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středisko Střední Čechy



Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

ź působí v 11 městech a obcích,

ź pomáhá potřebným již od roku 1991,
ź poskytovala v roce 2021 celkem 9 sociálních služeb ve Středočeském 

kraji,

ź zaměstnává více než 150 pracovníků,
ź naplňuje základní význam slova „diakonie”, tedy sloužit lidem,

ź vychází z křesťanských hodnot a respektuje jedinečnost každého            
člověka,

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

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

Čáslav

Kolín

Libice nad Cidlinou, 
Opolany, Pátek

Kostelec nad Černými lesy

Vlašim

Benešov

Votice

Kutná Hora

Zruč nad Sázavou



 Naše služby 

ź  Domovy se zvláštním režimem (Opolany a Pátek)
Pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence

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

Pro lidi v tíživé životní situaci

ź  Pečovatelská služba (Kostelec nad Černými lesy)

     (Čáslav, Kolín, Votice, Benešov a Zruč nad Sázavou)

Pro matky a rodiny v krizi
ź  Azylový dům pro rodiny s dětmi (Vlašim)
ź  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Vlašim a Benešov)                       

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

ź  Odborné sociální poradenství 

ź  Domov pro osoby se zdravotním postižením (Čáslav)

Pro seniory

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

V roce 2021 jsme poskytovali celkem 9 sociálních služeb pro 5 
cílových skupin.



 Sociálně terapeutické dílny 

Jaký je cíl služby?

ź  Keramická dílna.

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

Jaká je kapacita služby?

S jakými činnostmi se uživatel ve službě setká?

         onemocněním.

ź Osobám se zdravotním postižením.

ź  Dřevařská dílna.

ź  Prezentace činnosti sociálně terapeutických dílen.
ź  Pomocné práce v zajištění provozu terapeutické kavárny.

ź  Vedeme klienty k samostatnosti v rozhodování.

ź Osobám s chronickým duševním 

ź Osobám s mentálním postižením.

Služba je poskytována osobám ve věku          
16 - 64 let.

ź  Úklidové a údržbářské práce. 

Je služba omezena věkem?

ź Osobám s kombinovaným postižením.

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

ź  Práce na úpravě zeleně.

v Čáslavi od 6:30 do 15:30 na adrese Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01

Služba je poskytována bezplatně.

Komu je služba určena?

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

Pondělí - pátek (mimo státních svátků): 
V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź  Výtvarná a rukodělná dílna.

v Kolíně od 7:00 do 15:30 na adrese Kouřimská 15, Kolín 280 02

30 uživatelů na pracovišti v Čáslavi, 30 v Kolíně a 10 v Kutné Hoře

Kolik služba stojí?

Místo poskytování: Čáslav,  Kolín, tel.: 734 410 996 ; e-mail: 
Vedoucí služby: Dagmar Zemanová, DiS.Ambulantní sociální služba

zemanova.dagmar@diakonie-stred.cz                                           Kutná Hora

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


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 Podporujeme pohyb, posilování fyzické kondice a celkově zdravého způsobu života.

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

Kolik služba stojí?

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

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

Komu je služba určena?

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 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.

Na co se služba zaměřuje?

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.

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 Pomáháme uživatelům 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 14 lůžek.

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

 Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Pobytová sociální služba

tel.: 736 485 455 ; e-mail: 
solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

Místo poskytování: Čáslav 
Vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


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

Je služba omezena věkem?
Službu poskytujeme osobám ve věku 
od 5 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 uživatelů a snažíme se o zajištění péče ve spolupráci s rodinou tak, aby byly 
zachovány přirozené vazby, které jsou důležité pro každého člověka.

Na co se služba zaměřuje?
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.
ź Poskytujeme jim stravu a vedeme je k samostatnému stolování.
ź Podporujeme kontakt uživatelů se společenským prostředím formou užívání běžných 

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

ní, příprava stravy apod.
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.

ź Učíme uživatele využívat běžně dostupné veřejné služby.
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.

Jaká je kapacita služby?

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

Celková kapacita činí 12 uživatelů.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Kolik služba stojí?

 Denní stacionář 
Vedoucí služby: Bc. Stanislava Solařová
tel.: 736 485 455 ; e-mail: Místo poskytování: Čáslav 

Ambulantní sociální služba

solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


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 nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?

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

ź Podporujeme obyvatele v nácviku základních sebe-obslužných činností.

ź Obyvatele zapojujeme do činností v Domově i mimo něj, usilujeme o jejich aktivizaci.

Je služba omezena věkem?

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

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.

Komu je služba určena?

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

Jaký je cíl služby?
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.

ź Pomáháme obyvatelům při uplatňování práv  a při obstarávání osobních záležitostí.

Na co se služba zaměřuje?

ź Podporujeme kontakt se společenským prostředím (s rodinou a blízkými, a s běžným 
společenským prostředím formou návštěv, vycházek a užíváním běžných dostup-
ných služeb).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

ź Poskytujeme také celodenní stravu.

