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S T Ř E D I S K O
P R O   Z R A K O V Ě   P O S T I Ž E N É

...je nezisková církevní organizace. Hlavní náplní Střediska je 
pastorační a sociální péče o zrakově postižené. 

Ú V O D E M…

Co nás ze všeho nejdříve napadne, máme-li hodnotit naši práci 
v uplynulém roce? Zvažujeme, zda  jsme dobře a v dostatečné 
kvalitě splnili opravdu všechny úkoly a povinnosti. Zda jsme zásilky 
odesílali pravidelně a včas. Zda se podařilo připravit dostatečné 
množství nových nahrávek. Zda byl program při našich setkáváních 
kvalitní a pro účastníky přínostný. Zůstalo něco nedodělaného? 
Něco, co se nám zvládnout nepodařilo?  Co říkají čísla – příslušná 
statistika? 

Co však říkají lidé? Ti, kterým jsou služby našeho Střediska 
určeny. Jak jsme zde splnili své poslání? Kolika lidem byly naše 
služby opravdovou pomocí a potěšením? A kolik jich třeba marně 
očekávalo naši pomoc? Mám velice ráda píseň, kterou má ve svém 
repertoáru jedna naše nevidíci kamarádka: „Kolik lidí člověk za svůj 
život potká, to nejde spočítat... jsem bližní tvůj, nezapomínej, jsem 
bližní tvůj, ruku svou mi dej...“ I my se v rámci naší práce setkáváme 
s mnohými lidmi. Někteří jsou našimi čtenáři již řadu let a známe se 
dobře, s některými se teprve poznáváme a někteří se kolem nás 
jen mihnou. Každý z nich však je našim bližním. Moc bych si přála, 
abychom právě zde nikdy nezklamali.
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S L U Ž B Y,  K T E R É   S T Ř E D I S K O   N A B Í Z Í

a/ z v u k o v á   k n i h o v n a

- Křesťanský zvukový časopis „Slyšíš? - Slyším” obsahuje 
výběr článků z křesťanských periodik, proložený hudbou. 
Má též funkci zpravodaje Střediska. Vychází 10x ročně.

- Každý měsíc je na kazetách připravována a rozesílána  
„Mana”, biblické čtení na každý den.

- Fond zvukové knihovny obsahuje v současné době více 
než 390 titulů - teologické, křesťanská beletrie i poezie, 
přednášky a hudební nahrávky.

b/ p o č í t a č o v é   c e n t r u m

- Zajišťuje tisk periodik v bodovém písmu. Čtvrtletně vychází 
biblické čtení na každý den „Ranní chvilky”, šestkrát ročně 
dětský křesťanský časopis „Kroky“.
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- Křesťanská periodika (14 titulů) a některé knižní tituly připravujeme 
a rozesíláme zájemcům též v elektronické podobě (na disketách 
nebo e-mailem).

c/ s e t k á v á n í   z r a k o v ě   p o s t i ž e n ý c h

- Víkendová - konají se jedenkrát za půl roku na půdě různých 
sborů a na různých místech republiky - mají duchovní, vzdělávací 
i kulturní charakter.

- Tzv. Podvečery u Klimenta, setkání spíše pro zájemce z Prahy, 
konají se 1x měsíčně v prostorách Střediska. 

- Letní týdenní rekreačně rekondiční pobyty s duchovním 
programem. 
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F O N D   P E T R A   K A V K Y

...měl i  v r. 2003 svého „adresáta“. Dar přijala paní Renata 
Moravcová z Dobrušky,  která se i přes své zrakové postižení 
snaží pomáhat ve svém okolí (např. lidem postiženým povodněmi). 
Podílí se na organizování různých aktivit pro lidi se zrakovým 
postižením.

P E R S O N Á L N Í   Z A J I Š T Ě N Í

Služby ve Středisku zajišťovala ředitelka (spec. ped. - 0,75 úvazku) 
a 1 pracovník civilní služby. Na vytváření fondu zvukové knihovny 
spolupracují externí načitatelé (dohoda o provedení práce). Skupina 
dobrovolných spolupracovníků se podílí na přípravě zvukového 
časopisu, Many a jako průvodci a pomocníci při setkáních zrakově 
postižených.

Na základě živnostenského listu spolupracují se Střediskem 
účetní a mzdová účetní.

B E N E F I Č N Í   K O N C E R T

První  benefiční koncert ve prospěch našeho Střediska  se konal  
12. dubna v evangelickém kostele sv. Klimenta. Program připravili  
hudebníci a zpěváci z hudebních kurzů v Chotěboři pod vedením 
dirigenta Miloslava Esterleho. Byli jsme potěšeni hojnou účastí 
posluchačů i povzbuzujícím výtěžkem. Rádi bychom podobnou akci 
uskutečnili i v tomto roce. 
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P Ř E D S T A V E N S T V O

Všichni řádní členové představenstva pracují v jeho řadách 
od samého začátku. Mnozí se též podílejí na práci Střediska jako 
dobrovolní spolupracovníci. Představenstvo se sešlo v minulém 
roce celkem 5x, aby řešilo všechny potřebné hospodářské, provozní 
i personální otázky týkající se činnosti Střediska. Připravovalo též 
program především pro víkendová setkání.

Předsedou představenstva je bratr Ivo Plhák, dalšími členy 
pak sestra Eva Budzáková, Mgr. Bohumil Baštecký, Mgr. Miroslav 
Janeba, bratr Milan Souček a Mgr. Jaromír Strádal. Náhradníky jsou 
Mgr. Marie Ortová a Michal Fikejs.

