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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 klientům 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: úklidu, nakupování, přípravy 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: úklidu, nakupování, přípravy 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: úklidu, nakupování, přípravy 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 manažerky služeb 
péče.

 Domovy se zvláštním režimem 
Pobytová sociální služba
Místo poskytování: Opolany, Pátek 

Kontakt: manažerka služeb péče 
tel.: 734 809 127 ; e-mail: 
pece.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 a okolí 

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, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?
Čáslav: pondělí + středa od 14 do 17 hodin; úterý + čtvrtek od 9  do 13 hodin.
Kolín: pátek od 9 do 13 hodin.
Benešov: úterý  od 8 do 16 hodin; středa od 12 do 16 hodin (pouze pro objednané).
Votice: pondělí od 8 do 16 hodin

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 2017 ... 
 

... aneb ze života středočeské Diakonie

V pátek 27. 1. hostil nově zrekonstruova-
ný hotel Grand již třináctý ročník 
Dobročinného plesu Diakonie. Výtěžek 
této oblíbené akce putoval i tentokrát na 
podporu mladých lidí s mentálním a 
kombinovaným postižením, kteří využí-
vají služeb Diakonie v Čáslavi.
Pro návštěvníky byl kromě skvělého 
hudebního doprovodu skupiny Jel-band 
připraven i program v podobě předtanče-

ní a tanečního překvapení „Boney M jsou 
zpět“ v podání čáslavských klientů. Díky 
nevázanému hippie stylu a čiré radosti 
všech zúčastněných sklidilo vystoupení 
u obecenstva obrovský úspěch. Jen 
samotné fotografování hlavních prota-
gonistů zabralo několik desítek minut.
Samozřejmě nechyběla ani bohatá 
„Štěstěna“ – novinka letošního plesu, jež 
kromě 270 výher nabízela i sérii citátů 
a „hlášek“ určených k pobavení těch, 
kteří zrovna neměli šťastnou ruku.
„Naše poděkování patří všem sponzo-
rům, podporovatelům, báječné kapele 
Jel-band pod vedením Vladimíra 
Jelínka, která tradičně zahrála bez 
nároku na honorář, dobrovolnicím Erice 
Jelínkové a Radce Pospíšilové, jež nám 
už dlouhá léta pomáhají s organizací 
celého plesu, našim úžasným klientům a 
všem návštěvníkům, kteří je přišli podpo-
řit,” uvedla Stanislava Solařová, vedoucí 
služeb péče v Čáslavi.

 V Čáslavi se tančilo pro dobrou věc

První jarní dny přinesly spoustu radosti 
do Azylového domu ve Vlašimi! Díky 
zahraničním dárcům jsme mohli pořídit 
nové vybavení pokojů, kuchyní, ale 
také hračky a pomůcky pro děti.
Více než 150 000 Kč věnovali dárci 
z LDS Charities na podporu matek a 
rodin v krizi, kterým pomáháme v 
našem vlašimském Azylovém domě. 
Z tohoto krásného daru se podařilo 
zakoupit nové postele a matrace, 
lednice, rychlovarné konvice, nádobí a 
příbory. Další část financí byla použita 
také na hračky a pomůcky pro děti.
Velice děkujeme všem z LDS Charities 
za úžasnou podporu a také manželům 

Holtovým za skvělou spolupráci při 
přípravě i realizaci celého projektu.

Ve Vlašimi se radujeme z nového vybavení



Budovu Diakonie v Čáslavi zdobí nová fasáda

Středa 15. 3. patřila ve středočeské 
Diakonii k nejvýznamnějším dnům roku. 
V devět hodin byla slavnostně „odh-
alena“ nová fasáda čáslavského praco-
viště. Při slavnostním aktu nechyběli 
zástupci města Čáslav, příznivci 

Diakonie a samozřejmě klienti.
Rekonstrukce západní stěny budovy 
proběhla na podzim a v zimě roku 2016. 
Kromě fasády bylo opraveno i zastřešení 
přilehlého vchodu. 
„Zateplení napomůže snížit náklady na 
vytápění a zároveň zvýší tepelný a 
osobní komfort našich klientů. Západní 
stěna je teď také mnohem atraktivnější 
na pohled,“ shrnul přínos rekonstrukce 
fasády Pavel Apolen z Diakonie. „Celý 
projekt byl realizován s laskavým přispě-
ním Středočeského kraje, za což velmi 
děkujeme. Pevně věříme, že se v 
dohledné době podaří zrealizovat i 
opravu zbylých dvou stěn budovy, “ 
dodal.