Celková kapacita činí 28 lůžek v Libici nad Cidlinou a 24 v Kostelci nad Černými lesy.

Kolik služba stojí?

 Domov pro seniory 
Pobytová sociální služba Manažerka služby: Mgr. Dana Batalová

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

Místo poskytování: Libice nad Cidlinou, 
Kostelec nad Černými lesy 
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Umožnit uživatelům a jejich blízkým důstojný a spokojený život s důrazem na zachování 
jejich jedinečnosti, důstojnosti, včetně práva na sebeurčení.

Služba je poskytována osobám ve věku od 27 let.

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

Celková kapacita činí 40 uživatelů.

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.).

Je služba omezena věkem?

Na co se služba zaměřuje?

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

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

ź Pomáháme s osobní hygienou.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Jaká je kapacita služby?

Komu je služba určena?

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

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

Jaký je cíl služby?

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.

Kolik služba stojí?

 Pečovatelská služba 
Manažerka služby: Mgr. Dana BatalováTerenní sociální služba

Místo poskytování: 
Kostelec nad Černými lesy a okolí

tel.: 734 809 127 ; e-mail: 
batalova.dana@diakonie-stred.cz
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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 55 let (s výjimkou od 50 let).

Komu je služba určena?

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 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.

Jaký je cíl služby?

Na co se služba zaměřuje?
ź Obyvatelům poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích           

s užíváním společných prostor včetně úklidu, praní a pod.
ź Poskytujeme jim  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,  při osobní hygieně.

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

ź Podporujeme kontakt se společenským prostředím (s rodinou a blízkými, a s běžným 
společenským prostředím formou návštěv, vycházek a užíváním běžných dostup-
ných služeb).

Služba je poskytována nepřetržitě.

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

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

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Kolik služba stojí?

ź Podporujeme obyvatele v nácviku základních sebe-obslužných činností.

Jaká je kapacita služby?

 Domovy se zvláštním režimem 
Manažerka služby: Mgr. Dana BatalováPobytová sociální služba

Místo poskytování: Opolany a Pátek 
batalova.dana@diakonie-stred.cz
tel.: 734 809 127 ; e-mail: 
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ź Posilujeme uživatelům  sebevědomí a sebehodnocení.

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.

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.

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

z toho 16 lůžek pro dospělé.

Kolik služba stojí?

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

poskytována?

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?

Na co se služba zaměřuje?

Komu je služba určena?

Jaký je cíl služby?

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

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 

Služba je poskytována nepřetržitě.

Jaká je kapacita služby?
Celková kapacita služby je 40 osob, 

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

 Azylový dům pro rodiny s dětmi 
Pobytová sociální služba

fojtikova.katerina@diakonie-stred.cz

Vedoucí služby: Bc. Kateřina Fojtíková
Místo poskytování: Vlašim tel.: 734 177 702 ; e-mail: 
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ź  ohrožen všestranný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace,

ź  dítě ohroženo odebráním z rodiny,

ź  Rodina zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro vývoj dítěte.

ź podpora ve využívání široké rodiny při řešení nepříznivé životní situace,
ź zlepšení a upevnění vztahů v rodině,

ź  problém u dětí se školní docházkou či prospěchem,

U terénní formy 17 rodin (10 Vlašim, 7 Benešov).

ź zvyšování rodičovských kompetencí při výchově a péči o dítě,
ź utváření bezpečného a podnětného rodinného prostředí,

Služba je poskytována bezplatně.

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

ź  Rodiče (pečující osoby) dbají a podporují dítě při zvládání vzdělávacího procesu.
ź  Rodiče (pečující osoby) a děti dodržují společenské normy a plní své povinnosti.
ź  Rodiče (pečující osoby) zvládají své rodičovské kompetence.

Na co se služba zaměřuje?

Komu je služba určena?

Je služba omezena věkem?

Služba je poskytována rodinám s dětmi ve věku 0-18 let, ve kterých je:

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

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

ź podpora ve využívání dostupných veřejných služeb,
ź pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění rodičů,
ź pomoc při dluhových obtížích rodiny,
ź podpora v udržení nebo nalezení vhodného bydlení pro rodinu.

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

U terénní formy: pondělí - čtvrtek 12:00 - 17:00. 
U ambulantní formy: pondělí + úterý 8:00 - 11:00.

Jaká je kapacita služby?

U ambulantní formy 25 rodin (15 Vlašim, 10 Benešov).

Kolik služba stojí?

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

tel.: 734 410 997; e-mail: 
 Ambulantní a terénní sociální služba
Místo poskytování: Vlašim a Benešov 

Vedoucí služby: Bc. Tereza Štiková

stikova.tereza@diakonie-stred.cz

mailto:vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz


Komu je služba určena?

ź Ochrana spotřebitele.
ź Zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí.

Je služba omezena věkem?

