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středisko Střední Čechy



Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy vzniklo 
1. 1. 2015 sloučením dřívějších středisek v Libici nad Cidlinou, Vlašimi 

a Čáslavi, ke které patřilo i odloučené pracoviště v Kolíně. 

Nyní před Vámi stojí stabilnější a silnější nezisková organizace, která:

ź pomáhá potřebným již od roku 1991,

ź poskytuje celkem 11 sociálních služeb ve Středočeském kraji,

ź zaměstnává okolo stovky pracovníků,

ź naplňuje základní význam slova „diakonie”, tedy sloužit lidem,

ź se zaměřuje na pomoc seniorům, osobám s demencí, matkám                     
a rodinám v krizi, osobám s mentálním a kombinovaným postižením, 
lidem v nepříznivé životní situaci,

ź vychází z křesťanských hodnot a respektuje jedinečnost každého člově-
ka,

ź je svým klientům oporou nejen po stránce fyzické, ale také psychické 
sociální a duchovní.

Libice nad 
Cidlinou

Kolín

Čáslav

Vlašim



 Slovo úvodem 

Vážení přátelé,

rok 2015 byl pro nás všechny rokem přelomovým a do jisté míry zcela 
novým. Znamenal sloučení původně samostatných středisek ve Vlašimi, 
Libici nad Cidlinou a Čáslavi, která se stala jednou velkou diakonickou 
rodinou a od 1. ledna 2015 pokračují společně pod názvem Diakonie ČCE 
– středisko Střední Čechy.

Nebyl to rok jednoduchý, sloučení tří samostatných středisek přineslo 
nejednu obtíž, a jen díky společné práci a úsilí se je dařilo překonávat. 
Nicméně rok skončil. A když se ohlédnu, vidím mnoho dobrého. Služby se 
nám daří stále rozvíjet a navazovat tak na dobrou tradici Diakonií ve 
Středočeském kraji. 

Nově se podařilo do sítě sociálních služeb začlenit Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi ZRNKO ve Vlašimi. Také jsme rozšířili kontaktní 
místa Občanské poradny o pracoviště v Benešově, od ledna 2016 pak 
působíme i ve Voticích. A v neposlední řadě jsme úspěšně prošli celou 
řadou administrativních procesů spojených se slučováním, a také kontrol, 
které dopadly velmi dobře. 

Rok sice skončil, ale naše práce ne. I v následujícím roce nás čeká mnoho 
nového, neboť do naší rodiny přibude další pracoviště – Kostelec nad 
Černými Lesy, kde sídlí Domov pro seniory a Pečovatelská služba. Rád 
bych proto na tomto místě poděkoval všem, kteří nás doprovázíte 
a pomáháte nám, za Vaši práci, podporu a starostlivost.  A popřál Vám 
mnoho sil do dalších dnů – ať jsou úspěšné a plné optimismu.

S úctou

Petr Dvořák
ředitel střediska 



 Naše služby 

Poskytujeme celkem 11 sociálních služeb pro 5 cílových skupin.

Pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením a autismem

ź  Sociálně terapeutické dílny (Čáslav a Kolín)

ź  Sociální rehabilitace (Čáslav a Kolín)

ź  Denní stacionář (Čáslav)

ź  Týdenní stacionář (Čáslav)

ź  Domov se zvláštním režimem (Čáslav)

ź  Odlehčovací služby (Čáslav)

Pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence

ź  Domovy se zvláštním režimem (Opolany a Pátek)

Pro seniory

ź  Domov pro seniory (Libice nad Cidlinou)

Pro lidi v tíživé životní situaci

ź  Odborné sociální poradenství (Čáslav)

Pro matky a rodiny v krizi

ź  Azylový dům (Vlašim)

ź  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Vlašim a okolí)



 Sociálně terapeutické dílny 

Komu je služba určena?
ź Osobám s chronickým duševním onemocněním.
ź Osobám s kombinovaným postižením.
ź Osobám s mentálním postižením.
ź Osobám se zdravotním postižením.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku 18 - 64 let.

Jaký je cíl služby?
Podpořit klienty v jejich společenském uplatnění, 
v možnosti uspět na chráněném i volném trhu práce, 
ve smysluplném trávení volného času.

Na co se služba zaměřuje?
ź  Na rozvoj základních pracovních dovedností a návyků.
ź  Nácvik, jak si naučené návyky a dovednosti udržet co nejdéle.
ź  Vedeme klienty k samostatnosti v rozhodování.
ź  Podporujeme je při hledání zaměstnání (ať již na chráněném či volném trhu práce).

S jakými činnostmi se klient v dílně setká?
ź  Výtvarná a rukodělná dílna.
ź  Keramická dílna.
ź  Dřevařská dílna.
ź  Úklidové a údržbářské práce. 
ź  Práce na úpravě zeleně.
ź  Pomocné práce v zajištění provozu terapeutické kavárny.
ź  Prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Pondělí - pátek (mimo státních svátků) vždy 
od 6:30 do 15:30.

Jaká je kapacita služby?
20 klientů na pracovišti v Čáslavi a 20 klientů v Kolíně.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována bezplatně.

Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav a Kolín

Kontakt: vedoucí služby 

tel.: 734 410 996 ; e-mail: 

vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
ź Osobám s chronickým duševním onemocněním.
ź Osobám s kombinovaným postižením.
ź Osobám s mentálním postižením.
ź Osobám se zdravotním postižením.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku 18 - 80 let.

Jaký je cíl služby?
Posílit a rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů tak, 
aby dokázali fungovat v přirozeném společenském prostředí a mohli kvalitně a samo-
statně (popř. s co nejmenší mírou podpory) uspokojovat své osobní potřeby a zájmy, žít 
svůj život naplno.

Na co se služba zaměřuje?
ź  Klienty vedeme ke zvládání péče o vlastní osobu (zejm. hygienické dovednosti).
ź  Také ke zvládání péče o domácnost a své prostředí.
ź  Nacvičujeme  obsluhu běžných zařízení a spotřebičů, PC, telefonu, fotoaparátu.
ź  Rozvíjíme dovednosti a návyky v oblasti nakupování, přípravy stravy a stolování.
ź  Zajišťujeme volnočasové a sportovní aktivity.
ź  Opakujeme s klienty základní vědomosti.
ź  Nácvik samostatného pohybu, orientace, využívání dopravních prostředků.
ź  Rozvíjíme dovednosti potřebné k úředním úkonům a základy finanční gramotnosti.
ź  Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Pondělí - pátek (mimo státních svátků) vždy od 8:00 do 15:00, v odůvodněných přípa-
dech i nad rámec provozní doby.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 40 klientů - 20 klientů na pracovišti v Čáslavi a 20 klientů v Kolíně.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována bezplatně.

 Sociální rehabilitace 

Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav a Kolín

Kontakt: vedoucí služby 

tel.: 734 410 996 ; e-mail: 

vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem s mentálním, kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického 
spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují výraznou pomoc a podporu 
druhé osoby v sebeobslužných a sociálních doved-
nostech.

Je služba omezena věkem?
Službu poskytujeme klientů ve věku od 16 do 64 let.

Jaký je cíl služby?
Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co 
největší možné míře s důrazem na zachování jejich 
jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. 
Podporujeme rodiny klientů a snažíme se o zajištění 
péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly zachovány přirozené vazby, které jsou důleži-
té pro každého člověka.

Na co se služba zaměřuje?
ź Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama: při osobní hygie-

ně, při přijímání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci.
ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.
ź Podporujeme kontakt klientů se společenským prostředím formou užívání běžných 

dostupných služeb, vycházek či výletů a účasti na společenských akcích.
ź Zapojujeme klienty do činností spojených s chodem domácnosti: úklid, nakupování, 

příprava stravy apod.
ź U klientů rozvíjíme komunikační dovednosti, schopnost vyjádřit svá přání a potřeby, 

ale i pracovní návyky a dovednosti a věnujeme se manuálním činnostem, různým 
volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.

ź Učíme klienty využívat běžně dostupné veřejné služby.
ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice, zdravý způsobu života.
ź Pomáháme klientům při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státních svátků) od 6:30 do 15:30.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 16 klientů.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Denní stacionář 

Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav 

Kontakt: vedoucí služby 

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

vedouci-caslavpobyt.stred@diakonie.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem s mentálním (středně těžké až hluboké), kombinovaným či zdravotním postiže-
ním a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebu-
jí vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během 
celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku od 7 do 40 let.

Jaký je cíl služby?
Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem na 
zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme 
rodiny klientů a snažíme se o zajištění péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly zacho-
vány přirozené vazby, které jsou důležité pro každého člověka.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s uží-

váním společných prostor včetně souvisejících činností (úklid, praní apod.).
ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.
ź Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímání 

jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně apod.
ź Podporujeme klienty v nácviku základních sebeobslužných činností.
ź Zapojujeme klienty do chodu domácnosti: úklid, nakupování, příprava stravy apod.
ź Podporujeme kontakt klientů se společenským prostředím formou užívání běžně 

dostupných služeb, vycházek, účasti na kulturních a společenských akcích.
ź U klientů rozvíjíme komunikační dovednosti, pracovní návyky, věnujeme se manuál-

ním činnostem, volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.
ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice, zdravý  způsob života.
ź Pomáháme klientům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována od neděle do pátku (mimo státních svátků).
V neděli od 18:30. Pondělí – čtvrtek: nepřetržitě. V pátek do 18:00. 

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 7 lůžek.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Týdenní stacionář 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Čáslav 

Kontakt: vedoucí služby 

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

vedouci-caslavpobyt.stred@diakonie.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem s mentálním (středně těžké až hluboké), kombinovaným či zdravotním postiže-
ním a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebu-
jí vysokou míru individuální podpory a pravidelnou 
pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu 
snížení až ztráty soběstačnosti.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku od 18 let.

