VÝ
ROČ
NÍ
ZPRÁ
VA 2012

DIAKONIE ZÁPAD

www.diakoniezapad.cz

Slovo ředitele
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Diakonie ČCE – střediska
Západní Čechy aneb Diakonie Západ.
Opakování je matka moudrosti, takže
jen dodávám, že Diakonie Západ vznikla k 1.1.2012 sloučením tří bývalých
západočeských středisek v Merklíně,
v Plzni a v Rokycanech se všemi pobočkami po Plzeňském kraji. A tedy, ač se
jedná o první takovou výroční zprávu,
historicky vzato pomáháme potřebným
lidem již od roku 1992.
Fúzí jsme posvětili krajské uspořádání organizace. Smyslem bylo zefektivnění vynakládaných prostředků, využití
synergického potenciálu a větší transparentnost vůči veřejnosti.
Spektrum a rozsah naší pomoci je
široký. Své služby nabízíme dvanácti
druhy sociálních služeb na 33 mís-

tech. Kromě toho jsme akreditovanou
dobrovolnickou agenturou s krajskou
působností a akreditovanou vzdělávací
institucí v oblasti sexuality a mezilidských vztahů v životě lidí s mentálním
postižením.
Naší specializací a „rodinným stříbrem“ je péče o osoby s poruchou autistického spektra. Těm poskytujeme denní
služby stacionářů, centra denních služeb
a jako jedni z mála v ČR i pobytové služby formou domova, chráněného bydlení
a odlehčovací služby.
Dalším kouskem našeho dědictví je
komplex služeb pro děti, mládež a jejich
rodiny. Nalezneme mezi nimi terénní
i ambulantní podporu rodin, školičku,
náhradní rodinnou péči, rodičovské
skupiny, prevenci ve školách, krizovou
pomoc, nízkoprahové kluby pro děti
a mládež a občanskou poradnu.

V neposlední řadě jsme zřizovatelem
dceřiné společnosti Možnosti tu jsou,
o.p.s., jejíž posláním je zpřístupnit
zaměstnávání a zaměstnávat osoby ze
zdravotním postižením. To je naším třetím hlavním pilířem služeb. Spokojené
veřejnosti jistě neunikly pozornosti podniky Second Help v Plzni a Klatovech,
pohostinské Kačaba v Plzni a Čarokraj
v Horažďovicích. V roce 2012 jsme
také zajišťovali zaměstnávání v třemošenské dílně ve spolupráci s firmou
Pebal s. r. o.
Ale ani to není definitivní výčet všech
našich služeb. Pomáháme například
i seniorům nebo pracujícím ohroženým
obchodem s lidmi. Stejně tak připočítejme jedinečné realizované projekty, jako
například projekt Můj flek aneb kurzy
pracovních a sociálních dovedností
pro osoby se zdravotním postižením

a chronickým duševním onemocněním
nebo projekt Archa - Vylodění provozující unikátní portál www.helpyou.cz.
Více naleznete právě na následujících
stránkách.
Rozmanitost našich služeb nás také
přivedla k jednomu z cílů pro rok 2012,
a to vybudování nové vizuální identity
Diakonie Západ. Zalíbila se nám myšlenka zjednodušených symbolů a střípků, které v různých barevných variacích
vytvářejí identitu našich služeb. Představme si střípky mozaiky pomoci nebo
střípky příběhů ze života našich pracovníků a uživatelů, o kterých bychom
i v této výroční zprávě chtěli vypovědět.
Přeji Vám příjemné a užitečné počtení!

cházející ze zkušeností. Samozřejmě, že
když se z něčeho rozdává, tak to z toho
ubývá. Jenže může přibývat z jiného.
Jestliže přejícně sledujeme dobro světa
a života, s citem pro souvislosti, pak
rozdávání prostředků, které nám patří,
také materiálních, ale také vůbec toho,
co nám patří, schopností, sil, času, velmi
výrazně přidává naši identitě, utváří ji.
Kdežto naopak, skoupé držení si svého,
ukrajuje z radosti ze sebe sama. Život
člověka je zasazený v puzzle univerza,
jeho spokojenost není izolovaná od
štěstí ostatních lidí, od zdaru celého
komplexu života. V investování sebe
a svého se všichni bráníme nedostatku,
v tom nedostatek nikdy není, v tom
může pouze přibývat blaha, duchovního

zcela zřejmě, ale také duševního, i toho,
na co se dá sáhnout. Také nám mnozí
mnoho dávají. Spoluúčastný v rozdávání sebe je i Bůh, doplňuje rezervoáry života, křísí lásku a spravedlnost, zbavuje
viny v našem systému příčin a následků,
osvětluje to, z čeho se dá bezpečně brát.
Dávejme to, co nám samotným zjeví, že
nemáme nedostatek, to, co je vyjádřením nás samotných.

Bc. Petr Neumann,
ředitel střediska

Slovo duchovního
Postmoderní myšlení odmítá pojem
oběti a všechny obrazy s ním spojené.
Snad jenom proto, že obětí je často člověk sám. Je nucený do něčeho, co sám
nechce, co mu není příjemné, je obětí
doby, zaměstnavatele, souběhu událostí.
Musí dávat hodně ze sebe, možná i celého sebe, a satisfakce je minimální anebo
žádná. Jednotlivci i celá společnost se
musí snažit, aby takových obětí, jež jsou
plodem fyzického, duševního i duchovního násilí až znásilňování nebylo. Ale
toto nejsou jediné podoby oběti a tento
pojem se v nich zdaleka nevyčerpává.
Oběť je také dar. Dávání ze sebe i sebe nikoli z donucení, nýbrž proto, že
to člověk chce udělat pro někoho, pro
druhého člověka. Takovým projevům

říkáme láska. Je to její nejvlastnější,
esenciální podoba. Láska bez oběti
(sil, času, prostředků) neumí být, není.
Dávání takových darů má v erbu také
křesťanská služba – diakonie. Je to dávání materiálních prostředků, laskavých
služeb a radosti těmi, kteří mohou, těm,
kteří to potřebují.
V biblické knize Přísloví, v 11. kapitole, 24. verši je napsáno:
„Někdo rozdává a přibývá mu stále,
kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.“
Bylo by bláhové neškudlit jenom
proto, aby nám přibývalo. Moudrost
z Přísloví není strategie, není to ani apel
nějaké vyšší autority, který by vyvolával
křečovité plnění. Je to konstatování vy-

Mgr. Miroslav Hamari,
farář Korandova sboru ČCE,
spolupracujícího sboru Diakonie Západ

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy/základní informace
(používá kromě svého oficiálního názvu, v plném znění, rovněž zkrácený
„obchodní“ název Diakonie Západ)
Diakonie ČCE – středisko Západní
Čechy je právnickou osobou, evidovanou v rejstříku vedeném Ministerstvem
kultury ČR ve smyslu zák.č. 3/2002 Sb.,
o církvích a náboženských společnostech pod č. j. 9-288/2003 – 15222.Středisko vzniklo sloučením tří subjektů
a to Diakonie ČCE – středisko Radost
v Merklíně, IČO 45331154, Diakonie
ČCE – středisko v Plzni, IČO 73632767
a Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech, IČO 26521032.
Zřizovatelem Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy je Diakonie
Českobratrské církve evangelické
– účelové zařízení Českobratrské církve
evangelické, Jungmannova 22/9, 110
00 Praha 1 – Nové Město, založené za
účelem poskytování sociálních služeb,
vzdělávání, poskytování zdravotní péče
a dalších obecně prospěšných služeb.
Poslání Diakonie Západ
Diakonie Západ hájí zájmy a zvyšuje
dostupnost služeb a příležitosti lidem
tak, aby žili kvalitněji navzdory své
obtížené životní situaci.
Diakonie Západ je poskytovatel sociálních a duchovenských služeb, sociální
firma a slouží jako základna komunitních aktivit.
Kontakty
sídlo střediska:
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
IČ: 45331154
e-mail: zapad@diakonie.cz
telefon: 371 709 610
kancelář ředitele:
Svazu bojovníků za svobodu 68
Rokycany 337 01

Statut střediska

(krácená verze. V plném znění na
www.diakoniezapad.cz) byl schválen
správní radou Diakonie Českobratrské
církve evangelické a vydán rozhodnutím A10 – 3/2011_10.
Článek 1
Základní ustanovení
1.1.
Diakonie ČCE – středisko Západní
Čechy (dále jen „Středisko“) je právnickou osobou, evidovanou v rejstříku
vedeném Ministerstvem kultury ČR
ve smyslu zák.č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
pod č. j. 9-288/2003-15222. Středisko
vzniklo sloučením tří subjektů a to
Diakonie ČCE – středisko Radost
v Merklíně IČO 4533154, Diakonie
ČCE – středisko v Plzni, IČO 73632767
a Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech, IČO 26521032.
1.2.
Zřizovatelem Diakonie ČCE – střediska
Západní Čechy je Diakonie Českobratrské církve evangelické – účelové
zařízení Českobratrské církve evangelické, založené za účelem poskytování
sociálních služeb, vzdělávání, poskytování zdravotní péče a dalších obecně
prospěšných služeb.
1.3.
Název Střediska zní: Diakonie ČCE
– středisko Západní Čechy
Sídlem Střediska je: Prokopova 25, 301
00 Plzeň
Identifikační číslo (IČ) Střediska je:
45331154.
1.4.
Středisko bylo zřízeno ke dni 1. 5.1992.

Článek 2
Předmět činnosti Střediska
2.1.
Středisko je zřízeno za účelem poskytování sociálních služeb v rozsahu
definovaném v bodu 2.2. tohoto statutu
a dalších níže vymezených obecně prospěšných (neziskových) služeb.

Správní orgány
a provozované služby DZ

Správní rada střediska:
Předseda:
Bc. Petr Neumann
e-mail: petr.neumann@diakonie.cz
členové SR:
Roman Hajšman, DiS.,
e-mail: roman.hajsman@diakonie.cz
2.2.
Bc. Barbora Mikulová
Středisko poskytuje tyto druhy sociále-mail: bara.mikulova@diakonie.cz
ních služeb:
Mgr. Lucie Petříčková
a) Pečovatelská služba
e-mail: lucie.petrickova@diakonie.cz
b) Denní stacionář
Bc. Pavel Šefl
c) Odlehčovací služby
e-mail: pavel.sefl@diakonie.cz
d) Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Dozorčí rada střediska:
e) Centra denních služeb
Předseda: Ondřej Pellar
f) Chráněné bydlení
Místopředseda: Mgr. Karel Šimr
g) Terénní programy
Členové DR: MUDr.Václava Gutová
h) Sociální rehabilitace
Ing. Pavel Šalom
i) Krizová pomoc
PhDr. Iva Šteflová
j) Sociálně aktivizační služby pro rodiny JUDr. Jaroslav Tomášek
s dětmi
Mgr. Petr Grendel
k) Odborné sociální poradenství
Mgr. Radek Matuška
l) Nízkoprahová zařízení pro děti a mlá- Ing. Josef Beneš
dež
Bc. Jiří Pavlík
m) Podpora samostatného bydlení
Martin Helebrandt, MBA

Organizační struktura
Diakone Západ
Vrcholový management
Bc.Petr Neumann - ředitel střediska
Bc. Barbora Mikulová - manažer úseku
péčových služeb
Mgr. Lucie Petříčková - manažer úseku
preventivních služeb
Roman Hajšman, DiS.- manažer úseku
technicko – ekonomického
a ředitel MTJ o.p.s.
Bc. Pavel Šefl – manažer kvality
Střední management
Mgr. Jiřina Ullmanová
- koordinátor SAS RD a NRP
Bc.Václava Egermaierová
- koordinátor NZDM
Jan Neckář, DiS.
- koordinátor poradenských služeb
Mgr. Zdislava Svitáková
- koordinátor pobytových služeb sociální péče
Marie Šamanová
- koordinátor denních služeb sociální
péče
Markéta Pinterová, DiS.
- koordinátor pečovatelské služby
Mgr. Lenka Houšková
- koordinátor lidských zdrojů
Mgr. Petra Špačková
- koordinátor pracovních aktivit osob se
ZP (Klatovy)
Mgr. Tomáš Benda
- koordinátor PR+FR
Luboš Kolafa - koordinátor provozu
Dana Němcová
- koordinátor ekonomického oddělení
Ing. Jitka Pišlová
- koordinátor projektového managementu
Veronika Pavlíková Brožová
- metodik služeb soc.péče

Projekty a akce 2012

Kontakty
Mgr. Tereza Chodlová
– vedoucí zařízení
Prokopova 17
301 00 Plzeň
tel: 377 223 221, 733 414 421
e-mail: archa.zapad @diakonie.cz
Popis služby
Služba Archa pro člověka v krizi je
ambulantní krizové centrum pro děti,
mládež, dospělé a manželské či partnerské dvojice. Vznikla v lednu 2012
rozdělením Centra SOS Archa na dvě
samostatné služby – Archa pro člověka
v krizi a Archa pro rodiny s dětmi.
Služby jsou poskytovány anonymně,
bezplatně a diskrétně v bezpečném
a příjemném prostředí služby ve středu
města Plzně.
Provozní doba
Pondělí 09:00 – 19:00
Úterý
09:00 – 16:30
Středa 09:00 – 16:30
Čtvrtek 12:00 – 19:00
Pátek
09:00 – 16:00

Služby krizové pomoci
Posláním služeb krizové pomoci v zařízení Archa pro člověka v krizi je poskytovat dětem, mládeži, dospělým jako
jednotlivcům, ale také partnerským či
manželským dvojicím psychickou podporu a bezpečné provázení při zvládání
obtížné životní situace, kterou vnímají
jako naléhavou, krizovou anebo ohrožující a nedaří se jim ji překonat běžnými
způsoby. Dalšími aktivitami zvyšujeme
připravenost veřejnosti ke zvládání krizových situací a nabízíme pohlédnout na
krizi jako šanci k pozitivní změně.
Hlavním cílem služeb krizové pomoci
je provézt klienta bezpečně jeho obtížnou životní situací, pomoci mu zorientovat se v ní a posílit jeho schopnosti
k jejímu zvládnutí.
Okruh osob, kterým je služba určena
Služby krizové pomoci jsou určeny
dětem, mládeži, dospělým jako jednotlivcům, ale také partnerským a manželským dvojicím v obtížné životní situaci.
Osvětové aktivity směřujeme k široké
veřejnosti.

Slovo uživatele služby
Tímto dopisem bych chtěl vyjádřit poděkování.
Po operaci srdce jsem se necítil dobře. Stále se u mě projevovaly úzkosti
a jiné nepříjemné a špatně popsatelné
stavy. Lékaři mi předepisovali různá
„antidepresiva“, ale i přes toto jsem nepociťoval zásadní změnu. Na různá doporučení jsem začal vyhledávat pomoc
psychologa. Po vyzkoušení asi třech
telefonických rozhovorů s psychology
jsem zjistil, že mě jsou schopni objednat
nejdříve za 2 až 3 měsíce, Až po cca
čtvrtém telefonátu, kde mi také nenabídli pomoc, mi byl nabídnut telefonický
kontakt na Archu pro člověka v krizi. Po
zatelefonování do Archy a sdělení mých
problémů mně byla nabídnuta okamžitá
pomoc. Od jedné návštěvy k druhé jsem
pociťoval uvolnění, nový (lepší) náhled
na svět a život, včetně úspěšného vysazení antidepresiv. Dnes je to asi rok co
Archu navštěvuji a cítím se lépe než před
operací, což znamená zdravý a šťastný
člověk. Tímto bych chtěl poděkovat
celému týmu Archy za neuvěřitelnou
pohotovou pomoc v mé složité životní situaci. Nevím, jak bych lépe vyjádřil, co
Službu v roce 2012 po různě dlouhou
pro mne tito lidé z Archy udělali. Je to
dobu využívalo 264 uživatelů, z toho 11
obrovská lidskost, porozumění a pomoc.
bylo nezletilých. Bylo jim poskytnuto
Moc děkuji.
celkem 1 003 hodin odborné pomoci
(tj. 2 006 třicetiminutových intervencí)
v rámci osobních, e-mailových či telefonických kontaktů.
• Hovory v Arše
Komorní panelové besedy na aktuální
téma určené pro širokou veřejnost.
• Besedy se studenty
Ve spolupráci s Prevencí pro školy a veřejnost pořádáme besedy pro studenty.
• Podílíme se každoročně na akcích
spojených se Světovým dnem dopravních nehod a na mezinárodním řetězci
zapalování svící u příležitosti Světového
dne památky zesnulých dětí.
• V rámci akcí spojených se Světovým
dnem obětí dopravních nehod, se letos
uskutečnilo vzpomínkové setkání
s ekumenickou bohoslužbou v dálniční
kapli u Šlovic a následující den se konal
v Kačabě komponovaný večer s autentickým deníkem paní Mirky Šimkové.
• V mezinárodním řetězci zapalování
svící u příležitosti Světového dne památky zesnulých dětí se již podruhé
objevila také Plzeň. Na akci s názvem
„Zapalme svíčky“ spolupracovala
i Archa pro člověka v krizi. Akce vychází z tradice mezinárodní organizace
„Soucitní přátelé“.

a rozvoj kompetencí v běžných životních situacích, jako jsou jednání na
úřadech, zajištění si bydlení, vzdělání
a trávení volného času. V roce 2012
se aktivity zúčastnilo 125 studentů ve
věku 14 až 16 let.

