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středisko Střední Čechy



Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

ź pomáhá potřebným již od roku 1991,

ź poskytuje celkem 12 sociálních služeb ve Středočeském kraji,

ź působí v 9 městech a obcích,

ź zaměstnává více než 120 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.

Čáslav

Kolín

Libice nad Cidlinou, 
Opolany, Pátek

Kostelec nad Černými Lesy

Vlašim

Benešov

Votice



 Naše služby 

Poskytujeme celkem 12 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 a Kostelec n. Černými Lesy)

ź  Pečovatelská služba (Kostelec nad Černými Lesy)

Pro lidi v tíživé životní situaci

ź  Odborné sociální poradenství (Čáslav, Kolín, Votice, Benešov)

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 v Libici nad Cidlinou, 27 lůžek v Kostelci n. Černými Lesy.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u manažerky služeb 
péče.

 Domov pro seniory 

Pobytová sociální služba

Místo poskytování: Libice nad Cidlinou, 

Kostelec nad Černými Lesy 

Kontakt: manažerka služeb péče 

tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

pece.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Lidem, se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována klientům ve věku od 65 let.

Jaký je cíl služby?
Umožnit těmto lidem a jejich blízkým důstojný a spokojený život s důrazem na zachová-
ní jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení.

Na co se služba zaměřuje?
ź Klientům poskytujeme sociální poradenství a to jak po telefonu, tak osobně (na praco-

višti v Kostelci), vyžaduje-li to situace tak i v domácnosti klienta či na jiném domluve-
ném místě.

ź Klientům pomáháme při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava jídla a pití přímo 
v domácnosti klienta apod.).

ź Pomáháme s osobní hygienou.
ź Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijí-

mání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).
ź Zprostředkováváme kontakt se společenských prostředím (doprovody k lékaři, na 

úřady, do obchodu, do restaurace, do kostela apod.).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Služba se poskytuje od pondělí do pátku, vždy od 6:00 do 14:30.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 40 klientů.

Kolik služba stojí?
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u manažerky služeb 
péče.

 Pečovatelská služba 

Terenní sociální služba

Místo poskytování: Kostelec nad Černý-

mi Lesy a okolí

Kontakt: manažerka služeb péče

tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

pece.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, Votice 

a Benešov

Kontakt: vedoucí služby

tel.: 327 314 379 ; e-mail: 

poradna.stred@diakonie.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


 Stalo se v roce 2016 ... 
 

... aneb ze života středočeské Diakonie

Vítání léta v Čáslavi se vydařilo

I přes prvotní obavy z počasí se "Vítání 
léta s Diakonií" povedlo a celou akci si 

mohli užít malí i velcí návštěvníci.
Počasí nás tentokrát trochu pozlobilo. 
Naštěstí kolem třetí hodiny odpolední 
vysvitlo slunce a tak jsme si mohli užít 
vystoupení dětí z Yamaha školičky, tóny 
harmoniky, představení středověkých 
palných zbraní a dva koncerty.
K tomu všemu párek či klobásku, lahod-
nou kávičku z kavárny a další dobroty.
Náš velký dík patří všem účinkujícím, 
pomocníkům a hlavně Vám, kteří jste se 
nezalekli počasí a přišli nás podpořit :-) 
Mockrát děkujeme ;-)

Mgr. Pavlína Rumanová
administrativní asistentka

V Opolanech jsme oslavili 10 let výročí

Krásné kulaté výročí jsme oslavili 10. 
srpna v Opolanech. Je to mu již deset let, 
kdy se poprvé otevřely dveře Domova 
rodinného typu, kde pečujeme o lidi s 
Alzheimerovou chorobou a jiným typem 
demence.
10 let výročí není jen tak - v Opolanech 
jsme tyto kulatiny řádně oslavili :-) Kromě 
dobrého jídla a pití, byl připraven i pestrý 
program - sázení stromů "Diakovníků", 
poutavé vyprávění o době, kdy byl Domov 
v Opolanech založen, i skvělá hudební 
produkce, za kterou patří pánům muzi-
kantům náš obrovský dík. Děkujeme také 

všem, kteří jste nás přišli podpořit a popřát 
nám.

Mgr. Eva Tomanová
manažerka služeb péče

  

Ve Vlašimi proběhl Den pro Diakonii

V neděli 18. 9. jsme i přes mírně nepřízni-
vé počasí oslavili Den pro Diakonii ve Vla-
šimi. Pro naše příznivce byl připraven 
bohatý program s bohoslužbou, obědem i 
kulturním programem na nádvoří vlašim-
ského zámku.