Ve čtvrtek 25. května otevřel Domov 
pro seniory v Kostelci nad Černými 
Lesy dveře všem návštěvníkům a 
příznivcům. Připraven byl i bohatý 
program a díky příznivému počasí si 
akci plnými doušky užili i naši senioři. 
Po celý den hrála živá hudba, která 
naše klienty i všechny návštěvníky 
příjemně naladila. Seniorům přišly 
zazpívat a zatancovat děti z místní 
mateřské školy. Pobavily nás také 
cvičení pejskové a jejich "psí kusy" :-) 
Na závěr dne vystoupily kostelecké 
mažoretky, které předvedly skvělé 

sestavy. Samozřejmě nechybělo ani 
dobré jídlo, pití a opečené buřty. 
Zkrátka Zahradní slavnost se vším 
všudy!

Zahradní slavnost v Kostelci se vydařila na jedničku

Ve Vlašimi jsme si užili Zábavné odpoledne

Na pátek 23. červen jsme se dlouho 
těšili! Ve vlašimském zámeckém parku 
se totiž uskutečnilo Zábavné odpoledne 
se spoustou atrakcí, her a soutěží!
Každý, kdo dorazil k Čínskému pavilonu, 
si mohl vyzkoušet svou šikovnost, hmat, 

odvahu i smysl pro rytmus. 
Třešničkou na dortu byla lanová dráha. 
Tu zajistila jako tradičně firma Jasoň – 
Drsoň. Menší děti ji projely ve speciálním 
postroji, větší se zavěsily na hrazdu 
a svištěly. Parkem se neslo dunění 
drumbenů, komu vyschlo v krku nebo 
vytrávilo, navštívil stolek s dobrotami. 
„Počasí nám, na rozdíl od loňského roku, 
vyšlo parádně a těšíme se zase za rok na 
setkání,” uvedla Věra Janoušová, 
vedoucí služeb ve Vlašimi. (Foto: Město 
Vlašim)



 Letošní léto patřilo výletům

Začátek léta přinesl našim klientům 
spoustu radosti - společně jsme se 
vypravili na oblíbené pobytové akce. 
Klienti čáslavských dílen se vydali až do 
Orlických hor, kde si kromě přírodních 
scenérií užili zámek Opočno, Nové 
Město nad Metují nebo Babiččino údolí.  
Kolínští prozkoumávali blízké okolí 
Kutné Hory, které taktéž skýtá mnoho 
zajímavostí - zámek Žleby, zříceninu 
hradu Lichnice či kladrubský hřebčín.   
Parta čáslavského Domova zase odpo-
čívala v krásné přírodě Železných hor 

nedaleko Kraskova.  Nechyběla 
návštěva muzea loutek v Chrudimi 
a skanzenu Veselý kopec.

Středověký den v Semtěši pobavil návštěvníky a podpořil Diakonii

Obec Semtěš nedaleko Kutného Hory 
znovu ožila historickou atmosférou. V 
sobotu 29. 7. se zde konal již druhý 
ročník Dne středověké zábavy a doved-
ností, který přilákal řadu návštěvníků. 
Výtěžek ze vstupného letos organizátoři 
darovali Diakonii.
"Potomci zlatého třmene ze Semtěše", 

jak si říká skupina místních příznivců 
středověku, pro návštěvníky připravili 
vskutku bohatý program. Dobová hudba 
a tance, dětská bitva,  šermířská vystou-
pení, ukázka palných zbraní či ohňová 
show.
Akce nabyla také charitativní rozměr. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného letos 
putoval za klienty středočeské Diakonie. 
"Celkem se podařilo vybrat více než 20 
tisíc korun," uvedla Pavlína Rumanová z 
podpořené organizace. "Je to úžasná 
částka a my za ni mnohokrát děkujeme. 
Náš velký dík patří zejména organizáto-
rům, ale také všem návštěvníkům," 
dodala s tím, že finance budou využity na 
nákup pomůcek pro klienty s mentálním 
postižením v Čáslavi. 

Terasa v libickém Domově pro seniory 
je oblíbeným místem odpočinku našich 
klientů.
Nyní jej mohou využívat daleko častěji - 
část terasy totiž zakrývá nový přístře-
šek. Ten chrání před deštěm a za tep-
lých letních dnů i před přímým sluncem.
Výstavbu přístřešku finančně podpořila 
obec Libice nad Cidlinou, které jménem 
našich seniorů mnohokrát děkujeme.

