Středisko v Litoměřicích

Vizí Diakonie ČCE – Střediska v Litoměřicích je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život
ve společnosti.

Posláním Diakonie ČCE – Střediska v Litoměřicích je podporovat lidi se znevýhodněním, aby poznali svoje
možnosti, naplňovali svoje cíle a nalezli šanci uplatnit se v běžném životě.

Cílem Diakonie ČCE – Střediska v Litoměřicích je umožnit lidem se zdravotním postižením nebo sociálním
znevýhodněním pracovní a společenské uplatnění, které posiluje jejich soběstačnost.

Dozorčí rada
Na začátku roku 2010 začala pracovat nová Dozorčí rada s opětovně zvoleným předsedou
Ing. Jaromírem Křivohlavým. Místopředsedou se stal Mgr. Ivan Daneš a dalšími členy Eva Radimská, Jaromír
Hájek, Jan Neužil dipl. um., Jan Murňák; za odbornou veřejnost MUDr. Marie Štětinová, MUDr. Sylvie Kubcová
a terezínská starostka Růžena Čechová; za klienty Jana Kellnerová a za zaměstnance Ing. Tomáš Derfl.
Dozorčí rada se sešla celkem 5x.

Správní rada
Statutární zástupci Střediska pracovali v r. 2010 ve složení: Irena Opočenská – předsedkyně Správní rady
a jako členové Eva Cimburová a Mgr. Zdeněk Bárta. Správní rada se sešla ke svým samostatným jednáním
celkem 9x.

písmo v nadpisech vytvořili klienti Centra denních služeb

Jaké je ovoce mé práce po roce?
Kdopak ocení mé lopocení?
Když se ohlédnu, kam až dohlédnu, vrásky mi přidá ta lidská bída.
Práce v Diakonii není korunována tak markantními výsledky, jako třeba stavba věže nebo plavba lodi. Přesto
má svůj cíl. Stejně jako loď nebo stavitel. Jen v dosažení cíle se liší. Po připlutí lodi do přístavu je konec.
Vystupovat! Cíle je dosaženo! Končíme! Vyložte náklad! S věží je to ještě horší: Předáme stavbu a odcházíme,
tady už nikdy nebo alespoň dlouho nebudeme… Diakonická práce má také svá pravidla. Jistě jsou jiná, než
mají námořníci nebo stavitelé, ale pravidla by jim také měla pomáhat na snazší cestě. U pravidel je zajímavé
to, že vlastně nejsou vidět, dokud člověk něco nepokazí. Až teprve potom se ukáže potřeba sebekázně,
profesionality atd.
Úvodní otázky by mohly třeba vyznít ve zvolání: „Proč to vlastně dělám?“ Důvody našeho konání jsou různé.
Chceme se realizovat, vyniknout, překonat sebe nebo jiné, a docela možná, že je to jen obyčejně třeba. Práce,
která není marná. Práce, kterou můžeme i my během chvilky hodně potřebovat. Situace, v níž podávám ruku
člověku v nejistotě (ať už opravdu, nebo obrazně). Tam, kde se druhému stabilizuje půda pod nohama. Tam,
kde díky mé práci začíná mít život jiných smysl a oni nalézají své místo v tomto světě. To je platforma
Diakonie. Proč? Proto, že je to velmi potřeba.
Ještě je jedna velmi důležitá věc. Přečtěte si znovu ta úvodní zvolání. Dalo by se odpovědět z pohledu
nezúčastněného člověka: „Po roce jsou klienti prakticky stejní. Kdo by tě tak asi oceňoval? Snad šéf
pochvalou? A vrásky? Při pohledu kolem sebe se jen hromadí“. Zažíváme ale i jiný pohled: „Po roce jsme si
blíž. Ovoce není v proměně klienta (i když každá maličkost potěší), ovoce je ve kvalitě vztahu. To samozřejmě
neocení lépe nikdo jiný, nežli klient a já.“ A to třetí: máme-li si s klientem co předat s velkým porozuměním,
pak končí lidská bída a začíná to, co Bible nazývá Boží království na zemi. Prosím, laskavě se smiřte s pojmem,
který někomu může být neznámý. Řeknu to jinak. Není místo na vrásky. Láska mezi lidmi, a to i ta přátelská,
pomáhající, vytváří nebe na zemi. A tomu snad rozumíme všichni.
Ing. Jaromír KŘIVOHLAVÝ – předseda Dozorčí rady Diakonie ČCE v Litoměřicích
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lidem se zdravotním a mentálním postižením:
ź integračně vzdělávací program v Centru denních služeb v Litoměřicích
ź tréninkový pracovní program v Sociálně terapeutických dílnách v Terezíně
ź sociální rehabilitaci a zprostředkování práce v Agentuře podporovaného zaměstnávání
v Litoměřicích

ź pracovní příležitosti na chráněných pracovištích ve výukové restauraci v Klobouku Diakonie
v Terezíně, v čajovně Hóra a v sále Oka·mžik v Litoměřicích