K tanci a poslechu nám zahrála skupina 
Coventina (irské a skotské písně), zatan-
čila skupina Wild Rose a svým divadelním 
představením nás pobavilo populární 
Divadélko Kůzle. Den Diakonie ve Vlašimi 
navštívil také herec Jan Potměšil.

                                    



Řepánky v Kolíně slavily úspěch

Vůně lahodné kávy a sladkých řepánků 
přilákala na Den otevřených dveří v Kolí-
ně nejednoho návštěvníka.
V úterý 4. 10. 2016 se na naší pobočce 
v Kolíně otevřely dveře všem návštěvní-
kům a příznivcům Diakonie. Kromě kavár-
ny v Zahrádce pod věží, která je tradičně 
otevřena přes celou letní sezónu, bylo 
možno navštívit i prostory Sociálně tera-
peutických dílen. Veřejnost i zájemci o 
naše služby si tak mohli prohlédnout pro-
story, v nichž naši klienti tvoří výrobky z 
keramiky, textilu, dřeva a dalších materiá-
lů. Návštěvníci mohli kromě kávy a čaje 
ochutnat i regionální specialitu - sladké 
řepánky, jejichž základ tvoří cukrová řepa 

a mák. S přípravou celé akce pomáhali 
nejen naši klienti, ale také jejich rodiče. 
Mnohokrát děkujeme!
 

Dagmar Zemanová, DiS.
vedoucí služeb prevence Kolín a Čáslav 

                                 

  

V Libici jsme oslavili nádherných 25 let 
Diakonie

Ve čtvrtek 6. 10.  jsme oslavili nádherných 
25 let Diakonie v Libici nad Cidlinou. Pro 
hosty byl kromě bohatého občerstvení 
připraven i program s hudbou, přednáška-
mi či besedou.
Návštěvníci i obyvatelé Domova pro seni-
ory v Libici si například mohli vyzkoušet 
rehabilitační pomůcky, které usnadňují 
život nejen seniorům. Dále jsme si 
poslechli tóny akordenou, poseděli při 
kávě se spisovatelem Janem Řehounkem 
a samozřejmě představili prostory zaříze-
ní. Mnohokrát děkujeme všem, kteří nás 
přišli navštívit a poblahopřát.

Mgr. Eva Tomanová
manažerka služeb péče

  

V Kutné Hoře se sešlo na dvacet 
poskytovatelů sociálních služeb

Na prvním ročníku veletrhu poskytovatelů 
sociálních služeb "Z kukly ven" se sešlo 
okolo dvaceti poskytovatelů různých soci-
álních služeb. Pochopitelně nechyběl ani 
stánek středočeské Diakonie.
V pátek 14. a v sobotu 15. 10. se prostory 
štábního domku v zahradách kutnohor-
ského GASKu změnily ve veletržní sál. 
Vůbec poprvé se zde sešli poskytovatelé 
sociálních služeb nejen z Kutnohorska, 
ale i z dalších regionů Středních Čech. 
Návštěvníci se kromě praktických infor-

mací o službách dozvěděli i mnoho novi-
nek z "branže" - např. byly představeny 
moderní rehabilitační pomůcky.
Bohatý doprovodný program s občerstve-
ním, dílnami, vystoupením klientů Zvo-
nečku Bylany, i psími tanečky doplnily dvě 
besedy se známými osobnostmi - paní 
doktorkou Jiřinou Šiklovou a panem dok-
torem Zdeňkem Kalvachem. 
Mnohokrát děkujeme všem organizáto-
rům i dalším lidem, kteří přispěli ke zdár-
nému průběhu veletrhu. Už nyní se těší-
me na další ročník.
 

