
                                                                                 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                         

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

DIAKONIE  

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ (ČCE)
-

střediska CESTA v Uh. Hradišti  

Název organizace: Diakonie ČCE – středisko CESTA 

Sídlo: Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště 

Telefon: 572 557 273

Mobil: 737 507 915

Web: http://cesta.diakoniecce.cz

E-mail: cesta@diakoniecce.cz

IČ: 652 679 91

Bankovní spojení: 127 242 365 / 0300 (ČSOB)

Registrace služby u MK: 9-294/2003-1522

Vznik střediska: 1. prosince 1997 (provoz zahájen 5. ledna 1998) 

Poskytované služby: denní stacionář pro klienty s hlubším mentálním a 

kombinovaným postižením ve věku od 7 do 26 let 

Identifikátor služby: 849 6098
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY STŘEDISKA
Tak už je to přes rok, co jsem se ocitla na postu ředitelky střediska CESTA. 
Tak už je to více než rok, co jsem se potkala s úplně novými pracovnicemi přímé péče 

a co jsem zapracovala na tom, abych ve středisku co nejdříve zřídila tolik potřebné místo 
fundraisera a PR pracovníka. A poté přišli další a další skvělí lidé, kteří zde doteď pracují. 

Už je to taky více než rok, co jsme se v sobotu celý den stěhovali do prvního patra 
budovy a hádali se, jak tady tu naši novou kancelář vlastně vybavit. Už je to tak víc než rok, 
co stacionář funguje zcela samostatně v přízemí budovy a konečně se nemusí bít o své místo 
na zemi s „kanceláří“ ředitele a jiných administrativních pracovníků střediska. 

Už je to taky více než rok, co se nám povedlo úspěšně zaregistrovat naši  sociální 
službu.  Už je to též více než rok, co vešel v platnost nový zákon o sociálních službách č. 
108/2006 i nový Řád diakonické práce. Oba tyto dokumenty, mnohdy s menšími porodními 
bolestmi, se snažíme zavést do praxe dá se říci doposud. 

Už je to více než rok, co jsem se poprvé v této funkci setkala s pojmem Standardy 
kvality  sociálních  služeb.  Po  prvotním  šoku  jsem  se  do  dnešního  dne  přece  jen  trochu 
vzpamatovala, princip jejich tvorby konečně pochopila a u některých uznala, že mají smysl. 
Se spoustou z nich mám však problémy doposud. 

Zkrátka a dobře, v minulém roce se stala spousta věcí. Jsem opravdu ráda, že jsem vše 
v dobrém  i  zlém  mohla  prožívat  s klienty,  jejich  rodinnými  příslušníky  i  se  svými 
spolupracovníky,  zejména  jim  patří  velký  dík.  Ale  taky  s obyčejnými  lidmi  na  různých 
benefičních akcí či s dobrovolníky, kteří nám pomáhají.  

Aktivně jsme se účastnili procesu Komunitního plánování sociálních služeb v našem 
městě, kdy jsme byli členy Řídicí skupiny i Pracovní skupiny. Jsme opravdu velmi vděční za 
každou nejen finanční podporu, které se nám dostane. Slovy se to prostě nedá popsat a být 
konkrétní se trochu bojím, co kdybych na někoho přece jen zapomněla…

Prosím,  přijměte  proto velký díky vy všichni,  kteří  víte,  že  tady Diakonie  ČCE – 
středisko CESTA je a taky chápete proč! Těšíme se na setkávání s Vámi i roce 2008! 

Bc. Zuzana Hoffmannová – ředitelka střediska    

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ STŘEDISKA V ROCE 2007

Zastupující ředitelka (do 
30.6.2007) a ředitelka střediska 
(od 1.7.2007):

Bc. Zuzana Hoffmannová 

Sociální pracovnice Mgr. Stanislava 
Kebortová (úvazek 0,5)

Fundraiser a PR pracovník Mgr. Adéla Kotková 
Pracovnice v soc. službách: Sylva Matuštíková  

Miroslava Veselá
Miloslava Koželuhová 
(úvazek 0,5) 
Anastázie Majíčková 
(úvazek 0,1) 

Účetní střediska: Miloslava Koželuhová 
(úvazek 0,5)

Fyzioterapeut: Mgr. Radmila Hanáková 
(DPP)

Správce, údržbář:   Vlastimil Hájek  
Uklízečka:  Marie Machynková (0,5)
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Správní rada střediska CESTA (dle nového Řádu diakonické práce platného od 1/2007): 
Bc. Zuzana Hoffmannová – předsedkyně správní rady
Miloslava Koželuhová, Anastázie Majíčková – členky správní rady 
Správní rada střediska CESTA se v roce 2007 na svém zasedání sešla celkem devětkrát. 

