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Diakonie Západ v číslech roku 2019
Diakonie Západ je střediskem Diakonie ČCE, druhého největšího poskytovatele sociálních služeb v České republice.
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12+3

179

94

Již 7 let působila jako
středisko vzniklé fúzí
středisek Merklín,
Rokycany a Plzeň v roce
2012.

Nabízela 12
registrovaných
sociálních služeb a dále
náhradní rodinnou
péči, dobrovolnictví
a preventivní aktivity.

Zaměstnávala 179 lidí
z regionu.

Hospodařila s více než
94 mil. Kč/rok.

3+1

3 161

2 345
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Měla pověření k SPOD,
akreditaci dobrovolnictví,
certifikaci primární
prevence a akreditaci
pro poskytování služeb
v oblasti oddlužení.

Služby využilo více než
3160 klientů.

V rámci preventivních
aktivit podpořila 2 345
žáků a pedagogů.

Prostřednictvím dceřiné
společnosti Možnosti tu
jsou, o.p.s. provozuje:
Café Restaurant Kačaba,
Secondhelpy, Zdravé
svačiny a Ekozahradu
v Rakové.
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Slovo ředitelky, slovo duchovního

Lucie Petříčková
Rok 2019 v Diakonii Západ by se dal
shrnout do jednoho slova: REKONSTRUKCE. Ta nejvíce viditelná probíhala v Merklíně, kde jsme po dlouhých
přípravách konečně spustili rekonstrukci hlavní budovy Domova Radost. Celá
stavba byla možná jen díky tomu, že
část našich klientů získala prozatímní
azyl v prostorách Centra sociálních služeb ve Stodu. A když už tam byli, opravili jsme také střechu přístavby a obě
koupelny v domečcích. Nutno říct, že
pro Domov Radost byl celý rok velmi

Ondřej Pellar
ÚCTA, SPOLUPRÁCE, PRAVDIVOST.
Mám radost, že „modré“ hodnoty
Diakonie Západ v roce 2019 nikam

náročný a projevil se i v obměně pracovníků, a to i na vedoucích pozicích.
Velká personální přestavba proběhla
v řadách vedoucích pracovníků napříč
celým střediskem. Nově nastavované
zaškolovací procesy jsme měli možnost vyzkoušet nejen u vedoucího pobytových služeb, ale také u vedoucího
služeb pro děti a mládež, vedoucí terénních služeb pro osoby s postižením,
vedoucí ekonomického oddělení a vedoucí oddělení projektového managementu.
A když už noví lidé, tak i nové systémy.
Rekonstrukcí prošla naše interní diakonická informační základna. Od ledna 2019 pracujeme v systému Office
365 a dá se říct, že díky němu je nyní
Diakonie Západ, ač rozprostřena po
celém Plzeňském kraji, uložena informačně celá na jednom místě.
Jistě máte zkušenost, že při rekonstrukci se občas nějaká ta zídka či zeď
přistaví navíc. Tak i Diakonie Západ,
resp. jedna z jejích služeb – Jubilata –
připojila lokalitu. Od ledna 2019 můžou
naši pečovatelskou službu využívat klienti také v Nýřanech.

nezapadly. Ani jsme je nijak neznehodnotili. Stále byly a i budou nejen
v oficiální platnosti, ale současně jsou
i živou částí celého střediska.
Během roku bylo znát, jak se hodnoty prolínají do práce i do života
střediska. Spolupráce mezi službami i podporou, starost správní rady o všechny aspekty života střediska, ochota pomoci při
krizových chvílích a taky sounáležitost při bohoslužbách a biblických
hodinách. I zvenčí to bylo celkem
patrné. Panovala spokojenost s poskytovanými službami. Péči Diakonie
ocenili nejen klienti a jejich rodiny, ale
i obecní a státní správa, i další organizace. To samozřejmě není dáno jen

A „rekonstrukční“ práce probíhala i ve
všech ostatních službách a odděleních. Ať už to byla potřeba nastavit si
nová pravidla pro fungování s novým
vedoucím, vytvořit strategické plány
pro rozvoj v dalším období či připravit projekt, který nám pomůže revitalizovat budovu Stacionáře Plamínek
v Merklíně.
V Diakonii Západ se stále něco děje.
Hodně pracujeme, stále vymýšlíme, jak
to zařídit, aby se nám pracovalo lépe
a naši klienti dostávali kvalitnější služby.
Každá povedená věc je oslavou. Vím,
že bez nasazení, ochoty a trpělivosti
našich pracovníků, bez důvěry našich
klientů a jejich rodin a štědrosti a zájmu
našich podporovatelů by to nešlo. Proto Vám všem děkuji. Vážím si toho, že
díky Vám všem můžeme být součástí
diakonického díla, které v červnu 2019
oslavilo své 30. výročí od znovuobnovení své činnosti. Diakonie ČCE v roce
2019 slavila a my slavili s ní. A o tom,
co se nám povedlo, si přečtěte víc na
následujících stránkách.
Lucie Petříčková

hodnotami samými. Je to tím, že je
přijímáme i sami pro sebe. Stávají se
postupně našimi osobními hodnotami v práci i v životě. Možná byly i naším osobním vyznáním světu, který
většinou dbá o jiné hodnoty.
Mám radost, že tyto „modré ostrůvky“ přežily další rok. Chci poděkovat všem, kteří k tomu napomohli,
kteří zůstali, i těm, kteří odešli. Věřím,
že tyto „modré hodnoty“ nás budou
všechny provázet i dál.

Diakonie Západ

Diakonie ČCE — středisko Západní Čechy

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.

› odborné sociální poradenství,

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.

› sociální rehabilitace,

Používá kromě svého oficiálního názvu
též zkrácený „obchodní“ název Diakonie Západ, a to zejména v komunikaci s veřejností a donátory, stejně tak
v této výroční zprávě.

Poslání
Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí.
Naše pomoc má mnoho tváří.

Vize
Jsme vyhledávanou organizací, kvalitou a inovacemi inspirujeme ostatní.

Hodnoty
Úcta
› „Miluj bližního svého jako sebe
samého.“ (Mk 12, 28-31)

› podpora samostatného bydlení,
› sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi,
› terénní programy.

Další činnosti
› náhradní rodinná péče,
› aktivity primární prevence,
› dobrovolnictví.

› krizová pomoc,

Martina Skutková
vedoucí oddělení PR a fundraisingu
Mgr. Václava Egermaierová
vedoucí oddělení projektového
managementu

Předseda
Mgr. Lucie Petříčková
lucie.petrickova@diakoniezapad.cz

Mgr. Irena Macháčková
vedoucí služeb pro rodiny s dětmi

Členové SRS
Mgr. Lenka Houšková
lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Mgr. Lukáš Eisenvort
vedoucí služeb krizové pomoci
a primární prevence

Markéta Pinterová, DiS.
marketa.pinterova@diakoniezapad.cz

Jan Neckář, DiS.
vedoucí poradenských služeb

Ing. Václava Krausová
vaclava.krausova@diakoniezapad.cz

Mgr. Jiřina Ullmanová
vedoucí služeb náhradní rodinné péče

Mgr. Václava Egermaierová
vaclava.egermaierova@diakoniezapad.cz
(od 1. 4. 2019)

Mgr. Klára Jedličková
vedoucí služeb pro děti a mládež
(do 30. 9. 2019)

Dozorčí rada střediska

Mgr. Vojtěch Vrobel
vedoucí služeb pro děti a mládež
(od 14. 10. 2019)

Předseda DR
Mgr. Karel Šimr, Ph.D.

Management střediska

› chráněné bydlení,

Mgr. Lenka Houšková
vedoucí personálního oddělení

Jiří Stiller
vedoucí provozního oddělení

› domovy pro osoby se zdravotním
postižením,

Pravdivost
› „Život v pravdě otevírá dveře na
cestě člověka k člověku.“ (1 Tes 5, 15)

Ing. Václava Krausová
vedoucí ekonomického oddělení

Správní rada střediska

› denní stacionáře,

Spolupráce
› „Každý má v druhých to, co sám
neobdržel.“ (1 Petr 4, 10)

› nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež,
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› pečovatelská služba,

Členové DR
MUDr. Václava Gutová
Ing. Martin Helebrant, MBA
Ondřej Pellar
Mgr. Jan Satke
Ing. Pavel Šalom
Ing. Josef Beneš
JUDr. Jaroslav Tomášek
Mgr. Lenka Korpová
Oto Tichý
Mgr. Miroslav Hamari

Registrované sociální služby

Ondřej Pellar

› odlehčovací služby,

Markéta Pinterová, DiS.
zástupce ředitele

Mgr. Lucie Petříčková
ředitel střediska

Bc. Jitka Čechová
vedoucí terénních služeb pro seniory
Mgr. et Mgr. Václava Bláhová
vedoucí ambulantních služeb pro osoby
s postižením
Bc. Monika Čermáková
vedoucí pobytových služeb pro osoby
s postižením (do 31. 7. 2019)
Michal Herajt
vedoucí pobytových služeb pro osoby
s postižením (od 1. 12. 2019)
Bc. Barbora Hrdonková
vedoucí terénních služeb pro osoby
s postižením
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Pomáháme dětem najít
štěstí v nové rodině.

