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ST Ř ED I S K O
PR O Z R A KOV Ě P OS T IŽ E N É
…je nezisková církevní organizace. Hlavní náplní Střediska je
pastorační a sociální péče o zrakově postižené.

Ú VO D E M …
„Veliké jest milosrdenství Hospodinovo … nepřestávají zajisté
slitování jeho … ale nová jsou každého jitra“… můžeme číst v Bibli,
ve 3. kapitole Pláče Jeremišova (v kralickém překladu). Boží slovo
zde mluví o nových, dobrých věcech, které můžeme každý den
znovu přijímat od Pána Boha.
I my ve Středisku jsme mohli v minulém roce přijmout a prožít
mnoho nového. Od dubna 2004 pracujeme (díky daru nizozemských
Divokých hus) v upravených a nově zařízených prostorách. To se
týká samozřejmě především nás, pracovníků. Doufáme však, že
nově upravené prostředí bude příjemné i těm, kteří nás přijdou
navštívit. Pro návštěvníky se zrakovým postižením máme také
novinku – nad vchodem do budovy je umístěn hlasový majáček,
který pomůže v orientaci a podá potřebné informace.
Z velké části je nové i přístrojové vybavení Střediska. Některé
věci již pilně využíváme – např. počítače, kopírku na kazety či novou
braillskou tiskárnu, některé teprve zkoušíme a zabíháme – např.
nové nahrávací zařízení. Vše společně by mělo sloužit k usnadnění
a zkvalitnění naší práce.
Nová situace nastala i v oblasti personální. Rozhodnutím o profesionalizaci armády odešel v prosinci ze Střediska jedenáctý
a poslední pracovník civilní služby. Jemu i všem jeho předchůdcům
patří velký dík za mnohé, co bylo ve Středisku za roky jeho trvání
vykonáno. Měli jsme samozřejmě obavy, jak toto pracovní místo
zaplníme – dnes již mohu s vděčností sdělit, že od poloviny ledna
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má Středisko nového pracovníka (a já spolupracovníka). Vě-řím,
že i on bude pro naši práci stejným přínosem a pomocí jako byli ti
před ním.
Každý rok se také objeví několik nových zájemců o naše služby.
Někteří pouze získají informace, jiní se stanou pravidelnými čtenáři
či účastníky našich setkání a pobytů. To nás samozřejmě velice
těší. Máme však dojem, že kolem nás, především v našich církvích
a sborech, existuje řada lidí, pro které by byly služby Střediska
užitečné, ale kteří o nich nevědí. Kromě běžné práce bychom se
tedy chtěli v příštím roce intenzivněji zaměřit na prezentaci našich
služeb a práce.
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SL U Ž B Y, K T E R É S T Ř E D IS K O 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 více než 400
titulů teologických, křesťanské beletrie i poezie, přednášek a hudebních nahrávek.

b/ braillská knihovna
- Zajišťuje tisk periodik v bodovém písmu. Čtvrtletně vychází biblic-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 připravovány a rozesílány zájemcům též v elektronické podobě
(e‑mailem nebo na disketách).

d/ tisk ve zvětšeném písmu
- „Ranní chvilky“ – biblické čtení na každý den

e/ setkávání zrakově postižených
- 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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ČI N N O ST ST ŘE D IS K A V Č ÍS L E CH 2004
Celkem klientů:..............................260
z toho:................................21 jednorázových
Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10x ročně
174 odběratelů 1634 zásilek
Mana:
12x ročně
53 odběratelů 546 zásilek
Zvukové knihy (15 nových titulů): 89 odběratelů 508 zásilek
Slovo a život:
6x ročně
10 odběratelů
54 zásilek
Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4x ročně
33 odběratelů
Ranní chvilky zvětšené písmo:
22 odběratelů
Kroky:
6x ročně
16 odběratelů
Biblické knihy – 3 nové tituly à 15 ks
Elektronická knihovna:
Časopisy na disketách – 13 titulů:
Setkání:
Víkendová:...............2x	– průměr 39 účastníků.
Podvečery:...............7x	– průměr 5 účastníků.
Týdenní pobyty:........2x	– celkem	 26 účastníků.