Kontakty
Ambulantní služba:
vedoucí Šárka Vítková
Terénní služba Plzeň:
vedoucí Lucie Vopatová
Terénní služba Sušice/Horažďovice:
vedoucí Anna Páleníková
Adresa
Archa pro rodiny s dětmi
Prokopova 17, 30100 Plzeň
telefon: 733 614 645
e-mail: rodina.zapad@diakonie.cz
Adresy dalších pracovišť
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Nuželická 60, 342 01 Sušice
Havlíčkova 46, 341 01 Horažďovice
Alešova 220, 349 01 Stříbro
Svazu bojovníků za svobodu 68,
337 01 Rokycany

půrně terapeutickou a diagnostickou
práci s dětmi. V herně je instalováno
jednocestné zrcadlo a kamerový systém,
pro případ potřeby sledování průběhu
práce s dítětem dalším pracovníkem či
spolupracující institucí.
Provozní doba v Prokopově 17, Plzeň

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

Provozní doba dalších pracovišť
Rodinná 39, Plzeň:
Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 12.30 - 16:30
Alešova 220, Stříbro:
Středa 10.00 - 12.00
Havlíčkova 46, Horažďovice:
Středa 10.00 - 12.00
Popis služby
Nuželická 60, Sušice:
Archa pro rodiny s dětmi je zařízením, Pondělí 10.00 - 12.00
které poskytuje krizovou pomoc a soSvazu bojovníků za svobodu 68,
ciálně aktivizační služby pro rodiny
Rokycany: schůzky na objednání
s dětmi.
Posláním služeb zařízení Archa pro
Projekty v roce 2012
rodiny s dětmi je poskytnout rodinám
s dětmi v obtížné situaci takovou pod- • Rodičovská skupina
poru, aby vlastními silami dokázaly vy- Od října 2012 nabízí Archa pro rodiny
tvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte s dětmi možnost účastnit se rodičovské
a vedly nezávislý život v rámci společ- skupiny. Jedná se o malou sociální
nosti. Služby jsou poskytovány krátko- skupinu (do 15 členů) tematicky, či obdobě či dlouhodobě, v prostorách organi- sahově zaměřenou na rodičovství a prozace nebo v přirozeném prostředí rodiny. blematiku rodin. V rámci skupiny může
Hlavním cílem služeb pro rodiny jedinec přicházet do kontaktu s prožitýs dětmi je stabilizovat obtížnou situaci mi, nezprostředkovanými informacemi
v rodině, podpořit rodinu při hledání od osob řešících podobné problémy.
vhodného způsobu vzájemného soužití Tato výměna informací bývá obvykle
a motivovat ji k rozvoji potřebných pod- velmi konkrétní a bezprostřední, záromínek a k omezení nežádoucích vlivů na veň se zde otevírají nové možnosti, jak
lze problémy řešit. Podpůrná, či růstová
dítě i další členy rodiny.
skupina realizovaná v Arše je vedena
Okruh osob, kterým je služba určena odborným týmem a tak navíc nabízí
Služby pro rodiny jsou určeny rodinám možnost zisku informací z odborného
s dětmi do 18 let v takové životní situ- úhlu pohledu na témata, která přinášejí
aci, kterou nedovedou řešit vlastními sami účastníci. Skupina se schází 2x za
měsíc.
silami a potřebují podpořit okolím.
Archa pro rodiny s dětmi poskytuje
služby vlastním i náhradním rodinám.
Pracoviště Archy pro rodiny s dětmi
poskytují příjemné prostředí pro práci
s dospělými i dětmi. Ambulance Plzeň
má k dispozici konzultační místnost
a příjemně zařízenou hernou pro pod-

• Workshop „Hra na život“
V průběhu roku realizoval tým Archy
pro rodiny s dětmi opakovaně preventivní aktivitu ve školách na území Plzně.
Tento workshop, původně převzatý od
Člověka v tísni, o.p.s, si klade za cíl
aktivizaci mladých lidí, jejich podporu

• „Školička“
Projekt Školička je již úspěšně
realizován druhým rokem pracovnicemi
terénního programu. Je zaměřen na
pravidelné setkávání rodičů s dětmi
do tří let věku. Aktivity pro děti jsou
zaměřené především na společnou
práci dětí a jejich rodičů či na volnou
hru, během které si mohou rodiče
povídat spolu či s přítomnou sociální
pracovnicí. Rodiče využívají možnosti
diskutovat témata k výchově dětí, ale
i specifické otázky týkající se sociálního
poradenství. V rámci Školičky byl
realizován výlet k Boleveckým
rybníkům, tvořivé a hravé odpoledne
„Tvořeníčko“, či Mikulášská diskotéka.
Za dobu trvání projektu využilo službu
38 rodin s dětmi. Školička probíhá
jedenkrát týdně v prostorách pracoviště
v Rodinné ulici v Plzni.
• Náhradní rodinná péče
Od jara roku 2012 byla v Arše pro
rodiny s dětmi poskytována služba
doprovázení pěstounských rodin, jako
nová služba nabízená v rámci služeb pro
rodiny. V průběhu roku byla realizována
podpora devíti pěstounským rodinám
v rámci Plzeňského kraje, včetně rodiny poskytující pěstounskou péči na
přechodnou dobu. Program náhradní
rodinné péče se dále rozvíjí v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb.,
zařízení tak reagovalo na aktuální změny v legislativě a rozšířilo své služby.
Diakonie Západ získala pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
a poskytuje služby pěstounům v rámci
Plzeňského kraje. Služba zahrnuje pravidelné setkávání klíčového pracovníka
s rodinou, jehož cílem je sdílení radostí
i starostí provázejících každodenní život
rodiny s dítětem svěřeným do pěstounské péče.
• Nábor pěstounů
V rámci programu náhradní rodinné
péče realizuje zařízení náborové aktivity pro pěstouny. V roce 2012 proběhlo
8 setkání v různých plzeňských kavárnách. Účelem pravidelných setkávání
je přinést více informací o diskutované
transformaci systému péče o ohrožené
děti, seznámit veřejnost s názory odborníků z regionu na tuto problematiku
a přiblížit lidem, co všechno pěstounství
může skutečně obnášet. Na setkání
s námi diskutují i již zkušení pěstouni

Potřeby a plány pro rok 2013

V průběhu roku 2013 se budeme dále
zabývat rozvojem krizového centra pro
děti a mladé lidi, který je podpořen ze
sbírkového fondu Pomozte dětem. Jako
důležitou vnímáme nadále spolupráci
s aktivitami primární prevence na základních a středních školách, službami
pro rodiny atp.
V průběhu celého roku 2013 budeme
osobně kontaktovat odborníky, se kterými bychom mohli navázat spolupráci
pro další návazné služby.

či sociální pracovníci působící v oblasti
I přes pobyt syna v DD docházelo po
náhradní rodinné péče.
celou dobu spolupráce k opakovaným
Slovo uživatele služby
výchovným problémům syna při setkání
s rodiči. Archa proto podporovala rodi• K projektu Rodičovská skupina
če v posilování rodičovských kompeten“Jako věčně pochybující rodič jsem
cí. Později byla doporučena souběžná
vstoupila do rodičovské skupiny s jaspráce terénní i ambulantní služby, kde
ným cílem posílit svoje rodičovské
se synem pracoval speciální pedagog.
sebevědomí. Moje děti jsou moje já
Díky stabilizaci rodiny ve finanční oba vždycky jsem se snažila udělat pro
lasti a celkovému vylepšení životních
ně to nej. Samozřejmě často narazím na
podmínek, se mohl syn po půlročním
vlastní limity - únava, zlost, nedůsledpobytu v dětském domově vrátit zpět
nost, strach. Literatury jsem načetla přek rodičům.
hršel, ale ve skupině to je zelený strom
života. Moc mi pomáhá být v diskusi
Významní podporovatelé
s lidmi chtějícími řešit podobné věci
MPSV, MMP – Sociální odbor, nadace
(a “pod vedením těch, co vědí, jak na
Terezy Maxové, Pomozte dětem, Plzeňto”), kde jsme naladění na jedné vlně.
ský kraj
Nečekám, že teď bude všechno dokonalé, ale pocit, že v tom nejsem sama,
pocit, že v případě potřeby mám na Potřeby a plány pro rok 2013
koho se obrátit se žádostí o pomoc, mi Archa pro rodiny s dětmi plánuje
dává právě to chybějící sebevědomí, že v rámci sociálně aktivizačních služeb
zvládnout se to dá.” (Helena)
pro rodiny roce 2013 rozvoj dalších
projektů v rámci zařízení, zaměřených
na preventivní aktivity pro rodiče
– přednáškové aktivity, rodičovské skupiny jednorázové aktivity a setkávání
rodin, v rámci projektu „Rodina, kde se
dobře žije“. Jako potřebná se jeví služba
doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora celkové školní
přípravy. Zařízení reaguje novým projektem „Dospělí a děti školou povinní“,
který bude v průběhu roku realizován.
Příběh rodiny
V rámci programu náhradní rodinné
Spolupráci s rodinou doporučil orgán péče plánuje zařízení uzavírat dohody
sociálně právní ochrany dětí. Pracovni- o výkonu pěstounské péče, realizovat
ce Archy se s rodinou poprvé setkala na v rámci služeb pro pěstouny službu dosociálním odboru za přítomnosti kuráto- provázení, klubová setkávání, celodenní
ra. Společně byl stanoven cíl spolupráce a víkendové setkání pro náhradní rodiv oblasti podpory otce rodiny v zařízení ny, a vzdělávací aktivity pro pěstouny.
dobrovolného pobytu syna v dětském Budeme též pokračovat v náborových
domově z důvodu tíživé sociální situace aktivitách pro zájemce o náhradní rodirodiny. Jelikož otec rodiny nepocházel čovství, v rámci projektu: „Téma roku:
z Plzně a špatně se ve městě orientoval, pěstounství“.
byl mu nabídnut doprovod.
Během dalších schůzek s otcem do- Počty rodin, kterým byla poskytnuta
šlo k vyjasnění několika dalších cílů služba v roce 2012
spolupráce. Rodina žila v naprosto
nevyhovujících podmínkách na ubytov- Ambulantní služby
ně, kde často docházelo k napadením • V rámci krizové pomoci: 65 rodin
a přestřelkám. S pomocí Archy došlo • V rámci sociálně aktivizačních služeb
k přestěhování na ubytovnu s vhodněj- pro rodiny: 32 rodin
Terénní služby
šími podmínkami pro rodinu s dítětem.
Dalším cílem byla podpora při hle- 101 rodin v rámci Plzeňského kraje
dání zaměstnání. Jelikož se otec rodiny
opakovaně setkával s diskriminačními
podmínkami, byl navázán kontakt s pracovní a sociální agenturou. Touto cestou
získal otec zaměstnání. Později byla
zaměstnána i matka dítěte. Došlo tak
k výraznému zlepšení finanční situace
rodiny. Rodiče si vyhledali vlastní podnájem.

Domova se věnuje libovolným volnočasovým aktivitám, podle jejich osobního
zaměření.

Kontakty
Vedoucí zařízení:
Bc. Štěpánka Nozarová
Plánická 174, 339 01 Klatovy
Telefon: 773 683 199
e-mail:
dozpklatovy.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová služba pro dospělé
lidi s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, případně v kombinaci s vysokofunkčním autismem. Domov
je určen těm lidem, kteří z důvodů snížení schopností v základních životních
dovednostech potřebují určitou míru
pomoci a podpory k tomu, aby své každodenní činnosti mohli zvládnout.
Uživatelé se v průběhu roku 2012 připravovali na změnu Domova na Chráněné bydlení. Změna, bude probíhat
od počátku roku 2013. Bude spočívat

Cílová skupina
Dospělí lidé s lehkým nebo středně
těžkým mentálním postižením, případně v kombinaci s vysokofunkčním
hlavně ve způsobu a míře poskytované autismem.
pomoci a podpory. Uživatelé budou mít
více možností učit se vést samostatný Věkové rozpětí
život, zároveň se budou učit zvládat své v době příchodu 20 – 45 let
povinnosti, které patří k jejich dospělé- Max. délka poskytované služby je do
věku 60 let
mu životu.
Popis zařízení
Domov pro osoby s postižením v Klatovech je poskytován formou skupinového
bydlení pro 10 osob. Každý uživatel má
k dispozici buďto jednolůžkový nebo
dvoulůžkový pokoj. Společná je kuchyň
s obývacím pokojem.
Uživatelé jsou podporováni k tomu,
aby se aktivně zapojili do chodu celé domácnosti. S podporou nakupují, chystají
si stravu a vykonávají další běžné domácí práce (praní, úklid, apod.). Rovněž
jsou podporováni v hledání zaměstnání,
ať už v chráněné dílně nebo jinde. Učí se
také za pomoci pracovníků obstarávat si
své osobní záležitosti, a to v maximální
míře svých schopností. Každý uživatel

Služba je určena lidem, kteří jsou
schopni žít částečně samostatně. Do
31. 12. 2012 služba zajišťovala 24 hodinovou asistenci. Společně se změnou
služby na Chráněné bydlení, se změní
i rozsah asistence, a sice od pondělí do
pátku od 7.00 do 20.30 hodin. V sobotu a v neděli bude uživatelům asistent
k dispozici od 8.00 do 20.00. Služba je
Potřeby a plány pro rok 2013
poskytována celoročně, včetně všech
• Přechod služby Domov pro osoby s posvátků.
stižením na službu Chráněné bydlení.
• S tím je spojena změna způsobu a rozCo se uživatelům a pracovní- sahu poskytované pomoci a podpory
kům v roce 2012 podařilo
uživatelům.
• Všem uživatelům a pracovníkům za- • Plánujeme intenzivně hledat vhodnější
řízení se dařilo připravit se na přechod prostory pro poskytování služby. Dům
služby z Domova na Chráněné bydlení. by měl více vyhovovat potřebám uživa• Tři uživatelé pan F., pan M. a paní Š. telů a musí splňovat důležitý požadavek,
se zúčastnili výběrového řízení na nová a sice že nebude ničím odlišný od běžné
pracovní místa v Second Helpu v Klato- formy bydlení.
vech, v dceřinné společnosti MTJ, který
bude otevřen na počátku roku 2013.
Výběrovým řízením všichni tři úspěšně Rozhovor s panem P.
Jak bys nějakému kamarádovi popsal
prošli a do zaměstnání byli přijati.
• Panu M. se podařilo plnit svůj plán Chráněné bydlení?
hospodaření s penězi. Naučil se s nimi Bydlím v bydlení pro lidi s lehkým henhospodařit mnohem efektivněji, díky dikepem. Vařím tu, uklízím, peru si práčemuž mu přestaly vznikat finanční dlo, někdy vytírám věž, v tomhle roce to
bylo 4x. V knihovně jsem si byl vyřídit,
problémy.
• Paní J. navázala mnohem intenzivnější kdy přijde knížka o stresu, na kterou už
dlouho čekám. Také jiný knihy si půjčukontakty se svojí rodinou
• Všichni uživatelé si opět mohli užít ji.. Také si vyřizuji u paní doktorky svůj
dovolenou v Českém lese, v Klenčí pod zdravotní stav.
Je tu osm pokojů. Je tu jedna spoČerchovem
• Pracovníci velmi efektivně pracovali lečná kuchyň, koupelna a velká chodba
na novém veřejném závazku, nově vzni- a chodba ve věži. Já mám 1+0 s koupelnou, docela rád si někdy uklízím.
kající služby Chráněné bydlení

Proč jsi přišel bydlet zrovna do Klatov?
Protože je to tu lepší, je tu větší výběr
potravin. V Merklíně, kde jsme dřív
bydlel, nebyla lékárna. A vůbec, já jsem
takový městský člověk.
Jaké zaměstnání by sis přál?
Maloval bych. Už v Merklíně jsem maloval, maluju už 8 let.
A co volný čas? Co nejraději děláš?
Je pro mě zábavný dívat se na Simpsonovi, také mi zajímají zprávy – jsem rád,
že už nedávají tak šílený zprávy, že už
nejsou tak morbidní. Dřív dávali samé
zprávy o zadlužování, a tak.
Popíšeš mi nějakou legrační situaci?
Nebo, co by ti udělalo největší radost?
Kdybych neskončil v nemocnici. Výlet
do Prahy, kam se na jaře chystáme,
nebo dva dny s tátou v Praze, abych si
města mohl pořádně užít.
Nebo když se s tátou projdu daleko
za „Marijánky“, někam za pramenitou
vodou, která je za městem.
A všem čtenářům chci říct, aby měli
hodně úspěchů, zdraví a pohody.
A také jim chci poradit, aby dělali
něco pro zábavu. A ještě jim přeju, aby
měli velkou radost a zábavu ze čtení.

s prostorem pro osobní, specifika. V této
domácnosti bydlí 9 uživatelů v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Společnými prostory jsou jídelna,
obývací hala a sociální zařízení. K dispozici je také kryté venkovní posezení.
Kontakty
Vedoucí zařízení: Irena Krobová
Na Radosti 194, 334 52 Merklín
Telefon: 773683191
e-mail:
dozpradost.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Domov Radost pro osoby s postižením
je pobytová sociální služba, která se
nachází v klidném prostředí nedaleko
obce Merklín v regionu Plzeň - jih.
Domov Radost nabízí podporu mladým
a dospělým lidem s autismem a mentálním postižením, kteří k prožití aktivního
a smysluplného života potřebují nejen
stálou pomoc ale i poskytnutí ubytování

a stravy. Klademe důraz na dosažení,
co nejvyšší možné míry samostatnosti,
která jim umožňuje vést život co nejvíce
podobný jejich vrstevníkům. To vše formou skupinového soužití v jednotlivých
domácnostech.
Popis zařízení
Domov Radost nabízí ve třech oddělených domácnostech celoroční ubytování pro 24 uživatelů. Každá domácnost je
umístěna v samostatném objektu. K dispozici máme také prostornou zahradu.
Jedna z domácností, umístěná v samostatném domku, umožňuje dospělým
lidem s vysokofunkčním autismem
a středně těžkým mentálním postižením
být aktivními členy stabilní domácnosti

Slovo uživatele
Na Radosti se mi líbí. Rád uklízím okolí,
zahradu a chodníky, aby bylo čisto. Nechci mít nepořádek. Večer se u Milušky
díváme na televizi, nebo posloucháme
kazeťák s písničkami. Chodím s ostatními na procházky do lesa.
Pan M.
Další domácnost, také v samostatném
domku, je tu pro osoby s těžkým mentálním postižením a nízkofunkčním
autismem. Prostřednictvím specificky
vyvážené podpory umožňuje svým obyvatelům žít svůj osobní život co nejběžněji s přihlédnutím k věku a osobitým
rituálům. V této domácnosti žije 8 uživatelů a to také v jednolůžkových nebo
dvoulůžkových pokojích, jeden pokoj
v prvním patře je určen pro poskytování
odlehčovací péče (není bezbariérový).
I zde je k dispozici venkovní terasa.

Domácnost v této budově nabízí ubytování uživatelům již od roku 1996.
Budova není bezbariérová. Bydlí zde
7 uživatelů, pokoje jsou jednolůžkové
a uživatelé si je mohou zařídit podle
svého přání. V prvním patře se nachází
kuchyň s jídelnou a obývací pokoj.
K Domovu Radost patří i zahrada,
Slovo uživatele
kde uživatelé mohou trávit volný čas.
„Na Smutku (Domov Radost) bydlím, Na zahradě je umístěna trampolína
protože maminka je nemocná a já ne- a v zadní části zahrady je bazén.
můžu bydlet sama, protože si neumím
uvařit jídlo a potřebuji pomoct. Líbí se Slovo uživatele
mi tu. Ráda spím, procházím se, koupu ,,Bydlím na Radosti, protože se mi tu líbí
se a jím. Pomáhám se zametáním. Chtě- a jsem tady zvyklá. Mám tady šikovnou
la bych pomáhat s várnicemi na oběd, školu, práci a kamarádky. Pomáhám
kdyby byly menší, tyhle velké neunesu.“ s nádobím, uklízím, povléknu si postel,
Paní V. vyvětrám si pokoj, zaliji kytky, vyluxuji,
utřu prach. Ráda koukám na TV, jím,
Třetí domácnost najdete v hlavní budo- chodím na procházky, na poštu pro důvě Domova Radost. Umožňuje lidem chod, nakoupit si do obchodu a k holiči
s lehkým a středně těžkým postižením do Stoda.“
vést důstojný život odpovídající potřePaní K.
bám dospělého člověka a poskytnout
domov s možností spoluúčasti na chodu
domácnosti.

Cílová skupina
Mladí a dospělý lidé s autismem a mentálním postižením (středně těžkým
a těžkým mentálním postižením) ve
věkovém rozmezí 16-64 let.

Realizované akce v roce 2012

• Zimní pobyt na Paulíku v Novém Dvoře, poblíž Zadova
• Den otevřených dveří spojený s oslavou výročí 20 let Diakonie ČCE v Západních Čechách
• Koncert “ Chceme žít s Vámi“

Potřeby a plány pro rok 2013

• Otevření nové domácnosti pro 6 uživatelů ve zrekonstruovaných prostorách
bývalé kuchyně.
• Zvelebení obou zahrad

Potřeby a plány pro rok 2013

Kontakty
Vedoucí služby: Petra Záhrubská, DiS.
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
tel.: 739 244 714
e - mail: srplzen.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Posláním programu Jdeme dál je poskytovat intenzivní krátkodobý nácvik
dovedností, důležitých pro samostatný
pohyb osob se zdravotním postižením
v různých typech přirozeného prostředí.

