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Kdo jsme
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze je jedním ze
středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Slovo Diakonie
vychází

z

řeckého

s Českobratrskou

slova

církví

„diakonein“

evangelickou

=
to

sloužit.

Ve

znamená,

spojení
že

jsme

křesťanskou organizací, která nabízí sociální a zdravotnické služby
člověku v oslabení, nouzi a v krizových životních situacích. Diakonie
ČCE -Středisko křesťanské pomoci v Praze je samostatnou organizační
jednotkou s vlastní právní subjektivitou v čele s ředitelkou, správní a
dozorčí radou.

Zaměstnanci a dobrovolníci
V pracovních týmech našeho střediska jsou zastoupeny tyto profese:
pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci,
další odborní pracovníci (psychologové).
V roce 2011 pracovalo na pracovištích střediska:
53 zaměstnanců formou plných i zkrácených pracovních úvazků
43 pracovníků na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
95 dobrovolníků
130 dobrovolníků na jednorázové akce (veřejná sbírka, jarmark apod.)
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Hospodaření organizace
NÁKLADY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, voda, plyn
Nákup DHIM
Oprava a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Nakupované služby, nájemné
Nákup DNIM
Mzdové náklady včetně OON
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální pojištění
Kursy, školení
Pojistné a finanční náklady
Odpis HIM
Poskytnuté příspěvky
Celkem náklady

v Kč
200 808,285 424,43 066,209 140,79 540,14 798,2 759 833,18 467,8 940 843,773 425,2 153 549,46 050,275 919,123 653,57 080,15 981 595,-

VÝNOSY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
Výnosy
Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti
Úhrady zdravotních pojišťoven a ostatní
Úroky z běžných účtů
Vedlejší příjmy
Zúčtování fondů
Dary zahraničních organizací a církví,
nadace, granty
Provozní dotace MPSV ČR
Provozní dotace MV ČR
Provozní dotace Magistrát hlavního
města Prahy
Provozní dotace Městských částí Prahy
Celkem výnosy

v Kč
1 385 068,1 618 609,222,33 088,75 465,455 603,8 546 000,690 000,1 641 000,1 243 200,15 688 255,-
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Výsledek hospodaření

- 293340,-

ROZVAHA K 31. 12. 2011
Aktiva
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Rekonstrukce a modernizace v najatých stavbách
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k softwaru
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému
majetku
Oprávky k rekonstrukcím najatých budov
Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku
Pokladna
Ceniny
Peníze na bankovních účtech
Odběratelé
Poskytnuté zálohy
Ostatní pohledávky (nároky na granty)
Dohadné účty aktivní
Aktiva celkem
Pasiva
Dodavatelé
Závazky vůči klientům, organizacím
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
Daně ze závislé činnosti
Dohadné účty pasivní
Vlastní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Hospodářský výsledek roku 2011
Pasiva celkem

v Kč
29 900,9 096,2 680 225,1 148 908,958 817,-29 900,-9 096,-1 207 595,-785 649,-958 817,138 757,2 190,1 381 617,30 000,457 183,- 92 070,384 795,4 138 361,v Kč
154 675,511 222,584 950,281 197,33 648,264 630,2 583 810,17 569,0,- 293 340,4 138 361,-
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Zpráva nezávislého auditora
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Naše služby
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
•

KRIZOVÁ POMOC – SOS centrum
Program pro osoby s násilným chováním ve vztazích

•

SLUŽBA NÁSLEDNÉ PÉČE „Dobroduš“

•

AZYLOVÉ DOMY – Azylový dům pro matky s dětmi Ezer

•

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI –
Terénní sociální práce v ohrožených rodinách

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
•

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice
Pečovatelská služba Ďáblice
Pečovatelská služba Klamovka

•

Terénní zdravotní péče Klamovka

DOBROVOLNÍCI
•

DOBROVOLNÍCI V SOS CENTRU/ DOPISOVÁNÍ S VĚZNI

•

DOBROVOLNÍCI V „DOBRODUŠI“

•

DOBROVOLNÍCI V RODINÁCH
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SOS centrum

adresa:
Varšavská 37
Praha 2, 120 00
e-mail: sos@diakonie.cz
web: www.soscentrum.cz
www.skp.diakonie.cz
telefon:
222 521 912

777 734 173

222 514 040

728 047 416

Provozní doba:
pracovní dny 9,00 – 20,00 h

Posláním SOS centra je poskytovat lidem v obtížné či krizové životní
situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhat jim obdobným
situacím předcházet a podporovat je v řešení problému vlastními
silami.
Služba krizové pomoci SOS centrum je registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou služby jsou osoby od 16 let (jedinci, páry, rodiny),
které prožívají krizi nebo obtížnou životní situaci nebo se s ní
setkávají ve svém okolí. Nejčastěji jde o individuální krize a krize
pramenící ze vztahových problémů. Spouštěče krize mohou být
různého druhu (změny v životě jedince nebo jeho blízkých, ohrožení
jistot, traumatické zážitky a další).
Osobám mladším 16 let je služba poskytnuta v případě, pokud se
jedná o rodinnou konzultaci, nebo telefonické a emailové kontakty.
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Cíle služby:
•

Stabilizace psychického stavu

Kritéria:
-

úbytek sebeohrožujícího chování i myšlení alespoň o 80%
rozšíření spektra možností zvládání situace alespoň o 30%

•

Zlepšení kvality života člověka

Kritéria:
- posílení schopností přiměřeného fungování ve svých životních
rolích alespoň o 50%
- zvýšení schopnosti samostatného a zodpovědného rozhodování
alespoň o 30%
- rozšíření podpůrných zdrojů v přirozeném prostředí alespoň o
30%
Zásady služby SOS centra:
•

Nízkoprahovost: služba je dostupná pro kohokoliv z cílové
skupiny, zájemce o službu nepotřebuje žádné doporučení a může
přijít bez objednání kdykoliv v provozní době centra.

•

Anonymita: uživatel se neprokazuje žádným dokladem, nemusí
uvést žádné indentifikační údaje,
pokud
to nevyžaduje
poskytovaná pomoc. Dokumentace může být vedena pod krycím
jménem (v zájmu návaznosti při dalších kontaktech a přehledné
dokumentace).

•

Dobrovolnost: poskytování služby je vázáno na dobrovolnost a
zájem klienta sociální službu využít a svou situaci řešit.

•

Odbornost: služby poskytují vzdělaní a zapracovaní
profesionálové (dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.)
s výcvikem v krizové intervenci. Práce s klienty se řídí odbornými
poznatky z oblasti psychologie či sociální práce.
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•

Přístup orientovaný na klienta: reagujeme v souladu s jeho
potřebami, zplnomocňujeme ho, pomáháme mu hledat opory v
jeho přirozeném prostředí. Respektujeme jeho jedinečnost a
chráníme jeho práva.

•

Návaznost služeb: umožňujeme nebo zprostředkováváme
návaznou nebo speciální pomoc v našem nebo jiném zařízení
podle potřeb klienta a podle regionální dostupnosti, případně o
takových službách poskytujeme informace.

•

Týmovost a zastupitelnost: klient přijímá službu od různých
pracovníků v týmu, nemusí se vázat na pracovníka, nýbrž na
nabídku pomoci. Členové týmu jsou vzájemně zastupitelní a plně
informovaní o práci všech kolegů.

•

Respekt k duchovní dimenzi v životě klienta: máme zkušenost,
že krizové situace přinášejí do života jedince otázky smyslu života,
smyslu jeho neštěstí. Pracovníci si jsou při poskytování krizové
intervence vědomi duchovního rozměru krize a mohou o něm dle
potřeb klienta hovořit. Víra, náboženství, církev mohou být klienty
tematizovány, pak s nimi pracujeme. Pracovník téma může
nabídnout, ale nepůsobí misijně ani evangelizačně.

Poskytované služby:
SOS centrum jako denní krizová služba poskytuje následující základní
činnosti (dle Zákona 108 Sb. §60 činnosti c/ a d/)
1. Krizová pomoc - ambulantní a telefonická služba poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života,
kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou situaci vlastními
silami.
2. Případová práce
sociální poradenství v souvislosti s krizovou situací klienta
krátkodobá psychoterapie v návaznosti na krizovou intervenci,
zaměřená na zmírnění nebo odstranění hlavních symptomů
doprovázení - poskytuje psychickou podporu klientům, kteří
potřebují čas na zvládnutí obtížné životní situace
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3. Internetové poradenství
na adrese linka.duvery@diakonie.cz - odpovídáme do 3 pracovních
dnů
4. Korespondence s klienty (klasická pošta) – ojediněle
5. Nabídka specifických služeb SOS centra
skupinová terapie
dopisování s vězni
program zaměřený na zvládání agrese ve vztazích
Pracovní tým SOS centra:
10 zaměstnanců (sociální pracovníci, další odborní pracovníci psychologové)
Statistika roku 2011:
V roce 2011 byla krizová pomoc poskytnuta 2 834 klientům, z toho
1795 telefonicky, 745 tváří v tvář a 248 písemně.
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Program pro osoby s násilným chováním ve
vztazích
e-mail: agresevevztazich@diakonie.cz
web: www.soscentrum.cz
www.skp.diakonie.cz
telefon: 777 734 173
728 047 416
222 514 040

222 521 912

Proč program
osoby?

pro

násilné

V České republice v současné
době existuje široká nabídka
služeb pro osoby ohrožené
domácím
násilím,
nicméně
možnosti, kam by se mohly
obrátit násilné osoby motivované
ke
změně
svého
chování,
prakticky nejsou. Přitom lze
předpokládat,
že
samotná
ochrana obětí a represe násilníků
situaci řeší pouze částečně, jelikož
násilí zpravidla pokračuje, ať už
ve stávajícím vztahu, či v novém,
který násilník naváže.
V SOS centru nás přivedla k práci
s násilnými osobami naše praxe - přicházely k nám páry v krizích,
které byly někdy provázeny agresivním chováním.
Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra můžeme realizovat tento
program pro osoby s násilným chováním ve vztazích.
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Východiska programu:
Dobře vypracovaný systém pomoci obětem; chybějící možnosti
pomoci násilníkům
Represe není dostačujícím řešením
Násilníci jsou oběťmi vlastních nezvládnutých emocí, sociální
nezralosti, osobnostní patologie apod.
Záměry programu:
V práci s klienty: ukončení násilného chování a dosažení změny
porozuměním situacím, které se opakují, náhledu na vlastní emoce a
změnou v chování
Nabídnout osobám se sklony k agresi různé formy práce individuální konzultace, skupinový program a párové konzultace
motivovaným dvojicím
Působení na veřejnost směrem k rozšíření pohledu na osoby se
sklony k násilí ve vztazích
Kdo může být do programu zařazen
násilné osoby, pachatelé domácího násilí a osoby se sklony
k agresivnímu chování vůči svým blízkým (partnerům, dětem,
rodičům apod.)
muži i ženy od 18 let
v párové práci takové páry, v nichž nedošlo k ohrožení na životě ani
těžkému fyzickému násilí a párové uspořádání soužití neohrožuje
(neeskalují konflikty)
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Násilí mezi blízkými lidmi má mnoho podob. Nemusí být vždy
jednosměrné a nemusí se vždy týkat vztahu partnerského, ale může
být i transgenerační. Jsou známy případy týrání seniorů nebo naopak
dětí, které veřejnost pobuřují ještě výrazněji než situace násilí
partnerského. Matka nepřiměřeně trestající své děti je zpravidla
automaticky pokládána za zavrženíhodnou zrůdu, jíž je nejlépe děti
odebrat. Přitom může jít o matku své děti hluboce milující, která jen
nezvládá určité situace, prožívá bezmoc a vyčerpání, chybí jí opora
v rodině apod.
SOS centrum Diakonie ČCE začalo v lednu 2009 za finanční podpory
Ministerstva vnitra realizovat program zaměřený na pomoc lidem,
kteří mají problémy se zvládáním agrese ve vztazích. Tento pilotní
projekt se dařilo úspěšně realizovat i v dalších letech a v roce 2011
jsme rozšířili tým o další odbornou pracovnici – psycholožku, která
poskytuje klientům individuální terapii. Terapeuti působící v programu
poskytovali klientům veškerou podporu a pomoc, aby porozuměli
mechanismům svého chování a osvojovali si nové, neagresivní způsoby
reagování na zátěžové situace. Konzultace probíhaly individuálně nebo
párově, ale pro případné zájemce byl připraven i skupinový program.
V roce 2011 jsme nadále poskytovali individuální a párové konzultace
lidem, kteří mají potíže s vlastní agresí.
Do programu zaměřeného na zvládání agrese ve vztazích bylo
zapojeno 46 osob s obtížemi se zvládáním své agrese.

