DIA K ONI E Č C E - středisko C ESTA Uherské Hradiště
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Název organizace:
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ř isko CESTA

Sídlo:
Telefon:
Mobil:
Web:
E-mail:
I Č:
Bankovní spojení:

Na Stavidle 1266,686 01,Uherské Hradit
šě
572 557 273
737 507 915
http://cesta.diakoniecce.cz
cesta@diakoniecce.cz
652 679 91
127 242 365 /0300 (ČSOB, a.s.;pobočka Uh. Hradit
š ě)

Registrace u M K:
9-294/2003-1522
Vznik střediska:
1.prosince 1997 (provoz zahájen 5.ledna 1998)
Poskytované služby v roce 2009:
-denní stacionář (od 5.1.1998)
-raná péče (od 1.1.2009)
Identifikátory sociální služby:
849 6098 (denní stacionář)
399 9956 (raná péče)

KRÁTCE O DIAKONII
Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) byla založena 1. června 1989 jako
zvláštní zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické. Navázala na činnost
České Diakonie (celým názvem: Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování
nemocných a chudých), která vznikla v roce 1903 a působila až do roku 1952. Tehdy totalitní
státní moc v naší zemi všechny spolky zrušila a církev již dále nesměla organizovat veřejnou
sociální službu.
Diakonie ČCE - středisko CESTA vznikla v roce 1997. Denní stacionář zahájil svůj
provoz 5. ledna 1998. O ranou péči byla nabídka služeb střediska rozšířena k 1. lednu 2009.
Za dobu své činnosti si středisko obhájilo své pevné místo na poli sociálních služeb
poskytovaných v Uherském Hradišti a jeho okolí, a to i díky svému jedinečnému zaměření na
klienty se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Středisko CESTA
kromě svých sociálních služeb aktivně pracuje i na poli PR a fundraisingu. Rovněž
spolupracuje s organizacemi místní správy, ať už třeba s Městským úřadem Uherské Hradiště
(spolupráce na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb v Uh. Hradišti, práce v pracovní
skupině projektu Rozvoj místní Agendy 21 v Uh. Hradišti) či se Zlínským krajem. Středisko
CESTA bylo v roce 2009 členem Asociace nestátních neziskových organizací ve ZK.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY STŘEDISKA
Tento úvod se ponese v duchu slova „opět“... Prioritou naší práce v roce 2009 byla
OPĚT každodenní práce s klientem. OPĚT jsme vedle toho všeho uspořádali několik
úspěšných benefičních akcí. OPĚT jsme usilovali o zvelebování prostor, kde se každodenně
potkáváme.
OPĚT si na tomto místě dovolím poděkovat našim klientům a jejich rodinám za přízeň
a dobrou komunikaci, dárcům a sponzorům za jejich hmotné i nehmotné dary, zaměstnancům
střediska za skvěle odvedenou práci. Poděkování OPĚT patří i Městu Uherské Hradiště za
dobrou spolupráci!
Ale jsou tady i nějaké novinky - otevřeli jsme Poradnu rané péči a na vlastní kůži
okusili inspekci kvality.
Je to prostě pořád dokola, ale v tak příjemných záležitostech jsem za ta OPĚT velmi
ráda. A proto, ať je rok 2010 OPĚT tak dobrý jako ten předešlý!
Bc. Zuzana Hoffmannová – ředitelka střediska

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STŘEDISKA V ROCE 2009
Ředitelka střediska:
Zastupující ředitel od 1.9.2009:
Sociální pracovnice:
Fundraiser a PR pracovník:
Pracovnice v sociálních službách na
úseku přímé péče v denním stacionáři:

Pracovníci Poradny rané péče:
Ekonom a účetní střediska:
Správce a údržbář:
Uklízečka:

Bc. Zuzana Hoffmannová
- úvazek 1,0 (od 1.9.2009 na MD)
Miloslava Koželuhová (úvazek 0,5)
Mgr. Stanislava Kebortová
- úvazek 0,5 (denní stacionář)
- úvazek 0,4 (raná péče, vedoucí rané péče)
Mgr. Adéla Kotková
- úvazek 1,0
Miroslava Veselá (vedoucí úseku přímé péče)
- úvazek 1,0
Sylva Matuštíková
- úvazek 1,0
Petra Kašná
- úvazek 0,5
Taťána Valová
- úvazek 0,5
Mgr. Simona Mikeštíková (DPP) – sociální pracovník
MUDr. Zdenka Křenová (DPP) – konzultant
Miloslava Koželuhová
- úvazek 1,0
Vlastimil Hájek
- úvazek 1,0
Marie Machynková
- úvazek 0,75

