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STŘEDISKO 
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

…je evidovaná právnická osoba. Hlavní náplní Střediska je pas-
torační a sociální péče o zrakově postižené.

ÚVODEM…
 Probírám se fotografiemi z právě uplynulého roku a rekapituluji. Co 

vše si můžeme připomenout: víkendová setkání, letní pobytové akce, 
Podvečery ... Pravidelné, již řadu let opakující se aktivity. A přitom 
vždy nové. Jiné místo, jiný program, jiné složení účastníků. Samo-
zřejmě, jsou tací – a těch je většina – kteří přicházejí nebo přijíždějí 
opakovaně. Ti, se kterými se dá počítat, kteří tvoří základ společen-
ství. Ti, kteří se již navzájem znají a kteří se na sebe těší. Ale vždy 
se objeví i někdo nový. Na jarní setkání přijeli přátelé z evangelické 
církve z Mnichova. A také 3 nebo 4 uživatelky našich služeb, které žijí 
přímo v Plzni, kde se setkání konalo. Pro někoho jde o výjimečnou 
záležitost, pro někoho je to „poprvé“. I tentokrát nás potěšilo, když 
se jedna z lzeňských účastnic rozhodla strávit s námi letní týden na 
Šumavě. To jsou ty příjemnější a radostnější stránky naší služby.

Jsou však i ty méně příjemné. Podobně jako jiné poskytovatele 
sociálních služeb nás zaměstnávaly otázky týkající se nového Zá-
kona o sociální pomoci a příprava na registraci Střediska. Co vše 
je potřeba vědět, připravit, udělat? Rozhodně to nebude snadné 
a budeme s napětím očekávat, jak vše dopadne. 
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SLUŽBY, KTERÉ STŘEDISKO NABÍZÍ

a/ zvuková knihovna
– 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 přes 400 titulů 
teologických, křesťanské beletrie i poezie, přednášek a hudebních 
nahrávek.

b/ braillská knihovna
– Zajišťuje tisk periodik v bodovém písmu. Čtvrtletně vychází bib-

lic-ké čtení na každý den „Ranní chvilky“, šestkrát ročně dětský 
křesťanský časopis „Kroky“. Postupně připravujeme i jednotlivé 
biblické knihy (v ekumenickém překladu).

c/ elektronická knihovna
– Křesťanská periodika (14 titulů) a některé knižní tituly jsou při-pra-

vovány a rozesílány zájemcům též v elektronické podobě – téměř 
výhradně e-mailem.
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d/ tisk ve zvětšeném písmu
– „Ranní chvilky“ – biblické čtení na každý den – krátká zamyšlení 

nad Hesly Jednoty bratrské 

e/ setkávání zrakově postižených
– Víkendová – konají se jedenkrát za půl roku na různých místech 

republiky, ve sborech různých denominací – mají duchovní, vzdě-
lávací i kulturní charakter. V tomto roce se hostitelskými sbory 
staly sbor ECM v Plzni – Lochotíně a sbor ČCE v Litomyšli.

– Tzv. Podvečery u Klimenta, spíše klubová setkání pro zájem-
ce z Prahy, se konaly 1x měsíčně v prostorách Střediska. Od 
podzimu se kvůli změněné dopravní situaci setkávala skupinka 
účastníků v prostorách misijního střediska Brána v Praze 2.

– Letní týdenní rekreačně rekondiční pobyty s duchovním programem – 
byly v r. 2006 opět dva – oba na chalupě Veselka na Šumavě. Jsme 
potěšeni, že mezi účastníky nepatří pouze ti mladší a sportovně zalo-
žení, ale že pobyty využívají i starší věkem – často však mladí duchem.

Na Šumavě – čekání na vlak
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ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 2006

Celkem klientů: .............................248
 z toho: ...............................24 jednorázových

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10x ročně 164 odběratelů 1419 zásilek
Mana: 12x ročně 49 odběratelů 555 zásilek
Zvukové knihy (18 nových titulů): 93 odběratelů 630 zásilek
Slovo a život: 10x ročně 10 odběratelů 88 zásilek

Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4x ročně 35 odběratelů 140 zásilek 
Ranní chvilky zvětšené písmo: 27 odběratelů
Kroky: 6x  ročně 12 odběratelů 71 zásilek

Elektronická knihovna:
Časopisy: 14 titulů 21 odběratelů 41 zásilek 
Knižní tituly (20 nových titulů) 3 odběratelé
Ranní chvilky   4 odběratelé
Evangelický kalendář   5 odběratelů

Setkání:
Víkendová:...............2x – celkem 68 účastníků (z toho 36 ZP)
Podvečery:...............9x – průměr 4,5 účastníků
Týdenní pobyty: .......2x – celkem  28 účastníků (z toho 16 ZP)

Kromě výše uvedeného bylo uskutečněno cca 300 dalších kon-
taktů (návštěvy, dopisy, e-maily, telefony).

V první polovině roku jsme spolupracovali na přípravě Křesťanské 
orientace (ekumenický časopis v Braillově písmu): výběr a zpraco-
vání článků, účast na redakční radě.
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Služby ve Středisku zajišťuje ředitelka (spec. ped. - 0,75 úvazku) 

a 1 pracovník – operátor informačních a komunikačních technologií 
(0,8 úvazku). Na vytváření fondu zvukové knihovny spolupracují ex-
terní načitatelé (dohoda o provedení práce). Skupina dobrovolných 
spolupracovníků se podílí na přípravě zvukového časopisu, Many a 
jako průvodci a pomocníci při setkáních lidí se zrakovým postižením.