Dozorčí rada střediska CESTA (dle nového Řádu diakonické práce platného od 1/2007): 
Karel Hoffmann (předseda), Mgr. Marek Váňa, Tomáš Fila, Marie Prokopová, Marie Kašná
Mgr. Marta Elfmarková, Hana Klinkovská  
Náhradníci: Josef Kuchta, Ing. Jan Prachař
Dozorčí rada střediska CESTA se v roce 2007 na svém zasedání sešla celkem šestkrát.  

BĚŽNÝ DEN VE STACIONÁŘI  
……………………………………………………. 

DENNÍ STACIONÁŘ

Poslání denního stacionáře 
Posláním  Diakonie  ČCE  –  střediska  CESTA  je  podporovat  osoby  s mentálním  a 

kombinovaným postižením. Služba je poskytována v Uh. Hradišti formou denního stacionáře 
otevřeného od pondělí  do pátku (7.30-15.00 hodin).  Služba pomáhá naplňovat osobní cíle 
uživatelů, a to zejména při osvojování a upevňování dovedností v oblasti sebeobsluhy, a snaží 
se dosahovat pozitivních změn v jejich životě.  
Cíle denního stacionáře 

• Rozvíjení  schopností  a  upevňování  dosavadních  dovedností,  vědomostí  a  návyků 
uživatelů služeb (pohybových, mentálních a sebeobslužných), to vše prostřednictvím 
aktivizačních  činností  pod  vedením  odborných  a  motivovaných  pracovníků  (pro 
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každého  uživatele  je  toto  jasně  stanoveno  v  individuálních  plánech  a  v plánech 
denních činností)  

• Umožnit rodinám a blízkým osobám klientů čas na sebe  
• Rozvíjení aktivní spolupráce s rodinami a dalšími blízkými klientů střediska 
• Rozvíjení vztahů s veřejností a s podnikatelskou sférou 
• Udržení  a  postupné  rozvíjení  kvalitního  prostorového  a  materiálního  vybavení 

střediska 
Cílová skupina denního stacionáře 

Cílovou  skupinou  jsou  osoby  ve  věku  od  7  do  26  let  se  středním  až  hlubokým 
mentálním či kombinovaným postižením z regionu Uherskohradišťska, které jsou při zajištění 
péče o svou osobu určitou měrou závislé na pomoci a dohledu jiné osoby. Těmto osobám je 
přiznán nárok na příspěvek na péči II. – IV. stupně. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Počet klientů: 15
Věk: 8 – 22 let
Dívky: 2 dívky
Chlapci: 13  chlapců
Provozní doba: 7.30 - 15.00 hod.
Služba poskytována: celkem 222 dnů  
Průměrný počet uživatelů denně: 8  

Snahou stacionáře je nejen zajištění základních potřeb klientů, ale také jejich další 
rozvoj. S klienty proto pracujeme na upevňování získaných dovedností, osvojení si nových, a 
to především v oblasti sebeobsluhy a komunikace. Neméně podstatnou skutečností je také to, 
že  jim  umožňujeme  dostat  se  z izolace  rodinného  kruhu  do  kolektivu  svých  vrstevníků, 
konfrontovat  se  s nimi,  sžít  se  s nimi,  naučit  se  potlačit  své  já  s ohledem   na  potřeby 
kamarádů. Důležité je tolerovat je, být k nim ohleduplný, ale i zažít sílu kolektivu a ducha 
pospolitosti. Prostě všechno to, co prožívají zdravé děti v mateřských či základních školách. 