Realizované akce a projekty

Uspořádali jsme pro uživatele našich
služeb hned několik společenských akcí
např. jsme si vyšli na Doubraveckou
vyhlídku, kde jsme pouštěli lampiony
přání, jedna z našich uživatelek na vozíku se zúčastnila Prezentace vozidel
MHD v Plzni, kde se přímo mohla vyjádřit k pozitivům a negativům veřejných
dopravních prostředků, předvánoční čas
jsme vyplnili Vánočním tvořením v Cefé Restaurantu Kačaba aj.

Exkurze do zaměstnání
Z důvodu velké poptávky po informacích o možnostech zaměstnání ze stran
našich uživatelů, 3x během roku 2013
(duben, září, listopad) nabídneme možnost zúčastnit se exkurzí u vybraných
zaměstnavatelů OZP.
Scénky na činnosti
Pro zájemce o službu či uživatele, chceme vylepšit možnost představit si, jaké
činnosti JD nabízí a to nejen ve formě
letáků s obrázky, ale také krátkých videí
se základními dílčími cíli, které se u nás
mohou naučit.

Společné akce s uživateli
Během roku 2013 budeme pořádat opět
pro uživatele několik společenských
akcích, na kterých se pobavíme, něco
Našich služeb využilo v roce 2012 nového vytvoříme a někdo může poznat
Popis zařízení
šestnáct uživatelů. Šestkrát proběhlo i nové kamarády.
Hlavním cílem sociální rehabilitace setkání skupiny Sebeobhájců.
je dosáhnout vyšší míry soběstačnosti
uživatelů služby, pomocí teoretických Slovo uživatele služby
a praktických nácviků, stanovených „Do Jdeme dál jsem začala chodit, protože jsem se chtěla naučit víc pracovat
individuálním plánováním.
na počítači, které mám ráda a baví mě.
Službu naplňujeme prostřednictvím Můžu si na internetu najít různé obrázkonkrétní činnosti, kterou si zájemce ky, zaměstnání kde pak můžu pracovat,
pěstování sněženek, podívat se jaké
vybere:
bude počasí atd. Nejvíce mi baví psaní
• nácvik cestování
emailů, které posílám svému příteli. Líbí
• nácvik nakupování
se mi, i jaké dělají akce jako třeba opé• komunikace s úřady
kání buřtů na Ranči a výlet do ZOO. Do
• seznamování s PC a internetem
Jdeme dál strašně ráda chodím.“
• dovednosti potřebné pro hledání
Jitka F.
si zaměstnání
• nácvik poznávání hodin, orientace
v čase
• nácvik telefonování a zvládání krizových situací
• společenské chování a základní znalosti etiky
• nácvik orientace a hospodaření s penězi
• nácvik dovedností souvisejících
s péčí o domácnost
• nácvik komunikace v cizím jazyce
– angličtina
Provozní doba
Po – Pá 8:00 – 16:30
(dobu pro přímou činnost s uživateli je
možné po individuální dohodě přizpůsobit)
Cílová skupina
Program Jdeme dál nabízí služby lidem
se zdravotním postižením (zejména
mentálním a kombinovaným).
V případě kombinovaného postižení
pouze v kombinaci mentálního a tělesného postižení.
Vycházíme ze zkušeností se zájemci
o službu ve věku 18 až 50 let, kteří mají
zájem o nácvik činností na území Plzně.
Uživatel má zřejmou potřebu k získávání a rozvíjení sociálních návyků a dovedností nutných pro úspěšné zapojení
do společnosti.

Realizované akce a projekty

Kontakty
Vedoucí služby:
Markéta Pinterová, DiS.
Na Radosti 194, 334 52 Merklín
telefon: 773 683 197
e-mail: psmerklin.zapad@diakonie
Popis služby
Jubilata pro osoby potřebující péči nabízí
pomoc, podporu a péči seniorům, lidem
se zdravotním postižením, dlouhodobě
či akutně nemocným a rodinám s více
dětmi. Podporujeme je a pomáháme jim
s péčí o vlastní osobu či domácnost, při
zajištění základních životních potřeb
a při zachování všech vztahů s nejbližšími a s okolím. Naše služby lidem
umožňují život v domácím prostředí při
současném zachování vlastní důstojnosti, soběstačnosti a kvality života.

V roce 2012 se v naší službě pracovalo
především na zásadních změnách. Byli
přijati noví pracovníci, změnila se organizační struktura služby, pracovalo se
a nadále se bude pracovat na základních
dokumentech služby a také na zvýšení
Popis zařízení
informovanosti o službě. Všechny změJubilata pro osoby potřebující péči je ny mají vést k tomu, aby služba byla
pečovatelská služba, která poskytuje kvalitní, profesionální a lépe reagovala
své služby v obcích Merklín, Zemětice, na aktuální potřeby uživatelů.
Soběkury, Buková, Čermná, Poděvousy, Ptenín, Biřkov, Bolkov, Otěšice, Slovo uživatele
Roupov. Je to terénní služba, tj. služba Uživatelka služby, které je 85 let a služposkytovaná v domácnostech uživatelů bu využívá 5 let: „To, že ke mně chodíte,
a v jejich blízkém okolí.
pro mě znamená jistotu a bezpečí, vždyť
Služba je poskytována ve všedních nevidět se s vámi, často bych ani s nikým
dnech v čase od osmi do patnácti hodin. přes den nepromluvila.“
V roce 2012 službu využívalo 24 uživatelů.
Potřeby služby
Pro fungování naší služby jsou nejdůleCílová skupina
žitější dobře připravení pracovníci, tedy
Senioři, dospělé osoby se zdravotním pracovníci odborně vzdělání, ale také
postižením, chronicky či akutně nemoc- s určitými osobnostními předpoklady.
né osoby, rodiny s více dětmi.
Nezbytné je pro nás také určité maSlužba je poskytována bez rozdílu teriální a finanční zázemí. Zásadní je
věku.
funkční, spolehlivý služební automobil

pro zajištění péče uživatelů a pro rozvoz
Hlavním plánem pro rok 2013 je ale
obědů – vždyť měsíčně najezdíme prů- kvalitní každodenní kontakt s našimi
měrně 1500 km.
uživateli tak, aby byl dostatečně odborPodobně je pro nás podstatná finanční ný, ale zároveň lidský a osobní.
podpora v podobě dotací ze státních
a krajských institucí, v podobě finančních příspěvků obcí v regionu a dalších
dárců, a také možnost spolufinancovat
některé aktivity díky projektům.

Potřeby a plány pro rok 2013

V roce 2013 budeme pokračovat ve
změnách, které začaly v roce minulém.
V plánu máme další propagaci služby
tak, aby se základní informace dostaly
k případným zájemcům o službu anebo
k jejich blízkým, a aby se služba stala
viditelnější.
Pro naše uživatele připravujeme také
řadu projektů a akcí – například projekt
„Plníme přání“, díky kterému se budou
moci senioři scházet v komunitním
centru, akce „Den matek“, kdy budou
uživatelky podarovány kresbami a drobnými dárky od dětí z mateřských škol
a pracujeme i na dalších projektech.

Realizované akce a projekty

Kontakty
Vedoucí zařízení: Bc. Petra Beranová
Jiráskova 481, 337 01 Rokycany
Tel: 775 720 489
email: akcent.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
Klub Akcent v Rokycanech vznikl již
v roce 2000. Navštěvují ho děti a mládež
ve věku 11- 20 let z Rokycan a okolí.
Během roku 2012 se událo několik
pro nás významných věcí a to jak v práci
s uživateli, tak i ve zkvalitňování služby.
V tomto roce jsme revidovali metodiku
a na začátku prosince prošla služba
úspěšně rozvojovým auditem kvality od
České asociace streetwork. Klub Akcent
pro děti a mládež se také zapojil do komunitního plánování v našem městě.
V roce 2012 jsme poskytli naši
službu 63 uživatelům. Nejčastěji používanou sociální službou je kontaktní

Kontakty
Vedoucí zařízení:
Bc. Jana Baťková, DiS.
Sokolovská 74, 323 00
Plzeň - Bolevec
tel.: 739 244 795
e-mail: atom.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
Klub Atom sídlí ve stejnojmenném
obchodním centru uprostřed největšího
plzeňského sídliště Lochotín. Je tedy
ideálně dostupný pro děti a mládež
z Lochotína, Bolevce, Vinic i dalších
lokalit. V prostorách klubu je k dispozici kontaktní místnost, počítačová
místnost, prostorná herna, kuchyňka,
sociální zařízení a kancelář pracovníků.
Klub je vybaven ping-pingovým stolem,
dvěma stoly na stolní fotbal, boxovacím
pytlem, posezením, počítači, stolními
hrami a nejrůznějším sportovním a výukovým vybavením. Pro děti a mládež je
Klub Atom otevřen vždy od pondělí do
čtvrtka v následujících časech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

14:30 - 19:00
14:30 - 19:00
14:30 - 19:00
14:30 - 18:00

Kontakty
Vedoucí zařízení:
Bc. Miroslava Fialová
Havlíčkova 505, 341 01 Horažďovice
tel.: 733 614 655
e-mail: dok.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
Pro návštěvníky Klubu je k dispozici
stolní fotbálek, k nacvičování tanečních
kreací uživatelům poslouží taneční
podložky a pro sportovní nadšence je
k dispozici nově dokončená tělocvična
s pingpongovým a kulečníkovým stolem. V Klubu samozřejmě nemůže chybět koutek na posezení a „ pokec“. Klub
je otevřen v út - pá od 13:30 do 18:00.

práce, která slouží k vybudování vztahu
mezi pracovníkem a uživatelem a také
jako další nástroj k poskytování dalších
sociálních služeb. V klubu pracujeme
jak individuálně, tak také skupinově.
V naší práci je také cenné zvyšovat kompetence našich uživatelů a to
v různých oblastech. Často k nám chodí
uživatelé, kteří nemají zrovna ideální
podmínky v rodině, a tak se zde nabízí
prostor poskytnout takovým to uživatelům podporu, informace a motivaci
k řešení jejich situace. Zpětnou vazbou
pro nás je, že tito uživatelé k nám mají
důvěru a obrací se na nás se svými starostmi.
Otevírací doba
Pondělí 13:30 – 18:00
Úterý
13:30 – 18:00
Středa 13:30 – 18:00
Čtvrtek 14:30 – 19:00

Klub Atom poskytuje své služby dětem
a mládeži ve věku 11 - 20 let, které se
z nejrůznějších důvodů dostávají do
složitých životních a sociálních situací,
které je vhodné řešit včas ku prospěchu
jednotlivce, místní komunity i celé společnosti. Ve své praxi s dětmi a mládeží
se pracovníci klubu setkávají s širokou
škálou fenoménů a sociálně-patologických jevů. Mezi ně patří zejména
šikana, záškoláctví, drobná kriminalita,
nadměrná agresivita, předčasná sexuální aktivita, vliv nevhodné vrstevnické
skupiny, užívání tabáku a dalších návykových látek, nízká úroveň vzdělání
a s tím spojená uplatnitelnost na trhu
práce, nevyhovující rodinné a finanční
zázemí, život v neúplné rodině, povrchní společenské vzory a mnoho dalších.
S těmito tématy se v Klubu Atom pracuje v rámci individuální práce s jednotlivci a dále skupinově prostřednictvím
přednášek a besed, formou workshopů
a zážitkové pedagogiky.
V roce 2012 využilo služeb Klubu
Atom 87 dětí a mladých lidí. Běžná
denní návštěvnost zařízení se pohybuje
mezi 20 - 30 osobami.

Během prvních měsíců naší činnosti
jsme mapovali místní lokalitu, místa,
kde se schází horažďovická mládež,
tedy naši potenciální uživatelé, oslovovali jsme možné spolupracující a navazující instituce, především tedy základní
a střední školy, orgány samosprávy
a místní organizace.

V září se klub zapojil do akce realizované Českou asociací streetwork – týden
nízkoprahových Klubů. V rámci toho
proběhlo oficiální slavnostní otevření
Klubu. Této propagační akce se zúčastnil z významných hostů nejen ředitel
střediska Diakonie Západ, ale také starosta města Horažďovice či pracovnice
sociálního odboru. Během slavnostního
dne proběhly dva workshopy – jeden
výtvarný (výroba šperků z FIMA)
Realizované akce
Klub Dok je nejnovějším z našich níz- a druhý žonglovací. Během odpoledne
koprahových zařízení, sociální služby si zájemci mohli prohlédnout prostory
se zde začaly poskytovat v dubnu 2012. Klubu, vyzkoušet si „klubování“. Po

• Projekt „Culture connection“ - za
pomoci besed, workshopů, kroužků
a multikulturního festivalu měli naši
uživatelé možnost nahlédnout na problematiku odlišných kultur. Seznámili
se s jinými kulturami a národnostními či
etnickými skupinami.
• Projekt „Aktivně proti nudě“ – cílem
tohoto projektu byla podpora dětí a mládeže v jejich trávení volného času. Byla
zde možnost uživatelům zprostředkovat
činnosti, které lze uskutečnit ve volném
čase a podpořit tak jejich efektivnější
využívání volného času. Za zmínku
stojí určitě to, že si děti vyzkoušely
různé aktivity a to např. kroket, lezení
na horolezecké stěně, žonglování apod.
V létě jsme také uskutečnili tábor pro
naše uživatele a uživatele z Klubu Echo
v Dobřanech. Na výjezdu s námi bylo
13 uživatelů.
• Noc kostelů – vzhledem k tomu, že
Klub má své zázemí na faře, zapojili
jsme se již podruhé do této akce. Měli
jsme možnost prezentovat naši službu,
ukázat prostory klubu a také dovednosti
našich uživatelů. Konkrétně se jednalo
o výstavu obrázků našeho uživatele

a také vystoupení hudební skupiny
Rytmus Kings, která je složena také
z našich uživatelů.
• V rámci týdne nízkoprahových klubů
se uskutečnil Den otevřených dveří
a také velký fotbalový turnaj.

rád, většina mladých lidí neví, kam mají
jít, nudí se, klub je dobrá volba, kterou
by měl zkusit každý. Pracovníci vždy
vymýšlí různé aktivity, které zaujmou jak
mladší, tak starší děti. Rozhodně si na
Klub nemohu stěžovat. Jsem spokojen.
Michal, 16 let

Slovo uživatele
Chodím do klubu
zhruba 3 roky.
Chodím
sem
hlavně kvůli kamarádům, kteří
sem chodí také.
V klubu je skvělý
pokec s pracovníky, mohu si s nimi povídat o všem,
vždy mě pochopí a vyslechnou mě.
Kvůli tomu také nejvíce času strávím
v „kuchyňce“ kde si povídáme, hrajeme
karty, nebo různé slovní hry, baví mě to.
V klubu mám možnost jít i na PC, ale nevyužívám toho moc, PC mám doma. Pokud už tedy nemluvím s pracovníky, tak
většinou hraju na klávesy. Konají se zde
i různé besedy, kterých se rád účastním,
besedy jsou na téma, které si většinou
vybereme sami, proto tam chodím rád.
Vždy se dozvím něco nového. Mám klub

Realizované akce a projekty

realizována aktivita vedoucí k osvojení
si návyku trávit volný čas aktivně a pozitivním způsobem. Za využití získaného sportovního vybavení se uskutečnily
turnaje v kopané, v pétanque, hrál se
volejbal, vybíjená, badminton, kuličky
a řada dalších sportů. V méně strukturované formě budou podobné sportovní
aktivity probíhat v klubu i do budoucna.

Potřeby a plány pro rok 2013

celou dobu byl ve zkušebně puštěn ke
zhlédnutí film o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež - Čekárna na
dospělost.

školou. Mohu se
na ně kdykoliv
obrátit se svými
problémy. Jsem
rád, že je v Horažďovicích
takový klub. Teď spolu s pracovnicemi
připravuji pro ostatní uživatele minikurz
první pomoci, který povedu. Tak se na to
moc těším.“
Kejta, 14 let

ní, stává se Klub Dok jediným místem,
kde se mohou mladí lidé, kteří nemají
dostatečné sociální a rodinné zázemí,
realizovat.
Důležité je pro nás poskytnout mladým lidem prostor, aby za námi mohli
přijít se všemi svými problémy, se kterými se nemohou či nechtějí svěřit svému
okolí. Snažíme se jim zde také ukázat
různé formy aktivního a smysluplného
trávení volného času.
Rok 2013 je pro nás i nadále ve znamení rozšiřování povědomí o Klubu
u širší laické i odborné veřejnosti a navazování a udržování důvěrného vztahu
s novými i stávajícími uživateli služby.
Naším cílem je rozvíjet komunikační
a sociální dovednosti uživatelů a jejich
dobrou orientaci ve společenském prostředí.

V Klubu Atom v roce 2012 proběhl
dlouhodobý vzdělávací program „Culture connection“ realizovaný v rámci
projektu Klíče pro život, který byl zaměřen na multikulturní výchovu. Umožnil uživatelům služby poznat odlišné
kultury formou interaktivních besed,
skrze hudbu, tanec, jídlo či oblékání.
Tímto projektem byl výrazně ovlivněn
program klubu, do jehož běžného chodu
byly zařazeny multikulturní aktivity.
Vyvrcholením programu byl červnový „Multikulturní festival“, pořádaný
za OC Plaza v Plzni. Cílem festivalu
bylo umožnit uživatelům našich služeb
prezentovat získané informace, zkušenosti a zážitky nejen svým blízkým, ale
také široké veřejnosti prostřednictvím
nejrůznějších vystoupení (breakdance,
hra na djembe, ukázka batiky apod.).
V Klubu Atom probíhal i druhý dlouhodobý projekt – Mediální (ne)realita,
který byl taktéž koncipován jako soubor
provázaných aktivit – besedy, např. o rizicích zneužívání internetu, kyberšikaně, ale také o stereotypech genderového
vnímání zejména v médiích; realizovaly
se také různé workshopy a kroužky, které měly za cíl podpořit uživatele služby
ve zvládání práce s fotoaparátem, videokamerou a s grafickými programy.
V neposlední řadě byl Klubem Atom
realizován projekt „Aktivně proti
nudě“, který byl zaměřen na aktivizaci
dětí a mladých lidí v oblasti trávení volného času. Minimálně 2 x za měsíc byla

Do roku 2013 vstupuje Klub Atom,
doufejme, tou správnou nohou. Personálně jsme plně zajištěni a nový tým
si sedl. Pak ale rychle vstal a pustil se
do práce. Vybavení klubu je dostačující
pro naši stávající činnost, ale neusínáme
na vavřínech a v našich projektových
záměrech a plánech se zaměřujeme na
rozšíření aktivit i vybavení. Další oblasSlovo uživatele
tí zájmu Klubu Atom pro následující rok
Do klubu jsem
je zvýšit povědomí o naší službě mezi
začal chodit mezi
širokou laickou i odbornou veřejností
prvními hned po
a i nadále aktivně spolupracovat s dalšíjeho otevření. Za
mi organizacemi na území města Plzně.
tu dobu se tu proNejdůležitějším úkolem pro budoucí
střídala řada praměsíce však zcela jistě bude přesvědčit
covníků, zlepšilo
„penězovody“ o tom, že prevence se
se vybavení klubu
skutečně vyplácí a že naše místo mezi
a událo se hodně
dalšími sociálními službami je nenahraakcí, kterých jsem se zúčastnil. Vím, že ditelné.
se na pracovníky můžu spolehnout a že
mi pomůžou, když je potřeba. Když se
s ostatními nudíme, snaží se pracovníci,
aby se to změnilo. V klubu jsem se za tu
dobu dozvěděl hodně nových a zajímavých věcí a poznal nové lidi. A proto, že
chodím do klubu už tak dlouho, myslím,
že i já mu už mám co nabídnout. Stal
jsem se klubovým prezidentem („zástupcem lidu“) a snažím se měnit věci k lepšímu. I moji rodiče vnímají klub jako
dobré a užitečné místo pro mladé.
Bachy, 16 let