Příběh
Pan V. má svou ženu i děti opravdu rád. Velmi mu záleží na tom, aby
rodinu dobře materiálně zabezpečil. Proto tráví hodně času v náročné
práci a domů se vrací značně vyčerpán. Přál by si domov plný pohody a
harmonie. Místo toho jej často děti ani nepřivítají, hádají se mezi sebou a
žena na ně křičí. Pan V. pociťuje velkou nespokojenost. Okřikuje ženu i
děti. Žena mu vyčítá, že je na všechno sama. V poslední době se pan V. už
několikrát neudržel a zachoval se vůči manželce hrubě. Padala nejen
slova jako „zavři hubu“, ale padlo už i pár facek. Manželka řekla, že
takhle žít dál nechce a že pokud se situace nezlepší, tak se rozvede. Panu
V. se hroutí vše, na čem mu nejvíc záleží. Ví, že dělá něco špatně, ale neví
jak to změnit. Potřebuje, aby mu někdo pomohl.
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Služba následná péče „Dobroduš“
adresa:
Francouzská 11
Praha 2, 120 00
e-mail: dobrodus@diakonie.cz
web: www.dobrodus.cz
www.skp.diakonie.cz
telefon: 222 512 760
602 142 075
602 142 055
777 734 185
Poslání:
Dobroduš aktivizuje a začleňuje
dospělé osoby s dlouhodobým
duševním
onemocněním
do
společnosti. Smyslem služby je
napomáhat těmto lidem v začlenění
do společnosti, rozvojem jejich
sociálních dovedností, navazováním mezilidských vztahů a aktivním
trávením volného času. Služba pomáhá uživatelům, aby se zapojili do
běžného života ve společnosti.
Služba je poskytována v Praze a blízkém okolí sociálními pracovníky a
s využitím podpory dobrovolníků. Součástí služby je setkávání
uživatele a dobrovolníka zejména v jejich přirozeném prostředí.
Okruh osob, kterým je služba určena:
Lidé s duševním onemocněním starší 18 let, jejichž duševní stav
umožňuje komunikaci a spolupráci
Jsou v kontaktu se svým psychiatrem, který doporučí zapojení
dobrovolníka
Jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu omezené schopnosti
znovu navázat či se zapojit do běžných společenských kontaktů v
okolním světě
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Cíle služby:
Zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním, tj. v rámci
jejich možností minimalizovat jejich sociální vyloučenost, rozšířit
jejich sociální síť nutnou pro další podporu a integraci, pomoci jim
naplnit smysluplně volný čas, zapojit je do konstruktivního a
aktivního plánování svého času
Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání
překážek a nástrah vnějšího světa
Prostřednictvím pravidelného kontaktu předcházet zhoršování
zdravotního stavu uživatelů, zachytit známky zhoršení psychického
stavu, které mohou signalizovat opětovný nástup ataky duševní
nemoci; toto včasné zachycení může pomoci uživateli lépe a dříve
ataku zvládnout
Posilování sociálních dovedností, které mohou být zhoršeny kvůli
časté či dlouhodobé hospitalizaci
Posílení schopnosti uživatelů kvalitněji žít ve svém prostředí i v
případech, kdy se to v minulosti uživateli nedařilo a byl odkázán na
rezidenční služby
Posun od rezidenčních služeb k ambulantním
Principy poskytování služby:
Dobrovolnost: Poskytování služby je vázáno na dobrovolnost (
zájem uživatele účastnit se jí).
Přístup orientovaný na uživatele: Reagujeme v souladu s potřebami
uživatele a dohodou o naší pomoci. Pomáháme uživateli formulovat
jeho přání a potřeby (na tato přání a potřeby reagujeme).
Respekt k uživateli: Spolupráce je založena na respektu k
individualitě uživatele služby. Není přípustná jakákoli diskriminace
uživatele vůči jeho rase, pohlaví, národnosti, sexuální orientace,
náboženskému a politickému přesvědčení, příslušnosti k etnické
skupině, atd.
Bezplatnost: Zapojení se do služby je bezplatné.
Pracovní tým:
1 vedoucí – sociální pracovnice
2 sociální pracovníci
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Akce Dobroduše v roce 2011
Novoroční punč
s dobrovolníky

–

neformální

setkání

pracovníků

služby

Přednášky klientů pro ostatní klienty i dobrovolníky - „Radostná
matematika“ - cílem je seznámit laiky zábavnou formou
s nepopulární matematikou
Dobrobleší – bazar ošacení a spotřebního zboží. V roce 2011
proběhl bazar 3x (jaro, léto, podzim)
Klub líných turistů – výlet do Kutné Hory, Větrušické rokle, na
Konopiště, na Karlštejn
Předprázdninové setkání klientů, pracovníků a dobrovolníků s
tvořivou šperkařskou dílnou, povídáním a opékáním vuřtů. Setkání
proběhlo ve studentském klubu Klubovna v Dejvicích
„Hudba pro duši“ – varhany a operní zpěv v kostele U Salvátora –
pro klienty, dobrovolníky i širokou veřejnost
Vzdělávání pro dobrovolníky – 3x vstupní vzdělávání pro zájemce o
dobrovolnictví, exkurze do Terapeutické komunity v Mýtě,
přednáška na téma case management, kurz první pomoci
Statistiky roku 2011
V průběhu roku se do služby následné péče Dobroduš zapojilo:
počet klientů
43 (17 mužů, 26 žen)
počet zájemců o službu
32 (z toho 22 vstupních
rozhovorů, přijato 11 nových klientů, 5 dalších přijato, ale ještě
nepodepsali smlouvu)
Prezentace služby
Služba následné péče Dobroduš prezentovala své aktivity v kostele
U Salvátora v rámci nedělních bohoslužeb po velikonočních
svátcích a před svátky vánočními.
Na stejném místě prezentovala své služby před širokým publikem i
v rámci akce „Hudba pro duši“.
Pravidelná účast a prezentace služby na sociálních konzíliích
organizací, které se věnují lidem se zkušeností s duševní nemocí.
19

Setkání probíhají 5x do roka.
Prezentace služby na Jarmarku, který pořádá Diakonie ČCE – SKP
v Praze a který proběhl 15. září na Náměstí Míru na Praze 2.
Přednáška o službě Dobroduš na VOŠ Jabok a na Husitské
teologické fakultě UK
Prezentace služby v rámci oslav 20. výročí Evangelické akademie
Praha
Události
V roce 2011 došlo k personální obměně týmu. K poslednímu únoru
odešel ze služby dosavadní vedoucí Mgr. Ondřej Skála a na jeho místo
nastoupila Mgr. Tereza Najbrtová. V únoru 2011 byl do týmu přijat
nový kolega, Bc. Šimon Jelínek.
Příklad dobré praxe
Pan Prvý do služby nastoupil v lednu 2006 a byl vůbec prvním klientem
Dobroduše. Je mu 30 let, žije s rodiči, prarodiči a mladší sestrou ve
společné domácnosti. Je silně věřící. Kromě rodiny a faráře nemá téměř
žádné sociální kontakty. V roce 1995 se u něho rozvinula schizotypní
porucha, je obsedantně kompulsivní. To se projevuje jeho neustálým
ujišťováním se o čemkoliv, pečlivým zapisováním a evidencí čehokoliv,
odškrtáváním splněných úkolů, neustálá kontrola zápisů, věcí… Vše je
spojené s výraznou úzkostí, stresem, strachem ze selháním, strachem
z toho, že se druzí budou zlobit, výčitkami, nízkým sebehodnocením. Je
znát i velký vliv víry v Boha. Víra je stěžejním tématem jeho života a
ovlivňuje úplně vše - vztahy, zájmy i nákupní seznam. Velmi rád hovoří o
věcech, které dobře zná, např. o svých zájmech či o místech (např.
Karlštejn). Má spoustu různorodých zájmů – zajímá se o historii,
heraldiku a genealogii, sbírá známky, mince a různé předměty, zajímá se
o historické písmo, secesní ornamenty, hudbu a módy 60. – 70. let,
modelování. Vše si pečlivě eviduje a systematicky třídí.
Jeho prvotní zakázkou bylo seznámení a navázání kontaktu
s dobrovolníkem podobného věku. Chtěl se setkávat s lidmi v podobné
situaci, ve které byl sám, chtěl někoho, kdo by ho podpořil při návštěvě
lékaře, úřadů, chtěl s někým jezdit na výlety, mít společníka a s ním sdílet
hezké zážitky a poznávat nové věci. Od roku 2006 měl 3 dobrovolníky,
z toho se dvěma setrval 2 roky, což je námi nastavená horní hranice.
Prvním dobrovolníkem byla slečna, do které se zamiloval, a z tohoto
důvodu byla spolupráce předčasně ukončena. Po této zkušenosti, která
byla pro pana Prvého velice bolestivá, se tým rozhodl, že další
dobrovolníci budou muži, abychom předešli zbytečnému trápení, které je
spojeno s nešťastnou láskou. Oba následující dobrovolníci naplňovali
zakázku pana Prvého. Schůzky probíhaly obvykle v Praze. Většinou se
jednalo o procházku, povídání si, doprovod na poštu pro známky, razítka,
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která pan Prvý sbírá, nákupy, posezení v cukrárně či kavárně. Pan Prvý
přicházel na schůzky s pečlivě sepsaným seznamem úkolů, které by chtěl
během setkání splnit. Protože seznam byl vždy dlouhý a nebylo reálné vše
stihnout během vymezených 2 – 3 hodin, bylo vždy důležité ho
zredukovat a vymyslet nějakou dohodu, která by byla přijatelná pro
pana Prvého i dobrovolníka. Pan Prvý se také aktivně účastní akcí, které
pořádáme. Jezdí na výlety s Klubem líných turistů (na organizaci výletu
na Karlštejn se dokonce aktivně podílel), dále se zúčastnil
předprázdninového setkání všech klientů a dobrovolníků, přednášky s
názvem „Radostná matematika“ aj. Na těchto akcích má příležitost
setkat se s ostatními klienty.
Pan Prvý prošel za šest let spolupráce velikými změnami. Naučil se
redukovat úkoly, které si připravil na schůzku s dobrovolníkem, a které
zabíraly většinu času, vychází vstříc i potřebám dobrovolníků, nejen svým
vlastním, méně a kratší dobu trvá „ujišťování“, dokáže se dohodnout s
druhými, je více empatický. Během spolupráce dozrál, je otevřenější, více
se ptá na názory druhých. Veliký vliv na rozvoj klienta měli právě naši
dobrovolníci, kteří trpělivým a laskavým přístupem posouvali vzájemný
vztah dopředu, reflektovali a podporovali změny, které klient sám s
radostí přijímal, protože mu přinášely úlevu a radost.
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Azylový dům pro matky s dětmi EZER

