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Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

ź pomáhá potřebným již od roku 1991,

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

ź poskytuje ve svých zařízeních odbornou pomoc, péči a podporu lidem           
v nepříznivé situaci dané stářím, zdravotním postižením či tíživou             
sociální situací,

ź zaměstnává více než 150 pracovníků,

ź poskytovala v roce 2019 celkem 10 sociálních služeb ve Středočeském 
kraji,

ź působí v 10 městech a obcích,

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

ź vychází z křesťanských hodnot a respektuje jedinečnost každého            
člověka,

Čáslav

Kolín

Libice nad Cidlinou, 
Opolany, Pátek

Kostelec nad Černými Lesy

Vlašim

Benešov

Votice

Kutná Hora



 Naše služby 

V roce 2019 jsme poskytovali celkem 10 sociálních služeb pro 5 
cílových skupin.

Pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s mentálním, 
kombinovaným, zdravotním postižením a poruchou autistického spektra

ź  Sociální rehabilitace (Čáslav a Kolín)

ź  Domov pro osoby se zdravotním postižením (Čáslav)

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

ź  Sociálně terapeutické dílny (Čáslav, Kolín a Kutná Hora)

ź  Denní stacionář (Čáslav)

ź  Domov pro seniory (Libice nad Cidlinou a Kostelec n. Černými lesy)

ź  Domovy se zvláštním režimem (Opolany a Pátek)

ź  Pečovatelská služba (Kostelec nad Černými lesy)

Pro lidi v tíživé životní situaci

Pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence

ź  Azylový dům (Vlašim)

Pro seniory

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

Pro matky a rodiny v krizi



 Sociálně terapeutické dílny 

Jaká je kapacita služby?
20 uživatelů na pracovišti v Čáslavi, 20 v Kolíně a 10 v Kutné Hoře

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována bezplatně.

Komu je služba určena?
ź Osobám s chronickým duševním 

Na co se služba zaměřuje?

Jaký je cíl služby?

Služba je poskytována osobám ve věku          
18 - 64 let.

Je služba omezena věkem?

ź Osobám se zdravotním postižením.

         onemocněním.
ź Osobám s kombinovaným postižením.
ź Osobám s mentálním postižením.

Podpořit uživatele v jejich společenském uplatnění, v možnosti uspět na chráněném        
i volném trhu práce a ve smysluplném trávení volného času.

ź  Na rozvoj základních pracovních dovedností a návyků.

ź  Práce na úpravě zeleně.

v Čáslavi od 6:30 do 15:30 na adrese Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01
v Kolíně od 7:00 do 15:30 na adrese Kouřimská 15, Kolín 280 02

ź  Výtvarná a rukodělná dílna.

ź  Pomocné práce v zajištění provozu terapeutické kavárny.

ź  Dřevařská dílna.
ź  Úklidové a údržbářské práce. 

ź  Podporujeme je při hledání zaměstnání (ať již na chráněném či volném trhu práce).

ź  Prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź  Keramická dílna.

ź  Nácvik, jak si naučené návyky a dovednosti udržet co nejdéle.
ź  Vedeme klienty k samostatnosti v rozhodování.

S jakými činnostmi se uživatel ve službě setká?

Pondělí - pátek (mimo státních svátků): 

v Kutné Hoře od 8:00 do 16:00 na adrese Jiřího z Poděbrad 308, Kutná Hora 284 01

Vedoucí služby: Dagmar Zemanová, DiS.

zemanova.dagmar@diakonie-stred.cz

tel.: 734 410 996 ; e-mail: Místo poskytování: Čáslav,  Kolín,

                                           Kutná Hora

Ambulantní sociální služba

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


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

ź Učíme uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby.

ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.

ź Pomáháme uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama: při osobní 
hygieně, při přijímání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci.

Kolik služba stojí?

ź Zapojujeme uživatele do činností spojených s chodem domácnosti: úklid, nakupová-
ní, příprava stravy apod.

Jaká je kapacita služby?

ź Podporujeme kontakt uživatelů se společenským prostředím formou užívání běžných 
dostupných služeb, vycházek či výletů a účasti na společenských akcích.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Službu poskytujeme osobám ve věku od 7 do 64 let.

Služba je poskytována od pondělí do pátku (mimo státních svátků) od 6:30 do 15:30.

ź 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.

Celková kapacita činí 12 uživatelů.

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 uživatelů a snažíme se o zajištění péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly 
zachovány přirozené vazby, které jsou důležité pro každého člověka.

Je služba omezena věkem?

Jaký je cíl služby?

Na co se služba zaměřuje?

ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice a celkově zdravý způsob života.
ź Pomáháme uživatelům při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Denní stacionář 

Místo poskytování: Čáslav 

Ambulantní sociální služba

solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

Vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


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

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

ź Osobám s mentálním postižením.

Je služba omezena věkem?

ź Osobám se zdravotním postižením.

Služba je poskytována osobám ve věku 18 - 80 let.

Na co se služba zaměřuje?
ź  Uživatele vedeme ke zvládání péče o vlastní osobu (zejm. hygienické dovednosti).

ź  Opakujeme s uživateli základní vědomosti.
ź  Zajišťujeme volnočasové a sportovní aktivity.

ź  Nacvičujeme  obsluhu běžných zařízení a spotřebičů, PC, telefonu, fotoaparátu.

ź  Rozvíjíme dovednosti potřebné k úředním úkonům a základy finanční gramotnosti.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź  Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

ź  Také ke zvládání péče o domácnost a své prostředí.

ź  Rozvíjíme dovednosti a návyky v oblasti nakupování, přípravy stravy a stolování.

ź  Nácvik samostatného pohybu, orientace a využívání dopravních prostředků.

Jaká je kapacita služby?

Kolik služba stojí?

Celková kapacita činí 40 uživatelů - 20 na pracovišti v Čáslavi a 20 v Kolíně.

Pondělí - pátek (mimo státních svátků) vždy od 8:00 do 15:00, v odůvodněných přípa-
dech i nad rámec provozní doby.

Služba je poskytována bezplatně.