Jarmark u Ludmily
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Č I N N O S T   S T Ř E D I S K A   V   Č Í S L E C H

Celkem klientů  .............................  260 
             z toho  ............................... 25 jednorázoví 

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis:  10x ročně 174 odběratelů 1505 zásilek
Mana: 12x ročně          52 odběratelů 565 zásilek 
Zvukové knihy: 19 nových titulů 87 odběratelů 506 zásilek
  z toho 1 přebraný + 3 hudební
Slovo a život: 8x ročně 10 odběratelů 47 zásilek

Počítačové centrum:
Ranní chvilky 4x ročně 39 odběratelů 140 zásilek
  + 19x zvětšený černotisk  + 2x elektronické
Kroky 5x ročně 17 odběratelů 79 zásilek
Časopisy na disketách 14 titulů 23 odběratelů 28 zásilek
  (z toho 16 odběratelů e-mailem 17x e-mail)
Knihy na disketách  prozatím jednotlivci (asi 2)

Setkání:
víkendová  ....... 2x  ...... průměr 50 účastníků
Podvečery  ...... 4x  ...... průměr 8 účastníci
týdenní pobyty .... 2x  ...... celkem 42 účastníků (23 ZP)

Celkový počet kontaktů
(zásilky, telefony, korespondence, osobní setkání)   …. cca 3 500
z toho cca: telefony 50, korespondence 110, e-maily 130, návštěvy 
10

Spolupráce na přípravě Křesťanské orientace: výběr článků, 
nahrávání a rozesílání kazet, účast na redakční radě
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H O S P O D A Ř E N Í   S T Ř E D I S K A
Bylo v r. 2003 ovlivněno (ve výnosech i nákladech) darem od nizozem-
ských Divokých hus (289 269 Kč), který je určen na rekonstrukci prostor 
Střediska. Rekonstrukce v současné době probíhá, dar nebyl ještě zcela 
vyčerpán.

Náklady (v Kč):

 Spotřeba materiálu 61 519,-
 Spotřeba energie 9 090,-
 Prodané zboží 140,-
 Opravy strojů 4 348,-
 Cestovné 7 631,-
 Poplatky spojům 14 142,-
 Nehmotný majetek 1 282,-
 Ostatní služby 114 528,-
 Mzdové náklady 190 618,-
 Zdr. a soc. pojištění 63 147,-
 Civilní služba 45 242,-
 Daně a poplatky 3 637,-
 Pojistné 9 595,-
 Poplatky  5 050,-
 Dar z FPK 4 000,-

 C e l k e m 530 332,-

Výnosy (v Kč):

 Vlastní činnost 8 210,-
 Poplatky od klientů 15 900,-
 Úroky 13 804,-
 Jiné 1 323,-
 Dotace MPSV 160 000,-
 Dotace MHMP 70 000,-
 Dary 386 226,-

 C e l k e m 655 463,-
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S L O V O   N A   Z Á V Ě R

   ... je již vlastně výhledem do budoucna. Co nás v tomto novém 
roce čeká? To samozřejmě neví nikdo z nás. Pokud se však našich 
plánů týká, chtěli bychom pokračovat ve všech službách, které 
naše Středisko nabízí. Velkým úkolem je dokončit již zmíněnou 
rekonstrukci a modernizaci prostor Střediska. Mělo by tím být 
vytvořené hezčí a příjemnější prostředí pro naši práci. Co však je 
důležitější – modernizací by v nejbližší době mělo projít – opět díky 
daru nizozemských Divokých hus – i přístrojové vybavení Střediska. 
Tato změna by měla především zkvalitnit výsledky naší práce po 
stránce technické. A to se již dotyká také našich čtenářů. Však 
především pro ně se to všechno děje! 

Mgr. Jana Červeňáková
ředitelka Střediska
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Současně bychom chtěli poděkovat všem, kteří práci našeho 
Střediska podpořili:

Finančním darem: 

Divoké husy (Nizozemí), Němečtí přátelé, kteří zajišťují a sponzorují 
letní společný pobyt, sbor ČCE Praha 10 – Vršovice, sbor ČCE 
Praha 4 – Braník, Kroužek francouzského jazyka – sbor ČCE  
Praha 1, firma Transgas, firma TOI-TOI, J. Bodeček, manželé 
Budzákovi, E. Crkalová, A. Duffková, O. Dvorský, V. Dvořáková, 
P. Fojtů, M. Galková, A. Hájková, I. Hájková, P. Halaj, manželé 
Hladkých, R. Holík, B. Hruška,H. Janáková, A. Kejřová, L. Kubeček, 
K. Kukucz, M. Langhammer, I. Langhammerová, r. Mazných, 
J. Mikulčíková, I. Mojžíšková, E. Pawlicová, M. Pivcová, J. Říhová, 
H. Sobková, manželé Šormovi, A. Terifajová, M.  Tošovský, M. Včeliš, 
V. Vondráčková  a řada dalších dárců. 

Dobrovolnou spoluprací:

D. Makeš, I. Kološová, R. Novotná, M. Vymětal a rodina 
Červeňákova

Za spolupráci a podporu jsme též vděční našemu partnerskému 
sboru ČCE v Praze – Braníku, sboru ČCE v Praze 1 – Novém 
Městě, sboru ČCE v Praze 10 – Vršovicích a sboru ECM v Praze 
2 i hostitelským sborům letošních víkendových setkání – sborům 
ČCE Brno II a České Budějovice.



Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1, tel. 222 316 306
e-mail: szp@diakoniecce.cz, http://szp.diakoniecce.cz

č.ú. ČS, a.s. 3974329 / 0800, 
IČO 48136093


