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DIAKONIE  ČESKOBRATRSKÉ  

CÍRKVE  EVANGELICKÉ (ČCE)

-

STŘEDISKO „CESTA“

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště
tel.: 572 557 273, 737 507 915

web: http://cesta.diakoniecce.cz, e-mail: cesta@diakoniecce.cz
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ÚVODNÍ SLOVO

I když jsem v roce 2006 v Diakonii ČCE – středisku Cesta přímo nepracovala, stále 
jsem se  kolem něj  s radostí  pohybovala.  Předtím  jsem zde  asi  rok  a  půl  pracovala  jako 
fundraiser a PR pracovník. Z tohoto důvodu vím o jeho denních vítězstvích i prohrách v roce 
2006 víc než dost. 

Ze své dnešní pozice středisku Cesta pro tento rok přeji, ať toho prvního je nejen letos, 
ale i v dalších letech mnohem mnohem více. 

Všem čtenářům této Výroční zprávy za rok 2006 pak přeju, ať je pro ně přínosem a 
zdrojem cenných informací. 

Nashledanou na některé z našich akcí anebo třeba na návštěvě přímo ve středisku! 

Bc. Zuzana Hoffmannová –
 ředitelka střediska    

VZNIK ORGANIZACE
Středisko Cesta vzniklo 1. prosince 1997, denní stacionář zahájil  svůj běžný denní 

provoz  5.  ledna  1998.  Zařízení  poskytuje  křesťansky orientovanou  sociální  péči  o  děti  a 
mládež se středním a těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Cílovou skupinou 
jsou uživatelé  služeb (děti  a  mládež),  o  které  jejich  rodinní  příslušníci  pečují  v domácím 
prostředí.  Zařízení  je  nestátní  neziskovou  organizací,  evidovanou  právnickou  osobou, 
registrovanou u Ministerstva kultury pod číslem 9-294/2003-1522. 

Snahou stacionáře je: 
• posílit  jedinečné  postavení  rodiny  v životě  dítěte  a  vytvořit  pro  dítě,  respektive 

mládež, rodinu i společnost předpoklady sociální integrace,
• snížit negativní vliv postižení,
• zvýšit vývojovou úroveň dítěte s cílem dosáhnout jeho maximální samostatnosti,
• rozvíjet a povzbuzovat smysluplný rozvoj osobnosti uživatele, 
• rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů (pohybové, mentální). 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název organizace: Diakonie ČCE – středisko Cesta 
Sídlo: Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště 
Telefon: 572 557 273, 737 507 915
Web: http://cesta.diakoniecce.cz
E-mail: cesta@diakoniecce.cz
IČ: 652 679 91
Bankovní spojení: 127 242 365 / 0300 (ČSOB)
Číslo účtu veřejné sbírky: 195 318 886 / 0300 (ČSOB)
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ STŘEDISKA V ROCE 2006

Zastupující ředitelka střediska (do 
31.5.2006):

Miloslava Koželuhová  

Ředitelka (od 1.6.2006): Pavla Blažková 
Pečovatelky: Jitka Mikuláštíková

Dana Štěrbová
Emílie Wurstová (zároveň 
fyzioterapeut) 

Účetní střediska: Miloslava Koželuhová
Pracovník pro práci s postiženými: Leona Křižková

ZPRÁVA O ČINNOSTI – DENNÍ STACIONÁŘ
ROK 2007
Počet uživatelů: 18
Věk: 7 – 22 let
Dívky: 4 dívky
Chlapci: 14  chlapců
Provozní doba: 7.30 - 14.30 hod., celkem 222 dnů  
Průměrný počet uživatelů denně: 8  