Jaký je cíl služby?
Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co 
největší možné míře s důrazem na zachování jejich 
jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. 
Podporujeme rodiny klientů, snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, 
kde je to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet domov – tedy 
místo, kde žiji rád.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s uží-

váním společných prostor včetně souvisejících činností (úklid, praní apod.).
ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.
ź Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímání 

jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně apod.
ź Podporujeme klienty v nácviku základních sebeobslužných činností.
ź Zapojujeme klienty do chodu domácnosti: úklid, nakupování, příprava stravy apod.
ź Podporujeme kontakt klientů se společenským prostředím formou užívání běžně 

dostupných služeb, vycházek, účasti na kulturních a společenských akcích.
ź U klientů rozvíjíme komunikační dovednosti, pracovní návyky, věnujeme se manuál-

ním činnostem, volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.
ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice, zdravý  způsob života.
ź Pomáháme klientům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 7 lůžek.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Domov se zvláštním režimem 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Čáslav 

Kontakt: vedoucí služby 

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

vedouci-caslavpobyt.stred@diakonie.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem s mentálním (středně těžké až hluboké mentální postižení), kombinovaným či 
zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením int-
elektu), kteří potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běž-
ných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, tato pomoc 
je jim běžně poskytována v domácím prostředí, ale po dobu nezbytně nutnou ji rodinný 
pečující nemůže zajistit.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku od 7 - 40 let.

Jaký je cíl služby?
Odlehčit rodině a blízkým pečujícím tak, aby a aby si mohli odpočinout, nabrali nové síly 
a mohli se také věnovat vlastním zájmům a povinnostem.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům u pobytové formy poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžko-

vých pokojích s užíváním společných prostor včetně souvisejících činností (úklid, 
praní apod.).

ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.
ź Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímání 

jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně apod.
ź Podporujeme klienty v nácviku základních sebeobslužných činností.
ź Zapojujeme klienty do chodu domácnosti: úklid, nakupování, příprava stravy apod.
ź Podporujeme kontakt klientů se společenským prostředím formou užívání běžných 

dostupných služeb, vycházek, účasti na kulturních a společenských akcích.
ź U klientů rozvíjíme komunikační dovednosti, pracovní návyky, věnujeme se manuál-

ním činnostem, volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.
ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice, zdravý  způsob života.
ź Pomáháme klientům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována o svátcích, prázdninách a víkendech (vždy v předem domluve-
ných termínech).

Jaká je kapacita služby?
Kapacita u ambulantní formy činí 10 klientů, u pobytové formy pak 8 lůžek.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Odlehčovací služby 

Pobytová i ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav 

Kontakt: vedoucí služby 

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

vedouci-caslavpobyt.stred@diakonie.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem, kteří vlivem stáří, nemoci či zdravotního postižení potřebují vyšší míru pomoci 
a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné zajistit 
v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku od 65 let.
Ve výjimečných případech podléhající schválení vede-
ní organizace od 60 let.

Jaký je cíl služby?
Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co 
největší možné míře s důrazem na zachování jejich 
jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. 
Podporujeme rodiny klientů a snažíme se napomáhat 
zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. 
Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – tedy místo, kde žiji rád.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových 

pokojích s užíváním společných prostor včetně úklidu, praní apod.
ź Poskytujeme ji také celodenní stravu.
ź Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímání 

jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně apod.
ź Podporujeme klienty v nácviku základních sebeobslužných činností.
ź Podporujeme kontakt se společenským prostředím (s rodinou a blízkými, a s běžným 

společenským prostředím formou návštěv, vycházek a užíváním běžných dostup-
ných služeb).

ź Klienty zapojujeme do činností v Domově i mimo něj, usilujeme o jejich aktivizaci.
ź Pomáháme klientům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 30 lůžek.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u sociální pracovnice 
služby.

 Domov pro seniory 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Libice nad Cidlinou 

Kontakt: sociální pracovnice

tel.: 721 211 676 ; e-mail: 

socialni-libice.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem, kteří vlivem Alzheimerovy choroby či jiného typu demence potřebují vyšší míru 
pomoci a podpory v základních úkonech péče o sebe sama, a tuto pomoc již není možné 
zajistit v domácím prostředí.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku od 50 let.

Jaký je cíl služby?
Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co 
největší možné míře s důrazem na zachování jejich 
jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurče-
ní. Podporujeme rodiny klientů a snažíme se napo-
máhat zachování rodinných vazeb tam, kde je to 
možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snaží-
me vytvářet Domov – tedy místo, kde žiji rád.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s užívá-

ním společných prostor včetně úklidu, praní apod.
ź Poskytujeme jim  také celodenní stravu.
ź Pomáháme klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímání 

jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně apod.
ź Podporujeme klienty v nácviku základních sebeobslužných činností.
ź Podporujeme kontakt se společenským prostředím (s rodinou a blízkými, a s běžným 

společenským prostředím formou návštěv, vycházek a užíváním běžných dostup-
ných služeb).

ź Klienty zapojujeme do činností v Domově i mimo něj, usilujeme o jejich aktivizaci.
ź Pomáháme klientům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 20  lůžek - 10 lůžek v Opolanech a 10 lůžek v Pátku.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u sociální pracovnice 
služby.