ORGÁNY STŘEDISKA
SPRÁVNÍ RADA střediska:
Bc. Zuzana Hoffmannová
předsedkyně správní rady
Miloslava Koželuhová
předsedkyně správní rady (od 1.9.2009)
Miloslava Koželuhová
členka správní rady (do 1.9.2009)
Miroslava Veselá
členka správní rady
Vlastimil Hájek
člen správní rady (od 1.9.2009)
Správní rada střediska CESTA se v roce 2009 na svém zasedání sešla celkem jedenáctkrát.
Řešila především úkoly vyplývající z Řádu diakonické práce, ale i běžné provozní záležitosti
střediska.
Pozn.: Jménem Diakonie ČCE - středisko CESTA jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a
další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie
ČCE - středisko CESTA. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko CESTA je
oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko CESTA samostatně.

DOZORČÍ RADA střediska:
Karel Hoffmann
předseda
Mgr. Marek Váňa
místopředseda
Členové:
Tomáš Fila, Marie Prokopová, Marie Kašná, Mgr. Marta Elfmarková, Hana
Klinkovská
Náhradníci: Josef Kuchta, Ing. Jan Prachař
Dozorčí rada střediska CESTA se v roce 2009 na svém zasedání sešla celkem čtyřikrát. Řešila
především úkoly vyplývající z Řádu diakonické práce.

DENNÍ STACIONÁŘ
Poslání denního stacionáře
Posláním denního stacionáře 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 svých klientů, a to zejména při osvojování a upevňování dovedností
v oblasti sebeobsluhy, a snaží se dosahovat pozitivních změn v jejich životě.
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 III. a IV. stupně.
DS – STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2009
Počet klientů:
k 1. 1. 2009

13

k 31. 12. 2009

14 (10 chlapců, 4 dívky)

Věkové rozpětí uživatelů služeb:

7 – 18 let

8

19 – 26 let

6

Průměrný věk klientů:

16 let

Dny poskytování služby:

216 dní

Využití služby:

průměrně 8 klientů/den

Schůzky se zákonnými zástupci:

2

INSPEKCE – služba v červenci prošla třídenní inspekcí kvality s celkovým hodnocením 106
bodů z celkových 144 možných. Celkem tak nasbírala 74 %, což znamená, že služba
standardy splňuje „dobře“. Přesto všechno služba v kvalitě neuspěla díky tzv. zásadním
kritériím, u nichž nesmí být ani jednou počet bodů 0 nebo 1. Služba proto musí do určeného
data splnit úkoly, které si její pracovníci na základě zprávy z inspekce vytyčili.

PORADNA RANÉ PÉČE
V lednu 2009 zahájila činnost nová služba střediska - Poradna rané péče. Poskytuje
pomoc a podporu rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a
rodinám s dětmi s ohroženým a nerovnoměrným vývojem, a to od narození do 7 let. Služba
má v péči vždy pět rodin z Uherského Hradiště a blízkého okolí
Hlavním obsahem služby je pomoc v oblasti psychologické, speciálně pedagogické,
sociální a zdravotní, podpora fyziologického vývoje dítěte za účasti stimulačních opatření,
jako je např. prožitková terapie, program Portage, reflexní terapie, bazální stimulace atd.
Služba dále nabízí:
− zprostředkování individuálních konzultací s odborníky, s ohledem na potřeby dítěte
− pomoc při výběru vhodných hraček a pomůcek
− možnost zapůjčení odborné literatury, pomůcek a hraček
Služba průběžně reaguje na momentální potřeby jednotlivých rodin a jejich dětí a
stává se průvodcem při jejich řešení
V uplynulém roce se podařilo integrovat jednoho klienta s využitím služby asistenta
do běžné mateřské školy a další klient byl zařazen do Speciální mateřské školy.
Na podzim roku 2009 se klienti služby zúčastnili psychorelaxačního pobytu v hotelu
Tatra v Trenčíně na Slovensku. Všichni přítomní měli možnost využít nabídky individuálních
terapií pro děti, prožitkové muzikoterapie či hudební pohádky, individuální konzultace s
lékařkou – neonatoložkou. K dispozici rodičům byla též masáž k uvolnění a k povzbuzení.
Největším přínosem pak bylo společné setkání rodičů, předání vzájemných zkušeností a
kontaktů. Úspěšný pobyt byl zakončen návštěvou trenčínského hradu, kde všichni prokázali
velkou fyzickou zdatnost a všudypřítomnou dobrou pohodu.