Naši pracovníci pomáhají náhradním rodinám vytvářet
bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Naše služba v roce 2019
Po celý rok jsme naplňovali své poslání. Podporovali jsme pěstounské rodiny
a pomáhali tak vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.
Rozvíjeli jsme nové metodické postupy,
zaměřovali jsme se na to, abychom uměli
lépe používat nástroje pro práci s dětmi.
Velký důraz jsme kladli zejména na téma
zpracování životního příběhu dítěte. Pro
pěstouny jsme připravili celou řadu vzdělávacích aktivit a v létě jsme si s dětmi
užili spoustu dobrodružství na dvou
prázdninových pobytech.

či mladým dospělým, kteří z pěstounské
péče odcházejí do samostatného života.

Významným krokem k rozvoji služby bylo
v roce 2019 rozšíření služeb o sociálně aktivizační služby. Adite se tak může věnovat i biologickým rodičům dětí umístěných

A pokračovali jsme také v kampani „V pěstounské rodině jsem doma“, která vyhledává nové pěstouny a dává prostor pro
diskusi k tématům náhradní rodinné péče.

v pěstounské péči, adoptivním rodičům

Služby
poskytujeme
od roku 2013.
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Od října 2019 realizujeme dvouletý projekt
„Stavíme mosty“, jehož cílem je zlepšit
postupy všech zúčastněných v případech, kdy je dítě umístěno na dočasnou
dobu do náhradní rodiny a je nutné rychle
a intenzivně podpořit biologickou rodinu,
aby se do ní dítě mohlo co nejdříve vrátit.
Projekt zaměřený na podporu multidisciplinární a mezioborové spolupráce je spolufinancován Evropskou unií a partnerem
projektu je Plzeňský kraj.

Působili jsme
na území
Plzeňského
kraje.

V roce 2019
jsme pomohli
160 rodinám.

pověřená osoba k výkonu sociálně právní ochrany dětí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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Pomáháme rodinám zůstat na jedné lodi.
Naši pracovníci pomáhají rodinám s dětmi
v náročných životních situacích.

Pracovníci Archy prohlubovali své zkušenosti také v tzv. Cochemském modelu.
Jedná se o systém, který spojením justice
a odborníků v oblasti péče o rodinu cílí
na řešení konfliktních vztahů mezi rodiči.
Všichni zapojení v tomto systému se snaží
zmírnit dopad rodinných konfliktů na děti
i dospělé a otevřít všem nové možnosti.
Způsob této práce získává stále větší oblibu a pracovníci Archy ji při práci s rodina-

Služby
poskytujeme
od roku 2008.
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mi v konfliktu stále rozvíjejí.
Po více než třech letech jsme úspěšně
zakončili ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou projekt „Cesty k inkluzi“. Projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání
dětí žijících ve znevýhodněných podmínkách. Studenti ze středních škol a univerzity podporovali děti v jejich domácím
prostředí formou domácí výuky a stali se
také jejich průvodci a parťáky pro volný
čas.
Mezi již tradiční prázdninové aktivity, které Archa v roce 2019 organizovala, patřil
letní tábor a tábor příměstský. Pro některé z dětí, které se táborů účastnily, to byla
vůbec první příležitost zažít v partě svých
vrstevníků prázdninové dobrodružství.

Působili jsme
na území
Plzeňského
kraje.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Naši pracovníci vyhledávají, zaškolují a vysílají
dobrovolníky tam, kde je třeba.

Naše služba v roce 2019

Naše služba v roce 2019
Spolu se začátkem roku jsme nastartovali
přemýšlení o tom, jak naši službu rozvíjet,
jak ji zkvalitnit. Naše plány se pak projevovaly během roku při tvorbě nových
metodických materiálů, vytváření nových postupů i zavádění nových způsobů
práce. To vše jsme pak hned uplatňovali
přímo v praxi, při podpoře našich rodin.

Umožňujeme lidem aktivně pomáhat.

V roce 2019 jsme
podpořili téměř
200 rodin.

Rok 2019 byl pro dobrovolnictví v Diakonii Západ přelomovým hlavně svým vstupem do Národní asociace dobrovolnictví,
kde můžeme sdílet své zkušenosti, ale
i čerpat nové informace a podněty. V průběhu celého roku probíhal nábor nových
dobrovolníků, ať už formou prezentací na
středních a vyšších odborných školách,
tak i distribucí letáčků. Nově příchozí
dobrovolníci si mohli na základě svého
zájmu či zaměření studia vybrat, ve které
službě se chtějí zapojit. Podařilo se nám
tak rozšířit řady stávajících dobrovolníků
tak, že 48 z nich pomáhalo ve službách
Diakonie Západ opakovaně a 78 nám
pomohlo zrealizovat krátkodobé aktivity.
Mezi ně se řadí například akce Spolu mezi

Akreditaci
máme od roku
2006.

domy, Sbírka potravin a kampaň Voda
pomáhá.
Po celý rok jsme kladli velký důraz na to,
aby dobrovolníci nejen dávali, ale i získávali. Realizovali jsme několik workshopů
zaměřených na aktivizaci klientů výtvarnou činností a hudbou, či jednodenní
školení na téma komunikace a doučování.
V závěru roku jsme se již tradičně účastnili akcí Křesadlo 2019 a Anděl 2019, na
kterých byli naši dobrovolníci za svou
činnost oceněni. Našim dobrovolníkům
jsme poděkovali i na vánočním setkání
v Diakonii Západ. Jejich 1 200 odpracovaných hodin je neodmyslitelnou a velmi
důležitou součástí naší práce.

V roce
2019 s námi
pomáhalo 126
dobrovolníků.

Dobrovolníci
odpracovali
1200 hodin.

s akreditací Ministerstva vnitra

|
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Společně s klienty vytváříme
příjemný a bezpečný domov.

Umožňujeme lidem s poruchou autistického spektra
a s mentálním postižením skupinové soužití ve
společných domácnostech s nepřetržitou péčí.

Naše služba v roce 2019
Celý rok byl pro nás znamením velkých
změn. Po dlouhé době se dočkala rekonstrukce hlavní budova, která tvoří základ
našeho Domova Radost už od roku 1993.
Stavební úpravy byly tak rozsáhlé, že se
klienti z domácnosti D3 a D4 museli přestěhovat do náhradních prostor. Azyl jsme
našli díky ochotě Krajského úřadu Plzeňského kraje v Centru sociálních služeb ve
Stodu. Stěhovali jsme se tam v březnu
a nakonec se tam náš pobyt protáhl až do
začátku roku 2020. Nakonec totiž nový
kabát dostala nejen domácnost D3, ale
opravili jsme i střechu nad D4 a zrekonstruovali koupelny na D1 a D2.
Období to bylo velmi náročné. Pro klien-

Služby
poskytujeme
od roku 1996.
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ty, pro pracovníky i pro vedení Domova.
Klienti si museli zvykat na nové prostředí,
případně na život v blízkosti stavby. Tým
pracovníků byl v první polovině roku velmi
oslaben, když chybělo 8 pečovatelek. Ty
se nám naštěstí podařilo do konce roku
získat a také je do života a práce u nás
zaškolit. Proměnilo se i celé vedení
Domova Radost.
Věříme, že všechny změny byly pro náš
Domov důležité a do nového roku vstupujeme s nadějí nových a upravených prostor, plného personálního obsazení a také
s plány kvalitnějšího naplňování našeho
poslání „společně s klienty vytvářet příjemný a bezpečný domov“.

Působili jsme
v Merklíně
a ve Stodu.

domov pro osoby se zdravotním postižením

V roce 2019
u nás bydlelo
28 klientů.
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Pomáháme klientům samostatně bydlet.
Naši terénní pracovníci pomáhají lidem se zdravotním
postižením s péčí o domácnost, vyřizováním běžných
záležitostí i v nepříznivých životních situacích.