ź pracovní příležitosti v keramické dílně v Litoměřicích a textilní dílně v Terezíně
ź chráněné bydlení v Klobouku Diakonie v Terezíně
ź podporu samostatného bydlení v okruhu 10 km od Terezína
ź
lidem se sociálním znevýhodněním:
ź azylový Domov pro matky s dětmi v Litoměřicích

veřejnosti - služby zprostředkované lidmi se zdravotním postižením:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

stravování v restauraci Klobouk Diakonie v Terezíně - chráněném pracovišti
posezení a kvalitní čaje v čajovně Hóra v Litoměřicích - chráněném pracovišti
rychlé občerstvení v klubu Restart v Litoměřicích
pořádání profesionálních i amatérských výstav v klubu Restart a sále Oka·mžik v Litoměřicích
pořádání koncertů a dalších kulturních či osvětových akcí v sále Oka·mžik v Litoměřicích
pronájem prostorů pro vzdělávací, společenské a další akce v Klobouku Diakonie
v Terezíně a v sále Oka·mžik v Litoměřicích
ź prodej upomínkových předmětů – výrobků z našich dílen v obchůdku v klubu Restart v Litoměřicích
ź zakázkovou výrobu a služby včetně náhradního plnění
ź

volnočasové aktivity
v Litoměřicích v klubu Restart:
ź
ź
ź
ź
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internet + práce s PC
keramika pro děti i dospělé
se zdravotním postižením
a seniory

v Terezíně v Rodinném a komunitním centru:
ź mateřské centrum Klobouček
ź volnočasové a tvořivé dílny pro rodiče i děti
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Vítám Vás již v devatenáctém roce trvání litoměřického Střediska Diakonie ČCE!
Nejprve trochu statistiky: v roce 2010 jsme poskytli naše služby více než dvěma stům klientů. Rozpočet
roku byl přes 26 milionů korun. Pracovalo u nás 117 zaměstnanců, z toho 73 lidí se zdravotním postižením. Na
začátku roku začala pracovat nová Dozorčí rada s opětovně zvoleným předsedou Ing. Jaromírem
Křivohlavým. V roce 2010 jsme do rodiny litoměřické Diakonie také přibrali novou službu, Podporu
samostatného bydlení. Služba posunula o krok dál ty klienty, kteří si chtěli vyzkoušet samostatné bydlení
v běžné domácnosti. O tom, jak se jim to podařilo, se také můžete dočíst.
„Potřebujeme více prostoru!“ znělo často v jednotlivých službách. A tak začal v říjnu růst v Terezíně
altánek pro potřeby Rodinného a komunitního centra a klienty Sociálně terapeutických dílen. V Domově
a v Chráněném bydlení nastaly přípravy na zvýšení ubytovací kapacity a pro Centrum denních služeb jsme
podnikli první kroky k rekonstrukci dosud nevyužitých podkrovních prostor ve farním domě. Pro tento velký
investiční záměr jsme nechali vyrobit architektonickou studii a stavební dokumentaci s podporou Svatodušní
sbírky a Purkyňovy nadace. Nyní všemožně sháníme finanční prostředky na vlastní realizaci: stavbu výtahu
a rekonstrukci podkroví. Klienti Centra denních služeb – lidé s mentálním postižením - se už nyní
ve stávajících prostorách natolik tísní, že je tento projekt hlavní prioritou v následujícím období.
Financování bylo v roce 2010 již druhým rokem úspěšně zajištěné, zejména díky individuálnímu projektu
Ústeckého kraje podpořenému z Evropských fondů v rámci operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. I v letošním, třetím, roce individuálního projektu využívají čtyři služby 100 % financování.
Poprvé za existenci sociálních služeb bylo možné mít od začátku roku peníze jisté. Neprožívali jsme neustálé
obavy, jak bude dál. Bohužel nám toto těšení dlouho nevydrželo, neboť vládní reformy zrušily od roku 2012
tento „luxus“ finančního plánování na období delší než jeden rok. Společně se zrušením individuálních
projektů krajů chystá vláda razantní restrikce nejen v sociálních službách, ale i v oblasti zaměstnanosti. Naše
Středisko očekává v roce 2012, tedy ve dvacátém roce svého působení, obrovskou finanční krizi
v poskytování svých služeb. Již nyní připravujeme mnohá finanční opatření, mezi která patří například
i nepopulární zkracování úvazků, či propuštění zaměstnanců vůbec.
Nečeká nás doba lehká. Je otázkou, zda shora uvedená statistická data v roce 2012 rapidně neklesnou.
Držte nám prosím palce, abychom se v letošním roce dobře připravili na drsná opatření a aby připravovaný
sociální systém nezhroutil naše zavedené a kontinuálně provázané služby a s nimi i spokojené klienty, kterým
se dostalo smysluplného života.
Děkujeme Vám, všem dárcům, přátelům, příznivcům, hostům, klientům, rodinným příslušníkům
a v neposlední řadě i členům sboru ČCE a všem pracovníkům Diakonie za velkou pomoc i přízeň, za dar
přátelství a vzájemného porozumění, které nám v této nelehké době velmi pomáhá!
Irena OPOČENSKÁ, ředitelka Diakonie ČCE v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
opocenska.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 733 585; 774 535 326
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Základním posláním litoměřické Diakonie je služba spoluobčanům se znevýhodněním. Tuto práci se snažíme
konat co nejlépe, jak nám naše síly stačí. K poměrně velikému objemu naší práce ovšem potřebujeme
i značné finanční prostředky. A ty se neshánějí snadno.
Musíme proto dělat i to, co bychom jako křesťanská organizace dělat neměli, a co vypadá jako chlubení se –
informujeme o naší práci veřejnost. V dnešním mediálním světě je to nutné – lidé se vůbec musejí dovědět
o naší práci, aby nás mohli jakkoli, třeba i finančně, podpořit.
O zviditelňování naší práce se stará skupina spolupracovníků pod vedením členky Správní rady Evy
Cimburové. Jsou to zástupci jednotlivých úseků Střediska, kteří připravují naše PR (public relations) akce, při
nichž se snažíme oslovit náš litoměřický region.
V roce 2010 to byla celá řada výstav, koncertů, novinových zpráv, drobných akcí, při kterých se prezentovaly
jednotlivé úseky našeho Střediska. Z těch větších akcí bych rád vyzdvihnul tyto tři:
V červnu jsme uspořádali Slavnostní otevření bezbariérového nájezdu do naší čajovny Hóra a sálu
Oka·mžik za přítomnosti řady vzácných hostí v čele s hercem Janem Potměšilem. Tato veselá happeningová
akce byla úspěšným završením PR kampaně z předcházejícího roku pod názvem “Všichni ty schody
nevyjdem“. Právě díky kampani, a tedy i finanční podpoře veřejnosti, jsme získali veškeré prostředky
potřebné na postavení nájezdu.
Druhou akcí určenou veřejnosti byla vydařená oslava pětiletého trvání naší Agentury podporovaného
zaměstnávání formou koncertu na Střeleckém ostrově v Litoměřicích v září. Výročí s námi oslavily hned tři
hudební skupiny – Bedňáci z ÚSP Skalice, Vrámci možností a Hozny a Shoda Okolností. Blahopřát nám přišli
také zástupci radnice a Ústeckého kraje. Jen účast miliard zuřivých komárů nás příliš nepotěšila…
Jako každým rokem naše PR akce vyvrcholily tradičním, tentokrát již 16. Společenským večerem s aukcí
uměleckých prací renomovaných umělců i výrobků našich pracovníků a klientů. Hosty večera byli Marka
Míková a Jan Burian, kteří nám pomohli k jednomu z nejvyšších výsledků dražby v historii našich
společenských večerů. Získali jsme 432 000 Kč, které přidáme mimo jiné i na stavbu výtahu do podkroví ve
farním domě. Nové prostory bude využívat Centrum denních služeb.
Doufáme, že nám ta trocha reklamy, kterou musíme dělat, bude v nebesích odpuštěna!

