7Å30ƀ/¶;13«7"
www.diakoniezapad.cz

2011

Mapa veškerých služeb
a zařízení Diakonie Západ v roce 2012.

V roce 2012 vznikla nová organizace Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy sloučením tří středisek, která měla sídla své působnosti v Merklíně, Plzni a Rokycanech.

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně
Centrum denních služeb Merklín
Projekty a akce 2011
• pravidelné schůzky a posezení s rodiči
• den otevřených dveří spojený s programem
• různá vystoupení: dny plzeňské diakonie, adventní koncert, rozsvěcování
vánočního stromu v obci Merklín
• návštěva v ZAK TV
• pořádání výstav Horšovský Týn, Holýšov
• vzdělávací akce – exkurze na poště,
v obecní knihovně, obecního úřadu, čističky odpadních vod, prohlídka nádraží,
• ozdravný pobyt na horách
• vystoupení klientů na prvním plese
Diakonie ČCE střediska Radost

Významné události roku 2011

Slovo uživatele služby
V Merklíně se mi moc líbí. Rád pracuji
v keramické dílně a navrtávám svíčky.
U toho nejraději poslouchám Rock
Rádio.
Miluška Macánová: Do Merklína
jezdím ráda. Pracuji v tkalcovské dílně.
Naučila jsem se zde tkát koberce, prostírání, polštáře, vesty. Ráda jezdím na
všechny výlety a hory.
Kája S.

Cyklokrosař Zdeněk Štybar obhájil titul mistra světa
30. ledna 2011

V roce 2011 využilo služeb CDS 19
O programu
uživatelů.
Centrum denních služeb Merklín, které
provozuje od 1.1.2012 Diakonie ČCE
- středisko Západní Čechy, podporuje
a pomáhá lidem s postižením v dosažení co největší samostatnosti ve všech
oblastech života a umožnit jim tak vést
život obvyklý pro jejich vrstevníky.
Cílová skupina
Lidé s mentálním a kombinovaným
postižením a lidé s diagnózou autismus.
Věkové rozmezí je od 16 do 64 let.

Český cyklokrosař Zdeněk Štybar v Německu obhájil titul mistra
světa v elitní kategorii. Soupeřům na trati nedal šanci - nejdřív ujel se
Svenem Nijsem zbytku pole, po polovině závodu za sebou nechal i belgického soupeře. Čtyři kola před koncem měl pětadvacetiletý Čech
náskok pěti vteřin. Kilometr před cílem už proto Štybar mohl šťastně
zvednout ruce k nebi - obhájil titul! Nakonec do cíle dojel s obrovským
náskokem devatenácti vteřin. Na stupních vítězů si pak užíval hymnu
s českou vlajkou v ruce a usmíval se na všechny strany.
Štybar slavil už čtvrté zlato v kariéře - dvakrát totiž triumfoval
i v kategorii do 23 let. Navíc v letech 2008 a 2009 mezi elitou skončil
druhý. V počtu mistrovských titulů vyrovnal legendárního Radomíra
Šimůnka.

CDS Merklín využívá 19 uživatelů.

Stacionář Klatovy pro osoby s postižením
O programu
Denní stacionář, podporuje a pomáhá lidem s postižením v dosažení co největší
samostatnosti ve všech oblastech života.
Tím se snaží umožnit jim tak vést život
obvyklý pro jejich vrstevníky.
Cílová skupina
Osoby s mentálním postižením, osoby
se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením. Z hlediska
věkové kategorie poskytujeme služby
lidem s postižením ve věku od 16 – 64 .
Projekty a akce 2011
Během roku 2011 proběhlo ve spolupráci s dobrovolníky několik akcí, jejichž
cílem byla především integrace uživatelů služby do běžné populace. Příkladem takové akce byla posezení klientů

v čajovně s dobrovolníky z řad studentů
Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.
Z větších akcí mohu jmenovat pražský koncert Chceme žít s vámi, Matějská pouť; dále akci pořádanou městem
Klatovy pro uživatele sociálních služeb
na Klatovsku s názvem Sportovní den.
Cílem akce bylo setkání uživatelů
různých sociálních služeb při společné
činnosti.
V květnu 2011 proběhl ve stacionáři
den otevřených dveří, před Vánoci
2011 předvánoční bazar. Ve spolupráci
s Úhlava, o.p.s. se pracovnice podílely
na worshopech pro veřejnost (pletení
z pedigu, keramika, malování na textil).
Proběhla i řada prodejních akcí v průběhu roku 2011.

Denní stacionář Klíček

Pro rodiče našich klientů, dobrovolníky a příznivce stacionáře jsme uspořádali neformální tematicky laděná posezení
(např. „Přijďte k nám na kafe“, „Mikulášské posezení“, „Adventní punč“).
V roce 2011 využilo služeb stacionáře
23 uživatelů.
Slovo uživatele služby
„Ve stacionáři
se mi líbí, jsem
zde rád. Jsem
rád, že mohu
tkát
koberce,
moc mě to baví.
Jediné co bych
změnil je jídlo.
Obědy mi moc
nechutnají.“

Denní stacionář Soběkury

O programu
Poslání denního stacionáře – denní
stacionář podporuje a pomáhá lidem
s postižením v individuálním rozvoji,
k maximální možné samostatnosti a začleňování se do společnosti a umožňuje
V roce 2011 využilo služeb stacionáře jim tak vést život co nejvíce podobný
normálnímu životu většinové populace.
8 uživatelů.
• natáčení filmu s názvem Tambor
• historický, některé scény byly natáčeny přímo v interiéru hradu Rábí
• účast s vlastním filmem na mezinárodním festivalu MentalPower – Praha

Slovo uživatele služby
Moc se mi líbilo na festivalu, šli jsme
po červeném koberci jako nějaké hvězdy
a rozdávali autogramy. Našli jsem si
O programu
Denní stacionář Klíček v Sušici posky- tam i přátele z Mačkova.
Iva V.
tuje sociální služby dospělým lidem
s mentálním, a je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska Západní Čechy.
Nabízí vzdělávací a zájmové činnosti, které podporují individuální rozvoj
a vedou k začleňování do společnosti.
Cílová skupina
Osoby mezi 16 a 60 lety s mentálním
postižením, autismem, kombinovanými
vadami, kteří potřebují výraznou pomoc
a podporu v sebeobslužných a sociálních oblastech.
Projekty a akce 2011
• prodejní akce při Sušických slavnostech, pouti a vánočních trzích
• dny otevřených dveří

Cílová skupina
Lidé s postižením autismus, lidé s mentálním a s kombinovaným postižením ve
věku od 16 do 64 let.

Projekty a akce 2011
V roce 2011 probíhala v Soběkurech
celková rekonstrukce budovy denního
stacionáře v hodnotě cca 5 000 000.
Celý projekt byl financován z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad
– rozvoj infrastruktury pro sociální integraci, 5. kolo výzvy.
V budově byly sníženy stropy, vyměněna okna, rozvody vody a odpadů.
Před budovou byla vybudována nová
čistička odpadních vod, budova byla
připojena na plynové topení. Také zvenku dostala budova novou žlutou fasádu.

V době rekonstrukce využívali pracovníci a uživatelé denního stacionáře ke
svým činnostem domky na Radosti.
V roce 2011 probíhal projekt: „Seznamujeme se s národními zvyklostmi
a tradicemi našich předků“. Součástí
tohoto projektu byly akce: Masopust,
vítání jara, Velikonoce, stavění májky,
Filipojakubská noc, staročeská pouť,
svatojanské slavnosti, posvícení, Mikuláš, Vánoce.
V srpnu proběhl týdenní táborový
pobyt v Hradci u Stoda, na který denní
stacionář získal příspěvek od Providentu.
V roce 2011 využívalo službu denního stacionáře 15 uživatelů.
Rozhovor s Jaroslavem H., uživatelem
služby
„Moc se mi v denním stacionáři líbí.
Nejraději rozvážím obědy pro důchodce
společně s pečovatelkou Evou. Po několika vesničkách
v okolí již znám
všechny babičky a dědečky.
Také moc rád
vyrábím brikety
z nepotřebného
papíru. To je
moc
složitá
věc. Ale já už ji
umím.“

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně

Domov pro osoby se zdravotním postižením Klatovy
O programu
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením v Klatovech je poskytovat dlouhodobé bydleni, soukromí
a zázemí dospělým lidem s mentálním
nebo kombinovaným postižením. Poskytujeme takovou podporu a pomoc,
aby uživatelé dosáhli co největší míry
samostatnosti a sebeobsluhy a zároveň
zajišťujeme pomoc v těch činnostech,
které sami nezvládnou. Usilujeme tak
o to, aby vedli život co nejvíce podobný
běžnému životu jejich vrstevníků.
Cílová skupina
Lidé se středním a těžkým mentálním
a kombinovaným postižením a autismem.
Projekty a akce 2011
V roce 2011 se podařilo, že Správa
nemovitostí v Klatovech, která objekt
Domova pro osoby se zdravotním postižením spravuje zajistila přístavbu
záchodu pro dvojlůžkové pokoje a odsávač par nad varnou desku v kuchyni,
tato přístavba byla hrazena z finančních
prostředků města Klatovy.

Chráněné bydlení Merklín
O programu
Chráněné bydlení poskytuje dlouhodobé bydlení pro lidi s postižením, kteří
nemohou nebo nechtějí žít ve vlastní
domácnosti. Podporuje a pomáhá
uživatelům v dosažení co největší samostatnosti ve všech oblastech života
a umožnit jim tak vést život obvyklý
pro jejich vrstevníky.

Projekty a akce 2011
• koncert TV Nova ,,Chceme žít s Vámi”
• ozdravný týdenní pobyt na horách na
Paulíku
• dva uživatelé, kteří využívají službu
celoročně, vyrazili na týdenní dovolenou se Sdružením zdravotně postižených Klatovy
• týdenní tábor s uživateli DS a CDS
v Hradci u Stoda
V roce 2011 využilo službu 5 uživatelů.

Zemřel technologický vizionář
Steve Jobs
5. října 2011
Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple, zemřel. V šestapadesáti letech podlehl rakovině slinivky
břišní. Jobs svým vizionářským
přístupem a charismatickým působením změnil pohled světa na
osobní počítače, mobilní telefony
i přenosnou zábavu.

Společně jsme v Domově zažili:
• Oslavu svátku sv. Valentýna
• Masopustní hody
• víkend Bavorské kuchyně
• bloky na téma Práva a povinnosti
• společné oslavy svátků a narozenin
našich uživatelů
• porady uživatelů
• Předštědrovečerní večeři uživatelů
a zaměstnanců Domova
• Vánoce 2011
V roce 2011 využilo službu 10 uživatelů.
Slovo uživatele služby
Nejlepší zážitek roku 2011?
Vánoce - protože jsme byli
k sobě hodní
a protože nastal
klid v duši.
Co máš v Domově nejraději?
Když se můžu
na pokoji zavřít, poslouchat
hudbu a při tom
si luštit nebo si
dělat něco svýho.

Šárka T.

Odlehčovací služba pro osoby
s postižením

Cílová skupina
Lidé s mentálním postižením a diagnózou autismus. Věkové rozmezí je od 19
do 64 let.