Naše služba v roce 2019
Tento rok byl posledním rokem fungování
služby podpora samostatného bydlení,
která v Plzeňském kraji působila od roku
2010. Důvodů pro její ukončení bylo víc –
tím hlavním bylo naše zjištění, že ani po
takřka deseti letech svého fungování služba nenacházela dostatečný počet klientů.
Po důkladném zvážení situace jsme došli
k závěru, že zaměření služby na klienty,
kteří potřebují podporovat v samostatném bydlení, je příliš úzké, a tak jsme se
rozhodli službu a její klienty připravit na
ukončení poskytování.
Hlavní pozornost jsme proto věnovali
tomu, abychom pomohli našim stávajícím klientům najít službu, která jim bude

Službu jsme
poskytovali od
roku 2010.
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podpora samostatného bydlení

Pomáháme na cestě k samostatnosti.
Naši pracovníci nacvičují s lidmi se zdravotním
postižením dovednosti, které jim pomáhají
dosáhnout vyšší míry samostatnosti.

Naše služba v roce 2019
vyhovovat, a zároveň jsme je připravovali na to, aby změnu zvládli. O několik
z nich se bude starat pečovatelská služba,
jiní budou podporováni službou sociální
rehabilitace Jdeme dál, jejíž tým rozšíří
od ledna 2020 i pracovníci z ukončené
služby Fora.
I když byl rok 2019 pro Foru rokem posledním, myslíme si, že jsme odvedli velký
kus práce. A kdo ví, možná, že až se více
rozvine koncepce sociálního bydlení,
a byty budou dostupné i pro lidi s handicapem, bude služba podpory samostatného bydlení v nabídce sociálních služeb
zase potřeba.

Působili
jsme v Plzni,
v Rokycanech
a v okresech
Plzeň – jih
a Plzeň – sever.

V roce 2019 jsme
podporovali
20 klientů.

Služba sociální rehabilitace se také
v tomto roce věnovala posilování dovedností lidí s mentálním postižením. Naši
klienti trénovali reálné, praktické situace,
formou nácviků získávali nové zkušenosti,
učili se nové poznatky a vědomosti – a to
všechno proto, aby byli jistější, sebevědomější, samostatnější a to v těch nejběžnějších životních situacích, jako je například cestování, nakupování, hospodaření
s penězi a podobně. Společná skupinová
setkání, která jsme pořádali, pak sloužila
k tomu, aby klienti mohli sdílet a vyměňovat si nabyté zkušenosti, a třeba si
i v bezpečném prostředí natrénovat, jak
v běžném životě obstojí.

Službu
poskytujeme
od roku 2010.

Vedle klientské práce se služba intenzivně věnovala plánům do budoucna.
Naplánovali jsme rozšíření týmu, vytvořili si strategický plán, nové poslání i cíle
služby. Díky důkladné přípravě bude
v dalších letech služba sociální rehabilitace doprovázet a podporovat klienty
v početnějším týmu a na více místech
v Plzeňském kraji. Naším cílem bude i nadále vyšší samostatnost lidí s postižením
tak, aby se zvýšily jejich životní šance
v oblastech bydlení a práce. Zkrátka Jdeme dál!

Působili jsme
v Plzni
a Klatovech.

V roce 2019
jsme podporovali
17 klientů.

sociální rehabilitace
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Pečujeme o lidi v jejich domovech.
Pomáháme seniorům, lidem s postižením i dlouhodobě
nemocným a podporujeme je přímo v jejich
přirozeném prostředí.

Naše služba v roce 2019
Začátek nového roku znamenal pro pečovatelskou službu Jubilata rozvoj do další
lokality. Otevřeli jsme novou pobočku
v Nýřanech a nově se začali starat o téměř
60 klientů. Naše dosavadní zkušenosti
z jiných lokalit nám start v této pobočce
velmi usnadnily, a tak byl čas i na zkrášlování okolí místního domu s pečovatelskou
službou. Díky Daru D jsme získali pro naše
klienty mobilní zahrádky, které jim umožní
pohodlně pěstovat bylinky a zpříjemní jim
venkovní posezení.
Naše nejstarší pobočka v Merklíně omládla, když se podařilo nahradit její staré, již
dosluhující auto novým vozem, který zvládá bezpečně dopravovat pečovatelky za

Služby
poskytujeme
od roku 2004.
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téměř 60 klienty po merklínském okolí.
Spolupráce dobřanské Jubilaty se zástupci města Dobřany přinesla milé chvíle při
realizaci projektu Vzpomínkové kufříky. Po
celý rok se pečovatelky a senioři scházeli
při takzvaných reminiscenčních schůzkách
a senioři zde sdíleli své životní příběhy,
vzpomínali a postupně vytvářeli kufříky
naplněné vzpomínkami na dětství, školní
léta, rodinný život, cestování… Tyto kufříky pak představili na výstavě, která byla
určena široké veřejnosti. Setkávání spojené s vyprávěním a tvorbou kufříků velmi
pomohla sounáležitosti, vzájemnému poznání a obohatila tak i běžné, každodenní
poskytování služby v Dobřanech.

V roce 2019
jsme působili
na Dobřansku,
Nýřansku
a Merklínsku.

V roce 2019
jsme pomohli
224 klientům.

pečovatelská služba

|
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Vytváříme bezpečný prostor
pro aktivity dětí a mládeže.

Naši pracovníci doprovázejí děti a mládež při řešení každodenních
i mimořádných situací a podporují je v seberealizaci, čímž zvyšují
jejich šance uspět v současném světě.

Naše služba v roce 2019
Rok 2019 byl v našich Klubech velmi
různorodý. Bavili jsme se v kamenných
klubech, kam za námi klienti přicházeli,
a spousty zábavy jsme zažívali i tam, kde
naše „kluby na kolech“ přijížděly za klienty. V pozadí zábavných momentů se však
skrývala i spousta práce a učení.
V podtextu volnočasových aktivit je našimi
pracovníky vždy realizována sociální práce, jejímž cílem je podpořit klienty ve chvílích, které pro ně nejsou jednoduché. Tato
práce má svá pravidla, standardy, a naše
Kluby si jejich kvalitu pravidelně ověřují. V roce 2019 tak prošel velmi úspěšně
auditem České asociace streetwork Klub
Uličník.
Odborná sociální práce se tak více či méně
projevovala v Klubech při všech aktivi-

Služby
poskytujeme
od roku 1995.

16

|

tách i v uplynulém roce. Společné slavení
svátků nás nejen bavilo, ale využili jsme
je pro to, abychom hovořili o důležitém
místě rituálů v našem životě. Když jsme se
utkávali ve výtvarných soutěžích či v soutěži o nejlepší vánoční videoklip, učili jsme
se, že každá hra má svá pravidla a vítězství
není vždy to nejdůležitější. Když jsme plnili
přání našich klientů vytvořit si své graffiti, hovořili jsme s nimi o tom, co je legální
a nelegální sprejování, kde lze sprejovat
beztrestně a jak při tom být v bezpečí.
Naše oblíbená deskovka Krimigame se
rozrostla o další preventivní témata.
Vrcholem roku byl pro nás již tradičně
Týden nízkoprahových klubů. Každý klub
připravil svůj program a představil se široké veřejnosti.

V roce 2019 jsme
působili ambulantně
v lokalitách Domažlice,
Dobřany, Plzeň
a Rokycany, terénní
programy jsme realizovali
v Bělé nad Radbuzou,
Holýšově, Hostouni,
Chotěšově, Nemanicích,
Poběžovicích a ve
Stodu.

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

V roce 2019 naše
služby využilo
452 klientů.
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Umožňujeme klientům žít
naplno v chráněném bydlení.

Lidem se zdravotním postižením a s poruchou
autistického spektra pomáháme s péčí o domácnost
a s řešením osobních záležitostí.

Tak to vypadá v našem chráněném bydlení v Přešticích. Klienti se učí plánovat
sami své dny. Jak to jen jde, starají se
sami o domácnost, vaří, nakupují, baví se.

Služby
poskytujeme
od roku 2007.

18

|

chráněné bydlení

Naši pracovníci zajišťují krátkodobé pobyty pro lidi
s poruchou autistického spektra a s mentálním
postižením v pokojích s nepřetržitou péčí.