Další realizovanou akcí Klubu Dok
bylo jeho zapojení do festivalu „Barvy
všecky“, které pořádalo občanské sdružení ProHD. S uživateli jsme na Klubu
vyráběli propagační materiály - malé letáčky a plakátky. Pro zájemce jsme připravili hru „Člověče, dozvíš se“, která
byla zaměřená na témata z oblasti např. Příspěvky z krabice pozitivní nálady
sociální prevence kriminality, rizikový
„Líbí se mi Klub, protože jinak nezpůsob života či poskytování sociálních mám kam jít.“
služeb pro děti a mládež.
„Klub je zábavné místo, můžu si zde
Během roku 2012 se nám podařilo popovídat o svých záležitostech a nic
získat 29 uživatelů, kteří se aktivně za- mě poté netrápí. „Všichni se tu k sobě
pojili do dění na Klubu. Jednou z aktivit, chovají kamarádsky.“
„Mně se líbí, že jsou tu všichni rovkteré vyšly přímo od uživatelů, respektive uživatelek je „dámský slepičinec“, ní.“
kde se věnujeme čistě „holčičím“ záležitostem. Díky nepřítomnosti mužské Potřeby a plány pro rok 2013
části se pracuje na tématech, na která se Každý měsíc se na Klubu objevují noví
při běžném klubování nedostane.
zájemci o službu, kteří se následně většinou stávají uživateli. Počet uživatelů
Slovo uživatele
se stále mírně zvyšuje, což ukazuje, že
„Do Klubu chodím rád, především služba je stále více mladými vyhledáváproto, že si dobře popovídám s pra- na. Vzhledem k tomu, že v blízkosti se
covnicemi Klubu, které mi pomáhají se nevyskytuje žádné jiné podobné zaříze-

MĚNÍME POHLED NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ
LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
O e ě prospěš á společ ost Mož os� tu jsou poskytuje áhrad í pl ě í prodej z oží a služe

Slovo ředitele

Měřitelná slova
• v roce 2012 u nás pracovalo celkem
95 lidí se zdravotním znevýhodněním
a 15 pracovníků bez ZZ, kteří zajišťují
provoz organizace na různých pozicích
(trenér, instruktor, vedoucí provozu,
účetní …)
• náš počet pracovišť se v roce 2012
rozšířil ze tří na osm
• Café Restaurant Kačaba (v Plzni)
• Kavárnu Čajokraj (v Horažďovicích)
V Kačabě se mi velmi líbí, mám rád
• SecondHelp (v Plzni, Klatovech a Rokolektiv a lidi, kteří zde pracují. Tahle
kycanech)
práce je přínosem i pro mojí psychickou
• dílny v Merklíně, Sušici a Třemošné
stránku. Práce mi poskytla denní režim,
který mi dříve chyběl. V Kačabě není Za zvláštní pozornost určitě stojí
práce tolik o stresu, ale o radosti.
• od jara 2012 není Kačaba jen kavárnou
Patrik T. - číšník odpolední směny a čajovnou, ale po vybudování teplé
Výroční zprávou za rok 2012 vám
chce me dát informaci o práci naší obecně prospěšné společnosti MOŽNOSTI
TU JSOU, která vytvářením pracovních
příležitostí pro lidi se zdravotním znevýhodněním mění jejich situaci na trhu
práce. A to, jak se nám náš závazek dařilo naplnit, vám nejlépe řeknou naši pracovníci se zdravotním znevýhodněním.

Slovo uživatele
„V Kačabě se mi líbí, spolupráce s instruktory dobře funguje. Nejvíc mě baví
obsluha hostů, moc mě nebaví mytí
nádobí. Do budoucna mám spoustu
plánů.“
Daniel D.

Podporované zaměstnání

Tato služba navazuje na pracovní rehabilitaci v Café Restaurantu Kačaba.
Smyslem je vést účastníky k tomu, aby
se v co největší možné míře mohli uplatnit na trhu práce.
Během posledních tří měsíců rehaKontakty
bilitace nastupují do tzv. Tranzitního
Vedoucí zařízení: Ladislav Nový
programu. Jedná se o postupný přechod
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
z chráněného prostředí v Kačabě na
tel.: 373 034 160 (kavárna),
otevřený trh práce. Účastník dochází
731 475 386 (vedoucí)
na praxi ke spřátelenému zaměstnae-mail: kacaba@moznostitujsou.cz
vateli a vyzkouší si tak práci v méně
chráněném prostředí, pouze s podporou
Popis zařízení
asistenta. V současnosti pracuje 80%
Café Restaurant Kačaba funguje v Plznašich úspěšných absolventů pracovní
ni od roku 2005 a zaměstnává lidi se
rehabilitace.
zdravotním postižením. Kačaba nabízí
snídaně, široký výběr jídel – denní
menu, obědy, večeře, minutky, posezení
u kvalitní kávy, Fairtrade čaje, horké
čokolády, velký výběr moučníků, koktejlů. Kačaba nabízí příjemné posezení
v pěkném prostředí. Navíc pořádáme
kulturní večery – promítání filmů, koncerty, vernisáže.

Pracovní rehabilitace

V roce 2012 absolvovalo pracovní rehabilitací 12 účastníků, přičemž 5 z nich
program slavnostně ukončilo. Během
rehabilitace prošli tranzitním programem a všichni nalezli uplatnění na trhu
práce.
Cílem pracovní rehabilitace je zapojení lidí se zdravotním postižením
na otevřeném trhu práce, a to jak pro
dlouhodobě nezaměstnané nebo lidi bez
pracovních zkušeností. Zbytek účastníků a mnoho nových dokončí pracovní
rehabilitaci za podpory 3 instruktorů.

jako podporu tvor y a udrže í pra ov í h

íst pro lidi se zdravot í

z evýhod ě í .

kuchyně „povýšila“ na Café Restaurant
Kačaba . . . přijdťe si dát „meníčko“
• na konci roku 2012 jsme začali na náměstí v Klatovech upravovat pronajaté
prostory od města Klatovy s cílem otevřít první naší „franšízu“ plzeňského
SecondHelpu
• v prosinci 2012 jsme otevřeli Kavárnu
Čajokraj v městě Horažďovice jako
pilotní projekt komunitní kavárny na
malém městě
• a také nesmíme zapomenout na vznik
nové sociální firmy v Třemošné, která
vznikla jako společný projekt s obalárenskou firmou PEBAL s.r.o.
• od července realizujeme projekt podpořený z ESF s názvem „S Kačabou
jdeme dál“ č. CZ.1.04/3.3.05/75.00093
• a ještě něco dalšího najdete u jednotlivých pracovišť

Správní rada
Mr. Tomáš Benda
- předseda správní rady
Bc. Barbora Mikulová
Bc. Petr Neumann

Vytváření vlastních pracovních míst
Společnost zaměstnala 20 osob se zdravotním postižením v provozu Café Restaurant Kačaba a to na pozicích číšník,
servírka nebo kuchař. V roce 2012 jsme
otevřeli kuchyň, díky níž získalo zaměstnání dalších 10 lidí se zdravotním
postižením.

Slovo uživatele
Dílna v Merklíně
„V Kačabě se mi hodně líbí, baví mě
Kontakty
všechno, instruktoři jsou moc hodní
Vedoucí služby: Anna Hladíková
a sem rád, že mě něco naučili. Na tranKostelní 9, 334 52 Merklín
zitu v McDonalds se mi taky moc líbí,
tel.: 773683195, 377 912 210
jsou na mě moc hodní, práce mě moc e-mail: cdsmerklin.zapad@diakonie.cz
baví, je to super.“
Tadeáš Š. Popis zařízení
Výrobna drobných upomínkových předPotřeby a plány pro následující rok
V roce 2013 chceme nadále zkvalitňo- mětů (svíčky, koberce, tašky, přáníčka
vat naše služby, pokračovat v úspěšném z ručně vyrobeného papíru ….)

Slovo uživatele
„V Kačabě se mi líbí, je to tady hezký,
hezká společnost, Zdenda (šéfkuchař)
je fajn. Určitě bych Kačabu doporučil
všem v Plzni.“
Robert B.

Dozorčí rada
Mgr. Miroslav Hamari
JUDr. Jaroslav Tomášek
Jan Esterle

programu pracovní rehabilitace, pokusit
se přilákat další nové zákazníky na
chutné snídaně, obědy, večeře a kulturní akce, kterých proběhlo v roce 2012
přes 50.

Dílna v Sušici
Kontakty
Vedoucí služby: Bc. František Příbek
Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice
tel. : 371 651 226, 773 683 193
e-mail: dssusice.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
Výrobna drobných upomínkových
předmětů (svíčky, drobné upomínkové
předměty, přáníčka z ručně vyrobeného
papíru ….)

Projekt „S Kačabou jdeme dál“
Kontakty
Koordinátor projektu: Roman Hajšman
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
telefon: 732 372 765
e-mail: info@moznostitujsou.cz
Popis projektu
V červenci 2012 jsme zahájili realizaci
dvouletého projektu „S Kačabou jdeme
dál“. Hlavním cílem projektu je přispět
k pracovní a sociální integraci osob se
zdravotním znevýhodněním v produktivním věku z Plzně a Horažďovicka,
kterým hrozí sociální vyloučení nebo
jsou sociálně vyloučení, pomoci jim
odstranit bariéry, které jim znesnadňují
nalezení pracovního uplatnění a udržení
si zaměstnání.

Dílna v Třemošné

Na jaře 2012 vznikla ve spolupráci
s výrobcem obalů PEBAL s.r.o. nová
sociální firma, která zaměstnala 25 lidí
se zdravotním znevýhodněním. Sociální
firma podniká v oblasti výroby obalů,
balících a kompletačních prací v obci
Třemošná (10km od Plzně) a opírá se
jak o znalost trhu a výrobní a obchodní zkušenost firmy PEBAL s.r.o., tak
o naší zkušenost v oblasti podpory lidí
s postižením.

Dotáhnout dvůr – vybudovat zahrádku
Cílové skupiny
Osoby se zdravotním postižením a širo- uživatelnou od jara do podzimu a uzpůsobit ji nejen k venkovnímu posezení,
ká ve ejnost
ale i různým kulturním akcím (hlavně
koncerty).
Realizované akce a projekty
Vybudovat si pověst kulturního pro• P íprava prostor kavárny Čajokraj (stastoru, se kterým se počítá.
vební práce, vybavení prostoru)

Kontakty
Vedoucí za ízení: Jakub Špejchlík
Havlíčkova 46, 341 01Horažďovice
tel.: 604 523 1Ř7
e-mail: cajokraj@moznostitujsou.cz
Popis zařízení
Kavárna Čajokraj chce oslovit lidi z Horažďovic a okolí, kte í hledají alternativní způsoby zábavy oproštěné od zažitých stereotypů a dají p ednost klidnému
a p átelskému prost edí. Čajokraj nabízí
osobám se zdravotním znevýhodněním
vlastní vytvo ená chráněná pracovní
místa. Kavárna Čajokraj je součástí projektu „S Kačabou jdeme dál“.
Otevírací doba:
ÚT – ČT: 14:00 – 21:00
PÁ – SO: 14:00 – 22:00

• Barvy všecky – alternativní hudební
festival, který po ádalo občanské sdružení ProHD ve spolupráci s kavárnou
Čajokraj, která se postarala o občerstvení a zároveň zde p edstavila svůj program zaměstnávání osob se zdravotním
postižením
• Den otevřených dveří a p edstavení
projektu kavárny Čajokraj proběhlo
27. ř. 2012 společně s nízkoprahovým
klubem DOK v prostorách budoucí kavárny, klubu DOK a hudební zkušebny
Slovo uživatele
„Jsem rád, že jsem se mohl zapojit do
pracovního procesu po mnoha letech
a to prací, která mě opravdu baví.“
Karel T.

Potřeby a plány pro rok 2013

Během roku 2013 zaškolit minimálně
jednoho samostatného vedoucího směny z ad ZP zaměstnanců a vytvo it více
pracovních míst pro osoby se ZP

DĚKUJEME ZA PODPORU

Kontakty
Vedoucí za ízení: Eduard ezníček
Americká 35, 301 00 Plzeň
tel.: 73ř 244 ŘŘ3
e-mail:
secondhelp@moznostitujsou.cz
Popis zařízení
SECOND HELP je sociální firma, která
nabízí návaznou službu pro program
pracovní rehabilitace, jenž MTJ o.p.s.
cílové skupině osob se zdravotním znevýhodněním poskytuje.
Hlavním cílem projektu je rozjezd
a stabilizace sociálního podnikání o.p.s.
Možnosti tu jsou v oblasti prodeje kvalitního oblečení z druhé ruky a umožnění dlouhodobého pracovního uplatnění
lidí se zdravotním postižením.
Prodejna použitých oděvů SECONDHELP

Václav Rosa
Mgr.Karel Zrůbek
- starosta města Horažďovice
Bc. Eva Šimsová
- Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví města Horažďovice
Město Klatovy
Ing. Ji ina Adámková
- Správa nemovitostí města Klatovy
Jarmila Maxová
- Správa nemovitostí města Klatovy
Ú ad práce České republiky
- krajská pobočka Plzeň,
Rokycany a Klatovy
Korandův sbor ČCE
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně

Realizované akce a projekty

V roce 2012 nás navštívilo 80.000
zákazníků, z nichž 12.000 si u nás
nakoupilo. Celkem jsme za rok 2012
prodali 17 120 kusů různého oblečení.
Slovo uživatele
Jsem strašně ráda, že tady v Secondhelpu můžu pracovat. Připravuji tady
oblečení, aby bylo hezké, čisté a jako
nové, aby lidi, co si ho kupují. z něj měli
radost. Někdy je to dost těžké, když se
třeba moc prodává, tak se to ani kolikrát
nedá všechno stihnout. Ale musíme zabrat, protože zase jindy si odpočineme.
Mám to tu moc ráda a do práce se hodně
těším, protože mě to moc baví.

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.
Prokopova 17, 301 00 Plzeň
IČ: 27978311
telefon: (+420) 377 220 795
e-mail: info@moznostitujsou.cz
www.moznostitujsou.cz

Potřeby a plány pro rok 2013

Otev ení další prodejny v Klatovech
a Plzni.

Provozní doba PO - PÁ 10:00 - 18:00
Cílová skupina
osoby se zdravotním znevýhodněním

Výrok auditora

Výkaz zisku a ztráty
Kačaba
Čarokraj

Secondhelp

Chráněná dílna
T emošná

Tržba
Dotace Magistrát MP, ostatní
Dotace Ú ad práce
Dotaze EU
Ostatní p íjmy
P ijaté dary
Celkem výnosy

1 267 047,77
4Ř7 506,00
3 563 424,74
0,00
343 216,00
10 500,00
5 671 694,51

2 řŘř Ř03,67
0,00
1 036 034,63
0,00
10 101,ř1
0,00
4 035 940,21

1 4Ř7 2ř4,0ř
0,00
1 010 7ř3,37
0,00
0,00
0,00
2 498 087,46

66 622,24
0,00
ř04 ř51,26
0,00
0,00
0,00
971 573,50

231 241,65
0,00
13ř 645,00
0,00
102,53
4 500,00
375 489,18

6 042 00ř,42
4Ř7 506,00
6 654 Ř4ř,00
0,00
353 420,44
15 000,00
13 552 784,86

Náklady a nákup materiálu
Náklady na nákup energie
Náklady na nákup služeb
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Ostatní náklady
Investice
Celkem náklady

ř01 076,32
27ř 1ř5,05
406 723,0Ř
2 Ř32 3ř6,17
ŘŘř 572,62
6ř řř3,53
444 0řŘ,66
5 826 055,43

1 317 560,ř7
6Ř 421,57
615 3ŘŘ,25
1 32ř 6Ř3,50
405 675,20
64 133,00
60 063,ř6
3 860 926,45

1řŘ 404,21
0,00
1 030 6ř0,50
1 153 Ř44,43
35ř 422,41
2 677,5ř
1 56ř,16
2 748 608,30

23 653,3ř
13 řŘ0,00
1Ř Ř75,Ř4
656 112,ř0
117 737,02
1 704,14
655,Ř3
832 719,12

3 516,06
0,00
15Ř 3Ř5,07
146 51ř,75
42 233,1ř
6 26ř,Ř1
2 400,00
359 323,88

2 444 210,ř5
361 5ř6,62
2 233 062,74
6 11Ř 556,75
1 Ř14 640,44
144 77Ř,07
50Ř 7Ř7,61
13 625 633,18

-154 360,92

175 013,76

-248 520,84

138 854,38

16 165,30

-72 848,32

MTJ o. p. s.

Hospodářský výsledek

Chráněná dílna
Sušice, Merklín

Podpora

MTJ

CELKEM

Kontakty
Vedoucí zařízení:
Bc. Adéla Kulhánková
Adresa v roce 2012:
Třída 1. Máje 618, 334 41 Dobřany
Adresa od března 2013: Náměstí T. G.
Masaryka 282, 334 41 Dobřany
tel.: 775 720 494
e-mail: echo.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
V roce 2012 sídlil Klub Echo ještě v původních prostorech v budově základní
školy, zde měl k dispozici pro uživatele
služby pouze jednu školní třídu a k tomu
přilehlou kancelář, kterou využívali
pracovníci nejen pro administrativní
činnost, ale také jako tzv. kontaktní
místnost neboli kecárnu pro individuální
práci s uživateli.
Popis zařízení 2013: Klub Echo se
v březnu 2013 přestěhoval do nových
prostor, které se nacházejí v 1. patře
budovy stojící uprostřed náměstí T. G.
Masaryka, hned vedle kostela. Prostor
se skládá ze 3 místností (herna, PC
místnost a kecárna) a sociálního zázemí.
Pracovnice Klubu mají k dispozici ještě
samostatnou kancelář.

Kontakty
Vedoucí zařízení: Bc. Jakub Jansa
Zahradní 542, 344 01 Domažlice
tel.: 734 686 667
e-mail: fontana.zapad@diakonie.cz
Popis zařízení
Domažlický Klub sídlí v prostorách bývalé diskotéky v odlehlé a klidné části
města. Pro uživatele je otevřen v pondělí, ve středu, ve čtvrtek od 13:30 do
18:00 hodin a v úterý od 13:30 do 17: 00
hodiny. Tento den od 17:00 do 18: 00
hodin provádí pracovníci terénní práci.
Prostory Klubu disponují rozsáhlými
možnostmi využití. V zimních měsících
jsou veliké chodby využívány jako malá
tělocvična pro hraní fotbalu, florbalu či
badmintonu. V létě lze využívat přilehlé
parkoviště. Vybavení Klubu umožňuje
pořádat malé diskotéky, promítání filmů
či hromadné besedy a workshopy.

Otevírací doba Klubu
Pondělí 13:30 – 18:00
Úterý
13:30 – 18:00
Středa 13:30 – 18:00
Čtvrtek 13:30 – 17:00
17:00 – 18:00 terén
Pátek
zavřeno

Realizované akce a projekty

Uživatele služby se snažíme vést
k smysluplnému trávení volného času,
věnujeme se oblasti prevence, snažíme
se jim zprostředkovat kontakt s jinými
lidmi, umožňujeme jim tím navázat
nová přátelství a poznat nové lidi i zajímavá místa. Uživatelé Klubu se zúčastnili za rok 2012 několika výjezdů, např.
návštěva Zoologické zahrady v Plzni,
letní tábor v Soběkurech, Street Battle
Jam. Klub Echo pořádal také několik
akcí pro veřejnost – Nízkopraháč mejdan v Dobřanech, Multikulturní festival
v Plzni, Den otevřených dveří v rámci
týdne „nízkoprahů“. Pracovníci postupně navazují přátelské vztahy také s rodiči a příbuznými uživatelů a to hlavně
na akcích, kde mají možnost společně
se setkat.