REHABILITAČNÍ TŘÍDA
V prostorách střediska sídlí od roku 2000 také detašované pracoviště Základní a
Mateřské školy speciální. Provozuje zde rehabilitační třídu, kterou navštěvují žáci pracující
dle individuálního vzdělávacího plánu. Hlavním posláním výuky v rehabilitační třídě je
umožnit dětem pomocí alternativních forem možnost komunikace, co největší samostatnost v
sebeobsluze, zprostředkování elementárních poznatků o okolním světě a celkovou socializaci.
V roce 2009 navštěvovali tuto třídu 4 chlapci a 3 dívky ve věku od 7 do 18 let pod
vedením speciální pedagožky PhDr. Stanislavy Kebortové.

PŘÍBĚH ROKU 2009
„Žádný cíl není tak daleko, aby na něj nedosáhla křídla Tvých snů...“
Tak tohle je Bára - náctiletá slečna, citlivá, usměvavá dívka, plná optimismu se svými
radostmi, bolístkami, sny, které s sebou přináší doba přešlapující přede dveřmi plnoletosti,
doba, kdy se z křehkého, něžného, zranitelného poupěte začne rozvíjet krásná růže. Řeknete
si:

„Holka

jako

každá

druhá“.

Ano,

přesto

všechno

však

trošku

jiná…

Při našich toulkách městem si Bára ráda prohlížela tabla maturantů a vždycky se tak
nenápadně mezi řečí, jen na malou chviličku, zatřpytnul na obloze jeden sen, aby ho vzápětí
skryla pod svůj samet tichá noc vědomí, že naplnit tuto touhu půjde jen velmi ztěžka. Tím
snem bylo stát se na chvíli modelkou a nafotit album. A protože se blížily Bářiny 18.
narozeniny, napadlo nás, že by to mohl být docela pěkný dárek. Zda se dárek, který vznikl za
vynikající spolupráce s fotografem Markem Malůškem, podařil, posuďte sami.

Pozn. S fotografiemi Báry získalo středisko 3. místo ve fotografické sekci Náš příběh soutěže
PR neziskových organizací s názvem Být viděn.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE ROKU 2009
LEDEN
- zahájen provoz Poradny rané péče
ÚNOR
- 11. února - Den otevřených dveří
BŘEZEN
- návštěva členů evangelického sboru z Přerova
- III. Kloboukový bál
- masopust ve středisku
KVĚTEN
- dražba Srdce pro diakonii (umělecká díla a vína)
- benefiční divadelní představení Když kočky nejsou doma v podání Docela velkého
divadla Litvínov (J. Révai, L. Vaculík atd.)
ČERVEN
- výlet Steelinkou za kamarády do DZP Bělinka v Kunovicích
ČERVENEC
- focení klientky Barbory Omelkové (viz Příběh roku 2009)
ZÁŘÍ
- Slavnost podzimu ve středisku za účasti přátel z Denního centra sv. Ludmily při
Oblastní charitě UH
- 1. října - účast v Praze na finále fotografické soutěže Být viděn (3. místo)
ŘÍJEN
- 7. října - Den otevřených dveří (v rámci Týdne sociálních služeb ČR)
- 9.-11. října - psychorelaxační pobyt klientů rané péče v Trenčíně
PROSINEC
- 17. prosince - slavnostní předání nového nadstřešení vchodu do střediska (dar
nadačního fondu Dětský svět)
- 18. prosince - vánoční besídka na téma Biblické variace
- 22. prosince - návštěva fotbalistů 1. FC Slovácko ve středisku a předání finančního
daru ve výši 20 000 Kč
- 25. prosince benefiční vánoční koncert CM Stanislava Gabriela
Po celý rok pak ve středisku mimo jiné i díky podpoře Nadace Děti-kultura-sport
probíhala:
−
muzikoterapie pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera
−
canisterapie prostřednictvím psů z centra Labradoří pac (pod vedením Martiny
Junaštíkové).

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
(zhodnocení hospodaření roku 2009)
Služba: Denní stacionář
Důležité příjmy a výdaje:
Celkové příjmy:
Z toho :
Dotace MPSV
Město Uh. Hradiště
Ostatní obce v regionu
Úřad práce Uh. Hradiště
Dary - peněžní dle darovacích smluv
Z toho Nadace Děti-kultura-sport
Příjmy od klientů
Příjmy z pronájmu budovy
Ostatní příjmy

3 017 170,- Kč

Celkové náklady:
Z toho :
Osobní náklady – mzdy
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Odpisy
Energie
Opravy a udržování
Ostatní

3 051 311,- Kč

Hospodaření v roce 2009 skončilo ztrátou ve výši

1 325 000,- Kč
120 000,- Kč
16 500,- Kč
9 750,- Kč
996 116,- Kč
85 000,- Kč
304 045,- Kč
80 340,- Kč
165 419,- Kč