adresa: nezveřejňuje se
e-mail: azyl.ezer@diakonie.cz
web: www.skp.diakonie.cz
telefon: 257 211 945
777 734 174
Posláním azylového domu
pro matky s dětmi EZER je
pomoci osamělým matkám a
jejich dětem překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou
bydlení a řešit ji. Poskytnutím sociální služby se zachovává
rodinné soužití, dochází k prevenci kriminality a předchází se
odebrání dětí z péče matky.
Služba Azylový dům je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
Cílová skupina:
matky s dětmi, které se dostaly do tíživé životní situace a ocitly se bez
přístřeší; byly vystaveny psychickému, fyzickému, sociálnímu či jinému
druhu násilí
Cíle služby:
Zajištění bezpečného prostředí/zázemí pro matku s dítětem/dětmi
Kritéria:
zamezení nežádoucích kontaktů
spokojenost uživatelky s prostředím, pocit bezpečí
otevřená komunikace v zařízení, jasná pravidla
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Stabilizace psychického stavu matky i dítěte
Kritéria:
pocit podpory, naděje
úbytek depresivních a úzkostných stavů
obnovení zdrojů sil a motivace k řešení situace
Rozvoj dovedností, schopností a možností uživatelky v oblasti
sociální a psychologické
Jedním z cílů služby je pomoci uživatelkám, aby se samy naučily jednat s
institucemi, aby si samy uměly vyhledat potřebné informace a kontakty,
získaly nové znalosti, dovednosti, které pak předávají svým dětem.
Kritéria:
samostatný výkon činnosti, které dřív zvládala jen s asistencí
výkon činnosti s asistencí, které dřív vůbec nezvládala
řešení svých problémů strategiemi, které dříve neznala
Rozvoj rodičovských dovedností a posilování rodičovských
kompetencí, rozvoj komunikace s dítětem.
Kritéria:
- Zajišťování vhodné stravy pro děti (adekvátní věku a zdravotnímu
stavu)
- Zajištění rozvíjejících aktivit pro děti.
- Oboustranná komunikace s dětmi, přiměřená jejich věku.
- Dovednost hrát si s dětmi, učit se s dětmi.
- Dodržování pravidel, hranic, řešení konfliktů.
- Dohlížení na bezpečnost dětí.
Odchod uživatelky do samostatného bydlení ve stanoveném čase.
Kritéria:
- za úspěch lze považovat i to, když žena s dětmi odejde jinam, než
odkud vyšla, ať už jde o pronájem bytu, bydlení u příbuzných, nebo
jiný azyl, terénní bydlení, protože každá z těchto forem je přijatelnější
variantou, než návrat zpět do zcela nevyhovujících podmínek
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Počet uživatelek, kterým se podařilo odejít z azylového domu přímo
do samostatného bydlení je závislý nejen na aktivitě a schopnosti
uživatelek, ale též na širší celospolečenské situaci, k nimž patří např.
vztah společnosti k lidem bez domova, bytová politika, možnosti
jednotlivých městských částí řešit sociální bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel, apod.
Cílová skupina žadatelek o AD, uživatelek
a) Cílovou skupinou jsou osamělé matky s dětmi, které prožívají
obtížnou životní situaci, v níž řeší zároveň svoji bytovou otázku
(nemají v současné době jinou možnost bydlení, případně je bydlení
vzhledem k potřebám dětí/rodiny velmi nevyhovující), mají zájem
svoji současnou situaci aktivně řešit, mají zájem spolupracovat s
odborníky, případně se neorientují v sociální síti.
b) Jedná se o matky:
- starší 18 let
- s trvalým bydlištěm v Praze
- matky maximálně se třemi dětmi (včetně nenarozených)
- s dětmi ve věku do 18 let
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c) Žadatelky o AD, uživatelky spadají do cílové skupiny definované výše
a mohou vykazovat kromě bezdomovectví (bytových problémů)
některý z následujících typů nepříznivé sociální situace a sociálního
znevýhodnění:
Naléhavá krize v osobním životě
Ohrožení domácím násilím, stresová či traumatizující událost apod.
Ohrožení vývoje dítěte
Snížené dovednosti anebo schopnosti matky při péči o dítě postižení, zdravotní postižení dítěte, zjištěné anebo prokázané
zanedbání nebo zneužití dítěte jinými osobami žijícími ve společné
domácnosti, násilí v rodině apod.
Akutní snížení schopností vlastními silami nebo z vlastních
zdrojů zvládnout v potřebném čase životní situaci
Částečná či úplná ztráta kontaktu s rodinou, přirozenou komunitou;
reakce na stresovou, traumatizující událost.
Snížení schopností nebo dovedností uplatňovat vlastní práva
Snížená schopnost vlastními silami uplatňovat svá práva a nároky,
dostávat svým povinnostem apod.
Snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech
Snížená schopnost péče o sebe, získání nebo udržení práce,
uplatňování práv a nároků, orientace v sociálním systému a
komunikace s institucemi apod.
Způsob života vedoucí ke konfliktům se společností
Práce na černo, neplacení pojištění, dluhy, porušování veřejného
pořádku, konflikty se zákonem, konfliktní užívání bytu apod.
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Důvody pro odmítnutí žádosti a neposkytnutí služby
Zneužívání návykových látek žadatelkou o službu
Nedostatečná kapacita zařízení, výběr jiné žadatelky.
Zájem žadatelky pouze
manželem/partnerem.

o

ubytování

celé

rodiny

i

s

Zájem pouze o ubytování i s domácími zvířaty, jejichž chování by
mohlo narušit chod AD (kočka, pes) a mohlo by vést k vyvolání
alergické reakce ostatních obyvatel AD.
Závažné zdravotní důvody na straně matky nebo dítěte. Jedná se o
zdravotní komplikace, které dle vyjádření odborného lékaře
neumožňují pobyt v zařízení bez stálé přítomnosti pracovníků,
např. onemocnění, která jsou spojena se ztrátou orientace, se
sebepoškozováním nebo se projevují agresivitou vůči okolí,
onemocnění, kde hrozí ztráta vědomí, infekční onemocnění
neslučitelné s užíváním společných prostor. Před podepsáním
smlouvy musí žadatelka předložit posudek registrujícího
praktického lékaře.
Fyzický handicap žadatelky či dítěte vyžadující bezbariérový
přístup.
Trvalé bydliště žadatelky mimo Prahu.
Zájem o službu matky se čtyřmi a více dětmi (včetně dosud
nenarozených).
Žadatelka má ve stejné době ubytované v azylu nejbližší příbuzné.
Opakovaný pobyt žadatelky v azylovém domě pro matky s dětmi
EZER. Pokud již žadatelka dříve využila služeb AD, neumožňujeme
znovu podání žádosti.
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Základní principy služby:
podpora soběstačnosti
respekt k důstojnosti, jedinečnosti
hájení práv etnických menšin
respektování volby uživatelek, ochrana osobních dat a informací
podpora rodinného soužití
princip vytváření bezpečného prostoru
korektivní zkušenosti pomocí úzké spolupráce pracovnic a
uživatelek
Pracovní tým:
1 vedoucí azylu
2 sociální pracovnice
1 psycholog na DPP
Statistika roku 2011:
V roce 2011 bylo v azylu ubytováno celkem 30 osob. Z toho 11 žen ve
věku od 20 do 43 let a 19 dětí ve věku od narození až po 18 let.

