
 

 

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           

 

DIAKONIE  ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
 

 
 

Název organizace:    Diakonie ČCE – středisko CESTA 
 
Sídlo:      Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště 
Telefon:     572 557 273 
Web:      http://strediskocesta.cz 
E-mail:     reditelství@strediskocesta.cz 
IČ:      652 679 91 
Bankovní spojení:    127 242 365 / 0300 (ČSOB, a.s.; pobočka Uh. Hradiště) 
 
Registrace u MK:    9-294/2003-1522 
Vznik střediska:   1. prosince 1997  
Poskytované služby v roce 2011:   
  - denní stacionář (od 5. 1. 1998) 
  - raná péče (od 1. 1. 2009) 
Identifikátory sociální služby:     849 6098 (denní stacionář) 
        399 9956 (raná péče) 
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  Diakonie ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště vznikla roku 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 hlubokým mentálním či kombinovaným postižením. Středisko CESTA kromě svých 

sociálních služeb aktivně pracuje i na poli PR a fundraisingu a aktivně spolupracuje s organizacemi 

místní správy (např. Městský úřad Uherské Hradiště - spolupráce na tvorbě Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku). Středisko CESTA bylo v roce 2011 členem Asociace 

nestátních neziskových organizací ve ZK a členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.       

 Děkujeme všem za podporu v roce 2011, ať už měla jakoukoliv podobu, a těšíme se na další 

krásná setkávání!      Bc. Zuzana Hoffmannová – ředitelka střediska   

 

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STŘEDISKA V ROCE 2011 
 

Zastupující ředitelka střediska: 

 

Ředitelka střediska:  

Miloslava Koželuhová  

- úvazek 0,5 (do 30.3.2011) 

Bc. Zuzana Hoffmannová  

- úvazek 1,0 (od 1.4.2011) 

 

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   

Pracovníci v sociálních službách na úseku 

denní stacionář: 

Miroslava Veselá (koordinátor pracovníků v sociálních 

službách na úseku denní stacionář) 

- úvazek 0,9 

Dušan Veselý  

- úvazek 1,0 

Petra Kašná  

- úvazek 0,75 

Helena Horáková 

- úvazek 0,75 (od 19.11.2011 v prac. nesch.) 

Jana Viceníková  

- úvazek 0,75 (od 3.10.2011)  

Miloslava Koželuhová  

- dohoda o provedení práce (1.6.-31.12.2011) 

Vlastimil Hájek  

- dohoda o provedení práce (1.6.-31.12.2011) 

Pracovníci Poradny rané péče:   PhDr. Stanislava Kebortová (úvazek 0,4; vedoucí 

poradny RP)  

Mgr. Simona Mikeštíková (DPP) – poradce RP  

MUDr. Zdenka Křenová (DPP) – odborný konzultant 

Ekonom a účetní střediska: Miloslava Koželuhová 

- úvazek 1,0 

Správce a údržbář:    Vlastimil Hájek 

- úvazek 1,0   

Uklízečka:   Marie Machynková 

- úvazek 0,75 



 

 

 

 

SPRÁVNÍ ORGÁNY STŘEDISKA 
SPRÁVNÍ RADA střediska: 

 Miloslava Koželuhová   předsedkyně správní rady (do 30.3.2011) 

 Zuzana Hoffmannová   předsedkyně správní rady (od 1.4.2011)  

 Miroslava Veselá    členka správní rady 

 Vlastimil Hájek    člen správní rady (do 30.4.2011) 

 Miloslava Koželuhová   členka správní rady (od 1.5.2011)  

Správní rada střediska CESTA se v roce 2011 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 

 Tomáš Fila     místopředseda 

Členové DR: Mgr. Marta Elfmarková, Josef Kuchta, Marie Kašná, Marie Prokopová, Hana 

Klinkovská  

 

Dozorčí rada střediska CESTA se v roce 2011 na svém zasedání sešla celkem čtyřikrát. 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:  734 113 309 

Kontaktní e-mail:  rana.pece@strediskocesta.cz  

Vedoucí služby:  PhDr. Stanislava Kebortová  

 

POSLÁNÍ 

Posláním poradny rané péče je poskytovat péči a podporu rodinám s dětmi ve věku od 0 do 7 

let s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a rodinám s dětmi s 

nerovnoměrným a ohroženým vývojem. Pomáháme rodině na cestě v její těžké životní situaci 

a ve spolupráci s ní podporujeme vývoj dítěte. Naším cílem je napomáhat při vytváření 

příznivého klima v rodině a integrovat dítě do společnosti.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Služba je určena rodinám s dětmi se zdravotním postižením a rodinám s dětmi s 

nerovnoměrným a ohroženým vývojem, a to od narození do sedmi let věku. 