Mgr. Radka Štroblová
HR manažerka



Ve středočeské Diakonii pracuje jedna 
ze čtyř nejlepších pečovatelek roku 
2016

Dne 15. 11. obdržela naše kolegyně, paní 
Alena Al Sharua, ocenění za svou dlouho-
letou práci s lidmi s mentálním a kombino-

vaným postižením v kolínských Sociálně 
terapeutických dílnách. V kategorii "Am-
bulantní služby" se zařadila mezi čtyři 
nominované Pečovatelky roku 2016.
Paní Al Sharua převzala ocenění z rukou 
herečky Hany Maciuchové, která je pat-
ronkou a dobrou duší celé akce. Slavnost-
ní předávání se uskutečnilo v reprezenta-
tivních prostorách Novoměstské radnice 
pod záštitou místostarostky Prahy 2, paní 
Alexandry Udženije.
Národní cena sociálních služeb - Pečova-
telka roku, jak zní plný název této prestižní 
soutěže, každoročně vyzdvihuje mimo-
řádně kvalitní, obětavé a zodpovědné pra-
covníky, zkrátka ty nejlepší pečovatele 
a pečovatelky z celé České republiky. 
Jejím cílem je nejen ocenit a motivovat 
konkrétní pracovníky, ale také zvýšit pově-
domí veřejnosti o tak náročném povolání 
jako je práce v sociálních službách.

Mgr. Pavlína Rumanová
administrativní asistentka

Sociální automobil pomůže lidem s ha-
ndicapem v Kolíně

Vánoce v Diakonii v Kolíně začaly téměř 
o měsíc dříve. Díky spolupráci se společ-
ností Kompakt a laskavé podpoře kolín-
ských firem a podnikatelů mohl před budo-
vu v Kouřimské ulici zaparkovat zbrusu 
nový automobil.  
Klíče od vozu Dacia Dokker převzal ředi-
tel středočeské Diakonie Petr Dvořák z 
rukou Rudolfa Adama, zástupce společ-
nosti Kompakt, která sociální automobil 
zprostředkovala. Na jeho nákup přispěly 
více než tři desítky kolínských firem a 
podnikatelů, kteří se zavázali k platbám 
za reklamu na vozidle. Vůz tak bude stře-
dočeské Diakonii sloužit minimálně šest 
let.
Využijí jej nejen pracovníci k zajištění 
chodu kolínské pobočky (každodenní 
dovoz obědů či materiálního vybavení), 
ale především klienti - lidé s mentálním a 
kombinovaným postižením. Nové vozidlo 
jim velmi usnadní přesuny do zařízení, 

budou díky němu mobilnější a snadněji se 
dostanou na výlety, exkurze nebo na pra-
videlná cvičení. Sociální automobil se tak 
stává neocenitelným pomocníkem, který 
pomáhá potřebným.

Pavel Apolen
vedoucí podpůrných služeb

                                  

  



Jak trávili advent senioři v Kostelci

Na začátku prosince, krátce po Mikuláši, 
navštívily náš domov děti z místní mateř-
ské školy a potěšily naše klienty malým 
pěveckým vystoupením. Převažovaly 
vánoční koledy, ale své místo našla i vlas-
tní tvorba. Na závěr rozdaly i malé dáreč-
ky - vlastní keramické výrobky.j
Den poté se klienti vrhli i na vánoční 
výzdobu - vyráběli věnec s chvojí a malé 
kytičky na stoly v jídelně, a tak už i u nás 
zavládla vánoční atmosféra se vším všu-
dy. Zvláště klientky se velmi tvořivě 
zúčastnily a měly radost z dobře vykona-
né práce a hezkého výsledku.
Během prosince naše obyvatele potěšili 
i místní skauti svým pěveckým pásem 
koled.
V polovině prosince se senioři ještě vrhli 
na tvoření poslední vánoční výzdoby a to 
bylo zdobení perníčků, jablek a pomeran-
čů. K tomu přidali chvojí a naaranžovali 
krásné vánoční košíčky.
Štědrý den část klientů strávila se svými 
rodinami, ostatní si pochutnali na tradič-

ním štědrovečerním obědě. Silvestr a 
Nový rok už většina uživatelů strávila v 
Domově. Sloužící zdravotní sestra jim 
přinesla nealkoholický vaječný koňak, 
aby si večer společně připili.
Závěr roku tedy naši senioři strávili 
hudebně, tvořivě a především spokojeně.