Snahou  denního  stacionáře  je  posílit  jedinečné  postavení rodiny  v životě  dítěte  a 
vytvořit  pro  něj  předpoklady  sociální  integrace.  Svým  uživatelům  nabízí  bezpečné  a 
stimulační  prostředí.  Každý uživatel  má vypracován svůj  individuální  výchovný celoroční 
plán. Každého půl roku se v něm zaměří na konkrétní cíl, který je následně vyhodnocen. Vše 
je  konzultováno  se  Speciálním  pedagogickým  centrem  Zlín,  jehož  speciální  pedagog  do 
střediska jednou za měsíc dochází. Každý den v týdnu je tematicky zaměřený – dramatická, 
pracovní,  hudební,  tělesná a  výtvarná výchova.  Snažíme se,  aby se  uživatelé  služeb cítili 
v denním stacionáři příjemně a byli spokojení.. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI – POMOCNÁ TŘÍDA
Počet žáků: 5
Věk: 8 – 15 let
Dívky: 1
Chlapci: 4
Zřizovatel: Základní škola a Mateřská škola speciální Uh. Hradiště 

V denním centru Diakonie Cesta působí třída pro děti s kombinovaným postižením, 
které  jsou  vzdělávány  podle  rehabilitačního  vzdělávacího  programu  pomocné  školy  čj. 
15988/2003-24. Podle něj má každý žák vypracovaný svůj individuální výchovně-vzdělávací 
program. V tomto programu pak plní žák svou povinnou školní docházku. Ta je desetiletá. 
Vnitřní členění rehabilitační třídy nevychází z věkových charakteristik žáka, ale z úrovně jeho 
individuálních schopností a potřeb. Rehabilitační třídy se vnitřně člení na dva stupně, oba 
pětileté.  Cílem vzdělávání  je  umožnit  žákům,  aby  si  v přizpůsobených  podmínkách  a  za 
odborného  speciálně-pedagogického  vedení  osvojili  některé  elementární  vědomosti, 
dovednosti a návyky.  Ty jim pak umožní získat určitou míru soběstačnosti,  najít  vhodnou 
formu komunikace s jejich okolím a napomůžou rozvoji motoriky. Je zde uplatněno Ústavou 
ČR garantované právo na vzdělání a realizaci rozvoje tělesného a duševního potenciálu dítěte. 
U většiny žáků zařazených do Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy již 
nelze reálně počítat se zvládnutím z trivia. Lze u nich rozvíjet komunikační dovednosti, které 
jim umožní navázat kontakt s jejich okolím, rozvíjet jejich pohyblivost tak, aby dosáhli co 
nejvyšší míru pohybové samostatnosti a naučit je základům sebeobsluhy, která jim umožní 
určitou míru soběstačnosti.  Každá dovednost,  kterou si  žáci osvojí,  se projeví  ve zlepšení 
kvality celého jejich dalšího života. Prostředkem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím 
programu pomocné školy není psané slovo a v některých případech ani mluvená řeč. Učitelé 
pracují s různými formami alternativní a augmentativní komunikace a hledají cesty, jak pro 
každého ze žáků najít vhodnou formu dorozumění s jejich okolím.  
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Z KALENDÁŘE ROKU 2006

Únor 2006
 Karneval v maskách   

Březen 2006
 Pohádka O červené Karkulce pro klienty stacionáře 

Květen 2006
 Vystoupení ke Dni matek

9. června 2006
 Návštěva programu Hradišťánku v Klubu kultury 

 
15. června 2006

 Pravidelný výlet, tentokrát do Luhačovic 

31. srpna 2006 
 „Loučíme se s prázdninami“ – benefiční akce v Tescu konaná na podporu střediska ve 

spolupráci s Hoffmannovým divadlem 

Září 2006 
 Účast  na jarmarku města  konaného u příležitosti  Slavností  vína a  Dne otevřených 

dveří památek (výtěžek: 4 206,- Kč) 

6. záři 2006 
 Podpis smlouvy o odkoupení budovy na Městském úřadě Uh. Hradiště a následný 

odkup 

30. září 2006
 Dobrovolnický den (zvelebení zahrady a blízkého okolí střediska) 

13. října 2006 
 Slavností zahájení provozu vysokozdvižné plošiny a altánku. 