 Domovy se zvláštním režimem 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Opolany, Pátek 

Kontakt: sociální pracovnice

tel.: 721 211 676 ; e-mail: 

socialni-libice.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Osamělým plnoletým matkám s dětmi do 18 let (v odůvodněných případech i otcům), 
které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.
Přednostně pak žadatelkám/žadatelům s trvalým pobytem na území regionu Benešov.

Je služba omezena věkem?
Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Jaký je cíl služby?
Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní 
situace v bezpečném prostředí. Jedná se o přechodné ubyto-
vání poskytované na základě písemné smlouvy, maximálně 
na 1 rok.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům poskytujeme ubytování v samostatných pokojích (společné kuchyně, soc. 

zařízení a prádelna) nebo bytech o velikosti 1+1.
ź Umožňujeme jim získat náhled na vlastní situaci (pohled „do zrcadla“).
ź Pomáháme jim změnit životní návyky, získávat nové zkušenosti a dovednosti.
ź Posilujeme jejich sebevědomí a sebehodnocení.
ź Poskytujeme základní sociální poradenství, doprovázíme klienty při jednání na úřa-

dech a ostatních institucích, při hledání práce a dalšího bydlení.
ź Asistujeme při vedení domácnosti a péči o děti, rodiče dětí školního věku podporuje-

me formou pomoci s domácí přípravou dětí do školy.
ź Poskytujeme podporu matkám/otcům v péči o děti ve věku 3 – 6 let v rámci aktivit 

Školička a Předškolička.
ź S klienty sestavujeme individuální plán, který se uzavírá na 1-2 měsíce (podle potřeby 

klienta) a jsou v něm určeny oblasti, na nichž je třeba během pobytu pracovat, plán je 
na konci každého období hodnocen a sestavován další.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita je 12 matek a 2 rodiny (případně otcové 
s dětmi), tzn. max. 16 dospělých a 24 dětí.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí 
služby.

 Azylový dům 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Vlašim 

Kontakt: vedoucí služby

tel.: 734 177 702 ; e-mail: 

vedouci-vlasim.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen složitou sociální situací, kterou rodiče bez pomo-
ci a podpory nejsou schopni řešit.
Rodiny, kterým hrozí ztráta bydlení a nutnost vyhledat službu azylového bydlení nebo 
rodiny, kde hrozí odebrání dítěte do ústavní péče.

Je služba omezena věkem?
Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Jaký je cíl služby?
Prevence ohrožení dětí, případně zmírnění dopadu složité 
sociální situace v rodině na děti. Pomáháme rodičům v získá-
ní náhledu na málo funkční vzorce chování a výchovné postu-
py a umožňujeme nácvik rodičovských dovedností.
Podpora směřuje k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin.

Na co se služba zaměřuje?
ź Pracujeme s rodinou v přirozeném prostředí (upevňování návyků v hospodaření, 

přípravě dětí do školy, úklidu, hygieně).
ź Klientům poskytujeme informace, rady a pomoc směřující ke změně jejich aktuální 

situace.
ź Zprostředkováváme kontakt s odborníky a dalšími institucemi.
ź Zajišťujeme vzdělávací a kulturní akce, zájmové aktivity pro rodiče s dětmi (počítačo-

vá a finanční gramotnost, společné vaření ve cvičné kuchyni, výtvarná dílna, taneční 
kroužek).

ź Pomáháme s přípravou předškolních dětí na vstup do školy – Školička.
ź Zajišťujeme pravidelné doučování školních dětí.
ź Pro děti připravujeme víkendové pobyty, letní tábory, muzikoterapeutické hodiny 

(bubnování).
ź V případě potřeby zprostředkujeme psychologickou pomoc.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Ambulantní forma: úterý od 13 do 15 hod.; čtvrtek od 15 do 17 
hod.
Terénní forma: středa od 15 do 17 hod.; Pátek od 9 do 11 hod.

Jaká je kapacita služby?
U terénní formy 10 klientů, u ambulantní formy pak 15 klientů.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována bezplatně.

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Ambulantní a terénní sociální služba

Místo poskytování: Vlašim 

Kontakt: vedoucí služby

tel.: 734 177 702 ; e-mail: 

vedouci-vlasim.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Všem lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a nedokáží ji vyřešit vlastními silami.

Je služba omezena věkem?
Služba není nijak věkově omezena..

Jaký je cíl služby?
Hlavním cílem je umožnit klientům řešit svou nepříznivou 
situaci. Také se snažíme působit na chod veřejné správy 
a samosprávy a upozorňovat na nedostatky, které mohou 
poškozovat občany.
Služba je bezplatná, nestranná, nezávislá a diskrétní.  

Na co se služba zaměřuje?
ź Pomáháme klientovi zorientovat se ve své životní situaci, převzít za ni odpovědnost.
ź Pomáháme mu také uvědomit si svá práva a povinnosti.
ź Poskytujeme věcně správné informace a kontakty na odborná pracoviště.
ź Poskytujeme odborné rady a pomoc.
ź V případě potřeby asistujeme při konkrétních úkonech.
ź Provázíme klienta po celou dobu řešení jeho situace.

