
                                                                                                                                                                                                  

DIAKONIE  ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Název organizace: Diakonie ČCE – středisko CESTA

Sídlo: Na Stavidle 1266, 686 01, Uherské Hradiště

Telefon: 572 557 273

Mobil: 604 298 294

Web: www.strediskocesta.cz

E-mail: reditelstvi@strediskocesta.cz 

IČ: 65267991

Bankovní spojení: 3540709399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Vznik střediska: 1. prosince 1997 

Číslo registrace u MK: 9-294/2003-1522

Poskytované služby v roce 2019: 

 denní stacionář (od 5.1.1998), identifikátor: 8496098 

 raná péče (od 1.1.2009), identifikátor: 3999956  

 podpora samostatného bydlení (od 1.1.2016), identifikátor: 5066579

 sociálně terapeutická dílna (od 1.7.2017), identifikátor: 9003873  

mailto:reditelstvi@strediskocesta.cz


VÁŽENÍ A MILÍ,  

předkládáme vám výroční zprávu Diakonie ČCE – střediska CESTA, v níž bychom vás rádi seznámili

s výsledky naší práce v roce 2019. 

I  v  roce  2019  jsme  poskytovali  čtyři  sociální  služby,  a  to  denní  stacionář,  ranou  péči,  podporu

samostatného bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. 

A protože by se naše neobešla bez spolupráce, sluší se na tomto místě poděkovat. Dovolte mi proto

vyjádřit díky všem, kteří se jakkoliv podílí na životě naší neziskové organizace, ať už jsou to samotní

klienti  a jejich rodiny,  zaměstnanci,  firemní i  individuální  dárci,  dobrovolníci  či  podporovatelé ze

státní správy.  

Bc. Zuzana Hoffmannová - ředitelka střediska

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STŘEDISKA V ROCE 2019

Úsek administrativní: 

Ředitelka střediska: Bc. Zuzana Hoffmannová

Ekonom, účetní, pokladní: Miloslava Koželuhová

Manažer PR: Mgr. Petra Kučerová

Externí fundraiser: Mgr. Adéla Kotková

Úsek technicko-hospodářský: 

Správce a údržbář:   Vlastimil Hájek 

Uklízečka:  Natalja Knotová 

Úsek Denní stacionář: 

Sociální pracovník: Bc. Michaela Bobková  

Pracovníci v sociálních službách:  Sylva Vlachynská 

Adéla Kratochvilová 

Kateřina Erlichová  

Úsek Raná péče:   

Sociální pracovníci: Mgr. Dana Štěrbová 

PhDr. Stanislava Kebortová 

                                                               

Úsek Podpora samostatného bydlení: 

Sociální pracovník: Bc. Michaela Bobková

Pracovník v sociálních službách: Zdeňka Mertová, Ludmila Vlachynská  



Úsek Sociálně terapeutická dílna: 

Sociální pracovník: Bc. Michaela Bobková 

Pracovníci v sociálních službách: Michaela Brázdilová 

Ludmila Vlachynská 

ŘÍDICÍ ORGÁNY STŘEDISKA

SPRÁVNÍ RADA: 

„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.“

Správní  rada  střediska  CESTA v  roce  2019  zasedla  celkem  desetkrát.  Řešila  především  úkoly

vyplývající z Řádu diakonické práce, ale i běžné provozní záležitosti střediska.  

Členové Správní rada střediska:

 Bc. Zuzana Hoffmannová  předsedkyně Správní rady střediska  

 Miloslava Koželuhová členka Správní rady   

 Mgr. Dana Štěrbová členka Správní rady 

DOZORČÍ RADA: 

„Dozorčí rada střediska (dále jen 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.“

Dozorčí  rada  střediska  CESTA  v roce  2019  zasedla  celkem  čtyřikrát.  Řešila  především  úkoly

vyplývající z Řádu diakonické práce.

Členové Dozorčí rady střediska:  

 Karel Hoffmann – předseda DRS

 Mgr. Marta Elfmarková 

 Tomáš Fila

 Josef Kuchta 

 Hana Klinkovská

 Michal Vogl 

 Luděk Kouřil    



INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB 

Denní stacionář

Služba denního stacionáře je poskytována osobám se středním až hlubokým mentálním či 
kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let. Denní stacionář zajišťuje pomoc a 
podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především jejich zdravotním 
stavem a potřebou péče druhé osoby. Služba zajišťuje základní potřeby klientů, ale také jejich 
další rozvoj a posun. Neméně podstatnou skutečností je také to, že jim stacionář umožňuje 
dostat se z izolace rodinného kruhu do kolektivu svých vrstevníků.

Statistické údaje za rok 2019:

Kontakty - návštěvnost: 1 589
Počet hodin přímé péče: 4 490 
Počet klientů: 19

Raná péče 

Raná péče nabízí podporu, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci rodinám s 
dítětem/dětmi raného věku 0 - 7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo 
kombinovaným) a rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu. Služba je poskytována terénní formou (návštěvy v přirozeném sociálním 
prostředí dítěte) a ambulantní formou přímo ve středisku. 

Statistické údaje za rok 2019

Počet klientů: 18

Počet hodin strávených v přímé péči (včetně cesty): 952

  

Podpora samostatného bydlení 

Posláním podpory samostatného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s duševním 
onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let. 
Sociální služba podporuje klienty ve zvládání samostatného bydlení i specifické projevy 
zdravotního znevýhodnění. Cílem je obnovovat a rozvíjet jejich přirozené i získané praktické 
dovednosti, schopnosti, znalosti, a tak posílit jejich sebedůvěru při získávání, udržení a 
zkvalitňování života v přirozeném prostředí. 
 

Statistické údaje za rok 2019

Počet klientů: 15     
Počet hodin strávených v přímé péči (včetně cesty) 2 197

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s duševním 
onemocněním, osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením ve 



věku od 16 do 64 let. Činnosti, které jsou v sociálně terapeutické dílně vykonávány, 
napomáhají dlouhodobému a pravidelnému podporování rozvoje pracovních návyků i 
dovedností, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která vede ke zvýšení dosavadní 
životní úrovně a k sociálnímu začlenění do přirozeného sociálního prostředí. Nabízené 
aktivity jsou přizpůsobovány přáním a potřebám konkrétních klientů.

Statistické údaje za rok 2019

Počet klientů: 12     
Počet kontaktů:   1 145 
Počet hodin strávených v přímé péči 3 099

VÝBĚR Z DĚNÍ VE STŘEDISKU V ROCE 2019

Únor
Účast na Výstavě poskytovatelů sociálních služeb v Kině Hvězda

Duben  
Benefiční divadelní představení Čtyři dohody v podání Jaroslava Duška

Květen
Benefiční běh "Dvě míle pro Diakonii"

Červen
Účast na Burze poskytovatelů sociálních služeb

Září/říjen
Zapojení do projektu Pleteme město

Říjen
Zapojení do akce Dny pro duševní zdraví
 
 