23 odběratelů

130 zásilek
88 zásilek

27 zásilek

– průměr 39 účastníků
– průměr 5 účastníků
– celkem	 26 účastníků..
26 úča

Kromě výše uvedeného bylo uskutečněno cca 320 dalších kontaktů (návštěvy, dopisy, e-maily, telefony).
Spolupráce na přípravě Křesťanské orientace: výběr článků,
nahrávání a rozesílání kazet, účast na redakční radě.
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B EN E F I Č N Í K O N C E R T
Židovské písně v podání dívčí vokální skupiny ADASH pod vedením doc. Tomáše Novotného zazněly začátkem června v modlitebně
Evangelické církve metodistické v Praze 2. Dnes již známá skupina
přilákala velké množství posluchačů.

PE R S O N Á L N Í Z A JIŠ 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 lidí se
zrakovým postižením.
Na základě živnostenského listu spolupracují se Střediskem
účet-ní a mzdová účetní.
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PŘ ED S TAVE 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. Vzhledem k probíhající rekonstrukci i personálním změnám jich bylo v tomto roce
více, než obvykle. Představenstvo též připravovalo program pro
víkendová setkání.

Víkendové setkání – prohlídka židovského města

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.
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H O SP O D A Ř E N Í S T Ř E D IS K A
Hospodaření bylo v r. 2004 ovlivněno (ve výnosech i nákladech)
pracemi na rekonstrukci a vybavování Střediska.
Náklady (v Kč):

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy strojů
Cestovné
Poplatky spojům
Nehmotný majetek
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zdr. a soc. pojištění
Civilní služba
Poplatky spořitelně
Pojistné
Příspěvky Ústředí
Odpisy
Celkem

711 095,5 612,200,12 182,5 557,15 009,91 856,110 980,221 795,73 467,45 181,6 325,10 606,10 255,59 302,1 379 423,-

Výnosy (v Kč):

Vlastní činnost
Poplatky od klientů
Prodané zboží
Úroky
Jiné
Tržby z prodeje
Dary
Dotace MPSV
Dotace MHMP
Celkem

645,21 740,200,8 177,4 163,18 750,788 146,137 900,171 000,1 150 721,-
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SL O VO N A Z Á V Ě R
Na závěr bych ráda ještě jednou připomněla úvodní biblické slovo.
Dárci finančních prostředků, dobrovolníci a pomocníci, pochvala
a povzbuzení uživatelů našich služeb.... V tom všem poznáváme
a prožíváme Boží milost, která obdarovává, drží a naplňuje radostí.
Tu jsme mnohokrát mohli prožívat, můžeme prožívat a jak věřím,
budeme moci prožívat i ve dnech, které jsou před námi, v úkolech,
které nás čekají.
Mgr. Jana Červeňáková
ředitelka Střediska
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Současně bychom chtěli poděkovat všem, kteří práci našeho

Střediska podpořili:
Finančním darem:

Wilde Ganzen (Nizozemí), sbor ČCE Praha 10 – Vršovice, sbor ČCE
Praha 4 – Braník, Kroužek francouzského jazyka – sbor ČCE Praha
1, J. Bodeček, manželé Budzákovi, E. Crkalová, A. Duffková, rodina
Dusova, V. Dvořáková, M. Galková, A. Hájková, I. Hájková, manželé
Hladkých, R. Holík, R. Hutár, H. Janáková, E. Kejřová, M. Koupil,
K. Kukucz, rodina Mazných, J. Mikulčíková, I. Mojžíšková, J. Mráz,
R. Nedopil, E. Pawlicová, P. Pekný, J. Říhová, H. Sobková, manželé
Špačkovi, A. Terifajová, M. Thálová, M. Tošovský, V. Vondráčková,
T. Vraštilová a řada dalších dárců.
Dobrovolnou spoluprací:
I. Dolejšová, A. Jányšová, D. Makeš, R. Novotná, Š. Pecinovská
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, sboru ECM v Praze
2, hostitelským sborům víkendových setkání – sborům ČCE v Ostravě a Třebíči i některým vydavatelstvím křesťanských periodik
a knižních titulů.
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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
č.ú. ČS, a.s. 3974329 / 0800,
IČO 48136093