Významné
události roku
2011

V průběhu roku jsme se účastnili například těchto akcí:
• Ples pro Radost
• pobyt na horách
• Chceme žít s vámi
• Klatovské pouti
• návštěva barokní lékárny U bílého
jednorožce v Klatovech
• 2x letní pobyt na faře v Klenčí pod
Čerchovem
Slovo uživatele služby
Příběh Marušky z chráněného bydlení • výlet do pražské ZOO
Maruška je moderní mladá žena, která • Dny Evropského dědictví v Klatovech
brzy oslaví ,,padesátku“ a od roku 2006
bydlí na chráněném bytě v Merklíně
se svým partnerem Vaškem. Do chráněného bydlení se dostala přes Ústav
sociální péče a bydlení s tehdejším
přítelem v Klatovech v nevyhovujících
podmínkách. Na toto období nevzpomíná s láskou a proto je ráda, že bydlí
v chráněném bytě. Nikdo ji zde nehlídá O programu
a neomezuje. Podle jejích slov jí napros- Odlehčovací služba nabízí možnost krátto vyhovuje, že může sama chodit do ob- kodobých pobytů během celého roku
chodu, pomáhat s chodem domácnosti, (maximálně po dobu jednoho měsíce).
může zde mít i svého pejska, o kterého se Cílem této sociální služby je poskytnout
vzorně stará a chodí na pravidelné pro- kvalitní program a ubytování. Zároveň
cházky, začlenila se tím i ve zdejší obci tato služba umožňuje pečujícím osobám
do skupiny ,,pejskařů“ a vždy si umí nezbytný odpočinek, protože každodens každým popovídat. Maruška se také ní péče o osoby s postižením je psychicráda účastní různých akcí, jako jsou ky i fyzicky náročná.
Odlehčovací služba je poskytována
koncerty, ozdravný pobyt na horách,
v létě dovolená někde mimo zařízení. v Domově Na Radosti. Jeden pokoj je
Maruščin příběh je u konce. Na otázku, bezbariérový. Během pobytu je zajištězda by si přála něco ve svém životě změ- no ubytování, strava a péče podle potřeb
nit, odpovídá vrtěním hlavy a úsměvem, klienta. Uživatelé odlehčovací služby
z kterého je patrná její momentální mohou během svého pobytu navštěvovat denní služby.
spokojenost.

• Memoriál manželů Janotových – naši
uživatelé vyhráli 1. místo
• Vernisáž Evy Malkovské v Šiwě
• koncert Hany Zagorové
• výlet na výstavu na hrad Švihov
• koncert Františka Nedvěda

Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Merklíně
O programu
Domov pro osoby se zdravotním postižením, které provozuje Diakonie ČCE
– středisko Radost v Merklíně, poskytuje dlouhodobé bydlení pro lidi s postižením, kteří nemohou nebo nechtějí žít
ve vlastní domácnosti. Podporuje a pomáhá uživatelům v dosažení co největší
samostatnosti ve všech oblastech života
a umožnit jim tak vést život obvyklý pro
jejich vrstevníky.
Cílová skupina
Lidé s diagnózou autismus a s mentálním a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 7 do 64 let.
Projekty a akce 2011
Kolaudace nového obývacího pokoje
na Radosti 6. 12., Výlet na vodní hrad
Švihov 16. 7., Výlet na pouť a zámek do
Horšovského Týna 23. 7., Zimní dovolená Paulík 3/2011, Prázdninový výlet

do ZOO Plzeň 28. 8., Koncert Chceme
žít s vámi 14. 4., Adventní koncerty
12/2011, Masopustní rej 4. 3., Fotbalový benefiční zápas v Pteníně 14. 5.,
Den otevřených dveří 18. 5., Memoriál
manželů Janotových Klatovy 17. 9.,
Koncert skupiny spirituál kvintet 20. 6.,
Den integrace Merklín 30. 5.
V roce 2011 využilo službu 24 uživatelů.

Cílová skupina
Lidé s diagnózou autismus a s mentálním a kombinovaným postižením. Věkové rozmezí je od 7 do 64 let.
V roce 2011 využilo službu 27 uživatelů.

Pečovatelská služba pro seniory Merklín
O programu
Pečovatelská služba podporuje a pomáhá seniorům a lidem se zdravotním
postižením v dosažení co největší samostatnosti ve všech oblastech života
a umožnit jim tak vést život v jejich
domovech.
Cílová skupina
Senioři a osoby se zdravotním postižením. Věkové rozmezí je od 55 let.
V roce 2011 využilo službu 23 uživatelů.
Slovo uživatele služby
Se službou pečovatelské služby Jubiláta
jsem moc spokojená. Paní pečovatelka
je usměvavá a povídá si se mnou. Službu využívám asi 5 let a chci ji využívat
i nadále.

Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně

Výnosy a náklady

Výrok auditora

Náklady

Příjmy

Materiálové náklady
DHM do 40 tis.

1 835 331
167 947

Energie

1 425 149

Oprava a údržba budovy

141 661

Tržby z prodeje

253 727

Vlastní sociální činnost
Ostatní výnosy

623 533

doprava a strava škole
Provozní dotace

a automobily
Cestovné

18 609

Výkony spojů

264 715

7 013 711

6 523 000

MPSV
Provozní dotace

137 000

Služby

1 688 160

a příspěvky obce, města

Mzdy včetně OON

8 334 053

Dotace ROP - neinvestiční výdaje

230 481

Zákonné odvody

2 619 807

Město Praha

191 400

Dary finanční provoz

312 028

Dary věcné

150 709

Dotace ÚP

688 232
500 800

Odpisy majetku a budov
Příspěvky ústředí

966 597
50 000

Diakonie
Pojistné

111 332

Provozní dotace Plzeňský kraj

Vzdělávání zaměstnanců

133 449

Ostatní příjmy

a ostatní soc. náklady
Ostatní náklady

90 286

NÁKLADY CELKEM

91 249

Aktivace fondu darů
17 847 096

Zúčtování odpisů majetku z dotace
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

161 629
299 375
17 179 874
- 667 222

Významné události roku 2011
na ČT2

Tsunami a jaderná havárie
v Japonsku

Plzeňská ZOO získala neobvyklý
přírůstek - tank M4 Sherman

Zřícení ruského letadla s hokejisty
– včetně tří českých reprezentantů

1. ledna 2011

11. března 2011

6. května 2011

7. září 2011

Večerníček se přestěhoval z ČT1

Po sedmačtyřiceti letech se dětský
pořad Večerníček přesunul z prvního
programu České televize na ČT2. Stalo
se tak počínaje Novým rokem. Zároveň
s ním se do vysílání druhého programu
přemístil celý blok dětského vysílání po
sedmnácté hodině.
Na ČT2 si Večerníček uchová svůj
tradiční čas 18:45. Podle Dvořáka se
vedení ČT rozhodlo, že vysílání pro děti
neupozadí, ale spíš posílí. “Vytvořili
jsme na ČT2 dvouhodinový dětský blok,
kde Večerníček bude jeho vyvrcholením,” uvedl. Blok dětského vysílání
začíná na ČT2 v 17:00. Po Večerníčku
navíc následují další dětské seriály.

Po zemětřesení o síle 8,9 zpustošilo
východní pobřeží Japonska desetimetrové tsunami. Hluboko do vnitrozemí
odnášela obří vlna auta, lodě i domy.
Otřesy zasáhly i Tokio, kde začalo
hořet několik výškových budov. Jinde
vzplála elektrárna či rafinerie. Zemřelo
přes 5 tisíc lidí, nejméně 8600 dalších je
po hřešovaných.
Nejvíc postižená byla oblast kolem
města Sendaj, která je nejblíže epicentru
zemětřesení. Celý region spláchlo desetimetrové tsunami. Podle televizních
záběrů valila obří vlna na pobřeží tuny
trosek a bahna. Zaplavené byly rozsáhlé
oblasti na severu země.
Poškozena byla také jaderná elektrárna Fukušima, došlo k úniku radiace,
rozsáhlejším následkům se ale podařilo
zabránit intenzivním chlazením elektrárny vodou.

Velmi neobvyklý přírůstek má zoologická zahrada v Plzni. Součástí expozice se
nestalo žádné nové zvíře, ale legendární
americký tank Sherman. Se stejným typem před 66 lety americká armáda Plzeň
osvobozovala.
Sherman se stal součástí podzemní
expozice, kterou zoo buduje v původních bunkrech. Ty za války využívali
Němci k organizování protiletecké obrany. Nyní do něj míří tank, jimiž v roce
1945 přijeli do města osvoboditelé z 16.
obrněné divize americké armády.

Na cestě do Minsku se zřítil letoun
Jak–42, na jehož palubě se nacházel hokejový tým Lokomotivu Jaroslavl, který
měl druhý den odstartovat novou sezonu
KHL. Na palubě letadla byli i tři čeští
hokejisté Josef Vašíček, Jan Marek, Karel Rachůnek a Slovák Pavol Demitra.
Havárii nikdo z nich nepřežil.
Letadlo havarovalo za slunného dne
těsně před čtvrtou hodinou odpoledne
místního času v těsné blízkosti letiště.
Třímotorovému letounu se nepodařilo
uskutečnit vzlet na délce dráhy a následně po startu z travnatého předpolí ranveje nabrat výšku. Krátce se odlepil od
země a po kolizi s anténním systémem
se naklonil a dopadl zpět na zem z výšky
několika metrů. Po dopadu, v rychlosti
cca 250 km/h, se rozlomil a začal hořet.
Část trosek spadla do blízké řeky Volhy.
Z osmi členů posádky a třiceti sedmi
pasažérů přežily jen dvě osoby, z nichž
jednou byl ruský útočník Alexandr
Galimov a druhou pozemní mechanik
Alexandr B. Sizov. Galimov utrpěl těžké popáleniny a 12. září svým zraněním
podlehl.
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Centrum podpory rodiny
O programu
Posláním Centra podpory rodiny je podporovat ohrožené rodiny s dětmi tak,
aby žily spokojeným životem.
Cílová skupina
Rodiny s dětmi do 18 let věku z Rokycanska, Plzeňska, Stříbrska a od září
2011 nově i v okolí Horažďovic a Sušice
v takové životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují
podpořit okolím.

Projekty a akce 2011
Školička i pro mladé maminky
• cílem programu je aktivizovat mladé
rodiny, zejména mladé matky, podporovat a rozvíjet jejich rodičovské kompetence, posilovat vztahy mezi rodičem
a jeho dítětem a formou vhodných aktivit rozvíjet psychomotorické dovednosti
dítěte.

Příklad dobré praxe z Centra podpory
rodiny
Rodinu Novákových CPR doporučil OSPOD . Rodina potřebovala podporu při
výchově adoptivní dcerky a podporu při
zlepšení finanční situace rodiny. Otec
důchodce, dlouhodobě špatný zdravotní
stav, dříve pracoval jako státní zaměstnanec. Matka dlouhodobě nezaměstnaná, celodenně pečuje o manžela, dcera
Jana navštěvuje třetí třídu.
Po počátečním mapování situace
a navázání důvěry došlo k dlouhodobé spolupráci s rodinou. Rodina žila
v domku, ze kterého rodině hrozilo vystěhování z důvodu prodeje. Po podání
písemné žádosti majiteli domu za podpory CPR došlo k prodloužení smlouvy
a rodina mohla nadále v domě zůstat.
Dále byla podána žádost o městský byt,
kam by se rodina v případě ztráty bydliště mohla přestěhovat. U rodiny došlo
k několika exekučním řízením, způsobených nesplácením půjček. Ohledně
finančního poradenství byla navázána

Jednorázové aktivity pro rodiče
s dětmi
• nabídnutí smysluplného trávení volného času pro rodiny s dětmi
• seznámení rodičů s dětmi se službami
Archa pro rodiny s dětmi
• informační servis či poradenství rodičům
• podpora vzájemné spolupráce a komunikace mezi rodiči a dětmi či mezi
sourozenci formou plnění stanovených
úkolů
• rozvoj psychomotorických dovedností
dítěte
V roce 2011 využilo našich služeb 50 rodin, což je 179 klientů z toho 115 nezletilých. Celkem pracovníci odpracovali
v rámci služeb pro rodiny (terénní a ambulantní podpora v rámci CPR, školička
a jednorázové aktivity) 2 242 hodin.

spolupráce s další neziskovou organizací, která rodině pomáhá s prodejem
zděděné nemovitosti a řešením dluhové
problematiky. Vzhledem k tíživější situaci rodiny z důvodu důchodového věku
otce a dlouhodobé nezaměstnanosti
matky CPR podpořilo rodinu při vyřízení sociálních dávek, díky kterému může
rodina začít splácet dluhy.
Co se týče výchovy dcery, CPR rodinu podpořilo v dodržování denního
režimu, pomohlo rodičům nalézt a nastavit vhodný systém odměn a trestů
a vysvětlilo nutnost důslednosti při
výchově. V současné době dcera matce
pomáhá s péčí o domácnost. Ve škole
potíže nemá. Z důvodu stabilizace situace v rodině probíhá již jen monitoring
a mělo by dojít k postupnému ukončení
spolupráce.
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Úvodní slovo ředitele střediska
Na úvod začnu větou, která některé
z Vás možná šokuje. Diakonie ČCE středisko v Rokycanech k 31. 12. 2012
po více než 12 letech své existence přestalo existovat. Již zde nemluvím jako
ředitel tohoto střediska, ale jako zcela
jiného subjektu. Ale popořadě.
Ač vycházíme z 20 letých tradic
Diakonie ČCE v Západních Čechách,
z 23 let tradic obnovené Diakonie ČCE
v polistopadové ČR, či dokonce z téměř
110 let tradice České Diakonie, jsme
organizací v pohybu. Jaké pohyby jsem
tedy v roce 2011 zaznamenali?
Pohyb horizontální - expanze. Počátkem roku 2011 jsem otevřeli několik
nových nízkoprahových klubů, a to
v Plzni 1, Dobřanech a Domažlicích.
Ale s koncem roku 2011 věříme, že
tento výčet nebude definitivní. Ani prorodinné služby nezůstaly zkrátka a svoji
působnost rozšířily do lokalit Horažďovicko a Sušicko. Diakonie Rokycany tak
upevnila svou regionální působnost.