Každý klient  stacionáře má zpracován individuální  plán, na jehož tvorbě se podílí 
sociální pracovník střediska, rodiče klienta či jeho zákonný zástupce a tzv. klíčový pracovník. 
Obsahem těchto plánů jsou vytyčené cíle v oblasti tělesné, duševní a sociální, ke kterým by se 
měl  každý  klient  postupně  dopracovat.  Jsou  přesně  stanoveny  postupy,  jak  s klientem 
pracovat, aby bylo daného cíle dosaženo. Tyto plány samozřejmě zohledňují také doporučení 
odborných lékařů. Aby „učení“ bylo příjemné a nebylo nezáživné, probíhá vše formou her a 
různých zábavných činností. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé dny v týdnu vždy zaměřeny na 
nějaké téma. V pondělí je to dramatická výchova, v úterý tělesná výchova, v rámci níž klienti 
cvičí na gymballech, na lavičce, prolézají strachovým pytlem či zdolávají různé překážkové 
dráhy.  Středa  je  věnována  pracovní  výchově,  čtvrtek  výchově  výtvarné,  v  pátek  probíhá 
muzikoterapie. Ta se neomezuje jen na pátek, v podstatě každý den se začíná půlhodinkou 
zpěvu  s klavírem,  kytarou,  houslemi  a  orfovými  nástroji.  To  vše  v kombinaci  s hudebně 
pohybovými hrami. 

Celé  toto  dění  je  prokládáno  relaxačními  a stimulačními  prvky.  Využíváme 
míčkovacího bazénu, klidové místnosti zvané Kouzelník, pro klienty se zrakovým postižením 
tzv.  domečku,  který  je  vybaven  různými  předměty  vhodnými  pro  ohmatání  či  reflexními 
předměty.  K dispozici je dále speciální houpačka, gymbally,  chodítka, masážní vanička na 
chodidla  či  speciální  ortoped.  Jedenkrát  týdně  dochází  do  střediska  fyzioterapeut, 
nepravidelně se konává též canisterapie.

Za příznivého počasí využíváme zahrady kolem střediska, kde relaxujeme, případně 
pořádáme táboráky. Chodíme  rovněž na vycházky a dle možností se zapojujeme do dění ve 
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městě. Zúčastnili jsme se například skládání loga města Uherského Hradiště z vršků od PET 
lahví, v rámci této akce jsme se také svezli po Hradišti netradičním vláčkem Steelinka. Dále 
jsme navštívili zábavné odpoledne na náměstí na konci školního roku či vystoupení souboru 
Hradišťánek. Každoročně pořádáme výlet do Luhačovic a spoustu dalších akcí (kapitola Rok 
2007 krok za krokem). 

V roce  2007  proběhly  celkem  3  schůzky  zaměstnanců  střediska  se  zákonnými 
zástupci uživatelů.                Miroslava Veselá – vedoucí úseku přímé péče stacionáře CESTA 

SLUNÍČKOVÝ DEN 
……………………………………………………. 

REHABILITAČNÍ TŘÍDA 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Počet žáků: 6
Věk: 8 – 15 let
Dívky: 1
Chlapci: 5
Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola speciální Uh. Hradiště 

Na půdě střediska CESTA působí již dlouhá léta třída odloučené pracoviště Základní 
školy a Mateřské školy speciální. V roce 2007 mělo v péči celkem 6 žáků, z toho jednu dívku 
a 5 chlapců. Věkové rozmezí se pohybuje od 9 do 18 let.  Školní docházka je desetiletá a 
vnitřně členěná na dva stupně jako u běžné základní školy s tím rozdílem, že oba stupně jsou 
pětileté.  Prostředkem  vzdělávání  v  rehabilitační  třídě  není  psané  slovo  a  v  některých 
případech ani mluvená řeč. 

Učitel pracuje s různými formami alternativní a augmentativní komunikace a hledá 
cesty  jak  pro  každého  žáka  najit  vhodnou  metodu  dorozumění  s  jeho  okolím.  I  učební 
pomůcky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků a jsou pro ně často 
vytvářeny individuálně, tzv. na míru. Závažným úkolem vzdělávání v tomto typu zařízení je 
kultivace osobnosti žáka, působení na jeho chování, vyhledávání a rozvíjení jeho zájmů, a to 
zejména v oblasti hudebních a výtvarných schopností a jednoduchých pracovních dovedností. 
Vzájemná úzká spolupráce školy a  střediska CESTA zaručuje  žákům i  ostatním klientům 
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komplexní  péči  s  využitím  všech  dostupných  prostředků  a  možností  k  vzájemnému 
obohacení. Mgr. Stanislava Kebortová – speciální pedagožka 

PRÁCE SOCIÁLNÍHO PRÁCOVNÍKA 
 Vzhledem k celkové postupné přestavbě vnitřní struktury střediska a jeho personálního 
zabezpečení, vznikla potřeba zajištění tzv. sociální roviny. Na částečný úvazek byla i díky 
zákonu č. 108/2006 zřízena pozice sociálního pracovníka. Jeho úkolem je především tvorba 
individuálních plánů jednotlivým klientům střediska, přijímání nových zájemců o nabízené 
služby, poradenská činnost a přednášky v rámci vzdělávání ostatních pracovníků střediska. 