27. listopadu 2006 
 Děti se soukromé Mateřské školy Domeček zahrály dětem ve středisku pohádku. 

13. prosince 2006
 Vánoční besídka klientů střediska pro jejich rodinné příslušníky.   

Prosinec 2006
 Benefiční  vánoční  sbírka  v hypermarketu  Tesco  konaná  formou  prodeje 

pestrobarevných záložek (výtěžek: 68 592,- Kč) 

25. prosince 2006
 Pravidelný Vánoční benefiční koncert Cimbálové muziky S. Gabriela a řady dalších 

hostů  konaný  v Kostele  sv.  Fr.  Xaverského ve  spolupráci  s Oblastní  Charitou  UH 
(výtěžek  pro  Diakonii  činil  nakonec  krásných  13 913,-  Kč)
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Po  celý  rok  2006  se  středisko  Cesta  aktivně  zapojovalo  do  procesu  Komunitního 
plánování sociálních služeb v Uh. Hradišti. 

FINANČNÍ ZPRÁVA

Celkové náklady roku 2006 činily                         1 583 643,43 Kč

Z     toho  :  - osobní náklady 1 107 752,00 Kč
Z     toho  :  mzdové  830 874,00 Kč

  zákonné pojištění    276 878,00 Kč

-  energie 118 539,03 Kč
           -   služby 103 559,00 Kč

    Z     toho  : telefon a internet     26 875,50 Kč

Celkové výnosy roku 2006 činily      1 496 644,06 Kč

Z     toho  :  -  dotace Krajský úřad Zlínského kraje    900 000,00 Kč
  -  dotace Městský úřad Uh. Hradiště    103 000,00 Kč
  -  od klientů    152 200,50 Kč
  -  úroky      11 054,61 Kč

Hospodaření skončilo ztrátou                   -  86 999,37 Kč

Vlastní jmění má hodnotu:               4 078 481,00 Kč
Zvýšila se  hodnota dlouhodobých závazků na:            600 000,00 Kč

V průběhu roku 2006 došlo ke značnému navýšení vlastního jmění organizace v 
důsledku odkoupení budovy a dobudování vysokozdvižné plošiny 

– činí 4 078 481,00 Kč.

Zaúčtováním ztráty roku 2005 došlo k navýšení ztrát minulých let na 400 868,74 Kč.
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Vzhledem k nedostatku finančních prostředků potřebných během roku na dlouhodobě 
plánované a vázané projekty byly navýšeny dlouhodobé závazky 

– v celkové výši 600 000,00 Kč.

Drobný dlouhodobý majetek má hodnotu 458 196,00 Kč.

Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2006 má hodnotu  496 878,43 Kč.

Zahradní altánek byl v roce 2006  zbudován za finanční pomoci Nadace Děti-kultura-sport 

DÁRCI,  SPONZOŘI  A  PODPORA
Velké poděkování za rok 2006 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.  Bez  jejich 
laskavého přispění a laskavé pomoci bychom se neobešli.                           