Pohyb vertikální - inovace. Prorodinné služby ve snaze zvýšit svou
dostupnost nabídly nové jednorázové
outdoorové a pravidelné ambulantní
aktivity. Nízkoprahové kluby ke svému
původnímu zaměření na práci s romskou komunitou díky novým lokalitám
inovují metodiky práce na rizikovou
sídlištní mládež. Občanská poradna rozvíjí své specializované programy o nová
aktuální témata poradenství se zřetelem
na bytovou politiku. Navazuje tak na
specializované dluhové poradenství,
spotřebitelské poradenství a poradenství
obětem trestních činů.
Pohyb frontální - vývoj. Slovo
Rokycany v názvu našeho střediska již
dále pozbylo významu. Považte sami.
Diakonie Rokycany působí od Domažlic po Rokycany, od Stříbra po Sušici.
A operovalo i na územích plzeňského
či merklínského střediska, byť ve zcela jiných službách. K 31. 12. 2012 tak
Diakonie Rokycany fúzuje s Diakonií

Věřili jsme a věříme, že se tyto prePlzeň a Diakonií Radost v Merklíně.
K 1. 1. 2012 vzniká Diakonie Západ. ventivní služby vrátí daňovým poplatníFúze je tak logickým vyústěním tohoto kům ve zvýšené míře soběstačnosti a nezávislosti stávajících uživatelů v jejich
a mnoha jiných důvodů.
nejbližší budoucnosti. Budou pracovat,
Pohyb zpětný - ohlédnutí se
budou bydlet, budou platit daně, budou
Za dobu existence Diakonie Rokyca- dobrými rodiči a občany. A podpoření
ny jsme uskutečnili 114 511 kontaktů lidé díky těmto službám mohou žít spos dětmi a mládeží v nízkoprahových kojený či alespoň spokojenější život.
klubech. Občanská poradna nabídla
Snažili jsme se poskytovat své služby
své služby v rámci 3 039 konzultací. kvalitně. Vždyť jsme začali zavádět
A Centrum podpory rodiny pomáhalo standardy kvality již od roku 2003, tedy
ohroženým rodinám a do konce roku celé 4 roky před zákonnou povinností.
2011 intervenovalo v jejich prospěch Ta nastala 1. 1. 2007. První audit kvality
nejméně 5 206 krát.
jsme dobrovolně absolvovali již v roce
Vždy jsme se snažili, aby z našich 2004. A první povinná inspekce Plzeňslužeb měli prospěch děti a mládež s od- ského kraje nám přisoudila 144 bodů ze
kazem práce Přemysla Pittra. Po tomto 144 možných.
neobyčejném člověku jsme se jmenovali
A vy jste u toho všemi byli po celou
až do 14. 9. 2006.
dobu s námi. Děkujeme tedy za 11 let
Když už jsme nedokázali pomoci podpory a přejeme si udržet Vaši přízeň
dětem přímo my sami, začali jsme v nové Diakonii Západ, která všechna
pomáhat jejich rodičům poradenstvím pozitiva našeho poslání ještě zdůrazní.
a celým rodinám podporou funkce.

Nízkoprahové komunitní centrum Atom, Plzeň
O programu
Nízkoprahové komunitní centrum Atom
doprovází a podporuje děti a mládež
na území městského obvodu Plzeň 1
a v jeho okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance
uspět v dalším životě.
Cílová skupina
Dětem a mládeží ve věku od 11 do 20
let žijícím na území městského obvodu
Plzeň 1 a v jeho okolí, které:
• se ocitají v ohrožení vyloučení ze
společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického
nebo národnostního původu,
• se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy,
zdraví nebo společenské či profesní
uplatnění,
• hledají základnu pro realizaci svých
vlastních aktivit.

Projekty a akce 2011
V průběhu roku 2011 se podařilo vybudovat fungující a hojně navštěvovaný
klub pro děti a mládež. Denní návštěvnost se pohybovala v rozmezí 25-35
mladých lidí, nezřídka dosahoval denní
počet až k 50 osobám. Uživatelé služby
využívali plně nejen vybavení NKC, ale
také možnosti kontaktu s pracovníky
NKC.
V praxi se v práci s cílovou skupinou
osvědčila nejen nabídka aktivního trávení volného času, a to jak v prostorách
NKC, tak v rámci venkovních aktivit,
ale také různé formy preventivních a sociálně-terapeutických aktivit (besedy,
workshopy, interaktivní hry apod.). Uživatelé si již také navykli na pravidelné
činnosti NKC, k nimž patří např. tematické měsíce zaměřené vždy na aktuální
téma, které mladí lidé docházející do
NKC řeší – drogová problematika, kouření, sex a vztahy či práce a brigády. Vítaná je u uživatelů také možnost přímo
ovlivňovat provoz NKC - zapojit se do
příprav a organizace různorodých aktivit
v NKC či do výzdoby jeho prostor.
V rámci klubové činnosti byli podpořeni uživatelé s hudebním, sportovním
či pohybovým nadáním. V rámci NKC

vznikla chlapecká taneční skupina
B-Boys, která se věnuje tanečnímu stylu
breakdance. Jejich dovednosti byly opakovaně prezentovány na klubových, ale
také veřejných akcích.
Součástí činnosti NKC Atom byla
také spolupráce s dalšími organizacemi
a institucemi, a to jak na úrovni pracovníků, tak na úrovni přímé práce s uživateli. Byly navázány kontakty s dalšími
organizacemi, které pracují s neorganizovanou mládeží, ale také se školami

v dané lokalitě, či s organizacemi, které
mohou poskytovat návazné služby.
NKC Atom se také v rámci zářijového
Týdne nízkoprahových klubů otevřelo
veřejnosti. V tomto týdnu se uskutečnilo
Cestování po nízkoprahových klubech
Západních Čech, Den otevřených dveří
i veřejné vystoupení uživatelů NKC.
Našich služeb v roce 2011 využilo 70
uživatelů.

Nízkoprahové komunitní centrum Akcent, Rokycany
O programu
Nízkoprahové komunitní centrum Akcent doprovází a podporuje děti a mládež z Rokycan a okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje
jejich šance uspět v dalším životě.

Cílová skupina
Komu jsou naše služby určeny:
Dětem a mládeží ve věku od 11 do 20 let
žijícím v Rokycanech a okolí, které:
• se ocitají v ohrožení vyloučení ze spo-

lečnosti vlivem chudoby, nízké úrovně
vzdělání, místa bydlení a etnického
nebo národnostního původu,
• se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy,
zdraví nebo společenské či profesní
uplatnění,
• hledají základnu pro realizaci svých
vlastních aktivit.

Projekty a akce 2011
Akce pro uživatele:
• pravidelné besedy na preventivní témata (drogová problematika, kyberšikana, dluhová problematika, lidská práva
apod.). Sami uživatelé se spolupodílejí
na výběru preventivních témat. V rámci
těchto aktivit se podařilo i to, že jeden
z uživatelů NKC si připravil besedu na
téma lidská práva pro ostatní uživatele.
• podpora efektivního využití volného
času ( cyklovýjezdy, tábor, sportovní
aktivity…), včetně zapojení uživatelů
do přípravy a organizace těchto akcí.
V roce 2011 se uskutečnil díky spolupráci s jedním z uživatelů služby a jeho
rodinou také výlet na zámek Kozel, kde
byla uživatelům služby umožněna bezplatná hra minigolfu.
Velký význam pro uživatele měl
i týdenní výjezd o letních prázdninách
(tábor). Je to často jediná akce, kterou
uživatelé našim prostřednictvím o letních prázdninách absolvují a mají tak
srovnatelný zážitek s vrstevníky.

Akce určené pro veřejnost:
• V rámci kostelní noci byly prostory
NKC otevřeny široké veřejnosti, která
měla možnost seznámit se s naší službou a prostorem, kde je poskytována.
Prostor NKC byl využit také jako výstavní síň pro obrázků našeho uživatele.
V tento den prošlo prostory NKC cca 70
osob.
• v září se uskutečnil Den otevřených
dveří a Cestování po nízkoprahových
klubech západočeského kraje.
Našich služeb v roce 2011 využilo 76
uživatelů

Významné
události
roku 2011

Dopadení a zneškodnění
Usámy bin Ládina
2. května 2011
Nejhledanějšího teroristu světa
Usámu bin Ládina zabil tým
zvláštních amerických sil při
cílené operaci v bin Ládinově
luxusním domě u pákistánského Abbottábádu. Zemřel při
přestřelce, kulka ho zasáhla
do hlavy, oznámil americký
prezident Barack Obama. Bin
Ládin stál mimo jiné za útoky
na newyorská „dvojčata“ (věže
Světového obchodního centra)
11. září 2001. Američané teroristu pohřbili do moře.