Naše služba v roce 2019

Naše služba v roce 2019
Po celý rok jsme podporovali naše klienty tak, aby mohli žít plnohodnotný život
v přirozeném prostředí s minimální podporou okolí. Dům chráněného bydlení má
tři patra a nachází se v běžné zástavbě.
V každém patře je jedna domácnost, ve
které bydlí ve svých samostatných pokojích klienti, kteří ve společné kuchyni můžou, ale také nemusí společně vařit. Dva
samostatnější klienti bydlí v odděleném
bytě na sídlišti, kde hospodaří a každý
všední den odjíždějí do svého zaměstnání
do Merklína.

Dáváme možnost načerpat nové síly lidem,
kteří v rodině pečují o zdravotně postiženého.

A když to úplně nejde a potřebují pomoc?
Mají k dispozici naše pracovnice, které jim
se vším pomůžou. Podpoří je při přípravě
stravy, při hospodaření s penězi, doprovodí je na nákup, pomůžou jim s praním
prádla i úklidem.
Společně zažívají spousty zábavy. V červnu například zorganizovali již tradiční
Zahradní slavnost, na kterou pozvali
obyvatele z Přeštic a okolí. Společně vaří,
společně slaví narozeniny a svátky, jezdí
do Plzně do bazénu, chodí na výstavy,
do ZOO, jezdí na kole či na koloběžkách.
A společně zvládají také změny. Například tu, když se jim v roce 2019 proměnilo vedení v podobě nové koordinátorky
a vedoucího pobytových služeb.

Působili jsme
v Přešticích.

V roce 2019
u nás bydlelo
11 klientů.

Lůžka odlehčovací služby Pírko jsou
umístěna v prostorách Domova Radost.
Dotkla se jich tedy stejná omezení v důsledku rekonstrukce hlavní budovy. Dvě
lůžka zůstala v Merklíně, dvě lůžka jsme
přestěhovali spolu s klienty Domova
Radost do Centra sociálních služeb ve
Stodu. S ohledem na to, že na odlehčovací pobyty k nám dojíždějí někteří klienti
opakovaně, a tudíž ho znají, byla pro ně
proměna prostředí náročná.
Přes všechny obtíže, se kterými jsme se
museli v průběhu roku potýkat, se u nás
vystřídalo v roce 2019 17 klientů. Někteří zůstali týden, jiní čtrnáct dní. Klienti
Domova Radost je mezi sebe přijali, a tak

Služby
poskytujeme
od roku 2005.

mohli zažívat radosti i strasti společného života, plnost společenství. Zároveň
rodiče či opatrovníci našich klientů, kteří
o ně každodenně pečují po celý rok, měli
možnost načerpat nové síly. Mohli svůj
odpočinek prožít s vědomím, že je o jejich blízké postaráno a že jsou v bezpečí.
Odlehčovací služba v Diakonii Západ se
svými čtyřmi lůžky se zdá takovou malou „popelkou“, nicméně je pro nás, pro
naše klienty i jejich rodiny velmi důležitá.
Začali jsme tedy také přemýšlet o tom,
jak péči o naše klienty při krátkodobých
pobytech zkvalitnit a život u nás jim ještě
více zpříjemnit.

Působili jsme
v Merklíně
a ve Stodu.

V roce 2019
u nás krátkodobě
bydlelo 17 klientů.

odlehčovací služby

|
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Pomáháme lidem zvládnout
jejich krizové situace.

Naši pracovníci nabízejí lidem v náročných životních
situacích bezplatnou psychickou podporu.

Naše služba v roce 2019
V průběhu celého roku probíhala naše
kampaň „Když nejbližší nestačí“. S novým
vizuálem „nejen superhrdinů“ se nám
opět podařilo oslovit novou skupinu lidí
v Plzeňském kraji.
V přímé práci s klienty převažovalo zejména poskytování krizové intervence
klientům s psychickými obtížemi (např.
depresemi, úzkostmi, konflikty či problémy ve vztazích). Jako velmi smysluplné
vnímáme propojení našeho krizového
centra s odborným sociálním poradenstvím. Řada klientů toto propojení služeb
velmi účelně využila pro řešení své obtížné situace.
Jako spoluzakladatelská organizace jsme

Služby
poskytujeme
od roku 1995.
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stáli u vzniku Asociace poskytovatelů krizové pomoci a také se nám podařilo více
zkoordinovat skupinu odborníků k tématu
domácího násilí.
Ve spolupráci s diakonickými službami
pro osoby s postižením jsme nabídli pečujícím osobám, tedy nejčastěji rodičům klientů, podpůrné skupiny a služby krizové
pomoci. V závěru roku jsme dostali nabídku od pražského Centra Locika účastnit
se pilotního projektu a vytvořit v Plzeňském kraji odborné zařízení poskytující
služby rodinám, ve kterých se vyskytuje
dítě uprostřed domácího násilí. Pokud vše
dobře půjde, budeme mít v příštím roce
další příspěvek do výroční zprávy.

Působili jsme
na území
Plzeňského
kraje.

V roce 2019
jsme pomohli
344 klientům.

krizová pomoc
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Pomáháme lidem hledat vhodná řešení.
Naši poradci bezplatně pomáhají lidem zorientovat
se a hájit svá práva ve složitých situacích.

Předcházíme vzniku rizikového
chování u dětí a mládeže.

Naši preventisté realizují preventivní a vzdělávací
aktivity ve školách i mimo ně, čímž podporují
příznivý vývoj dětí i společnosti.

Naše služba v roce 2019
V letošním roce došlo v naší službě k několika zásadním událostem. Především se
nám podařilo doplnit poslední „střípek“
do pomyslné mozaiky služeb v oblasti dluhového poradenství, a sice získat
akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Ministerstvo spravedlnosti
nám ji udělilo v prosinci 2019. Klienti u nás
nyní mohou řešit dluhovou problematiku
komplexně. Pokud společně s klientem
po podrobném zmapování jeho situace
vyhodnotíme, že nejlepší variantou řešení
bude oddlužení, jsme nyní oprávněni provést ho celým procesem. Klient tak nemusí přecházet k jiným subjektům, vše získá
u nás a to bezplatně.
Velkou pomocí pro nás byla v tomto
směru finanční podpora Nadace Komerční
banky, a.s. - JISTOTA, která podpořila
projekt „Bezplatná pomoc seniorům

Služby
poskytujeme
od roku 2007.
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odborné sociální poradenství

s dluhy a exekucemi“.
Dalším významnou změnou byla personální obměna v Poradně Klatovy. Museli jsme
nalézt novou, do budoucna samostatnou
pracovnici a začlenit ji do již sehraného
týmu. Vše se nám zdárně podařilo a od
prosince jsme opět byli kompletní.
Jako každý rok jsme samozřejmě poskytovali občanům v celém Plzeňském kraji
odborné poradenské služby, spolupodíleli
jsme se na projektech Asociace občanských poraden a sami realizovali několik
odborných seminářů pro veřejnost či
klienty dalších diakonických služeb, jako
např. ve Stacionáři Korálek či v Adite. Také
jsme prostřednictvím naší facebookové
skupiny „Jak na dluhy, exekuce a právní
těžkosti“ informovali o zásadních událostech a legislativních změnách.

Působili jsme
v Klatovech,
Rokycanech
a Plzni.

V roce 2019
jsme pomohli
549 klientům.

Naše služba v roce 2019
Díky podpoře donátorů se nám podařilo
zajistit dostupnost a kontinuitu realizace
dlouhodobých programů všeobecné
primární prevence nebo „kratších“ bloků
na preventivní témata, která si volí samy
školy a která vhodně doplňují jejich
vlastní preventivní programy. Udrželi
jsme spolupráci se školami, se kterými
spolupracujeme déle, a podařilo se nám
navázat kontakty i se školami novými.
Největší zájem měly školy v letošním
roce o témata vztahů v třídním kolektivu
a bezpečnost v online prostředí. V tomto
směru byl pro nás velkým přínosem
opakovaný úspěch projektu Online

Služby
poskytujeme
od roku 2007.

man 2, který byl finančně podpořen
Ministerstvem zdravotnictví.
Naši pracovníci se významně podíleli na
přípravách metodických materiálů pro
učitele, jejichž vznik koordinoval Plzeňský
kraj. Vytvořili jsme také nové interní
metodické materiály, které reagují lépe
na potřeby škol, tedy rozšiřují současnou
nabídku témat nebo je více do hloubky
rozvíjejí. V rámci pracovní skupiny
věnující se tématu domácího násilí, kterou
koordinuje krizové centrum Plus, jsme se
aktivně zapojili do přípravy open source
metodiky pro učitele zaměřené právě na
prevenci tohoto rizikového jevu.

