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KRÁTCE O DIAKONII ČCE
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 Uherském Hradišti 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 pevné místo na poli
sociálních služeb poskytovaných v Uh. 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 a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku; práce
v řídicí skupině projektu Rozvoj místní Agendy 21 v Uh. Hradišti) či se Zlínským krajem.
Středisko CESTA bylo v roce 2010 členem Asociace nestátních neziskových
organizací ve ZK a členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY STŘEDISKA
Rok 2010 se nesl na vlně změn a statistik. Proměnilo se personální zajištění vedení
střediska, vyměnila se polovina zaměstnanců v přímé péči v denním stacionáři a přibyli další
noví klienti v obou službách.
Přesto anebo právě proto, priority naší práce zůstaly neochvějné - kvalitní každodenní
práce s klientem, doplněná v roce 2010 navíc o zavedení řady statistik, kdy přehledně
monitorujeme řadu úkonů ve vztahu ke klientovi. Uspořádali jsme opět řadu benefičních akcí,
mezi které se úspěšně zařadil nováček v podobě Muzikoterapeutického koncertu.
Bez spolupráce všech zúčastněných by však naše práce nebyla možná. Dovolte mi zde
poděkovat všem, kdo se podílí na životě naší organizace, ať už jsou to rodiny klientů, klienti,
zaměstnanci, sponzoři a dárci či podporovatelé ze strany státu a města. Všem těmto patří můj
dík a jsem ráda, že jsem se s nimi potkala a mohla s nimi spolupracovat.
Miloslava Koželuhová – zastupující ředitelka střediska

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STŘEDISKA V ROCE 2010
Zastupující ředitelka střediska:

Miloslava Koželuhová
- úvazek 0,5

Sociální pracovník:

Mgr. Stanislava Kebortová
- úvazek 0,5 (denní stacionář)
- úvazek 0,4 (vedoucí poradny rané péče)
Fundraiser a PR pracovník:
Mgr. Adéla Kotková
- úvazek 0,5, od 2/2010
Pracovnice v sociálních službách na úseku Miroslava Veselá (vedoucí úseku přímé péče)
přímé péče v denním stacionáři:
- úvazek 1,0
Dušan Veselý (zaměstnán od 4.1.2010)
- úvazek 1,0
Petra Kašná
- úvazek 0,75
Helena Musilová
- úvazek 0,75 (zaměstnána od 4.5.2010)
Pracovníci Poradny rané péče:
PhDr. Stanislava Kebortová (úvazek 0,4; vedoucí
poradny RP)
Mgr. Simona Mikeštíková (DPP) – poradce RP
MUDr. Zdenka Křenová (DPP) – konzultant
Ekonom a účetní střediska:
Miloslava Koželuhová
- úvazek 1,0
Správce a údržbář:
Vlastimil Hájek
- úvazek 1,0
Uklízečka:
Marie Machynková
- úvazek 0,75

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY V ROCE 2010
Prohlubující inovační kurz bazální stimulace (celkem 3 pracovníci), Úvod do diakonické
práce (celkem 2 pracovníci), Výtvarné inspirace – Andělské tvoření (celkem 2 pracovníci),
Základní kurz bazální stimulace (celkem 2 pracovníci), Kvalifikační kurz pro začínající
ředitele, Aby byl fundraising úspěšný, Prevence syndromu vyhoření, Komunikace s
problémovými klienty, Celostní muzikoterapie (2009-2010), Alternativní formy práce s třídou
a skupinou (celostní muzikoterapie), Time management, Prevence vyhoření
Celkem bylo na vzdělávací aktivity čerpáno finančních prostředků:
48 748 Kč

ORGÁNY STŘEDISKA
SPRÁVNÍ RADA střediska:
Miloslava Koželuhová
předsedkyně správní rady
Miroslava Veselá
členka správní rady
Vlastimil Hájek
člen správní rady
Správní rada střediska CESTA se v roce 2010 na svém zasedání sešla celkem desetkrát. Řešila
především úkoly vyplývající z Řádu diakonické práce, ale i běžné provozní záležitosti
střediska.
Správní rada Střediska (dále jen SRS) je statutárním orgánem Střediska, který zodpovídá za činnost
Střediska, jedná jménem Střediska a rozhoduje o všech záležitostech vyhrazených do působnosti SRS. SRS
především zodpovídá za nastavení základních mechanismů řízení, koncepci a činnost Střediska.

