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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
I loňský rok běžel ve Středisku jako voda. Ne jako dravá řeka, 

která by s sebou brala vše, co jí přijde do cesty, ale také již zda-
leka ne jako potůček, který v době sucha sotva najdete.

Jednotlivé služby Střediska připomínají spíše několik menších 
říček, které se slévají ve větší, poklidnou řeku, zavlažující své oko-
lí. Naším přáním je, aby se vše kolem nás zelenalo a kvetlo. Nakolik 
bylo toto přání splněno, mohou nejlépe říci uživatelé našich služeb. 
A něco snad napoví i následující řádky.
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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. Proza-
tím ho v této formě odebírá asi třetina čtenářů.

 – Každý měsíc je na kazetách připravována a rozesílána „Mana“, 
biblické čtení na každý den. Také toto periodikum je od února 
2009 nabízeno na kazetách i ve formátu MP3.

 – Fond zvukové knihovny obsahuje v současné době 500 titulů te-
ologických, křesťanské beletrie i poezie, přednášek a hudeb-
ních 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 byly vy-
dány 4 svazky (1. Královská až Jób).
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c) elektronická (digitální) 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 zamyš-
lení nad Hesly Jednoty bratrské. Využívají především starší čle-
nové různých církevních denominací.

e) setkávání zrakově postižených
 – Víkendová — konají se jedenkrát za půl roku na různých mís-

tech republiky, ve sborech různých denominací — mají duchovní, 
vzdělávací i kulturní charakter. V tomto roce se hostitelskými 
sbory staly sbory ČCE v Olomouci a v Táboře.

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

 – Letní týdenní rekreačně-rekondiční pobyty s duchovním progra-
mem — byly i v r. 2009 dva — opět na chalupě Veselka na Šumavě.
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ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 2009

Celkem klientů: 228 
z toho 32 jednorázových 

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10× ročně 144 odběratelů 1 215 zásilek
Mana: 12× ročně 39 odběratelů 437 zásilek
Zvukové knihy (13 nových titulů): 76 odběratelů 494 zásilek
Slovo a život: 10× ročně 6 odběratelů 45 zásilek

Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4× ročně 32 odběratelů 126 zásilek
Ranní chvilky zvětšené písmo:  35 odběratelů
Kroky: 6× ročně 12 odběratelů 72 zásilek

Elektronická knihovna:
Časopisy (12 titulů):  25 odběratelů 200 zásilek
Knižní tituly (12 nových titulů):   6 odběratelů 20 zásilek
Ranní chvilky:  6 odběratelů
Evangelický kalendář:  7 odběratelů

Setkání:
Víkendová: 2× celkem: 51 účastníků (z toho 28 ZP)
Podvečery: 6× průměr: 4 účastníci
Týdenní pobyty: 2× celkem: 26 účastníků (z toho 12 ZP) 

Kromě výše uvedeného byla uskutečněna řada dalších kontaktů 
(e-maily, telefony, dopisy, návštěvy).
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PREZENTACE A PROPAGACE
I když jsme pouze nevelké středisko, jsme přesvědčeni o tom, 

že naše služby jsou dobré a užitečné. A že jsou i další potenciální 
uživatelé, kteří se o nich dosud nedozvěděli. Proto jsme se, pře-
devším koncem roku, soustředili na intenzivní propagaci (nabídku) 
našich služeb, především formou letáčků, distribuovaných ve spo-
lupráci s misijním střediskem Brána v Praze. Informace jsme roze-
slali i na sbory některých církví. Rádi bychom v této činnosti po-
kračovali i v dalším roce.

KŘESŤANSKÁ LITERATURA

na kazetách, ve formátu MP3,

ve zvětšeném a Braillově písmu

Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené

Klimentská 18, 110 15 Praha 1

t. 222 316 306, 732 324 956 

szp@diakoniecce.cz, http://szp.diakoniecce.cz

KDYŽ

ANI BRÝLE

N
E

STAČÍ
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Služby ve Středisku zajišťuje ředitelka a sociální pracovnice 

v jedné osobě (spec. ped. — 0,75 úvazku) a 1 pracovník — operátor 
informačních a komunikačních technologií (0,8 úvazku). Na vytvá-
ření 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). 

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 správní rada o záležitostech 
týkajících se běžného provozu Střediska a zabezpečení jeho činnosti. 
Členové správní rady se zúčastňují též porad dozorčí rady Střediska.
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DOZORČÍ RADA
pracovala ve stejném složení jako v minulém roce. V roce 2009 

se sešla 5×. Při svých poradách řešila všechny potřebné hospo-
dářské, provozní i personální otázky týkající se činnosti Střediska.