Působili jsme
na území
Plzeňského
kraje.

V roce 2019
naším programem
prošlo 2345 žáků
a pedagogů
základních
a středních škol.

certifikovaný program MŠMT
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Udržujeme lidi se zdravotním
postižením v denním rytmu.
Naši pracovníci každý den pomáhají lidem se zdravotním
postižením s péčí o vlastní osobu, stravou a také zajišťují
vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti.

Naše služba v roce 2019
V roce 2019 jsme rozšířili řady denních
stacionářů Diakonie Západ o Stacionář
Plamínek v Merklíně. Posíleni o další
zařízení jsme otevřeli každý všední den
své dveře klientům, abychom s nimi
pracovali na našem společném snu. Tím
je co největší soběstačnost klientů, kteří
ji mají v důsledku svého postižení více či
méně sníženou. K jejímu profesionálnímu
vyrovnání, doplnění a podpoře jsme přispěli
tisíci hodinami citlivého přístupu člověka
k člověku prostřednictvím zábavných,
pracovních a rozvojových činností. Naši
klienti mohli v bezpečném prostoru
stacionářů zkoušet a posilovat běžné
denní činnosti: od uspokojování základních
lidských potřeb až po seberealizaci
a prosazení se.

Služby
poskytujeme
od roku 2000.
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Stali jsme se součástí míst, kde naše služby
poskytujeme. Navštívili jsme výstavy,
koncerty, muzikály, kavárny a restaurace
a uspořádali dvě pobytové akce. Aktivně
jsme se zapojili do veřejného dění
prostřednictvím prodejů našich „výrobků
s duší“, pěveckého vystoupení na plese
a adventních akcí. Propojovali jsme svět
lidí s hendikepem a „zdravých“. Uspořádali
jsme dny otevřených dveří, účastnili se
akce Spolu mezi domy a poprvé se také
uskutečnily Cyklotoulky s Korálkem.
Mysleli jsme i na nejbližší našich klientů.
Podpořili jsme je v jejich roli neformálních
pečujících, která není snadná. Získali jsme
mnohá ocenění, která potvrdila kvalitu
našich služeb. To vše se společným cílem
ŽÍT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT!

Působili
jsme v Plzni,
Klatovech,
Merklíně
a Soběkurech.

V roce 2019
jsme pomohli
86 klientům.

denní stacionáře

|
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Stojíme za každým, kdo potřebuje pomoc
v boji za rovné pracovní podmínky.
Naši pracovníci radí a pomáhají lidem při řešení složitých
situací ve vztahu k jejich zaměstnavatelům.

Naše služba v roce 2019
Po celý uplynulý rok jsme doprovázeli

zaměstnanci státních institucí a úřadů, např.

naše klienty a pomáhali jim řešit situace,

úřadu práce, úřadu azylové a migrační politiky,

ve kterých se ocitli mnohdy ne svojí vlastní

inspektorátu práce, základních škol, atp.

vinou. Nejčastěji jsme řešili situace týkající se

Společně jsme hledali cesty možné spolupráce

účasti na zdravotním pojištění, podání žádostí

pro řešení situace klientů.

o dávky státní sociální podpory a hmotné

Pro občany ze zemí mimo Evropskou unii, kteří

nouze, zajištění lékařské péče, bydlení,
doprovázení a tlumočení při jednání s úřady
a pomoc při řešení pracovně právních sporů.
Například ve věcech vymáhání nevyplacených
mzdových nároků od zaměstnavatelů se nám
každoročně daří průměrně pro jednoho klienta
vymoci částku vyšší než 20 tis. Jen v této věci
pomůžeme ročně desítkám klientů.

v České republice hledají práci, jsme uspořádali
informační setkání, kde jsme jim v jejich
rodném jazyce vysvětlili podmínky vztahující
se k pobytu na území ČR. Na Minifestivalu
lidských práv v Tachově, jehož cílem bylo šířit
osvětu o lidských právech mezi širší veřejností,
vystoupili naši pracovníci se svým příspěvkem,
představili práva zaměstnanců a podmínky

V zájmu několika našich klientů, resp.

jejich zaměstnáváni v České republice. Pro

rodin jsme loni zorganizovali několik

posluchače bylo naše téma nové a seznámení

multidisciplinárních kulatých stolů, kterých

s ním vnímali jako velmi přínosné.

se krom pracovníků naší služby účastnili

Služby
poskytujeme
od roku 2010.
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terénní programy

Působili jsme
na území
Plzeňského
kraje.

V roce 2019
jsme pomohli
283 klientům.
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30 let výročí
znovuobnovení činnosti
Diakonie ČCE

Život v Diakonii Západ v roce 2019

V červnu oslavila Diakonie ČCE 30 let
od obnovení své činnosti. Slavnost se
konala v Praze v kostele U Salvátora
a také v Pražské křižovatce, kde
nám všem zazpíval Jiří Pavlica
a Hradišťan. Z Diakonie Západ jsme
vypravili plný autobus a slavnost
jsme si s radostí užili.

Vítejte v Diakonii
V Diakonii Západ zaměstnáváme téměř 180 lidí
na různých pozicích, s bohatými zkušenostmi
a rozdílnými přístupy k práci i k životu. Neúnavně
se snažíme naladit každého zaměstnance do
jednoho společného akordu. A proto jsme v roce
2019 uspořádali pět setkání pro nové pracovníky,
kde byly představeny hodnoty Diakonie Západ,
organizační struktura a služby, které poskytuje.
Tato setkání nám potvrzují, že s každým novým
zaměstnancem k nám přichází obohacení. Myslíte,
že je to jen prázdná fráze? Začtěte se do několika
vět o „nováčcích“, které pro tato setkání napsali
jejich nadřízení:

„Jirka má dar
harmonizovat
kolektiv, má vzácný
klid v duši, rozvahu
a je tak v týmu
klidnou silou.“

„Adéla je kreativní
pracovník. Ke klientům
si našla rychle cestu
a vybudovala si u nich
důvěru. Má smysl pro
estetiku. V týmu pomáhá
k přátelské a humorné
atmosféře.“

„Laďka je velmi
energická žena. Vnesla
do chráněného bydlení
čerstvou vlnu energie
a humoru. Zasmějí se s ní
klienti i ostatní členky
týmu. Je upřímná a má
srdce otevřené pro sociální
práci a pomoc lidem.“

„Veronika je
„sluníčko“, takže
svým příchodem
mezi nás, rozzářila
atmosféru v týmu.“

Streetwork in Chat
V květnu jsme ve Vídni obdrželi již
druhé mezinárodní ocenění SozialMarie
za výjimečné sociální inovace. Opět ho
získal projekt našich nízkoprahových
Klubů. Streetwork in Chat je pilotním
projektem v oblasti sociálního
poradenství a peer podpory pro mládež
a mladé dospělé ve virtuálním prostoru.
Pracovníci neboli „online streetworkeři“
na internetu a sociálních sítích aktivně
nabízejí poradenství, podporu či
vybízejí k různým diskusím.

Velikonoční a adventní
bohoslužba
Slavit společně nás baví a tak
využíváme každé příležitosti. V roce
2019 jsme se jako každý rok sešli
v Korandově sboru při slavení
velikonoční a adventní bohoslužby.

„Svojí klidnou povahou,
laskavým přístupem
a spolehlivostí
Jaroslav dobře zapadl
do našeho malého
kolektivu a jsem rád, že
ho „máme“.“

„Aneta přináší do
služby elán, zájem
o práci, snahu
věci dotahovat,
strukturovat,
organizovat.“

„Dita vyniká především
potřebným nadhledem
a klidem, s sebou
přinesla úsměv a pohodu
do týmu, který skvěle
doplnila a rychle se
stala nepostradatelnou
součástí.“

Projektová činnost Diakonie Západ byla v roce 2019 velmi rozmanitá a týmu našich projektových
manažerek prošlo rukama více než 180 žádostí o podporu ze zdrojů státní správy, samosprávy,
nadací, nadačních fondů i grantových programů soukromých firem.
Podařilo se zajistit financování nejen základního provozu našich služeb, ale získali jsme podporu
i pro projekty nadstavbového charakteru a nezaháleli jsme ani v oblasti investic.
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Státní a krajské instituce
MPSV přes Plzeňský kraj (46 151 608
Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí
– program podpory B (8 199 591 Kč),
EFRR IROP – projekt Revitalizace Domova Radost pro osoby s postižením
v Merklíně (7 857 031 Kč), Individuální
projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019 (4 874 944
Kč), Úřad práce ČR (7 388 000 Kč),
Plzeňský kraj (4 249 216 Kč), ESF OPZ
- projekt Stavíme mosty III. (586 265
Kč), ESF OPZ - KPSVL (1 361 623 Kč),
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (343 493 Kč), Ministerstvo vnitra
(160 000 Kč), Ministerstvo zdravotnictví
– program Prevence kriminality (76 338
Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí
– program Rodina (74 151 Kč).