Na chodu Střediska se podílí i účetní (DPP) a mzdová účetní 
(živnostenský list).

PŘEDSTAVENSTVO
Všichni řádní členové představenstva pracovali v jeho řadách 

od samého začátku. Mnozí se též podíleli 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. Důležitým bodem 
několika porad byly rozhovory o budoucnosti Střediska ve vztahu 
k novému Zákonu o sociálních službách. Představenstvo též připra-
vovalo program pro víkendová setkání ZP a jejich přátel.

Předsedou představenstva byl pan Ivo Plhák, dalšími členy pak 
paní Eva Budzáková, Mgr. Bohumil Baštecký, Mgr. Miroslav Janeba, 
pan Milan Souček a Mgr. Jaromír Strádal. Náhradníky Mgr. Marie 
Ortová a pan Michal Fikejs. 

Na základě nového Řádu diakonické práce ukončilo představen-
stvo k 31. 12. 2006 svoji činnost. 
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 HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Náklady (v Kč):

Spotřeba materiálu 27 235,-
Spotřeba energie 26 894,-
Prodané zboží 40,-
Opravy strojů 579,-
Cestovné 3 504,-
Poplatky spojům 15 683,-
Ostatní služby 22 745,-
Mzdové náklady 332 748,-
Zdr. a soc. pojištění 109 216,-
Pojistné a poplatky 20 445,-
Příspěvky 14 000,-
Odpisy 125 266,-

Celkem 698 085,-

Výnosy (v Kč):

Poplatky od klientů 24 205,- 
Za prodané 40,-
Úroky 8 454,-
Z prodeje  400,-
Jiné 218,-
Dary 59 565,-
Dotace MHMP 368 000,-

Celkem 460 882,-

Hospodářský výsledek –237 203,-
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SLOVO NA ZÁVĚR
Jeden kalendářní rok je za námi, druhý před námi. Hodnocení 

toho minulého více nežli nám přísluší těm, kterým jsou naše služby 
určeny. A samozřejmě také našim nadřízeným. A výhled kupředu? 
Od 1.1.2007 začíná platit nový Řád diakonické práce, stejně jako 
již zmíněný Zákon o sociální pomoci. Co všechny změny, které 
obě tyto skutečnosti přináší, budou znamenat pro naše Středisko? 
Budeme moci i nadále zůstat ve svazku Diakonie nebo budeme 
muset hledat jinou cestu? Dosáhneme vůbec na potřebné finanční 
prostředky? Otazníků je mnoho.

 My jsme však přesvědčeni, že na naše služby jsou potřebné 
a užitečné. A tak nezbývá než pracovat, doufat a věřit.

Mgr. Jana Červeňáková
ředitelka Střediska
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Čím tíživější je naše finanční situace i situace v oblasti spolupra-
covníků, tím více bychom chtěli poděkovat všem, kteří práci našeho 
Střediska podpořili:

Finančním darem:
Křesťanské centrum Příbram, Z. Bělčická, M. Bergerová, J. Bo-

deček, manželé Budzákovi, J. Cerha, S. Cikánová, J. Crkal, O. Ča-
necký, D. Daněčková, L. Dedeciusová, A. Duffková, T. Dvořák, 
P. Fianta, P. Fojtů, M. Galková, K. Gattyán, A. Hájková, I. Hájková, 
M. Hermanyová, J. Hladík, manželé Hladkých, J. Hlavinka, B. Hni-
dová, R. Holík, M. Holý, H. Janáková, A. Kašpárková, M. Kneslová, 
M. Koupil, manželé Kozubíkovi, M. Králová, K. Kukucz, rodina 
Mazných, J. Mikulčíková, I. Mojžíšková, J. Mrózek, J. Neradová, 
J. Novotná, R. Novotná, P. Nykodým, L. Pálešová, M. Pavlová, 
E. Pawlicová, P. Pekný, M. Pivcová, V. Pleskotová, J. Procházka, 
H. Sobková, J. Sochorová, D. Somošová, P. Stojan, P. Straka, 
M. Svidenská, V. Svobodová, V. Šenovský, J. Škvařil, manželé 
Špačkovi, L. Špringlová, J. Šulista, A. Terifajová, M. Thálová, M. To-
míšková, J. Vanc, manželé Vodovi, R. Volanský, V. Vondráčková, 
M. Vránová, O. Zelená a další. 

 Dobrovolnou spoluprací:
B. Baštecký, E. Fischerová, A. Jányšová, E. Petrová, M. Souček, 

J. Strejčková, manželé Strádalovi a rodina Červeňákova

Náš dík za pomoc při vytváření elektronické knihovny patří 
vydavatelstvím křesťanských periodik a knižních titulů: 

Bratrská rodina, Bratrstvo, Český bratr, Dingir, Eman, Ethos, Ka-
lich, Katolický týdeník, Modré z nebe, Slovo a život, Život víry, 

Za spolupráci a finanční 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 
hostitelským sborům víkendových setkání – sborům ECM v Plzni – 
Lochotíně a ČCE v Litomyšli.
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Návštěva meditační 
zahrady

Víkendové setkání – 
Litomyšl

Šumava – vycházka 
do lesa
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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, 
IČ 48136093