Realizované akce a projekty

Klíče pro život
Projekt Klíče pro život – „Culture connection“ probíhal ve všech Klubech od
ledna do června 2012. V průběhu realizace tohoto projektu uživatelé Klubů poznávali nové kultury pomocí nejrůznějších výtvarných dílen, workshopů a besed zaměřených na odlišné národnosti,
kultury a tradice. Multikulturní festival
za OC Plaza byl vyvrcholením celého
projektu, jehož cílem bylo poskytnout
uživatelům možnost prezentovat nejen
svým blízkým osobám, ale také široké
veřejnosti prostřednictvím nejrůznějších
vystoupení dovednosti, které si v rámci
projektu osvojili.

se můžu obrátit
na pracovníky
Klubu. V Klubu
jsem
potkala
nové kamarády.
Je veliká škoda,
že do Klubu
nemohou chodit i kamarádi
mladší 11 let.
Přeji si, aby
Klub fungoval
i nadále v roce
2013.

Nejvýznamnější akcí pro Klub bylo
pořádání Nízkopraháč festu dne 14. 12.
2012 za podpory Nadace O2. Hlavními
účinkujícími byli klienti Klubu, kteří
předvedli break dance, beat box, romské
a moderní tance, zpěv, apod.
Valča
V paměti klientů zakořenil projekt
Aktivně proti nudě, při kterém jsme Děkujeme za podporu
trávili slunná odpoledne na multifunkčním hřišti GJŠB. Pořádali jsme turnaj
v malé kopané, ve střelbě na basketbalový koš. Zahráli jsme si baseball,
badminton i pétanque.
Úspěch sklidil i Den otevřených
dveří. Klienti ho pojali jako přípravu na Potřeby a plány pro rok 2013
Nízkopraháč fest.
Rok 2013 bude zaměřený na zvýšení PR
Klubu. Navážeme intenzivnější spoluSlovo uživatele služby
práci s domažlickým sociálním odboJsem ráda, že Klub Fontána v Domažli- rem, zastupitelstvem města, školami,
cích existuje. Vždy, když do něj přijdu, městskou a obvodní policií. O činnosti
užiju si mnoho zábavy. Když potřebuju Klubu budeme informovat s využitím
poradit nebo si jen popovídat, vím, že místního tisku.

Realizované akce v roce 2012

Popis služby
Pírko pro osoby s postižením je pobytová sociální služba, která je poskytována
v Domově Radost pro osoby s postižením v klidném prostředí nedaleko obce
Merklín v regionu Plzeň - jih. Nabízí
časově omezené pobyty, které využívají
pečující osoby především k odpočinku,
k vyřešení zdravotních potíží či pracovních záležitostí. Smyslem této služby je,
zajistit rodinám mentálně postižených

Slovo uživatelky
Jsem ráda, že
je v Dobřanech
Klub
Echo,
protože
tam
jsem sama sebou, mohu tam
tancovat a bavit
se s lidmi, se
kterými se obvykle nescházím. Pracovnice Klubu mi
pomohly zlepšit známky ve škole. Když
jsem potřebovala pomoct v těžké situaci,
tak mi pokaždé pomohly. Pracovnice
Klubu mi pomáhají také rozvíjet talent
na tancování a vyhledávají různé taneční souboje (battly). Ani Vám nedokážu
dostatečně poděkovat za to, co jste pro
nás udělaly.

Aktivně proti nudě
Od začátku dubna do konce listopadu
2012 se v Klubu Echo pro děti a mládež
uskutečnil projekt Aktivně proti nudě,
určený nejen uživatelům Klubu, ale
i ostatním dětem a mladým lidem od
6 do 26 let z Dobřan a okolí.
Děti a mládež se mohli za dobu projektu zúčastnit sportovních odpolední
venku, kdy si mohli zahrát nejrůznější
míčové hry, pétanque, kroket, badminton, florbal, frisbee, hry s padákem, Potřeby a plány pro rok 2013
stopovačku, geocaching, navštívili kou- I v dalším roce chceme pokračovat
paliště, bowling.
v upevňování vztahů s uživateli, kteří
již Klub navštěvují, ale zároveň kontaktovat nové zájemce o službu. Rádi
Když chceš, tak to dokážeš!
Pracovnice Klubu zorganizovaly pro bychom také navázali bližší vztahy
žáky ZŠ Dobřany hudební program s rodiči a příbuznými uživatelů a uspo„KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁ- řádali nějakou společnou aktivitu, např.
ŽEŠ!“, zaměřený na prevenci rizikové- společný výlet.

Cílová skupina
Lidé s autismem a mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením ve
věkovém rozmezí 7 - 64 let

Kontakty
Vedoucí zařízení: Irena Krobová
Na Radosti 194, 334 52 Merklín
tel.: 773683191
e-mail: osradost.zapad@diakonie.cz

Chceme také propagovat naše služby
ho chování, jehož hlavním protagonistou byl Radoslav Banga, pro většinu a Klub samotný, aby široká veřejnost
známý jako Gipsy. Ten se s žáky podělil z Dobřan a okolí věděla, kdo jsme a co
o svůj osobní příběh i své životní zku- od nás může očekávat.
šenosti, které ne vždy byly příjemné
a jednoduché.

• Výstavba nových pokojů odlehčovací
služby
osob, šanci si bez obav odpočinout • Setkání s koledníky Tříkrálové sbírky,
a lidem s mentálním postižením tak díky jejichž vybraným penězům jsme
žít, co nejdéle v přirozeném prostředí mohli realizovat výstavbu pokojů.
své rodiny.
• Den otevřených dveří spojený s oslavou výročí 20 let Diakonie ČCE v Západních Čechách.
Popis zařízení
Odlehčovací služba je poskytována
v domácnostech Domova Radost. Ve Potřeby a plány pro rok 2013
dvou domečcích je po jednom pokoji Rádi bychom našim uživatelům nabídli
odlehčovací péče, dva pokoje jsou větší komfort (lepší vybavení pokojů)
v hlavní budově. Jeden pokoj je bezbari- a rozšířili spektrum nabízených činností
érový. Uživatelé odlehčovací péče mají naší služby (pravidelné výlety, arteterak dispozici kryté verandy s posezením, pie, kanisterapie apod.)
zahradu s trampolínou a bazénem.
Slovo uživatele
z dopisu maminky pana D., paní J.
... chtěla jsem především poděkovat za

to, co děláte pro syna, protože nebýt
Vás, poznal by jen domov a stereotyp.
Když ho odvážím k Vám, byť je to 150 km
daleko, vím, že se nemusím obávat toho,
že se o něho nezvládnete postarat, vždyť
vaše bohaté zkušenosti s autisty obohacují i mne. A co je pro mne opravdu to
nejdůležitější, že Daník se u vás cítí velmi dobře, vaše pracovnice mají neuvěřitelný přístup ke každému klientovi a já
jsem se opravdu nesetkala s podobným
přístupem, jako u vás. Danek vyžaduje
neustálý dozor, a péči a v Radosti je mu
poskytováno vše, co má rád-procházky
v lese, koupání v bazénu, atd. .... co se
týče sebeobsluhy a hygieny, o vše se výborně postaráte. Obdivuji, jak zvládáte
i Danovo noční časté buzení, kdy třeba
hodiny nespí a je extrémně čilý. Vždy
když vám syna svěřuji, jsem si jista, že
i on si dny strávené u vás pěkně užije. Je
to i pro něho taková odměna.

Kontakty
Vedoucí zařízení: Bc. Pavel Šefl
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
tel: 603512284 (vedoucí služby)
e-mail: bydleni.plzen@diakonie.cz
Popis služby
Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby
s postižením je pobytová sociální služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost. Cílovou skupinou
jsou lidé s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením.
Popis zařízení
Služba chráněné bydlení je poskytována
ve dvou bytech v centru města Plzně,
kde každý uživatel obývá svůj vlastní
pokoj, zařízený dle svých vlastních
představ a možností. S dalšími dvěma
spolubydlícími sdílí společné prostory
bytu, obývací pokoj a kuchyni. Asistent
je přítomen ve všední dny od 7:00 do
21.30 hod, o víkendech a svátcích od
9: 00 do 19.30 hod. V nočních hodinách
je pomoc pro naléhavé případy dostupná

na telefonu. Asistenti podporují uživatele při péči o domácnost, zařizování
osobních záležitostí, hospodaření s penězi atd. Jsou jim také nápomocni při
vyhledávání nových sociálních kontaktů
a při využití volného času.

čátku nám počasí moc nepřálo, tak jsme
pořádali výlety do okolí, ale v druhé
půlce týdne už slunce nepřestalo svítit,
tak jsme si koupání v přehradě opravdu
užili.
21. prosince proběhlo Vánoční setkání uživatelů chráněného bydlení v bytě
uživatelů na Klatovské třídě. Uživatelé
připravili občerstvení, všichni jsme se
usadili ke stolu a čekali, kdo se ujme
rozdávání dárků, které nám pod stromečkem nechal Ježíšek.

Slovo uživatele služby
Líbí se mi tady. Jsem ráda, že jezdíme
na dovolenou a že jsem se naučila žehlit. Ještě to vaření bych měla vylepšit. Je
fajn, že tu můžu mít morče.
Míša

Potřeby a plány pro rok 2013

Chráněné bydlení by v roce 2013 chtělo
zachovat stejnou výši poskytovaného
standardu služeb jako v roce 2012.

Cílová skupina
V chráněném bydlení se jedná o cílovou
skupinu lidí s lehkým, až středně těžkým mentálním postižením.

Realizované akce a projekty

V červnu opět proběhla Akce cihla, při
které lidé zakoupením cihly podpořili
program Můj 1+0. Díky vybraným penězům si uživatelé chráněného bydlení
zpříjemnili letní dovolenou na Hracholuské přehradě projížďkou na parníku
a také mohli uspořádat několik výletů.
Jako každý rok, i loni se uskutečnila
společná dovolená uživatelů chráněného
bydlení. Všech 6 uživatelů se celý rok
těšilo na léto, kdy vyrazili na týdenní
pobyt s asistentem a dobrovolníkem do
kempu u Hracholuské přehrady. Ze za-

Podpora samostatného bydlení
při zařizování běžných záležitostí, s péčí
o domácnost, pomáhá zajistit kontakt se
sociálním prostředím. Cílem této služby
je zajistit, aby život zdravotně postižených byl co nejvíce podobný životu
jejich vrstevníků. Služba je poskytována ve všední dny od 8 do 16 hodin
(mimo tento čas a o svátcích je služba
poskytována po individuální domluvě
Popis služby
Podpora samostatného bydlení je terén- s uživatelem)
ní sociální služba, která je poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost, ale jsou schopny sebeobsluhy Cílová skupina
Cílovou skupinou Podpory samostatnépouze s menší pomocí asistence.
ho bydlení jsou lidé s lehkým až středně
těžkým mentálním postižením, lidé se
Popis zařízení
Služba podpora samostatného bydlení zdravotním postižením a lidé s komje terénní služba, která podporuje uži- binovaným zdravotním a mentálním
vatele v samostatnosti, napomáhá jim postižením.
Kontakty
Vedoucí služby a zařízení:
Bc. Pavel Šefl
Prokopova 25, Plzeň 301 00
tel.: 603512284 (vedoucí služby)
e-mail: bydleni.plzen@diakonie.cz

Realizované akce a projekty

Na podzim se uskutečnilo společné setkání uživatelů podpory samostatného
bydlení a chráněného bydlení na ranči
u rybníku Šídlovák, kde si opékali buřty
a hráli různé hry.
13. prosince se sešli uživatelé podpory samostatného bydlení, aby společně
oslavili blížící se Vánoce.
Slovo uživatele služby
Tato služba mi pomáhá k usnadnění
doprovodu na různé akce. S asistentkou
jsem procvičovala orientaci po městě,
tak když se potřebuji někam dostat, už
umím říct jinému asistentovi, kam chci
a popsat mu trasu. Doufám, že se ještě
naučím poznávat další místa v Plzni

telé v zaměstnání nebo využívají jiné
denní sociální služby. O víkendu si mohou uživatelé v případě potřeby přivolat
asistenci, která má službu na zavolání.
Služba je poskytována celoročně, včetně
všech svátků.
Kontakty
Vedoucí zařízení:
Bc. Štěpánka Nozarová
Kostelní 9, 334 52 Merklín
tel.: 773 683 199
e-mail:
chbmerklin.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Chráněné bydlení Můj 1 + 0 pro osoby
s postižením je pobytová služba pro dospělé lidi s lehkým nebo středně těžkým
mentálním postižením. Služba je určena
těm lidem, kteří chtějí bydlet samostatněji – nabízíme jim bydlení ve skupinové domácnosti, pomoc a podporu od asistentů v určitých oblastech jejich života.
Pomoc a podporu nabízíme zejména
v oblasti péče o domácnost, řešení osobních záležitostí, udržování a navazování
sociálních vztahů. Jde nám o to,aby naši
uživatelé mohli žít obdobně jako jejich
vrstevníci.
Popis zařízení
Chráněné bydlení Můj 1 + 0 pro osoby
s postižením je poskytováno formou
skupinového bydlení pěti uživatelů. Po
celý rok 2012 byla kapacita zařízení
plně obsazena.
Každý uživatel má k dispozici jednolůžkový pokoj. Společná je kuchyň

a obývací pokoj. U domu je menší dvorek, kde se uživatelé scházeli zejména
k posezení u grilu. Jedna z uživatelek
zde má svého psa.
Uživatelé jsou podporování k tomu,
aby se aktivně zapojili do chodu celé domácnosti. S podporou nakupují, chystají
si stravu a vykonávají další běžné domácí práce (praní, úklid, apod.). Rovněž
jsou uživatelé podporováni v hledání
a udržení si zaměstnání.
Učí se za pomoci asistentů obstarávat
si své osobní záležitosti, a to v maximální míře svých schopností. Každý
obyvatel Chráněného bydlení se věnuje
libovolným volnočasovým aktivitám,
podle jejich osobního zaměření.
Cílová skupina
Dospělí lidé s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením.
Věkové rozpětí: v době příchodu
20 – 45 let
Max. délka poskytované služby je do
věku 60 let
Služba je určena lidem, kteří jsou schopni žít částečně samostatně. Nezajišťujeme 24 hodinovou asistenci, nýbrž pouze
asistenci v tomto rozsahu: od pondělí do
pátku od 7.00 – 9.00 ráno a od 14.00 do
19.00 až 20.00. Během dne jsou uživa-

a budu tam moct svůj doprovod dobře
donavigovat.
Hanka K.

Potřeby a plány pro rok 2013

Plány pro rok 2013 jsou udržet úroveň
poskytovaných služeb, vázané na potřeby uživatelů a v tomto počtu uživatelů
služby zajistit plnění jejich požadavků,
které přispívají k naplnění jejich života
v míře co nejširší. Zároveň pro tento rok
chceme udělat několik společných akcí
pro uživatele obou služeb (Chráněné
bydlení a Podpora samostatného bydlení), které jistě pomohou k navázání
nových sociálních kontaktů a přispějí ke
spokojenosti uživatelů Chráněného bydlení i Podpory samostatného bydlení.

Já se tak těším do Prahy toho 2. května. Já se tam s Martou učím psát, abych
byl samostatnej, aby si mohli (zákazníci
v kavárně) objednávat. Musím být čistej, oholenej a umytej. Autobus mi jede
v 5: 20 a pak musím uklízet. A chodím
nakupovat.

Co se uživatelům a pracovníPopíšeš mi nějakou legrační situaci?
kům v roce 2012 podařilo
Štěpánka, já se smál Štěpánce, že
Tři uživatelé paní M., pan V. a pan J. navštěvovali večerní vzdělávací kurzy, kde
si osvojovali základy trivia. Osvojené
znalosti používali při řešení praktických
záležitostí v jejich každodenním životě.
Pan J. absolvoval týdenním zaškolovací
kurz na novém pracovišti kavárna a čajovna Kačaba. Po úspěšném zaškolení
bude moci od nového roku 2013 nastoupit do zaměstnání.
Všichni uživatelé si užili dovolenou
na horách.

Potřeby a plány pro rok 2013

Plánujeme intenzivně hledat vhodnější
dům pro poskytování služby.
Rozhovor s uživatelem panem J.
Jak bys nějakému kamarádovi popsal
Chráněné bydlení?
Vaří se tady, myje se v myčce, vysává,
pere se, žehlí, uklízí se pokoje. Jsme venku nebo na procházce. Jsem na počítači,
televizi, video a rádio.
Já budu vstávat a musím do práce,
protože pan Nový mě může sprdnout,
že nechodím do práce včas. Chodím na
obědy a vaří se tady dobře. Já tady taky
vařím.
Chodím s Maruškou, Rexem (pes)
a Vaškem na procházky. A chodím
k Martě do školy.

doma měla rozbitej mrazák a že jí to
nemrazilo.

Proč sis vybral Chráněné bydlení v Merklíně?
Líbí se mi tu. Já jsem vedoucí v tomhle
bytě, jsem vedoucí kuchyně, koupelny
a pokoje.
Bývalo to, a to se zrušilo a byla tady
noční služba a byla tady stará pračka…ta wirpulka.

Zároveň je nutné z hlediska ekonomického chodu a zajištění tohoto programu
zajistit plné obsazení všech pokojů, což
se daří.

do pátku od 7.00 do 15.30. V přízemí
Plamínku se nachází kancelář zaměstnanců, obchod, relaxační místnost, dílna
(keramika, svíčky), WC a šatna. V podkroví využíváme místnost na uskladnění
materiálu a dvě dílny. Součástí budovy
je i garáž a dvorek s posezením.
Kontakty
Vedoucí služby: Anna Hladíková
Kostelní 9, 334 52 Merklín
tel.: 773683195, 377 912 210
e-mail:
cdsmerklin.zapad@diakonie.cz

obvyklý pro jejich vrstevníky. Uživatelé
prakticky využívají získaných znalostí
a dovedností v oblasti cestování, nakupování, využívání veřejných institucí,
mezilidských vztahů, společenském
chování a nakládání s volným časem
a díky tomu se více zapojují do veřejného a společného života.