Mgr. Zdeněk BÁRTA, farář sboru ČCE v Litoměřicích,
člen správní rady Střediska a pracovník pro vztahy s veřejností
Diakonie ČCE - Středisko v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
barta.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 733 585; 739 244 843

7

8

V průběhu roku 2010 využilo našich služeb 24 klientů s mentálním postižením starších osmnácti let. O službu
je stále zájem a klienti i jejich rodiče jsou s nabídkou činností v Centru denních služeb spokojeni.
Od července jsme posílili přímou práci s klienty o jednoho pracovníka. Vrátila se kolegyně z mateřské
dovolené, což umožnilo nový způsob práce zaměřený na individuální přístup ke klientovi a možnost nabídnout
klientům nové aktivity - například foto kroužek. Do keramické dílny nastoupila Pavla Vitnerová, která přinesla
mnoho nových nápadů. Ve spolupráci s o. s. Invetura Praha jsme získali cenné informace a dovednosti
týkající se focení, natáčení a reportáží. S pomocí Inventury jsme natočili film „O stromech a lidech“.
I nadále spolupracujeme s Rančem 3V v Třebušíně. Od jara do podzimu se tu klienti zdokonalují v pracovních
dovednostech, v péči o koně, jízdách.
Z grantu Zdravého města Litoměřice jsme zakoupili netradiční hry - pétanque, bocciu, kroket, kuželky… Tyto
hry využíváme nejen při sportovních kláních mezi klienty, ale předvedli jsme je také při letním setkání přátel
Diakonie v terezínském Klobouku.
Zdárně pokračovala také spolupráce se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. Vyvrcholila
krásnou výstavou v sále Oka·mžik. Při vernisáži klienti představili svou celoroční práci v galerii a související
happeningové akce. Zároveň se do spolupráce zapojila také Speciální škola v Litoměřicích.
V červnu vyrazili klienti na dvoudenní výlet do Východních Čech. Navštívili Ratibořice, Babiččino údolí,
Slavoňovice a Nové Město nad Metují. Výlet byl zároveň formou rozloučení se sestrou farářkou Rut Brodskou,
která se v létě odstěhovala. Děkujeme jí za její přínosnou spolupráci.
Velice zdařilou akcí bylo podzimní „Bylinkobraní“, opět v Oka·mžiku. Z vypěstovaných bylinek z vlastní
bylinkové zahrádky připravili klienti pokrmy a nápoje k ochutnání, seznámili návštěvníky s druhy a využitím
bylinek a nabídli k prodeji keramické a textilní výrobky s bylinnou tématikou, které sami zhotovili. Akce měla
úspěch a jistě ji budeme zase někdy opakovat.
Celkově hodnotíme rok jako úspěšný, zájem o naše služby je veliký. Nese to však sebou i fakt, že už se
v našich suterénních prostorách tísníme. Protože se ve stejné budově nachází krásné volné půdní prostory,
pokoušíme se o jejich využití. Snad se nám brzy podaří sehnat dost peněz, abychom je mohli zrekonstruovat
a využívat!
Anna BURDOVÁ, vedoucí Centra denních služeb
Centrum denních služeb
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
burdova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 734 438; 774 120 002