Lidem, kteří se dostali do situace zadlužení – poradna je akreditovanou osobou                    
pro podávání návrhů na oddlužení soudní cestou (na všech svých pracovištích).

ź Majetkoprávní vztahy a náhrada škody.

ź V případě potřeby asistujeme při konkrétních úkonech.

ź Finanční a rozpočtová problematika.

Kolik služba stojí?

Služba není nijak věkově omezena.

ź Pomáháme mu také uvědomit si svá práva a povinnosti.
ź Pomáháme klientovi zorientovat se ve své životní situaci, převzít za ni odpovědnost.

ź Provázíme klienta po celou dobu řešení jeho situace.

ź Poskytujeme odborné rady a pomoc.

Jaký je cíl služby?

Všem lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a nedokáží ji vyřešit vlastními silami.

Služba je bezplatná, nestranná, nezávislá a diskrétní.  
Od roku 2010 jsme členská poradna Asociace občanských poraden.

V jakých oblastech klientům pomáháme?

ź Poskytujeme věcně správné informace a kontakty na odborná pracoviště.

ź Sociální dávky, sociální pomoc a pojištění.
ź Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost.
ź Bydlení, rodina a partnerské vztahy.

Na co se služba zaměřuje?

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.

ź Základy práva ČR, právní systém EU.
ź Občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

Služba je poskytována bezplatně.

 Odborné sociální poradenství 

Místo poskytování: Čáslav, Kolín, 
Votice, Benešov a Zruč nad Sázavou

 Ambulantní sociální služba Vedoucí služby: Mgr. V. Šnajdarová
tel.: 327 314 379 ; e-mail: 
snajdarova.vladimira@diakonie-stred.cz

mailto:socialni-libice.stred@diakonie.cz


Služba je určena rodičům malých dětí, aby mohli docházet do zaměstnání nebo si aktiv-
ně zaměstnání hledat, případně dostudovat nebo absolvovat rekvalifikační kurz.

Přijímány jsou děti od věku 2 let do začátku školní docházky.

Komu je služba určena?

Je služba omezena věkem?

Služba zajišťuje hlídání malých dětí. Zaměřuje se na individuální zajištění potřeb dětí, 
na rozvoj jejich schopností, hygienických a kulturních návyků. Děti se učí pobytu v kolek-
tivu, vzájemnému respektu a spolupráci.

Umožnit rodičům malých dětí návrat na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovole-
né a zároveň sladit rodinný život s profesním.

Jaký je cíl služby?

Okamžitá kapacita je 6 dětí. Zapsaných je 8 až 9 dětí, aby bylo možné mít každý den 
naplněnou kapacitu.

V jakém časovém rozsahu je služby poskytována?

Kolik služba stojí?

Na co se služba zaměřuje?

Provozní doba je každý pracovní den od 6 do 18 hodin.

Jaká je kapacita služby?

Služba je poskytována zdarma, rodiče platí pouze stravné dle Smlouvy o poskytování 
služby hlídání dítěte.

 Dětská skupina Anna  

koziskova.ivana@diakonie-stred.cz

Vedoucí služby: Bc. Ivana Kožíšková
tel.: 734 410 992  ; e-mail: Místo poskytování: Vlašim

 Evidovaná dětská skupina

mailto:koziskova.ivana@diakonie-stred.cz


 Stalo se v roce 2021 ... 

... aneb ze života středočeské Diakonie
 

V roce 2021 stále přetrvávala pandemie 
Covid 19. Nestálost situace byla                  
pro sociální služby náročná. Přesto už 
však byly některé věci jednodušší. 
Například vybavenost ochrannými 
pomůckami, na které jsme si mohli 
požádat o grant u různých organizací 
nebo nám byly přímo darovány.

V pobytových službách docházelo                
stále k zákazům vycházek a návštěv. 
Pravidla byla často měněna a upřesňo-
vána. 

V souladu s počtem očkovaných obyva-
tel se některá opatření zmírňovala.                
Na začátku roku docházelo stále ještě            

k  uzavírání a opětovnému otevírání 
některých služeb dle aktuální pandemic-
ké situace a nařízení vlády a MPSV. 

Pandemie se v  ČR pro jevova la                     
ve vlnách, kdy částečná rozvolňování 
střídala opětovná uzavírání. 

Po celém světě i v ČR se očkovalo.            
V sociálních službách přednostně                 
u uživatelů i u zaměstnanců.                   V nastalé zmatečné situaci jsme museli 

opět zrušit náš Diakonický ples v Čásla-
vi, což nás velmi mrzelo. 

Současně byl rok 2021 stále ještě významně ovlivněn pandemií COVID19,               
i když se situace pomalu lepšila. Z důvodu nestálosti situace jsme však opět 
museli zrušit tradiční Dobročinný ples v Čáslavi.

Jednalo se o pracoviště Libice nad Cidlinou a Čáslav.
V roce 2021 slavila dvě naše pracoviště 30 let svého působení. 