1 371 172,- Kč
405 034,- Kč
178 907,- Kč
206 193,- Kč
38 555,- Kč
851 450,- Kč
- 34 141,- Kč

Služba: Poradna rané péče
Důležité příjmy a výdaje:
Celkové příjmy:
Z toho :
Dotace MPSV
Město Uh. Hradiště
Dary - peněžní dle darovacích smluv
Z toho Nadace Děti-kultura-sport
Příjmy od klientů
Příjmy z vedlejší činnosti
Ostatní příjmy

371 032,- Kč
0,- Kč
100 000,- Kč
217 032,- Kč
117 032,- Kč
0,- Kč
54 000,- Kč
90 000,- Kč

Celkové náklady:
Z toho:
Osobní náklady – mzdy
Zákonné zdravotní a sociální pojištění
Ostatní

396 588,- Kč

Hospodaření v roce 2009 skončilo ztrátou ve výši

- 25 556,- Kč

148 209,- Kč
44 532,- Kč
203 847,- Kč

Příjmy a výdaje celkem za středisko:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:

3 388 202,- Kč
3 447 899,- Kč

Hospodaření celkem za středisko v roce 2009 skončilo ztrátou ve výši

- 59 697,- Kč

Dlouhodobé závazky a jejich plnění:
K 1. 1. 2009

Splaceno:

Půjčky - Ústředí Diakonie ČCE
Ústředí Diakonie ČCE
Středisko Diakonie ČCE – Betlém
Celkem
Půjčky - Ústředí Diakonie ČCE
Středisko Diakonie ČCE – Betlém

50 000,- Kč
300 000,- Kč
80 000,- Kč
430 000,- Kč
100 000,- Kč
80 000,- Kč

Dlouhodobé závazky jsou dle jednotlivých splátkových kalendářů za rok 2009 uhrazeny
v plné výši.
Zbývající dlouhodobé závazky k 31. 12. 2009

250 000,- Kč

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V ROCE 2009
Rok 2009 byl pro zaměstnance především zaměřen na vzdělávání v kurzech bazální
stimulace. Celkem 5 pracovníků se během roku zúčastnilo Základního kurzu bazální
stimulace a na podzim také Nástavbového kurzu bazální stimulace. Po supervizi ze strany
Institutu bazální stimulace a prověření postupů, dle kterých pracovníci postupují při využívání
konceptu bazální stimulace přímo v praxi, byl našemu zařízení udělen Certifikát EU
Institutu bazální stimulace pro zařízení pracující s konceptem bazální stimulace.
Během roku se pracovníci zúčastnili dalších 7 vzdělávacích seminářů a programů.
Celkem bylo na vzdělávací aktivity čerpáno finančních prostředků:

55 360,- Kč

Z toho:
Kurzy bazální stimulace celkem

44 030,- Kč

Z POHLEDU FUNDRAISERA
Také rok 2009 probíhal ve smyslu získávání finančních prostředků zejména ve
znamení pořádání benefičních veřejných akcí. V atmosféře celosvětové krize, která dolehla i
na náš region, se obtížně sháněli další noví dárci, s povděkem jsme se proto snažili udržet
alespoň vazby stávající a troufám si říct, že zdárně.
Pořádáním benefičních akcí jsme ještě více posílili povědomí o existenci střediska
CESTA – denního stacionáře pro klienty s hlubším mentálním a kombinovaným postižením a
Poradny rané péče a z tržeb pak získali potřebné finanční prostředky.
Realizaci vlastních benefičních projektů bychom sotva takto úspěšně bez podpory
okolí zvládli. Nejvíce si v tomto ohledu ceníme zázemí Klubu kultury. A samozřejmě ochoty
všech účinkujících, kteří svůj um předvedli ve prospěch našeho střediska bez nároku na
honorář. Náš speciální dík patří Docela velkému divadlu Litvínov, Jiřímu Hadašovi, Zdeňku
Nedbálkovi, kapele Duo Paráda, agentuře MN Consulting, TK Rokaso, Davidu Vackemu a
Jiřímu Kozumplíkovi, Karlu Hoffmannovi, Svatému Pluku a Honzovi Gajdošíkovi, SUPŠ a
všem spřáteleným umělcům. Za dobrovolnickou pomoc děkujeme zejména Maltézské pomoci
a přátelům střediska.
Ceníme si také vynikající mediální podpory (Televize Slovácko, Slovácký deník,
Český rozhlas Brno a rádio Kiss Publikum) a reklamní podpory (ImageUp, Studio5, Joker,
L.V.Print, agentura BEL, manželé Stloukalovi). Za významné partnerství při benefičních
akcích děkujeme společnostem RAY SERVICE, G.C.U.H. a EPS. Nesmírně si též vážíme
štědré podpory měst, obcí, nadací – zvláště pak Nadace Děti-kultura-sport, dárců a sponzorů
(viz podrobný přehled). Všem ze srdce děkujeme!
Mgr. Adéla Kotková – fundraiser a PR manager