 Sociální rehabilitace 

Vedoucí služby: Dagmar Zemanová, DiS.Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav a Kolín tel.: 734 410 996 ; e-mail: 

zemanova.dagmar@diakonie-stred.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?
Osobám s těžším mentálním, kombinovaným                 
či zdravotním postižením a poruchou autistického 
spektra (s přidruženým postižením intelektu),             
kteří potřebují vysokou míru individuální podpory              
a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celé-
ho dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti.

Je služba omezena věkem?
Služba je poskytována osobám ve věku od 7 do 64  let.

Jaký je cíl služby?

Celková kapacita činí 14 lůžek.

Kolik služba stojí?

ź Pomáháme uživatelům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.
ź Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice a celkově zdravého způsobu života.

Na co se služba zaměřuje?

Služba je poskytována nepřetržitě. 

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 uživatelů, snažíme se napomáhat zachování rodinných vazeb tam, kde je               
to možné. Důvěrou a vzájemným respektem se snažíme vytvářet domov – tedy místo, 
kde žiji rád.

ź Uživatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích          
s užíváním společných prostor včetně souvisejících činností (úklid, praní apod.).

ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.

ź Podporujeme uživatele v nácviku základních sebeobslužných činností.

ź Podporujeme kontakt uživatelů se společenským prostředím formou využívání běžně 
dostupných služeb, vycházek, účasti na kulturních a společenských akcích.

ź Pomáháme uživatelům 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 Rozvíjíme komunikační dovednosti, pracovní návyky, věnujeme se manuálním  
činnostem, volnočasovým aktivitám a terapeutickým technikám.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź Zapojujeme uživatele do chodu domácnosti: úklidu, nakupování, přípravy stravy.

Jaká je kapacita služby?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

 Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová

Místo poskytování: Čáslav 

Pobytová sociální služba

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 

solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Je služba omezena věkem?

Jaký je cíl služby?

Na co se služba zaměřuje?

Umožnit obyvatelům důstojný a spokojený život v co největší možné míře s důrazem           
na zachování jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. Podporujeme 
rodiny obyvatel 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.

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.

Služba je poskytována osobám ve věku  od 65 let. Ve výjimečných případech podléhají-
cí schválení vedení organizace od 60 let.

ź Poskytujeme také celodenní stravu.
ź Pomáháme obyvatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímá-

ní jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru a při osobní hygieně.
ź Podporujeme obyvatele v nácviku základních sebe-obslužných 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 Obyvatele zapojujeme do činností v Domově i mimo něj, usilujeme o jejich aktivizaci.
ź Pomáháme obyvatelům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

ź Obyvatelům poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžko-
vých pokojích s užíváním společných prostor včetně úklidu, praní a pod.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Domov v Libici nad Cidlinou: Bc. Monika Machová, telefon: 721 211 676, 

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 30 lůžek v Libici nad Cidlinou a 27 v Kostelci nad Černými lesy.

Služba je poskytována nepřetržitě.

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

Domov v Kostelci nad Černými lesy: Mgr. Stanislava Tkáčiková , , telefon: 736 798 584
email: tkacikova.stanislava@diakonie-stred.cz.

email:  machova.monika@diakonie-stred.cz.

Komu je služba určena?

 Domov pro seniory 

tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

batalova.dana@diakonie-stred.cz

Manažerka služby: Mgr. Dana BatalováPobytová sociální služba

Místo poskytování: Libice nad Cidlinou, 

Kostelec nad Černými lesy 

mailto:tkacikova.stanislava@diakonie-stred.cz
mailto:kolarova.stred@diakonie.cz,
mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Služba je poskytována osobám ve věku od 27 let.

Umožnit uživatelům a jejich blízkým důstojný a spokojený život s důrazem na zachování 
jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení.

Na co se služba zaměřuje?

ź Pomáháme s osobní hygienou.

Komu je služba určena?

Je služba omezena věkem?

Jaký je cíl služby?

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

ź Uživatelům poskytujeme sociální poradenství a to jak po telefonu, tak osobně               
(na pracovišti v Kostelci), vyžaduje-li to situace tak i v domácnosti či na jiném domlu-
veném místě.

ź Pomáháme při zajištění stravy (dovoz oběda, příprava jídla a pití v domácnosti).

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita činí 40 uživatelů.

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

ź Zprostředkováváme kontakt se společenských prostředím (doprovody k lékaři,              
na úřady, do obchodu, do restaurace, do kostela a pod.).

ź Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijí-
mání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru a pod.).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Ing. Petra Najbertová, telefon: 731 615 674, 

Služba se poskytuje od pondělí do pátku, vždy od 6:00 do 14:30.

Kolik služba stojí?

email:  najbertova.petra@diakonie-stred.cz.

 Pečovatelská služba 

Terenní sociální služba

Místo poskytování: tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

Manažerka služby: Mgr. Dana Batalová

Kostelec nad Černými lesy a okolí batalova.dana@diakonie-stred.cz

mailto:kolarova.stred@diakonie.cz,
mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Jaký je cíl služby?

ź Obyvatelům poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích           
s užíváním společných prostor včetně úklidu, praní a pod.

ź Podporujeme obyvatele v nácviku základních sebe-obslužných činností.

ź Pomáháme obyvatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přijímá-
ní jídla a pití, při oblékání, při samostatném pohybu v prostoru,  při osobní hygieně.

Komu je služba určena?

Umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život v co nej-
větší možné míře s důrazem na zachování jejich jedineč-
nosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení. 
Podporujeme rodiny obyvatel a snažíme se napomáhat 
zachování rodinných vazeb tam, kde je to možné. Důvěrou 
a vzájemným respektem se snažíme vytvářet Domov – 
místo, kde žiji rád.

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 osobám ve věku od 50 let.

Na co se služba zaměřuje?

ź Poskytujeme jim  také celodenní stravu.

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

Celková kapacita činí 20  lůžek - 10 lůžek v Opolanech a 10 lůžek v Pátku.

Bc. Monika Machová, telefon: 721 211 676, 

Služba je poskytována nepřetržitě.

email:  machova.monika@diakonie-stred.cz.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u sociální pracovnice.

Jaká je kapacita služby?

Kolik služba stojí?