Notebooky pro děti ve Vlašimi v AD a SAS od Výboru dobré vůle

Jsme rádi, že jsme mohli s podporou této 
nadace pomoci dětem s distanční      
výukou. Z programu Fond pomoci 
potřebným jsme získali příspěvek na 3 
notebooky, které dětem pomáhaly se 
školními povinnostmi. 

Na začátku roku byly stále ještě uzavře-
né školy. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy 
Havlové byla jednou z organizací,            
které nám pomohly vybavit sociálně 
slabé děti v našich službách notebooky.

Pracovnice Dětské skupiny ANNA ve 
Vlašimi se velmi snažily, aby i v této 
složité době měly děti důvod k radosti. 
Potěšil je sníh, kterého letos napadlo 
hodně. Chodily se ven klouzat, koulovat 
a sledovat stopy ve sněhu. Pak se               

ve třídě ohřály teplým čajem a věnovaly 
se výtvarným činnostem a hrám.

Radu, pomoc a povzbuzení nabízely poradny i v době 
koronavirové krize. Podle aktuálních vládních nařízení 
se na ně mohli zájemci obracet osobně, telefonicky                           
nebo e-mailem. 
Na Občanské poradny Diakonie Střed se v roce 2021  
obrátilo celkem 270 klientů. V roce 2021 jste nás mohli 
navštívit na pěti pracovištích -  v Čáslavi, Kolíně, 
Benešově, Voticích a ve Zruči nad Sázavou.

   Občanské poradny nabízely podporu i v době pandemie 

   Leden v dětské skupině ANNA ve Vlašimi



   Sněhu si užívali i uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením      
   v Čáslavi

 I v Domově v Opolanech mají rádi sníh

Postavili si sněhuláka a vzpomínali            
na dětství...na koulovačky, sáňkování, 
první pokusy o lyžování....a došlo             
i na písničky o zimě....  " Sněží, sněží, 
mráz po zádech běží...."❄☃️

Na začátku roku byl všude sníh. 
Uživatelé Domova v Opolanech jsou 
však velmi křehkou skupinou seniorů            
v našich službách, takže kvůli přetrváva-
jící pandemii COVIDU nemohli ven. 
I tak si sněhu ale užívali, i když trošku 
jinak.

Aktivity se přizpůsobovaly zejména 
zákazům vycházek a omezení aktivit 
venku mezi lidmi. 

Za přísného dodržování opatření,   
která MPSV pravidelně upravovala, 
fungovaly všechny naše dílny STD. 

V Kolíně se na počátku roku vrhli                
na výrobu výrobků na prodejní trhy           
a akce, které se snad brzy obnoví. 
Dále hráli hry, vzdělávali se a vymýšleli 
zábavu všeho druhu.

Ani STD v Kolíně na začátku roku nezahálela 



V Čáslavi se uživatelé služeb DS a STD zapojili do vytváření kříže u kostela

Moc rádi spolupracujeme na všech 
svých pracovištích s místními spřátele-
nými sbory ČCE. V Čáslavi je tato spolu-
práce velmi milá a pravidelná. Na jaře se 
konala další společná akce.

Zkrátka kříž má pro každého trochu jiný 
význam. Chceme ty významy posbírat, 
zachytit, spojit a také vás chceme pozvat 
k interakci – můžete umístit i svůj kámen 
do společného kříže, t řeba jako               
vzpomínku na někoho b l ízkého,                
jako modlitbu nebo zbavení se nějaké 
tíhy.“: přiblížila duchovní rozměr aktivity 
Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková, 
evangelická farářka v Čáslavi.

„Děti z evangelického sboru v Čáslavi               
a klienti Diakonie Čáslav společně   
vytvořili před kostelem kříž z kamenů. 
Kříž připomíná Ježíšovu smrt, ale také 
tíhu a trápení, vždyť někdy o lidech,            
kteří to mají v životě těžké, říkáme,              
že mají kříž. Ale kříž také zobrazuje Boží 
lásku k nám lidem. 

Poděkování patří všem milým dárcům, 
kteří na lehátko přispěli. 
Pracovnice v Domově pro osoby se 
zdravotním postižením v Čáslavi mají 
zase o něco jednodušší práci při péči 
o osoby s těžkým handicapem,           
které potřebují vysokou míru individuál-
ní podpory a pravidelnou pomoc                  
v běžných úkonech během celého dne      
z důvodu snížení až ztráty soběstač-
nosti.

Ve Vlašimi rádi tvoříme

  V rámci sbírky #GivingTuesdayCZ se nám podařilo do Čáslavského Domova  
  pořídit koupací lehátko 



   V Domově v Pátku moc rádi vaří a když se nemůže kvůli COVID19 ven?