Slovo uživatele služby
Do klubu Atom
chodím už dlouho
a několikrát do týdne. Líbí se mi to tu
a i s pracovnicema
si rozumím. Sem rád,
že sem můžeme chodit, protože s naší
taneční skupinou B-boys tu můžeme
trénovat a připravovat se na různá vystoupení. Několikrát jsme byli i mimo
klub na různých výletech a akcích, i tam
chodíme s klukama rádi. Občas, když
nerozumím něčemu ve škole nebo mám
úkol, mi s ním holky pomůžou. Domluvily nám taky několik vystoupení a za
to jsme moc rádi, protože nás to nutí se
zlepšovat a vymýšlet nové věci. Někdy
máme problém se s klukama dohodnout,
něco nás štve, tak i třeba tohle v klubu
můžeme řešit. Jsem rád, že se tu klub
otevřel, máme to blízko a máme prostor,
kterej můžeme využít tak, jak potřebujeme. Jediný, co by se mi líbilo změnit
je, aby občas bylo otevřeno i o víkendu,
ale chápu, že si holky musí taky někdy
odpočinout.
Horwy, 14 let
Slovo uživatele služby
Klub je pro mě důležitý, protože když
něco potřebuju, pracovníci klubu mi
s tím vždy pomůžou,
když mám nějaký
problém, hned se
můžu obrátit na ně.
Baví mě chodit do
klubu, mám tu kamarády, s kterými se
dobře pobavím. Klub je pro mě důležitý,
protože jsou spolehlivý a mám v nich
důvěru a vím, že když něco potřebuju,
můžu se jim vyzpovídat a vím, že to
zůstane jen mezi námi. Pracovníci klubu
jsou spolehlivý a ochotný. Také můžu
napsat např. to, co tu můžeme dělat.
Máme tu kroužek tancování a zkoušíme
tanec a je tu také se tu můžeme učit
capoieru. Dále tu máme k dispozici PC,
fotbálek, ping pong, klávesy atd. Klub je
nejlepší, co pro nás mohli udělat, jsme
děti z ulice a to, co pro nás dělají a vymýšlí, to bychom nikde nenašli. Klub
mám rád nejen, abych zahnal nudu,
ale i že ten klub potřebuju po fyzické
stránce a jsem tu spokojenej. Chtěl
bych poděkovat pracovníkům klubu,
co pro nás dělaj a vymýšlí – mají nové
nápady a jsem jim zavázán, bez klubu už
nebudu. Baví mě to tu.
Štefan, 18 let
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Nízkoprahové komunitní
centrum Echo Dobřany
Nízkoprahové komunitní centrum Echo
doprovází a podporuje děti a mládež
z Dobřan a okolí při řešení obtížných
i každodenních situací a zvyšuje jejich
šance uspět v dalším životě.
Cílová skupina
Komu jsou naše služby určeny:
Dětem a mládeží ve věku od 11 do 20 let
žijícím v Dobřanech a okolí, které:
• se ocitají v ohrožení vyloučení ze
společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického
nebo národnostního původu
• se ocitají ve složitých životních situacích ohrožujících mezilidské vztahy,
zdraví nebo společenské či profesní
uplatnění
• hledají základnu pro realizaci svých
vlastních aktivit
Projekty a akce 2011
Jedním z cílů Nízkoprahového komunitního centra Dobřany je zprostředkovat uživatelům kontakt s jinými lidmi,
umožnit jim navázat nová přátelství
a poznat zajímavá místa. Jednou z takových možností byla účast na pětidenním
táboře v Teplé u Mariánských Lázní,

Občanská poradna Rokycany

který se konal 18. – 22. července 2011.
Letní tábor byl spojený s NKC Akcent
v Rokycanech. Dalším výjezdem byla
návštěva uživatelů NKC Dobřany
v NKC Akcent v Rokycanech, která
proběhla dne 18. 10. 2011.
Činnost NKC se v roce 2011 zaměřovala zejména na oblast primární
prevence. Pravidelně byly pořádány
preventivní besedy na různá témata,
které zajišťovali buď pracovníci NKC,
nebo byly oslovovány jiné organizace.
Pracovníci si za rok 2011 připravili
besedy na téma Bezpečný sex (účast:
12 uživatelů), Alkohol a cigarety
(účast: 11 uživatelů). V rámci prevence
byly do programu NKC příležitostně
zařazeny holčičí/klučičí posezení, kde
mohli uživatelé s pracovníky NKC
diskutovat nad různými tématy z jejich
života (např. První návštěva u gynekologa, První sex, Antikoncepce, Těhotenství, Správná životospráva, Drogy).
14. 6. 2011 proběhla beseda na téma
„Trestně-právní odpovědnost“, kterou
si pro uživatele Klubu připravil por. Bc.
Libor Pilař z Preventivně informační
skupiny Plzeň-jih (účast: 10 uživatelů).
30. 11. 2011 se na Klubu konala beseda

O programu
Poradna pro občany v nesnázích Rokyna téma „Nelegální drogy“, kterou resli- cany (dále jen „poradna“) usiluje o to,
zovala Mgr. Markéta Čermáková, pra- aby občané znali svá práva a povinnosti,
covnice P-centra (střediska pro primární měli povědomí o dostupných službách,
prevenci) v Plzni (účast: 11 uživatelů).
uměli vyjádřit své potřeby a hájit své
oprávněné zájmy.
Našich služeb v roce 2011 využilo 45
uživatelů
Cílová skupina
Občané z Rokycan a okolí v nepříznivé
sociální situaci, kterou nedokážou řešit
vlastními silami.

Z převážné většiny se jednalo o konzultace osobní, kdy uživatelé navštívili
poradnu v jejích prostorách. Konkrétně
se jednalo o 509 návštěv což je více
než 64 % všech konzultací. Možnosti
internetu využilo 180 občanů. Prostřednictvím telefonu se na poradnu občané
se svými dotazy obrátili 87 krát. Služeb
pošty pro zaslání svých dotazů využilo
pouze 14 občanů. Pracovníci poradny
navštívili uživatele v místě jejich bydliště celkem 3 krát.

Projekty a akce 2011
Poradna se ve spolupráci s AOP podílela
na dvou významných projektech a sice
„Dluhové poradenství“ a „Specializované poradenství obětem trestných činů“.
Díky těmto projektům jsme mohli
zrealizovat bezplatné semináře pro některé organizace působící v plzeňském
kraji a to zejména na téma zadlužování.
V průběhu roku jsme zrealizovali 4 bezplatné semináře pro veřejnost. Mimo to
se poradna zapojila do dvou menších
projektů a sice„Spotřebitelské poradenství“ a „Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku“.
Za uplynulý rok poskytla poradna 793
konzultací a zodpověděla celkem 1206
dotazů.

Slovo uživatele služby
(Přepisy z knihy „Přání a stížností za
rok 2011“)
„Navštívil jsem dvakrát po sobě tuto
poradnu. Myslím, že je to výborná instituce, která opravdu jako jedna z mála
pomáhá lidem, kteří to potřebují. Byl
jsem velice spokojen s jednáním, vystupováním a kvalitní poradou vašeho
poradce.“
27. 2. 2011

Nízkoprahové komunitní centrum
Střelnice, Domažlice
(V prosinci po přestěhování přejmeno- Projekty a akce 2011
váno na Nízkoprahové komunitní cent- Prezentační akce NKC: Týden nízrum Fontána)
koprahových klubů (Cestování po nízkoprahových klubech západních Čech,
O programu
Klubování s rodiči, Den otevřených
Nízkoprahové
komunitní
centrum dveří apod.), veřejná beseda s Milanem
Střelnice doprovází a podporuje děti Kohoutem, Nízkopraháčfest (festival
a mládež z Domažlic a okolí při řešení v místní vyhlášené diskotéce zaměřený
obtížných i každodenních situací a zvy- na prezentaci mladých talentů města
šuje jejich šance uspět v dalším životě. Domažlice a okolí), prezentace na
školách, exkurze celých tříd do prostor
Cílová skupina
NKC s připraveným programem.
Děti a mládež ve věku od 11 do 20 let
žijícím v Domažlicích a okolí, které:
Akce pro uživatele zaměřené na roz• se ocitají v ohrožení vyloučení ze voj sociálních dovedností:
společnosti vlivem chudoby, nízké úrov- • Preventivní besedy na téma alkohol
ně vzdělání, místa bydlení a etnického a drogy.
nebo národnostního původu,
• Turnaje ve stolním fotbálku a šipkách
• se ocitají ve složitých životních situ- organizované z části klienty.
acích ohrožujících mezilidské vztahy, • Předvánoční diskotéka organizovaná
zdraví nebo společenské či profesní převážně klienty.
uplatnění,
• hledají základnu pro realizaci svých Našich služeb v roce 2011 využilo 31
vlastních aktivit.
uživatelů.

Slovo uživatele služby
Jsem rád, že něco
takového v Domažlicích vzniklo.
Je to skvělé místo
pro setkávání se
mladých lidí a dětí. Našel jsem zde
nové přátele, které
bych jinde nepoznal. Spolu s pracovníky se mi povedlo vyřešit několik
problémů z oblasti mezilidských vztahů
a školy. Držím bývalému NKC Střelnice
a součastnému Klubu Fontána palce do
dalších let fungování.
Tony

Výnosy a náklady
Centra
podpory
rodiny

Občanská
poradna

Tržby za vlastní výkony
Dotace Plzeňský kraj
Dotace MPSV
Dotace ostatní
Ostatní příjmy
Přijaté dary
Celkem výnosy

4 071
58
1 021
42
95
167
5 454

91
0
920
59
0
5
1 075

2 790
14
313
36
164
11
3 328

Spotřeba mat. a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem náklady

681
1 186
2 561
864
125
58
5 475

60
174
584
194
55
8
1 075

402
528
1 650
543
74
142
3 339

- 21

0

- 11

Hospodářský výsledek
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Princ William se oženil s Kate Middletonovou
29. dubna 2011
Následník britského trůnu princ William se oženil. Ve Westminsterském
opatství si řekl ano s Kate Middletonovou. Obřad sledovaly stamiliony diváků na celém světě.
Nevěsta v bílých šatech s dlouhou vlečkou vzbudila nadšené ovace příznivců britské královské rodiny, kteří se srotili v blízkosti chrámu. Čerstvá
vévodkyně z Cambridge, která nový titul získala od královny v ranních hodinách, pak s otcem prošla uličkou až k oltáři, kde už na ni čekal princ.
Snoubenci před zraky oddávajícího arcibiskupa Rowana Williamse složili
manželský slib. Po skončení obřadu novomanželé přejeli do Buckinghamského paláce v otevřeném kočáru. V té chvíli prvně vysvitlo slunce a střed
britské metropole se na několik okamžiků zalil paprsky.
V půl třetí odpoledne novomanželé s rodinami vystoupili na balkóně k oblíbenému a toužebně očekávanému pozdravu. Britové se dočkali i polibku.
A ne jednoho, William po chvilce mávání šibalsky mrkl na svou novomanželku Catherine a k velké radosti desítek tisíc lidí ji políbil podruhé.

Výrok auditora

Nízkoprahová
komunitní
centra

Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech

Již jsem v OP byla vícekrát a vždy jsem
byla spokojena. Poradci a doporučení
si velice vážím. Jelikož jsem sama, jsem
ráda, že se mám s kým poradit. Jsou zde
velmi slušní lidé a znalí věcí.“
19. 11. 2011

CELKEM
MTJ
6 952
990
72 0
2 254 0
137
300
259
3 719
183
1 140
9 85716
204
1 143
614
1 888
6 983
4 795
1 601
912
254
505
208
3 543
9 889
1 046
151
- 32 0
1 141
7 298
-315

MOŽNOSTI TU JSOU

MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s.
dceřiná společnost Diakonie ČCE – středisko v Plzni

U nás to jde
Společnost MOŽNOSTI TU JSOU
o.p.s. vydává čtvrtletně časopis o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením „U NÁS TO JDE“ v nákladu 10 000
výtisků. Noviny jsou distribuovány
všem firmám registrovaným v Plzni,
vybraným státním institucím a následně
domácnostem.

V rámci projektu „U NÁS TO JDE“
nabízíme:
• bezplatnou propagaci projektů, které
k integraci lidí s postižením v oblasti
práce významně přispívají.
• zvýhodněnou inzerci firmám, které zaměstnávají povinný podíl osob se zdravotní postižením (dle §81 odst. 1 a 2a
Zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).
Cílem projektu „U NÁS TO JDE“ • inzerci společensky zodpovědných fije:
rem, které myšlenku zaměstnávání osob
• propagovat myšlenku integrace lidí se se zdravotním postižením podporují názdravotním postižením v oblasti práce, hradní plnění (dle §81 odst. 2b Zákona
ukazovat, že „to jde“.
435/2004 Sb. o zaměstnanosti).
• upozorňovat na firmy a organizace
v regionu, které se v této souvislosti
chovají společensky zodpovědně a zaměstnávání lidí se zdravotním postižením podporují.
• vytvořit v Plzni další pracovní místa
pro lidi se zdravotním postižením.