Jedná se o: 

- děti s tělesným postižením a jejich rodiny 

- děti s mentálním postižením a jejich rodiny 

- děti s kombinovaným postižením a jejich rodiny 

- děti s ohroženým psychomotorickým vývojem a jejich rodiny 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

- terénní služby – konzultační návštěvy poradce v rodině dítěte  

- podpora a poradenství v prvních letech vývoje života dítěte s postižením či ohrožením  

podpora rodiny, naslouchání, provázení  

- ambulantní konzultace ve středisku rané péče  

- podpora při jednání s úřady, odborníky, zprostředkování kontaktů  

- možnost zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek  

- doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD  

- pomoc při hledání vhodných předškolních a školních institucí 

- pomoc při integraci a zprostředkování osobní asistence  

- víkendové pobyty  

- odborné přednášky 

 

mailto:rana.pece@strediskocesta.cz


 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PORADNY RANÉ PÉČE  
 

RELAXAČNÍ VÍKEND:  

V průběhu roku 2011 jsme dostali možnost se spolu s našimi rodinami zúčastnit relaxačního 

víkendu, který se konal ve dnech 8. až 10. dubna v uherskohradišťském Hotelu Šarovec. Pro 

rodiče byl připraven pestrý program, který obsahoval mimo jiné muzikoterapii, individuální 

konzultace a také terapie určené jak dětem, tak i ostatním rodinným příslušníkům. 

 

SEMINÁŘ O PSYCHOSOMATICKÉM VÝVOJI DÍTĚTE:   

V sobotu 30. dubna proběhl praktický seminář na téma psychosomatický vývoj dítěte, který 

plynule navazoval na předešlé semináře z loňského roku. Maminky měly možnost zopakovat 

si své znalosti z oblasti vývoje dítěte, naučily se různé podpůrné cviky a celkovou aktivizaci. 

Zbyl rovněž čas i na relaxaci pro rodiče a individuální konzultace. 

 

PRÁZDNINOVÝ PSYCHOSOMATICKÝ KEMP:  

V roce 2011 jsme rovněž nevynechali prázdninový psychosomatický kemp, který probíhal 

v prostorech našeho střediska v prvním týdnu v červenci a sloužil především ke zlepšení 

celkového zdravotního stavu dětí. Tento kemp má již v rámci poradny tradici a patří 

k nejoblíbenějším a nejvyužívanějším ze strany našich klientů. 

 

PRÁZDNINOVÝ POBYT VE VELKÝCH KARLOVICÍCH:  

O prázdninách jsme vyjeli na týdenní pobyt s rodinami do Velkých Karlovic. Stimulační týden 

se konal ve dnech od 14. do 20. srpna. Také tady měli rodiče i jejich děti možnost čerpat nové 

síly, získávat nové informace a vzájemně se podporovat. 

 

 

Zpracovala: PhDr. Stanislava Kebortová - poradce rané péče 

 

 

 
  

  

 

 

 



 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DENNÍHO STACIONÁŘE 

Kontaktní telefon:  733 716 560 

Kontaktní e-mail:  stacionar@strediskocesta.cz 

Vedoucí služby:  Miroslava Veselá  

 

 

POSLÁNÍ 

Posláním denního stacionáře 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). 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 

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 6 do 30 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.  

 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2011:  

 

Počet klientů: 

- k 1. 1. 2011  16 

- k 31. 12. 2011  16 (10 chlapců, 6 dívek) 

Věkové rozpětí uživatelů služeb:  7 – 18 let              10 

 19 – 30 let              6 

Průměrný věk klientů:   16 let 

Dny poskytování služby:     230 dnů 

Počet kontaktů za rok 2011    1 766  

Schůzky se zákonnými zástupci a opatrovníky:  1 
 

      Zpracovala: Miroslava Veselá – pracovník v sociálních službách na úseku denní stacionář 

 

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.  