     

Kolínská kavárna "Zahrádka pod věží" hostila výstavu fotografií

Rádi bychom ještě jednou a takto          
veřejně poděkovali za hudební vystou-
pení kapely pod vedením pana Černého, 
která seniorům v Domově pro seniory             
v Kostelci nad Černými lesy zpestřila 
jedno letní sobotní odpoledne. Zahradou 
Domova se linuly melodie krásných písní 
a senioři si tento program velmi užili. 

Hudební vystoupení v Kostelci nad Černými lesy

   Také v Pátku slaví rádi narozeniny



V Čáslavi jsme opět přivítali dvě Kina na kolečkách

 

V sobotu jsme se s našimi výrobky STD 
účastnili jarmarku u evangelického 
kostela. Na Diakonické zahradě,              
kde probíhal celý sobotní den hudební 
program, jsme měli také dílničky               
pro děti. Tvořili jsme z papíru záložky             
do knihy, vyráběli hudební nástroje, 
malovali sádrové odlitky. Děti si také 
mohly nechat něco pěkného namalovat 
na obličej nebo ruce, případně nohy. 
Největší úspěch však měl náš kadeřnic-
ky salón, kde jsme tvořili divoké barevné 
účesy. O občerstvení a nápoje se po oba 
dva dny postarala paní Křivánková z KH 
se svou alternativní jídelnou U Slunce. 

Dovolte nám malé ohlédnutí za akcí 
Otevřené dvorky v Čáslavi. V pátek 3. 9. 
na zahradě Diakonie proběhlo slavnost-
ní zahájení a kulturní vystoupení. 

Počasí přálo, a tak návštěvnost byla 
hojná. Moc děkujeme všem, kteří přišli            
i těm, kteří se do akce zapojili ze strany 
organizátorů a pomocníků. 

.        

Zimní tvoření v Čáslavi

„DVORKY“ se vydařily
 



V dětské skupině ANNA ve Vlašimi je stále veselo

Když nás počasí zradí, zůstáváme uvnitř 
v herně. Hrajeme zábavné hry, učíme se 
novým dovednostem nebo tvoříme              
při výtvarných činnostech.

Hezké počasí nás láká pravidelně ven. 
Vycházky a objevování nových zákoutí  
Vlašimského parku a okolí je zábavné. 

Největší radost mají děti každoročně            
z oslavy Dne dětí, kdy tančí, plní různé 
úkoly, soutěží a domů si každý odnese 
sladkou odměnu.

( od 15:00 do 17:00 pro objednané ). 

Klient zde dostane odborné informace, 
rady, pomoc i asistenci. 

Kontaktovat  nás můžete telefonicky,            
e-mailem nebo nás navštívit osobně. 

Jak to vypadá na našem novém kontakt-
ním místě občanské poradny ve městě 
Zruč nad Sázavou, ul. Mládeže 591? 
Pojďte tam nahlédnout prostřednictvím 
fotek od naší poradkyně Bc. Adély 
Hájkové.
Připomínáme, že poradna je otevřena 
každé pondělí od 9:00 do 15:00 

Služby poradny jsou poskytovány 
bezplatně. 
Naše poradna je také akreditovanou 
osobou pro  oddlužení. 

V Pátku se slavily se narozeniny

Rádi bychom Vás seznámili s novou poradnou ve Zruči nad Sázavou



Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy oslavilo 30 LET obnovené diakonické 
práce na dvou svých pracovištích v Čáslavi a Libici nad Cidlinou.

V Libici nad Cidlinou jsme slavili                   
ve čtvrtek 7. 10. 2021 v Evangelickém 
kostele.

S básničkami a písničkami vystoupily 
děti z mateřské školky. Pár slov o zaháje-
ní činnosti naší služby přednesl bývalý 
ředitel Domova pan Pistor.  Následovalo 
setkání s Bohem - bohoslužba s paní 
farářkou Zemánkovou. Na své působení 
v začátcích naší služby zavzpomínal               
i bývalý farář Tomáš Matějovský.                  
O historii Diakonie v Libici nám vyprávěl 
pan Čejka, bývalý kronikář. Odpoledne 
zakončilo setkání s hudbou a tancem  - 
vystoupení tanečního a dramatického 
oddě len í  dě t í  ze  ZUŠ Otakara 
Vondrovice v Poděbradech.

K dispozici bylo také výborné občerstve-
ní přichystané pracovníky Domova.

 

Po celou dobu akce byla ke shlédnutí 
výstava fotek z minulosti i současnosti 
života v Domově pro seniory. 

Po úvodním slově ředitele Diakonie 
Střed PhDr. Petra Dvořáka, Ph.D.                 
a starostky Libic paní Myškové  následo-
val bohatý program.



na uplynulé roky zavzpomínaly bývalé 
řed i te lky  paní  J i tka  Richterová                       
a Květuše Mašínová. Na závěr promluvil 
současný ředitel střediska Diakonie 
Střed pan Petr Dvořák.

Jsme moc rádi, že jsme mohli 30. výročí 
Diakonie v Čáslavi oslavit nejen s našimi 
uživateli a zaměstnanci, ale také                    
s partnerským sborem ČCE v Čáslavi             
a veřejností.