 Domovy se zvláštním režimem 

Místo poskytování: Opolany a Pátek 

Pobytová sociální služba Manažerka služby: Mgr. Dana Batalová

tel.: 734 809 127 ; e-mail: 

batalova.dana@diakonie-stred.cz

mailto:kolarova.stred@diakonie.cz,
mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


ź Uživatelům poskytujeme ubytování v samostatných pokojích (společné kuchyně               
a sociální zázemí - vždy 2 – 3 pokoje) nebo v bytech o velikosti 1 + 1.

Jaký je cíl služby?

Komu je služba určena?

Na co se služba zaměřuje?

Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?

Poskytovat dostatek času a prostoru k řešení krizové životní situace v bezpečném 
prostředí. Jedná se o přechodné ubytování poskytované na základě písemné smlouvy, 
maximálně na 1 rok.

ź Uživatelům je k dispozici prádelna, sušárna, herna a zahrada s herními prvky.
ź Pomáháme uživatelům měnit životní návyky, získávat nové zkušenosti a dovednosti.

Služba je určena osamělým plnoletým matkám s dětmi do 18 let věku (případně se 
studujícími dětmi do 26 let věku), rodinám s dětmi, těhotným ženám a osobám v krizi, 
které se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

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

ź Posilujeme uživatelům  sebevědomí a sebehodnocení.
ź Poskytujeme uživatelům základní sociální poradenství, doprovázíme je při jednání                  

na úřadech a ostatních institucích, při hledání zaměstnání a následného bydlení.
ź Asistujeme při vedení domácnosti a péči o děti.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź S uživateli sestavujeme individuální plán, který se uzavírá na jeden měsíc a jsou               
v něm určeny oblasti, na nichž je třeba během pobytu pracovat. Plán a dílčí cíle uživa-
telé vyhodnocují každý týden.

Celková kapacita služby je 40 osob, 

Kolik služba stojí?

z toho 16 lůžek pro dospělé.

ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.
Služba je zpoplatněna dle aktuálního 

 Azylový dům - Dům pro matku a dítě 

Vedoucí služby: Bc. Kateřina FojtíkováPobytová sociální služba

fojtikova.katerina@diakonie-stred.cz

Místo poskytování: Vlašim tel.: 734 177 702 ; e-mail: 

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?

ź  Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.
ź  Rodiče (pečující osoby) zvládají své rodičovské kompetence.

ź  ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace,
Služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku 0-18 let, ve kterých je:

ź  problém u dětí se školní docházkou či prospěchem,
ź  dítě ohroženo odebráním z rodiny,

Je služba omezena věkem?

ź  potřebná následná podpora při řešení nepříznivé situace rodiny po odchodu z azylo-
vého domu.

Ano, matka či otec musejí být plnoletí a jejich děti nezletilé.

Jaký je cíl služby?
ź  Rodina je schopna samostatně fungovat ve společnosti.

ź  Rodiče (pečující osoby) a děti dodržují společenské normy a plní své povinnosti.

ź podpora ve využívání dostupných veřejných služeb,

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

U terénní formy: pondělí + úterý 12:00 - 17:00. 

ź podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu.

ź zlepšení a upevnění vztahů v rodině,

U terénní formy 10 klientů, 

ź prevence odebrání dítěte z rodiny,

ź  Rodiče (pečující osoby) dbají a podporují dítě při zvládání vzdělávacího procesu.

ź podpora ve využívání široké rodiny při řešení nepříznivé životní situace,

ź zvyšování rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě,

ź pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění rodičů,
ź pomoc při dluhových obtížích rodiny,

Na co se služba zaměřuje?

ź utváření bezpečného a podnětného rodinného prostředí,

U ambulantní formy: pondělí + úterý 8:00 - 11:00.

Jaká je kapacita služby?

u ambulantní formy 15 klientů.

Kolik služba stojí?
Služba je poskytována bezplatně.

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková Ambulantní a terénní sociální služba

tel.: 734 410 997; e-mail: 

stikova.tereza@diakonie-stred.cz

Místo poskytování: Vlašim a okolí

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Služba je poskytována bezplatně.

ź Finanční a rozpočtová problematika.

ź Základy práva ČR, právní systém EU.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź Zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekolo-
gie, právo životního prostředí.

ź Bydlení, rodina a partnerské vztahy.
ź Majetkoprávní vztahy a náhrada škody.

ź Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost.

ź Ochrana spotřebitele.

Kolín: středa od 9 do 15 hodin  (15:00 - 17:00 pouze objednaní), pátek od 9 do 13 hodin.

ź Občanské soudní řízení, veřejná správa, t
restní právo, ústavní právo.

Benešov: čtvrtek od 8 do 16 hodin; pátek od 8 do 12 hodin (pouze objednaní).

Čáslav: úterý + čtvrtek od 9  do 13 hodin.

Votice: pondělí od 8 do 16 hodin

Kolik služba stojí?

Služba není nijak věkově omezena.

Služba je bezplatná, nestranná, nezávislá a diskrétní.  

Je služba omezena věkem?

ź Poskytujeme věcně správné informace a kontakty na odborná pracoviště.

ź Provázíme klienta po celou dobu řešení jeho situace.

Komu je služba určena?

ź V případě potřeby asistujeme při konkrétních úkonech.

Všem lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a nedokáží ji vyřešit vlastními silami.
Lidem, kteří se dostali do situace zadlužení – poradna je akreditovanou osobou                    
pro podávání návrhů na oddlužení soudní cestou (na všech svých pracovištích).

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.

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 odborné rady a pomoc.

V jakých oblastech klientům pomáháme?
ź Sociální dávky, sociální pomoc a pojištění.

 Odborné sociální poradenství 

 Ambulantní sociální služba

Místo poskytování: Čáslav, Kolín, Votice 

a Benešov

tel.: 327 314 379 ; e-mail: 

snajdarova.vladimira@diakonie-stred.cz

Vedoucí služby: Mgr. V. Šnajdarová

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


 Stalo se v roce 2019 ... 
 

... aneb ze života středočeské Diakonie

15. Dobročinný ples Diakonie se konal          
v čáslavském Hotelu Grand 25. ledna. 
Výtěžek plesu byl tradičně věnován            
na podporu mladých lidí s mentálním            
a  komb inovaným hand i capem,                
k teř í  využíva j í  s lužeb Diakonie                
v Čáslavi. Ples si nenechaly ujít stovky 
hostů. 