Kasuistiky
Příběh paní Olgy
Paní Olga přišla do azylu na Vánoce. Partner, otec jejich dvouletého syna
byl již delší čas vůči ní hrubý, dopouštěl se na ní násilí. Několikrát ji
v hádce napadl, zbil, dokonce ji škrtil … Nebyl schopen rodinu finančně
zajistit, často byl bez práce, mnohokrát se museli stěhovat.
Situace se horšila s prohlubující se závislostí partnera na alkoholu. Paní
Olga se partnera bála. Když ale viděla, že malý syn těžce snáší neustálý
křik a hádky, že se i on partnera bojí, a dokonce začíná trpět nočními děsy,
rozhodla se situaci řešit. Podporu vlastní funkční rodiny neměla, ale našla
se kamarádka, která ji informovala o tom, že existuje možnost najít
pomoc. Umožnila jí přístup na internet, kde si paní Olga našla potřebné
kontakty. Ve všech azylových domech měli obsazeno, proto s dítětem
utekla na krátko k přítelkyni, odkud přišla do azylového domu Ezer.
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Jak sama uvedla, největším přínosem pro ni byl pocit bezpečí pro sebe a
malého Pavlíka. Konečně měla pro sebe bezpečný prostor, kde mohla
mluvit o tom, co s Pavlíkem prožili, a hledat další cestu. Pavlík se brzy
zklidnil, bylo patrné, že maminka se mu pečlivě a láskyplně věnuje. Noční
děsy ještě nějakou dobu přetrvávaly, ale měly ustupující tendenci. Paní
Olga sice dokázala v sobě najít sílu se vymanit z ohrožujícího prostředí, ale
složitá byla její ekonomická situace. Krize v soužití přišla v době, kdy se
systém výplaty dávek převáděl na úřady práce, takže nějakou dobu trvalo,
než vůbec měla k dispozici dostatečný finanční obnos. Paní Olga odešla
z domova jen s nejnutnějšími věcmi. S otcem dítěte nechtěla již mít nic
společného, nebyl ani oficiálně uveden jako otec dítěte, odtud finanční
pomoc nemohla očekávat. Navíc jí šlo o to, aby agresivnímu partnerovi
zmizela z dohledu. Udat ho na policii či u soudu však nechtěla. Paní Olga
dříve pracovala jako prodavačka. Této práci by se chtěla věnovat i do
budoucna. Pavlík byl však ještě malý. Neměla nikoho, kdo by jí dítě
pohlídal.
V té době se na internetu na adrese Sdružení azylových domů objevila do
té doby zcela ojedinělá nabídka. Mladá žena podnikatelka, která v té době
čekala druhé děťátko a bydlela s mužem v krásné prostorné vile, nabízela
ubytování potřebné ženě s dítětem, která by jí pomohla s úklidem a péčí o
druhé dítě po porodu. Paní Olga na tuto nabídku reagovala. Mladé ženy se
spolu domluvily k vzájemné spokojenosti, poskytují si vzájemnou pomoc.
Již dva měsíce tak žije paní Olga s Pavlíkem v klidném a bezpečném
prostředí.
Zvláště v poslední době kolem nás vládne „špatná nálada“. Hrne se na nás
množství negativních zpráv. Stačí si otevřít TV či rádio a člověk má pocit,
že je všechno beznadějné a nedá se s tím nic dělat. Přesto jsou příběhy,
které jsou jiné. Najdou se i lidé, kterým není osud druhých lidí lhostejný.
Dokáží potřebné lidi informovat, povzbudit, podržet, poskytnout konkrétní
pomoc. A o tom je i příběh paní Olgy a syna Pavlíka. Kéž jich je víc!
Příběh paní Ljuby
Paní Ljuba není typickou obyvatelkou našeho azylového domu. Má
vysokoškolské vzdělání a je ukrajinské národnosti. Přišla s malým
miminkem poté, co ji fyzicky napadl partner, otec dítěte. Vyhledala
krizovou pomoc a když týdenní krizový pobyt skončil, neměla kam jít.
Podařilo se jí utajit pobyt v našem azylu. Jen na mobil jí přicházely
neustálé výhrůžky. Svého pronásledovatele se bála, proto se přece jen
odhodlala toto ohlásit na policii, která jí přislíbila ochranu. Již v minulosti
prokázala velkou odvahu, již tím, že odešla z rodné země do Čech, kde jí
neuznali úplné vysokoškolské vzdělání. Pracovala jako sanitářka
v nemocnici a pak pracovala jako účetní. Otec jejího dítěte byl též
Ukrajinec, úspěšný podnikatel, oblíbený ve společnosti, nikdo by neřekl, že
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doma je to agresor, na kterého musela volat policii, protože ji hrubě
fyzicky napadal. K zhoršení vztahu došlo paradoxně po porodu syna Igora,
kdy začal na dítě velice žárlit. Místo toho, aby jí po porodu pomohl a byl jí
oporou, z velké lásky zbyl nakonec jen strach.
Paní Ljuba se s děťátkem zprvu téměř výhradně zdržovala ve svém pokoji.
Teprve postupně se osmělovala, nacházela sílu hovořit s pracovníky i
s ostatními matkami o tom, co prožila. Děťátko se vyvíjí velmi dobře, je
spokojené, plně kojené a jeho psychomotorický vývoj je víc než
uspokojující. Maminka se mu hodně věnuje. Ona i dítě se vzpamatovávají
z negativních prožitků. Paní Ljuba hledá bydlení, které by byla schopna
zaplatit. Zatímco dříve, když žila s bohatým otcem syna, nemusela tolik
šetřit, nyní musí „obrátit každou korunu“. Ale pocit bezpečí a klidu jí za to
stojí. Chtěla by časem najít lepší práci, vnímá, že potřebuje rozšířit své
jazykové znalosti. V rámci spolupráce se smíchovským sborem
Českobratrské církve evangelické docházejí do azylu Ezer dobrovolníci.
Jednou z dobrovolnic je i paní Eva, která za paní Ljubou dochází, aby jí
pomohla s anglickou konverzací a s „ekonomickou“ angličtinou.
V situaci, kdy jde o matku samoživitelku, nastávají i obtížné praktické
situace. Paní Ljubě se rozbil kočárek, takže nebyl použitelný a nešel
opravit. Právě v té době se nám ozvala sama dosud neznámá anonymní
dárkyně s tím, že již její děti odrostly kočáru trojkombinaci a že bude ráda,
když kočár ještě poslouží. A tak Igor jezdí v novém kočárku. Paní Ljuba má
dobře „našlápnuto“ k lepší budoucnosti a jí i Igorovi budeme do dalšího
života držet palce.
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Terénní sociální práce v ohrožených
rodinách

adresa:
Bruselská 4
Praha 2, 120 00
e-mail: rodina.skp@diakonie.cz
web: www.skp.diakonie.cz
telefon: 777 734 182
777 734 180
Posláním
služby
je
poskytnout
rodinám
v obtížné sociální situaci
odbornou pomoc, podporu,
informace a vedení tak, aby
byla zachována rodina a
bylo zabráněno odebrání
dítěte do ústavní péče.
Služba
je
provozována
přímo v terénu a usiluje o
podporu
rodiny
ve
schopnosti řešit svoji situaci vlastními silami. Jednáme s úctou a
respektem.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Terénní sociální práce
v ohrožených rodinách je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
Cílová skupina:
rodiny úplné i neúplné s dětmi ve věku od narození do 18 let
v obtížné situaci, která vede k ohrožení základních funkcí rodiny
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Cíle služby:
odstranění nebo zmírnění příčin sociálního selhávání rodin s dětmi
rozvoj klientovy samostatnosti
napomáhat znovuobnovení fungování rodiny, zkvalitnění života
dítěte a rodiny
snížení rizika opakovaného selhávání rodiny
zachování dítěte ve vlastní rodině, jeho ušetření od soudních
peripetií a následného odebrání dítěte do ústavní výchovy
Principy poskytování sociální služby:
Nízkoprahovost – služba je dostupná pro kohokoliv z cílové skupiny,
není nutné žádné doporučení (omezení je dáno pouze kapacitou
služby). Jediným kritériem je dobrovolná spolupráce klienta.
Individualizovaný přístup orientovaný na klienta - pro spolupráci
jsou určující potřeby klienta a společná dohoda o pomoci.
Podpora přirozených zdrojů – zplnomocňujeme klienta,
podporujeme ho, aby jednotlivé kroky dokázal realizovat sám,
pomáháme mu setrvávat a nacházet opory v jeho přirozeném
prostředí.

Pracovní tým:
1 vedoucí – sociální pracovnice
2 sociální pracovnice
1 metodik služby
Praktické zkušenosti s omezenou nabídkou služeb pro rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením a opakované selhávání klientů – rodin
s dětmi, které se znovu obracejí na služby azylového domu a krizového
centra, vedly k rozhodnutí pracovat s těmito rodinami přímo v terénu,
v jejich přirozeném prostředí.
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Ze zpětné vazby ze škol, sociálních odborů, sociálních pracovnic i
samotných klientů lze konstatovat, že terénní práce v ohrožených
rodinách je mezičlánkem mezi rodinami a tradičními institucemi a je
velmi vítanou službou především proto, že je prováděna v přirozeném
prostředí rodin.

Statistika roku 2011:
počet klientů/rodin

46

počet dětí

73

počet hodin přímé péče

1058

Kasuistika
(jméno a identifikační údaje jsou pozměněny z důvodu ochrany osobních
údajů)
paní Iva 26 let, dcera Lenka 2 roky
Paní Iva má dvouletou dceru Lenku. Společně žijí v azylovém domě. Paní
Iva má nařízený soudní dohled. Přestože některé věci paní Iva nezvládá,
potřebuje podporu a pomoc zejména v posilování rodičovských
kompetencí, má velmi silnou citovou vazbu ke své dceři a nechce o ni
přijít. Ještě než se jí narodila dcera Lenka, měla paní Iva starší dceru,
která jí byla odebrána a umístěna do adoptivní rodiny. S tím se paní Iva
nikdy nesmířila a je to pro ni velmi bolavá událost i po několika letech. I
to je jedním z důvodů, proč se snaží, aby mohla s mladší dcerou žít a
starat se o ni. Paní Iva je velmi milá, komunikativní a přívětivá, ale v
jejím životním příběhu je mnoho okolností a událostí, které jí uvrhly až
na okraj společnosti. Chyběla jí podpora z vlastní rodiny, matku neviděla
několik let, v dětství se často s matkou stěhovaly za partnery matky,
kterých se vystřídalo několik, biologického otce vůbec nezná. Jednoho dne
matka odjela a paní Ivu nechala bez zázemí a bez prostředků. Ta se
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potloukala po kamarádech a známých, nedokončila učební obor
prodavačka, má jen základní vzdělání.
S paní Ivou jsme začali spolupracovat v době, kdy byla v pokročilém
stadiu těhotenství. Byl konec října, neměla kde spát, neměla žádné peníze
ani osobní věci. Do té doby žila v zahradním domku s mužem, který je
otcem její dcery Lenky. Ten ji jednoho dne vyhodil. Paní Iva nejdříve
vyhledala svou babičku. Ta jí však řekla, ať dá dítě ihned po porodu
k adopci a že jí nemůže pomoct. Paní Iva byla velmi zoufalá, několik dní
přespávala na ulici. Neměla kam jít, nevěděla, co bude dělat, napadaly ji i
sebevražedné myšlenky. Obrátila se o pomoc na naše krizové SOS
centrum. Kolegyně jí poskytly krizovou intervenci a doporučily jí náš
program pro sociálně slabé a ohrožené rodiny. S paní Ivou se začalo
intenzivně pracovat nejdříve na nejakutnějších problémech, ať to bylo
ubytování, možnost finanční podpory v hmotné nouzi a návštěva
gynekologa, kde do té doby nebyla ani jednou. Podařilo se pro ni Ivu
najít do doby porodu ubytování v azylu pro ženy. Z darů byla připravena
základní výbava pro miminko. Paní Iva nevěděla, kam půjde s dcerou po
narození, protože do azylu se již nemohla s miminkem vrátit. Ale ani na
chvíli ji nenapadlo, že by dítě opustila nebo je předala do náhradní péče.
O dceru se chtěla starat, ale sama to nemohla zvládnout, protože byla
prakticky na ulici bez základního zajištění pro sebe i dceru. Po porodu
byla 14 dní s dcerou v kojeneckém ústavu. Poté se přestěhovala do
azylového domu, kde jsou spolu dodnes. Pobyt jí byl v azylu opakovaně
prodloužen, ale v dohledné době se bude muset přestěhovat. Zřejmě do
jiného azylového zařízení, protože nemá možnost ani prostředky získat
jiný typ ubytování. Naše spolupráce stále trvá, pomáháme paní Ivě se
získáním jiného azylového bydlení, se zajištěním sociálních dávek, s
vyjednáním splátkového kalendáře na dluhy a exekuce, které má paní Iva
z minulosti. Je jí poskytováno sociálně právní poradenství týkající se
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na vymáhání výživného na dceru od otce. Vzhledem k tomu, že je otec
nezvěstný, není potvrzeno ani jeho otcovství, byla požádána o spolupráci
Policie ČR. Zatím se však nepodařilo zjistit, kde by mohl být a možnost
placení výživného na dceru je tak velmi nejistá.
Součástí našeho programu je také pomoc dobrovolníků. K malé Lence
chodí jednou týdně studentka, která si s ní maluje, učí jí barvy, básničky,
písničky, rozvíjí její jemnou motoriku. Tuto dobu využívá paní Iva
k návštěvám psychologa, protože trpí úzkostmi a nespavostí.
Přestože se mnoho věcí v životě paní Ivy a její dcery zlepšilo a v prvotní
fázi se zabránilo nechtěnému rozdělení maminky a dcery, je to běh na
dlouhou trať a tato rodina potřebuje dlouhodobější podporu a
spolupráci. Tam, kde chybí přirozené rodinné vazby, vzájemná výpomoc
a sdílení, stává se nová rodina velmi křehkou a zranitelnou.
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Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice
Adresa:
Kozácká 24/23
101 00 Praha 10 – Vršovice
tel: 271 740 448
777 734 169
777 734 179
e-mail: vrsovice.skp@diakonie.cz