Tu na závěr velmi pěkně doplnil i jazzový 
koncert hudebního uskupení Noční 
optika. Tento koncert byl zároveň             
koncertem benefičním, díky němuž se               
na podporu Diakonie v Čáslavi vybrala 
částka ve výši 3000,-Kč. Moc děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili a na činnost 
Diakonie přispěli.

V Čáslavi probíhaly oslavy společně              
s Týdnem sociálních služeb od neděle 
3. 10. do pátku 8. 10. 2021.
V neděli 3. 10. dopoledne začaly oslavy 
v Evangelickém kostele, který je                   
s Diakonií v Čáslavi velmi silně spjat. 
Paní farářka Drahomíra Dušková 
Havlíčková společně s panem farářem 
Jaroslavem Férem provedli všechny 
přítomné hosty Bohoslužbami vděčnosti 
za 30 let Diakonie. Poté následovaly 
promluvy o cestě Diakonie v Čáslavi, 

Program pokračoval i v neděli odpoled-
ne a navečer v zahradě Diakonie. 
Nejdříve vystoupily žákyně tanečního 
oboru ZUŠ J. L. Dusíka. Zde musíme 
uvést obrovské poděkování za nádheru, 
k t e r o u  j s m e  m o h l i  s h l é d n o u t . 
Vystoupení bylo jedno hezčí než druhé, 
diváci obdivovali vynikající výkony             
při moderním tanci i baletu na špičkách, 
při individuálních i skupinových vystou-
peních. Vše bylo doplněno krásnými 
kostýmy. 

V pondělí 4. 10. jsme měli na náměstí 
Jana Žižky z Trocnova informační 

stánek. Každý, kdo měl zájem, se mohl 
zastavit na kousek řeči s pracovníky                 
i uživateli našich služeb a mohl zjistit, 
které sociální služby a komu Diakonie             
v Čáslavi poskytuje. Děkujeme všem, 
kdo k nám zavítali a přispěli na naši 
veřejnou sbírku, ze které bychom jed-
nou rádi opravili část fasády budovy 
Diakonie.
V dalších dnech od úterý 5. 10. do pátku 
8. 10. mohli do budovy Diakonie                  
na Komenského náměstí zavítat zájem-
ci o exkurzi. Přivítali jsme zde žáky 
základních i studenty středních škol 
nejen přímo z Čáslavi, ale i z Kutné 
Hory, Potěh, Vrdů a Žlebů. Navštívil nás 
také místostarosta pan Horský nebo 
kaplan z vojenské letecké základny pan 
Švancara. Kromě klasické exkurze byla 
možnost si vyzkoušet i některé speciální 
pomůcky, které se využívají při práci              
s lidmi s hendikepem. 

Na taneční vystoupení navázala hudeb-
ní produkce pana Standy Jelínka,            
který do Diakonie přijel zahrát z Kutné 
Hory. Díky písničkám, krásnému           
slunečnému počasí a občerstvení,      
které si návštěvníci mohli dopřát                    
v  otevřené diakonické kavárně,                
zde panovala pohodová sváteční atmo-
sféra. 

V rámci oslav tohoto významného 
výročí byla vyhlášena výtvarná soutěž 
na nové logo pro středisko Diakonie 
Střední Čechy. 

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy oslavilo 30 LET obnovené diakonické 
práce na dvou svých pracovištích v Čáslavi a Libici nad Cidlinou.



.

    Fotogalerie z oslav 30 let Diakonie Střed v Čáslavi
    



Denní stacionář v Čáslavi navštívil Dýňový svět

Stovky pestrobarevných dýní všech 
velikostí jsou v zahradě vyskládány              
do pyramid a ornamentů. Kromě toho se 
zde děti mohou vyřádit na slámohřišti.
Mezi desítkami odrůd jsou zastoupeny 
jak dýně určené na vaření, tak čistě 
dekorativní druhy. 

Dýňový svět se na statku u Pipků otevírá 
každoročně od září minimálně do konce 
října. 

Byli to ovšem čerti hodní a domestikova-
ní, takže nejen, že nikoho neodnesli,             
ale dokonce se s námi i vyfotili.

Co naplat, vánoce už jsou na dohled               
a Domov v Opolanech navštívili čerti. 

V Pátku se slavily se narozeniny

Přiblížil se adventní čas a Opolany navštívili čerti



Čerti navštívili také Domov v Libici nad Cidlinou

Kromě čertů samozřejmě nemohl chybět 
i hodný Mikuláš a jeho pomocník anděl, 
kteří přinesli našim uživatelům dárečky.
O obyvatele Domova jsme se nebáli, 
jsou to samé hodné duše.

Pilně se také peklo cukroví a příchod 
vánočního času  jsme oslavili hostinou.

Nejprve přišli s dárečky na návštěvu 
Mikuláš, čert a anděl. 

