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STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

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

Základní myšlenkou jeho vzniku byla snaha rozšířit možnosti zís-
kávání informací pro lidi se zrakovým postižením, především v ob-
lasti křesťanství. Svoji činnost započalo Středisko na jaře r. 1989, 
samostatným subjektem bylo od 1. 1. 1993. 

Služby Střediska jsou určeny všem lidem, kteří mají problémy 
s přijímáním informací četbou běžného černotiskového textu.
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ÚVODEM
Rok 2010 byl pro Středisko časem velkých překvapení a změn 

a s tím spojené pracovní i psychické zátěže.
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, již Středisko pro zrakově posti-

žené jako samostatný subjekt neexistuje. Z rozhodnutí vedení Dia-
konie bylo od 1. 1. 2011 rozšířeno o 3 další programy a stalo se tak 
základem nového, většího střediska, s jiným názvem, vedením i or-
ganizací. Jednání, která tomuto kroku předcházela, nebyla pro nás 
lehká a patřila k výrazným okamžikům konce loňského roku.

Ještě předtím jsme však mohli prožít v naší práci velkou radost 
a povzbuzení. Informace, které jsme zprvu vůbec nemohli uvěřit, 
se týkala dědictví, které bylo našemu Středisku připsáno. Finanční 
pomoc, kterou jsme tím získali a která přišla ve chvíli, kdy jsme byli 
prakticky na dně, jsme přijali jako Boží zázrak. A také jako zprávu 
o tom, že práce a služby Střediska nejsou zdaleka jen v našich ru-
kách. A závazek, abychom svoji práci nedělali jen „jako lidem, ale 
jako Pánu“ (Kol 3,23).
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SLUŽBY, KTERÉ STŘEDISKO NABÍZÍ

a) zvuková knihovna
Na kazetách nebo na CD ve formátu MP3 nabízí:

 – Křesťanský zvukový časopis „Slyšíš? — Slyším!“ obsahuje výběr 
článků z křesťanských periodik proložený hudbou. Má též funkci 
zpravodaje Střediska. Vychází 10× ročně.

 – „Manu“, biblické čtení na každý den. Vychází 1× měsíčně.
 – Křesťanskou beletrii i teologické tituly, poezii, přednášky a hu-

dební nahrávky, celkem téměř 500 titulů.

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 ekumenic-
kém překladu). V roce 2010 
bylo připraveno proroctví 
Izajášovo — ve dvou svaz-
cích.

c) elektronická (digitální) 
knihovna
Křesťanská periodika a ně-
které knižní tituly jsou při-
pravovány a rozesílány zá-
jemcům též v elektronické 
(digitální) 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.
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e) setkávání zrakově postižených
 – Víkendová — konají se jedenkrát za půl roku na různých mís-

tech republiky, ve sborech různých denominací — mají duchov-
ní, vzdělávací i kulturní charakter. Poprvé jsme byli hosty sbo-
ru BJB v Praze 4 a již poosmé ve sboru ČCE v Lanškrouně.

 – Tzv. Podvečery, spíše klubová setkání pro malou skupinku zá-
jemců z Prahy, se konaly nepravidelně. podle domluvy, v pro-
storách Brány — misijního střediska v Praze 2.

 – Letní týdenní pobyty s duchovním progra mem — se konaly opět  
na chalupě Veselka na Šumavě — v červencovém a srpnovém 
termínu.

Ve sboru BJB Na Topolce

Nedělní bohoslužby v Lanškrouně
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ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 2010

Celkem klientů: 220 
z toho 37 jednorázových 

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10× ročně 135 odběratelů 1 145 zásilek
Mana: 12× ročně 37 odběratelů 398 zásilek
Zvukové knihy (12 nových titulů): 69 odběratelů 485 zásilek

Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4× ročně 32 odběratelů 126 zásilek
Ranní chvilky zvětšené písmo:  43 odběratelů
Kroky: 6× ročně 11 odběratelů 66 zásilek
Knižní tituly: 1 nový

Elektronická knihovna:
Časopisy (11 titulů):  24 odběratelů 145 zásilek
Knižní tituly (10 nových titulů):   6 odběratelů 10 zásilek
Ranní chvilky:  4 odběratelé
Evangelický kalendář:  7 odběratelů

Setkání:
Víkendová: 2× celkem: 59 účastníků (z toho 36 ZP)
Podvečery: 5× průměr: 4 účastníci
Týdenní pobyty: 2× celkem: 27 účastníků (z toho 16 ZP) 

Kromě výše uvedeného byla uskutečněna řada dalších kontaktů 
(e-maily, telefony, dopisy, návštěvy).
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Členové dozorčí rady:
Milan Souček — předseda
Eva Budzáková — místopředsedkyně
PhDr. Jarmila Čierná
Mgr. Petr Firbas
Mgr. Miroslav Janeba

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Služby ve Středisku zajišťovali ředitelka a sociální pracovnice 

v jedné osobě (spec. ped. — 0,75 úvazku) a 1 pracovník — operá-
tor informačních a komunikačních technologií (0,8 úvazku). Na vy-
tváření fondu zvukové knihovny spolupracovali externí načitatelé 
(dohoda o provedení práce). Skupina dobrovolných spolupracovníků 
se podílela na přípravě zvukového časopisu, Many a jako průvodci 
a pomocníci při setkáních lidí se zrakovým postižením.

Na chodu Střediska se podíleli i účetní (DPP), mzdová účetní 
(živnostenský list) a konzultant (DPP). 