Podporovatelé a dárci
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Města a obce
Magistrát města Plzně (2 764 412
Kč), Dobřany (1 290 000 Kč), Nýřany
(819 900 Kč), Rokycany (135 000 Kč),
Domažlice (120 000 Kč), ÚMO Plzeň 1
(80 000 Kč).
20 000–50 000 Kč
ÚMO Plzeň 3, Česká Kubice, Poběžovice, Praha 13, Klatovy.
5 000–19 000 Kč
Holýšov, Soběkury, Roupov, Staňkov,
Černuc, Zdemyslice, Třemošná, Příchovice, Tlučná, Sušice, Merklín, Biřkov,
Čermná, Opolany, Starý Plzenec, Tymákov, Strašice, Mělnické Vtelno, Velim, Kdyně, Bolešiny, Křenice, Měčín,
Chlumčany.
do 5 000 Kč
Ptenín, Zemětice, Poděvousy, Buková,
Bolkov, Smolné Pece, Chvalšiny, Líně,
Dnešice, Postřekov.

Domažlice

Rokycany

Nýřany

Nadace
Diakonie ČCE (648 411 Kč), Nadace
ČEZ (108 920 Kč), NROS - The Velux
Foundations – Včasná pomoc dětem
(483 931 Kč), Nadace KB Jistota (146
558 Kč), Nadace Agrofert (60 000 Kč).
5 000–50 000 Kč
Spolek Dobrý skutek, Nadace Vigo,
Pomáháme s Providentem, Nadace
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rozvoje občanské společnosti, ING
Bank – Nadace Terezy Maxové dětem,
Nadační fond Tesco, Portus Praha, z. ú.
Dárci a sponzoři
nad 100 000 Kč
IAC Group s.r.o., Diakonie ČCE, Ing. Andrej Babiš, Farní sbor ČCE Domažlice Charitativní bazar Luženičky.
50 000-100 000 Kč
Rozběháme Česko, z.ú., Klasik Moto,
a.s. (H.O.G. Pilsner Chapter - akce Prostřední míle), BH Securities a.s., Miloslav Knížek, SozialMarie.
20 000–50 000 Kč
Diecezní charita Plzeň - Tříkrálová sbírka Dobřany, Odpadledne a ječel vol. 3
– benefiční akce, Diamond Floor s.r.o.,
Ensinger s.r.o., Západočeské konzumní
družstvo Plzeň - Projekt Kačka, EvoBus
ČR s.r.o., FERRUM Plzeň spol. s r.o., Ing.
Petr Tesař, DataExpert s.r.o., Kalikovský
mlýn s.r.o.
5 000–19 500 Kč
Krajský půlmaraton Plzeňského kraje,
Roman Houška, Ing. Petr Viktora, Vodárna Plzeň a.s., AZ Catering services
s.r.o., Hana Vochocová, InterCora, spol.
s r.o., ČEZ Prodej, a.s. (předvánoční bazárek zaměstnanců), Kartelatech s.r.o.,
Kooperativa pojišťovna, a.s., Ladislav
Čížek, Marie Baldová, MUDr. Petr Mikoláš, Pavel Balda, Ing. Petr Balda,
UNILEASING a.s., ZŠ Martina Luthera,
Asociace občanských poraden, QMI
Centrum prevence, s.r.o., ZŠ Chotěšov,
Jiří Žabka, JUDr. Karel Havel, Ing. Martin
Langmajer, Matyáš Turský, MUDr. Radim
Němec, ZŠ Nýřany, Zuzana Masaříková,
Ondřej Pellar, ArchEnergy s.r.o., DIKRT
spol. s r.o., Karel Žáček, Lukáš Čermák komplexní péče o zeleň a výškové práce, MUDr. Petr Koukolík, Obec Merklín,
Hrdinové Plzně (podpora z akce).
do 5 000 Kč
Eufrat group, s.r.o., Delish s.r.o., Kristýna
Králová, Jaroslav Voldřich, 1. ZŠ Plzeň,
Jana Esterlová, BPS - Byznys pro společnost, z. s., STAVplan-CZ s.r.o., Mikulášská skupina Záluží, Církevní ZŠ a SŠ

Plzeň, Blanka Heringová, Ladislav Štítkovec, Dnešická zemědělská a.s., Karel
Hynek, Lukáš Handl, Michaela Matějková, Ing. Petr Duchek, Jan Vašků, Jaroslav Cvrček, Marcinkiewicz Miroslav,
MUDr. Jaroslav Raděj, Petr Fornůsek
– Instalatérství, Eva Laštovková, Michal
Zahradník, Na Dvojkolo – Ota Drudík,
Markéta Pfleger, Jan Holý, Mgr. Václav
Kotous, Alexandra Mutinová, Lenka
Borníková, Hotel Pilsen Management
s.r.o., pan Vlachý.
Věcné dary a darované služby
Antonín Drozda, Barton studio s.r.o.,
Elko velkoobchod nápojů s.r.o., Potravinová banka Plzeň, z.s., Obec Buková,
Helena Konopíková – Krchlebské koláče, IKEA Česká republika, s.r.o., Diecézní charita Plzeň, BIDFOOD Czech Republic s.r.o., Bagmaster s.r.o.
Dále nás podpořili
Patron Stacionáře Korálek Vilém Dubnička, Českobratrská církev evangelická,
Bazar tým Luženičky, Ferrari Owners‘
Club Czech Republic, Legendy – automobilová slavnost, Koledníci Tříkrálové
sbírky v Dobřanech, ZŠ Martina Luthera, Den ve vzduchu s Plzeňským krajem, Plzeňské farmářské trhy, Krajský
půlmaraton Plzeňského kraje, Český
rozhlas Plzeň, Majáles Plzeň, Třemfest,
Sportmánie, Vinná stezka na Boleváku,
Divadelní léto pod plzeňským nebem,
Noc s operou, Swingová tančírna, SOŠ
prof. Švejcara, Asociace mediátorů ČR,
z.s., Pekařství Kotačka Staňkov, Pekařství Holýšov, Město Nýřany, Klatovská
gymnaziální padesátka, Faiveley Transport Czech a.s., Maonel s.r.o., ekosvět
Plzeň, Secondhelp, Café Restaurant Kačaba, LCM s.r.o., návštěvníci prodejních
akcí v Merklíně, Soběkurech, Hlohové
a Plzni.
Speciální dík patří partnerským farním
sborům ČCE: Západní sbor Plzeň,
Korandův sbor Plzeň, sbory v Chrástu,
Domažlicích, Přešticích, Merklíně
a Rokycanech.
Děkujeme všem výše uvedeným
podporovatelům i drobným dárcům!
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Účetní uzávěrka
Stacionář
Človíček
pro osoby
s postižením