Koho zmohl tanec, mohl si zakoupit 
lístek do „Štěstěny“. Ve hře bylo 270 
výher, které věnovali sponzoři a příznivci 
Diakonie. „Jsme za tuto podporu oprav-
du velmi vděční a moc si jí vážíme,“ 
poděkoval dárcům ředitel Petr Dvořák. 
Velký dík patří také skvělé kapele              
Jel-band, která již po patnácté zahrála 
bez nároku na honorář, dobrovolnicím 
Erice Jelínkové a Radce Pospíšilové,  
jež nám po stejnou dobu pomáhají            
s přípravou a organizací celého plesu, 
zaměstnancům, kl ientům a všem 
návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit.

Předtančení se ujaly děti z taneční 
skupiny BROWNIES s vystoupením                

„MIAMI”. I když byla venku zima a mráz, 
my jsme se přesunuli na letní pláž                
za sluníčkem.
Druhé vystoupení tradičně obstarali 
klienti čáslavské dílny. Opět jsme žasli 
nad úžasnou choreografií a výkony 
klientů i pracovníků.

 V Čáslavi se tančilo pro dobrou věc

Po celý rok 2019 jsme si v Diakonii připomínali hodnotu Společenství. Společně 
jsme také oslavili 30. výročí od obnovení institucionální diakonické práce ČCE. 

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Hodnota společenství nám měla 
připomenout, že jsme jeden tým. 
naši pracovníci i uživatelé našich 
služeb.                    

A i když se tak děje v různých 
koutech republiky a pod různými 
názvy organizačních jednotek, jsme jedna organizace a máme společné cíle i hodnoty.

Současně nás letos zavedla              
ke kořenům - vzniku diakonické 
práce. Společně jsme tedy oslavili 
obnovení celé organizace i to,            
že společně budujeme silnou 
záchytnou síť pro všechny,             
kteří potřebují pomoc. 



Klienti Denního stacionáře v Čáslavi vyrazili i v mrazivých dnech na výlet

Národní hřebčín ve Slatiňanech.  
Prohlédli si stáje s nádhernými koňmi, 
muzeum, kočárovnu a vyslechli poutavý 
výklad pana průvodce. 

V únorových dnech navštívili klienti 
Denního stacionáře Káťa, Radka a Jirka 

Hřebčín i jeho okolí se jim velice líbil                
a doufají, že to nebyla jejich poslední 
návštěva Slatiňan.

Zázemí Dětské skupiny je vybudováno 
v 1. patře azylového zařízení Dům               
pro matku a dítě, je odděleno od pro-
stor, kde jsou poskytovány sociální 
služby a má své vlastní vybavení                 
a zázemí - denní místnost, jídelnu                 
a  sociální zařízení. 

V roce roce 2018 zahájila ve Vlašimi    
č i nnos t  Dě tská  skup ina  Anna .  
Nahradila dříve fungující školičku          
a předškoličku. Jedná se o projekt 
spolufinancovaný z Evropského 
sociálního fondu, operačního programu 
Zaměstnanost. Dětská skupina vznikla 
jako forma pomoci uspět na trhu práce 
pro ohrožené skupiny obyvatelstva 
ORP Vlašim. Projekt je realizován      
na dva roky. Dětskou skupinu navštěvu-
jí děti od 2 let až do předškolního věku. 

Provozní doba skupiny je od 6,00             
do 18,00 hodin a okamžitá kapacita je 6 
dětí. Vyškolené chůvy se dětem věnují 
individuálně a formou hry rozvíjejí jejich 
schopnosti a dovednosti. Pro děti je 
zajištěn pitný režim a celodenní stravo-
vání. Již první měsíce provozu napově-
děly, že dětská skupina bude projektem 
úspěšným a tak to bylo také druhým 
rokem fungování. Kapacita byla                    
i během roku 2019  zcela naplněna. 

K pobytu venku je využívána zahrada 
Domu pro matku a dítě, zámecký park      
a vycházky do vhodných lokalit města.

Dětská skupina ANNA funguje ve Vlašimi již druhým rokem



  Karneval v Čáslavi

Na tradiční karneval se sešli klienti 
všech služeb. Společné akce nás baví. 
Využíváme každičkou příležitost,          
abychom se poznávali a spolupracova-
li.  Nejen uvnitř Diakonie střed, ale i se 
školou Diakonie, která sídlí s námi           
v budově a pro podobné akce je naším 
milým partnerem. Masky byly nádher-
né. Tančili a bavili jsme se celé dopoled-
ne.

 V Čáslavi velmi rádi tvoříme s místní dobrovolnicí 

Někdy je až neuvěřitelné, co vše dokáže 
s našimi klienty vyrobit. Chodí mezi ně 
ráda a často, ale chce zůstat v anonymi-
tě, tak za ní hovoří nádherné výrobky.
„Máme zimu, tak jsme se vrhli na netra-
diční sněhuláky ze dřevěných hranolů. 
Natřeli jsme dřevo bílou barvou a podle 
šablon nanesli šedé vločky. Domalovali 
jsme obličej a z alobalu vytvarovali                 
a nabarvili nos. Jako čepice nám 
posloužila stará ponožka, která je 
vycpaná zbytky vatelínu. Pak už jen 
stačilo trochu doladit detaily a sněhulák 
byl na světě.”
Nádherní sněhuláci přes zimu vítali 
všechny návštěvníky i domácí ve vstup-
ní hale Diakonie.

Dne 14. 2. 2019 se v Kolíně konaly již 
16. Zimní hry pro radost, kterých se jako 
každý rok zúčastnili klienti Sociálně 
terapeutických dílen a Denního stacio-
náře v Čáslavi. Soutěžící si vyzkoušeli 
různé disciplíny, při kterých si procvičili 
jemnou a hrubou motoriku a důležitou 
týmovou spolupráci. Dále se zapojili           
do soutěže o nejoriginálnější snowbo-
ard a Diakonii tak skvěle reprezentova-
li. Celou akci provázela příjemná                
a přátelská atmosféra.