Terasu v Libici zdobí nový přístřešek



Do Čáslavi přijelo Kino na kolečkách

Ve středu 30. srpna se zahrada Diakonie 
v Čáslavi proměnila v oblíbený "letňák". 
Na programu byla česká komedie "Špun-
ti na vodě". Ta, stejně jako netradiční 
pikniková projekce, přilákala několik 
stovek návštěvníků.
"Celý projekt mohl vzniknout díky spolu-
práci se společností Kino na kolečkách, 
jež se zabývá mobilní projekcí filmů," 
uvedl Petr Dvořák, ředitel středočeské 
Diakonie. "Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o první akci tohoto druhu, neměli 
jsme přehnaná očekávání. Velký zájem 
ze strany veřejnosti nás však opravdu 
mile překvapil, " dodal s tím, že za úspě-
chem stojí především příznivé počasí, 
které přálo posezení pod širým nebem. 
To bylo také netradiční - lidé si rozpro-
střeli deky přímo na trávu a kromě filmu si 
tak mohli užít i letní piknik. Občerstvení si 
přinesli vlastní, nebo zakoupili v připrav-

eném stánku.
"Letní kino pro nás bylo úplně novou 
zkušeností. Věříme však, že si ho 
návštěvníci užili a že do prostor Diakonie 
opět zavítají," připomněl Dvořák různé 
druhy akcí, které organizace pořádá pro 
veřejnost. Myšlenku letních filmových 
projekcí v Čáslavi by rád zachoval také 
do budoucna a možná rozšířil i na jiná 
pracoviště středočeské Diakonie.

Ve středu 18. října otevřela Diakonie v 
Kolíně své prostory veřejnosti. Nešlo 
však o obyčejný Den otevřených dveří. 
Pracovníci pro návštěvníky připravili i 
ochutnávku  řepánků.
Řepánkový den má již několikaletou 
tradici. Veřejnosti je zpřístupněna nejen 
tréninková kavárna „Zahrádka pod 
věží“, kde obsluhují lidé s mentálním 
handicapem, ale i prostory dílen. Hosté 
si tak mohou prohlédnout místnosti, v 
nichž vznikají například polštářky, 
hrnečky, mýdla a další krásné před-
měty. 
„O letošní Řepánkový den byl ze strany 

veřejnosti velký zájem, který skutečně 
předčil veškerá naše očekávání,“ 
uvedla Dagmar Zemanová, vedoucí 
služeb prevence v Kolíně. „Napekli 
jsme celkem 300 řepánků, které však 
nepokryly celou poptávku. Pro příští rok 
proto plánujeme ještě několik stovek 
přidat.“ 

V Kolíně jsme si užili Řepánkový den

V Libici jsme oslavili Den seniorů
Ve čtvrtek 5. října jsme v našem libickém 
Domově os lav i l i  Den  sen io rů . 
Dopoledne aktivně při zábavném "Seni-
orském pětiboji" a odpoledne oddechově 
při kavárničce.
Zábavný pětiboj byla soutěž, která měla 
za úkol procvičit postřeh i pozornost 
soutěžících a hlavně pobavit všechny 
přítomné. Hádaly se rozdíly mezi obráz-
ky, poznávaly fotografie, řešily se 

hlavolamy, samozřejmě nechyběla ani 
oblíbená přísloví. 
Dobrá nálada nám zůstala po celý den. 
Příjemnou atmosféru jsme pak završili 
společnou odpolední kavárničkou. Na 
to, aby nám během klábosení a popíjení 
výtečné kávy nic nechybělo, dohlédli 
klienti z kolínských dílen, kteří se ochot-
ně ujali obsluhy.