Oblast působení: Praha 1, 2, 3 a 10 Vinohrady, Vršovice a k nim přilehlé
oblasti Žižkova a Strašnic
Posláním
Pečovatelské
služby
Vinohrady – Vršovice je poskytovat
v domácím prostředí podporu a pomoc
seniorům a lidem se zdravotním
postižením, kteří mají sníženou
soběstačnost.
Pomáháme
jim
zachovávat kvalitu jejich života,
snižovat osamělost a podporovat jejich
kontakty s okolím. Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o
zlepšování nebo zachování soběstačnosti uživatelů služeb, možnosti
rozhodovat o naplňování jejich individuálních potřeb a o to, aby mohli co
nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice je registrována dle zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílová skupina:
senioři se sníženou soběstačností, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby
k zajištění svých potřeb
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lidé se zdravotním postižením, kterým byl přiznán invalidní
důchod a potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
V roce 2011 byly poskytovány tyto služby:
Základní pečovatelské úkony:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při
podávání jídla a pití, při oblékání, pomoc při pohybu v bytě aj.)
pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele
pomoc při poskytnutí stravy (příprava jídla a pití v domácnosti
uživatele)
pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid, nákupy,
pochůzky)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovody např. k lékaři, na úřady apod.)

Fakultativní služby:
půjčování a nácvik používání kompenzačních pomůcek, poradenství a
pomoc při jejich zajištění
dohled nad dodržováním léčebného režimu
Součástí služeb je poskytování základního sociálního poradenství
(informace o dalších sociálních službách, pomoc s vyřizováním
příspěvku na péči apod.) i pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech.
Ve spolupráci s SOS centrem zajišťovala pracovnice pečovatelské služby
klubová setkávání seniorů.
Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice působí v centrální části
Prahy, především v Praze 1, 2, 3 a 10. Poskytuje služby seniorům se
sníženou soběstačností a lidem se zdravotním postižením, jejichž
zdravotní stav jim znesnadňuje příp. znemožňuje zajistit si vlastními
silami vše, co potřebují k plnohodnotnému životu. Není neobvyklé, že se
nemohou spolehnout ani na pomoc osob ze svého nejbližšího okolí nebo
tak blízké osoby ani nemají. Našimi uživateli bývají především lidé se
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sníženou pohyblivostí, s demencí vč. Alzheimerovy choroby,
smyslovými poruchami nebo trpí jinými závažnými zdravotními
problémy včetně duševních. Často se na nás obracejí o pomoc lidé
(většinou rodinní příslušníci), kteří se starají o své blízké s demencí, ale
také s duševním onemocněním. Víme, jak vyčerpávající je tato péče
nejen po stránce fyzické, ale někdy více po stránce psychické. Proto se
naši pracovníci průběžně vzdělávají, aby jejich práce byla na vysoké
profesionální úrovni. Pomoc a podpora, kterou uživatelům poskytujeme,
je nastavená zcela individuálně potřebám každého jednotlivce a směřuje
k tomu, aby mohli žít i se svým handicapem způsobem, který je obvyklý
pro jejich zdravé vrstevníky.
Služby poskytujeme 7 dní v týdnu individuálně podle potřeb uživatelů
s rozsahem od menší pomoci např. 1x týdně až po 2x – 3x denně těm
uživatelům, kteří potřebují zajistit výraznou pomoc a podporu
v průběhu celého dne. Stále roste zájem seniorů i jejich rodin prodloužit
co nejdéle jejich život v důvěrně známém prostředí vlastního domova. S
tím pak souvisí potřeba zajistit jim podmínky, aby byly pokryty jejich
oprávněné potřeby v takové míře, které jim to umožní.
V roce 2011 jsme rozšířili provozní dobu pro poskytování pečovatelské
služby do večerních hodin, takže poskytujeme služby ve všední dny od
8:00 do 18:30 h, o víkendech a svátcích od 7:00 do 13:30 h. Při současné
personální situaci se nám daří zajistit i nepravidelné služby, které
potřebují uživatelé jen občas a zájem o ně v poslední době roste.
Nejčastěji žádají uživatelé o pomoc se zajištěním a podáním stravy,
hygienou, oblékáním, asistencí při pohybu v bytě i mimo byt,
udržováním pořádku v domácnosti, nákupy a doprovody k lékaři, na
úřady apod.
Máme možnost zapůjčit na přechodnou dobu některé kompenzační
pomůcky jak svým uživatelů, tak ostatním zájemcům. Přitom
spolupracujeme úzce s ostatními našimi pracovišti pečovatelské služby,
které mají větší prostory pro uskladnění pomůcek a event. pomůžeme
zajistit pomůcku z jejich skladu. Spolupracujeme i s dalšími službami,
které pomáhají zkvalitnit život našim uživatelům (lékaři, ošetřovatelské
služby, sociálními pracovnicemi v nemocnicích i na úřadech apod.).
Dobré ovoce přinesly adresáře služeb, které vznikly v rámci
komunitního plánování na Praze 3 a 10. Hodně zájemců si naše služby
vybralo právě z těchto adresářů.
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Pracovní tým:
1 vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice
7 pracovníků/pracovnic v sociálních službách
1 sociální pracovnice

Statistika roku 2011:
počet uživatelů

56*

počet hodin přímé péče

6 395

počet pečovatelských úkonů

23 298

půjčeno kompenzačních pomůcek
klubová setkání seniorů

5
98

* 3 uživatelé jsou držiteli osvědčení podle zákona 255/1946 Sb., tudíž
čerpali služby bezplatně.

Příběh:
V naší praxi se setkáváme často s tím, že se uživatelé rozhodnou k odchodu
do pobytového zařízení. Většinou proto, že péče v domácím prostředí už
nestačí pokrýt jejich důležité životní potřeby. Málokdy se stane opačný
případ. Naše pečovatelská služba udělala takovou zkušenost a rádi se o ni
podělíme.
Oslovila nás sociální pracovnice z pobytového zařízení, že u nich bydlí paní
Z., která se touží vrátit do svého bytu. Paní je na invalidním vozíku a bude
třeba velmi pečlivě promyslet, jak jí pomoci zařídit vše potřebné, aby měla
i doma zajištěnou odpovídající péči. Sociální pracovnice chtěla přání paní
Z. nejen vyhovět, ale byla připravená se osobně angažovat a pomoci
překlenout období, než se situace stabilizuje. To znamená, až bude paní
doma a služby budou fungovat tak, aby měla vše, co pro svůj život
potřebuje, zajištěno. Proto jsme se nejprve sešli společně v zařízení, kde
paní Z. pobývala, a zjišťovali, co bude potřeba před jejím odchodem
zařídit. Rozdělili jsem si, kdo si co vezme na starost a naplánovali jsme
posloupnost jednotlivých kroků. Bylo by velmi zdlouhavé celý proces
detailně popisovat, ale nakonec se podařilo, aby se paní do bytu vrátila.
Bylo to výsledkem koordinovaného úsilí jak naší služby, tak iniciativou
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sociální pracovnice, která s námi spolupracovala ještě dlouho potom, co
paní Z. bydlela doma. Ani při tak pečlivém naplánování celé akce jsme se
nevyhnuli řešení některých potíží, které vyplynuly až po jejím návratu
domů. Bylo potřeba zvýšit lůžko, obstarat zvedák pro přesun z lůžka na
vozík a zařídit další drobnější i složitější záležitosti. Velkou posilou pro
paní Z. bylo, že jí zůstala zachována po určitou dobu možnost návratu do
zařízení, odkud odešla. Dnes chodíme k paní Z. ráno, po poledni a večer a
ve spolupráci s jinou pečovatelskou službou zajišťujeme stravování,
hygienu, péči o domácnost, již zmiňované přesuny mezi lůžkem a vozíkem
apod.
Musím na závěr konstatovat, že pro nás všechny to byla neocenitelná
zkušenost. Dokázali jsme, že sejdou-li se lidé, kteří hledají způsoby, jak
týmově řešit i na první pohled těžko řešitelné situace, tak se dá zvládnout
mnohem více, než jsme si na začátku mysleli. Odměnou nám je již řadu
měsíců dobře fungující služba a spokojená paní.
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Pečovatelská služba Ďáblice
adresa:
Ke Kinu 159/7 (Obecní
dům městské části Ďáblice)
Praha – Ďáblice, 182 00
tel.: 283 910 424
777 734 178
777 734 179
e-mail:
dablice.skp@diakonie.cz
Oblast působní: Ďáblice,
Čimice, Bohnice, Dolní
Chabry, Březiněves, Kobylisy
a přilehlý okraj Střížkova a
Libně
Posláním Pečovatelské služby
Ďáblice
je
poskytovat
v domácím prostředí podporu
a pomoc seniorům, lidem a
dětem
se
zdravotním
postižením,
kteří
mají
sníženou soběstačnost. Pomáháme jim zachovávat kvalitu jejich života,
snižovat osamělost a podporovat jejich kontakty s okolím.
Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o zlepšování nebo
zachování soběstačnosti uživatelů služeb, možnosti rozhodovat o
naplňování jejich individuálních potřeb a o to, aby mohli co nejdéle
zůstat v domácím prostředí.
Pečovatelská služba Ďáblice je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
Cílová skupina:
senioři se sníženou soběstačností, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých
potřeb
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lidé se zdravotním postižením, kterým byl přiznán invalidní důchod,
a potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb

V roce 2011 byly poskytovány tyto služby:
Základní pečovatelské úkony
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při
podávání jídla a pití, při oblékání, pomoc při pohybu v bytě aj. )
pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele
pomoc při poskytnutí stravy (dovoz obědů pouze v oblasti Ďáblic,
Dolních Chaber, Březiněvsi a sídliště Ďáblice), příprava jídla a pití
v domácnosti
pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid, nákupy,
pochůzky)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody
např. k lékaři, na úřady apod.)
Fakultativní služby
dovoz autem např. k lékaři, k jednání na úřadech, na pedikúru
včetně dovozu lidí na invalidním vozíku
půjčování kompenzačních pomůcek
podávání obědů seniorům v jídelně na pracovišti
dohled nad dodržováním léčebného režimu

Kulturní, komunitní a společenské aktivity roku 2011
ve spolupráci s Otevřeným ateliérem se konala jarní prodejní
výstava obrázků zdravotně postižených umělců – vernisáž
proběhla 28. 4. 2011
na jaře a na podzim jsme zorganizovali ve spolupráci s Diakonií
Broumov dvě charitativní sbírky šatstva a obuvi
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v rámci Týdne sociálních služeb v ČR jsme pořádali Den otevřených
dveří, kde jsme zájemcům z řad občanů i odborné veřejnosti
představovali naše služby
pomáhali jsme při organizaci Dne seniorů, konaného ve spolupráci
se sociální komisí při místním zastupitelstvu MČ Praha – Ďáblice
před Vánoci jsme pořádali již tradiční adventní večer, který slovem
a biblickým zamyšlením doprovodil farář kobyliského sboru ČCE
Miroslav Erdinger a vystoupilo klavírní trio studentů AMU
Brunetissimo