Čáslavští klienti se zúčastnili Zimních her pro radost.



Velikonoční slavnost v Evangelickém kostele

Kromě poutavého vyprávění paní farářky 

Duškové rozezněly kostel i tematické 
spirituály. Zpěvu se ujali čáslavští klienti, 
kteří se společně s pracovníky na tuto 
událost pečlivě připravovali. Podpořit je 
přišli učitelé a žáci Speciální školy             
i klienti kolínských dílen. Velikonoční 
poselství jsme tak sdíleli v hojném počtu 
a každý si mohl jeho dílek odnést s sebou 
domů.

Předvelikonoční období bývá plné    
příprav, shonu a také těšení na nadchá-
zející svátky. Každoročně však všechen  
tento mumraj na několik okamžiků zcela 
utichne. Společně s klienty a žáky 
Speciální školy se sejdeme v čáslav-
ském evangelickém kostele a zavzpomí-
náme na tradiční velikonoční příběh.

Férová snídaně patří k našim každo-
ročním rituálům. Na zahradě Diakonie 
se scházíme ve velkém počtu i s farníky 
a společně posnídáme, popovídáme si 
o životě a podpoříme „férové” podnika-
tele a výrobky. 

Každý rok se spolu s farností připojujeme k akci Férová snídaně

V Čáslavi jsme díky sponzorům opravili plůtky na zahradě

LESS & TIMBER, a.s. 
COLORLAK, a.s. 

Poděkování patří firmám Děkujeme. 

Nové plůtky postavili naši šikovní údrž-
báři ze dřeva, které nám věnovala místní 
pila v Čáslavi, a natřené jsou barvou              
na kterou částečně přispěla firma 
Colorlak.



Rádi pořádáme dny otevřených dveří a vítáme ve službách návštěvníky

Děkujeme všem, kdo nás přišli podpořit   
a přispěli tak ke zdaru celé akce.

Nejinak tomu bylo i v Libici nad Cidlinou               
v Domově pro seniory. Den otevřených 
dveří v Evangelickém domově probíhal    
v optimistickém, přátelském duchu                  
a přivedl do prostor Domova mnoho 
návštěvníků i radosti. Každý, kdo přišel 
na návštěvu se dozvěděl vše důležité                
o našich službách, ale v případě zájmu            
i o historii Domova. 

Hned při prvním setkání jsme si zamilo-
vali pejska Goshe a jeho paničku,               
a tak jsme s nimi navázali spolupráci            
a mohli se těšit z jejich návštěv pravidel-
ně.

Canisterapie se stala naší pravidelnou zábavou i prací v Čáslavi

Slavnostně jsme sbírku zahájili na Dni otevřených dveří Letiště Čáslav.

Pod hlavičkou Diakonie ČCE jsme otevřeli Veřejnou sbírku na fasádu budovy 
Diakonie ČCE v Čáslavi.

Veřejná sbírka na podporu Diakonie 
ČCE - středisko Střední Čechy, konkrét-
ně věnovaná rekonstrukci budovy                  
v Čáslavi, začala 25. 5. 2019 na Dni 
otevřených dveří Letiště Čáslav.
21.zTL Čáslav je naším sbírkovým 
regionálním partnerem.
Záštitu nad sbírkou a celostátním part-
nerem sbírky se stala Akce Cihla a její 
partneři Česká televize a Stavební 
spořitelna České spořitelny.



Ve Vlašimi proběhl Den pro Diakonii

Tradicí  ve Vlaš imi  je  také akce                     
pro rodiny s dětmi v zámeckém parku.             
S názvem „Den pro Diakonii” a podtitu-
lem „zábavné odpoledne pro děti” se 
konala také letos. 
Děti si užily procházku parkem, spoustu 
soutěží a lanové překážky. K dispozici 
bylo také občerstvení a dostatečná 
zásoba odměn pro všechny.

     V Čáslavi jsme vyzkoušeli naprostou 
novinku - charitativní cvičení. Moc se 
nám to líbilo a slíbili jsme si vzájemnou 
spolupráci i do budoucna.

Charitativní cvičení v Čáslavi

28. září jsme se zúčastnili v Libici 
Slavníkovského dne, který na místním 
historickém hradišti pořádal evangelický 
sbor. Program byl víc než zajímavý: 
otevření Pamětní síně Slavníkovské 
Libice, přednáška, interaktivní program 
pro děti, aktivity a hry pro nejmenší, 
skákací hrad atd.

Slavníkovský den v Libici nad Cidlinou



V Kolíně se konal Řepánkový den a ruku k dílu přiložili i v Domově v Libici

Upéct dobrý řepánek je umění a v Kolíně 
na pečení tolika řepánků nejsou prostory. 
Svoji kuchyni a také šikovné ruce kucha-
řek nabídl Domov v Libici. Nakonec se 
tam sešly šikovné kuchařinky z několika 
služeb a výsledkem byly nadýchané, 
slaďounké bochánky, po kterých se                 
v Kolíně na Řepánkovém dni jenom 
zaprášilo.

Klienti pomůžou v lese, nebo u rybníka             
a na oplátku se mohou zúčastnit růz-
ných akcí, které tato sdružení pořádají.

Rádi spolupracují s různými organizace-
mi, například myslivci a rybáři. 

V letošním roce jsme pomáhali v lese             
s novými oplocenkami, s úklidem                  
a sekáním trávy okolo rybníků atd,

Klienti z čáslavské STD se práce nebojí 

Kutnohorská Sociálně terapeutická dílna 
funguje od konce roku 2018. Postupně si 
získává nejen své klienty, ale také spolu-
pracující organizace ze svého okolí.
Na začátku listopadu zde byli na exkurzi 
klienti a pracovníci z organizace Rytmus. 
Prohlédli si naše prostory, viděli naše 
klienty při práci a zakoupili si výrobky, 
které v dílně vznikají. Příjemně jsme si 
popovídali při čaji a kávě. Klientům                    
z Rytmusu se u nás líbilo a třeba                    
do budoucna budou i naši dílnu také 
navštěvovat.