S klienty v Centru denních služeb dále pracují:
Dagmar Doudová, Helena Hingarová, Bc. Jana Měhýžová, Lukáš Svoboda, Pavla Vitnerová – Lisá
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V roce 2010 jsme poskytli naše služby spojené s azylovým bydlením celkem 19 klientkám a 26 dětem.
Průměrná délka pobytu jedné rodiny v zařízení byla 5,5 měsíce. Dosáhli jsme také vyšší obložnosti dospělých
lůžek, a to zejména díky skutečnosti, že jsme směli zpřístupnit službu širšímu spektru žadatelek, tedy i těm,
které pocházely ze vzdálenějších míst.
Za plného provozu se nám v průběhu roku podařilo provést celkovou rekonstrukci ubytovacích jednotek (nové
kuchyňské linky, podlahové krytiny a lůžka), m.j. za přispění Města Litoměřice.
Kromě základního poradenství a podpory v individuálním plánování jsme klientkám nabízeli
socioterapeutické služby s tvořivými prvky. V rámci vzdělávacího integračního programu jsme procvičovali
pracovní konzultace, nácvik modelových situací a práci s PC. Program byl doplněn o nejrůznější volnočasové
aktivity (např. soutěže ve vaření - tzv. gastrofesty, výlety, tématické akce pro matky s dětmi). Uspořádali
jsme několik besed s odborníky na aktuální témata, např. o HIV, o drogách. Přínosné byly jistě i návštěvy
vazební věznice a Dne otevřených dveří v porodnici.
V Domově probíhaly pravidelné volnočasové aktivity určené dětem: pro předškolní děti Sluníčko, pro školní
děti Dětský koutek a příprava na vyučování a zkoušky. Tyto aktivity obstarávala pedagožka volného času,
která prováděla také logopedickou asistenci. Speciálně pro děti jsme uspořádali odborné besedy na různá
témata prevence: o nástrahách internetu, o domácím násilí a jiné. S dětmi jsme se zapojili do 18 výtvarných
soutěží.
V průběhu roku využilo naši službu ke svým školním praxím celkem 140 studentů s pedagogickým
zaměřením. Z toho na průběžné praxi bylo 15 studentů a na souvislé praxi 9 studentů. Ostatní studenti byli
účastníky tzv. náslechů a konzultanti. Výstižné bylo hodnocení studentky na souvislé měsíční praxi:
„V Domově Vám podají záchytné lano, kterého se klientky mohou chytit, pokud chtějí…“
Jsme velmi rádi, že bývalé klientky stále jeví zájem o odborné konzultace i po odchodu z Domova. V průběhu
roku se na nás obrátilo 11 klientek, z toho několik opakovaně.
V červnu jsme uspořádali výstavu „Ženy – stromy – proměny“ v Klubu Restart. Výstavu připravovaly klientky
při společných sezeních společně se sociální pracovnicí, která takto využila nové poznatky z kurzu
arteterapie. Klientky připodobnily své osudy k osudům různých stromů ve městě a téma zpracovaly nejen
výtvarně, ale i se zajímavým slovním a filmovým doprovodem.
Byl to plodný a úspěšný rok. Snad se nám dobře povede i napřesrok, v době ohrožené citelným nedostatkem
financí.
Roman STRIŽENEC, vedoucí Domova
Domov pro matky s dětmi
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
strizenec.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 732 271; 739 244 673