Popis služby
Centrum denních služeb podporuje a pomáhá lidem s postižením v dosažení co Popis zařízení
největší samostatnosti ve všech oblas- Centrum denních služeb je denní služtech života a umožnit jim tak vést život ba, poskytuje své služby od pondělí

Kontakty
Vedoucí služby: Jan Neckář, DiS.
Koresp. adresa:
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany – Střed
tel.: 775 720 492, 373 728 536
email: oprokycany.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Poradna pro občany v nesnázích Rokycany (dále jen „Poradna“) usiluje
o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby a uměli
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poskytuje rady, informace
a pomoc všem, kteří se na ní obrátí. Je
nezávislým místem bezplatné, důvěrné
a nestranné pomoci, provází občany při
jejich obtížích.
Občané se na Poradnu mohou obracet
osobně, telefonicky, prostřednictvím
dopisu či e-mailu. V případě, že se
uživatel s ohledem na svůj zdravotní
stav nemůže do poradny dostavit sám
osobně a jeho dotaz není možné řešit
jiným způsobem než osobní konzultací, je možné poskytnout službu v místě
pobytu uživatele s ohledem na aktuální
provozní podmínky poradny.
Poradna je členem Asociace občanských poraden.
Otevírací doba
Pondělí 08-12 13-17 objednaní
Úterý 10-12 13-16 neobjednaní
Středa 08-12 13-17 objednaní

Kontakty
Vedoucí služby:
Bc. Veronika Kaletová
Rodinná ulice 39, 312 00 Plzeň
tel.: 734 796 427
e-mail: primarka.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Prevence pro školy a veřejnost je zaměřená na primární prevenci. Pomocí
osvětových a podpůrných aktivit předkládá veřejnosti informace o tom, co je
to krize, zabývá se možnými příčinami
vzniku, seznamuje veřejnost s přirozeným průběhem krize a předkládá
možnosti laické i odborné pomoci člověku v krizi na území Plzeňského kraje.
Prostřednictvím svých aktivit se snaží

Cílová skupina
Cílovou skupinou Poradny jsou lidé
v nepříznivé životní situaci převážně
z Rokycan a okolí, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami a obrátí se na Poradnu se žádostí o informaci, radu nebo
pomoc, zejména v těchto oblastech:
• rodinné a partnerské vztahy (např.
rozvody, výživné, úprava práv a povinností k nezl. dětem, aj.)
• bytová problematika (např. nájemní
vztahy, bytová družstva, společenství
vlastníků, trvalý pobyt, sousedské spory, aj.)
• pracovně právní vztahy (např. vznik
a zánik pracovního poměru, odstupné,
pracovní úrazy a nemoci z povolání,
práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, aj.)
• majetkoprávní vztahy (např. společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, věcná břemena, dědictví,
darování, aj.)
• ochrana spotřebitele (např. reklamace, odstoupení od smlouvy, předváděcí
akce, aj.)
• dluhové poradenství (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů a ručitelů,
informace o exekuci, insolvenčním
řízení, aj.)
• poradenství obětem trestných činů
a domácího násilí
• a další . . .

Realizované akce a projekty

Za uplynulý rok Poradna poskytla
727 konzultací a zodpověděla celkem
1207 dotazů. Z převážné většiny se jednalo o konzultace osobní, kdy uživatelé

eliminovat sociálně-patologické jevy,
které se mohou objevit při zvládání krizových situací.
Cílové skupiny
Aktivity primární prevence jsou především určené žákům a studentům na
základních a středních školách v Plzeňském kraji. Prevence pro školy a veřejnost však svými aktivitami oslovuje
i pedagogy a snažíme se oslovovat také
rodiče, které vnímáme jako nedílnou
součást trojúhelníku dítě-škola-rodič.
Široká veřejnost je informována prostřednictvím informačních materiálů,
webových stránek a přednáškové činnosti.

Slovo uživatele
V CDS Plamínek se mi líbí, rád odlévám svíčky a tkám koberce. Při činnosti
poslouchám RockRádio. Na internetu
si vyhledávám informace, které mne
zajímají, především DVD s filmy, které
si objednávám.
Vašek O.

Cílová skupina
Uživatelé s lehkým a středním postiže- Potřeby a plány pro rok 2013
ním ve věku 16 – 64 let.
Modernizace budovy a zařazení výukových bloků pro uživatele.

Realizované akce a projekty

• tábor Klenčí, víkend v Sušici, vystoupení na Dnech Dé, Dny s Plzeňským
krajem na letišti v Líních, prohlídka
divadelních dílen v Plzni, rozsvěcování vánočního stromu v obci Merklín,
ozdravný pobyt na horách a návštěva na
adventním koncertu ve Staňkově,

navštívili poradnu v jejích prostorách.
Konkrétně se jednalo o 549 návštěv,
což je více než 75 % všech konzultací.
Telefonicky se na Poradnu občané se
svými dotazy obrátili 82krát, internetu
využilo 80 občanů a služeb pošty pouze
14 občanů. Pracovníci poradny navštívili uživatele v místě bydliště 2krát.
Dotazy uživatelů se nejvíce týkaly
řešení jejich finanční situace a to
téměř v plných 20% případů. Druhé
nejvíce frekventované otázky byly z oblasti občanského soudního řízení, kam
patří dotazy z oblasti exekucí a insolvenčního řízení a tedy souvisí s finanční
problematikou - jednalo se o plných
18 % dotazů. Dále následovaly otázky
z oblasti rodinných a mezilidských
vztahů v téměř 12-ti % případů a ve více
než 10-ti % z okruhu pracovního práva.
Hranice 10-ti % takřka dosáhly také
dotazy z oblasti majetkoprávních vztahů
a bydlení.
Poradna byla zapojena do projektů
SC AOP (servisní centrum Asociace
občanských poraden). Jednalo se o tyto
projekty:
1) Specializované poradenství obětem
trestných činů
• v rámci projektu bylo poskytnuto
87 konzultací; projekt byl realizován od
ledna do konce července 2012
2) Spotřebitelské poradenství
• v rámci projektu bylo zodpovězeno 74
dotazů; projekt byl realizován od ledna
do prosince 2012 – dne 10. 12. 2012 byl
uskutečněn seminář na téma „Předváděcí akce a podomní prodej“ pro členy
Klubu důchodců Rokycany
3) Dluhové poradenství
• v rámci projektu bylo poskytnuto 229
konzultací; projekt byl realizován od
ledna do prosince 2012
• v průběhu roku byly realizovány 4 tematicky zaměřené semináře pro veřejnost a odborníky

Slovo uživatele
Kazuistika:
Uživatel byl zaměstnán u zahraniční firmy spojené s automobilovým průmyslem
působící na Rokycanskou. Zaměstnanec
byl pozván „na kobereček“, kde byl on
a proti němu 5 jeho nadřízených, resp.
zástupců vedení firmy i s právníkem.
Bez předchozího upozornění mu bylo
oznámeno, že v důsledku jeho pochybení
došlo k vyrobení zmetkového zboží a následné oprávněné reklamaci zákazníkem
ve výši několika desítek tisíc korun.
Zaměstnanci byla předložena nabídka
uzavřít dohodu o skončení pracovního
poměru a tedy druhý den být bez práce.
Pokud ji nepřijme, firma mu byla připravena předat oznámení o okamžitém
rozvázání pracovního poměru pro hrubé
porušení pracovních předpisů, přičemž
byl upozorněn, že při skončení pracovního poměru tímto způsobem nebude mít
nárok na podporu v nezaměstnanosti od
ÚP a navíc po něm firma bude vymáhat
způsobenou škodu v plné výši. Zaměstnanec tedy raději dohodu přijal.
Krom toho, že takové jednání je zcela
neetické, lze jej beze sporu považovat za
nátlakové. Vůbec není potřeba zabývat
se tím, zda škoda vznikla, v jaké výši či
zda ji způsobil výlučně daný zaměstnanec. To podléhá samozřejmě úpravě odpovědnosti zaměstnance za způsobenou
škodu. V takovém případě ale rozhodně
nelze mluvit o hrubém porušování předpisů a tedy ani o okamžitém rozvázání
pracovního poměru.
Bohužel ve chvíli, kdy zaměstnanec
dohodu podepsal, na jednání byl sám
beze svědků a nemá ani písemné oznámení zaměstnavatele, že došlo z jeho
strany ke způsobení škody, je jen velmi
těžké podnikat jakékoliv kroky k nápravě
dané situace. Lze ji řešit jen soudní cestou, ale s velmi malou šancí na výsledek
ve prospěch našeho klienta.

Děkujeme za podporu
MPSV, Město Rokycany, AOP, Plzeňský kraj

Realizované projekty

bezpečné místo, ale potřebovali jsme
klid. Svěřila se nám, že ve třídě prožívá
to samé, jako náš hrdina ve filmu. Jednalo se samozřejmě o šikanu. Holčina
plakala a mezi vzlyky vyprávěla svůj příběh. Nemá žádné kamarády a ve třídě se
s ní nikdo nebaví. Myslela si, že to bude
jiné, protože je ve třídě nová a podobné
problémy měla ve staré škole, proto
odešla, ale situace je více méně stejná,
jen s jinými aktéry. Vyprávěla také, že už
má jen jednoho rodiče a děti se jí za to
často smějí a mají narážky nejen na její
situaci, ale také zdravotní stav a vzhled.
Přemýšlela o sebevraždě, ale nechce
zklamat zbylého rodiče, protože už takovou situaci jednou zažil.
Holčině jsme poskytli krizovou intervenci a nasměrovali ji na naši psycholožku do Archy. Dívka pak nějaký čas
chodila i s maminkou, a i když se bohužel situace ve třídě úplně nevyřešila,
neboť škola to nevnímala jako problém,
věříme, že se jí daří lépe!

Potřeby a plány pro rok 2013

Podívej se kolem …
V roce 2012 jsme se ve 12 základních
a středních školách během primárních
aktivit setkali s 1262 žáky. Z toho s 868
žáky jsme se setkali opakovaně během
Bloků primární prevence a programu
Kudy kam.
Archa – Vylodění
Do pilotního projektu Archa – Vylodění
se zapojily dvě základní a jedna střední
škola v Plzeňském kraji. Projekt Archa - Vylodění dává nejen dětem, ale i rodičům a pedagogům možnost navštívit
krizového interventa, který se nachází
přímo ve škole. V rámci krizové intervence společně citlivě procházejí téma,
se kterým dítě (rodič či pedagog) přichází a za pomoci psychologické podpory
hledají možné řešení situace.
Slovo uživatele
Po prevenci v šesté třídě za námi přišla
holčina se slzami v očích. Odvedli jsme
jí na chodbu, i když to nebylo bůhví jak

Potřeby a plány pro rok 2013

S ohledem na zájem uživatelů o služby
Poradny a současné personální zajištění
ode dne 1. 10. 2012 poradna na zkoušku rozšířila stávající otevírací dobu
a nově vyhradila jeden konzultační den
výhradně pro předem neobjednané uživatele. Novou možnost začali uživatelé
využívat prakticky ihned v nemalé míře
a to i přes to, že změna nebyla nijak
zásadním způsobem propagována. Jelikož se v závěru roku zavedené opatření
osvědčilo, hodláme uvedenou úpravu
otevírací doby v roce 2013 realizovat
oficiálně.
V roce 2013 se zaměříme na propagaci poskytovaných služeb Poradny
jak vůči široké veřejnosti, tak směrem
k odborníkům. V místním tisku budeme
pravidelně vydávat informační a odborně zaměřené články na aktuální témata.
V rámci naší činnosti uskutečníme tematicky zaměřené vzdělávací semináře
a uspořádáme propagační akce informující o činnosti Poradny.

Během následujících let bychom rádi
rozšířili naši nabídku preventivních
aktivit o intervenční programy pro žáky
základních škol. I nadále bychom se
rádi snažili o propojení resortů školství a sociálních věcí pomocí navázání
hlubší spolupráce s pedagogickými pracovníky, kteří jsou klíčoví při depistáži
ohrožených dětí a jejich rodin. Také
bychom chtěli podpořit jejich cit pro
rozpoznávání prvotních znaků ohrožení
nebo krize, kteří mohou někteří žáci
vykazovat a rozšířit znalosti o zásadách
vhodného přístupu.

Program pro děti a mládež
Kontakty
Vedoucí programu:
Bc. Barbora Mikulová
Kralovická 35, 323 00 Plzeň
tel.: 734 280 835
e-mail: dsplzen.zapad@diakonie.cz
www.facebook.com/StacionarClovicek
Popis služby
Stacionář Človíček pro osoby s postižením ve svém programu pro děti a mládež
poskytuje komplexní služby uživatelům
s těžkým kombinovaným postižením.
Nabízíme denní péči, prohlubování
a rozvoj znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů.
Uplatňujeme individuální přístup ke
specifickým potřebám jednotlivých
uživatelů
Naším cílem je všestranný rozvoj
osobnosti uživatele tak, aby kvalita jeho
života ve všech oblastech dosahovala té
nejvyšší možné úrovně.
Nedílnou součástí naší nabídky je intenzivní nácvik motorických dovedností
pomocí rehabilitace. Používáme například tyto metody: reflexní lokomoce
podle Vojty, koupání ve vaně s vířivkou,
masáže s využitím aromaterapie, masáže lávovými kameny, pasivní a aktivní
cvičení, cvičení na míči, Motomedu,
vertikalizace na vertikalizačním stole
apod. Naši pracovníci se postupně zaškolují v konceptu bazální stimulace.

Kontakty
Vedoucí zařízení:
Mgr. Lenka Burešová
Plánická 174, 339 01 Klatovy
tel.: 376 347 588, 734 264 220
e-mail: dsklatovy.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Denní stacionář Klatovy pro osoby s postižením poskytuje podporu a pomoc
lidem s mentálním postižením z Klatov
a okolí. Našim uživatelům pomáháme
posílit jejich kompetence a tak zlepšit
kvalitu jejich osobního života.
Zaměřujeme se na praktické rozvinutí dovedností v oblasti rozhodování,
komunikace, pracovních návyků a společenského chování, které jsou užitečné
uživatelům v běžném životě.

Kontakty
Vedoucí zařízení: Eliška Cibulková
Soběkury 63, 334 01 Přeštice
tel.: 377 912 250
e-mail: dssobekury.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Posláním denního stacionáře Soběkury
je umožnit dospělým lidem s těžšími
formami poruchy autistického spektra
a mentálního postižení zachovat přirozený denní rytmus s ohledem na jejich
specifické rituály a potřeby a snižovat
tak riziko sociální izolace, kterým jsou v
důsledku svého postižení ohroženi.

Ve stacionáři je odloučené pracoviště
Základní školy speciální DČCE V Merklíně, díky tomu mohou děti školou
povinné plnit školní docházku.
Uživatelům nabízíme také svoz a rozvoz mikrobusem.
Popis zařízení
Prostory Stacionáře jsou bezbariérové,
útulně zařízené a vybavené tak, aby
bylo možné reagovat na potřeby všech
našich uživatelů. K dispozici máme
šatnu, velkou hernu s jídelním koutem,
dva prostory pro rehabilitaci, učebnu,
prostor pro smyslovou stimulaci ale také
zahradu s altánem a hřištěm.
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 17:00
Cílová skupina
Služby nabízíme rodinám s dětmi
a mládeží s těžkým kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let.

Realizované akce a projekty

Nejvýznamnější událostí pro nás bylo
otevření nového prostoru pro smyslovou stimulaci. Velmi brzo jsme mohli
pozorovat, že nové vodní lůžko, nad
kterým září hvězdné nebe, lightbox
a spousta dalších nových pomůcek jsou
pro naše uživatele podnětné víc, než
jsme čekali. Pozitivní reakce můžeme
sledovat i u uživatelů s tím nejtěžším
postižením.

Slovo uživatele
Moje dcera Klárka navštěvuje denní
stacionář Človíček od jejích tří a půl let
(nastupovala v dubnu 2009). Přesně tehdy, když Klárce byly tři roky, jsme řešili,
jaké vzdělávací zařízení pro předškolní
vzdělávání pro ni zvolíme. Při našem
pátrání jsme objevili denní stacionář
Človíček. Zařízení, kde bylo vše, co jsme
pro Klárku chtěli a potřebovali. Je zde
rehabilitace (cvičení, masáže, koupání
ve vířivé vaně, motomed, hipoterapie....)
a škola (kde se děti vzdělávají podle
individuálního plánu a pomocí různých
speciálních pomůcek).
Klárka totiž není jako ostatní děti,
potřebuje celodenní péči a dohled. Je
to sedmiletá holčička s kombinovaným
postižením (zdvojení chromozomu 9, hyperaktivní, ač nechodí, nemluví a čistotu
neudržuje).
A jak se jí v “její školce” líbí, bude asi
nejlíp poznat z popisu začátku našeho
týdne.
Je pondělí ráno a Klárka výská a raduje se. Ví totiž, že po snídani vyrážíme
do její školky, denního stacionáře Človíček. Klárka se sem těší na svoje spolužáky a spolužačky, na “tety a strejdy”(asistenty, fyzioterapeutky, praktikanty
a dobrovolníky) i na paní učitelky. Na
ranní písničku, na dopolední školu, na
hraní si na herně, na vycházku....
Je ve stacionáři většinou moc spokojená a to je pro nás hlavní.
Alena S., maminka Klárky
Děkujeme za podporu
Nadace HEKS (www.heks.cz), Nadační
fond Českého Rozhlasu - Nadace Leontinka, Společnost DUHA a Nadace pro
děti postižené mozkovou obrnou a dalším, kteří nás podporují.

Potřeby a plány pro následující rok
• Rádi bychom rozšířili pomůcky pro
stimulaci zraku, tentokrát o akvárium.
• Budeme také potřebovat nové polohovací židličky.
• Děláme všechno pro to, abychom se
stali certifikovaným pracovištěm, které
pracuje dle konceptu Bazální stimulace®.

Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou muži a ženy
s mentálním postižením nebo s kombinací mentálního a tělesného postižení ve
věku 20-40 let, kteří ukončili povinnou
školní docházku, nemohou se již dále
vzdělávat a zaujme je nabídka našich
služeb.

Realizované akce a projekty
Program pro mládež a dospělé Akcí roku byla bezesporu účast na
Kontakty
Vedoucí zařízení: Bc. Jiří Pavlík
Kralovická 35, 323 00 Plzeň
tel.: 605930193
e-mail: dsplzen.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Smyslem naší služby je nabídnout lidem
s mentálním postižením z Plzně a okolí
možnost získat sociální návyky a dovednosti a tím otevřít cestu k začlenění do
společnosti s ohledem na vlastní přání,
možnosti a schopnosti.

filmovém festivalu Mental Power Prague Film Festival se snímkem Zprávy
TV Človíček. Úspěšné byly zážitkové
a poznávací akce např. Salon Beauty
– exkurze do Integrované střední školy
živnostenské nebo exkurze do dopravních podniků. Rádi jsme také přijali
návštěvu z Odborné školy Zbůch.”
Slovo uživatele
Glazuju hlínu
co vykrajujeme,
baví mě malovat odpoledne
s Mili. Jako
práci
dělám
hlínu,
broušení dřeva na náušnice, technickou.
Těším se na Jirku Pavlíka a na Jirku
Há a že budu pracovat. Ve Človíčku
pracujeme, píšeme do zápisu, pak
je oběd. Kurzíčky - píšeme karty se
záchrankou, policajtama a hasiči.
Radek

Popis zařízení
Naše zařízení se nachází na v areálu
mateřské školy na Lochotíně, kde využíváme celé I. patro objektu. Máme
tak k dispozici 5 velkých místností
přizpůsobených našim potřebám. Jsou
zde dvě dílny, společenská místnost,
jídelna a učebna. Za zmínku stojí i zázemí stacionáře v podobě výtahu umožňujícího dostupnost služby pro vozíčkáře
a prostorné zahrady s hřištěm, krbem
i altánem pro relaxaci a lehčí sportovní Potřeby a plány pro rok 2013
aktivity.
• Scénáristu pro další filmovou tvorbu
• Podzimní týdenní pobyt s uživateli.
Provozní doba:
• Sportovní olympiáda a koncert u příPondělí – Čtvrtek 6:30 – 16:00
ležitosti desátých narozenin Stacionáře
Pátek
6:30 – 14:00
Človíček.