FINANČNÍ PODPORA
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:
− Ministerstvo práce a sociálních věcí
− Městský úřad Uherské Hradiště

1 325 000 Kč
220 000 Kč

VELCÍ DÁRCI (20 000 Kč a více) – DK Ostrava a Jaroslav Dušek, PaPP, spol. s r.o.,
Thermacut, s.r.o., 1. FC Slovácko, AutoCont CZ, a.s., GG Interstyl s.r.o., Ray Service, a.s.
STŘEDNÍ DÁRCI (10 000 – 19 000 Kč) – EPS, s.r.o., Imtradex a.s., Plastmont Bureš, s.r.o.,
Jakub Slavík, Amon CS, s.r.o., MUDr. Petr Bezruč, MUDr. Jana Vyoralová, Barum
Continental, spol. s r.o.

MALÍ DÁRCI (do 10 000 Kč) – Boss Engineering, s.r.o., OÚ Ostrožská Nová Ves, Hobas
CZ, s.r.o., ÚM Buchlovice, Kostnická jednota, Jiří Rosůlek, MUDr. Jitka Červinková, OÚ
Jalubí, MěÚ Kunovice, MěÚ Staré Město, Jana Laszáková
NADAČNÍ PARTNEŘI – Nadace Děti – kultura – sport (zdravotní a sociální grant), Nadační
fond Dětský svět
MATERIÁLNÍ DÁRCI – EPS, s.r.o., Templářské sklepy Čejkovice, Vinarius, pekárna
Topek, Linea Nivnice, a.s., Vinařství Zaječí s.r.o.
PARTNEŘI AKCÍ – Klub kultury UH, Hoffmannovo divadlo, Golf club Uherské Hradiště,
Jarek Kužela, Realitas, s.r.o., Penzion Pod Kopcem, Docela velké divadlo Litvínov, kouzelník
Jiří Hadaš, TK Rokaso, Duo Paráda, agentura MN Consulting, David Vacke, Jiří Kozumplík,
Karel Hoffmann, Svatý Pluk a Honza Galdošík, DJ Zdeněk Nedbálek, Slovácké divadlo
DRAŽEBNÍ DÁRCI (dražby: III. KLOBOUKOVÝ BÁL; SRDCE PRO DIAKONII 2) –
Radim Černoch, Jiří Kozumplík; Antonín Mach, Blažena Uiberlayová, Miroslav Malina,
galerie Dolmen, Jan Černý, Radim Černý, Dagmar Jahodová, Iva Hüttnerová, Jan Pospíšil,
Bořek Zeman, Gabriel Slanicay, Josef Kiesewetter, Jiří Salajka, Jiří Vlach, Josef Velčovský,
Radek Frýsa, Kamil Mikel, Zdeněk Targus Červinka, Vladimír Groš, Zdeněk Tománek, Luděk
Pavézka, vinotéka Vinarius UH, vinotéka U Svatého Vavřinca ONV, vinotéka na zámku
Uherský Ostroh, vinotéka U Slunce UH
ÚČASTNÍCI DRAŽEB – Tomáš Fila, Miloslav Martinec, ing. Hana Doupovcová, MUDr.
Petr Bezruč, Bc. Zuzana Hoffmannová, ing. Pavel Hruška, PhDr. Stanislava Kebortová, K+M
um.div.agentura, Petra Kašná, Jiří Kotek, ing. Petr Lapčík, ing. Libor Láznička, Machin
Global s.r.o., Petr Mikoška, MVDr. Radomír Mlejnský, Irena Perničková, Ray Service a.s.,
Shulte CZ, s.r.o.

BENEFIČNÍ AKCE 2009
VÁNOČNÍ JARMARK UH
(prodej drobných předmětů)

6 000 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT CM ST. GABRIELA

5 419 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Když kočky nejsou doma
(Docela velké divadlo Litvínov)

52 100 Kč

SRDCE PRO DIAKONII 2
(dražba výtvarných děl a vín)

116 710 Kč

III. KLOBOUKOVÝ BÁL

84 275 Kč

CELKEM

264 504 Kč

LOGA SPONZORŮ