Poslání
Posláním neziskové organizace MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. je měnit
v plzeňském regionu situaci lidí se
zdravotním postižením na trhu práce poskytováním obecně prospěšných služeb
a dalších souvisejících aktivit.
Cílové skupiny
1) Osoby se zdravotním postižením
2) Zaměstnavatelé
3) Široká veřejnost

Obecně prospěšné služby a další související aktivity
Pro osoby se zdravotním postižením:
• Vytváření pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením a jejich zaměstnávání
• Poskytování pracovní rehabilitace
u zaměstnavatele
• Poradenství v oblasti uplatnění na
trhu práce

Pro zaměstnavatele a širokou veřejnost:
• Osvěta a propagace zaměstnávání
osob se zdravotním postižením

Café Restaurant Kačaba
V Kačabě (tzv. “Odpolední směna“)
pracovalo celkem 20 zaměstnanců se
zdravotním postižením, kteří po celý
rok obsluhovali, připravovali pokrmy
a uklízeli k co největší spokojenosti
našich hostů.
Kačaba uspořádala v roce 2011 celkem 58 akcí: 10 koncertů, 12 večerů
deskových her, 7 přednášek, 15 promítání filmů, 6 výstav, 5 vernisáží a 3 benefiční koncerty.

Slovo uživatele služby
Do Kačaby jsem nastoupil v červenci
2011, ze začátku to bylo trochu divoký,
než jsem se do toho dostal, pak se to podalo, práce mi začala jít dobře a začalo
se mi tady víc a víc líbit. Baví mě být za
barem - připravovat nápoje a kávu, když
bylo narváno a byly fofry, tak sem to někdy nezvládal. Mezi kolektivem jsem si
našel hodně kamarádů, práce v Kačabě
mi přinesla první číšnické zkušenosti.
Zatím všude kde jsem pracoval před
Kačabou, tak si na mě lidé otevírali
pusu, tady se všechno řeší v klidu a to
se mi líbí.
David

Významné události roku 2011

Konec raketoplánů – poslední let Atlantis
8. - 21. července 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v Česku – je nás 10 562 214
26. března – 14. dubna 2011

Raketoplán Atlantis po svém posledním letu dosedl na přistávací dráhu 21. července zhruba
tři minuty před polednem našeho času. Uzavřel tak jednu z důležitých kapitol dobývání kosmu.
Spojené státy ukončily program raketoplánů kvůli příliš vysokým nákladům. V nejbližších
letech budou americké astronauty na oběžnou dráhu dopravovat ruské lodě Sojuz. Zhruba do
pěti let pak začnou poskytovat nová plavidla soukromé společnosti.
Raketoplány během své éry na oběžnou dráhu dopravily na 180 družic včetně Hubbleova
vesmírného dalekohledu a v posledních více než dvanácti letech se zásadním způsobem
podílely na výstavbě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). O dva raketoplány, Challenger
a Columbia, NASA přišla při tragických neštěstích.

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) patří k nejrozsáhlejším a nejkomplikovanějším statistickým zjišťováním, naposledy v České republice proběhlo v roce 2001. SLDB 2011 odhalilo
ve společnosti řadu nových trendů, které přineslo posledních deset let. Podle výsledků sčítání
v Česku rychle přibývá cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i lidí bez
vzdělání, ubývá manželství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob jejich
vytápění. Ukazuje se také, že lidé chrání své soukromí více než v minulosti, když hojně využívali možnost, že nemusí odpovídat na dobrovolné otázky o národnosti a víře.

MOŽNOSTI TU JSOU

Pracovní rehabilitace
V roce 2011 programem pracovní rehabilitace prošlo 14 účastníků, z čehož
7 program slavnostně ukončilo. Během
rehabilitace prošli tranzitním programem a všichni nalezli uplatnění na
trhu práce. Zbytek účastníků a mnoho
nových dokončí pracovní rehabilitaci
v tomto roce za podpory 3 instruktorů.
Slovo uživatele služby
V Kačabě mě to moc baví, naučil sem
se pracovním návykům, brzy vstávat a
dělat všechno, co si instruktoři přejí
– jsou přísní, ale spravedliví. Líbí se mi
tu a jsem moc spokojený. Těším se, že to
bude dobrá průprava pro další zaměstnání. Jsem spokojen jak na obsluze, tak
v kuchyni. Někdy přijde hodně lidí a to
máme hodně práce.
Václav
V Kačabě jsem spojený velmi dobře,
raději jsem na obsluze a moc mě nebaví
uklízení. Z toho co přijde potom, mám
strach tak napůl, nejraději bych ale
zůstal v Kačabě.
Standa
Vytváření vlastních pracovních míst
Společnost zaměstnala 16 osob se zdravotním postižením v provozu chráněné
pracovní dílny Café Restaurant Kačaba

na pozicích číšník/servírka, administrativní pracovnice a 20 osob se zdravotním
postižením v sociální firmě SECOND
HELP. Během roku společnost poskytuje možnost uplatnění dalším postiženým
osobám při sezónních činnostech, trzích
a distribuci novin U NÁS TO JDE, které
společnost vydává v rámci své osvětové
činnosti na podporu zaměstnávání OZP.

Významné události roku 2011
Slovo uživatele služby
V Kačabě se mi moc líbilo, bavilo mě
obsluhovat hosty a připravovat nápoje.
Na tranzitu jsem byla ze začátku nervózní, pak jsem si zvykla. Ve svojí nové
práci v KFC jsem velmi spokojená, cítím
se tam dobře. Dělám tam úklidové práce
a našla jsem si nové kamarády.
Klára

Podporované zaměstnávání
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 nastupují do tzv. Tranzitního programu. Jedná se
o postupný přechod z chráněného prostředí pracovní rehabilitace na otevřený
trh práce. Účastník dochází na praxi ke
spřátelenému zaměstnavateli a vyzkouší
si tak práci v méně chráněném prostředí,
pouze s podporou asistenta.
V roce 2011 úspěšně ukončilo pracovní rehabilitaci a našlo své uplatnění
na trhu práce 7 osob.
Ze všech absolventů od roku 2005 je
nyní více než 80 % dlouhodobě zaměstnaných.

Premiéra posledního dílu
filmové série o Harry Potterovi
7. července 2011
Josef Váňa poosmé vyhrál Velkou Pardubickou
9. října 2011

Second Help
SECOND HELP je nová sociální firma,
která nabízí návaznou službu pro program pracovní rehabilitace, jenž organizace cílové skupině osob se zdravotním
postižením 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.
V roce 2011 bylo v SECOND HELPu
zaměstnáno 20 lidí se zdravotním postižením.

Napřed jsem se bála, jestli to vůbec
Slovo uživatele služby
Jsem hrozně ráda, že jsem tu práci zvládnu, ale je to v pohodě. A když něco
tady v SECOND HELPu dostala. Je to nejde, tak mi tu pomůžou.
Mirka
moc hezká práce a hrozně mě to baví.

Děkujeme
Seznam všech těch, kteří nás podpořili
v roce 2011.
Diakonie ČCE - středisko v Plzni
Eduard Řezníček
Ing. Radko Křivánek
Josef Storzer
Nadace ČEZ
Nadační fond Albert
NESsT EUROPE nonprofit KFT.
Plzeňská teplárenská, a.s.
TI Centrum, a.s.

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

Žokej Josef Váňa poosmé vyhrál
Velkou pardubickou steeplechase
a potřetí v řadě se radoval v sedle
Tiumena.
Osmapadesátiletý žokej byl
největším favoritem sázkařů i pro
všechny soupeře. A zatímco o rok
dříve o jeho verdiktu rozhodovala
jury kvůli podezření z blokování
v cílové rovince, tentokrát nebylo
o Váňově triumfu pochyb.
Od začátku se držel na konci
pelotonu, na Taxisu ho navíc potkaly potíže a jeho kůň zaváhal,
pět stovek metrů před cílem ale
bylo jasno. “Taky je ale pravda, že
na Hadím příkopu jsem si málem
urazil nohu,” popisoval legendární žokej. “Sixteen se tam splašila
tak, že jsem si myslel, že už soupeře nedoženu. Ale na takovém
koni by vyhrál i Pepíček Váňa
mladší,” vysekl poklonu svému
Tiumenovi.
Tiumen je osmým koněm, který vyhrál “pardubickou” potřetí.
Nejúspěšnějším je legendární Železník, jediný čtyřnásobný vítěz
slavného dostihu, v sedle pokaždé
s Váňou.

Světová premiéra Harry Potter
a Relikvie smrti - část 2 se konala
ve třech biografech na londýnském náměstí Leicester Square,
kde se tradičně odbývají premiéry
britských i zahraničních filmů.
Červený koberec, určený pro
příchod filmových hvězd, začínal
už na nedalekém Trafalgarském
náměstí. Již čtyři dny předem zde
stanovaly stovky fanoušků toužících spatřit své idoly. Neodradil
je ani hustý déšť, do kterého se
Londýn v den premiéry vzbudil.
Přímý přenos sledovaly celosvětově miliony lidí.
Ve filmu musí Harry Potter
s kamarády Ronem a Hermionou
najít zbylé viteály, do kterých Voldemort uložil kusy své duše, což
není vůbec lehké. A potom svést
bitvu, která rozhodne o osudu
čarodějnického světa. Film v režii
Davida Yatese uzavírá ságu deset
let poté, co byl natočen její první
film, a čtyři roky poté, co vyšel
poslední knižní díl čarodějnické
série J. K. Rowlingové. Je to
první snímek v sérii, který byl
natočen také ve 3D. Stejně jako
předcházející film, který byl natočen podle úvodní části posledního
knižního dílu, je poměrně pochmurný a vážný. Získal však výborné ohlasy od kritiků a je také
výrazně finančně úspěšný - jen za
první víkend vydělal 168,6 milionu dolarů (2,9 miliardy korun).

Výnosy a náklady
Časopis
Unás to jde

Chráněná dílna
Kačaba

Tržba
Dotace Magistrát MP, ostatní
Dotace Úřad práce
Dotaze EU
Ostatní příjmy
Přijaté dary
Celkem výnosy

266
0
0
0
0
0
266

1 093
612
4 040
0
31
25
5 801

2 569
0
1 039
1 997
0
70
5 675

3 928
612
5 079
1 997
31
95
11 742

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

2
0
182
29
9
0
0
222

546
150
544
3 056
944
100
589
5 929

1 393
186
1 076
2 085
644
66
0
5 450

1 941
336
1 802
5 170
1 597
166
589
11 601

44

- 128

225

141
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Denní stacionář ČLOVÍČEK program pro děti a mládež
Projekty a akce 2011
Po celý rok jsem pro naše uživatele
i jejich rodiče připravili řadu akcí, které
zpestřily každodenní nabídku našich
služeb (např. návštěva Muzea strašidel,
canisterapie, návštěva ZOO, divadlo
ve Stacionáři, Vítání jara, Mikulášskou
nadílku, Vánoční besídku a spousta dalších akcí). Od května do října jsme s našimi uživateli jezdili jednou týdně na
hipoterapii do koterovského Hipocentra
Jitřenka. Podařilo se získat finanční prostředky na nákup nových potřeb a pomůcek, které jsou pro naši práci velmi
užitečné: prostěradla, osušky, matrace,
lávové kameny, masážní oleje a 3 speciální autosedačky, které využíváme při
každodenním svozu.

O programu
Denní stacionář ČLOVÍČEK program
pro děti a mládež v Plzni 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
Našich služeb využilo v roce 2011 třipotřebám jednotlivých uživatelů.
náct uživatelů.

Slovo uživatele služby
Náš syn Patrik se narodil s těžkým
kombinovaným postižením. Bylo těžké
umístit takto postižené dítě do kvalitního
zařízení. Denní stacionář navštěvuje
Patrik již 8 let. „Človíček“ je zařízení,
které našemu synovi nabízí komplexní
péči,(školu, kvalitní ošetřovatelskou
péči, každodenní rehabilitaci, zrakovou
stimulaci, masáže, muzikoterapii a mnoho dalších aktivit). Také využíváme svoz
automobilem, který stacionář vlastní.
Každý den se Patrik těší na kamarády,
„tety a strejdy“. Již si nedokážeme představit život bez tohoto zařízení. Všem
moc děkuji za péči o syna.
Věra a Patrik Š.

Cílová skupina
Děti a mládež s těžkým kombinovaným
postižením ve věku od 3 do 26 let.