V jakých oblastech klientům pomáháme?
ź Sociální dávky, sociální pomoc a pojištění.
ź Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost.
ź Bydlení, rodina a partnerské vztahy.
ź Majetkoprávní vztahy a náhrada škody.
ź Finanční a rozpočtová problematika.
ź Zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí.
ź Ochrana spotřebitele.
ź Základy práva ČR, právní systém EU.
ź Občanské soudní řízení.
ź Veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Čáslav: pondělí + středa od 13 do 17 hodin; úterý + čtvrtek od 9  do 13 hodin.
Kolín: pátek od 9 do 13 hodin (od 1. 11. 2015).
Benešov: pondělí + středa od 9 do 13 hodin; úterý od 13 do 17 hodin (od 1. 11. 2015).

Jaká je kapacita služby?
2.000 intervencí (30 minut jednání s klientem).

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována bezplatně.

 Odborné sociální poradenství 

 Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav, Kolín a Ben-

ešov (od 1. 11. 2015)  

Kontakt: vedoucí služby

tel.: 327 314 379 ; e-mail: 

poradna.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Tematický víkend STD  Kolín

Tematický víkend klientů Diakonie, zamě-
řený na pracovní činnosti, kterým se klien-
ti věnují v sociálně terapeutické dílně, pro-
běhl od 3. 7. do 5. 7. v Železných horách. 
Ubytovaní jsme byli v rekreačním zařízení 
„Peklo“ v blízkosti kraskovských rybníků 
v obci Starý Dvůr. Celkem nás jelo pat-
náct, dvanáct klientů a tři pracovníci. Pro-
gram pobytu byl předem pečlivě napláno-
ván. Odjezd byl v pátek v devět hodin z K-
olína. Dopoledne jsme navštívili zámecký 
park a hřebčín ve Slatiňanech. Odtud 
jsme krátkou procházkou došli do nedale-
ké mýdlárny ŠIVA, kterou si ve svém 
domku zřídili manželé Šukalovi. Dověděli 
jsme se zde hodně o historii výroby mýdel, 
viděli jsme, jak se vyrábí mýdla dnes, a t-
aké každý dostal od majitelů malý dárek, 
jak jinak než mýdlo. Po obědě jsme se jeli 
ubytovat. V blízkosti byl rybník Peklo. Vět-
šina z nás možnosti koupání využila a trá-
vila odpoledne ve vodě. Večer jsme opé-
kali vuřty. V sobotu jsme navštívili Berlovu 
vápenku v Závratci. Dověděli jsme se 
spoustu zajímavostí z historie českého 
vápenictví. Výroba vápna zde byla ukon-
čena  v roce 1960. Po dlouholetém chát-
rání byla v roce 2004 vápenka prohlášena 
za kulturní památku a byla zrekonstruová-
na do dnešní podoby. Na staré časy jsme 

zavzpomínali v přilehlé stodole, kde si spo-
lek nadšených zemědělců a milovníků 
zemědělské techniky zřídil muzeum. Po 
dobrém obědě jsme se přesunuli do Lici-
bořic, kde se nachází farma Babiččin dvo-
reček. Tento den probíhal program na 
téma-„jak se žilo a hospodařilo dříve“. Zku-
sili jsme si všechny nabízené práce a čin-
nosti, největší úspěch měla valcha, praní 
v neckách a povídání s babičkou Jaruš-
kou, která nás učila vyšívat srdíčka. Pří-
jemně jsme strávili i večer. Zatancovali 
jsme si při živé hudbě v parku nedaleko 
ubytování. V neděli byla v plánu návštěva 
keramické dílny ve Svidnici, kde nás 
srdečně přivítala paní Efeenbergerová. 
Mohli jsme si prohlédnout její výrobky, 
osahat si, jak se pracuje v profesionální 
dílně. Po obědě jsme se zastavili na gotic-
ké tvrzi v Semtěši. Je to malá vesnička na 
úpatí Železných hor. Výstup na tvrz byl 

pro některé klienty náročný, ale zvládli ho 
všichni. Pohled, který se nám pak nahoře 
otevřel, za to úsilí určitě stál. Domů jsme 
se vraceli příjemně unavení, ale plni 
nových zážitků.

Dagmar Zemanová, DiS.
Vedoucí služeb prevence Čáslav a Kolín

 Stalo se v roce 2015 ... 
 

... aneb ze života středočeské Diakonie



Společně malujeme svět - Azylový dům 
Vlašim

Stejně jako v loňském roce uspořádal i le-
tos Azylový dům pro matky s dětmi v Lit-
oměřicích výtvarnou soutěž Společně 
malujeme svět, tentokrát na téma Čáry 
a kouzla. A stejně jako v loňském roce se 
naše díla v letošním 3. ročníku soutěže 
neztratila a mezi azylovými domy z celé 
republiky jsme zaujali odbornou porotu 
a slavili úspěchy. Tentokrát v kategorii 
předškolních malířů a malířů do 15 let.  
A tak nás 1. prosince čekala daleká cesta 
do multifunkčního prostoru Okamžik v Lit-
oměřicích na vyhlášení výsledků a sla-
vnostní vernisáž. V úvodu proběhla pre-

zentace všech děl s hudebním doprovo-
dem a předání cen všem autorům oceně-
ných děl. Po společném zpívání koled pro-
gram pokračoval rautem se spoustou dob-
rot. Všechna díla jsou v předvánočním 
čase vystavena a určitě stojí za zhlédnutí. 
A našim malířům přejeme hodně radosti 
při další tvorbě.  