Popis zařízení
Denní stacionář se nachází v přízemí
nově rekonstruované budovy bývalého
dominikánského kláštera v Plánické
ulici v Klatovech. Prostory jsou plně
bezbariérové. Zařízení se nalézá nedaleko centra města Klatov v blízkosti
hromadné dopravy.
Prostory stacionáře tvoří 4 místnosti
(keramická dílna, výtvarná dílna, ku-

chyň s jídelnou a místnost samotného chod. Zúčastním se pochodu a pak budu
stacionáře). Denní místnost je rozdělena prodávat ve stánku naše výrobky.
Jitka P.
na pracovní a odpočinkovou část, která
je vybavena relaxačními pytli. Provozní doba je od pondělí do čtvrtka 7:00
Realizované akce a projekty
– 15: 00, v pátek 7:00 – 14:00.
Na akcích pro uživatele spolupracuje
denní stacionář s jinými organizacemi.
Cílová skupina
Častá je spolupráce se Společností pro
Osoby s lehkým, středním a těžkým
podporu lidí s mentálním postižením
mentálním postižením nebo kombinov ČR, o.s. okresní organizací Klatovy,
vaným postižením a autismem z Klatov
díky nimž se mohli naši uživatelé v roce
a okolí ve věku od 16 – 64 let.
2012 zúčastnit Matějské pouti a koncertu Chceme žít s Vámi.
V průběhu roku jsme spolupracovali
Slovo uživatele
i na projektu v oblasti počítačové graDo denního stamotnosti. Diky podpoře nadace Charty
cionáře
chodím
77, konta Bariéry a obecně prospěšné
ráda, moc mě baví
společnosti Úhlava se od počátku května
paličkování, chomohli vzdělávat naši uživatelé v práci
dím i do keramiky.
s počítačem. Během 15 lekcí se účastVšem tu pománíci seznámili s jednoduchou obsluhou
hám. Když máme
PC, textovými soubory, internetem,
nějakou prodejní
akci, nikdy nesmím ve stánku chybět. elektronickou komunikací a skypem.
Rádi bychom také poděkovali městu
Teď se také učím hospodařit s penězi,
samostatně nakupuji, učím vyjádřit Klatovy, že je k nám vstřícné a umožňui svůj názor. Už teď se těším na Avon po- je nám prodej našich výroků na akcích

Popis zařízení
Stacionář se nachází v rekonstruované,
patrové, částečně bezbariérové budově,
v obci Soběkury. Budova je obklopena
velkou zahradou, která nabízí sportovní,
relaxační i pracovní využití. Součástí
vybavení stacionáře je relaxační místnost – snoezelen.
V několika dílnách nabízíme různé
činnosti – výroba ručního papíru a výrobků z něj, výroba papírových briket,
výroba šperků, tkaní, zdobení látkových
tašek, pomoc při výrobě chňapek a polštářů.
Organizujeme výlety do bazénu, do
kina, letní tábory.

Stacionář je otevřen od pondělí do čtvrt- Slovo uživatele
běkurském rybníku, návštěvu několika
ka od 7.00 hodin do 15.30 hodin a v pá- „Nejraději vyrábím papírové brikety do různých profesí – zemědělec, řidič katek od 7.00 hodin do 13.30 hodin
kamen a pomáhám v šicí dílně kreslit mionu apod.
chňapky. Začal jsem také pracovat
Cílová skupina
v truhlářské dílně, kde začínáme vyNáš stacionář je určen pro muže a ženy rábět švihadla. Naše výrobky jezdím
s těžšími stupni poruchy autistického s „ženskejma“ presentovat a prodávat
spektra a středně těžkým až těžkým na různé akce. Moc se mi líbí jezdit na
mentálním postižením ve věku 18 až výlety, na zimní pobyt na Šumavu a na
50 let, kteří mají ukončenou povinnou letní tábory, kde je hodně legrace. Kažškolní docházku, nemají možnost se dý čtvrtek se těším na to, jak si zazpívám
dále vzdělávat a jsou vzhledem ke svým s paní farářkou.“
specifickým projevům a požadavkům
Jaroslav H.
na pomoc při naplňování svých potřeb
ohroženi pobytem pouze v domácím Děkujeme za podporu
prostředí.
Město Staňkov věnovalo dennímu stacionáři 2000 Kč na nákup průtokového
ohřívače vody.
Realizované akce a projekty
V roce 2012 jsme se zúčastnili zimního
ozdravného pobytu v Nových Dvorech Potřeby a plány pro rok 2013
pod Churáňovem, v létě jsme uspořádali V roce 2013 plánujeme v březnu opět
tábor, podívali jsme se do jarní ZOO zimní rekreaci na Šumavě, v srpnu
a navštívili chov koní – hypocentrum týdenní letní tábor, výlety do blízkého
Jitřenka v Plzni a spoustu jiných akcí.
i vzdálenějšího kraje, chytání ryb v so-

V roce 2012 jsme pro naše uživatele
zavedli několik novinek. Rozjíždíme
kurz vaření, dále jsme do programu
zařadili uživateli oblíbené – „scénky“.
Smyslem tohoto bloku je rozvoj sociálních dovedností uživatelů prostřednictvím hry, nácviku reakcí v běžných,
přesto pro naše uživatele obtížných,
situacích.

města. Jmenuji jen ty největší - Vánoční
a Velikonoční trhy, Avon pochod, různé
workshopy.
Děkujeme za podporu
Rotary klubu Klatovy

Potřeby a plány pro rok 2013

V příštím roce plánujme zavést nové aktivity, které budou pro uživatele zajímavé a budou je ještě více rozvíjet v oblasti
komunikace, rozhodování, pracovních
návyků a společenského chování.

Realizované akce

Kontakty
Vedoucí služby: Bc. František P íbek
Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice
tel. : 371 651 226, 773 6Ř3 1ř3
e-mail: dssusice.zapad@diakonie.cz
Popis služby
Činnost stacioná e Klíček je zam ena na rozvoj sociálních dovedností
a pracovních návyků lidí s mentálním
postižením a tím zvyšování jejich šancí
p i zapojení do b žného způsobu života.
Dopolední bloky jsou zam eny p edevším pracovn , kdy v našich dílnách
vyrábíme nap . svíčky, obrázky, košíky
a následn p i různých akcích výrobky
prodáváme. Důraz rovn ž klademe na
rozvoj samoobslužných a komunikačních dovedností. Jezdíme na výlety,
exkurze, po ádáme různé akce, sportujeme, abychom našim klientům co nejvíce
p iblížili b žný život.

• natočení filmu s klienty stacioná e
a účast na mezinárodním filmovém
festivalu v Praze
• p íprava na stavební p estavbu, realizace p estavby a následné uvedení stacioná e do provozuschopného stavu
• nacvičení vánočního koncertu a vyPopis zařízení
stoupení p i rozsv cení vánočního
Stacioná se nachází v klidové zón stromu na nám stí v Sušici a vystoupení
areálu nemocnice v Sušici. Prostory v Klíčku pro rodiče, podporovatele stav nichž realizujeme svoji činnost jsou cioná e a p edstavitele m sta
modern p estav ny a skládají se z šatny, vybavené kuchyn , dvou dílen, Slovo uživatele
velké společenské místnosti, kancelá e V Klíčku se mi
a sociálního za ízení. P ed stacioná em líbí,
chodím
využíváme nov vybudovanou terasu sem rád do
s pergolou a malý pozemek k zahrad- práce a rád
nické činnosti.
maluji
pasProvozní doba:
telkami štítky
pond lí – čtvrtek 7:30 – 17:00
na svíčky. Poslouchám rád kytaru, na
pátek
7:30 – 14:00
kterou hraje Aleš. Rád koukám na filmy
z přírody. Byli jsme taky v rádiu v ČesCílová skupina
Služba stacioná e je určena ženám kých Budějovicích, tam jsem znal pana
a mužům ze Sušice a okolí s mentálním Voráče, to je hudební redaktor, a ten
postižením a kombinací mentálního mi pustil písničku dechovky Babouky.
a t lesného postižení ve v ku 16 – 60 Dostali jsme dárky, trička a propisku
let /bude určit zm n no/, kte í se v dů- a provázel nás pan Pánek, zvukař. S ním
sledku svého postižení ocitají v sociální jsme byli v hudební redakci. Potom jsme
šli na oběd do hotelu Metropol. Chodíizolaci.
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Kontakty
Vedoucí služby:
Bc. Hana Viktorová, DiS.
mobil: +420 737 651 641
e-mail: teren.zapad@diakonie.cz

AMORELA
poradenské centrum pro oblast
sexuality a mezilidských vztahů
v život lidí s mentálním postižením
Kontakty
alej Svobody 56, 32300 Plzeň
tel.: 73ř 244 617
e-mail: amorela.zapad@diakonie.cz

Popis služby
Posláním programu je p ispívat k odstran ní obchodování s lidmi, vykoisťování a komerčního zneužívání.
Poskytovat podporu a ochranu osobám
vyko isťovaným a obchodovaným, komerčn zneužívaným a osobám vyko is-

Popis projektu
Jedná se o speciální projekt Diakonie
Západ, jehož smyslem je poskytnout
možnost lidem s mentálním postižením
lépe zacházet se svou sexualitou a více
se orientovat v mezilidských vztazích.
Zároveň podpo it v pozitivním p ístupu k této oblasti ty, kte í jsou s nimi
v kontaktu, a pomoci jim se v ní více
orientovat.
Je určen jak lidem s mentálním postižením, tak jejich rodinám či p átelům
a také pracovníkům ze sociálních služeb.
Více na www.amorela.cz

me taky na vycházky do přírody a hraji
petang. Na obědy chodíme do školní jídelny a tam mi hodně chutná. Do Klíčku
chodím na půl osmou, někdy jdu sám
a někdy mě vede maminka. Byli jsme
na výletě v Kašperských Horách a šli
jsme do cukrárny. Rád taky poslouchám
dechovky. Dnes se těším na oslavu svátku v Klíčku budeme grilovat na terase.
Budeme dělat záhony na růže, abychom
to tu měli hezký.
Jirka

Potřeby a plány pro rok 2013

Z hlediska materiálního vybavení a stavebního stavu stacioná e, nejsou akutní
pot eby.

Děkujeme za podporu
D kujeme pracovníkům Diakonie ČCE
- SCPS Praha a pracovníkům organizace
La Strada za spolupráci, metodickou
podporu a pomoc p i tlumočení klienProjekt Integrace 3Z
Projekt b žel od zá í do prosince 2012. tům.
Cílem bylo podpo it cizince ze t etích
zemí v procesu integrace. V rámci pro- Potřeby a plány pro rok 2013
Rozvoj služby v nové oblasti - Klajektu bylo podpo eno 47 osob.
tovsko.
Našich služeb využilo v roce 2012
/ORP Plzeň - 60 US, ORP Rokycany
– 6 US, ORP Ný any – 23/ celkem 89
uživatelů.

ťováním a obchodováním ohroženým, rozdílu v ku, pohlaví, etnicity, státní
minimalizovat rizika jejich způsobu p íslušnosti.
života a zastavit zhoršování jejich sociální situace.
Realizované akce a projekty
Cílové skupiny
Okruh osob tvo í osoby potencionáln
obchodované a vyko isťované, osoby
komerčn zneužívané a osoby t mito
jevy ohrožené na území SO ORP Plzeň,
SO ORP Rokycany a SO ORP Ný any.
Služba je určena zejména lidem, kte í
p echodn nemohou ešit svoji nep íznivou situaci vlastními silami. A to bez

za azení do akreditovaného systému
celoživotního
vzd lávání
MPSV.
Vrcholil projekt Sexualita aneb život se
vším všudy – vzd lávání v oblasti sexuality, který byl financovaný z prost edků
ESF a státního rozpočtu ČR prost ednictvím OP LZZ. Prob hla poslední kola
vzd lávacích programů, kterých se
účastnilo 74 pracovníků ze sociálních
služeb a poté následoval akreditační
proces všech Ř vzd lávacích modulů.
Výsledek

IC. Spolupráce s rodinou v oblasti se- „Hodnotné téma, krásný výklad, mělo to
xuality
hlavu a patu. Děkuji. Skvělý a neustálý
ID. Sexuální osv ta lidí s mentálním kontakt lektora se skupinou.“
postižením - plán podpory
Sexualita lidí s mentálním postižením II.

– úvod do problematiky pro pracovníky
v sociálních službách
IIA. Sexuální zneužívání - zam ení na
intervenci
IIB. Spolupráce s rodinou v oblasti
sexuality a osv ta lidí s mentálním postižením
ada I je určena sociálním a vedoucím
Sexualita lidí s mentálním postižením I.
– úvod do systémového uchopení v or- pracovníkům, ada II pak pracovníkům
v sociálních službách.
ganizaci
IA. Sexuální zneužívání – postoje orProjekty a akce
ganizace, prevence jevu, vyhodnocení Vybraná zpětná vazba účastníků kurzů
„Byla jsem velice spokojená – spousta
V roce 2012 se naše činnost soust edila rizik a tvorba opat ení
p edevším na rozvoj kurzů pro pra- IB. Tvorba protokolu sexuality v za í- zajímavých informací, modelů pro další
práci a námětů pro zamyšlení.”
covníky ze sociálních služeb a jejich zení

vedností svobodn rozhodne poskytovat Diakonie ČCE – středisko Západní
dobrovolnickou službu, za kterou mu Čechy je akreditovaná v oblasti dobrovolnické služby udělené Ministernenáleží odm na.
stvem vnitra ČR.

Realizované akce a projekty
Kontakty
Koordinátor dobrovolníků:
Petra Záhrubská, DiS.
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
tel.: 73ř ř46 604
e-mail:
dobrovolnik.zapad@diakonie.cz
O dobrovolnictví
Dobrovolníci se mohou podílet na realizaci všech programů organizace Diakonie ČCE – st edisko Západní Čechy
a dce iné společnosti MOŽNOSTI TU
JSOU o.p.s..
Dobrovolník si vybírá službu a činnost, do které má chuť p isp t. N kdo
rád vyplní volný čas druhým Ěnap íklad
lidem se zdravotním postižením, seniorům či mládeži, která se může vlivem

národnostního původu ocitat na kraji
společnosti, rodinám s d tmi v jejich
nep íznivých životních situacích atd.ě,
n kdo se rad ji podílí na zajišt ní aktivit
a akcí, které organizace a služby po ádají. Dobrovolník může vykonávat činnost
v oboru pro n j blízkém i v oboru úpln
odlišném.
V průb hu kalendá ního roku 2012 bylo
uzav eno 32 dobrovolnických smluv.
Provozní doba
Pond lí
Ř:00 – 13:00
Pátek
Ř:00 – 13:00
Ěpo telefonické dohod ě
Cílová skupina
Dobrovolník je osoba starší 15 let, spolehlivá, trestn bezúhonná, která se na
základ svých vlastností, znalostí a do-

Zvýšenou pozornost chceme v novat
získávání nových klientů a napln ní
kapacity stacioná e.
V činnosti stacioná e se budeme více
zam ovat na otev ení se stacioná e
sm rem do společnosti, účastnit se ve
v tší mí e kulturních, sportovních aj.
akcí nejen v Sušici. Budeme pokračovat v tradici natáčení filmu a účasti na
mezinárodním filmovém festivalu pro
mentáln postižené v Praze.
Celkov budeme pracovat na zkvalitňování služby, zejména na individuálním p ístupu a práci s klienty.

Potřeby a plány pro rok 2013

V roce 2013 se chystáme nabídnout
tyto akreditované kurzy ve ejn .
Dále pak se zam it, vzhledem k realizované fúzi st edisek, na podporu práce
se sexualitou ve všech službách sociální
péče poskytované lidem s mentálním
postižením Diakonií Západ.

jejich práci. Tento
kurz podpo í a posílí
jejich dobrovolnickou
činnost a bude korespondovat s oblastí
Slovo dobrovolníka
sociální práce.
Dobrovolnickou činKaždému dobronost vykonávám přes
volníkovi je nabídrok a stále mě baví.
nuta možnost jednou
Znamená pro mě užiza rok se společn setkat s pracovníky
tečně strávený volný
organizace a ostatními dobrovolníky na
čas. Dělám to, co mě
společné akci typu společného posezení
baví, s vědomím, že
či výletu.
někomu
pomáhám.
Jako každý rok, tak i letos budeme
Nejen klientům, ale i zaměstnancům prezentovat možnosti dobrovolnictví
DS Človíček. Díky dobrovolnictví jsem na spolupracujících školách a ve ejných
se seznámila s mnoha novými lidmi akcích Diakonie jako nap . Dny Dé.
a zúčastnila jsem se zajímavých akcí.
Myslím, že se mi tahle zkušenost v životě
určitě hodí.
Veronika I.

V červnu p i akci Diakonie ČCE – st edisko Západní Čechy „Dny Dé“ byly
rozdávány letáčky na ulici a došlo také
k navázání spolupráce s budoucími
dobrovolníky.
V průb hu celého roku prob hlo
n kolik prezentačních akcí na spolupracujících školách, p ičemž jsme navázali
spolupráci hned s n kolika zájemci
o dobrovolnictví.
V listopadu jsme prožili „and lský
čas“, svátek všech, kte í dobrovoln
a ob tav pomáhají, pozvedají, doprovázejí, ut šují …. Každoročn , tak
i v tento den prob hl ples sociálních
služeb, kdy bylo ocen no hned n kolik
našich dobrovolníků, kte í si z rukou
primátora m sta Plzn Mgr. Martina Potřeby a plány pro rok 2013
Baxy a radního pro sociální oblast p. Ji- B hem letošního roku uspo ádáme pro
ího Kuthana p evzali titul „AND L naše dlouhodobé dobrovolníky odborný
2012“ a „AND LSKÉ RUCE 2012“.
kurz, který vnímáme jako ocen ní za

Stacionář
Človíček
pro osoby
s postižením

Archa
Poradna
Můj 1+0
KlubyAMůj 1+0
Můj 1+0
Sociálně aktipro osoby tom,Akcent,- pro občany vizační služby pro člověka
pro osoby
pro osoby
Archa pro
v krizi
v nesnázích
Dok,Echo
s postižením s postižením s postižením
rodiny s dětmi
pro rodiny
Merklín
a Fontána pro
-podporované
Plzeň
s dětmi
děti a mládež
bydlení

Terénní
program

Jdeme dál
pro osoby
s postižením

Plamínek
Domov
Domov
Stacionář
Stacionář
Stacionář
Pírko
pro osoby
Klatovy pro
Radost pro Klatovy pro Soběkury pro Klíček pro
pro osoby
s postižením osoby s posti- osoby s posti- osoby s posti- osoby s posti- osoby s posti- s postižením
žením
žením
žením
žením
žením

Jubilata
pro seniory

Ostatní *)

CELKEM

Tržby za vlastní výkony
Příjem z ind. programů PK
Dotace Plzeňský kraj
Dotace MPSV
Dotace Magistrát MP, obce
Ostatní dotace/dotace EU
Přijaté dary/přísp.obcí
Ostatní příjmy
Zúčtování fondů
Celkem výnosy