Kutnohorskou dílnu navštívila vzácná návštěva



Setkávání generací v Domově v Libici probíhá po celý rok

S dětmi  jsme v kontaktu často. 
Potkáváme se se žáky ZŠ ve Velkém 
Oseku, spolupracujeme se ZUŠ i sborem 
Osecký skřivánek. Nejvíc se ale vídáme 
s předškoláky z  místní MŠ Šikulka. 
Děti ze školky jsou u nás častými hosty                  
a přinášejí s sebou radost a energii. My 
jim na oplátku čteme pohádky, pořádáme 
společné výtvarné dílny nebo sportovní 
soutěže. 

Adventní čas je ve všech službách 
nabitý. Všude se vyrábí výzdoba, peče 
se cukroví. 
V Čáslavi a Kolíně probíhají velké 
vánoční prodejní výstavy. 
V seniorských službách jsme rádi                 
za návštěvy Ježíškových vnoučat, která 
tradičně přináší mnoho radosti.
Ve Vlašimi probíhá advent obzvlášť 
radostně, protože se vše přizpůsobuje 
přítomnosti dětí.
Společně se spřátelenými sbory se 
konají adventní bohoslužby a zamyšle-
ní.

Advent a vánoce slavíme ve všech službách 

Obdarovanými byly organizace v okolí 
Čáslavi, které pomáhají potřebným 
dětem a jejich rodinám.

Konec roku jsme završili nadělováním 
dárků. Připojili jsme se k celodiakonické 
sbírce Krabice od bot a vybírali a násled-
ně  nadě lova l i  dá rečky  dě tem,                  
které nemají tolik štěstí v životě, aby jim 
nadílku mohli obstarat rodiče. 
Velké poděkování za spolupráci patří         
FS Čáslav, Dobročinnému spolku Marta 
a pracovníkům Diakonie Čáslav a klien-
tům STD Čáslav.

Krabice od bot



 Dárci a podporovatelé roku 2019

Apolen Pavel, ATF fishing s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Bartůněk Bohumil, Bartůněk Jan, Branda Michal, Catering Chotěboř s.r.o., 
COLORLAK, a.s., Diakonie ČCE, Dobročinný spolek Marta, Doušová Zdeňka, 
Dvořáková Jitka, FS ČCE v Brandýse nad Orlicí, FS ČCE v Mělníku, FS ČCE 
Praha 2, Frančík Lukáš, GIVT.cz s. r. o., Gonda Marián, Havlíčková Dušková 
Drahomíra, Herp Franz Joachim, Chábová Monika, IKEA Česká republika, 
s.r.o., Jagello 2000, z.s., Janoušová Věra, Jelínek Zdeněk, JMT HEALTH, 
s.r.o., Jokešová Jana, Kristín Roman, Kryvoš Stanislav, Lásková Hana, 
LEGRAND s.r.o., LESS & TIMBER, a.s., Lidl Česká republika v.o.s., Linhart 
Aleš, Lučanová Dana, Mašínová Květuše, Město Benešov, Město Bystřice, 
Město Čáslav, Město Golčův Jeníkov, Město Kolín, Město Kostelec nad Černý-
mi Lesy, Město Městec Králové, Město Nymburk, Město Pečky, Město 
Poděbrady, Město Vlašim, Město Votice, Nadace AGROFERT, Nadace J&T, 
Nadace ČEZ, Nadace VIA, Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta, Neklapil Milan, 
Obec Běrunice, Obec Církvice, Obec Chotusice, Obec Choťánky, Obec 
Chroustov, Obec Libice nad Cidlinou, Obec Odřepsy, Obec Senice, Obec 
Schořov, Obec Tupadly, Obec Veltruby, Obec Vrdy, Oddíl Judo ZŠ Sadová 
Čáslav, z.s., Palánová Alena, Pánek Adam, Poděbradský seniorát ČCE, Polák 
Jan, Portus Praha, z.ú., Prádelna Kyselý, a.s., Rathausová Eva, Rumanová 
Pavlína, Sbor ČCE Nymburk, SDH Libice, Sklenářová Dana, Soběslavský Jan 
Sodexo Pass Česká republika a.s., Solařová Stanislava, Souček Pavel, 
Součková Drahomíra, Soukup Michal, Ing., Sova Ivan, Stehnová Ilona, 
Středočeský kraj, Štěpán Pecháček, Technické služby Vlašim s.r.o., Teplý 
Jaroslav, TESCO Kolín, TESCO Poděbrady, Troppová Pavlína, Ing., Vojenský 
útvar 7214 – 21. základna taktického letectva Čáslav, Votýpka Pavel, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, W.A.G. payment solutions, a.s., Wagner 
Eduard, Základní umělecká škola Poděbrady, Zemanová Dagmar, Zemanová 
Lenka.

 Poděkování 
Naše velké poděkování patří všem dárcům, sponzorům, podporovatelům 

a přátelům Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy. Děkujeme, že jste             

s námi!



diakonie.stred

Bc. Dana Lučanová - manažerka služeb pro osoby v tíživé sociální situaci, 
členka správní rady

 Správní rada

tel.: 739 244 771; e-mail: dvorak.petr@diakonie-stred.cz

Mgr. Dana Batalová - manažerka služeb pro seniory, členka správní rady

tel.: 739 358 544; e-mail: apolen.pavel@diakonie-stred.cz

Datová schránka: gzcui5f

Mgr. Bc. Radka Štroblová - manažerka služeb pro lidi se zdrav. postižením, 
členka správní rady
tel.: 736 485 453; e-mail: stroblova.radka@diakonie-stred.cz    

tel.: 734 809 127; e-mail: batalova.dana@diakonie-stred.cz    

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. - ředitel střediska a předseda správní rady

Pavel Apolen - vedoucí podpůrných služeb, člen správní rady

tel.: 734 410 990; e-mail:  lucanova.dana@diakonie-stred.cz    

 

tel.: 734 516 734; e-mail:  cerna.marketa@diakonie-stred.cz 

Ilona Stehnová - účetní
tel.: 734 410 993, e-mail: stehnova.ilona@diakonie-stred.cz  
  

 Další kontakty

Mgr. Markéta Černá, Ph.D. - administrativa + dárcovství

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

www.diakonie-stred.cz

 Sídlo organizace

Kouřimská 15
280 02 Kolín
IČ: 42744326

 Kontakty 

mailto:reditel.stred@diakonie.cz
mailto:podpora.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:administrativa.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz
mailto:administrativa.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz
http://www.diakonie-stred.cz
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ROZVAHA  
v plném rozsahu k 31. 12. 2019  

sestavená podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

Účetní jednotka:  Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, 280 02  Kolín 2, IČ 42744326. 