Díky vánoční sbírce v Čáslavi se rozzářilo 1400 dětských tváří

Na co se děti nejvíc těší o Vánocích? No 
přece na dárky ukryté pod stromečkem, 
které jen čekají, až je páry natěšených 
dětských ručiček rozbalí. Bohužel tyto 
krásné okamžiky nezažívají všechny 
rodiny. V azylových domech, pobytových 
střediscích a dalších zařízeních žijí děti, 
které nejenže nemají stromek, ale ani 
dárky, mnohdy ani domov. A právě těmto 
dětem pomohla sbírka Krabice od bot.
Středočeská Diakonie se do ní ve spolu-
práci s evangelickým farním sborem v 
Čáslavi zapojila už po třetí. Tentokrát 
však s rekordním úspěchem. Na čáslav-
ském sběrném místě se podařilo vybrat 
neuvěřitelných 1400 krabic – dárků pro 
chudé a potřebné děti. „Znovu a znovu 
nad tímto úžasným číslem nepřestává-
me žasnout,“ uvedla Pavlína Rumanová 
z Diakonie, „je skvělé, kolik lidí se roz-
hodlo potěšit o Vánocích děti, které 
neměly v životě tolik štěstí. Vážíme si 
toho a mnohokrát za to děkujeme.“
Několik stovek dárků nasbíraných v 
Čáslavi zůstalo takříkajíc v regionu – 
potěšily děti z čáslavského Centra 
Domek i nízkoprahových zařízení v 
Kutné Hoře a Kolíně. Další balíčky puto-
valy do Azylového domu ve Vlašimi a do 

Pobytového střediska v Kostelci nad 
Orlicí. Zbylé dárky byly odvezeny na 
centrální sběrné místo v Praze.
Poděkování a kladné ohlasy na sebe 
nenechaly dlouho čekat. „S velkou úctou 
děkujeme všem dárcům za jejich lidskost 
a nádherný přístup k dětem našich 
klientek. Předávání bylo velmi dojemné, 
jedna dívenka se dokonce rozplakala,“ 
popsala slavnostní rozdávání dárků Eva 
Benešová z organizace Prostor plus. 
„Moc bych si přála, aby dárci mohli vidět, 
jak se děti radují, jak jejich rodiče schová-
vají slzy štěstí a tisknou nám ruce. Jsou 
to prostě nádherné okamžiky, které jsme 
pro dárce zachytili alespoň na forografi-
ích,“ dodala Rumanová s tím, že se 
Diakonie zapojí do Krabice od bot určitě i 
příští rok.

V Kolíně jsme si užili Řepánkový den

Klienty seniorských zařízení letos 
čekaly opravdu pohádkové Vánoce. 
Kromě tradiční atmosféry, stromku 
a chutného jídla, je totiž potěšily i desí-
tky dárků od Ježíškových vnoučat – lidí, 
kteří se na Vánoce rozhodli obdarovat 
osamělé seniory.
Unikátní projekt myšlenkově navazuje 
na oblíbené „Stromy splněných přání“, 
které pomáhají dětem z dětských domo-
vů. Jediným a přesto zásadním rozdí-

lem je, že mezi obdarovanými nenalez-
nete děti, ale seniory. Nejčastěji se 
jedná o lidi, kteří z důvodu vysokého 
věku, nemoci či osamění potřebují péči 
druhých, a proto jsou uživateli sociál-
ních služeb.
Stejně tak tomu bylo i v případě 
Domovů středočeské Diakonie. Díky 
angažovanosti pracovníků, kteří dár-
covství koordinovali, se podařilo vyplnit 
všechna přání. „Zapojili jsme se vůbec 
poprvé a hned s velkým úspěchem,“ 
uvedla Barbora Stehlíková, sociální 
pracovnice v Libici, „dárci byli opravdu 
velmi štědří a tak se klientům splnila 
i taková ta tajná přání.“ Kromě oblečení, 
stolních her či výtvarných potřeb, se tak 
senioři mohli radovat třeba i z kvalitní 
hořké čokolády. 