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

Náhradník:
Mgr. Marie Ortová

SPOLUPRACUJÍCÍ SBORY
Jsme vděčni, že spolupracujícím sborem z Českobratrské církve 

evengelické zůstává i nadále sbor v Praze — Braníku.
Na podzim jsme dostali milou nabídku ke spolupráci ze sboru 

Bratrské jednoty baptistů z Prahy 4, Na Topolce. Poprvé jsme se 
sboru představili na předvánočním bazaru, jehož výtěžek připadl 
právě našemu Středisku. Těšíme se, že vzájemné kontakty a spo-
lupráce budou pokračovat i v budoucnu. 
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Náklady (v Kč):
Spotřeba materiálu 21 972
Spotřeba energie 22 889
Za prodané 440
DHM 4 378
Opravy strojů 5 118
Cestovné 1 062
Propagace 725
Poplatky spojům 16 803
Nájem 21 462
Právní a ekon. služby 56 139
Ostatní služby 26 372
Mzdové náklady 359 153
DPP 17 910
Zdrav. a soc. pojištění 119 020
Pojistné a poplatky 18 944
Příspěvky 3 116

Celkem 695 503

Výnosy (v Kč):
Poplatky od klientů 25 169 
Za prodané 440
Úroky 4 735
Dary 203 433
dotace MPSV 0
granty MČ HMP 67 000

Celkem 300 777 

Hospodářský výsledek: 
−394 726 Kč

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
bylo v roce 2009 výrazně poznamenáno nepřiznáním dotace od 

MPSV. Jsme opravdu vděčni, že přes tyto těžkosti nemuselo dojít 
k ukončení činnosti Střediska.

Přehled výnosů podle zdrojů:
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SLOVO ZÁVĚREM
Jeden rok skončil, druhý je před námi. Máme své představy, 

plány, nápady… Které z nich se skutečně podaří uskutečnit? Co je 
opravdu dobré a co je třeba ještě přehodnotit? Nakonec nezáleží 
jen na nás, ale na mnohých dalších okolnostech a situacích. Čekají 
nás dny dobré nebo dny plné těžkostí, námahy a obav (třeba o bu-
doucnost naší práce)? 

A tak si chceme připomínat a přivlastnit slovo povzbuzení:

„Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není… 
Já Hospodin jim odpovím… 
Na holých návrších otevřu vodní proudy, 
uprostřed plání prameny vod, 
poušť v jezero změním 
a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.“ (Iz 41,17—18)
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UPŘÍMNĚ DĚKUJEME

Za finanční podporu
jednotlivcům: Z. Bělčická, L. Brücker, R. Březovjáková, J. Bud-
zák, manž. Budzákovi, J. Cerha, E. Cerhová, E. Crkalová, O. Ča-
necký, D. Červeňák, D. Daněčková, L. Dedeciusová, M. Dohelská, 
N. Doksanská, A. Duffková, T. Dvořák, H. Firbasová, M. Fiřto-
vá, P. Fojtů, K. Gattyán, J. Glozová, A. Hájková, V. Hartmano-
vá, L. Havlíčková, M. Hermanyová, J. Hladík, manž. Hladkých, 
J. Hlavinka, B. Hnidová, A. Holá, J. Horníček, M. Chudobová, 
J. Jará, A. Kašpárková, L. Klustová, M. Koupil, E. Kozubíková, 
M. Králová, L. Kubeček, M. Lebeda, J. Lečbych, M. Mazný, J. Mi-
kulčíková, I. Mojžíšková, J. Müllerová, pí. Multušová, Domov 
Myslibořice, B. Nagyová, J. Neradová, P. Novotný, T. Novotný, 
L. Pálešová, J. Pašková, E. Pawlicová, J. Pekná, L. Petrašová, 
M. Pivcová, I. Plhák, H. Pokorná, L. Pokorná, D. Provazníko-
vá, J. Sikora, H. Sobková, J. Sochorová, D. Somošová, P. Sto-
jan, J. Strádal, P. Straka, R. Strejček, L. Světlíková, M. Sviden-
ská, V. Svobodová, M. Svojšová, manž. Špačkovi, L. Špringlová, 
J. Šulista, A. Švábková, A. Terifajová, M. Thálová, M. Tomíško-
vá, J. Vanc, manž. Vodovi, V. Vondráčková, J. Vrubel, M. Ze-
mánková, D. Zezulová

firmě Polysoft s r. o. — služby v oblasti informačních technologií

městským částem: Praha  1 Praha 5 

Praha 7 Praha 8 Praha 9 

Praha 11  Praha 14
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Za dobrovolnou spolupráci:
na přípravě zvukového časopisu, vytváření fondu zvukové 

knihovny, při průvodcovských službách i pomoci při setkáváních 
ZP a jejich přátel

B. Bašteckému, D. Červeňákovi, J. Červeňákovi, A. Laukové 
(Červeňákové), M. Červeňákové, P. Firbasovi, B. Jindrové, I. Souč-
kové a M. Součkovi.

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

BRÁNA, Bratrstvo, Český bratr, Dingir, Eman, Ethos, Kalich, Ka-
tolický týdeník, Modré z nebe, Slovo a život, Život víry

Za spolupráci a finanční podporu jsme též vděční
našemu partnerskému sboru ČCE v Praze 4 — Braníku, sboru 

ČCE v Praze 1 — Novém Městě, sboru ČCE v Praze 10 — Vršovicích 
a hostitelským sborům víkendových setkání — sborům ČCE v Olo-
mouci a Táboře.



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