Právní forma:  Účetní jednotka je evidovanou právnickou osobou ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) zákona o církvích a náboženských 
společnostech č. 3/2002 Sb. a je zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury 
České republiky pod evidenčním číslem 9-286/2003-15222. 

Označení AKTIVA 
 

Číslo 
řádku 

Stav      
k prvnímu 

dni 
k posled-
nímu dni 

     
účetního období v tis. Kč  

     1  2  

A. 
 

  Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 53 388 54 837  
I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. 9 0  0    

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  2 0  0    
2. Software  3 0  0    
3. Ocenitelná práva  4 0  0    
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  5 0  0    
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  6 0  0    
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  7 0  0    
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný ma-

jetek 
 8 

0  0   
II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 20 63 785  65 734    

1. Pozemky  10 909  909    
2. Umělecká díla, předměty a sbírky  11 0  0    
3. Stavby  12 59 791  59 900    
4. Hmotné movité věci a jejich soubory  13 2 886  4 673    
5. Pěstitelské celky trvalých porostů  14 0  0    
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny  15 0  0    
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  16 0  0    
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  17 0  0    
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  18 199  252    

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný maje-
tek 

 19 
0  0   

III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7. 28 200  200    
1. Podíly v osobách ovládaných nebo ovládajících  21 200  200    
2. Podíly v osobách s podstatným vlivem  22 0  0    
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  23 0  0    
4. Zápůjčky organizačním složkám  24 0  0    
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky  25 0  0    
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  26 0  0   

IV.   Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až 
IV.11. 

40 
– 10 597  – 11 097    

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a  
vývoje 

 29 
0  0    

2. Oprávky k softwaru  30 0  0    
3. Oprávky k ocenitelným právům  31 0  0    
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému  

nehmotnému majetku 
 32 

0  0    
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému  

nehmotnému majetku 
 33 

0  0    
6. Oprávky ke stavbám  34 – 9 217  – 9 913    
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým  

věcem 
 35 

– 1 380  – 1 184    
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů  36 0  0    
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům  37 0  0    

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku 

 38 
0  0    

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému 
majetku 

 39 
0  0  
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Označení AKTIVA Číslo 
řádku 

Stav 

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

účetního období v tis. Kč  
     1  2  

B. 
 

  Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 28 673  19 804   
I.   Zásoby celkem Součet I.1. až I.9. 51 223 216   

1. Materiál na skladě  42 211  202    
2. Materiál na cestě  43 0  0    
3. Nedokončená výroba  44 0  0    
4. Polotovary vlastní výroby  45 0  0    
5. Výrobky  46 0  0    
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  47 0  0    
7. Zboží na skladě a v prodejnách  48 12  14    
8. Zboží na cestě  49 0  0    
9. Poskytnuté zálohy na zásoby  50 0  0   

II.   Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 71 15 085 7085   
1. Odběratelé  52 30  11    
2. Směnky k inkasu  53 0  0    
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry  54 0  0    
4. Poskytnuté provozní zálohy  55 11  20    
5. Ostatní pohledávky  56 1 581  1 772    
6. Pohledávky za zaměstnanci  57 1  2   
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe-

čení a veřejného zdravotního pojištění 
 58 

0  0    
8. Daň z příjmů  59 0  0    
9. Ostatní přímé daně  60 0  0    

10. Daň z přidané hodnoty  61 0  0    
11. Ostatní daně a poplatky  62 0  0    
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 

rozpočtem 
 63 

13  11    
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočty 

orgánů územních samosprávných celků 
 64 

11 442 1 774   
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve spo-

lečnosti 
 65 

0  0    
15. Pohledávky z pevných termínových operací a 

opcí 
 66 

0  0    
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů  67 0  0    
17. Jiné pohledávky  68 44  15   
18. Dohadné účty aktivní  69 1 963 3 480   
19. Opravná položka k pohledávkám  70 0  0   

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 80 13 156  12 280    
1. Peněžní prostředky v pokladně  72 247 183   
2. Ceniny  73 14  3    
3. Peněžní prostředky na účtech  74 12 895  12 094    
4. Majetkové cenné papíry k obchodování  75 0  0    
5. Dluhové cenné papíry k obchodování  76 0  0    
6. Ostatní cenné papíry  77 0  0    
7. Peníze na cestě  79 0  0   

IV.   Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až 
IV.3. 

84 
209  223    

1. Náklady příštích období  81 209  223    
2. Příjmy příštích období  82 0  0  

∑ 
 

  Aktiva celkem Součet A. až B. 85 82 061  74 641    
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Označení PASIVA Číslo 
řádku 

Stav 

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

účetního období v tis. Kč  
     1 2 

A. 
 

  Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 61 449 62 788  
I.   Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90 60 755  62 623    

1. Vlastní jmění  87 53 387 54 838   
2. Fondy  88 7 368  7 785    
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního ma-

jetku a závazků 
 89 

0  0   
II.   Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 94 694 165   

1. Účet výsledku hospodaření  91 x 165    
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  92 694 x   
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 

let 
 93 

0  0  

B. 
 

  Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 20 612 11 853  
I.   Rezervy celkem Hodnota I.1. 97 0  0    

1. Rezervy  96 0  0   
II.   Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7. 105 0  0    

1. Dlouhodobé úvěry  98 0  0    
2. Vydané dluhopisy  99 0  0    
3. Závazky z pronájmu  100 0  0    
4. Přijaté dlouhodobé zálohy  101 0  0    
5. Dlouhodobé směnky k úhradě  102 0  0    
6. Dohadné účty pasivní  103 0  0    
7. Ostatní dlouhodobé závazky  104 0  0   

III.   Krátkodobé závazky celkem Součet  
III.1. až. III.23. 

129 
8 765  10 035    

1. Dodavatelé  106 826  824    
2. Směnky k úhradě  107 0  0    
3. Přijaté zálohy  108 1 397 2 808   
4. Ostatní závazky  109 1 953 2 743   
5. Zaměstnanci  110 2 553 2 138   
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům  111 0  2    
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění 
 112 

1 508 1 206   
8. Daň z příjmů  113 0  0    
9. Ostatní přímé daně  114 391 255   

10. Daň z přidané hodnoty  115 0  0    
11. Ostatní daně a poplatky  116 0  0    
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu  117 0  0    
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních 

samosprávných celků 
 118 

0  0    
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pa-

pírů a podílů 
 119 

0  0    
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společ-

nosti 
 120 

0  0    
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí  121 0  0    
17. Jiné závazky  122 0 0   
18. Krátkodobé úvěry  123 0  0    
19. Eskontní úvěry  124 0  0    
20. Vydané krátkodobé dluhopisy  125 0  0    
21. Vlastní dluhopisy  126 0  0    
22. Dohadné účty pasivní  127 137  59    
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  128 0  0    
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Označení PASIVA Číslo 
řádku 

Stav 

k prvnímu 
dni 

k posled-
nímu dni 

účetního období v tis. Kč  
     1 2  

IV.   Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 133 11 847 1 818   
1. Výdaje příštích období (383) 130 0  0    
2. Výnosy příštích období (384) 131 11847 1 818 

∑ 
 

  Pasiva celkem Součet A. až B. 134 82 061  74 641  

        

Sestaveno dne: 29.6.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
   

 
   

PhDr. Petr DVOŘÁK, Ph.D., ředitel a předseda správní rady 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
v plném rozsahu k 31. 12. 2019  

sestavený podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

Účetní jednotka:  Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, 280 02  Kolín 2, IČ 42744326. 

Právní forma:  Účetní jednotka je evidovanou právnickou osobou ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) zákona o církvích a náboženských 
společnostech č. 3/2002 Sb. a je zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury 
České republiky pod evidenčním číslem 9-286/2003-15222. 

Označení Položka výkazu  
Čís
-lo 
řád
-ku 

Činnost Celkem 

 

 
  

 

  Hlavní Hospo-
dářská 

        v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

          5 6 7 

A.     Náklady   1 – – – 

  I.   Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 12 809  475  13 284  

    1. Spotřeba materiálu, energie a  
ostatních neskladovaných dodávek 

  3 
7 689 106  7 795 

    2. Prodané zboží   4 0  62 62 

    3. Opravy a udržování   5 842 38 880 

    4. Náklady na cestovné   6 64  0  64 

    5. Náklady na reprezentaci   7 608 1 609 

    6. Ostatní služby   8 3 606 268 3 874 

  II.   Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9 0  0  0  

    7. Změna stavu zásob vlastní činnosti   10 0  0  0  

    8. Aktivace materiálu, zboží a  
vnitroorganizačních služeb 

  11 
0  0  0  

    9. Aktivace dlouhodobého majetku   12 0  0  0  

  III.   Osobní náklady Součet A.III.10. až 
A.III.14. 

13 
44 615  0  44 615  

    10. Mzdové náklady   14 32 963  0  32 963 

    11. Zákonné sociální pojištění   15 10 871  0  10871 

    12. Ostatní sociální pojištění   16 0  0  0  

    13. Zákonné sociální náklady   17 669  0 669  

    14. Ostatní sociální náklady   18 112 0  112 

  IV.   Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 13 1  14  

    15. Daně a poplatky   20 13 1  14  

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

21 
207  14  221 

    16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení,  
ostatní pokuty a penále 

  22 
0  0  0 

    17. Odpis nedobytné pohledávky   23 42 0 42 

    18. Nákladové úroky   24 0  0  0  

    19. Kursové ztráty   25 0  0  0 

    20. Dary   26 0  0  0  

    21. Manka a škody   27 0  0  0  

    22. Jiné ostatní náklady   28 165 14  179 

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

Součet A.VI.23. až 
A.VI.27. 

29 
942 97  1 039  

    23. Odpisy dlouhodobého majetku   30 942  97  1 039 

    24. Prodaný dlouhodobý majetek   31 0  0  0  

    25. Prodané cenné papíry a podíly   32 0  0  0  

    26. Prodaný materiál   33 0  0  0  

    27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek   34 0  0  0  

  VII.   Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 436 0  436 

    28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky  
zúčtované mezi organizačními složkami 

  36 
436 0  436 

  VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37 0  0  0  

    29. Daň z příjmů   38 0  0  0  

∑       Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 59 022 587 59 609 
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Označení Položka výkazu  
Čís
-lo 
řád
-ku 

Činnost Celkem 

 

 
  

 

  Hlavní Hospo-
dářská 

        v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

          5 6 7 

B.     Výnosy   40 – – – 

  I.   Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 33 562  0 33 562 

    1. Provozní dotace   42 33 562  0  33 562  

  II.   Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 163  0  1 163  

    2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

  44 
24 0  24 

    3. Přijaté příspěvky (dary)   45 1 139  0 1 139 

    4. Přijaté členské příspěvky   46 0  0  0  

  III.   Tržby za vlastní výkony a za zboží Hodnota B.III. 47 23 271  987  24 258 

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

48 
710  75  785 

    5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení,  
ostatní pokuty a penále 

  49 
0  0  0  

    6. Platby za odepsané pohledávky   50 0  0  0  

    7. Výnosové úroky   51 45 0  45 

    8. Kursové zisky   52 0  0  0  

    9. Zúčtování fondů   53 658  75  733 

    10. Jiné ostatní výnosy   54 7  0 7  

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

55 
6 0  6  

    11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

  56 
0  0  0  

    12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   57 0  0  0  

    13. Tržby z prodeje materiálu   58 6  0 6  

    14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku   59 0  0  0  

    15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   60 0  0  0  

∑      Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 58 712 1 062 59 774 

         

C.     Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 – (ř. 39 – ř.37) 62 -310  475 165  

D.     Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 – ř. 37 63 -310  475  165  

 
  

     
    

Sestaveno dne: 29.6.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
  

     
 

  
  

     
   

  PhDr. Petr DVOŘÁK, Ph.D., ředitel a předseda správní rady 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