                                    
Bc. Věra Janoušová

Vedoucí služeb Vlašim

Projekt „Zlaté české ručičky” - STD 
Čáslav

V prvním pololetí roku 2015 se Diakonie 
ČCE - středisko Střední Čechy zapojila do 
několika projektů. V některých jsme 
úspěšní nebyli, v jiných jsme postoupili do 
užšího výběru, jako např. v projektu spo-
lečnosti TESCO „Pomáháme s Vámi“ (po-
stup mezi tři nejlepší na Kolínsku). Někte-
ré, k naší velké radosti, uspěly. Jedním 
z nich je projekt společnosti Foxconn Tech-
nology CZ v Kutné Hoře s názvem „Zlaté 
české ručičky-tvoříme k úspěchu“. Spo-
lečnost vyhlásila výzvu na podporu tří 
vybraných neziskových subjektů, mezi 
které se rozhodla rozdělit celkovou částku 
100 000 Kč.  
S nabídkou účasti na projektu nás oslovila 
paní Markéta Linzová, zaměstnankyně 

této společnosti. Ta s námi spolupracova-
la také po celou dobu přípravy žádosti. 
V souladu se zaměřením podpory jsme 
žádali o finance na nákup materiálu k real-
izaci výrobního programu v sociálně tera-
peutické dílně. Zde se klienti věnují např. 
pletení z pedigu, práci v keramické dílně, 
výrobě mýdel a práci  se dřevem. 
Slavnostní předání šeku na částku 33 
300,- proběhlo 1.7. 2015 v prostorách 
firmy Foxconn. Za naši organizaci se pře-
dání zúčastnili klienti a pracovníci sociál-
ně terapeutické dílny, kteří pracovníkům 
Foxconnu na místě předali dárky, vlastno-
ručně vyrobené v našich dílnách. Dále 
jsme absolvovali prohlídku pracovišť spo-
lečnosti. Byla velmi hezky připravená, šitá 
našim klientům na míru. Viděli jsme pro-
voz, zkusili si praktické činnosti (komple-
taci základové desky, následně její roze-
brání), shlédli ve školicím středisku krátký 
film a prezentaci této společnosti, plnili 
různé drobné úkoly a kvízy, dostali malé 
občerstvení. 
Klienti tak příjemně strávili celé dopoled-
ne, do Diakonie se vraceli plni dojmů a z-
ážitků z nového prostředí. Za finanční 
podporu firmě Foxconn Technology CZ 
ještě jednou moc děkujeme.

Dagmar Zemanová, DiS.
Vedoucí služeb prevence Čáslav a Kolín



Naši aktivní senioři - Libice, Opolany 
a Pátek 

  Od 27. do 29.3.2015 proběhl Den ote-
vřených dveří v Domově rodinného typu v 
Opolanech. Pracovníci domova v Opol-
anech uvítali každého příchozího drob-
ným občerstvením, a kdo chtěl, mohl si 
zakoupit různé Velikonoční dekorace.
   11.5.2015 proběhla v Libici nad Cidli-
nou, kam přijeli i někteří obyvatelé z Opo-
lan a Pátku, přednáška pana Vaňka ze 
Záchranné stanice pro zraněné živočichy 
v Pátku (Ekocentrum Huslík) o přírodě 
v ČR, který nám připomněl Týden lesů.
   Senioři Evangelického domova čtou 
pohádky dětem v Mateřské škole v Libici     
nad Cidlinou, na oplátku zas děti těm, 
kteří jim pohádku čtou, zazpívají, namalují 
obrázek či jinak se odvděčí za tuto milou 
návštěvu. 
   Plníme přání seniorům a splněné přání 
paní Lýdie Trojanové z Evangelického 
domova pro seniory. Společnost Sodexo 
se snaží podporovat aktivní stáří a napl-
ňuje prostřednictvím svého projektu tužby 
a sny seniorů. 15.4.2015 byla zahájena 
sbírka touto firmou a bylo podpořeno i př-
ání paní Trojanové na zakoupení pomů-
cek na patchwork v hodnotě 5 261 Kč, 
které si již paní Trojanová převzala.
   Podzimní výlet - 25. 9. 2015. 
Na výlety jezdíme rádi. Letos jsme se po 
delší pauze vrátili do ZOO. Volba tento-
krát padla na soukromou ZOO Chleby, 
kde převažuje fauna Jižní Ameriky, Asie 
a Austrálie. Navázali jsme tím na letní 
téma Svět jako na dlani, kdy jsme se 
seznamovali s různými zajímavými kouty 
naší planety. Během července a srpna 