Tyto přednášky jsou realizovány dvakrát měsíčně a koncipovány tak, aby v rámci dané 
profese přinesly co největší přísun nových informací a snadnější orientaci v problematice dětí 
s těžkým a kombinovaným postižením. V rámci roku tak proběhly např. přednášky na téma: 
jedinec  s  mentální  retardací,  klient  se  somatickým  postižením,  problematika  dětí  s 
kombinovanými vadami,  psychologické zvláštnosti  jedinců s  postižením,  specifika  rodiny, 
pečující o postižené dítě apod. Hodně času bylo věnováno rovněž individuálnímu plánování, 
své  místo  si  zde  našla  také  témata  týkající  se  psychohygieny  pracovníků  v  pomáhajících 
profesí (pomoc při zvládání stresových situací, řešení konfliktů, principy správné relaxace, 
předcházení  syndromů  vyhoření  apod.).  Profese  pracovníka  přímé  péče  vyžaduje  velkou 
fyzickou,  ale  především  psychickou  odolnost  a  je  z  pomáhajících  profesí  jednou  z 
nejohroženějších  skupin co se týče rychlého vyčerpání  a ztráty motivace.  Proto se také v 
příštím roce hodláme těmto tématům nadále  věnovat  a  podporovat  stávající  pracovníky v 
jejich nelehké profesi.  Mgr. Stanislava Kebortová – sociální pracovnice

VÁNOČNÍ BESÍDKA 2007
……………………………………………………. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V ROCE 2007
• Kurz speciální pedagogiky s nácvikem komunikace s osobami se sluchovým 

postižením 
• Muzikoterapie 
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• Základy PR a komunikace s médii
• Právní minimum pro pomáhající profese 
• Manažerské dovednosti

ROK 2007 KROK ZA KROKEM
(VÝBĚR Z MNOHA AKCÍ…)