Cílovou skupinou naší pečovatelské služby jsou senioři se sníženou
soběstačností a lidé se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu potřebují k zajištění svých potřeb pomoc
jiné osoby. Jedná se především o lidi se sníženou mobilitou,
Alzheimerovou chorobou a smyslovými poruchami. Pro většinu
uživatelů jsou jejich zdravotní problémy natolik závažné, že by bez
další pomoci nemohli zůstat sami doma, nebo by neměli dostatečně
zajištěné vše, co k životu potřebují. Nejběžnější důvod, pro který nás
zájemci o službu oslovují, je právě ten, že by rádi dožili v prostředí,
které důvěrně znají, mají zde rodiny, přátele a kde prožili většinu
svého života. Velká část uživatelů je odkázána na pomoc v průběhu
celého dne a pečovatelská služba poskytuje některým z nich potřebnou
péči i 2x – 3x denně. Nejčastěji jsou poskytovány úkony spojené se
zajištěním a podáním stravy. Dále poskytujeme pomoc při hygieně,
vstávání z lůžka a oblékání (při večerních službách i ukládání na
lůžko), asistenci při pohybu v bytě i mimo byt, pomoc při udržování
pořádku v domácnosti, a doprovodech k lékaři, na úřady apod.
Nedílnou součástí naší práce je poskytování sociálního poradenství
(informace o dalších sociálních službách, pomoc s vyřizováním
příspěvku na péči apod.) i pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech.
Z fakultativních služeb poskytujeme uživatelům se sníženou
pohyblivostí dovoz autem např. k lékaři, na úřady apod. Pro řadu z nich
je to často jediný způsob, jak si zařídit sami to, co potřebují, protože
oblast, ve které působíme, je z dopravního hlediska špatně dostupná.
Vůz pro dovozy je vybaven plošinou pro převoz lidí na invalidním
vozíku. Pracoviště má také širokou nabídku kompenzačních pomůcek,
které zapůjčuje jak svým uživatelům, tak ostatním zájemcům.
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Pracovní tým:
1 vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice
6 pracovníků/pracovnic v sociálních službách
Statistika roku 2011
pečovatelské úkony
počet hodin přímé péče
počet uživatelů
počet podaných obědů

33 522
6 212
68 *
4 984

půjčování kompenzačních pomůcek

25

dovozy autem (počet uživatelů)

20

* 1 uživatelka je držitelkou osvědčení podle zákona 255/1946 Sb.,
tudíž čerpala služby bezplatně
Příběh:
Občas se při naší práci setkáváme s příběhy, které se nás hodně dotknou
a zároveň kladou na nás velké nároky při jejich řešení.
Paní T. jsme poskytovali 6 let pečovatelskou službu. Když služba začínala,
žila paní T. v rodinném domku s dcerou, která se o ni starala. Před 3 lety
dcera zemřela a její polovinu domku zdědila vnučka, která se tam
nastěhovala se svým manželem a dcerou. Asi po roce si pracovnice
všimly, že dříve usměvavá paní je zamlklá, plačtivá a při kontaktu
s pracovnicemi obezřetná, aby nikdo jiný z domu neslyšel, o čem si
povídají. Postupně vyplynulo, že vnučka izoluje babičku od kontaktu
s okolím tím, že jí odhlásila telefon, sebrala jí mobil a znemožňovala jí
návštěvy. Začaly i problémy s odpojenou elektřinou i plynem, které
vnučka neplatila, přestože jí paní T. svůj podíl vždy platila. Paní T.
nakonec několikrát dluhy své vnučky uhradila, ale situace se i nadále
zhoršovala. Několikrát viděly pracovnice modřiny na rukou i v obličeji
paní T. a byla stále ustrašenější. Opakovaně jsme jí nabízeli pomoc při
kontaktování policie, sociální pracovnice, ale dlouho všechno odmítala.
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Když se situace stala neúnosnou, že se bála i usnout, souhlasila se
zprostředkováním bezplatné právní poradny pro seniory, kam jsme ji
také dovezli. Výsledkem bylo, že nás požádala, abychom zavolali jejímu
synovci, s kterým vždy dobře vycházela, a sdělili mu, v jaké situaci se
nachází. Synovec přijel takřka okamžitě a začal ihned jednat. Oslovil
právníka, ale hlavně nabídnul paní T., aby se přestěhovala k jeho rodině
mimo Prahu, což se také stalo. Tím skončila naše služba u paní T., takže
nevíme, jak celá záležitost pokračovala, ale pro nás to byla ojedinělá a
velmi těžká zkušenost a první setkání v praxi s týráním seniorů.
Uvědomili jsme si, jak odlišné je, o tom číst, školit se a setkat se s tím
v praxi u konkrétního člověka. Nebýt všímavosti pracovnic, že zachytily
nejprve malé, ale důležité signály, a pomohly otevřít prostor, ve kterém
se paní T. odvážila svěřit se svými otřesnými zážitky, mohla celá
záležitost vyústit v tragédii. Také jsme viděli, jak se přes všechnu
nabízenou pomoc a podporu dlouho zdráhala svou situaci řešit, protože
to také znamenalo připustit před sebou i okolím, že je obětí nejbližší
rodiny. Byla to jedna z nejtěžších zkušeností a uvědomovali jsme si, jak
těžké je týrání seniorů odhalovat a postihovat, když sama týraná osoba
raději trpí, než by ukázala prstem na své nejbližší. Během řešení této
situace jsme konzultovali s odborníky, jak nejlépe postupovat, ale i přesto
jsme zažívali chvíle bezmoci a bylo to pro nás emočně vyčerpávající.
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Pečovatelská služba Klamovka
adresa:
Podbělohorská 7
Praha 5, 150 00
e-mail: klamovka.skp@diakonie.cz
web: www.skp.diakonie.cz
telefon: 257 214 084
777 734 176
POSLÁNÍ
Pečovatelská služba Klamovka
poskytuje seniorům se sníženou
soběstačností a dalším osobám
se
sníženou
soběstačností
(s chronickým onemocněním, se
zdravotním postižením), péči a
podporu při zvládání domácnosti a
péči o vlastní osobu tak, aby mohli
co nejdéle zůstat doma.
Pracovníci zachovávají důstojnost klientů, respektují jejich potřeby a
přistupují k nim individuálně.
Služba je poskytována i dětem od jejich narození a lidem s postižením
bez rozdílu věku, o které se jinak stará rodinný příslušník, který však
potřebuje pomoc, protože péči v některých úkonech sám nezvládá
(např. pomoc s koupáním).
Pečovatelská služba Klamovka je registrována dle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách.
Cílová skupina:
osoby se sníženou soběstačností
od 65 let
děti od 11 let, dorost a dospělí s chronickým onemocněním (včetně
psychického)
děti od 11 let, dorost a dospělí se zdravotním postižením (včetně
mentálního)
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děti od svého narození a lidé s postižením bez rozdílu věku, o které
se jinak stará rodinný příslušník, který potřebuje s péčí pomoc
(např. pomoc s koupáním)
Službu neposkytujeme
pokud má zájemce požadavek neodpovídající náplni pečovatelské
služby
pokud zájemce žádá o úkony vyžadující speciální dovednosti
lidem se zjevnými známkami opilosti, vlivu drog nebo agrese
Cíle služby:
umožnit klientům co nejdéle zůstat doma
snižovat sociální vyloučení klientů
podporovat klienty v co nejběžnějším způsobu života ve srovnání
s jejich vrstevníky
Principy naší služby:
Vycházíme ze základního křesťanského principu - člověka
vnímáme v jeho jedinečnosti.
Klienta respektujeme – jak jeho osobnost, tak jeho potřeby.
Zachováváme klientovu důstojnost – každý klient je pro nás
partnerem. U dětí a mladistvých respektujeme i jejich rodiče/jejich
blízké osoby.
Ke klientovi přistupujeme individuálně, poskytujeme mu službu
tak, jak ji potřebuje.
Chráníme soukromí klienta – o klientovi, jeho rodině a průběhu
služby mluvíme pouze v rámci pracoviště. V domácnosti klienta
žádáme o svolení, pokud v souvislosti se službou vstupujeme do jeho
prostor a manipulujeme s jeho osobními věcmi. U dětí a
dospívajících bereme navíc v úvahu postoj rodičů/blízkých osob,
které se o ně starají.
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Klientovi pomáháme tam, kde nestačí vlastními silami, v ostatních
činnostech jej podporujeme.
Naše služba je postavena na odbornosti – jsme schopni posoudit
klientovy možnosti a míru rizika v dané situaci, vyhodnotíme, kdy
klient může zvládnout situaci sám a kdy s naší pomocí.
Pracovní tým:
1 vedoucí pečovatelské služby
1 sociální pracovnice
7 pracovníků/pracovnic v sociálních službách
Všichni pracovníci pečovatelské služby absolvovali požadovaný kurz
pro pracovníky v sociálních službách a mají dlouholetou praxi.

Statistika roku 2011:
počet uživatelů
počet hodin přímé péče
počet pečovatelských úkonů