Stacionář
Kvítek
pro osoby
s postižením

Stacionář
Plamínek
pro osoby
s postižením

Stacionář
Korálek
pro osoby
s postižením

Domov
Radost
pro osoby
s postižením

Domov
Radost
pro osoby
s postižením autisté

Můj 1+0
Přeštice
pro osoby
s postižením

Plus pro lidi
v krizové
situaci

Kluby Atom, Akcent,
Echo, Fontána,
Magnet, Uličník pro
děti a mládež

Pírko pro
osoby
s postižením

Pírko pro
osoby
s postižením autisté

Poradna
pro občany
v nesnázích

Jubilata Dobřany,
Nýřany, Merklín
pro osoby
potřebující péči

Fora pro
osoby
s postižením

SAS NRP

Archa pro
rodiny
s dětmi

Jdeme dál
pro osoby
s postižením

Terén pro
ohrožené
osoby

Druh služby

denní
stacionáře

denní
stacionáře

denní
stacionáře

denní
staiconáře

domovy pro
osoby ze ZP

domovy pro
osoby se ZP
(program B)

chráněné
bydlení

krizová
pomoc

nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

odlehčovací
služby

odlehčovací
služby
(program B)

odborné
sociální
poradenství

pečovatelská
služba

podpora
samostat.
bydlení

sociálně
aktivizační
služby

sociálně
aktivizační
služby

sociální
rehabilitace

terénní
programy

Identifikátor

4827788

2338914

5609952

6347455

7283138

7023022

4863607

2640266

9894914

3984338

2060411

9271346

9036909

7471193

2647427

8798396

3764767

8263333

Diakonie ČCE - středisko
Západní Čechy

Adite pro
náhradní
rodiny

Ostatní
projekty
a činnosti

CELKEM

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb

21

5

41

45

682

370

673

914

112
2 435

3 366

1 219

3

55

61

2 685

7

38

297

12 805

Příjmy z vedlejší činnosti

25

25

Výnosové úroky

68

68

Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy

151

3

5

288

5
1

15

7
147

199

163

76

33

5

10

13

95

1

54
224

Přijaté finanční dary - nadace

23
17

19

15

15

326

Tuzemské dary

15

7

Zahraniční dary

1

1

1

5

39

30

43

146

446

150

1 300

4

89

458

70

88

409

280

316

28

0

6

Příspěvek ostatní

20
3 218

2 033

2 443

2 502

2 527

7 439

1 496

Provozní dotace Plzeňský kraj

234

135

162

107

371

426

Provoz. dot. MMP, obvody, obce

901

28

110

127

112

89

3 037

8 976

190

79

500

71

447

620

373

761

2 131

7 041

33

54

122

410

58

40

75

1 839

937
151

7 287

50

474

100

449

2 151

74

123
63

50

Provozní dotace Úřad práce

10

5

25

579

55 005

199

3 669

65

5 405

501

7 007

7 121

Provozní dotace ostatní
Celkem výnosy

41

28

Dary nepeněžní
Provozní dotace

2
37

1 631
5 382

2 577

3 461

3 855

5 890

11 516

3 072

3 564

12 369

2 499
551

950

7 121

2 376

2 410

12 057

2 658

1 087

8 217

2 440

2 329

7 358

2 456

94 199

Náklady
Spotřeba materiálu

201

45

139

122

482

542

213

55

392

13

34

35

413

19

27

228

24

39

194

489

3 706

Spotřeba energie

152

125

141

119

202

389

102

31

39

19

41

20

40

12

1

84

25

2

46

12

1 602

Prodané zboží
Spotřeba DHM
Opravy a udržování

195

15

74

180

288

440

14

108

340

5

28

48

417

34

9

222

10

15

48

48

59

8

2 509

82

49

21

103

359

602

41

33

119

6

17

6

95

1

3

83

4

14

51

41

1 730

Náklady na cestovné

7

12

9

18

56

115

7

22

36

1

1

13

23

15

1

10

29

18

34

16

443

Náklady na reprezentaci

4

1

1

3

2

4

11

1

9

1

3

1

0

2

1

1

1

19

65

1

4

1

3

1

1

3

0

12

1

0

2

1

0

1

6

39

Služby publicita propagace

1

Spoje

1

67

32

46

59

47

94

28

41

141

6

9

40

100

33

9

91

28

38

75

11

995

431

202

331

383

506

792

325

201

1 526

38

59

179

2 444

260

98

1 007

310

237

1 045

175

10 549

2 853

1 504

1830

1 933

2 506

5 902

1 383

2 226

6 980

312

531

1 504

5 944

1 672

692

4 755

1 465

1 440

4 212

1 095

50 739

949

510

616

635

772

1 892

467

754

2 255

98

174

510

1 967

564

234

1 590

489

488

1 332

270

16 566

Vzdělávání,supervize

58

29

24

32

16

60

39

55

98

2

4

32

155

26

10

72

23

22

84

46

887

Zákonné sociální náklady

28

10

1

15

20

40

8

13

46

6

2

6

60

5

1

17

20

1

11

9

319

Ostatní sociální náklady

4

3

3

12

10

1

1

6

1

17

0

0

8

1

0

5

3

75

Daň silniční

4

1

1

4

1

1

Ostatní daně a poplatky

2

3

1

22

43

75

32

37

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

Nákladové úroky

0

Pojistné
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Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku

13

14
1

4

10

8

181

486

457

306

2
1

1

2

4

49

53

6
251

1

0

16

0

0

3

1

1

1

6

23

71

8

2

28

9

12

25

19

457

5

1

0

4

1

1

157

13
8
1

154

182

38

243

30

2 425

42

29

30

30

71

95

31

8

21

3

3

6

96

6

3

12

3

3

21

95

608

5 369

2 578

3 451

3 836

5 891

11 529

3 073

3 564

12 379

561

962

2 412

12 062

2 658

1 090

8 218

2 444

2 332

7 354

2 436

94 198

13

-1

10

19

-1

-13

-1

0

-10

-10

-12

-2

-5

0

-3

-1

-4

-3

4

20

1

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

22 573

0

22 573

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

0

67 699

Změna stavu vnitroorg. zásob celkem

39

39

854

0

854

2425

0

2425

608

0

608

94 198

0

94 198

Informace o významných událostech, které nastaly mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své
aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv
na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu
byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu,
že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.
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2

1

67 699

Náklady celkem

109

169

Osobní náklady celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

12

1

Spotřebované nákupy a služby celkem

Odpisy, prodaný majetek

12

6

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Ostatní náklady celkem

2

2

Výsledek hospodaření

Daně a poplatky celkem

0

255

Poskytnuté příspěvky
Celkem náklady

8

4

Hlavní

Hospodářská

Celkem

12 918

25

12 943

0

0

0

68

0

68

446

0

446

1 299

0

1 299

0

0

0

1235

0

1235

Provozní dotace celkem

78 208

0

Výnosy celkem

94 174

25

-24

25

1

0

0

0

-24

25

1

Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Přijaté příspěvky a dary celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Rozvaha AKTIVA (v tisících Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek

stav k 1. 1. 2019

stav k 31. 12. 2019

371

371

56 770

58 265

1 324

9 637

0

0

-27 935

-30 360

19

9

Pohledávky celkem

1 864

1 896

78 208

Krátkodobý finanční majetek

9 013

14 310

94 199

Jiná aktiva celkem

1 465

71

42 891

54 199

Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouh. majetku
Zásoby celkem

AKTIVA CELKEM

Rozvaha PASIVA (v tisících Kč)
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení

stav k 31. 12. 2019

29 467

29 888

1 930

10 488

1

1

-3 825

-3 825

Ostatní závazky

2 419

4 055

Závazky vůči zaměstnancům

3 105

3 508

1 713

1 884

Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let

Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
Daň z příjmů
Závazky - ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní
Bankovní úvěry

Uvedené údaje u sociálních služeb jsou uvedeny v tisících Kč,
včetně fakultativních a ostatních činností.

stav k 1. 1. 2019

Výnosy a výdaje příštích období
PASIVA CELKEM

0

0

431

468

745

908

5 165

4 604

1740

2 220

42 891

54 199
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Seznam našich zařízení
ADITE pro náhradní rodiny

DOMOV pro osoby s postižením

KLUB pro děti a mládež

PLUS pro lidi v krizové situaci

Adite pro náhradní rodiny Domažlice

Domov Radost pro osoby
s postižením Merklín

Klub Akcent pro děti a mládež
Rokycany

Plus pro lidi v krizové situaci Plzeň
– AMBULANCE

Merklín 194, 334 52 Merklín

Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany

Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Kralovická 1562/35,
323 00 Plzeň 1 – Bolevec

Telefon: +420 773 683 191
E‑mail: radost@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 739 244 869
E‑mail: klub.akcent@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 733 414 421
E‑mail: plus.plzen@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 605 930 193
E‑mail: clovicek@diakoniezapad.cz

Klub Atom pro děti a mládež Plzeň
Sokolovská 1327/74, 323 00 Plzeň

Plus pro lidi v krizové situaci
– TERÉN

Stacionář Kvítek pro osoby
s postižením Klatovy

Telefon: +420 734 640 496
E‑mail: klub.atom@diakoniezapad.cz

Působnost v Plzeňském kraji

Plánická 174, 339 01 Klatovy

Prokopova 25, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 734 264 220
E‑mail: kvitek@diakoniezapad.cz

Sadová 636, 344 01 Domažlice
Telefon: +420 605 226 290
E‑mail: adite@diakoniezapad.cz
Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 730 802 698
E‑mail: adite@diakoniezapad.cz
Adite pro náhradní rodiny Rokycany

FORA pro osoby s postižením
Fora pro osoby s postižením Plzeň
Perlová 14, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 605 232 116
E‑mail: plus.kraj@diakoniezapad.cz

Stacionář Človíček pro osoby
s postižením Plzeň - program
pro mládež a dospělé

Telefon: +420 730 544 244
E‑mail: fora@diakoniezapad.cz

Klub Echo pro děti a mládež Dobřany

Telefon: +420 731 125 429
E‑mail: adite@diakoniezapad.cz

(Služba byla k 31. 12. 2019 zrušena.)