S klientkami a jejich dětmi v Domově dále pracují:
Hana Frýdová, Ivana Jelínková, Svatopluk Pelcl, Jaroslava Růžičková, Dagmar Šťástková, Lenka Vašutová
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Uplynulý rok hodnotíme jako úspěšný, splňující cíle naší služby. Oproti roku předchozímu, poznamenanému
stěhováním, jsme se celkově stabilizovali. Zaznamenali jsme neustále nabitý seznam čekatelů na službu.
Zúročila se tak naše prezentační kampaň z roku 2009.
Abychom byli schopni čekatele rychleji uspokojit, rozšířili jsme náš pracovní tým o novou pracovnici Kateřinu
Krátkou. Katka se u nás rychle zapracovala a už na podzim připravila pro ostatní zaměstnance Střediska
Diakonie ČCE školení ve videotréninku interakcí.
V průběhu roku jsme poskytli službu sociální rehabilitace s využitím metody podporovaného zaměstnávání
celkem 40 klientům. V zaměstnání nalezlo pracovní uplatnění 18 klientů. Navázali jsme také spolupráci
s novými firmami – potencionálními zaměstnavateli – jako např. McDonald's v Siřejovicích, Corect Beránek
v Litoměřicích, ve Sboru církve adventistů sedmého dne v Litoměřicích nebo v BEC odpady Prosmyky.
Na základě dobrých zkušeností z předchozích let jsme opět nabízeli klientům služby psychoterapeuta, který
v průběhu roku poskytl 126 konzultací 29 klientům.
Pro klienty jsme uspořádali dvě besedy o pravidlech Agentury, besedu o práci a v závěru roku vánoční
besídku. Absolvovali jsme také další vzdělávání např. o sexualitě, o hodnocení míry potřebné podpory, kurz
duševní hygieny a stáže v litoměřickém Centru denních služeb a v Agentuře Osmý den v Děčíně.
Nezapomínali jsme ani na prezentaci služby. Mimo jiné jsme v březnu uspořádali velmi úspěšný Den
otevřených dveří, který nám přinesl opět další jména na seznam čekatelů. A v září jsme oslavili už 5 let trvání
Agentury! Na Střeleckém ostrově jsme uspořádali koncert spřátelených hudebních skupin Vrámci možností,
Hozny a shoda okolností, skupiny klientů z Diagnostického ústavu v Čížkovicích Bedňáci a představili všem
nové logo Agentury.
I nadále jsme využívali pravidelnou externí supervizi se supervizorkou Zuzanou Pinďákovou. S její podporou
jsme stále velmi spokojeni. A klienti byli v tomto roce, zdá se, taky spokojení. Bohužel nám v roce 2011 končí
financování z individuálního projektu Ústeckého kraje. Doufáme, že se i v roce 2012 podaří sehnat na naše
služby finanční prostředky a my budeme moci dále podporovat lidi se zdravotním postižením, aby se
prostřednictvím rozvoje mnoha dovedností přiblížili životu ve společnosti.
Lenka SOVOVÁ, DiS., vedoucí služby
Sociální rehabilitace –
Agentura podporovaného zaměstnávání
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
sovova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 700 315; 775 251 553
Klientům službu sociální rehabilitace dále poskytují:
Bc. Kateřina Krátká, Bc. Marcela Linkeová, Mgr. Jana Matoušková
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Rok 2010 byl pro sociálně terapeutické dílny plný velkých i menších změn.
Hned ze začátku roku nastoupila nová vedoucí. V létě se pak klienti loučili s oblíbeným asistentem Mirkem,
kterého však rychle nahradil nový, neméně oblíbený asistent Martin. Nakonec v závěru roku jsme se od
asistentky Hanky dozvěděli dvě zprávy. Jednu milou a jednu nemilou. Všichni jsme se těšili ze sdělení, že
asistentka Hanka čeká miminko, bohužel ale tím nastalo období, kdy na sebe musí být budoucí maminka
opatrná a tak se s námi Hanka na nějaký čas rozloučila.
Během uplynulého roku jsme trochu poupravili prostory, kde poskytujeme služby. Nejvíce je to znát na naší
kuchyňce, kde s klienty nacvičujeme samostatné vaření. To je speciální program pro klienty, kteří se při
tréninku na pracovní pozici „pomocný kuchař“ dostanou do druhého stupně činností, tedy do náročnějších
úkolů. V tomto programu vaříme s klienty podle námi připravených receptů, a mohou si tak s asistencí
vyzkoušet vaření nejen pro provoz, ale také pro vlastní potřebu. Konkrétně jde o jeden z programů nově
vytvořeného systému práce s klienty, kdy každá pracovní pozice je odstupňována podle náročnosti do dvou
až tří částí. Každý přechod mezi jednotlivými stupni je testován. Díky tomu pak klienti lépe rozumí tomu,
v čem jsou dobří a na čem musí společně s podporou svých asistentů zapracovat.
Během roku 2010 jsme se s klienty prezentovali na nejrůznějších akcích. V létě jsme se připomněli nejen
zákazníkům restaurace prezentační akcí k výstavě obřího leporela Lucie Seifertové – Dějiny udatného
Českého národa. Zde měli návštěvníci příležitost ochutnat sladké pohoštění z naší produkce. Na podzim jsme
zase prodávali naše sladké a slané výrobky na Střeleckém ostrově u příležitosti oslavy pátého výročí vzniku
Agentury podporovaného zaměstnávání. Nakonec v období Vánoc jsme společně s klienty prodávali cukroví
na adventním jarmarku v sále Oka·mžik. Za utržené peníze jsme pak mohli v následujícím roce vyrazit
s klienty na výlety, což je krásná odměna za jejich úsilí.
Možná i právě díky těmto všem akcím a píli našich klientů jsme měli možnost dokonale natrénovat spoustu
zajímavých činností, užitečných nejen pro běžný život, ale také pro chod samotné restaurace Klobouk. Naši
práci mohou zákazníci restaurace vidět každý den. Staráme se o příjemné prostředí restaurace, někteří
klienti se už na pozicích pomocných číšníků cítí jako ryby ve vodě a pro zákazníky restaurace jsou k naší velké
radosti k nerozeznání od zaměstnaných číšníků. Očas zastoupíme pracovníky kuchyně při pečení sladkých
zákusků a moc nás těší, že všem chutnají. Vypadá to tedy, že tréninkový program sociálně terapeutických
dílen přináší ovoce a naše práce může být díky restauraci vidět.
Věříme, že i v roce 2011 se činnost sociálně terapeutických dílen bude dál rozvíjet k radosti nás a našich
klientů a že se nenecháme zastrašit hrozbou nedostatku financí pro další období.
Bc. Petra BLAŽKOVÁ
vedoucí Sociálně terapeutických dílen
Sociálně terapeutické dílny
Komenského 152, 411 55 Terezín
blazkova.litomerice@diakonie.cz
tel. 774 535 327
S klienty v Sociálně terapeutických dílnách dále pracují:
Markéta Feiklová, Martin Moščic
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V roce 2010 se k Chráněnému bydlení již v únoru připojila nová terénní sociální služba Podpora samostatného
bydlení. V Chráněném bydlení nabízíme ubytování v objektu Diakonie se stálou asistencí. Podpora
samostatného bydlení je terénní služba lidem, kteří již žijí samostatně ve vlastních či pronajatých bytech.
Díky vzniku této terénní služby mohlo několik klientů Chráněného bydlení postoupit o krok dále a s Podporou
samostatného bydlení se více osamostatnit.
Postupně jsme naplňovali kapacitu služby Podpora samostatného bydlení. Podařilo se nám najít vhodné byty
v Litoměřicích a Terezíně, ve kterých jsme podporovali v samostatném životě celkem 4 klienty. Propagovali
jsme službu: oslovili jsme ostatní zařízení sociální péče, jednali na městských úřadech v okolí
a s pronajímateli bytů. Také jsme uspořádali konferenci, kde jsme prezentovali obě služby.
Chráněné bydlení během roku 2010 opustili čtyři klienti a dalších pět zde našlo nový domov. Díky tomu se
nám podařilo kapacitu služby udržet naplněnou. Pro volný čas klientů jsme navázali spolupráci s bývalou
pracovnicí služby, která pro ně organizuje řadu zajímavých aktivit.
V roce 2010 došlo v obou službách k velkým personálním změnám. Na rodičovskou dovolenou odešla vedoucí
obou služeb Ing. Katarína Hurychová a na její místo nastoupila nová vedoucí. S tím souvisely i další změny na
pracovních pozicích, které jsme úspěšně zvládli.
Neutichá ani spolupráce s dobrovolníky. Jejich počet se v roce 2010 ustálil na sedmi. Díky grantu NROS
v programu Make a Connection - připoj se mohli dobrovolníci spolu s klienty vycestovat na týdenní dovolenou
v kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové. Klienti navštívili místa, na která by se mnozí z nich neměli možnost
sami podívat. Dobrovolníci tak pomohli smysluplně trávit volný čas klientů, zmírnit jejich sociální izolaci.
Umožnili klientům navazovat nové kontakty a snadněji se zapojit do většinové společnosti. I když byla
dovolená hrazena z grantu, všichni se podíleli na zajištění stravování vlastními financemi po celou dobu
dovolené. A tak měli klienti příležitost uvědomit si, že ne vše je zadarmo. Spolupráce dobrovolník – klient
pokračovala i po skončení dovolené, a to buď skupinovými, nebo individuálními akcemi, při kterých poznávali
okolí Terezína, Litoměřic a Lovosic. Byli si i zasportovat – plavat v krytém bazénu, vyzkoušeli si bowling,
společenské hry a za kulturou vyšli několikrát do kina.
Ráda bych poděkovala celému týmu pracovnic za odvedenou práci a osobní nasazení. Velké díky patří také
našim dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří i přes své studijní vytížení zajímavě tráví volný čas s klienty.
Zároveň srdečně zvu všechny zájemce a zájemkyně o službu na návštěvu! Rádi Vás u nás provedeme
a odpovíme na všechny dotazy.
Bc. Kamila RŮŽIČKOVÁ, vedoucí služeb:
Chráněné bydlení + Podpora samostatného bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín
ruzickova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 531 846; 774 535 324
S klienty dále pracují:
… v Chráněném bydlení:
Věra Býnová, Tereza Pelánová Červená, DiS.,
Renata Kaplanová, Alice Knajzlová,
Iveta Merhoutová, Bc. Michaela Tvarohová