Významné události roku 2011
Viktoria Plzeň postoupila do Ligy mistrů
24. srpna 2011
Poté, co Viktoria Plzeň v květnu usedla poprvé
v historii na domácí fotbalový trůn, vydobyla
si účast v elitní Lize mistrů. V odvetě play-off
porazila Kodaň 2:1 a potvrdila náskok z prvního
zápasu v Dánsku, kde vyhrála 3:1.
Plzeňský pohádkový příběh tak získal další
kapitolu. Klub v roce 2011 slavil přesně sto let
od založení, jubileum ozdobil historickým titulem. Mimořádný rok
navíc gradoval účastí v základní skupině Ligy mistrů, nejsledovanější
a nejprestižnější klubové soutěži, do níž proklouzl hned na první pokus.
Liga mistrů se do Česka vrátila po čtyřech letech. V minulosti ji hrála
Sparta, naposledy Slavia, klub z pražského Edenu. A právě tady postup
vybojovala Plzeň v zápasu s Kodaní.

Denní stacionář ČLOVÍČEK program pro mládež a dospělé
O programu
Posláním Denního stacionáře ČLOVÍČEK – programu pro mládež a dospělé
je nabídnout lidem s mentálním postižením z Plzně a okolí možnost získa
sociální dovednosti a návyky. Tímto
otevřít cestu k začlenění do společnosti
s ohledem na jejich přání, možnosti
a schopnosti.
Cílová skupina
Služby nabízíme mužům a ženám
s mentálním postižením, s kombinac
mentálního a tělesného postižení ve
věku 20–40 let, kteří ukončili povinnou
školní docházku, nemohou se již dál
vzdělávat a zaujme je nabídka našichslužeb.
Projekty a akce 2011
Týdenní pobyt v Praze byl pro všechn
zúčastněné velkým zážitkem.
Prodejní výstavy: velikonoční výstava v BancoPopolare v Plzni, DnyDé,
prodej výrobků na adventním jarmarku
v Chrástu.
Akce pro uživatele zaměřené na rozvoj sociálních dovedností:
Jak vyplývá z našeho poslání, snažíme se dát našim uživatelům možnost-

naučit se takové sociální dovednosti,
které jim pomohou v zapojení do běžné
společnosti, pokud si to přejí a pokud
jim to jejich možnosti dovolí.

Slovo uživatele služby
DS Človíček je pro mne užitečný, protože můžu dělat práci, jakou chci a dělám
to ráda. Mám ráda keramiku, na posledy
jsem dělala sluníčka, také umím ptáčky,
mísy, kuličky na korálky.
Chodím sem ráda, protože poznávám
nové lidi a pořád se něcoděje. Kecáme,
zpíváme, jsme správná parta a zaměstnanci v pohodě. Jídlo je bezva a velké
porce. Na podzim jsme byli na týdenním pobytu v Praze. Sama, bez pomoc
mamči jsem vydržela daleko větší zátěž
– překonávala jsem sama sebe, protože
jsem to chtěla.
Lenka

Jak to děláme?
Uživatelé mají možnost každý den se
účastnit pracovních aktivit (keramika, tkaní, ruční papír, drobné opravy
a technické práce, domácí práce),
komunikačních bloků zaměřených na
rozvoj sociálních dovedností (orientace
ve vztazích, ve svých vlastních přáních
a pocitech, rozvoj komunikace, poznávání souvislostí) a odpoledních volnočasových aktivit.

Komuniakční bloky
„Porada uživatelů“
Účelem aktivity je rozvoj komunikace,
zejména komunikace ve skupině, Prosazení vlastního názoru, nápadu, ale
i respektování názorů ostatních členů
skupiny. Prostřednictvím porady mohou uživatelé ovlivňovat poskytování
služby, společně vytvářejí pravidla soužití, podílejí se na plánování akcí, výletů
a každoročního týdenního pobytu.

„Kdo jsem“
Přibloku "Kdojsem" chceme pomoci
uživatelům orientovat se v oblasti vztahů a vlastní identity zážitkovo formou
za použití názorných, zejmén obrázkových, materiálů. Osvěta probíhá v uzavřených skupinách a pro uživatele ji připravují pracovníci Poradenského centra
Amorela. Pravidla pro práci s tématem
mezilidských vztahů jsou stanovena
v Protokolu sexuality.

„Lidská práva“
Chceme uživatelům zážitkovou formou,
s využitím obrázkových, filmových materiálů, hraní scének apod. umožnit orientaci v lidských právech, povinnostech
a souvislostech okolního dění.
Našich služeb využilo v roce 2011 čtrnáct uživatelů.

JDEME DÁL
postižení. Klient má zřejmou potřebu k
V roce 2011 probíhala sezení svépozískávání a rozvíjení sociálních návyků mocné skupiny pro rodinné příslušníky
a dovedností nutných pro úspěšné zapo- lidí s postižením
jení do společnosti.
Našich služeb využilo v roce 2011 patnáct klientů.
Projekty a akce 2011
V rámci individuálního projektu poskytuje od srpna 2010 program JDEME
DÁL sociální rehabilitaci lidem se zdravotním postižením.

O programu
Posláním programu JDEME DÁL je poskytovat intenzivní krátkodobý nácvik
dovedností, důležitých pro samostatný
pohyb osob se zdravotním postižením
v různých typech přirozeného prostředí.

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

Akce pro uživatele
Květnový rej v maskách, Posezení na
ranči a Vánoční tvoření.
Proběhlo několik informačních schůzek o programu sociální rehabilitace pro
účastníky pracovní rehabilitace v chráněné dílně Kavárna a čajovna Kačaba
a pro rodiče uživatelů DS Človíček program pro mládež a dospělé.
Zahájili jsme projekt hnutí Sebeobhájců pro lidi s postižením, kteří se scházejí jednou měsíčně a zabývají se tématy
a problémy všech lidí s hendikepem

Slovo uživatele služby
Začala jsem chodit do ZKUSME TO,
které se přejmenovalo na JDEME DÁL.
Teď jsem tady 3,5 roku a už jsem se naučila cestovat a teď se učím nakupování
s asistentkou Petrou. Zaujaly mě i akce
JDEME DÁL například Drakiáda
a nebo Rej masek, ze kterých nejlepší
maskou pro mě byl myslivec, hokejista
a černokněžník. Moc se mi líbí učit se
něco nového.
Katka P.

Diakonie ČCE - středisko v Plzni

Centrum SOS Archa
O programu
Centrum SOS Archa je ambulantní
krizové centrum pro děti, mládež
a do spělé, které poskytuje služby krizové pomoci a sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi. Od roku 2008 má
toto zařízení pověření k sociálně právní
ochraně dětí.
Služby jsou poskytovány anonymně
a bezplatně v bezpečném a příjemném
prostředí centra ve středu města Plzně.

Projekty a akce 2011
• Podívej se kolem…
Aktivity primární prevence na základních a středních školách v Plzni a okolí.
V roce 2011 jsme pracovali s 1203 žáky
ve 13 školách.
• Hovory v Arše
Komorní panelové besedy na aktuální
témata určené pro širokou veřejnost.

V roce 2011 služby krizové pomoci
v Centru SOS Archa využilo 254 kliSlužby krizové pomoci
entů. Pracovníci se jim prostřednictvím
Posláním krizových služeb v Centru kontaktů a intervencí věnovali v rozsahu
SOS Archa je poskytovat dětem, mlá- 1 043 hodin.
deži a dospělým a také párům a rodinám psychickou podporu a bezpečné
provázení při zvládání obtížné životní
situace, kterou vnímají jako naléhavou,
krizovou, a nebo 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.
Okruh osob, kterým je služba určena
Služby krizové pomoci v Centru
SOS Archa jsou určeny dětem, mládeži, dospělým jak jednotlivcům,
tak také párům a rodinám v obtížné
životní situaci. Osvětové aktivity směřujeme k široké veřejnosti.

Příklad dobré praxe z Centra SOS
Archa
Do Archy v krizi přichází po telefonickém objednání mladá dívka. O krizovém
centru se dozvěděla na internetu. Dívka
projevovala nervozitu, byla ve velkém
napětí. Věc, s kterou přišla, se týkala
problému gamblerství v blízké rodině,
které tím hrozila exekuce na dům. Na
psychiku dívky měla tato situace zásadní
dopad. Za měsíc skládá státnice na vysoké škole. Popisuje velké problémy se
soustředěním a studiem, špatně spí, připadá si jako „za sklem“. Do této doby
byla dívka samostatná, aktivní, schopná
starat se jak o sebe, tak částečně i svoji
rodinu. Výše popsané problémy ji svojí
intenzitou zaskočily, uvedly ve zmatek
a nejistotu. Klientka prožívala skličující
obavy o zdravotní stav svých blízkých,
přebírala odpovědnost na sebe, žila ve
velkém stresu. Při společné práci se dívka dokázala zorientovat ve své situaci.
Podle svých slov dokázala přijmout své
hranice pomoci rodině, což jí přineslo
zásadní úlevu. Následující konzultaci se
již cítila psychicky lépe, rodinnou situaci již nevnímala tak zatěžující, problémy
se soustředěním na studium odeznívaly.
Na základě tohoto výsledku a hodnocení
jsme spolupráci ukončili.

Služby pro rodiny s dětmi

Posláním
sociálně
aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi v Centru
SOS Archa je pomoci dítěti a jeho
rodině zlepšit obtížnou životní situaci ohrožující jejich spokojený život
s důrazem na práci s celou rodinou.
Okruh osob, kterým je služba určena
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi v Centru SOS Archa jsou určeny rodinám, ve kterých žijí ohrožené
děti ve věku cca 3-18 let, zejména:
• děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte;
• děti s výchovnými problémy, kdy lze
předpokládat jejich zvládnutí prostřed-

nictvím poradenství při výchově;
• děti nacházející se v situaci, která
může ohrozit jejich zdravý vývoj či
psychický stav (situace ztráty či rozpadu rodiny v důsledku úmrtí, rozvodu;
nepříznivá situace v rodině v důsledku
např. výskytu domácího násilí, konfliktů, sociálně-patologických jevů, dlouhodobého onemocnění rodiče)
• děti ohrožené jednorázovou situací,
která pro ně samotné i pro jejich rodinu
může znamenat mimořádnou psychickou zátěž (např. přepadení dítěte);
• děti setrvávající dlouhodobě v zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (např.
šikana).

MŮJ 1+0

O programu
Posláním programu MŮJ 1+0 chráněné
a podporované bydlení je poskytovat
dospělým lidem s mentálním postižením
dle jejich individuálních potřeb takovou
podporu, kterou potřebují k tomu, aby
mohli žít ve skupinovém či individu-

álním (párovém) bydlení s co nejmenší
mírou asistence.
Program MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení nabízí tyto služby:
• Služba chráněné bydlení
• Služba podpora samostatného bydlení

Projekty a akce 2011
Terénní program
SOS rodina
O programu
Komplexní a efektivní podpora rodin Posláním programu je přispívat k odambulantně-terénní formou.
stranění obchodování s lidmi, vykořisťování a komerčního zneužívání.
V roce 2011 využilo služby pro rodiny Poskytovat podporu a ochranu osobám
57 rodin, ve kterých bylo 58 dětí. Pra- vykořisťovaným a obchodovaným, kocovníci se jim prostřednictvím kontaktů merčně zneužívaným a osobám vykořisa intervencí věnovali v rozsahu 963 ťováním a obchodováním ohroženým,
hodin.
minimalizovat rizika jejich způsobu
Příklad dobré praxe z Centra SOS života a zastavit zhoršování jejich sociální situace.
Archa
Kde, jak, jak dlouho a s kterým z rodičů bude dítě trávit další čas, když jsou Cílová skupina
manželé v rozvodovém řízení. To je ná- Okruh osob tvoří osoby potencionálně
stin velmi časté a v poslední době více- obchodované a vykořisťované, osoby
méně typické situace, kdy k nám klienti komerčně zneužívané a osoby těmito
přichází s žádostí o pomoc. V těchto vy- jevy ohrožené na území SO ORP Plzeň,
pjatých okamžicích každý z rodičů hájí SO ORP Rokycanya SO ORP Nýřany.
tu svou část „koláče“ a není schopen Služba je určena zejména lidem, kteří
ustoupit či slevit ze svých požadavků. přechodně nemohou řešit svoji nepřízPsychologická intervence v takovém nivou situaci vlastními silami. A to bez
případě spočívá v zajištění potřeb dítěte, rozdílu věku, pohlaví, etnicity, státní
stejně jako v posouzení míry vazeb k ro- příslušnosti.
dičům. V době, kdy pracuje psycholog
s dítětem, konzultuje sociální pracovni- Našich služeb využilo v roce 2011
ce s rodiči možnosti dohody a pomáhá celkem 177 uživatelů (ORP Plzeň - 95,
jim v roli nestranného prolomit barieru ORP Rokycany – 47 a ORP Nýřany
– 35)
nevraživostí a zlostí.