10. 3. 
1. KLOBOUKOVÝ BÁL
Historicky první ples střediska CESTA. Výtěžek ze vstupného, občerstvení a tomboly přinesl 
středisku 30 500 Kč.
22. - 28. 3. 
AKCE VRATNÉ LAHVE
Inspirováni  novým  snímkem  jsme  uspořádali  ve  spolupráci  s  Městskými  kiny  Uherské 
Hradiště akci I VRATNÉ LAHVE MOHOU POMOCI. Akce vynesla středisku částku 6 387 
Kč.
26.  3. - 30. 4. 
CELODIAKONICKÁ SOUTĚŽ O NOVÝ SLOGAN
V soutěži o nejlepší slogan, který bude nadále charakterizovat všechna střediska Diakonie 
ČCE v celé ČR, zvítězil návrh ze střediska CESTA – POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ.
13. 4. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Společně s  Maltézskou pomocí,  která s  námi obývá stejnou budovu, jsme uspořádali  den 
otevřených dveří u příležitosti otevření nových prostor střediska a nového působiště MP. 
18. 4. 
DEN ZEMĚ
Klienti se zúčastnili oslav Dne země na Masarykově náměstí, zapojili se do skládání obřího 
loga z vršků PET lahví a absolvovali exkurzi po městě vláčkem STEELINKA.
11. 5. 
OPÉKÁNÍ KE DNI MATEK
Na  zahradě  stacionáře  jsme  u  příležitosti  dne  matek  uspořádali  opékání  pro  rodiče 
zpříjemněné povídáním, zpěvem a kytarou.
25. - 26. 5. 
BAMBIRIÁDA
Ve stánku Diakonie byla možnost prolézt strachovým pytlem, vyzkoušet si svět nevidomých 
či otestovat invalidní vozík.
18. 6. 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE STŘEDISKU
Divadelní  představení  Královna víl  odehrálo v prostorách stacionáře Loutkové divadlo TJ 
SOKOL.
1. - 17. 8. 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO BROUMOV
Diakonie se poprvé zapojila do celorepublikové sbírky pro Diakonii Broumov a v prostorách 
stacionáře zřídila sběrnu, a to zejména všemožného oblečení.  
24. 9. 
SLUNÍČKOVÝ DEN
Klienti a zaměstnanci stacionáře se oblékli do žluté a oslavili sluníčkový den plný smíchu a 
her ve veselé sluníčkové náladě.
27. 9. 
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VEŘEJNÉ  SETKÁNÍ  KONANÉ  V RÁMCI  KOMUNITNÍHO  PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UH 
Diakonie prezentovala  svou činnost  v předsálí  Reduty,  aktivně se  zapojila  i  do veřejného 
slyšení. 
12. 10. 
NOVÁ RELAXAČNÍ MÍSTNOST PRO TZV. SNOEZELEN TERAPII
Za přítomnosti médií, školáků i živého kouzelníka byla slavnostně otevřena nová speciální 
místnost využívající metody „snoezelen“ prospívající stimulaci smyslů postižených. Místnost 
si klienti a pečovatelky pokřtily jménem KOUZELNÍK.
2. 11. 
POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
Herecké  hvězdy  z  Prahy,  protagonisté  seriálu  Velmi  křehké  vztahy,  sehráli  ve  prospěch 
střediska CESTA v Klubu kultury benefiční divadelní představení Postel plná cizinců. Akce 
středisku vynesla 45 000 Kč.
LISTOPAD – PROSINEC 
Prodej vánočních ozdob v hypermarketu TESCO vynesl středisku 51 426 Kč. Velký dík patří 
dobrovolníkům a HM TESCO! 
19. 12. 
PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY
Klienti spolu s pracovnicemi přímé péče uspořádali pro rodiče vánoční besídku s tématikou 
lesa a zvířátek. Nescházel samozřejmě ani vánoční stromeček se spoustou dárků.
20. - 21. 12. 
VÁNOČNÍ JARMARK
Prodejem drobných předmětů jsme se zapojili do vánočních oslav na Masarykově náměstí. 
Výtěžek z jarmarku činil 3 205 Kč.
25. 12. 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Benefiční vánoční koncert pro Diakonii ČCE a Oblastní charitu UH odehrála v kostele sv. Fr. 
Xaverského CM Stanislava Gabriela a její hostě. Koncert přinesl středisku částku 5 872 Kč.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Celkové náklady roku 2007 na hlavní činnost činily                             2 181 255,22 Kč

Z     toho  :  - osobní náklady      1 451 005,00 Kč
Z     toho  :  mzdové       1 099 944,00 Kč

  zákonné pojištění            351 061,00 Kč
-  energie         154 206,58 Kč

           -   služby         238 070,60 Kč
    Z     toho  : telefon a internet               35 618,50 Kč

Celkové výnosy roku 2007 z hlavní činnosti činily          2 081 396,26 Kč
Z     toho  :  -  dotace MPSV                                         1 343 145,00 Kč

  -  dotace Městský úřad Uh. Hradiště           98 600,00 Kč
  -  od klientů         219 870,00 Kč
  -  úroky             6 721,08 Kč

Hospodaření hlavní činnosti skončilo ztrátou                               -  99 858,96 Kč

Celkové náklady roku 2007 na vedlejší činnost činily                                       100,00 Kč
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Celkové výnosy roku 2007 z vedlejší činnosti činily              74 450,00 Kč

Hospodaření vedlejší činnosti skončilo ziskem                                 74 350,00 Kč

HOSPODAŘENÍ CELÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY SKONČILO ZTRÁTOU            – 25 508,96  Kč

Aktiva k 31. 12. 2007 
Dlouhodobý nehmotný majetek                    20 807,80 Kč
Budova vlastněná střediskem               4 213 883,50 Kč
Pozemek                                                                                                             253 544,00 Kč
Umělecká díla          4 000,00 Kč
Hmotný dlouhodobý majetek      166 986,00 Kč.
Drobný dlouhodobý majetek      576 968,57 Kč.
Krátkodobý finanční majetek                   813 423,05 Kč.
Oprávky k dlouhodobému majetku                - 875 819,37 Kč
Pohledávky       151 706,50 Kč
Jiná aktiva         10 569,00 Kč
Aktiva celkem                5 336 069,05 Kč