… v Podpoře samostatného bydlení:
Andrea Ludwigová, DiS., Petra Šimánková
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Hned na začátku roku 2010 se díky výtěžku z kampaně „Všichni ty schody nevyjdem“, uskutečněné v roce
2009, mohl začít budovat bezbariérový nájezd do sálu Oka·mžik a čajovny Hóra. Nájezd byl za přítomnosti
Jana Potměšila, Jiřího Semana, skupiny The Veterans Jazz Band a dalších hostů slavnostně otevřen 22.6.
2010. Od té doby slouží všem občanům k pohodlnému vstupu do Oka·mžiku i čajovny.
V rámci kampaně byla uspořádána také veřejná sbírka a dárci byli tak štědří, že i po nákladné výstavbě
nájezdu nám ještě zbyly prostředky na vybavení Oka·mžiku a čajovny. Pořídili jsme novou hudební aparaturu,
promítací techniku a osvětlení, nové židle, aby se návštěvníkům v Oka·mžiku pohodlně sedělo, a také nové
PC, aby zaměstnanci mohli rychleji a snadněji pracovat. Oka·mžik se tím velice zútulnil.
V roce 2010 se také ustálil náš pracovní tým. Začínali jsme ve třech a rok jsme uzavírali jako pětičlenný tým.
Toto nové chráněné pracoviště zaměstnalo 85 % lidí se zdravotním znevýhodněním.
S rostoucím počtem zaměstnanců rostly v Oka·mžiku také kulturní akce. Za podpory Nadace Život umělce se
konaly koncerty Osamělých písničkářů, na kterých měli návštěvníci možnost slyšet např. Petra Linharta,
Jiřího Smrže, Caina, Marku Míkovou a další. Každý měsíc v Oka·mžiku proběhla výstava, a tak si návštěvníci
mohli prohlédnout malby, kresby, fotografie, ale i fujary či dřevěné šperky.
Uskutečnilo se několik besed se zajímavými hosty, např. s moderátorkou Českého Rozhlasu Sever, Slávkou
Brádlovou, nebo litoměřickou spisovatelkou Renatou Štulcovou nad její novou knihou. Promítali jsme také
několik filmů, většinu z nich ve spolupráci s Mental Power Prague Film Festival.
Také jednotlivé služby Střediska využívají náš sál. Hezkou akcí bylo například podzimní Bylinkobraní, které
pořádali klienti Centra denních služeb - veřejnosti předvedli různé druhy čajů, jejich chutě i vůně, které rychle
zaplnily celý prostor.
Oka·mžik byl také hojně využíván dalšími lidmi, firmami i organizacemi pro jejich soukromé účely. A tak se
u nás pravidelně scházelo Stavební bytové družstvo SCHZ, hodně se u nás cvičilo, oslavovalo či schůzovalo.
I díky těmto podnájmům se nám podařilo zafinancovat provoz sálu.
Celkově byl pro nás rok 2010 úspěšný. Věříme, že se nám i v roce 2011 podaří udržet pracovní místa pro
osoby se zdravotním znevýhodněním a že u nás budou naši návštěvníci i nadále spokojeni.