jsme probrali, co je kde  k vidění, ochutnali 
cizokrajná jídla, debatovali, zda opravdu 
platí: „Jiný kraj, jiný mrav“. Výlet byl tako-
vým  rozloučením s létem a vším, co k n-
ěmu patřilo. Každému se v ZOO líbilo 
něco jiného. Někdo obdivoval surikaty, 
jinému se líbily opice, které po ránu doslo-
va zpívaly. Zaujala nás i tabule měřící naši 
rychlost a následné zjištění, že jsme rychlí 
zhruba jako veverka, tedy 4 až 5 kilometrů 
za hodinu. A tak jsme se procházeli, žasli, 
obdivovali. Výlet jsme pak zakončili stan-
dardně po česku v hospůdce. Zastavili 
jsme se v restauraci Na kempu na okraji 
malebného Libického luhu. Posadili jsme 
se venku, do zad se nám opíralo sluníčko 
a pochutnávali si každý podle svého. Nej-
víc pochvaly sklidil bramborák, ale spoko-
jení byli všichni.
   Šachový turnaj o putovní pohár - 5. 11. 
Vždy každým rokem probíhá na podzim 
šachový turnaj o putovní pohár. Letos se 

toto šachové klání pořádalo u nás v Libici 
nad Cidlinou. Boje nad šachovnicí probí-
haly se vším zápalem a energií. Na hráče 
čekaly zajímavé odměny. Pro vítěze byl 
připravený nejen již zmiňovaný pohár, ale 
i příslušné medaile a dorty ve tvaru 
šachovnice. Ti, kterým štěstí tolik nepřálo, 
si odnášeli alespoň diplomy. A co si, dou-
fejme, odnesl každý? Radost ze hry, pocit 
příjemně stráveného dne, nebo třeba 
hezké vzpomínky.     

Mgr. Eva Tomanová
manažerka služeb péče

Helena Vorlíčková
aktivizační pracovnice

         



Občanská poradna se rozrůstá

Poradna vznikla v roce 2007 jako jeden z 
cílů komunitního plánování města Čáslav 
a poskytuje službu odborné sociální pora-
denství. V roce 2010 se poradna stala 
členskou poradnou Asociace občanských 
poraden, která je garantem kvality občan-
ského poradenství. 
Posláním občanské poradny je poskyto-
vat rady, informace a pomoc všem lidem, 
kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, 
nebo jim taková situace hrozí, neznají svá 
práva a povinnosti, dostupné služby nebo 
nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit 
své oprávněné zájmy. Je nezávislým mís-
tem bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci.  
Poslání poradny se nám daří naplňovat již 
osmým rokem a důkazem je stálý zájem 
občanů Čáslavi i širokého regionu. Právě 
ten, společně s rozšířením místní působ-
nosti našeho střediska, zapříčinil snahu 
rozšířit poradnu o kontaktní místa. Ta 
vznikla od 1. 11. 2015 ve městech Kolín 
a Benešov. A do třetice budeme s největší 
pravděpodobností od ledna 2016 otevírat 
další kontaktní místo poradny ve městě 
Votice. Zde je to díky úspěšně navázané 
spolupráci s místním městským úřadem, 

který identifikoval potřebnost služby 
odborné sociální poradenství ve svém 
městě a jeho okolí.
A s čím se na poradnu mohou lidé obrace-
t? Poradna poskytuje informace nebo kon-
takt na další odborné instituce v 18 vyme-
zených oblastech: sociální dávky, sociální 
pomoc, pojištění, pracovně- právní vztahy 
a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezi-
lidské vztahy, majetkoprávní vztahy a n-
áhrada škody, finanční a rozpočtová pro-
blematika, zdravotnictví, školství a vzdě-
lávání, ekologie, právo životního prostře-
dí, ochrana spotřebitele, základy práva 
ČR, právní systém EU, občanské soudní 
řízení, veřejná správa, trestní právo, 
ústavní právo. 
K tomuto je nutné dodat, že poradna v sou-
časné době nejčastěji řeší dluhovou pro-
blematiku a pomáhá klientům podat návrh 
na povolení oddlužení soudní cestou.

Mgr. Vladimíra Šnajdarová 
vedoucí Občanské poradny

      

 

                          

         

Zábavné odpoledne v Zámeckém 
parku - Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

V pátek 28. 8. 2015 čekala u Čínského 
pavilonu v Zámeckém parku ve Vlašimi        
na všechny správné kluky a holky i jejich 
rodiče trocha adrenalinu. Lanovou dráhu        
v délce asi 45 m během dopoledne 
sestavil specialista Jasoň – Drsoň. Každý, 
kdo měl trochu odvahy, se mohl projet, 
zavěšený v horolezeckém postroji. 
Nejmenší odvážné slečně bylo teprve dva 
a půl roku, a to už žasnul i Drsoň. Ti větší 
se prostě jen zavěsili na hrazdu a svištěli. 
Opodál mezi skupinou stromů čekaly na 
zdolání další lanové překážky. Přejít od 
startu do cíle přes sestavu vodorovných, 
zkřížených a zúžených lan dokázali jen ti 
nejšikovnější. Jen škoda, že si lanové 
překážky nemohli vyzkoušet rodiče, 
mnozí by se divili, co jejich děti dokáží. 
Mnohem snadnější bylo pro všechny 