Finanční dary v roce 2006: 
Stichting Linda Fonds Holandsko 77 000 EURO (koupě budovy) 
Nadace Divoké Husy 1 395 628,- Kč   (koupě budovy) 
Diakonie ČCE 250 000,- Kč (zbudování plošiny) 
Nadace Zdraví pro Moravu 25 000,- Kč  (zbudování plošiny) 
Plastmont Bureš 20 000,- Kč
Veronika a Petr Zámečníkovi 20 000,- Kč
Barum Continental 15 000,- Kč
Thermacut 15 000,- Kč
Nadace Českého Telecomu 10 000,- Kč
Město Uh. Hradiště 7 000,- Kč
Václav Rybyšar 6 000,- Kč
Monteco 5 000,- Kč
Jiří Rosůlek 5 000,- Kč
Ing. Petr Hroch 3 000,- Kč 
Marie Černá 3 000,- Kč
Jarmila Fantová 2 400,- Kč
Kovomarket 2 000,- Kč
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Farní sbor ČCE 1 840,-  Kč 
Šopík – Kancelářská technika 1 000,-  Kč
Věcné dary v roce 2006: 
Ing. Ladislav Šupka 
Uh. Hradiště pohovka 
Joyce Hudeček
Velehrad (t.č. Blidworth, Velká Británie) různý nábytek 
Stálá podpora: 
TESCO Stores 
Firma Los Kachlos  
Firma Econservis  
Firma Joker
Agentura BEL 
Lex consulting
Webgen
Manželé Stloukalovi  
Galerie Zeman  
Petr Hoffmann – grafické práce
Ondřej Hájek – správa webových stránek  
Cimbálová muzika S. Gabriela  
Hoffmannovo divadlo 
Základní škola a Mateřská škola speciální Uh. Hradiště   
Maltézská pomoc o.p.s. 
Televize Slovácko 
Dobrý den s kurýrem 
Slovácký deník
Městské informační centrum UH
Informační centrum pro mládež UH 
Chybík Zdeněk – středisko závodního stravování 

PŘEDSTAVENTVO STŘEDISKA „CESTA“ V ROCE 2006

KAREL HOFFMANN (předseda představenstva)
Anastázie MAJÍČKOVÁ
Miloslava KOŽELUHOVÁ / Pavla BLAŽKOVÁ  
Bc. Zuzana HOFFMANNOVÁ
Mgr. Marek VÁŇA
Tomáš FILA
Marie KAŠNÁ
Mgr. Marta ELFMARKOVÁ
Marie PROKOPOVÁ  
Hana KLINKOVSKÁ (náhradník) 

Představenstvo se v roce 2006 sešlo celkem sedmkrát. Od ledna roku 2007 se představenstvo 
dle nového Řádu diakonické práce transformovalo v tzv. Dozorčí radu střediska. 
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Od října 2006 je sídlo střediska díky plošině bezbariérově přístupné.  

CÍLE PRO ROK 2007
• Stabilizovat situaci ve středisku, a to v rámci možností jak po stránce finanční, tak i 

personální.  
• Zavedení do praxe nového Zákona o sociálních službách č. 108/2006 i nového Řádu 

diakonické práce. 
• Postupné zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe. 
• Zaregistrování sociální služby podle zákona č. 108/2006 (do 30. 6. 2007). 
• Ještě více přiblížit služby nabízené střediskem široké veřejnosti, jak prostřednictvím 

médií, tak i pořádáním různých společenských akcí. 
• Uspořádat několik benefičních akcí (dobročinná dražba atd.)  
• I nadále se aktivně zapojovat do procesu Komunitního plánování sociálních služeb 

v Uh. Hradišti.
• Aktivní  spolupráce  s orgány  státní  správy,  s různými  institucemi  a  organizacemi, 

s firemními i individuálními dárci a s dobrovolníky.  
• Aktivní spolupráce s médii, jak na místní, tak na celorepublikové úrovni. 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
1. Přispěním na účet 127 242 365 / 0300 (nutno mít se střediskem sepsanou darovací 

smlouvu)  nebo na  účet  veřejné  sbírky  195 318 886 /  0300 (možné  i  bez  darovací 
smlouvy). 

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. Informace naleznete 
také na http://cesta.diakoniecce.cz 
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ZÁVĚREM
Jsme velmi vděční za každou nejen finanční podporu, které se nám dostane, jak od 

„obyčejných“  lidí,  tak  i  od  různých firem,  organizací,  institucí  či  orgánů veřejné  správy. 
Těšíme se na setkávání s Vámi i roce 2007! 

Město Uherské Hradiště

Diakonie ČCE – středisko Cesta 
Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště

tel.: 572 557 273, 737 507 915
web: http://cesta.diakoniecce.cz, e-mail: cesta@diakoniecce.cz
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