Karolína Jílková, DiS. 
sociální pracovnice Kostelec

      

 

                          

         

 

  

Slíbená princezna

Dne 5. 12. 2016 přijaly děti z Azylového 
domu ve Vlašimi pozvání České televize 
a stejně jako v loňském roce se vypravily 
na předpremiérové promítání vánoční 
pohádky. Pohádka O slíbené princezně 
se promítala v Cinestar na Černém mostě 
v Praze.
Při příchodu do kina děti přivítala Majda 
z Kouzelné školky, která si se všemi 
popovídala a následně se s nimi ochotně 
vyfotografovala. V té chvíli už kolem 
p o l e t o v a l y  p o h á d k o v é  b y t o s t i  - 
Večerníček a Pat s Matem, kteří se 
s dětmi pozdravili a kdo měl zájem, mohl 
si s nimi pořídit fotku. Po potěšení 
s postavami z Večerníčka se malí diváci 
přesunuli do promítacího sálu.
Před samotným promítáním Slíbené 
princezny ještě jednou všechny přivítala 
Majda, zazpívala písničku a poté pozvala 
na pódium dva hlavní představitele 
z pohádky - Martu Danzingerovou, která 
ztvárnila zlatovlasou princeznu Radost, 
a Jana Dolanského, který hrál piráta Za 
Bié Ocradé. Krátce všem představili, 
o čem pohádka pojednává, co se jim líbilo 

na natáčení, a pak mohlo promítání začít.
Po pohádce na všechny čekala ještě 
autogramiáda herců - Jana Ciny, Marty 
Danz ingerové,  Jana Dolanského 
a Václava Vydry. Děti, které měly zájem, 
dostaly fotografie herců s jejich podpisy 
a věnováním. Všechny herecké hvězdy 
byly moc příjemné a milé. Při odchodu 
z kina na děti čekala ještě nadílka od 
Mikuláše v podobě adventního kalendáře.
Celá akce byla moc hezky připravená 
a děti z ní byly nadšené. Zpět odjížděly 
plné dojmů z krásné pohádky, ze setkání 
s postavičkami z Večerníčků i z rozhovorů 
a fotografování s Majdou z Kouzelné 
školky. Kromě fotek s autogramy od všech 
herců si děti vezly domů adventní 
kalendář, který alespoň trochu ukrátil 
čekání na Ježíška. Byl to pro nás všechny 
krásný předvánoční zážitek. 

Tereza Štiková
pracovník v sociálních službách Vlašim



 Dárci a podporovatelé roku 2015

Apolen Pavel, AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., manželé Černí, Česká 
alzheimerovská společnost, o.p.s., Čevela Lukáš, Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, Dobiášová Kateřina, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Voticko, Dvořák Petr, PhDr., Ph.D., Farní Charita Vlašim, Farní sbor ČCE v Bra-
ndýse nad Orlicí, Farní sbor ČCE v Čáslavi, Farní sbor ČCE v Libiši,  Farní sbor 
ČCE v Mělníku, Farní sbor ČCE v Mladé Boleslavi, Farní sbor ČCE v Poděbr-
adech, Felcmanová Dagmar, Francovi Petr a Zuzana, Frančík Lukáš, Fürst 
Ivan, Herp Franz Joachim, Chalupníková Marie, Charlotte Bach Torgersen, 
JMT Health, s.r.o., Kasardovi Petr a Miroslav, Koutný Ondřej, Lásková Hana, 
MUDr., Lidl Česká republika, v.o.s., Lučanová Dana, Maso Jičín s.r.o., 
Mašínová Květuše, Město Golčův Jeníkov, Město Benešov, Město Bystřice, 
Město Čáslav, Město Kolín, Město Kostelec nad Černými Lesy, Město Městec 
Králové, Město Nymburk, Město Poděbrady, Město Vlašim, Město Votice, 
Náboženská obec Církve československé husitské v Čáslavi, Nadace ČEZ, 
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota,Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta, 
Nulíčková Miroslava, Obec Církvice, Obec Chotusice, Obec Choťánky, Obec 
Kolaje, Obec Libice nad Cidlinou, Obec 
Senice, Obec Schořov, Obec Tupadly, Obec 
Veltruby, Obec Vrdy, OTE, a.s., Pecháček 
Štěpán, Ing. Prádelna Kyselý, a.s., Ruman 
Jan, Ing., Rumanová Pavlína, Ŕezáčová 
Marta, Soukup Michal, Ing., Spolek Život 55 
plus, Stehnová Ilona, Středočeský kraj, 
Svoboda Martin, Ing., Šnajdarová Vladimíra, 
Mgr., manželé Štěpánovi, Trusina Tomáš, Úřad 
práce České republiky,Vojenský útvar 7214 - 
21. základna taktického letectva Čáslav, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Základní 
umělecká škola Poděbrady.

 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

Mgr. Pavlína Rumanová - administrativa + dárcovství
tel.: 734 516 734; e-mail:  administrativa.stred@diakonie.cz 
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