V Pátku se slavily se narozeniny

Adventní čas se slavil i v Domově v Kostelci



Rok uběhl rychle a nachýlil se čas vánoc

V Kolíně v STD jsme navštívili trhy, 
zúčastnili se sbírky hraček a výtvarných 
potřeb a těšili se na dárky.

V Pátku se slavily se narozeniny

V Čáslavi se také konala tradiční prodejní adventní výstava a ve spolupráci               
s farností ČCE také sbírka Krabice od bot, ze které dárky putují vždy nejen do naší 
organizace, ale i do organizací v okolí.



 Sídlo organizace

Kouřimská 15
280 02 Kolín

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

IČ: 42744326
www.diakonie-stred.cz

diakonie.stred

Datová schránka: gzcui5f

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

Pavel Apolen - vedoucí podpůrných služeb, člen správní rady

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

  

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

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

tel.: 736 485 453; e-mail: stroblova.radka@diakonie-stred.cz    

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

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

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

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

Mgr. Bc. Radka Štroblová - manažerka služeb pro lidi se zdrav. postižením, 
členka správní rady

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

 Další kontakty

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

Ilona Stehnová - účetní

 Kontakty 

http://www.diakonie-stred.cz
mailto:administrativa.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:prevence.stred@diakonie.cz
mailto:reditel.stred@diakonie.cz
mailto:podpora.stred@diakonie.cz
mailto:administrativa.stred@diakonie.cz
mailto:mzdova.stred@diakonie.cz


 Dárci a podporovatelé roku 2021
Apolen Pavel, ATF fishing s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Bartůněk Bohumil, Bartůněk Jan, Blažek Vojtěch, Branda Michal, Catering 
Chotěboř s.r.o., COLORLAK, a.s., Černá Markéta, Česká lékárna holding a.s., 
ČSAD Polkost, DAFF INNOVA s.r.o., DAKO-CZ, Diakonie ČCE, DM drogerie 
markt, s.r.o., Dobročinný spolek Marta, Domino Vrdy, Doušová Zdeňka, Dvořák 
Petr, Dvořáková Jitka, Eychaner W., FIMPED, s.r.o., FS ČCE Benešov u Prahy,             
FS ČCE v Brandýse nad Orlicí, FS ČCE Čáslav, 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, Janoušová Věra, Jelínek 
Zdeněk, JMT HEALTH, s.r.o., Jokešová Jana, Kristín Roman, Kryvoš Stanislav, 
Lásková Hana, LEGRAND s.r.o., Lelek Pavel, LESS & TIMBER, a.s., Lidl 
Česká republika v.o.s., Linhart Aleš, Lučanová Dana, Mathiassen Hilde, 
Mašínová Květuše, Město Benešov, Město Bystřice, Město Čáslav, Město 
Golčův Jeníkov, Město Kolín, Město Kostelec nad Černými lesy, Město Kutná 
Hora, Město Městec Králové, Město Nymburk, Město Pečky, Město Poděbrady, 
Město Veltruby, Město Vlašim, Město Votice, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí,  Nadace ČEZ, Nadace pojišťovny Kooperativa, Nadace VIA, Neklapil 
Milan, Novotný Tomáš, Nulíčková Miroslava, NROS, 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, Odborná SŠ podnikání a mediální tvorby Kolín, 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, Seidl Jan, Siblík Petr, 
Sklenářová Dana, Slavík 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 Poděbrady, TIME, s.r.o., Tlapnet 
s.r.o.,Troppová Pavlína, Ing.,TZMO ČR, s.r.o., Uhlíř Jan, 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!
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ROZVAHA  
v plném rozsahu k 31. 12. 2021  

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 54 127 54 113  
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 66 042  67 009    

1. Pozemky  10 909  909    
2. Umělecká díla, předměty a sbírky  11 0  0    
3. Stavby  12 59 947  61 382    
4. Hmotné movité věci a jejich soubory  13 4 872  4 561    
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  18 314 157   

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 
– 12 115  – 13 096    

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 – 10 616  – 11 321    
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým  

věcem 
 35 

– 1 499  – 1 775    
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 32 889  21 477   
I.   Zásoby celkem Součet I.1. až I.9. 51 179 203   

1. Materiál na skladě  42 168  191    
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 11 12   
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 18 004 5 508   
1. Odběratelé  52 3  12    
2. Směnky k inkasu  53 0  0    
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry  54 0  0    
4. Poskytnuté provozní zálohy  55 20  9    
5. Ostatní pohledávky  56 1 591  1 664    
6. Pohledávky za zaměstnanci  57 1 3   
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 

46  959    
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočty 

orgánů územních samosprávných celků 
 64 

13 749 1 284   
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 30 18   
18. Dohadné účty aktivní  69 2 564 1 559   
19. Opravná položka k pohledávkám  70 0  0   

