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STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
 je evidovaná právnická osoba. Hlavní náplní Střediska je pas-

torační a sociální péče pro zrakově postižené.

ÚVODEM…
1. ledna 2008 vstoupilo naše Středisko do 16. roku své samo-

statné činnosti (konkrétní práce trvá o 4 roky déle). Po celou dobu 
poskytuje své služby lidem s různým stupněm zrakového postižení. 
Zvenku viděno možná trochu jednotvárně, bez velkých změn (kdo 
se však podívá pořádně, najde jich celou řadu), ale pravidelně a 
věrně s pokud možno konkrétním zaměřením na jednotlivé uživa-
tele. Chce být nyní i do budoucna jistotou pro všechny, kteří mají 
o jeho služby zájem. 

To ovšem neznamená, že vše jde hladce a bez problémů. Jako 
obvykle největší starostí bylo zajištění finančních prostředků na 
provoz Střediska. Vymýšlení a psaní žádostí zabere spoustu času. 
Stálá nejistota, zda přežijeme nebo ne, je psychicky náročná. Ale 
to, že se najdou alespoň nějaké zdroje a hlavně že stále ještě exis-
tují lidé, kteří jsou ochotni ze svých prostředků podpořit dobrou 
věc, zahřeje, povzbudí a dává novou naději.
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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 10× ročně. Od listopadu 2007 je 
nabízen nejen na kazetách, ale i na CD ve formátu MP3.

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

 – Fond zvukové knihovny obsahuje v současné době přes 400 ti-
tulů teologických, křesťanské beletrie i poezie, přednášek a 
hudebních nahrávek.

b) braillská knihovna
Zajišťuje tisk periodik v bodovém písmu. Čtvrtletně vychází bib-
lické čtení na každý den „Ranní chvilky“, šestkrát ročně dětský 
křesťanský časopis „Kroky“. Postupně připravujeme i jednotlivé 
biblické knihy (v ekumenickém překladu).

V tomto roce vyšly v Braillově písmu 2 nevelké tituly z pera 
profesora Jaro Křivohla vého: O vděčnosti a O šťastném man-
želství.
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c) elektronická knihovna
Křesťanská periodika (13 titulů) a některé knižní tituly jsou při-
pravovány a rozesílány zájemcům též v elektronické podobě – 
téměř výhradně e-mailem.

d) tisk ve zvětšeném písmu
„Ranní chvilky“ – biblické čtení na každý den – krátká zamyšle-
ní nad Hesly Jednoty bratrské.

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

republiky, ve sborech různých denominací – mají duchovní, 
vzdělávací i kulturní charakter. V tomto roce se hostitelskými 
sbory staly sbory ČCE v Hronově a v Praze – Vinohradech.

 – Tzv. Podvečery u Klimenta, spíše klubová setkání pro malou 
skupinku zájemců z Prahy, se konají 1× měsíčně v prostorách 
Brány – misijního střediska v Praze 2.

 – Letní týdenní rekreačně-rekondiční pobyty s duchovním progra-
mem byly v r. 2008 opět dva. Oba na chalupě Veselka na Šu-
mavě.
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ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 2008

Celkem klientů: 236 
z toho 32 jednorázových 

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10× ročně 152 odběratelé 1 272 zásilky
Mana: 12× ročně 48 odběratelů 508 zásilek
Zvukové knihy (18 nových titulů): 78 odběratelů 576 zásilek
Slovo a život: 8× ročně 8 odběratelů 68 zásilek

Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4× ročně 34 odběratelé 132 zásilky
Ranní chvilky zvětšené písmo:  38 odběratelů
Kroky: 6× ročně 12 odběratelů 72 zásilky

Elektronická knihovna:
Časopisy (13 titulů):  25 odběratelů 146 zásilek
Knižní tituly (6 nových titulů):   9 odběratelů 16 zásilek
Ranní chvilky:  6 odběratelů
Evangelický kalendář:  7 odběratelů

Setkání:
Víkendová: 2× celkem: 62 účastníci (z toho 33 ZP)
Podvečery: 4× průměr: 3 účastníci
Týdenní pobyty: 2× celkem: 24 účastníci (z toho 14 ZP) 