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 2010 na svém zasedání sešla celkem dvakrát. Řešila
především úkoly vyplývající z Řádu diakonické práce.
Dozorčí rada Střediska (DRS) je kontrolním a poradním orgánem Střediska, který volí sbor nebo sbory
ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost Střediska, dbá na zachování účelu a
křesťanského charakteru Střediska a podporuje spolupráci Střediska a partnerského sboru.

ZPRÁVA O ČINNOSTI PORADNY RANÉ PÉČE
Kontaktní telefon: 733 716 560
Kontaktní e-mail:

rana.pece@strediskocesta.cz

Vedoucí služby:

PhDr. Stanislava Kebortová

Středisko rané péče Diakonie ČCE – středisko CESTA se zaměřuje na podporu rodin
s dítětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Poradna rané péče Diakonie
ČCE – střediska CESTA poskytuje celostní péči a podporu rodinám s dítětem ve věku od 0 do
7 let s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, rodinám s dětmi s
nerovnoměrným a ohroženým vývojem. Naší prioritou je jejich integrace/inkluze do
společnosti. Poskytujeme rodině podporu při hledání cesty v její náročné životní situaci.
Spolu s rodiči podporujeme vývoj dítěte, pomáháme jim prožívat proces výchovy pozitivně a
posilujeme začleňování celé rodiny do sociálního prostředí při respektování jejich potřeb,
práv a důstojnosti. Usilujeme, aby dítě, které provázíme, mohlo vyrůstat v přirozeném
prostředí vlastní rodiny.
Cílem rané péče je pomáhat rodičům poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte.
Společně hledáme nejvhodnější postupy pro rozvoj dítěte v oblasti komunikace, sebeobsluhy,
hry, vzdělávání, zapojení mezi vrstevníky. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním
poradenstvím posilujeme schopnosti rodiny tak, aby se dítě se znevýhodněním mohlo postupně začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
V roce 2010 jsme přijali dva nové klienty a dvě rodiny službu ukončily kvůli
zlepšení zdravotního stavu dítěte a začlenění rodiny do běžného života
Na jaře jsme vyrazili na víkendový pobyt do města Trenčína do hotelu Tatra. Nabídky
využily všechny rodiny a společně tak všichni mohli prožít nezapomenutelné dny s bohatou
programovou nabídkou, jako byla např. skupinová muzikoterapie, individuální konzultace
s lékařem, somatické terapie, ale i návštěva hradu nebo plaveckého bazénu.
V létě roku 2010 se konal týdenní prázdninový kemp, který se nesl v duchu intenzivní
práce, ale i setkávání a navozování nových přátelství mezi rodinami.
V listopadu proběhla přednáška pro rodiče s protetičkou paní Kodrlovou, která rodiče
seznámila s možnostmi využití protetických pomůcek u dítěte i dospělého.
V sobotu 20. listopadu se uskutečnil sobotní seminář pro rodiče s názvem
Psychomotorický vývoj dítěte – děti 0 až 1 rok. Zúčastnění měli možnost získat informace o
jednotlivých vývojových etapách vývoje dítěte a naučit se různá podpůrná cvičení s dětmi,
přičemž nechyběla ani relaxace a individuální konzultace.
PhDr. Stanislava Kebortová – vedoucí poradny rané péče

ZPRÁVA O ČINNOSTI DENNÍHO STACIONÁŘE
Kontaktní telefon: 733 716 560
Kontaktní e-mail:

stacionar@strediskocesta.cz

Vedoucí služby:

Miroslava Veselá

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. 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.
Denní stacionář CESTA poskytuje klientům možnost strávit určitý čas v kolektivu
vrstevníků s podobným postižením. Velký důraz je kladen také na individuální rozvoj
schopností a dovedností klienta. Osobní cíle jsou stanovovány ve spolupráci s rodinami
klientů.
Statistické údaje za rok 2010:
Počet klientů:
- k 1. 1. 2010
- k 31. 12. 2010
Věkové rozpětí uživatelů služeb:
Průměrný věk klientů:
Dny poskytování služby:
Využití služby:
Schůzky se zákonnými zástupci:

7 – 18 let
19 – 26 let

14
16 (10 chlapců, 6 dívek)
8
8
16 let
217 dní
průměrně 8 klientů/den
2

Miroslava Veselá – vedoucí denního stacionáře

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ A MŠ SPECIÁLNÍ
V rámci spolupráce se Základní školy a Mateřské školy speciální Uherské Hradiště
sídlí v prostorech střediska CESTA již přes deset let rehabilitační třída. Ta je určena žákům se
středním a těžkým mentálním postižením i žákům s kombinovanými vadami.
Výuka je zcela přizpůsobena možnostem a schopnostem žáků. Vyučuje se v blocích,
často se střídají činnosti, metody i formy výuky. Vše probíhá hravou formou, důraz je kladen
na názornost a jednoduchost. Dle potřeb žáků jsou využívány metody alternativní a
augmentativní komunikace. K relaxaci a odpočinku slouží relaxační místnost.
Výuka je dále doplněna pestrou nabídkou dalších aktivit – exkurze, tematické
vycházky, výlety, soutěže, karnevaly atd. Vše probíhá ve spolupráci s pracovníky a klienty
stacionáře.
PhDr. Stanislava Kebortová – speciální pedagog

VÝBĚR Z AKCÍ ROKU 2010
LEDEN
6. ledna
18. ledna
ÚNOR
22. února
27. února
BŘEZEN
20. března

Benefiční tříkrálový komorní koncert kapely Čechomor
Karnevalový rej ve středisku
Olympiáda ve středisku
Dražba vzácných vín v rámci Dne vína v Buchlovicích (výtěžek ve výši 10 300
Kč věnován středisku)
IV. Kloboukový bál

DUBEN
- víkendový pobyt klientů rané péče v Trenčíně
KVĚTEN
28. května

ČERVEN
16. června
21. června
26. června

První muzikoterapeutický koncert s názvem Zázraky světa (host a moderátor:
L. Machálková)

28. června

Den otevřených dveří ve středisku
Besídka na téma Vivaldiho Čtvero ročních období
Akce Srdce pro Diakonii III konaná na golfovém hřišti v O. N. Vsi spojená
s veřejnou dražbou uměleckých děl a vín
Návštěva dětí ze ZŠ UNESCO

SRPEN
20. srpna

Výlet pracovníků a klientů střediska do Buchlovic

ZÁŘÍ
24. září
Benefiční módní přehlídka Hvězdy a móda v podání známých osobností
18 - 26. září Internetová aukce obrazů pro středisko
ŘÍJEN
12. října
Benefiční divadlo v podání Docela velkého divadla Litvínov (v představení
s názvem Gangsteři z městečka hrál mimo jiné i herec David Suchařípa)
PROSINEC
- vánoční besídka na téma ruské pohádky Mrazík (odehráno celkem třikrát – pro rodiny,
školky a pro sponzory)
- prodej drobných výrobků na vánočních jarmarcích v Uherském Hradišti a v Buchlovicích
Po celý rok pak ve středisku i díky podpoře Nadace Děti-kultura-sport probíhala:
muzikoterapie pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera,
canisterapie prostřednictvím canisterapeutického centra při chovatelské stanici Z
Padělského mlýna pana Milana Doktora.

FINAČNÍ ZPRÁVA
Zhodnocení hospodaření roku 2010
Služba: Denní stacionář
Důležité příjmy a výdaje:
Celkové příjmy:
Z toho :
• Dotace MPSV
• Město Uh. Hradiště
• Ostatní obce v regionu
• Krajský úřad ZK
• Dary - peněžní dle darovacích smluv
 Z toho Nadace Děti-kultura-sport
• Příjmy od klientů
• Příjmy z vedlejší činnosti
• Ostatní příjmy
Celkové náklady:
Z toho :
• Osobní náklady – mzdy
• Zákonné zdravotní a sociální pojištění
• Odpisy
• Energie
• Opravy a udržování
• Ostatní
Hospodaření v roce 2010 skončilo ztrátou ve výši

2 821 585 Kč
1 325 000
180 000
12 500
144 000
339 732
60 784
328 550
150 431
341 372
2 856 621

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 418 305
479 229
143 413
181 879
15 030
618 765
- 35 036