536
0
0
1 026
1 422
0
171
515
8
3 678

562
0
0
773
273
0
8
2
66
1 684

0
1 661
0
0
0
0
1
0
11
1 673

510
0
0
194
18
0
0
0
88
810

164
4 789
65
1 174
143
10
52
8
61
6 466

121
0
0
921
69
0
1
0
5
1 117

0
3 582
0
520
29
0
11
0
44
4 186

0
0
0
372
372
0
7
0
32
783

9
0
0
436
398
0
1 022
0
415
2 280

0
1 278
0
0
0
200
4
0
15
1 497

0
1 141
0
0
0
0
1
0
9
1 151

772
0
0
1 340
8
0
33
25
160
2 338

1 175
0
120
799
110
0
53
0
208
2 465

2 910
0
218
1 635
234
5
64
295
278
5 639

412
0
84
532
0
0
44
0
265
1 337

760
0
0
1 249
0
3
50
135
81
2 278

320
0
0
795
0
0
6
0
0
1 121

256
0
55
54
0
0
56
0
69
490

337
0
170
310
8
0
9
0
112
946

23
0
15
0
21
1 060
284
1 183
281
2 867

8 867
12 451
727
12 130
3 105
1 278
1 877
2 163
2 208
44 806

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem náklady

260
140
387
2 327
53
511
3 678

152
56
441
1 019
16
0
1 684

16
2
149
1 491
15
0
1 673

134
50
134
438
10
35
810

511
156
1 116
4 558
65
60
6 466

33
64
147
846
27
0
1 117

262
91
694
3 071
51
17
4 186

18
30
112
613
10
0
783

61
29
359
1 809
22
0
2 280

45
12
667
742
12
19
1 497

20
20
153
948
10
0
1 151

317
114
320
1 460
36
91
2 338

181
201
367
1 692
24
0
2 465

570
477
580
3 424
75
513
5 639

52
121
233
891
34
6
1 337

232
96
279
1 491
40
140
2 278

33
66
242
757
23
0
1 121

65
16
146
250
8
5
490

142
27
256
492
17
12
946

389
44
908
1 004
161
361
2 867

3 493
1 812
7 699
29 323
709
1 770
44 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hospodářský výsledek
částky jsou uvedeny
v tisících korun, tzn. v tabulce uvedené 44 = 44 000Kč

Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2012
v tisících

*) fundraising, koordinátor dobrovolníků, projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ostatní výdaje

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem

5 305
7 699
29 583
28
257
1 829

0
0
0
0
0
0

5 305
7 699
29 583
28
257
1 829

105
44 806

0
0

105
44 806

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob
celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.
a hmot. majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

21 400
-1

130
0

21 530
-1

26
2 207
1 862
65

0
0
0
0

26
2 207
1 862
65

1 877
17 240
44 676
-130

0
0
130
130

1 877
17 240
44 806
0

ROZVAHA
v tisících

stav k
1. 1. 2012

stav k
31. 12. 2012

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouh. majetku
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

0
36 697
0
-11 883
1 115
2 191
1 937
0
30 057

371
47 363
0
-17 311
1 006
2 307
4 359
21
38 116

Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let
Ostatní závazky
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
Závazky - daň z příjmu
Dohadné účty pasivní
Ost. krátkodobé fin. výpomoci
PASIVA CELKEM

25 640
2 018
-667
0
149
558
268
32
1 059
1 000
30 057

32 113
792
0
-667
2 187
2 043
837
137
674
0
38 116

Náklady na vlastní činnost (správu)
organizace v roce 2012 v tisících
Spotřeba materiálu
Spotřeba služeb
Osobní náklady
Ostatní náklady
CELKEM

139
47
3 764
15
3 965

VÝNOSY A NÁKLADY

Diakonie Západ

Fundraising a Public Relations
I v prvním roce fungování nově zfúzované Diakonie Západ se našli lidé,
kterým práce naší organizace dává
smysl a přijde jim potřebná. Myslím si,
že právě proto se rozhodli podpořit, ať
již finančně či jiným způsobem, rozvoj
našich služeb.
Jízda do Človíčka se stala komfortnější a bezpečnější
Díky podpoře sbírkového projektu
České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti s názvem Pomozte
dětem, Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, Nadačního fondu J&T
a Olivově Nadaci byl nově vybaven vůz
zajišťující pravidelný svoz a rozvoz dětí
do Stacionáře Človíček třemi speciálními autosedačkami. Přirozeně i děti ve
Stacionáři Človíček stále rostou, a proto
jsme velmi uvítali možnost pořídit nové
autosedačky pro děti s těžkým kombinovaným zdravotním postižením.
První ples Diakonie Západ

Akce cihla
Celý projekt Dny Dé aneb „Setkání
dvou světů“ opět provázela celonárodní
benefiční sbírka Akce cihla, která již třináctým rokem pomáhá lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti
a nezávislosti, na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy. I v lo ském roce
benefiční sbírka proběhla ve spojení
s Historickým víkendem a 16. Mezinárodním folklorním festivalem CIOFF. Tentokrát se nám podařilo získat
7 900 Kč. Zmíněná částka byla použita
na dofinancování služby Můj 1+0
chráněné a podporované bydlení pro
osoby s mentálním postižením.
Rádi bychom poděkovali členovi Rady
Plzeňského kraje pro sociální oblast
Mgr. Miroslavu Brabcovi, který opět
převzal záštitu nad Akcí cihla v Plzni,
patronům této akce Pavlu Novému
a Andree Černé, a v neposlední řadě
všem účinkujícím a dobrovolníkům,
kteří se podíleli na realizaci sbírky.

týká obětí dopravních nehod a jejich
rodin, ale i jako podporu pro Stacionář
Človíček, kam už třetím rokem chodí
“jako do školky” moje těžce pohybově
postižená dcera Klárka. Pondělní akce
je tak zároveň i poděkováním všem
zaměstnancům Stacionáře za jejich
každodenní pomoc dětem a jejich rodinám, kterým osud naložil o trošku víc
nevýhod .. .“
Na pilotních školách započalo Vylodění
Začátek nového školního roku byl
na dvou základních mimoplze ských
a jedné střední plze ské škole spojen
s rozjezdem celorepublikově unikátního projektu Archa – Vylodění. Tento
projekt vznikl na základě několikaletých
zkušeností krizového centra Archa pro
člověka v krizi s realizováním primární
prevence na školách a poskytováním
ambulantní krizové pomoci. Realizace
projektu je spojena s finanční podporou Nadace Sirius.

Dvojnásobné zastoupení na Filmovém Poradna pro občany v Rokycanech se
festivalu Mental Power Prague
opět zapojila do projektu „Dluhové
V lo ském roce Diakonii Západ v hlav- poradenství“
ní programové nabídce reprezentovali Také v roce Ň01Ň se Poradna pro občahned dva filmy. Vznikly ve Stacionáři ny v nesnázích Rokycany zapojila do
Klíček v Sušici a Stacionáři Človíček činnosti na celorepublikovém projektu
v Plzni. Všichni aktéři, kteří se podí- Dluhové poradenství, který realizuje
leli na vzniku snímků, si užili přede- Asociace občanských poraden (AOP)
vším účast na slavnostním zakončení spolu s ČSOB a.s., Poštovní spořiXX. ročníku festivalu opětovně pro- telnou a.s. a dalšími 19 občanskými
Dobročinná internetová aukce
bíhajícího v Praze na prknech divadla poradnami sdruženými v AOP. Cílem
S prvními minutami úterý 10. dubna
Palace na Václavském náměstí.
dluhového poradenství není odrazování
se rozeběhla na dražebním portálu
Človíčci
si
po
škole
užívají
hvězdné
od dluhů, ale zamezení stavu, kdy si čloauk ce.diakoniecce.cz dobročinná invěk musí půjčit proto, aby mohl splatit
ternetová aukce, kterou jsem pořádali nebe
společně s občanským sdružením Sport Ve Stacionáři Človíček měli všichni dosavadní dluhy, aby splácel efektivně
relax handicap Plze . Aukce nabídla další veliký důvod k radosti. Ve středu současné pohledávky, aby komunikoval
dražbu uměleckých děl a výrobků Ň6. září Ň01Ň se uskutečnilo slavnostní s věřiteli a situaci řešil, popř. aby si neuživatelů služeb Stacionáře Človíček. otevření nově přistavěné učebny a záro- půjčoval neuváženě a bez rozmyslu.
Konečný výtěžek aukce 35 400 Kč ve prostoru pro smyslovou stimulaci.
byl rozdělen spravedlivě na poloviny
a putoval hned na dva účely. Tím prv- “Jsem na tu vaši novou třídu moc zvědaním bylo zakoupení světelného panelu vá. Klárka doma neustále mluví o tom,
pro stimulaci a rozvoj zrakového vní- jak je to tam úžasné. Vodní postel by domání dětí s těžkým kombinovaným konce chtěla domů,” říká paní Šimková,
postižením ve Stacionáři Človíček maminka Klárky, která využívá služeb
v Plzni. „Zakoupením světelného pa- školy i stacionáře.
nelu chceme zlepšit a rozšířit dosud Výstavba nové učebny vybavené příposkytovanou péči - umožnit dětem pra- stroji pro smyslovou stimulaci a vodním
videlné podněcování zraku, jehož cílem lůžkem by nebyla možná bez pomoci
je rozvíjení i nepatrných zbytků zraku, těchto společností: Nadace HEKS
který má pro celkový rozvoj osobnosti (www.heks.ch), Nadační fond Česvelký význam.“ Bára Mikulová / Staci- kého Rozhlasu, Nadace Leontinka
a Společnost DUHA, Nadace pro děti
onář Človíček.
Druhá polovina výtěžku podpořila zcela postižené mozkovou obrnou.
V únoru jsme uspořádali historicky první ples ve společenském sálu Alfa v Plzni. K tanci a poslechu zahrál taneční
orchestr Miroslava Novotného. K tanci
a dobré náladě všech přítomných nemalou měrou přispěla zajímavá vystoupení
uživatelů služeb našeho střediska, bohatá soutěž o ceny a závěrečné půlnoční
překvapení.

nový projekt o.s. Sport relax handicap
Plze „Svatojakubská pouť do Santiaga de Compostela“. Tuto významnou
evropskou poutní cestu plánoval projít
postižený patnáctiletý Lukáš, který je od
narození na vozíku, za doprovodu dvou
asistentů.

Otevřeli jsme nový nízkoprahový
Klub v Horažďovicích

Ve čtvrtek Ň7. září jsme slavnostně
otevřeli v pořadí pátý nízkoprahový
Klub v Plze ském kraji. Ten „služebně
nejmladší“ dostal jméno DOK a bude
sloužit všem dětským zájemcům, kteří
Na přípravě a realizaci internetové hledají smysluplné naplnění trávení volaukce se podílela Galerie města Plzně ného času a nebo třeba prostor pro realizaci vlastních aktivit, v Horažďovicích.
o.p.s.
Hovory v Arše otevřeli téma krize Misse 03 splněna
středního věku
V pátek 19. 10. před polednem dorazil
O úskalích i šancích krize středního do Stacionáře Človíček dlouho očekávavěku se diskutovalo v prvních „Hovo- ný Messenger. Příjemci zásilky, kterou
rech v Arše“ roku Ň01Ň. Jak poznáme, odeslali všichni účastníci MISSE 03,
že krize středního věku je tady? Co tato byly Klárka, Patrik a Maruška. Zásilka
životní zkušenost obnáší a čím nás může byla ihned rozbalena a podrobena pečobohatit? Můžeme se s ní i spřátelit? livé prohlídce. Dva speciální kočárky
O „životním odpoledni“ měli účastníci a rehabilitační vertikalizační síť udělaly
akce možnost hovořit s psycholožkou obdarovaným velkou radost a budou jim
Vlastou Romanovou a duchovním a ve- od dnešního poledne doufejme dlouho
doucím Centra pro rodinu při Biskupství a úspěšně pomáhat.
plze ském Jindřichem Fenclem.
V Kačabě se četlo z autentického deNejlepší jezdci na ještěrkách předali níku Mirky Šimkové
šek

Na pondělí 19. listopadu jsme připravili komponovaný večer s autentickým
deníkem Mirky Šimkové Devátý dotek.
Celá akce odstartovala v 17. hodin
v prostorách Café Restaurantu Kačaba.
Zmi ovaný večer volně tematicky navázal na Světový den obětí dopravních
nehod, který je již tradičně spojen s třetí
listopadovou nedělí.

Netradiční akce s názvem PPL SPRINT
CUP proběhla v sobotu 1Ň. května Ň01Ň
v depu PPL CZ v Plzni. Utkali se společnosti z Plze ského a Karlovarského
kraje při soutěži v dovednostních disciplínách v manipulaci s vysokozdvižným vozíkem. Vítězný tým předal šek
s částkou 21 400 Kč, které byly věnovány na projekt celkové rekonstrukce Autorka knihy Devátý dotek, Mirka
keramické pece pro centrum denních Šimková o akci: „Vnímám toto setkání
nejen jako vzpomínkový akt, který se
služeb Plamínek v Merklíně.

Dny Dé aneb “Setkání dvou světů“

V druhém červnovém týdnu proběhl
již 5.ročník kulturní a prezentační akce
Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy s názvem Dny Dé aneb „Setkání
dvou světů“. Cílem akce bylo přiblížení
„dvou světů“ - lidí s postižením (zdravotním, mentálním) a „zdravých“ lidí.
Prostřednictvím možného nahlédnutí
do světa lidí s handicapem jsme se opět
pokusili přispět k bourání bariér a tabu,
která s sebou tento život přináší.
V roce Ň01Ň jsme se rozhodli věnovat
první část projektu takové malé oslavě
dvacetiletého působení Diakonie ČCE
v Plze ském kraji. K této příležitosti

jsme připravili na středu 1ň. června
v prostorách Storypointu v Prokopově
ulici výstavu fotografií, která mapovala
zmíněné období.
Ve čtvrtek 14. června projekt pokračoval představením jednotlivých služeb
a programů Diakonie Západ a její dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s.
ve Smetanových sadech v Plzni. Pro
návštěvníky byly připraveny zábavné
aktivity pro MALÉ i velké, možnost
obměny šatníku v Secondhelpu, či občerstvení z Kačaby. Celou akci, i díky
spolupráci s Mezinárodním folklorním
festivalem CIOFF, již tradičně doprovo-

dil kulturní festival, během kterého se na
podiu U Branky postupně představili:
• Máří Magdaléna / vystoupení uživatelů služby Plamínek Merklín
• Ice Cold Crew / break dance, Klub
Atom
• KO MO (divadelní společnost) / Vodnická pohádka
• Dangerous Cat / Klub Akcent
• Jiskřička, dětský soubor písní a tanců,
Plze
• NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK /
alternative-world music / Praha

Podpořte nás zasláním jakékoli částky na č. účtu: 9339 9339 / 0800

Výrok auditora

Děkujeme
Významní podporovatelé a dárci
ESF OP LZZ

Statutární město Plzeň

Plzeňský kraj

Nadace Sirius

Plzeňská teplárenská, a.s.

Diakonie ČCE

Nadace Terezy Maxové

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace Naše dítě
Nadační fond Čes. rozhlasu,
sbírka Světluška

Příspěvky měst a obcí

MUDr. Dagmar Vacíková-Marxová,
Plzeň
Jan Záhlava
REX Controls, s.r.o.
Ji í Bouda
Karel Žáček, Staňkov
MUDr. Lenka Švárová,
České Budějovice

Saint-Gobain Construction Products CY a.s.

Město Horažďovice
Obec P íchovice
1Ř 500 Kč na projekt Hvězdné nebe pro človíčky Město Švihov
Nadace Leontinka
Město Nýrsko
DIAMOND FLOOR s.r.o.
Obec Lhota Pod Radčem
Salzman Pavel
Město Staňkov
Radka Fleischmannová
Obec Merklín
Městská část Praha 3
Město Sokolov
Nadace 700 let města Plzně
Obec P elíc
Toyota Material Handling CZ, s.r.o.
Obec K enice
Jaromír Vébr, Praha
Obec Hrdějovice
MUDr. Helena Boukalová,
Obec Roupov
České Budějovice
Obec Tymákov
Nadační fond pro podporu vzdělávacích Obec Citice
programů a mimoškolních aktivit dětí Obec Čermná
a mládeže
Obec Merklín
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny a.s. Obec Vrhaveč
Společnost DUHA
Obec Tlučná
Město Ho ice
Město Teplá
Město Starý Plzenec
Město Horšovský Týn
Obec Ptenín
Město Staňkov
Město Nalžovské Hory
Do 10 000 Kč
Město Měčín
Družstvo HLS v.d.
Obec Dnešice
Ji í Žabka, Klatovy
Obec Poděvousy
Ing. Martin Langmajer, Blovice
Obec Bolkov
MUDr. Marta Cihlá ová, Staňkov
Město P imda
Ing. Martina Lindová, Plzeň
Tereza Ryšavá
Materiálové dary
Pan Jelínek
Fleurida PLZ s.r.o., Plzeň
Eva Zýková, Plzeň
Bc.Marie Reibenspiesová, Domažlice
Ing. Petr Viktora, Plzeň
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
MUDr. Petr Mikoláš, Plzeň

Dotace od státních, krajských Do 5 000Kč
a obecních institucí
Mgr. Tereza Chodlová
MPSV
11 řř6 000 Kč
Magistrát města Plzně
2 435 000 Kč
Evropské fondy
1 021 0řř Kč
Plzeňský kraj
727 100 Kč
Ministerstvo vnitra
200 000 Kč
Magistrát města Prahy
300 000 Kč
MPSV odbor Rodiny
133 řř0 Kč
Město Rokycany
120 000 Kč
Město Domažlice
4ř 000 Kč
Ú ad práce ČR
42 000 Kč
ÚMO Plzeň 2
2ř 500 Kč
ÚMO Plzeň 1
2Ř 000 Kč
Město Dob any
26 576 Kč
ÚMO Plzeň 3
20 000 Kč
Statutární město Plzeň
20 000 Kč
Obvod Praha 7
20 000 Kč

Dárci a sponzoři
Do 100 000 Kč
LUMOS, Londýn
Miroslava Šimková, Všeruby
Do 50 000Kč
Diecézní charita Plzeň
ŠKODA JS a.s.
Saportan s.r.o.
IAC Group s.r.o., P eštice
Farní sbor ČCE, Domažlice
Diakonie ČCE

Šárka Vítková, Plzeň
PPL CZ s.r.o.
Marie Bubeníková, Sušice
Ludmila Poživilová,
Zahrádky u České Lípy
Ing.Helena Formanová, Dob íš
Obecní ú ad Merklín
RNDr. Aleš ehula
JUDr. Karel Havel
Městys Všeruby
MUDr. Gutová Václava
Ing. Stanislav Šec, Plzeň
Ladislav Štítkovec, Plzeň
Farní sbor ČCE v Plzni - Západní sbor
Live Promo
Zuzana Navrátilová
Ilona Němcová, Plzeň
Dnešická zemědělská, a.s.
T íkrálová sbírka, Farní sbor Holýšov
Jan Necká , Rokycany
Petra Beranová, Rokycany
Miroslav Szewczyk, P eštice
A-KERAMIKA, w.a.w, spol. s r.o.
RAUSCHERT, k.s.
Václav Havrda
Betatech s.r.o.
Jan Rožánek, DIRECT COURIER s.r.o.
JUDr. Jaroslav Šíma
VPÚ Deco Plzeň, a.s.

Elektromarket, Klatovy
PRO-DOMA, spol. s r.o.
ČSOB, a.s.
Ladislav Potůček, Klatovy
Makro Cash Carry ČR s.r.o.,
pobočka Plzeň
Elko,velkoobchod nápojů s.r.o., Plzeň
Klenoty Eva Havelková,
Horšovský Týn
Lékárna u Matky Boží, Staňkov
Knihkupectví Moudrá Sova, Plzeň
Helena Konopíková, Krchleby
KINETIC KT spol.s r.o., Klatovy

Dále nás podpořili

Ateliér Soukup s.r.o.
Ateliér Falátek s.r.o.
Beneš & Michl s.r.o.
Bílý slon, s.r.o.
Farní sbor ČCE v Plzni
– Korandův sbor
Farní sbor ČCE v Chrástu
PilsFree, o.s.
Rengl, s.r.o.
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice, o. s.
Stone DTP s.r.o.
Vlastimil St íbrný
Vodárna Plzeň, a.s.
West Media, s.r.o.

Podpořte nás zasláním jakékoli částky na č. účtu: 9339 9339 / 0800