SPRÁVNÍ RADA
Správní rada byla v tomto malém Středisku pouze dvou-

členná a tvořila ji ředitelka Střediska (předsedkyně správní rady) 
Mgr. J. Čer ve ňá ková a člen správní rady (poradenská a konzultační 
činnost ve Středisku) pan I. Plhák. Na svých poradách jednala o zá-
ležitostech týkajících se běžného provozu Střediska a zabezpečení 
jeho činnosti. Členové správní rady se zúčastňovali též porad do-
zorčí rady Střediska.

DOZORČÍ RADA
pracovala ve stejném složení jako v minulých letech. V roce 

2010 se sešla 5×. Při svých poradách řešila všechny potřebné hos-
podářské, provozní i personální otázky týkající se činnosti Střediska.

Náhradník:
Mgr. Marie Ortová
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SPOLUPRACUJÍCÍ SBORY
Již od roku 1999 je spolupracujícím sborem našeho Střediska 

farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 — Braníku. 
Jsme vděčni za jeho zájem i finanční podporu.

Pokračovalo i partnerství se sborem Bratrské jednoty baptistů 
z Prahy 4, Na Topolce. V červnu a před Vánoci jsme se zúčastnili 
benefiničních, které tento sbor pořádal ve prospěch našeho Stře-
diska. K vzájemnému poznávání snad přispělo i jarní víkendové se-
tkání konané na půdě tohoto sboru.

Již několik let podporuje naši práci i sbor ČCE v Praze 10 — 
Vršovicích. Víkendové setkání (2002), prezentace Střediska 2005, 
několikaměsíční výstava o činnosti Střediska (2005), pravidelná fi-
nanční podpora.

Všem těmto sborům patří náš upřímný dík.
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Náklady (v Kč):
Spotřeba materiálu 16 401
Spotřeba energie 13 145
DHM 990
Opravy strojů 1 515
Cestovné 2 741
Propagace 1 130
Poplatky spojům 16 574
Nájem 29 931
Právní a ekon. služby 27 325
Ostatní služby 36 778
Mzdové náklady 364 678
DPP 15 860
Zdrav. a soc. pojištění 124 050
Daně 43 800
Pojistné a poplatky 14 385
Odpisy 1 353 790
Příspěvky 7 388

Celkem 2 076 790

Výnosy (v Kč):
Poplatky od uživ. služeb 22 128 
Úroky 3 814
Tržby z prodeje 1 431 600
Dary 358 675
dotace MPSV 120 000
granty MČ HMP 75 000

Celkem 2 011 217

Hospodářský výsledek −65 170

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
V roce 2010 se do výsledku hospodaření výrazně promítlo dě-

dictví, které Středisko získalo.
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Přehled výnosů:

Přehled nákladů:
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SLOVO ZÁVĚREM
Radost i smutek, povzbuzení i zklamání — to vše patřilo k naší 

práci v právě uplynulém roce. A jaká bude cesta Střediska pro zra-
kově postižené dál? Ustojíme všechny změny, které nás čekají? Bu-
deme moci i nadále nabízet dobré služby všem těm, kteří o ně mají 
zájem? Přicházejí obavy. Budou ony tím hlavním, co nás bude pro-
vázet v tomto roce? A tak si vždy znovu připomínáme, že je tady 
i naděje. Naděje, která neklame. A té se chceme držet i ve dnech, 
které jsou před námi.

Mgr. Jana Červeňáková
vedoucí Střediska
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UPŘÍMNĚ DĚKUJEME

Za finanční podporu
jednotlivcům: Z. Bělčická, H. Brousilová, manž. Budzákovi, 
M. Cepl, E. Cerhová, E. Crkalová, O. Čanecký, M. Červeňáková, 
J. Čierná, D. Daněčková, L. Dedeciusová, M. Dohelská, A. Duff-
ková, P. Fojtů, K. Gattyán, J. Glozová, A. Hájková, V. Hartmano-
vá, M. Hermanyová, manž. Hladkých, J. Hlavinka, B. Hnidová, 
A. Holá, J. Horníček, J. Jará, M. Kántorová, A. Kašpárková, J. Ki-
šiday, L. Klustová, M. Kneslová, R. Komárková, F. Konvalinka, 
S. Košíčková, M. Kotouček, l. Křížová, L. Kubeček,  J. Kuncová, 
M. Lebeda, J. Lečbych, J. Lusková, M. Mazný, J. Mikulčíková, 
J. Müllerová, J. Neradová, J. Novotná, P. Novotný, L. Pálešová, 
E. Pawlicová, M. Pivcová, H. Pokorná, L. Pokorná, D. Provazní-
ková, V. Rejentová, J. Sikora, M. Simon, pí. Skřivánková, H. Sob-
ková, J. Sochorová, M. Souček, T. Stoy, P. Straka, R. Strejček, 
L. Světlíková, M. Svidenská, V. Svobodová, J. Šetková, E. Šilaro-
vá, manž. Špačkovi, L. Špringlová, A. Švábková, A. Terifajová, 
M. Thálová, M. Tomíšková, M. Trčálková, E. Veselá, manž. Vo-
dovi, V. Vondráčková, J. Vrubel, D. Zezulová

městským částem: Praha 1 Praha 5 

Praha 6 Praha 8 Praha 9 

Praha 10 Praha 11    Praha 14

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, 
M. Červeňákové, P. Firbasovi, R. Novotné, B. Jindrové, I. Součkové 
a M. Součkovi.
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Náš dík za pomoc při vytváření elektronické knihovny 
patří vydavatelstvím křesťanských periodik a knižních 
titulů: 

BRÁNA, Bratrstvo, Český bratr, Dingir, Eman, Ethos, Kalich, 
Katolický týdeník, Slovo a život, Život víry

~
Vycházka na vyšehrad

Kam dnes vyrazíme?

Odpočinek 
na Mářském vrchu



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

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