Když nadělují Ježíškova vnoučata



 Dárci a podporovatelé roku 2017
Apolen Pavel, AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Čejková Jana, Diakonie 
Českobratrské církve evangelické, Doušová Zdeňka, Dvořák Petr, PhDr., 
Ph.D., Farní sbor ČCE v Brandýse nad Orlicí, Farní sbor ČCE v Čáslavi,  Farní 
sbor ČCE v Mělníku, Farní sbor ČCE v Pečkách, Farní sbor ČCE v Předhradí, 
Frančík Lukáš, Gonda Marián, GIVT.cz s.r.o., HASIČ-servis RADEK MÜHL, 
s.r.o., Havlíčková Dušková Drahomíra, Herp Franz Joachim, Hrončeková Věra, 
Chalupníková Marie, Chrudimský seniorát ČCE, JMT Health, s.r.o., Jokešová 
Jana, JPS PLASTIC s.r.o., Kottenová Ivana, Kristín Roman, Lambl Radek, 
Lásková Hana, MUDr., LDS Charities, Lidl Česká republika, v.o.s., Lučanová 
Dana, Málková Jana, Málková Ludmila, Maňásek Jaroslav, Martinovský Petr, 
Mašínová Květuše, Město Benešov, Město Bystřice, Město Čáslav, Město 
Golčův Jeníkov, Město Kolín, Město Kostelec nad Černými Lesy, Město 
Nymburk, Město Poděbrady, Město Vlašim, Město Votice, Nadace České spo-
řitelny, Nadace J&T, Nadace Komerční Banky a.s. - Jistota, Nadace Otto per 
Mille, Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta, Neklapil Milan, NOVOBAL s.r.o., 
Obec Církvice, Obec Chotusice, Obec Choťánky, Obec Libice nad Cidlinou, 
Obec Senice, Obec Schořov, Obec Tupadly, 
Obec Veltruby, Obec Vrdy, OTE, a.s., Ondruš 
Vladimír, Pavlík Jakub, Pecháček Štěpán, Ing., 
Poděbradský seniorát ČCE, Polák Jan, 
Prádelna Kyselý, a.s., Rumanová Pavlína, 
Slavíčková Ilona, Mgr., Sodexo Pass Česká 
republika a.s., Soukup Michal, Ing., Statek 
Kutlíře a.s., Stehnová Ilona, Středočeský kraj, 
Svoboda Martin, Ing., Syrovátka Vojen, 
Trusina Tomáš, Technické služby Vlašim s.r.o., 
Teplý Jaroslav, TOROS CF, v.o.s., Úřad práce 
České republiky, Vojenský útvar 7214 - 21. 
základna taktického letectva Čáslav, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Wagner 
Eduard, Základní umělecká škola Poděbrady, 
Zemanová Dagmar.

 Poděkování 
Naše velké poděkování patří všem dárců, sponzorům, podporovatelům a 
přátelům Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy. Mnohokrát děkujeme. 



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

42744326

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Kouřimská 15
Kolín 2
280 02

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2017
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 12 50612 506A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 7 6293 7 629A. I. 1.

Prodané zboží 474 47A. I. 2.

Opravy a udržování 1 3195 1 319A. I. 3.

Náklady na cestovné 896 89A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 2417 241A. I. 5.

Ostatní služby 3 1818 3 181A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 33 34733 347A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 24 42514 24 425A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 7 93215 7 932A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 45817 458A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 53218 532A. III. 14.

Daně a poplatky 1212A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 1220 12A. IV. 15.

Ostatní náklady 291291A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 225 2A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 28928 289A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 1 00529
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 1 005

Odpisy dlouhodobého majetku 84030 840A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 16531 165A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 409409A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

40936 409A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 47 57047 57039Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 24 54124 541B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 24 54142 24 541B. I. 1.

Přijaté příspěvky 1 0591 059B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 52344 523B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 53645 536B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 21 02821 028B. III. 47

Ostatní výnosy 765765B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 3151 31B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 64353 643B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 9154 91B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetku 145145B. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13956 139B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 658 6B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 47 53847 53861Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -32-32C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -32-32D. 63ř. 62 - ř. 37

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 24.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x příslušnému fin. orgánu

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy
Kouřimská 15
Kolín 2
280 02( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

42744326

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 54 07253 241
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 62 616 63 896
Pozemky (031) 10 9091 033A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12 59 79157 923A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 3 0473 418A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 149242A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28 200 200
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21 200200A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -9 575 -10 024
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34 -8 530-7 873A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -1 702 -1 49435Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 24 43130 341
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 298 269

Materiál na skladě (112) 42 253282B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 1614B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 2B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 20 806 15 021
Odběratelé (311) 52 4848B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 13B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 2 1141 550B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 27B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 5369B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64 11 77617 606B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68 9925B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69 9281 498B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 9 206 9 066
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 23152B. III. 1.

Ceniny (213) 73 1011B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 8 8259 143B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 31 75
Náklady příštích období (381) 81 7531B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 78 50383 582



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 60 32959 782
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 58 674 59 301

Vlastní jmění (901) 87 54 27353 241A. I. 1.

Fondy (911) 88 5 0285 433A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 1 108 1 028
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -32xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x192A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 1 060916A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 18 17423 800
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 74
Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 74B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 6 097 6 398
Dodavatelé (321) 106 97201B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108 8401 005B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 2 4572 327B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 1 7711 498B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 1 005805B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 194120B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116 4B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 34B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122 1B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127 34102B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 17 629 11 776

Výdaje příštích období (383) 130 23B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 11 77617 606B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 78 50383 582

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 24.06.2018 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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