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 80 14 481  15 622    
1. Peněžní prostředky v pokladně  72 171 230   
2. Ceniny  73 3  6    
3. Peněžní prostředky na účtech  74 14 307  15 386    
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 
225  144    

1. Náklady příštích období  81 225  143    
2. Příjmy příštích období  82 0  1  

∑ 
 

  Aktiva celkem Součet A. až B. 85 87 016  75 590    
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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 61 993 62 791  
I.   Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 90 62 342  62 917    

1. Vlastní jmění  87 54 127 54 113   
2. Fondy  88 8 215  8 804    
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního ma-

jetku a závazků 
 89 

0  0   
II.   Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. 94 -349 -126   

1. Účet výsledku hospodaření  91 x  -126    
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  92 -349 x   
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 

let 
 93 

0  0  
B. 

 
  Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 25 023 12 799  

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 
11 090  11 342    

1. Dodavatelé  106 1 120 815   
2. Směnky k úhradě  107 0  0    
3. Přijaté zálohy  108 2 703 1 413   
4. Ostatní závazky  109 3 255 3 771   
5. Zaměstnanci  110 2 252 3 246   
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům  111 0 0   
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění 
 112 

1 280 1 762   
8. Daň z příjmů  113 0  0    
9. Ostatní přímé daně  114 295 285   

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  122 137 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 48  50    
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 13 933 1 457   
1. Výdaje příštích období (383) 130 0  4    
2. Výnosy příštích období (384) 131 13 933 1 453 

∑ 
 

  Pasiva celkem Součet A. až B. 134 87 016  75 590  
        

Sestaveno dne: 30.6.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
   

 
   

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

Digitálně podepsal PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42744326, 

o=Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, 

ou=KZ-A30-016, cn=PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., 

sn=Dvořák, givenName=Petr, 

serialNumber=P493892, title=ředitel a 

předseda správní rady 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
v plném rozsahu k 31. 12. 2021  

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 13 609  649  14 258  
    1. Spotřeba materiálu, energie a  

ostatních neskladovaných dodávek 
  3 

8 895 80  8 975 
    2. Prodané zboží   4 0  52 52 
    3. Opravy a udržování   5 613 68 681 
    4. Náklady na cestovné   6 65  0  65 
    5. Náklady na reprezentaci   7 690 0 690 
    6. Ostatní služby   8 3 346 449 3 795 
  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 

57 431  0  57 431  
    10. Mzdové náklady   14 42 304  0  42 304 
    11. Zákonné sociální pojištění   15 13810  0  13 810 
    12. Ostatní sociální pojištění   16 0  0  0  
    13. Zákonné sociální náklady   17 1 271  0 1 271  
    14. Ostatní sociální náklady   18 46 0  46 
  IV.   Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 14 1  15  
    15. Daně a poplatky   20 14 1  15  
  V.   Ostatní náklady Součet A.V.16. až 

A.V.22. 
21 

315  0 315 
    16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení,  

ostatní pokuty a penále 
  22 

2  0  2 
    17. Odpis nedobytné pohledávky   23 75 0 75 
    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 10  0  10  
    22. Jiné ostatní náklady   28 228 0  228 
  VI.   Odpisy, prodaný majetek,  

tvorba a použití rezerv a opravných položek 
Součet A.VI.23. až 
A.VI.27. 

29 
1 221 72  1 293  

    23. Odpisy dlouhodobého majetku   30 1 221  72  1 293 
    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. 35 417 0  417 
    28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky  

zúčtované mezi organizačními složkami 
  36 

417 0 417 
  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 73 007 722 73 729 
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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 50 017  0 50 017 
    1. Provozní dotace   42 50 017  0  50 017  
  II.   Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 1 908  0  1 908  
    2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami 
  44 

110 0  110 
    3. Přijaté příspěvky (dary)   45 1 798  0 1 798 
    4. Přijaté členské příspěvky   46 0  0  0  
  III.   Tržby za vlastní výkony a za zboží Hodnota B.III. 47 19 663  852  20 515 
  IV.   Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až 

B.IV.10. 
48 

1 033  69  1 102 
    5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení,  

ostatní pokuty a penále 
  49 

0  0  0  
    6. Platby za odepsané pohledávky   50 22  0  22  
    7. Výnosové úroky   51 51 0  51 
    8. Kursové zisky   52 0  0  0  
    9. Zúčtování fondů   53 868  69  937 
    10. Jiné ostatní výnosy   54 92  0 92  
  V.   Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až 

B.V.15. 
55 

61 0  61  
    11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
  56 

60  0  60  
    12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   57 0  0  0  
    13. Tržby z prodeje materiálu   58 1  0 1  
    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 72 682 921 73 603 
         

C.     Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 – (ř. 39 – ř.37) 62 -326  200 -126  
D.     Výsledek hospodaření po zdanění ř. 62 – ř. 37 63 -326  200  -126  

 
  

     
    

Sestaveno dne: 30.6.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
  

     
   

  
     

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