Významné
události
roku 2011

Petra Kvitová vyhrála
Wimbledon
2. července 2011
Petra Kvitová je wimbledonskou
šampionkou. Česká tenistka ve
finále nejslavnějšího turnaje planety přehrála Rusku Marii Šarapovovou a stala se první českou
vítězkou ve dvouhře po třinácti
letech. Završila tak fantastickou
pohádku, v celém turnaji předváděla skvělý tenis a v sedmi
zápasech ztratila jen dva sety.
Kvitová navázala na triumf
Jany Novotné z roku 1998. A po
svém vzoru Martině Navrátilové
(1990) je první levorukou tenistkou, která v All England Clubu
vyhrála.
V jednadvaceti letech je zároveň nejmladší šampionkou
od roku 2004, kdy Wimbledon
ovládla tehdy sedmnáctiletá
Šarapovová. Výhra Kvitovou posunula na sedmé místo světového
žebříčku, dosud nejvýše v kariéře.

Slovo uživatele služby
„S vámi to všechno jde. Předtím mi
pořád říkali, že příště nebo že to nejde.
Nechtěli mi to dát. Samotné se mi to nedařilo a najednou to jde rychle.“ Uživatelka služby komentuje proces vyžádání
dokumentů od pracovních agentur, na
které má ze zákona právo. V tomto
případě stačilo uživatelku doprovodit
a podpořit ji v jejím oprávněném požadavku.

Více na www.sosarcha.cz

Cílová skupina
Služba chráněné bydlení je určena lidem
od 18 – 40 let (při vstupu) s lehkým až
středně těžkým mentálním postižením,
se zájmem o život v běžném prostředí,
s možností si zvolit si svůj životní styl
a aktivně se zapojit do běžných každodenních aktivit. Dále je služba určena
lidem, kteří jsou schopni samostatného
pobytu v bytě.
Služba podpora samostatného bydlení
je určena lidem od 19 – 64 let (v době
uzavření smlouvy) se zdravotním postižením, kteří mají zajištěno bydlení,
mají zájem o podporu vedení vlastní domácnosti, zvládají péči o vlastní osobu
a nepotřebují pomoc při osobní hygieně.
Dále je služba určena lidem, kteří jsou
schopni samostatného pobytu v bytě.

O letních prázdninách uživatelé z chráněného bydlení odjeli na zaslouženou
dovolenou do kempu na břehu Hracholuské přehrady. Spolu s asistenty si
užívali krásného letního počasí, výletů
a volnočasových aktivit. Služba podpora samostatného bydlení si v srpnu
připravila prezentaci nejen pro rodiče
pečující o osoby se zdravotním postižením, a představila jim tak vše, co
může služba pro uživatele nabídnout.
V předvánočním čase proběhlo společné setkání uživatelů služby v příjemném prostředí na faře v Chrástu, kde se
uživatelé mohli seznámit mezi sebou,
zazpívat si koledy a vytvořit si jednoduchou ozdobu. Den před Štědrým dnem
byla tradiční besídka uživatelů chráněného bydlení, kde si mezi sebou předali
dárky a připravili i malé překvapení pro
Projekty a akce 2011
své asistenty. Našich služeb v roce 2011
V roce 2011 se program zapojil do využilo ve službě chráněné bydlení
tradiční benefiční sbírky Akce cihla. 8 uživatelů a ve službě podpora samoNa našem stánku si lidé mohli zakou- statného bydlení 10 uživatelů.
pit a vybarvit barvami dle chuti cihlu.

Slovo uživatelů služby:
Jsem tady ráda.
Mám blízko rodinu,
hlavně malou neteř
a sestra mi moc
pomáhá.
Z.Š.
Jsem tu hrozně rád.
Strašně spokojenej.
Máme tu dobrou partu. Nechtěl bych
odejít. Asistenty mám hrozně rád a bez
nich bych byl vyřízenej.
M.F.
Jsem tu spokojená. Naučila jsem se
spoustu věcí. Umím prát, žehlit, vařit
a i péct. Před svátky jsem si dokonale
sama uklidila. S lidmi tu vycházím moc
dobře.
V.L.

Diakonie ČCE - středisko v Plzni

Amorela
Projekty a akce 2011
V tomto roce jsme se soustředili hlavně na probíhající projekt Vzdělávání
v oblasti sexuality, který je financovaný
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím OP LZZ. Ten probíhá
v období 1. 7. 2010 – 30. 6. 2012. Jeho
hlavním cílem je rozšířit systém akreditovaného vzdělávání a podpořit odborný
rozvoj sociální pracovníků a pracovníků
v sociálních službách z řad zadavatelů
a poskytovatelů sociálních služeb registrovaných na území Karlovarského,
Plzeňského a Jihočeského kraje. Tak
přispěje ke zkvalitnění poskytovaných
sociálních služeb a k posílení integrace
osob s mentálním postižením.

O programu
Smyslem poradenského centra je poskytnout možnost lidem s mentálním
postižením lépe zacházet se svou sexualitou a více se orientovat v mezilidských
vztazích. Zároveň ty, kteří jsou s nimi
v kontaktu, podpořit v pozitivním přístupu k této oblasti a pomoci se v ní více
orientovat. Nabízíme besedy, konzultace, osvětu, podporu při tvorbě Protokolu Více na www.esfcr.cz
sexuality, vzdělávací akce apod.
V průběhu roku proběhly 2 vzdělávací
programy určené sociálním pracovCílová skupina
níkům a pracovníkům v sociálních
Tento speciální projekt je určenjak lidem s mentálním postižením, tak jejich
rodinám či přátelům i pracovníkům ze
sociálních služeb.

službách z řad zadavatelů a poskytovatelů Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje.
Jde o vývojovou záležitost, na jejímž
konci vznikne 8 vzdělávacích modulů,
které budou následně akreditovány
a nabízeny po celé ČR.
Více na sexualita.diakonie.cz
Slova účastníků kurzu
„Líbí se mi to, jakým způsobem podáváte a předáváte informace. Shrnutí tématu na konci – hezky si člověk připomene,
co za dva dny slyšel. Líbilo se mi použití
prezentace a darování pěkně zpracovaných materiálů.“
„Děkuji mnohokrát. Svou praxi teprve
začínám a tímto kurzem jste mi v mnohém otevřeli oči. Slova jako respekt,
úcta, odpovědnost, soukromí konečně
získali konkrétní obrysy. Své dojmy budu
šířit, kudy budu chodit.”

Významné události roku 2011
Úplné zatmění Měsíce
15. června 2011
Jedno z nejočekávanějších měsíčních
zatmění v tomto desetiletí nastalo
ve středu 15. června ve večerních
hodinách krátce po západu Slunce.
Měsíc při něm procházel přímo středem zemského stínu a fáze úplného
zatmění trvala přes 1 hodinu a 40 minut. To z něj učinilo páté nejdelší
úplné zatmění 21. století.
Zatmění Měsíce vzniká, když se Měsíc v úplňku ocitne v zemském
stínu. Protože je průměr zemského stínu ve vzdálenosti Měsíce asi
trojnásobně větší než disk Měsíce, může se náš přirozený souputník
ponořit do stínu i celý. V takovém případě pak nastává úplné zatmění
Měsíce.
Úkaz je poměrně vzácný. Měsíční dráha je vůči rovině dráhy Země
skloněna přibližně o 5°, a proto k zatmění nedochází při každém úplňku. V jednom roce může dojít maximálně ke třem měsíčním zatměním
různého druhu. Úplné zatmění je ještě méně obvyklé – nastává průměrně jednou za jeden a čtvrt roku a je pozorovatelné jen z té polokoule,
kde je v době úkazu zrovna noc. V České republice tak můžeme spatřit
4 až 6 úplných zatmění Měsíce za jedno desetiletí.

Více na www.amorela.cz
Našich služeb využilo v roce 2011 celkem 96 lidí.

Dobrovolníci
Definice služby
Dobrovolníci se mohli zapojit do dobrovolnické činnosti v rámci všech programů Diakonie ČCE – středisko v Plzni
a její dceřiné společnosti MOŽNOSTI
TU JSOU, o.p.s. Do jednotlivých programů byli dobrovolníci zařazováni
podle svého zájmu o jednotlivá pracoviště a podle aktuálních potřeb organizace.
V průběhu kalendářního roku 2011
bylo uzavřeno 41 platných dobrovolnických smluv na všech 9 pracovištích.
Akce v roce 2011
V dubnu proběhl pro dobrovolníky
jednodenní vzdělávací kurz s tématem
„Sexualita – Cože! I s ní se mohu setkat při dobrovolnické práci?“ Cílem
bylo podpořit pozitivní přístup v této
oblasti a pomoci se v ní více orientovat,
abychom se mohli vyhnout některým
chybám.

Výrok auditora

V červnu při akci Diakonie ČCE
– středisko v Plzni „Dny Dé“ byli
rozdávány letáčky na ulici a došlo také
k navázání spolupráce s budoucími dobrovolníky.
V průběhu září a října proběhly prezentační akce dobrovolnické služby na
spolupracujících plzeňských školách,
přičemž došlo i ke kontaktování nových
škol a navázání spolupráce.
Začátkem listopadu proběhl Den
s dobrovolníky, kterého se Diakonie
také účastnila.
V prosinci byli někteří z našich dlouhodobých dobrovolníků oceněni vrámci
již tradiční akce ANDĚL 2011, kterou
pravidelně pořádá Odbor sociálních
služeb MMP.
Diakonie ČCE - středisko v Plzni
vlastní akreditaci pro oblast dobrovolnické služby udělenou Ministerstvem
vnitra ČR.

Slovo dobrovolníka
„Jako
dobrovolník jsem
v Diakonii teprve nováček. Už
v průběhu školní praxe, kterou
jsem v těchto organizacích absolvovala,
jsem věděla, že i po jejím skončení budu
chtít jak ve Človíčku, tak v Možnosti tu
jsou, o.p.s. dále působit.
Každá z mých dobrovolnických činností je jiná, ale přesto je něco spojuje… Ať už jsou to lidé, které jsem ještě
neviděla bez úsměvu na tváři nebo pocit,
že mě tato práce naprosto naplňuje a na
konci každého dne se už těším na ten
další strávený péčí o děti ve Človíčku
nebo pomocí při zapracovávání se na
otevřeném trhu práce v tranzitním programu.“
Jana S.