Pasiva k 31. 12. 2007
Vlastní jmění                                             4 068 490,37 Kč
Fondy                   741 282,15 Kč
Dlouhodobé závazky                                               600 000,00 Kč
Zaúčtováním ztráty roku 2006 došlo k navýšení ztrát minulých let na            - 487 868,74 Kč
Dodavatelé          76 348,30 Kč
Přijaté zálohy          11 326,53 Kč
Závazky k zaměstnancům (doplatek mzdy)          84 706,00 Kč
Závazky k SZ a ZZ          50 549,00 Kč
Ostatní závazky          11 876,00 Kč
Závazky k MPSV        156 855,00 Kč
Dohadné účty pasivní                      49 847,40 Kč
Jiná pasiva          - 1 834,00 Kč
Hospodářský výsledek                    - 25 508,96 Kč
Pasiva celkem                             5 336 069,05 Kč

              
Miloslava Koželuhová – účetní střediska

JAK TO VIDÍ FUNDRAISER
Rok 2007 byl pro středisko CESTA rokem bohatým a plodným na navazování nových 

vztahů a rovněž na společenské a kulturní aktivity benefičního charakteru. Našlápli jsme ve 
směru k široké veřejnosti s cílem zanechat v ní svůj otisk. Posílit povědomí o našich službách 
a našem devítiletém působení v regionu – zejména zásluhou vynikající  mediální  podpory. 
Vlastními společenskými aktivitami přinést široké veřejnosti zábavu a radost. Vlastní snahou 
se přičinit o získání finančních prostředků, nezbytných pro další kvalitní fungování sociálních 
služeb denního stacionáře pro klienty s hlubším mentálním a kombinovaným postižením. A 
těmto pak umožnit prožívat příjemné chvíle v našem středisku. 

Se snahou zanechat svůj otisk v srdcích široké veřejnosti  logicky souvisí též snaha 
pozitivně oslovit  veřejnost  podnikatelskou.  Při  nejlepší  vůli  bychom totiž  vlastními silami 
sotva dokázali v tak vysoké kvalitě a intenzitě zvládat každodenní provoz stacionáře. Proto si 
nesmírně vážíme štědré podpory měst, obcí, nadací, dárců a sponzorů – těch, kteří jsou nám 
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věrně nakloněni už léta, a také těch, s nimiž jsme novou příjemnou spolupráci navázali právě 
v uplynulém roce.

Ačkoliv v nestátní neziskové organizaci více než kde jinde platí, že peníze jsou až na 
prvním místě, ze srdce si vážíme pomoci, kterou ne vždy lze přepočítat na peníze. Lidí, kteří 
pochopili, že pomáhat je normální a že nejvíc pomoci potřebují ti, kteří si nedokáží pomoct 
sami.  Mgr.  Adéla  Kotková  –  fundraiser  a  PR 
pracovník 

DÁRCI, SPONZOŘI A PODPORA
Velké poděkování za rok 2007 patří všem, kteří naši práci podporují finančními nebo 

jinými materiálními dary. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na ty, kteří nám nezištně 
pomáhají s organizací různých akcí nebo při jiných dobrovolnických pracích. Velký dík patří 
těm, kdo nám k benefičním účelům propůjčují své prostory – zejména Klubu kultury UH. Bez 
jejich ochotného přispění a laskavé pomoci bychom se neobešli.  

Za významnou, mnohdy nejen finanční, podporu děkujeme:
Město Uherské Hradiště

PaPP s.r.o. Milan Vaďura
FERROMORAVIA s.r.o. Ing. Jiří Zietek

STK PRO G&K s.r.o. Ing. Patrik Klaban
Třinecké železárny, a.s. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Nadace Děti-kultura-sport Michaela Pavlíčková
THERMACUT s.r.o. Ing. Luděk Kolařík

PLASTMONT BUREŠ s.r.o. Mgr. Margita Burešová
Veronika a Petr Zámečníkovi

KOVOKON POPOVICE s.r.o. Vlastimil Koníček
MOREAU AGRI s.r.o. Ing. Květoslav Třetina