poznat melodii z Večerníčka a přiřadit ten 
správný obrázek. Mezi skupinou stromů 
se ozývala Mach a Šebestová, Maxipes 
Fík, Rákosníček a najít obrázek bylo jen 
otázkou chviličky. Velkou šikovnost 
vyžadovala chůze na chůdách, pro 
většinu dětí to bylo první setkání. Ani 
skákání v pytli nebyla hračka a žhavé 
slunce nebylo v tu chvíli zrovna velký 
kamarád a pomocník. Odpočinek čekal až 
pod Čínským pavilonem – bubnování           
na drumbeny, přišly na řadu známé 
písničky    i úplně originální skladby. A na 
závěr sladká odměna, něco na uhašení 
žízně a ceny pro nejlepší. Zrnko – 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi se těší na shledanou za rok, kdy 
zase natáhneme lana v parku a pozveme 
všechny malé i velké.

Bc. Věra Janoušová
vedoucí služeb Vlašim



 Dárci a podporovatelé roku 2015

Andreas Hess, Apolen Pavel, AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Bednář 
Kamil, Comfi, s.r.o, manželé Černí, Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., 
Diakonie Českobratrské církve evangelické, Doušová Zdeňka, Dvořák Petr, 
PhDr., Ph.D., Dvořáková Jitka, Ing., Farní Charita Vlašim, Farní sbor ČCE 
v Brandýse nad Labem, Farní sbor ČCE v Brandýse nad Orlicí, Farní sbor ČCE 
v Čáslavi,  Farní sbor ČCE v Kolíně, Farní sbor ČCE v Kovanci, Farní sbor ČCE 
v Krakovanech, Farní sbor ČCE v Kutné Hoře, Farní sbor ČCE v Libenicích, 
Farní sbor ČCE v Libici nad Cidlinou, Farní sbor ČCE v Libiši, Farní sbor ČCE 
v Litomyšli, Farní sbor ČCE v Lysé nad Labem, Farní sbor ČCE v Mělníku, Farní 
sbor ČCE v Mladé Boleslavi, Farní sbor ČCE v Mšeně u Mělníka, Farní sbor 
ČCE v Nymburce, Farní sbor ČCE v Poděbradech, Farní sbor ČCE v Předhr-
adí, Farní sbor ČCE ve Velenicích, Farní sbor ČCE ve Velimi, Foxconn 
Technology CZ s.r.o., Herp Franz Joachim, Chrudimský seniorát ČCE, Jelínek 
Jiří, Ing., Lásková Hana, MUDr., Lavická Alena, Mathiassen Hilde, Město 
Benešov, Město Čáslav, město Poděbrady, Město Vlašim, Město Votice, Mojžíš 
Ladislav, Ing., Najbrtová Dana, Nulíčková Miroslava, Obec Církvice, Obec 
Libice nad Cidlinou, Obec Schořov, Obec 
Tupadly, Obec Veltruby, Obec Vrdy, OTE, a.s., 
Polák Jan & Gonda Marian, Souček Přemysl, 
Ing., Středočeský kraj, Technické služby 
Vlašim s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., Trusina 
Tomáš, Tvrdík Jaroslav, Úřad práce České 
republiky, Vaníčková Jaroslava, Veverková 
Hana, Vlašimnet s.r.o., Votrubcová Monika, 
Bc., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
Wagner Carsten.

 Poděkování 
Naše velké poděkování patří všem dárců, sponzorům, podporovatelům a 

přátelům Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy. Mnohokrát děkujeme. 



 Sídlo organizace

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Kouřimská 15
280 02 Kolín
IČ: 42744326
www.diakonie-stred.cz
www.facebook.com/diakonie.stred
Datová schránka: gzcui5f

Správní rada

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. - ředitel střediska a předseda správní rady
tel.: 739 244 771; e-mail: reditel.stred@diakonie.cz

Mgr. Kamil Bednář - ekonom, člen správní rady
tel.: 736 485 454; e-mail: ekonom.stred@diakonie.cz

Mgr. Eva Tomanová - manažerka služeb péče, členka správní rady
tel.: 734 809 127; e-mail: pece.stred@diakonie.cz
 
Bc. Dana Lučanová - manažerka služeb prevence, členka správní rady
tel.: 734 410 990; e-mail: prevence.stred@diakonie.cz

 Další kontakty

Mgr. Radka Štroblová - manažerka HR
tel.: 734 410 992; e-mail: asistent.stred@diakonie.cz
 
Pavel Apolen - vedoucí podpůrných služeb
tel.: 739 358 544 e-mail: podpora.stred@diakonie.cz

Milada Kratochvílová - mzdová účetní
tel.: 734 410 991; e-mail:  mzdova.stred@diakonie.cz
  

 Kontakty 

http://www.diakonie-stred.cz
http://www.facebook.com/diakonie.stred
mailto:reditel.stred@diakonie.cz
mailto:ekonom.stred@diakonie.cz
mailto:pece.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:asistent.stred@diakonie.cz
mailto:podpora.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz


 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Finanční zpráva 



 Výrok auditora 



 Výrok auditora 



 Výrok auditora 


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34
	Stránka 35
	Stránka 36
	Stránka 37
	Stránka 38
	Stránka 39