Telefon: +420 734 640 492
E‑mail: klub.echo@diakoniezapad.cz

PORADNA pro občany v nesnázích

Adite pro náhradní rodiny Sušice

JDEME DÁL pro osoby s postižením
Jdeme dál pro osoby s postižením
Plzeň

Poradna pro občany v nesnázích
Klatovy

Telefon: +420 773 683 189
E‑mail: koralek@diakoniezapad.cz

Nuželická 60, 342 01 Sušice

Klub Fontána pro děti a mládež
Domažlice

Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Stacionář Plamínek pro osoby
s postižením Merklín

 vazu bojovníků za svobodu 68,
S
337 01 Rokycany

Telefon: +420 733 614 621
E‑mail: adite@diakoniezapad.cz
ARCHA pro rodiny s dětmi
Archa pro rodiny s dětmi Domažlice
Sadová 636, 344 01 Domažlice
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa@diakoniezapad.cz
Archa pro rodiny s dětmi Klatovy

Telefon: +420 734 686 667
E‑mail: klub.fontana@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 730 544 244
E‑mail: jdemedal@diakoniezapad.cz

Klub Uličník pro děti a mládež

Jdeme dál pro osoby s postižením
Klatovy

Telefon: +420 730 841 342
E‑mail: klub.ulicnik@diakoniezapad.cz

Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 730 544 244
E‑mail: jdemedal@diakoniezapad.cz
JUBILATA pro osoby potřebující péči

Archa pro rodiny s dětmi Plzeň

Jubilata pro osoby potřebující péči
Merklín

Prokopova 17, 301 00 Plzeň

Kostelní 9, 334 52 Merklín

Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 733 614 571
E‑mail:
jubilata.merklin@diakoniezapad.cz

Archa pro rodiny s dětmi Rokycany
 vazu bojovníků za svobodu 68,
S
337 01 Rokycany

Jubilata pro osoby potřebující péči
Dobřany

Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa@diakoniezapad.cz

Sokolovská 1004, 334 41 Dobřany

DOBROVOLNICTVÍ pro ochotné
pomocníky
Dobrovolnictví pro ochotné
pomocníky Plzeň
Americká 29, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 739 946 604
E‑mail: dobrovolnik@diakoniezapad.cz

Zahradní 542, 344 01 Domažlice

Perlová 14, 301 00 Plzeň
Kralovická 35, 323 00 Plzeň

Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 733 614 645
E‑mail: archa@diakoniezapad.cz

Náměstí T. G. M. 282, 334 41 Dobřany

Telefon: +420 733 141 900
E‑mail:
jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
Jubilata pro osoby potřebující péči
Nýřany
Benešova třída 292, 330 23 Nýřany
Telefon: +420 730 162 185
E‑mail:
jubilata.nyrany@diakoniezapad.cz

Zahradní 542, 344 01 Domažlice

Klub Magnet pro děti a mládež
Náměstí T. G. M. 282, 334 41 Dobřany
Telefon: +420 734 640 492
E‑mail: klub.magnet@diakoniezapad.cz
MŮJ 1+0 pro osoby s postižením
Můj 1+0 pro osoby s postižením
Přeštice
Třída 1. máje 525, 334 01 Přeštice
Husova 1043, 334 01 Přeštice
Telefon: +420 773 683 194,
+420 734 288 957
E‑mail: muj@diakoniezapad.cz
PÍRKO pro osoby s postižením
Pírko pro osoby s postižením Merklín
Merklín 194, 334 52 Merklín
Telefon: +420 773 683 191
E‑mail: pirko@diakoniezapad.cz

Telefon: +420 734 393 161
E‑mail:
poradna.klatovy@diakoniezapad.cz
Poradna pro občany v nesnázích
Plzeň

Stacionář Korálek pro osoby
s postižením Soběkury
Soběkury 63, 334 01 Přeštice

Kostelní 9, 334 52 Merklín
Telefon: +420 773 683 195
E‑mail: plaminek@diakoniezapad.cz

Prokopova 25, 301 00 Plzeň

TERÉN pro ohrožené osoby

Telefon: +420 735 795 556
E‑mail:
poradna.plzen@diakoniezapad.cz

Terén pro ohrožené osoby Plzeň

Poradna pro občany v nesnázích
Rokycany

Telefon: +420 731 125 836
SOS linka: +420 737 651 641
E‑mail: teren@diakoniezapad.cz

 vazu bojovníků za svobodu 68,
S
337 01 Rokycany

Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 775 720 492
E‑mail:
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz
PREVENCE pro školy a veřejnost
Prevence pro školy a veřejnost Plzeň
Prokopova 25, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 603 544 028
E-mail: prevence@diakoniezapad.cz
STACIONÁŘ pro osoby s postižením
Stacionář Človíček pro osoby
s postižením Plzeň - program
pro děti a mládež
Kralovická 1562/35,
323 00 Plzeň 1 – Bolevec
Telefon: +420 732 307 845
E‑mail: clovicek@diakoniezapad.cz

Tento seznam je aktualizován k červnu 2020.
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První milion přitekl ke klientům Diakonie Západ.
Voda pomáhá již tři roky tam, kde chybí
dostatečná podpora sociálních služeb
a jejich dostupnost od státu, kraje či obcí.

plzeňským nebem, Automobilové Legendy,
Majáles Plzeň, Krajský půlmaratón a další
zajímavé akce v Plzeňském kraji.

Pít je přirozené stejně jako potřeba
pomáhat… Tato základní výzva charitativní
sbírkové kampaně „Voda pomáhá“ poprvé
zazněla ve čtvrtek 26. ledna 2017. Stalo se
tak v rámci koncertu Tria Acoustix, jehož
členové se zároveň stali prvními vodonoši
(patrony) kampaně. Během večera jsme také
publiku představili hymnu kampaně „Voda je
život“, kterou složili Jiří Mucha a Jan Eret.

Podpora více než čtyř set klientů ve službách
Diakonie Západ, ke kterým během tří let
dotekla pomoc v celkové částce přesahující
jeden milion korun, je skvělým vysvědčením
pro všechny, jež se na kampani podíleli.
Získané finance jsme použili například na
zakoupení dvou speciálních autosedaček pro
děti s těžkým kombinovaným postižením
ve Stacionáři Človíček. Děti z pěstounských
rodin díky nim mohly natočit svůj první film
na letním táboře a také se učit překonávat
strach z neznámého prostředí při plaveckém
kurzu Chobotničky. Voda udržela i dopravu
klientů našimi mikrobusy do denních
stacionářů či pomohla Josefovi s nájmem
v chráněném bydlení Můj 1+0 Přeštice
a vybavením nových pokojů Květy a Jiřiny
v Domově Radost.

Původním hlavním artiklem kampaně
byla půllitrová lahev pramenité vody, ke
které se postupem času přidal bylinný čaj
Napomáhač diakonický a v dubnu 2019
limonáda Čajonáda Západní. Doplnitelnou
tritanovou láhev o rok dříve do sbírky
partnersky dodala Vodárna Plzeň a.s.
Sbírkové předměty bylo možné zakoupit
v našich stáncích například na Cyklotoulkách
s Korálkem, na Sportmánii, u příležitosti
tematických Párty běhů. Doprovodili jsme
také Noc s operou, Divadelní léto pod

Více informací o tom, jak naskočit na vlnu
pomoci, si můžete přečíst na webu
vodapomaha.cz. Děkujeme!
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Výrok auditora

Hodnoty Diakonie Západ

Úcta
„Miluj bližního svého jako sebe samého.“
(Mk 12, 28-31)

Spolupráce
„Každý má v druhých to, co sám neobdržel.“
(1 Petr 4, 10)

Pravdivost
„Život v pravdě otevírá dveře
na cestě člověka k člověku.“
(1 Tes 5, 15)
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Výňatek ze zprávy nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2019
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