Zpracovala: PhDr. Stanislava Kebortová – speciální pedagožka 
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 
LEDEN 

26. ledna Benefiční komorní koncert kapely Čechomor a CM Martina Hrbáče  

 

ÚNOR   

23. února  Ukrajinský den v denním stacionáři  

 

BŘEZEN 

9. března Den otevřených dveří ve středisku  

19. března  V. Kloboukový bál  

 

DUBEN 

8.-10. dubna  relaxační víkend klientů rané péče v Hotelu Šarovec  

30. dubna seminář o psychosomatickém vývoji dítěte pro klienty rané péče  

 

KVĚTEN 

16. a 18. května  sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov  

celý měsíc        vysazování bylinkové zahrádky  

  

ČERVEN 
9. června návštěva klientů denního stacionáře Klubu kultury a zhlédnutí vystoupení 

  folklorního souboru Hradišťánek    

15. června  výmalba vstupních prostor střediska od dětí Slovácké Základní umělecké 

  školy pod vedením paní učitelky Veroniky Žufánkové   

17. června  předprázdninové grilování na zahradě střediska  

25. června benefiční golfový turnaj na golfovém hřišti v Ostrožské Nové Vsi   

 

ČERVENEC 

12. července  návštěva klientů denního stacionáře zámku Milotice a ZOO Hodonín  

 

ZÁŘÍ 

celý měsíc   výstavba bezbariérového přístupu   

 

ŘÍJEN 

14. října benefiční besedování u vína spojené s aukcí vín  

26. října  Westernový den v denním stacionáři  

 

LISTOPAD 

30. listopadu benefiční divadelní představení Čtyři dohody  

 

PROSINEC 

3. prosince  Mikulášský čaj o druhé pro klienty denního stacionáře i poradny rané péče  

4. prosince prodej drobných výrobků na jarmarku v Buchlovicích  

17. prosince benefiční módní přehlídka Hvězdy a móda  

20. prosince vánoční besídka dětí ze ZŠ UNESCO pro klienty denního stacionáře  

25. prosince  benefiční vánoční koncert CM Stanislava Gabriela a hostů  

 

Po celý rok 2011 pak ve středisku i díky podpoře Nadace Děti-kultura-sport probíhala 

muzikoterapie pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera a canisterapie prostřednictvím 

canisterapeutického centra při chovatelské stanici Z Padělského mlýna pana Milana Doktora. 



 

 

FINAČNÍ ZPRÁVA 

(zhodnocení hospodaření roku 2011) 
 

Služba: Denní stacionář 
 

Důležité příjmy a výdaje: 

Celkové příjmy:                 2 809 892   Kč 

Z toho : 

 Dotace MPSV                            1 193 000   Kč  

 Město Uh. Hradiště             20 000   Kč 

 Ostatní obce v regionu           5 000   Kč 

 Krajský úřad ZK                   132 000   Kč 

 Dary - peněžní dle darovacích smluv      829 555   Kč 

 Z toho Nadace Děti-kultura-sport                          0   Kč 

 Příjmy od klientů        413 240   Kč 

 Ostatní příjmy        217 097   Kč 

Celkové výdaje:                 2 971 515   Kč 

Z toho : 

 Osobní náklady – mzdy               1 524 778   Kč 

 Zákonné zdravotní a sociální pojištění                513 751   Kč 

 Odpisy                             143 414   Kč 

 Energie                    124 918   Kč 

 Opravy a udržování                     97 630   Kč 

 Ostatní                                567 024   Kč 
 

Hospodaření v roce 2011 skončilo ztrátou ve výši                        --161 623  Kč 

 
Služba: Poradna rané péče 
 

Důležité příjmy a výdaje: 

Celkové příjmy:                    349 669   Kč 

Z toho : 

 Dotace MPSV                                          0   Kč  

 Město Uh. Hradiště           150  000  Kč 

 Dary - peněžní dle darovacích smluv      199 669   Kč 

 Z toho Nadace Děti-kultura-sport    159 669   Kč 

 Příjmy od klientů                   0   Kč 

 Ostatní příjmy                   0   Kč 

Celkové výdaje:                    360 596   Kč 

Z toho : 

 Osobní náklady – mzdy                  173 910   Kč 

 Zákonné zdravotní a sociální pojištění                  39 149   Kč 

 Ostatní                                147 537   Kč 
 

Hospodaření v roce 2011 skončilo ztrátou ve výši                         --10 927   Kč 

 

 

 

 



 

 

Vedlejší hospodářská činnost 
 

 Celkové příjmy z vedlejší činnosti      199 415   Kč 

 Celkové výdaje z vedlejší činnosti        54 836   Kč 

 

Hospodaření v roce 2011 skončilo ziskem ve výši                                      144 579  Kč 

 

Příjmy a výdaje celkem za organizaci (za hlavní i vedlejší činnost): 

 

 Příjmy celkem:                3 358 976   Kč 

 Výdaje celkem:                           3 386 947   Kč 

 

Hospodaření celkem za organizaci v roce 2011  skončilo ztrátou ve výši           -27 971  Kč 

 

Dlouhodobé závazky a jejich plnění: 

 

K 1. 1. 2011   Půjčky - Ústředí Diakonie ČCE            170 000   Kč 

Splaceno:       Ústředí Diakonie ČCE                          25 000  Kč 

          

Dlouhodobé závazky jsou splátkového kalendářů za rok 2011 uhrazeny v plné výši. 

