Středisko pro zrakově postižené

Výroční zpráva
2005

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 …
„I my ve Středisku jsme mohli v minulém roce přijmout a prožít
mnoho nového“ …tak začínala Výroční zpráva za r. 2004. Nové
zařízení Střediska, nové přístrojové vybavení…Rok mnohých změn.
To se v dnešní době cení.
Oproti tomu r. 2005 jako kdyby se zahalil do všednosti. Stále dokola, každý den znovu. Jako by se nic mimořádného nedělo. Je to
špatně? Stala se někde chyba? Jsem přesvědčena o tom, že nikoli.
Vždyť i v Bibli můžeme číst: „vytrvej v díle, které Ti bylo svěřeno“.
Pracuj tak, aby k tobě druzí mohli přicházet jako k určité jistotě.
Aby se na výsledky Tvé práce mohli spolehnout.
Před několika dny zazvonil ve Středisku telefon. „Tady Koblížek“
(jméno změněno). „Tak co, jak se máte? A bude zase Podvečer
u Klimenta? Už se těším. A také se těším na kazety, které mi posílají
ze sousední organizace. Ale teď nějak nechodí. To u Vás to máte
vždy včas a v pořádku…“
Jsem si vědoma toho, že to vždy tak úplně není a že je stále co
vylepšovat. Ale buďme upřímní: každá pochvala potěší. A jsem ráda,
že i ten Podvečer jsem mohla slíbit. Nejde o žádnou velkou akci,
schází se pouze malá skupinka několika lidiček, ale je nám spolu
dobře a to je jistě důležité.
A tak bychom mohli jmenovat i další, zdánlivě všední věci. Že
k tomu, aby se staly jakousi jistotou potřebuje člověk pomoc nejen

3

od Pána Boha, ale i od lidí okolo, je jasné. A tak jsem vděčná za
všechny ty, kteří také stojí v této službě: především za spolupracovníka ve Středisku, za načitatele, za dobrovolníky připravující časopis,
za průvodce i pomocníky při všech setkáních. Bez nich by služby
Střediska nemohly fungovat. Ať i oni mají sílu a odvahu vytrvat.
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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). V současné době jsou
k dispozici 3 knihy ze Starého a celý Nový zákon.

c/ elektronická knihovna
– Křesťanská periodika (13 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 2005
Celkem klientů:..............................268
z toho:................................33 jednorázových
Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10x ročně
169 odběratelů 1409 zásilek
Mana:
12x ročně
53 odběratelů 579 zásilek
Zvukové knihy (14 nových titulů): 93 odběratelů 550 zásilek
Slovo a život:
7x ročně
10 odběratelů
64 zásilek
Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4x ročně
Ranní chvilky zvětšené písmo:
Kroky:
6x ročně

36 odběratelů
32 odběratelů
13 odběratelů

130 zásilek
78 zásilek

Elektronická knihovna:
Časopisy na disketách – 13 titulů: 19 odběratelů
60 zásilek
Knižní tituly na disketách – přibylo 20 nových titulů, 2 odběratelé:
Setkání:

Víkendová:...............2x	– celkem 84 účastníků (z toho 43 ZP).
Podvečery:...............5x	– průměr 5 účastníků.
Týdenní pobyty:........3x	– celkem	 50 účastníků (z toho 29 ZP).

– celkem 84 úč
– průměr 5 účastníků
– celkem	 50 účastníků (z toho 29 ZP)..

Kromě výše uvedeného bylo uskutečněno cca 300 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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PR E Z EN TAC E S T Ř E D IS K A
Jedním z úkolů, na který se Středisko kromě běžné činnosti ve
stávajícím roce zaměřilo, byla jeho prezentace. Šlo o zviditelnění
práce a současně o rozšíření nabídky mezi potenciální uživatele,
kterých, jak jsme přesvědčeni, je především v různých křesťanských
sborech dostatek.
První setkání bylo se sborem ČCE v Praze 10 – Vršovicích. Následovaly krátké informace pro účastníky bohoslužeb v kostele u Martina
ve zdi, na farářském kurzu i ve sboru ČCE v Praze 3 – Žižkově.
Využity byly i možnosti „prezentačních stánků“ při příležitosti
mezinárodního setkání křesťanů v červnu tohoto roku a v rámci
pravidelného podzimního Jarmarku u Ludmily.
Nejvýraznější akcí byla výstava o činnosti Střediska. Zahájena
byla vernisáží s kulturním programem za účasti řady hostů 19.
května v prostorách vršovického sboru a zájemcům byla k dispozici
až do poloviny září.
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PE R SO N Á L NÍ Z A JIŠ T Ě N Í
Služby ve Středisku zajišťovala ředitelka (spec. ped. - 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) a mzdová účetní
(živnostenský list).

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. Připravovalo též program především pro
víkendová setkání.
Předsedou představenstva je pan Ivo Plhák, dalšími členy pak
Eva Budzáková, Mgr. Bohumil Baštecký, Mgr. Miroslav Janeba,
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. 2005 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
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zdr. a soc. pojištění
Pojistné a poplatky
Příspěvky + propagace
Odpisy

27 930,20 372,960,685,6 491,16 128,25 994,309 572,102 535,27 013,16 189,125 266,-

Celkem

679 135,-

Výnosy (v Kč):

Poplatky od klientů
Za prodané
Úroky
Z prodeje
Jiné
Dary
Dotace MHMP

25 365,960,6 114,3 000,2 000,201 430,315 000,-

Celkem

553 869,-

Hospodářský výsledek

–125 266,-

9

Současně bychom chtěli poděkovat všem, kteří práci našeho

Střediska podpořili:
Finančním darem:

účastníci Báječného bálu, Sbor ČCE Praha 10 – Vršovice, Sbor
ČCE Praha 2 – Vinohrady, sbor ECM Plzeň – Lochotín, občanské
sdružení Cesty poznání a Kroužek francouzského jazyka – sbor
ČCE Praha 1.
Z. Bělčická, M. Bergerová, J. Bodeček, manželé Budzákovi,
J. Cerha, E. Crkalová, O. Čanecký, L. Dedeciusová, I. Dittrichová,
N. Doksanská, A. Duffková, T. Dvořák, P. Fianta, P. Fojtů, M. Galková,
J. Glozová, A. Hájková, P. Halaj, M. Hermanyová, M. Heřmanová,
manželé Hladkých, J. Hlavinka, B. Hnidová, R. Holík, M. Chudobová, H. Janáková, A. Kašpárková, M. Kneslová, R. Komárková,
J. Kos, M. Koupil, J. Kroulová, L. Kubeček, K. Kukucz, M. Lebeda,
Loupancová, manž. Martínkovi, rodina Mazných, J. Mikulčíková,
I. Mojžíšková, J. Mráz, J. Mrózek, B. Nagyová, J. Neradová, R. Novotná, K. Pajer, L. Pálešová, J. Pašková, M. Pavlová, E. Pawlicová,
P. Pekný, E. Pfannschmidt, M. Pivcová, M. Pokolopová, P. Procházka, V. Rabušicová, Z. Sedláková, H. Sobková, D. Somošová,
M. Svidenská, V. Šenovský, manželé Špačkovi, L. Špringlová, Z. Štikarová, J. Šulista, A. Terifajová, M. Thálová, M. Tomíšková, J. Vanc,
J. Vodová, V. Vondráčková, M. Vránová, O. Zelená a další
Dobrovolnou spoluprací:

J. Anderlík, R. Anderlík, I. Dolejšová, A. Jányšová, R. Novotná,
O. Pačesová, Š. Pacinovská 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