67
9 558
15 940
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Terénní zdravotní péče Klamovka
adresa:
Podbělohorská 7
Praha 5, 150 00
e-mail: klamovka.skp@diakonie.cz
web: www.skp.diakonie.cz
telefon: 257 214 084
777 734 175
Posláním domácí ošetřovatelské
služby Klamovka v Praze 5 je
poskytovat kvalitní terénní
ošetřovatelské
služby
nemocným, seniorům a lidem se
zdravotním postižením všech
věkových kategorií na území
Prahy 5, 6 a 13.
Indikaci
k výkonu
domácí
ošetřovatelské péče navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař
pacienta před jeho propuštěním z nemocnice. Zdravotní péči jsme
schopny zajistit v případě nutnosti do 24 hodin. Převážná většina
našich pacientů jsou však senioři. Jejich věkový průměr je cca 80
let.
Hospitalizované pacienty je možné přijmout do domácí péče ještě před
ukončením hospitalizace. Po domluvě s rodinou je zdravotní sestra
schopna vykonat první návštěvu v domácím prostředí do 24 hodin od
propuštění pacienta z nemocnice. Při náhlém zhoršení či komplikacích
zdravotního stavu okamžitě informujeme praktického lékaře
telefonicky.
Zdravotní péče je plně hrazena pojišťovnami.
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Pracovní tým:
1 vedoucí sestra
3 zdravotní sestry
2 zdravotní sestry na 0,5 úvazku
5 zdravotních sester na DPP, DPČ
Poskytujeme:
zdravotní péči (na základě ordinace lékaře provádějí zdravotní
sestry úkony, jako např. aplikace injekcí, inzulínu, převazy,
cévkování)
podávání léků, péče o stomie, péče o katetry, klyzma,
ošetřovatelskou rehabilitaci a další)
infuzní terapii a asistovanou peritoneální dialýzu
komplexní péči o ležícího pacienta
domácí hospicovou péči (ošetřovatelská i pečovatelská péče o
umírající v domácím prostředí)
půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Cílová skupina:
tělesně nemocní ( akutně, chronicky )
zdravotně postižení (tělesně, duševně)
umírající
Třetina pacientů je imobilní, většina dalších má sníženou mobilitu.
Nejčastější věkovou skupinou jsou lidé ve věku 75 - 85 let, převládají
ženy.
Cíle služby:
umožnit pacientovi setrvat co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí
zabezpečit profesionální zdravotní péči
pomoci pacientovi překonat sociální izolaci
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Domácí hospicová péče:
Zdravotní sestry a pracovnice pečovatelské služby zabezpečují kvalitní
péči o umírající v jejich domácím prostředí. Tento typ péče vyžaduje
širokou škálu ošetřovatelských dovedností zdravotních sester a vysokou
empatii všech zúčastněných pracovníků. Velmi důležitá je i spolupráce
s rodinnými příslušníky ve smyslu edukace a psychické podpory.
V roce 2011 byla ošetřovatelská služba žádaná nejvíce praktickými
lékaři. Oproti předchozím letům se výrazně zvýšila zejména na území
Prahy 13 (Stodůlky, Nové Butovice, Lužiny, Řeporyje). Podařilo se zde
navázat oboustranně kvalitní spolupráci. Mezi některými praktickými
lékaři jsme vyhledávanou organizací, které dávají přednost před jinými
působícími na území Prahy 13.
Část pacientů se o nás dozvěděla a dostala doporučení na naši péči od
jiných pacientů (ať dřívějších či současných). Tento způsob doporučení
je pro nás nejlepší vizitkou a současně slouží jako zpětná vazba o kvalitě
poskytované péče. Je to zavazující a zároveň motivující, je to výzva a
hnací motor práce pro všechny zdravotní sestry.
Stále častěji je žádána pečovatelská služba kombinovaná
s ošetřovatelskou péčí (zhruba v 1/3 případů). Pracovní týmy
pečovatelské a ošetřovatelské služby pracují každý den i o víkendech a
svátcích, péče je poskytována 365 dní v roce.
V rámci našich služeb zajišťujeme též půjčování kompenzačních
pomůcek na přechodnou dobu dle aktuálního stavu pacienta.
Hospitalizované pacienty přejímá vedoucí sestra do péče ještě v době
hospitalizace. Po jejich dimisi přichází sestra domácí péče na první
návštěvu do 24 hodin.
Statistika roku 2011:
počet uživatelů
počet návštěv

90
6 157
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DOBROVOLNÍCI
o Dobrovolníci v SOS centru/ Dopisování s vězni
o Dobrovolníci v Dobroduši
o Dobrovolníci v rodinách
o Dobrovolníci, kteří pomáhají při veřejné sbírce a veřejných
akcích organizace
Jednalo se o následující aktivity: kontaktní, informativní, organizační,
propagační služby, dopisování s vězni, dobrovolnické aktivity
v Dobroduši, doučování a výtvarné aktivity v azylovém domě pro
matky s dětmi a v rodinách. Mimo dobrovolníků, kteří pracují v SOS
centru dlouhodobě, spolupracují s naší organizací také dobrovolníci
jednorázově, a to při propagačních akcích, při veřejné sbírce a při
Jarmarku u Ludmily.

Dopisování s vězni
Program má mnohaletou tradici. Klienti jsou převážně odsouzeni
k dlouholetým trestům v těžších typech věznic. Zapojením do
programu získávají pravidelný písemný kontakt s člověkem dobrovolníkem, který umí naslouchat, je ochotný diskutovat, podělit se
o vlastní názory a může vězně korespondenčně doprovázet při
obtížných situacích. Vězni nacházejí podporu při plánování
budoucnosti a pomoc při vyhledávání informací o aktuálních sociálních
službách. Pokud se vrací po propuštění do Prahy, nabízíme možnost
podpory při návratu do civilního života formou osobní spolupráce
s pracovníkem SOS centra Diakonie. Obracejí se na nás i klienti
v období před výstupem z výkonu trestu odnětí svobody, kteří chtějí
informace, které jim pomohou zorientovat se v jejich možnostech po
propuštění.
Při vstupu dobrovolníků do programu je sledována jejich motivace a
zájem o dlouhodobou spolupráci. Podmínkou zahájení činnosti
dobrovolníka je účast na úvodním školícím semináři, který je zaměřen
na metodiku práce a na základní pochopení Českého vězeňského
systému. V průběhu své práce se dobrovolníci zúčastňují pravidelných
supervizí a tématických seminářů.
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Statistika roku 2011:
Počet klientů
Celkem dopisů
Dopisování - příchozí dopisy
Dopisování - odchozí dopisy
Počet dobrovolníků

39
529
287
242
27

DOBROVOLNÍCI V SOS CENTRU
Cílem zapojení dobrovolníků do služeb SOS centra je vytváření
občanské společnosti.
Vykonávané činnosti dobrovolníka v SOS centru: kontaktní
(zabezpečení základních fyziologických a psychologických potřeb
klientů) a informativní (poskytování základních informací o
možnostech krizového centra klientům), organizační (aktualizace
informační databáze, péče o knihovnu v SOS centru), propagační
(pomoc při propagaci služeb SOS centra). Dobrovolníci měli pravidelné
služby na pracovišti, v případě jednorázových akcí byli oslovováni pro
další spolupráci – např. propagační akce Jarmark u Ludmily,
Pečovatel/ka roku 2011 apod.
Statistické údaje:
Během roku 2011 pracovalo v SOS centru 8 dobrovolníků. Celkem
odpracovali 464 hodin dobrovolnické práce.

Dobrovolníci v Dobroduši
Dobrovolníci se v rámci tohoto programu setkávají 6 - 10 hodin
měsíčně, minimálně půl roku, s klientem služby (jeden dobrovolník s
jedním klientem) a významnou měrou se podílejí na jejich integraci a
aktivizaci. Dobrovolníci se účastní
pravidelných koordinačních
schůzek a supervizí.
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Činnost dobrovolníků:
Dobrovolníci se pravidelně 6 - 10 hodin měsíčně setkávají s
konkrétním klientem - člověkem s duševním onemocněním, pokud
možno v jeho přirozeném prostředí
Mohou spolu např. chodit do kina, na koncert nebo jen tak na
procházky, sportovat, povídat si, hrát různé společenské hry
Dobrovolník může doprovázet klienta na úřady, pomáhá mu s
každodenními praktickými věcmi, vyřizovat běžné záležitosti
Některé dvojice se spolu učí mnoha věcem – např. dobrovolník
uživatele doučuje některý cizí jazyk, PC, nebo společně trénují
některé dovednosti – cestování MHD, nakupování apod.
Mohou se s uživatelem zapojovat do skupinových akcí

Statistika roku 2011:
V průběhu roku se do dobrovolnického programu Dobroduš zapojilo
celkem 42 dobrovolníků (33 žen, 9 mužů).

Dobrovolníci v rodinách
Program Dobrovolníci v rodinách úzce spolupracuje se službou
Terénní práce v rodinách při Diakonii ČCE - SKP v Praze.
Dobrovolnická služba je orientována na pravidelný kontakt s dětmi
v rodinách, které se ocitly v obtížné sociální situaci. Dobrovolníci
v kontextu terénní práce s rodinou výrazně napomáhají odlehčit
tíživou situaci v rodině a pomáhají tak zmírnit dopad těchto obtíží na
samotné dítě. Podstatným vedlejším efektem jejich spolupráce
v rodinách je také to, že jsou to často oni jako první, kteří při
pravidelném docházení do prostředí dítěte zachytí náznaky
přicházející krize v rodině, což umožňuje terénním sociálním
pracovnicím včas a efektivně zareagovat a pomoci rodině vyřešit
aktuální situaci dříve, než jejich problémy přerostou do těžko
řešitelných rozměrů. Koordinátorka dobrovolníků se tyto informace
dozvídá prostřednictvím měsíčních hodnotících dotazníků a
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následných rozhovorů s dobrovolníky. Velmi důležitým prostředkem
jsou i pravidelné supervize dobrovolníků, kterých se koordinátorka
také účastní. Koordinátorka informace, které se pojí i s minimálním
rizikem, vždy konzultuje s terénní pracovnicí a společně hledají
vhodný způsob řešení, aby nebyl ohrožen ani dobrovolník ani rodinní
příslušníci. Na základě rozhovorů terénních sociálních pracovnic s
klienty získáváme i zpětnou vazbu od samotných rodičů, které vidí v
přítomnosti dobrovolnic pozitivní změny u svých dětí a mají větší
motivaci svůj přístup také měnit (např. jedna maminka začala poprvé v
životě s dítětem zpívat, protože v rámci interakce dítěte s dobrovolnicí
viděla, jak významný efekt to přináší).
Dobrovolníci přicházejí pravidelně na 1 - 3 hodiny týdně přímo do
rodin a poskytují dětem nejčastěji doučování a pomoc při přípravě do
školy nebo se s dětmi věnují naplnění volného času a rozvoji psychosociálních dovedností (kognitivní funkce, jemná motorika, komunikace,
aj). Dobrovolníci jsou nejčastěji mladí lidé nebo studenti, ale
dobrovolníkem může být kdokoli starší 18 let s čistým trestním
rejstříkem, který má osobnostní dispozice zastávat tuto roli (např.
zájem, stabilita, empatie, otevřenost, komunikativnost, zkušenost, aj).
Důležitým cílem je jistě i rozvoj dětí v oblasti vztahové, kdy se setkávají
s člověkem, který v nich má podpořit vztah založený na důvěře,
bezpečí a jistotě. Proto minimální doba, po kterou se dobrovolník
věnuje dítěti, je půl roku, aby se vztah mohl rozvinout a tím se i
sekundárně zvyšovala motivace dítěte k učení a aktivnímu trávení
volného času.
Za rok 2011 prošlo aktivní dobrovolnickou službou 13 dobrovolníků.
Náplň činnosti dobrovolníků byla v největší míře, stejně jako v
minulých letech, věnována přípravě na vyučování, na zkoušky nebo na
opravné reparáty dětí od 7 do 16 let, menší procento dobrovolníků se
věnuje volnočasovým aktivitám s dětmi.
Dobrovolnické projekty jsou akreditovány a mají finanční podporu MV
ČR.