Zuzana HÁJKOVÁ, vedoucí Oka·mžiku
Multifunkční prostor Oka·mžik
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
hajkova.litomerice@diakonie.cz
tel. 739 244 842
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Čajovna Hóra je provozována jako chráněná dílna, v roce 2010 zde bylo zaměstnáno 10 lidí se zdravotním
postižením.
Hlavní událostí roku 2010 byl nový nájezd pro vozíčkáře, vybudovaný z peněz veřejné sbírky v kampani
„Všichni ty schody nevyjdem“. Nájezd byl zprovozněn v červnu a slouží velice dobře i jako hlavní vchod pro
veřejnost do čajovny a sálu Oka·mžik.
V říjnu jsme zahájili prodej Fair Trade zboží. Fair Trade je hnutí (již od druhé světové války), které
prostřednictvím obchodu zlepšuje životní podmínky nejchudších pěstitelů v rozvojových zemích. Pro
spotřebitele znamená fair trade kvalitní produkt (často v BIO kvalitě), kde je záruka neexistence dětské práce
- prostě etický produkt na všech stupních pěstování i výroby. Na západě je již velmi rozšířený - ve firmách,
domácnostech, veřejných institucích, v České republice zatím jen několik let, objem i osvěta ale obrovsky
narůstají. V naší čajovně se fair trade sortiment sestává hlavně z čaje, kávy a cukrovinek.
V prosinci jsme spolu se sálem Oka·mžik pořádali již druhým rokem adventní jarmark. K prodeji výrobků
jsme přizvali neziskové organizace i jednotlivce z regionu. V čajovně i sále nakonec zakotvilo kromě
diakonických prodejců dalších 12 vystavujících. Návštěvníci si mohli nejen zakoupit nejrůznější výrobky,
popít vánoční punč, ochutnat cukroví, ale také se si poslechnout koledy a další skladby, které zahrál na fujaru
pan Dominik Lendacký.
Čajovna se v průběhu celého roku 2010 potýkala s mírným propadem tržeb. Přesto jsme byli na konci roku
stále v plusových číslech. Museli jsme přijmout některá úsporná opatření a snížit náklady tam, kde to bylo jen
trochu možné.
Mimo jiné i z tohoto důvodu plánujeme v roce 2011 spustit některé oživující programy, jako jsou například
bonusy pro stálé zákazníky, rozšíření sortimentu, venkovní posezení se samoobslužným okénkem atp.