MARING s.r.o. Vojtěch Zemánek
Jakub Slavík

BARUM CONTINENTAL s.r.o.
Ing. Pavel Pravec
a Roman Hančík

GG INTERSTYL Ing.arch.Zdeněk Grňák
Masáže Ivana Hůtová

Ing. Vlastimil Píštěk
ARAVER CZ s.r.o. Jiří Zapletal
IMTRADEX, a.s. Dipl. Ing. Ladislav Viktora
REALITAS s.r.o. Jiří Kozumplík

G.C.U.H. s.r.o. Jiří Kozumplík
AutoCont CZ, a.s. Petr Lapčík

Dále děkujeme:
REALLEX JUDr. Miroslav Kozák

Centrum regenerace Marcela Šťastná

ZEDNÍČEK, a.s.
Antonín Zedníček (Ing. Jiří 

Puršl)
BARCO s.r.o. Ing. Miroslav Pípal

HOBAS CZ s.r.o. Ing. Richard Vlček
GEMCO s.r.o. Dipl.Ing. Vladimír Stašek
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Jiří Pavlica
EDIL DOMUS s.r.o. Alessandro Alagia

MUDr. Jana Vyoralová
STEEL KRAFT s.r.o. Roman Švédík

Městský úřad Kunovice Ing. Jiří Vařecha
Nábytek HEJDA Marek Hejda
OCELPROFIL Pavel Kratochvíl

MUDr. Jitka Červinková
AMON CS s.r.o. Zdeněk Mléčka

František Šopík – Kancelářská 
technika František Šopík

Obecní úřad Ostrožská Lhota Antonín Jelének
Obecní úřad Jalubí Ing. Karel Malovaný

Zdeněk Martásek
Martin Jurga

Světlana Omachlíková
Úřad městyse Buchlovice Ing. Jiří Černý

MUDr. Jaroslava Velecká
Sbor ČCE Uherské Hradiště

Za materiální výpomoc děkujeme:
THERMAT elektro Mgr. Josef Šrámek
MEKS Červenák Manželé Červenákovi

Progres-T Zdeněk Tománek
Treat s.r.o. Ing. Josef Doležel

Stolárna BORŠICE Jiří Dvouletý
Templářské sklepy ČEJKOVICE Mgr. Lukáš Lukáš

VINARIUS Ivo Kaňovský
Pekárna TOPEK Ing. Miroslav Lapčík

ZEPELIN Libor Staňa
Linea Nivnice Ing. Gabriel Slanicay

Za dobrovolnickou pomoc děkujeme:
Maltézská pomoc Petr Jakeš

Dobrovolnické centrum
Oblastní charity UH Petra Palátová

Střední zdravotnická škola UH Mgr. Dana Tománková
…a mnoha dalším

Za přízeň a podporu při pořádání benefičních akcí děkujeme:
Klub kultury Uherské Hradiště Mgr.A. Antonín Mach
Městská kina Uherské Hradiště Mgr. Josef Korvas

TESCO STORES ČR, a.s.
IMAGE UP Roman Tihlařík a Jan Šimčík

JOKER Ivan Štěrba
ARTEL Radek Frýsa

L.V.Print Leopold Vyšenka
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BEL Mgr. Boleslav Lysák
výlepová služba Manželé Stloukalovi

MARATHON BAND Dušan Mathon
SVATÝ PLUK Jan Gajdošík

kouzelník Jiří Hadaš
HOFFMANNOVO DIVADLO Karel Hoffmann

herecký tým TV Prima Otto Kallus

Za mediální podporu děkujeme:
Slovácký deník Mgr. Martin Nevyjel

Televize Slovácko Jan Dudek
Kiss Radio Publikum Radim Hladík
Český rozhlas Brno Věra Hotařová

CÍLE PRO ROK 2008
• Aktivní práce na zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe 
• Zpracovat strategický polán rozvoje střediska a fundraisingu 
• Rozšíření nabídky služeb 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
1. Přispěním  na  účet  127 242 365/0300.  Avšak  pozor,  je  nutné  mít  se  střediskem 

sepsanou darovací smlouvu.  
2. Jakoukoliv jinou nabídkou Vaší služby či jiné pomoci.  

Máte-li  zájem  nám  finančně  či  jinak  pomoci,  kontaktujte  nás  prosím  na  čísle 
572 557 273  nebo  737 507 915  nebo  na  e-mailu  cesta@diakoniecce.cz.  Aktuální  a  jiné 
informace naleznete také na http://cesta.diakoniecce.cz
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