Petra Kučerová, Radim
Němec, Ing. Stanislav Šec, JUDr. Karel
Havel, RNDr. Aleš Řehula, Ing. Helena
Formanová, Ladislav Štítkovec, Roman
Hajšman, Dnešická zemědělská, a. s.,
Lékárna U Matky Boží, s. r. o., Petr Ka‑
daník, Silvie Steiningerová, Markéta
Solcerová, Barbara Tranová, Helena
Konopíková, Jaromír Vébr, Matyáš Tur‑
ský, Zuzana Čiháková, Ivana Nalezen‑
cová, Ondřej Fikrle, Kateřina Barfusová,
Vladimír Paul, ČS do domu, a. s., Café
Restaurant Kačaba, TSR Czech Repub‑
lic, s. r. o., Il mio café, Delish, s. r. o., Ča‑
jovna Seraf.
Dále nás podpořili
Klépierre Plzeň, a. s., Bazar team Lu‑
ženičky, koledníci - Tříkrálová sbírka
Dobřany, JUNÁK - český skaut, středis‑
ko Střela Plzeň, z.s., ENVIC Plzeň, o. s.,
Billa Přeštice, T0P 09 Plzeňský kraj,
Hepimuster, s. r. o., Český rozhlas Pl‑
zeň, Kiss Proton, OSA, Hugo bike,
Městská policie Plzeň, Rescue Plzeň,
SDH Holýšov, SDH Vochov, jednotka
požární ochrany ČEPRO, BESIP, McDo‑
nald’s ČR, spol. s r. o., Jezdecká škola
Kozolupy, o. s., RLA Stallion, s. r. o., High
Security, s. r. o., AVE CZ odpadové hos‑
podářství, s. r. o., TOI TOI, sanitární sys‑
témy, s r. o., Abstrakt, s. r. o., Ekolikvi‑
dace Hrad, Autoservis Miroslav Prchal,
Václav Tříska nafukovací atrakce, JM
sound service, Koloběžky k světu, Ala‑
no foto, CineStar, s. r. o., obec Buková.
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Speciální dík patří farním sborům ČCE:
Západní sbor Plzeň, Korandův sbor, sbo‑
rům v Chrástu, Domažlicích, Přešticích,
Merklíně a Rokycanech, a pracovníkům
Odboru sociálních služeb MMP.
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Děkujeme všem výše uvedeným podporovatelům! Děkujeme rovněž všem
dárcům, kteří zaslali jakoukoliv finanč‑
ní částku na náš transparentní účet
č. 22277705/5500. Rovněž děkujeme

všem, kteří si od nás zakoupili benefič‑
ní cihlu při Akci cihla, či podpořili naše
zařízení zakoupením výrobků od na‑
šich klientů, anebo PET lahve H2Ódy
na Radost od Šumavského Pramene!
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Slovo diakonie pochází z řečtiny
a znamená sloužit.

WWW.DIAKONIEZAPAD.CZ
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