Kromě výše uvedeného bylo uskutečněno cca 670 dalších kon-
taktů (e-maily, telefony, dopisy, návštěvy).
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15 LET STŘEDISKA
Tuto skutečnost jsme si připomněli na „setkání s přáteli, spolu-

pracovníky i uživateli služeb“, které se konalo 15. března v prosto-
rách klimentského sboru. 
Úvodní pobožnost (M. Ja-
neba), trochu vzpomínání 
(J. Strádal), kulturní pro-
gram amaterské divadelní 
skupiny Verva i popovídání 
u plného stolu potěšilo jis-
tě všechny účastníky, kte-
ří s námi přišli sdílet ra-
dost i vděčnost za „život“ 
Střediska a za práci, která 
mohla být až do této chvíle 
vykonána.
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BENEFIČNÍ KONCERT
se konal 12. dubna v modlitebně Evangelické církve metodis-

tické v Praze 2 (místnímu sboru děkujeme za bezplatný pronájem 
sálu i přilehlých prostor). Očekávaný kulturní zážitek z vystoupení 
známého vokálního souboru ADASH i klezmerové skupiny NACHES 
z Ostravy, které řídil a slovem provázel doc. Tomáš Novotný, při-
lákal množství posluchačů. Jsme přesvědčeni, že byli po koncertě 
potěšeni stejně jako my z finančního příspěvku, který se tímto způ-
sobem podařilo získat.

BENEFIČNÍ KONCERT
ve prospěchStřediska pro zrakově postižené

židovské písně zpívávokální soubor ADASHhrajeklezmerová skupina NACHESřídí a slovem provází doc. Tomáš Novotnýsobota 12. dubna 2008 v 18 hodin
Evangelická církev metodistická Praha 2, Ječná 19

Srdečně zveme na

CQ]QKJi]L EU]IQW^
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Služby ve Středisku zajišťuje ředitelka a sociální pracovník 

v jedné osobě (spec. ped. – celkem 0,75 úvazku) a 1 pracovník – 
operátor informačních a komunikačních technologií (0,8 úvazku). 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 lidí se zrakovým postižením.

Na chodu Střediska se podílí i účetní (DPP), mzdová účetní (živ-
nostenský list) a konzultant (DPP). 
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SPRÁVNÍ RADA
Správní rada je v tomto malém Středisku pouze dvoučlenná 

a tvoří ji předsedkyně správní rady (ředitelka Střediska) J. Červeňá-
ková a člen správní rady (poradenská a konzultační činnost ve Stře-
disku) I. Plhák. Na svých poradách jedná o záležitostech týkajících 
se běžného provozu Střediska a zabezpečení jeho činnosti. Členové 
správní rady se zúčastňují též porad dozorčí rady střediska.

DOZORČÍ RADA
Stávající dozorčí radě končilo v březnu čtyřleté funkční obdo-

bí. Do nové rady již nekandidovali dva nejstarší členové J. Strá-
dal a B. Baštecký, kteří se na práci Střediska podíleli od jeho sa-
mého počátku. Za to jim patří upřímný dík (B. Baštecký zůstává 
i nadále dobrovolným spolupracovníkem – redaktorem zvukového 
časopisu).

Na další čtyřletí byla zvolena dozorčí rada ve složení:

Členové dozorčí rady:
Milan Souček – předseda
Eva Budzáková – místopředsedkyně
PhDr. Jarmila Čierná
Mgr. Petr Firbas
Mgr. Miroslav Janeba

Náhradník:
Mgr. Marie Ortová

Dozorčí rada se v roce 2008 sešla 5×. Při svých poradách řešila 
všechny potřebné hospodářské, provozní i personální otázky týka-
jící se činnosti Střediska.

SPOLUPRACUJÍCÍ SBOR
Jsme vděčni, že spolupracujícím sborem našeho Střediska může 

být i nadále sbor Českobratrské církve evangelické v Praze-Braníku.
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Náklady (v Kč):
spotřeba materiálu 22 563
spotřeba energie 16 640
prodané zboží 600
opravy strojů 1 397
cestovné 2 309
poplatky spojům 16 198
nájem 21 462
právní a ekon. služby 26 470
ostatní služby 20 798
mzdové náklady 344 007
DPP 25 340
zdrav. a soc. pojištění 120 407
pojistné a poplatky 23 975
příspěvky 7 000
odpisy 2 887

Celkem 654 004

Výnosy (v Kč):
poplatky od klientů 24 490 
prodané zboží 600
úroky 12 412
jiné výnosy 12 107
dary 293 444
dotace MPSV 150 000
granty MČ HMP 60 000

Celkem 540 946 

Hospodářský výsledek: 
−113 058 Kč

Přehled výnosů podle zdrojů

platby od
klientů

úroky dary dotace 
MPSV

granty 
MČ HMP

sbory 
ČCE

sbory 
ECM

soukrom-
níci

benefiční 
koncert

Polysoft 

Dary – podíl jednotlivých zdrojů
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SLOVO NA ZÁVĚR
Žijeme z naděje, ale též z povzbuzení. Tím bývá poděkování 

i pochvala těch, kteří využívají naše služby. Tady je alespoň něko-
lik z nich:

„Děkujeme Vám všem za Vaši stálou a vytrvalou pozornost, 
se kterou konáte svoji diakonskou činnost. Věřte, nebereme 
to jako samozřejmost, že od Vás přicházejí zásilky s kazeta-
mi z Vaší zvukové knihovny stále a navíc i s povzbudivými 
slovy. Stejně tak i Váš měsíčník, to je ukázka Vašeho zájmu 
o každého Vašeho klienta a to hlavně o jeho duchovní smě-
rování. Ještě jednou Vám děkujeme za vše.“ (J. + K. N., 25. 5. 08)

„Moc Vám děkuji za tuto četbu. Obě knihy byly prostě krás-
né, i poslech byl dobrý, děkuji.“ (M. H., 26. 8. 08)

„Děkuji Vám za všechno čtení, které mi posíláte. Jsou to pro 
mě příjemně strávené chvíle.“ (M. Č., září 08)

„Děkuji Vám mnohokrát za to, že můžu Vaší zásluhou žít té-
měř plnohodnotný život nasloucháním krásných kazet, které 
mi posíláte.“ (L. S., 17. 12. 08)

No, řekněte: nestojí ta práce za to? Do všech dalších dnů si 
vyprošujeme Boží sílu, moudrost i milost.

Mgr. Jana Červeňáková
ředitelka Střediska
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Ochota k finanční podpoře i praktické pomoci vždy zahřeje, po-
vzbudí a dává novou naději. Proto upřímně děkujeme:

všem dárcům, kterými jsou:
Z. Bělčická, J. Budzák, manž. Budzákovi, J. Cerha, E. Cerho-

vá, J. Crkalová, O. Čanecký, R. Černá, D. Červeňák, J. Červeňák, 
R. Červinka, D. Daněčková, L. Dedeciusová, L. Dohnal, L. Dolinová, 
A. Duffková, O. Dvorský, T. Dvořák, P. Fianta, P. Fojtů, manž. Frolí-
kovi, M. Galková, K. Gattyán, J. Glozová, K. Grigar, M. Grillingerová, 
A. Hájková, M. Hermanyová, J. Hladík, manž. Hladkých, J. Hlavinka, 
B. Hnidová, A. Holá, R. Holík, M. Chudobová, J. Jará, A. Kašpárková, 
L. Klustová, M. Kneslová, R. Komárková, A. Kotoučková, M. Koupil, 
M. Králová, L. Kubeček, K. Kukucz, M. Lebeda, J. Macek, M. Mazný, 
J. Mikulčíková, I. Mojžíšková, J. Mrózek, J. Müllerová, Domov Mysli-
bořice, J. Neradová, B. Novotná, R. Novotná, P. Novotný. T. Novotný, 
L. Pálešová, E. Pawlicová, P. Pekný, M. Pivcová, I. Plhák, H. Pokorná, 
L. Pokorná, P. Procházka, J. Skoupá, H. Sobková, J. Sochorová, D. So-
mošová, M. Souček, P. Straka, R. Strejček, L. Světlíková, M. Svidenská, 
V. Svobodová, M. Svojšová, manž. Špačkovi, J. Šulista, A. Terifajová, 
M. Thálová, pí. Titěrová, N. Tjutčevová, M. Tomíšková, E. Veselá, 
manž. Vodovi, V. Vondráčková, M. Vránová, J. Vrubel, R. Zítková

dobrovolným spolupracovníkům:
B. Bašteckému, D. Červeňákovi, J. Červeňákovi, A. Červeňáko-

vé, M. Červeňákové, P. Firbasovi, R. Novotné a M. Součkovi

Náš dík  za pomoc při  vytváření elektronické knihovny pa-
tří vydavatelstvím křesťanských periodik a knižních titulů: 

BRÁNA (Bratrská rodina), Bratrstvo, Český bratr, Dingir, Eman, 
Ethos, Kalich, Karmelitánské nakladatelství, Katolický týdeník, Mod-
ré z nebe, Slovo a život, Život víry

Za spolupráci a finanční podporu jsme též vděční
Radě oblasti i jednotlivým sborům Evangelické církve metodistické 

v ČR, našemu partnerskému sboru ČCE v Praze 4 – Braníku, sboru ČCE 
v Praze 1 – Novém Městě, sboru ČCE v Praze 10 – Vršovicích a hostitel-
ským sborům víkendových setkání – sborům ČCE v Hronově a Praze 2.



Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1
tel. 222 316 306, 732 324 956
e-mail: szp@diakoniecce.cz
http://szp.diakoniecce.cz

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