Zbývající dlouhodobé závazky k 31. 12. 2011             145 000,- Kč 

 

Zpracovala: Miloslava koželuhová – účetní a ekonomka  
 

 
 
 

     

 

 
                               



 

 

ZPRÁVA FUNDRAISERA A PR MANAŽERA 
 

 Rok 2011 nám v první řadě přinesl zvýšený komfort pro klienty střediska CESTA. Po 

mnohém úsilí se nám podařilo vybudovat nový bezbariérový přístup, který nyní usnadňuje 

dostupnost budovy Diakonie. Zhotovena byla nová příjezdová cesta a nová parkovací místa 

pro pečující osoby klientů.  

 

 Do okruhu benefičních akcí jsme zařadili novinku – podzimní Besedování u vína, 

které hned napoprvé sklidilo velký ohlas. Nejenže se nám podařilo zcela naplnit kapacitu 

v restauraci hotelu Koníček, radost nám udělala také aktivita účastníků dražby, spokojenost a 

celkově dobré naladění všech hostů.  

 

 A úspěšní jsme byli také v žádostech o granty nadací, díky nimž jsme mohli nejen 

vybudovat bezbariérový přístup, ale například také klienti rané péče mohli absolvovat 

ozdravné a somatické pobyty a semináře.   

 

 Povědomí o existenci střediska CESTA – denního stacionáře pro klienty s mentálním a 

kombinovaným postižením a poradny rané péče, jsme i letos posilovali řadou benefičních 

kulturních a společenských akcí.  

 Proběhl tradiční, v pořadí již pátý, Kloboukový bál s hvězdným F Dur Jazz Bandem. 

Konala se i originální módní přehlídka Hvězdy a móda, při níž se na molu prošly osobnosti 

společenského, kulturního, sportovního i politického dění regionu. Hvězdným hostem večera 

byla herečka Květa Fialová. V oblasti módy pak zazářila také světová návrhářka Marie 

Zelená. Obrovskou radost nám udělal komorní koncert Čechomoru a CM Martina Hrbáče, 

nejen svým výtěžkem, ale také nadšeným ohlasem publika. 

 

 Stejně jako v uplynulých letech ani letos bychom realizaci vlastních benefičních 

projektů sotva zvládli bez podpory okolí. Obrovsky si ceníme zázemí Klubu kultury i Hotelu 

Koníček. A samozřejmě si také ceníme ochoty všech účinkujících, kteří na řadě akcí svůj um 

předvedli ve prospěch našeho střediska bez nároku na honorář.  

 Srdečný dík patří kapele Čechomor, CM Martina Hrbáče, CM Harafica, Jiřímu 

Hadašovi, kapele F Dur Jazz Band, DJ Radimu Černochovi, agentuře MN Consulting, TK 

Rokaso, Davidu Vackemu a Jiřímu Kozumplíkovi, Karlu Hoffmannovi, Svatému Pluku a 

Honzovi Galdošíkovi a všem štědrým umělcům. Za podporu děkujeme i Jaroslavu Duškovi a 

za ochotnou dobrovolnickou pomoc patří dík rovněž přátelům střediska. 

 

 Opomenout nelze ani kvalitní mediální podporu (Televize Slovácko, Slovácký deník, 

Český rozhlas Brno a rádio Kiss Publikum) a reklamní podporu (ImageUp, Joker, L.V.Print, 

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! 

 

Zpracovala: Mgr. Adéla Kotková – fundraiser a PR manažer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jednou z velkých akcí roku 2011 byla výstavba nového parkoviště a bezbariérového 

přístupu:  

 

PŘEDTÍM                      POTOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové 

parkoviště a 

nový 

bezbariérový 

přístup ke 

středisku  

 
 

 

  

 

 

KONTAKTY 
 

Bc. Zuzana Hoffmannová – ředitelka 

- mobil: 604 298 294 

- e-mail: reditelstvi@strediskocesta.cz 

 

PhDr. Stanislava Kebortová – sociální pracovník  

(kontaktní osoba pro denní stacionář i poradnu rané péče) 

- mobil: 734 113 309 

- e-mail: rana.pece@strediskocesta.cz, stacionar@strediskocesta.cz 

 

Mgr. Adéla Kotková – fundraiser a PR manažer střediska 

- mobil: 737 507 915 

- e-mail: fundraising@strediskocesta.cz 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Tento projekt byl v roce 2011 podpořen z rozpočtu Zlínského kraje. 
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