Vážíme si pomoci dobrovolníků a děkujeme jim za
spolupráci.
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Akce v roce
15. Ročník Jarmarku u Ludmily 2011
Ve čtvrtek 15. září 2011 se již
tradičně na Náměstí Míru v Praze 2
uskutečnil tradiční Jarmark u
Ludmily v rámci Týdnů pro
duševní zdraví. Jarmark u Ludmily
pořádá Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci v Praze. Jeho
cílem a smyslem je představit
široké veřejnosti činnost tohoto
střediska i práci jiných středisek
Diakonie
ČCE a mnoha dalších
neziskových organizací působících
v sociálně zdravotní oblasti a
upozornit tak veřejnost, že mezi
námi žijí lidé s různým postižením
(či už mentálním, duševním nebo
jiným handicapem) a že tito lidé
potřebují nacházet smysl svého života.
Tento rok na Náměstí Míru stálo 25 stánků, kde vystavovaly a
prodávaly své výrobky neziskové organizace poskytující služby
klientům se zdravotním postižením. Tito klienti pracují v chráněných
dílnách, kde se věnují v rámci psychosociální rehabilitace mnoha
řemeslům (dílny mají různé zaměření – sklářské, svíčkařské,
hračkářské, atd.) a rozvíjejí své dovednosti a zručnost, učí se
pracovním návykům. Mnohdy jim právě tato činnost přináší
uspokojení, pocit, že jsou také důležití, někdy zde nacházejí smysl
života. Každý výrobek je originál, ručně dělaný, a i když není vyroben
profesionálem, má své zvláštní kouzlo. Diakonie ČCE – SKP v Praze zde
prezentovala své služby – pečovatelské služby, azyl pro matky s dětmi,
dopisování s vězni. Dále služby Dobroduš, což je sociální služba
následné péče určena klientům s duševním onemocněním, a službu
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SOS centrum – denní krizové centrum, kam přicházejí pro pomoc a
podporu lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Součástí jarmarku je
bohatý kulturní program. Jeho zlatým hřebem byla velmi oblíbená
stálice žesťový orchestr Žižkovská smršť pod vedením pana profesora
Nováka, dále například Trio Rosti Tvrdíka, které zde tento rok
vystoupilo již poněkolikáté.
V průběhu jarmarku proběhla tombola, jejíž výtěžek byl určen na
provoz SOS centra.
Jarmark u Ludmily je místem pro relaxaci, odpočinek a pozastavení se
v každodenním shonu. Dává nám prostor k zamyšlení se nad životem,
nad osudy našich bližních, nad tím, co je důležité. V budoucnu chce
Diakonie ČCE – SKP v Praze v této krásné tradici pokračovat, ukazuje
se, že tato akce má smysl. Nutno ještě ocenit pomoc dobrovolníků, kteří
po celou dobu akce byli k dispozici, pomáhali se stavěním stánků,
s úklidem, občerstvením, apod.
Součástí jarmarku byla také prezentace poradny „Lifetool Praha“, která
se zabývá počítačovou podporou lidí s těžkým zdravotním postižení.
Byla zde ukázka počítače ovládaného pouze pohybem očí a speciální
počítačová myš ovládaná dechem.
Všem, kteří se zúčastnili či podpořili jarmark, velice děkujeme za
pomoc.
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PEČOVATEL/KA ROKU 2011
Paní Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, předala ocenění pečovatelům a
pečovatelkám vybraných z celé České republiky na celostátní akci
„Pečovatel/ka roku 2011“, která se konala v pondělí 5. 12. 2011 na
Novoměstské radnici v Praze 2. Deseti nejlepším bylo uděleno
celostátní ocenění „Pečovatel/ka roku 2011“, ostatní obdrželi čestné
uznání za svou pečovatelskou práci.
Hlavním smyslem celostátního ocenění „Pečovatel/ka roku“ je
pozvednout význam této profese a upozornit veřejnost a média na toto
povolání.

Akce se konala pod záštitou a za účasti pod záštitou a za účasti
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy
Němcové, ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka a
starosty MČ Prahy 2 pana Jiřího Palusky.
Návrhy na ocenění práce pečovatelů a pečovatelek zasílali klienti
pečovatelských služeb, rodiny a přátelé klientů, spolupracovníci a
vedoucí pečovatelů/pečovatelek, popřípadě lidé z jejich okolí. Pro
mnohé seniory a lidi se zdravotním postižením jsou pečovatelé a
pečovatelky jediným kontaktem se světem. Prožívají s klienty bolesti a
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těžkosti jejich života. Rozdávají lásku, radost a podávají ruku tomu,
kdo ji potřebuje. Vědomě si vybrali práci či spíše poslání, při kterém
dávají kus sebe a největší odměnou je jim úsměv osamělých,
postižených a umírajících lidí. Jejich nejdůležitějším každodenním
vkladem je empatie, umění naslouchat, laskavost, obětavost a
trpělivost.
Kdo byl oceněn titulem Pečovatel/ka roku 2011?
Marta Bubeníková
Paní Marta Bubeníková pracuje 4 roky jako pečovatelka přímé péče v
Centru sociálních služeb Uničov, 8 let pracovala v Charitě Uničov ve
stejné pozici pečovatelky. Rozdává úsměv, který nic nestojí a ostatní
potěší.
Milena Hrubešová
Paní Milena Hrubešová je zaměstnána v Pečovatelské službě Praha 6
od roku 1988.
Své povolání vnímá jako poslání. Klienti by měli mít vyšší příspěvek na
péči a práce pečovatelů by měl být lépe ohodnocena.“
Jaroslava Klímová
Paní Jaroslava Klímová pečuje o uživatele v městě Mohelnice. Od roku
1999 pracovala v příspěvkové organizaci Sociální služby města
Šumperka v pobočce Mohelnice. Uvedená organizace přestala v roce
2009 sociální služby poskytovat a paní Klímová od roku 2009 přešla
do střediska Charitní pečovatelské služby Charity Zábřeh, kde je dosud.
Pokud jsou spokojeni uživatelé, jsme spokojeni také a to je také naším
„hnacím motorem“.
Aloisie Krišková
Paní Aloisie Krišková pracuje jako pečovatelka 20 let, z toho pět let v
Domě pokojného stáří Libošovice.
Říká: „Každý klient je jiný, očekává něco jinak, než druhý nebo já. Je
třeba být lidský, vážit slova, trpělivý, slušný. Přijmout do své mysli
každého klienta, jaký je.“
Jana Mráčková
Paní Jana Mráčková pracuje v Sociálních službách pro seniory Olomouc
od roku 1997. Pečuje o seniory v terénu na území města Olomouce.
Jiřina Mrkvičková
Paní Jiřina Mrkvičková pracuje jako pracovník v sociálních službách v
Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisku v Myslibořicích
„Domov na zámku“ od roku 2004. Paní Mrkvičková svým elánem a
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veselou povahou dovede rozzářit úsměv na rtech klientů i
spolupracovníků.
Jana Navrátilová
Paní Navrátilová pracuje v pečovatelské službě G-centra Tábor od roku
1996. Má na starosti obyvatele domu s pečovatelskou službou v Lidické
ulici a další klienty, kteří žijí v okolí.
Helena Portschová
Paní Helena Portschová je 32 let pečovatelkou. Pracuje v Centru
sociálních služeb Děčín, ve středisku Pečovatelské služby. Vyznačuje se
profesionálním přístupem a ochotou vyjít vstříc klientům v kteroukoli
dobu.
Zdeněk Šolc
Pan Zdeněk Šolc pracuje již 14 roků v sociálních službách v Centru
sociálních služeb Uničov. Zastává mnoho funkcí nejen jako pečovatel,
ale i jako řidič či technická pomoc při různých drobných domácích
haváriích.
Květa Tlustá
Paní Květa Tlustá pracuje 15 let v Domově odpočinku ve stáří v
Krabčicích Diakonie ČCE na oddělení se zvláštním režimem (pro
klienty s demencí). Je neodmyslitelnou součástí týmu oddělení Vážky 1,
je přirozenou autoritou pro ostatní kolegyně pečovatelky.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Dne 14. 9. 2011 proběhla v ulicích Prahy sbírka na podporu SOS centra
- Denní krizové služby Diakonie ČCE - SKP v Praze. Sbírka se konala za
pomoci studentů Evangelické akademie, kteří na různých místech
Prahy se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Diakonie
oslovovali kolemjdoucí a seznamovali je s činností krizového centra a
žádali o finanční podporu této činnosti.
Sbírka se konala se souhlasem Magistrátu hlavního města Prahy
formou shromažďování příspěvků na zvláštním bankovním účtu.
Hrubý výtěžek sbírky činil 17 705,- Kč.
Děkujeme všem, kteří podpořili provoz Diakonie ČCE – SKP v Praze a
studentům Evangelické akademie Praha za realizaci sbírky.
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Děkujeme
Mnohokrát děkujeme všem, kteří podpořili činnost našeho
střediska v roce 2011.
Každého příspěvku a pomoci si velmi vážíme.
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Poskytovatelé dotací, grantů a dárci 2011
Novoměstská radnice Praha 2
Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR
Magistrát hlavního města
Prahy
Ministerstvo vnitra ČR
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 3

Avon
Preciosa, a.s.
Proznak, a.s
Český rozhlas Praha 2
Evangelická akademie v Praze
Farní sbor ČCE u Salvátora
Farní sbor ČCE Smíchov

Městská část Praha 5

Studentský dechový orchestr
ZUŠ Praha 3

Městská část Praha - Zličín

COPY GENERAL, Praha

Městská část Praha 6

Nakladatelství Academia

Městská část Praha-Ďáblice
Městská část Praha 8

Individuální dary:

Městská část Praha 9

Auzká Kateřina, MUDr.

Nadační fond Anima

Bareš Karel

Nadace Terezy Maxové dětem

Brt Milan, Ing.

Nadace Adra

Bučinová V.

Nadační fond Václava a Livie
Klausových

Čamková Miloslava

Všeobecná Člunovací
Společnost, s.r.o.
Velehradský institut
Nadace Dobrý skutek
Cygni software, a.s.
Teltech servis, a.s.
Henkel, a.s.
Horoskop s.r.o.
Isolit – Bravo
Botanicus
Kotanyi

Čierná Jarmila, PhDr.
Dohnal Jindřich
Faltovi
Fialová Jitka
Formánek Jakub
Franc Jiří, Ing.
Gabrielová Ludmila
Hájek Jan, PhDr., CSc.
Hájková Eva, Mgr.
Holá Lída
Hrbačková Linda, Accenture
Services, s.r.o.
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Jirmanová

Pickar Alexander

Kocna Adolf, MUDr.

Průšová Diana

Kochová Anna

Roberts – Svobodová Terezie

König Jaroslav, RNDr.

Roztočil Karel, MUDr.

Luňáková Jana

Roytová Libuše, Mgr.

Műller Karel

Sedláková Jarmila

Nádvorník Vojtěch

Siváková Marie

Novák Jan, Ing. – Salamander

Veselý Pavel

Petkov Michal

neznámí dárci
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Statutární orgány
Správní rada
Mgr. Libuše Roytová
PhDr. Jarmila Čierná
Marie Siváková
Miriam Svobodová
Irena Trubačová

Dozorčí rada
Mgr. Zdena Novotná
Ing. Marie Danielová
Jaroslava Jelínková
RNDr. Jaroslav König
RNDr. Jaroslav Kraus
PhDr. Jindřiška Seethalerová
Lydie Veselá
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KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název a sídlo organizace
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Bruselská 298/4, 120 00 Praha 2
IČ: 45248842
Datum zápisu do evidence Ministerstva kultury ČR – 21.
8. 2003
evidováno 9-279/2003-13586 č.j. 135862003
Kontakty
telefon/fax: 222 520 589
e-mail:skp@diakonie.cz
web: www.skp.diakonie.cz
Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1932094339/0800
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