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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
Celkové náklady:
Z toho :
• Osobní náklady – mzdy
• Zákonné zdravotní a sociální pojištění
• Ostatní
Hospodaření v roce 2010 skončilo ztrátou ve výši

421 778 Kč
0 Kč
100 000 Kč
301 778 Kč
169 544 Kč
0 Kč
20 000 Kč
0 Kč
425 265 Kč
174 344 Kč
24 900 Kč
226 021 Kč
- 3 487 Kč

Příjmy a výdaje celkem za středisko:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Hospodaření celkem za středisko v roce 2010 skončilo ztrátou ve výši

3 304 384 Kč
3 342 907 Kč
- 38 523 Kč

Dlouhodobé závazky a jejich plnění:
K 1. 1. 2010
Splaceno:

Půjčky - Ústředí Diakonie ČCE
Ústředí Diakonie ČCE

250 000 Kč
80 000 Kč

Dlouhodobé závazky jsou splátkového kalendářů za rok 2010 uhrazeny v plné výši.
Zbývající dlouhodobé závazky k 31. 12. 2010
170 000 Kč
Graf příjmů střediska CESTA v roce 2010:

Graf výdajů střediska CESTA v roce 2010:

ZPRÁVA FUNDRAISERA
Rok 2010 přinesl „návrat ke starým časům“. Krize polevila, staří firemní dárci se
vrátili a dokonce se podařilo dárcovské portfolio rozšířit o další nové kontakty. Mnohé se
podařilo získat v souvislosti s budováním nového bezbariérového přístupu, který klientům
střediska umožní snazší dostupnost budovy díky nové příjezdové cestě a novým parkovacím
místům. Benefiční akce se těšily dobré návštěvnosti. A úspěšní jsme byli také v žádostech o
granty nadací, díky nimž jsme mohli mimo jiné rozšířit vybavení rané péče a získat
prostředky na muzikoterapii a canisterapii.
Povědomí o existenci střediska CESTA – denního stacionáře pro klienty s hlubším
mentálním a kombinovaným postižením a poradny rané péče jsme i letos posilovali
kampaněmi souvisejícími s benefičními akcemi tradičního charakteru a také s těmi novými.
Posílili jsme tak kulturní dění v regionu a z výtěžků získali potřebné finanční prostředky.
Proběhl tradiční Kloboukový bál i tradiční benefiční divadelní představení – tentokrát
opět v podání hereckého ansámblu Docela velkého divadla Litvínov, který se představil
s komedií Gangsteři z městečka. Znovu jsme zopakovali společenskou akci na golfovém hřišti
nazvanou Srdce pro Diakonii, jejímž zlatým hřebem byla jako obvykle dražba obrazů a vín.
Novinkou v benefičních projektech byl společný muzikoterapeutický koncert Diakonie
ČCE – střediska CESTA, hradišťské Charity a ZŠ a MŠ speciální. Koncert s názvem Zázraky
světa se odehrál pod vedením známého muzikoterapeuta Lubomíra Holzera s milým hostem
Leonou Machálkovou. Další novinkou v benefičních kulturních projektech byla originální
módní přehlídka, při níž se na molu sešly osobnosti společenského, kulturního, sportovního i
politického dění regionu i celebrity nadregionální. Nesla název Hvězdy a móda a sklidila
velký ohlas.
Stejně jako v uplynulých letech ani letos bychom realizaci vlastních benefičních
projektů sotva zvládli bez podpory okolí. Obrovsky si ceníme zázemí Klubu kultury. A
samozřejmě ochoty všech účinkujících, kteří svůj um předvedli ve prospěch našeho střediska
bez nároku na honorář. Srdečný dík patří Docela velkému divadlu Litvínov, Jiřímu Hadašovi,
kapele Marathon Band, agentuře MN Consulting, TK Rokaso, Davidu Vackemu a Jiřímu
Kozumplíkovi, Karlu Hoffmannovi, Svatému Pluku s Honzou Gajdošíkem,SUPŠ a všem
štědrým umělcům. Za dobrovolnickou pomoc děkujeme zejména Maltézské pomoci a
přátelům střediska.
Opomenout nelze ani kvalitní mediální podporu (Televize Slovácko, Slovácký deník,
Český rozhlas Brno a rádio Kiss Publikum či Rádio ČAS) a podporu reklamní (ImageUp,
Studio5, Joker, L.V. Print, reklamní agentura BEL, manželé Stloukalovi). Nesmírně si také
vážíme štědré podpory měst, obcí, nadací – zvláště pak Nadace Děti-kultura-sport, dárců a
sponzorů (viz podrobný přehled).
Všem srdečné díky!
Mgr. Adéla Kotková – fundraiser a PR manager

FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2010
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY:
− Ministerstvo práce a sociálních věcí
− Městský úřad Uherské Hradiště
− Zlínský kraj

1 325 000 Kč
280 000 Kč
144 000 Kč

VELCÍ DÁRCI (20 000 Kč a více)
− KOVOKON POPOVICE s.r.o.
− KOVOVÝROBA HOFFMANN s.r.o.
− AutoCont CZ, a.s.
− JAROSLAV DUŠEK
− STK PRO G&K s.r.o.
− PLASTMONT BUREŠ s.r.o.
− THERMACUT s.r.o.
− EPS s.r.o.
− KOVOSTEEL s.r.o.
− PaPP s.r.o.
− Veronika a Petr Zámečníkovi
STŘEDNÍ DÁRCI (10 000 – 19 000 Kč) - ARAVER CZ s.r.o., BARUM CONTINENTAL s.
r.o., ČESKÁ ZBROJOVKA, a.s.; GLÝDIA, KASKO s.r.o., RAY SERVICE s.r.o., TRADIX
s.r.o., MOREAU AGRI s.r.o., AMON CS s.r.o., MUDr. Petr Bezruč, Jakub Slavík
MALÍ DÁRCI (do 10 000 Kč) - MÚ Kunovice, MUDr. Jitka Červinková, Michal Daníška,
MUDr. Jarmila Vlachynská, Obecní úřad Ostrožská Lhota, Kostnická jednota,
FERROMORAVIA s.r.o., HOBAS CZ s.r.o., Městský úřad Staré Město, MONTECO s.r.o.,
Obec Ostrožská Nová Ves, IMTRADEX, a.s.; GEMCO s.r.o.
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY - Nadace Děti-kultura-sport (zdravotní a sociální grant), Konto
Bariéry, nadace Charty 77; Fond T-Mobile, Nadační fond J&T
MATERIÁLNÍ DÁRCI - EPS s.r.o., Templářské sklepy Čejkovice, Linea Nivnice, a.s.;
Vinotéka U Svatého Vavřinca, Zdeněk Hudeček, Jan Hladký, Luděk Pavézka, Mirek Malina,
Jan Pospíšil, Blažena Uiberlayová, Bořek Zeman, Jiří Vlach, Galerie Dopitová, Vinium,
Milan Zámečník, Galerie Dolmen, Divadelní Galerie, Galerie U Sovy, Gabriel Slanicay,
Zdeněk Červinka, Josef Kiesewetter, Soaré Sekt, Vinný sklep U Musilů, COLORLAK, a.s.;
Richard Vlček, SUPŠ, František Zemek
PARTNEŘI AKCÍ – Klub kultury UH, Hoffmannovo divadlo UH, Golf club Uherské
Hradiště, Jarek Kužela, Realitas s.r.o., Penzion pod kopcem, Docela velké divadlo Litvínov,
kouzelník Jiří Hadaš, TK Rokaso, MARATHON BAND, agentura MN Consulting, David
Vacke, Jiří Kozumplík, Svatý Pluk a Honza Gajdošík

VÝTĚŽKY BENEFIČNÍCH AKCÍ ROKU 2010
VÁNOČNÍ JARMARKY - UH a Buchlovice
(prodej drobných předmětů)

6 200 Kč

Módní přehlídka Hvězdy a móda

8 000 Kč

Dražba vín FS Buchlovice

10 300 Kč

Dražba platinové desky
kapely Čechomor

22 000 Kč

Divadelní představení
Gangsteři z městečka

22 800 Kč
37 267 Kč

Muzikoterapuetický koncert
Zázraky světa
50 000 Kč
Srdce pro Diakonii
66 000 Kč
Kloboukový bál
Koncert kapely Čechomor

145 350 Kč

Diakonie ČCE – středisko CESTA
Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradištště
e-mail: reditelstvi@strediskocesta.cz
http://strediskocesta.cz