Zůstaňte ve spojení se světem!
O programu
Projekt Zůstaňte ve spojení se světem!
nabízí cílové skupině vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních
technologií a dále podporu v dovednostech osobního uplatnění na trhu práce
a možnostech vlastního sebeuplatnění.
Odborný realizační tým projektu
Zůstaňte ve spojení se světem! tvoří
pracovníci Diakonie ČCE - středisko
v Plzni a středisko Radost v Merklíně
podpořený pracovníky partnerských
organizací Ledovec, o.s., Základní škola
speciální Diakonie ČCE Merklín, MOTÝL o.s. a A TREND, s.r.o.
Cílová skupina
Osoby pečující o osobu blízkou nebo
o závislého člena rodiny.
Projekty a akce 2011
Dne 8. 12. 2011 proběhla v Korandově
sboru, Anglické nábřeží 13 v Plzni závěrečná konference projektu. Této konference se zúčastnilo 37 osob, pozváni
byli účastníci projektu a nechyběl ani
realizační tým projektu.Projekt nabízel
v průběhu dvou let nabídku vzdělávání v oblasti počítačových dovedností
a osobnostního rozvoje. Celkem bylo
podpořeno 100 osob z cílových skupin:
osoby pečující o osobu blízkou a osoby
pečující o závislého člena rodiny.
Projektu se v roce 2011 zúčastnilo 78
osob.

Slovo uživatele služby
Pečuji o 16letou dceru s těžkým kombinovaným postižením a moje možnosti
dalšího vzdělávaní jsou dost komplikované. Proto jsem byla velice ráda, že
se mohu naučit lépe pracovat s počítačem, a nejen to, naučila jsem se hodně
nového i v dalších kurzech a poznala
hodně milých lidí. Přitom vše probíhalo
s ohledem na naše potřeby a možnosti,

se zajištěním osobní asistence pro naše
děti. Věřím, že všechny nové poznatky
a dovednosti mi pomohou při hledání
pracovního uplatnění a rozšíří moje
možnosti skloubit náročnou péči o moji
dceru s případným zaměstnáním. V neposlední řadě bych chtěla ocenit nejen
profesionální, ale i přátelský přístup našeho lektora a koordinátorů projektu.
Jitka V.

REKAPITULACE

Storypoint

Výnosy a náklady
Denní
stacionář
ČLOVÍČEK

Chráněné bydlení a podporované bydlení

Centrum SOS
Archa
Terénní programy

Jdeme dál,
Sociální
rehabilitace

vrcholový
management,
projekty OPLZZ *)

MTJ
CELKEM

Tržby za vlastní výkony
Dotace Plzeňský kraj
Dotace MPSV
Dotace Magistrát MP, obvody
Ostatní dotace
Dotace EU
Ostatní příjmy
Přijaté dary
Příjmy z hosp. činnosti
Celkem výnosy

585
325
770
1 645
0
0
277
268
11
3 881

2115
100
650
315
0
0
41
40
0
3 261

1 242
88
510
1 085
0
0
15
653
12
3 605

1 138
0
0
20
0
0
0
40
0
1 198

91
30
0
70
125
4 238
610
140
342
5 646

5 171
990
543 0
1 930 0
3 135
300
125
3 719
4 238
1 140
94316
1 141
204
365
614
17 591
6 983

Spotřeba mat. a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Nákl. hosp. činnosti
Celkem náklady

514
350
1 788
596
107
535
2
3 892

266
642
1 732
589
62
7
0
3 298

222
981
1 825
597
45
33
0
3 703

115
186
674
230
6
0
0
1 211

223
1 780
2 104
664
73
684
0
5 528

1 340
912
3 939
505
8 123
3 543
2 676
1 046
293
151
1 259 0
2
1 141
17 632
7 298

- 11

- 37

- 98

- 13

118

- 41
-315

Hospodářský výsledek

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

Děkujeme
Seznam všech těch, kteří nás podpořili Obec Lhota pod Radčem
Obec Vrhaveč
v roce 2011.
Obec Vstiš
Diakonie ČCE – středisko
Obecně prospěšná společnost Úhlava
Radost v Merklíně
Obecní úřad Otěšice
Státní, krajské a obecní instituce
Pavel Staněk
Ministerstvo práce a sociálních věcí
REX Controls, s.r.o.
Plzeňský kraj
Rodina Plichtova
Regionální operační program NUTS II. Rodina Drátovníkova
Jihozápad
TJ Lučina Ptenín
Magistrát hlavního města Prahy
VPÚ Deco Plzeň, a.s.
Statutární město Plzeň – Městský obvod Západočeské konzumní družstvo Plzeň
Plzeň 1
Zdena Kubešová
Dále nás podpořili
Město Holýšov, Horšovský Týn, MěAntonín Drozda
čín, Nalžovské Hory, Nýrsko, Přeštice,
Bc. Miroslav Man
Přimda, Rabí, Sokolov, Staňkov, Starý
Eva Havlíková
Plzenec, Švihov, Teplá, Všeruby
Faitovo zahradnictví
Fleuriada Česká s.r.o.
Obec Bolkov, Čermná, Dnešice, HráHelena Konopíková
dek u Sušice, Ježovy, Křenice, Lhota
HerBio spol. s r.o.
pod Radčem, Merklín, Otěšice, PoChezop s.r.o.
děvousy, Přelíc, Příchovice ,Ptenín,
Jan Špilar
Roupov, Rozvadov, Tlučná, Tymákov,
Jiří Majer
Vrhaveč, Vstiš
Lékárna u Matky Boží s.r.o.
Dárci a sponzoři
Ltweb s.r.o.
ČEPS, a.s.
Lukrena a.s.
Diecezní charita Plzeň
Makro & Cash s.r.o.
Dnešická zemědělská a.s.
Marie Mikešová
Eva Zýková
Maso West, s.r.o.
Farní sbor Domažlice
Mgr. Miloslava Vladařová
Farní sbor Merklín
Mudr.Jarmila Krátilová
Fialka Jiří
Orange s.r.o.
HASIT Šumavské vápenice
Seitz-Folien, s.r.o.
a omítkárny a.s.
Toner RL, spol.s r.o.
IAC Group s.r.o.
Zaměstnanci dětské organizace NalžovIlona Němcová
ské Hory
Imrich Lozsi
Diakonie ČCE – středisko
Ing. Helena Formanová
v Rokycanech
Ing. Petr Viktora
Ing. Martin Langmajer
Státní, krajské a obecní instituce
Jan Záhlava
Město Rokycany
Jaromír Vébr
Magistrát města Plzně
Jiří Žabka
Město Dobřany
Karel Žáček
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Klub seniorů Klatovy
Operační programy SF EU
Lenka Helebrantová
Plzeňský kraj
Město Nýrsko
Dárci a sponzoři
Miroslav Szewczyk
Českobratrská církev evangelická
MUDr. Helena Boukalová
Diakonie ČCE
MUDr. Marta Cihlářová
Luterská světová federace
Nadace Charty 77 Konto Bariéry
MUDr. Václava Gutová
– projekt Cesty k lidem
Verein Milidu
Obec Ježovy

Diakonie Českobratrské církve evangelické otevřela v Plzni Storypoint – místo
příběhů.
Na středeční dopoledne 9. listopadu
naplánovala Diakonie ČCE slavnostní
otevření nového prostoru s názvem
Storypoint. Tento prostor vznikl s cílem
vytvářet možnost pro setkání, propojování uživatelů a dárců sociálních služeb,
a upevňování vztahů mezi partnery. Prostřednictvím vernisáží představí příběhy
nejen z oblasti sociálních služeb, ale
i rozvojové pomoci. Na tomto místě budou probíhat zajímavé výstavy, odborné
semináře s tématikou sociálních služeb,
rozvojové a humanitární pomoci, společenské odpovědnosti firem, fair trade
a ekologie.
„Diakonie ČCE má nezastupitelnou
roli v poskytování sociálních služeb
v našem městě a já jsem moc rád, že
tady takové místo určené pro setkávání,
kde se zároveň bude moci kdokoli dozvědět o fungování Diakonie, vzniklo,“
uvedl primátor statutárního města Plzeň
Mgr. Martin Baxa, který nad Storypointem převzal záštitu. Novému prostoru
ji rovněž poskytl hejtman Plzeňského
kraje Milan Chovanec, kterého na slavnostním otevření zastoupil člen Rady
Plzeňského kraje pro sociální oblast
Mgr. Miroslav Brabec.
Svým osobitým humorem setkání
obohatil patron Storypointu herec
Pavel Nový, jehož životní příběh by
bezpochyby zapadl mezi ostatní, které
toto nevšední „místo příběhů“ postupně
představí.

U příležitosti slavnostního otevření
byla 1. náměstkem Diakonie ČCE Ing.
Tomášem Nejedlem zároveň představena nově vznikající organizace Diakonie
ČCE – středisko Západní Čechy. „Vyslyšeli jsme přání tří dosavadních středisek v Merklíně, Plzni a Rokycanech,
která sama cítila potřebu spojení. Od
této změny si slibují, že se stanou silnější, akčnější a celkově větší a stabilnější
organizací. Pro klienty nepřinese sloučení středisek žádné zásadní změny,“
dodal Nejedlo.
Na závěr akce požehnal Storypointu
farář ČCE Mgr. Karel Šimr. Krátký
obřad obohatil zpěv tradicionálu, do
kterého se zapojila většina přítomných.

Diakonie ČCE – středisko v Plzni
Státní, krajské a obecní instituce
Magistrát města Plzně
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Operační programy SF EU
Plzeňský kraj
Úřad městského obvodu Plzeň 1
Úřad městského obvodu Plzeň 2
Úřad městského obvodu Plzeň 3
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Dárci a sponzoři
Bedřich Zscherp
Comfort sdružení, a.s.
ČSOB , a.s. – pobočka Plzeň
David a Goliáš, o.s.
Diakonie ČCE
Diamond Floor s.r.o
Družstvo HLS, v.d. Plzeň
Ing. Jan Nozar
JUDr. Jaroslav Šíma
JUDr. Karel Havel
KENOX spol. s r.o.
Ladislav Štítkovec
MUDr. Ludmila Boudová
MUDr. Petr Mikoláš
Nadace 700 let MP
Nadace Divoké husy
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Sirius
Nadační fond J&T
Nepal o.s.
Olivova nadace
PharmDr. Petr Mráz
Pebal s.r.o
Plzeňská teplárenská, a.s.
Portus Praha, o.s.
Realitní kancelář PUBEC s.r.o.
RNDr. Aleš Řehula
RWE Energie, a.s.
Saportan, s.r.o.
Společnost DUHA
STONE DTP s.r.o.
ŠKODA JS a.s.
TI centrum, a.s.
VDV - Nadace Olgy Havlové
Veselá Šárka
Vlastimil Stříbrný
Výtahy VOTO Plzeň s.r.o.
Zdislava Šecová

Významné
události roku
2011
Dále nás podpořili
Ateliér Soukup s.r.o.
Ateliér Falátek s.r.o.
Banco Popolare - pobočka Plzeň
Bílý slon, s.r.o.
Farní sbor ČCE v Plzni – Korandův
sbor
Farní sbor ČCE v Chrástu
Imper- Art s. r. o.
PilsFree, o.s.
Rengl, s.r.o.
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice, o. s.
Vodárna Plzeň, a.s.
West Media, s.r.o.
Velký dík patří rovněž všem, kteří přispěli v rámci Akce cihla. Výtěžek ve
výši 17 100 Kč bude použit na rekonstrukci zázemí služby Můj 1+0 chráněné
a podporované bydlení.

Počet obyvatel Země dosáhl 7
miliard
31. října 2011
Počet obyvatel Země dosáhl sedmi miliard. Jubilantem byl úředně
určen novorozenec z ruského
Kaliningradu. Pjotr Nikolajev se
narodil dvě minuty po půlnoci
místního času. Slavilo se ale i
na Filipínách, kde se chvíli před
půlnocí narodila holčička Danica.
Experti pochybují, že lze skutečné prvenství určit. 31. říjen jako
den, kdy se oficiálně přehoupl
počet obyvatel naší planety přes
sedm miliard, vybral Fond OSN
pro otázky populace. Je to ale jen
symbol, protože demografové se
v přesných počtech neshodnou.
Otázku, které dítě je “tím pravým
sedmimiliardtým”
obyvatelem
Země, odmítl na následné tiskové
konferenci zodpovědět i generální
tajemník OSN Pan Ki-mun. Podle
něj jde o čistě o symbolickou deklaraci, jejímž záměrem bylo přilákat pozornost světových vůdců
k populační explozi.