Petr DOBROVODSKÝ, vedoucí Čajovny Hóra
Čajovna Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
dobrovod@email.cz
tel. 739 244 685
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Ruku v ruce se sociálními službami zastřešuje naše Středisko Diakonie i hospodářské činnosti. Jedná se o tato
chráněná pracoviště:
ź
ź
ź
ź
ź

obchůdek s výrobky chráněných dílen v litoměřickém Klubu Restart
chráněné výrobní dílny v Litoměřicích a Terezíně
čajovna Hóra (viz str. 23)
Restaurace Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně
Multifunkční prostor Oka·mžik (viz str. 21)

Všechna uvedená pracoviště byla zřízena za účelem podpořit zaměstnanost osob s mentálním a zdravotním
znevýhodněním, tedy vytvořit pracovní místa pro lidi s různým postižením. Hospodářská činnost se tu
odvíjí v režimu chráněného pracoviště - mnoho zaměstnanců, zejména lidé s mentálním postižením, by jen
obtížně hledalo uplatnění na volném trhu práce. Zároveň některá pracoviště, zejména restauraci
a keramickou dílnu, využíváme k tréninku pracovních dovedností klientů našich sociálních služeb. Klienti si
v praxi ověřují své možnosti a schopnosti, a tak se lépe připravují na možný postup do zaměstnání. V našich
chráněných provozech jsme v roce 2010 zaměstnali celkem 57 pracovníků, většinou na snížené pracovní
úvazky.
Chráněné výrobní dílny v Litoměřicích produkují především keramiku, v Terezíně se soustředíme na drobné
textilní a dekorativní předměty. V uplynulém roce jsme vyráběli jak do volného prodeje, tak na různé zakázky.
Prezentovali jsme se celkem na 24 prodejních akcích. Diakonie ČCE splňuje díky nadpolovičnímu procentu
zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním podmínky pro tzv. náhradní plnění - jsme schopni sjednávat
individuální zakázky podle přání zákazníka, je-li to v našich možnostech a dovednostech… V průběhu roku
jsme získali několik velkých zakázek, jako např. hrnky pro Město Štětí, andílky pro Nobilis Tilia v Krásné Lípě
či svíčky pro Siemens s.r.o. v Brně. Zajímavá byla také zakázka Města Litoměřice na vytvoření cen Aloise
Klára. Tak vznikly sošky andělů, které dostanou osobnosti, jež se významným způsobem zasloužily o rozvoj
sociálních služeb a rozvoj zdravotnictví ve městě. K propagaci dílen jsme využili nejen různé jarmarky, ale
také např. internetovou aukci v předvelikonoční době. Zájemci si u nás mohli vydražit nejrůznější výrobky
s jarní tématikou.
V Klubu Restart, kde sídlí náš obchůdek, jsme nejen prodávali keramiku a rychlé občerstvení, ale také jsme
zde uspořádali v průběhu roku celkem osm výstav. Prezentaci výtvarných děl, kterou jsme zde dosud nabízeli
lidem z veřejnosti, od r. 2011 přebírá sál Oka·mžik, který se k tomuto účelu daleko lépe hodí.
Všechna chráněná pracovní místa vznikla s podporou Úřadu práce. Bez této spolupráce by existence našich
hospodářských činností nebyla možná.
Děkujeme všem, kteří naše hospodářské činnosti podporují - ať už se jedná o ty, kdo si koupí předměty
z chráněných dílen či objednávají zakázky ve výrobě. Jsme vděčni všem, kteří využívají možnost náhradního
plnění, podnájmu v sále Oka·mžik, navštíví čajovnu, poobědvají v restauraci nebo si tu objednají rodinnou
oslavu či raut.

kontakty na jednotlivá pracoviště - viz třetí strana obálky
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V průběhu roku 2010 bylo v Diakonii ČCE v Litoměřicích zaměstnáno celkem 117 pracovníků, z toho 73 osob
se zdravotním postižením.
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NÁKLADY
k 31.12. 2010:
v tisících Kč

26 398

VÝNOSY
k 31.12. 2010:
v tisících Kč

26 096
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data na stranách 26-29 zpracoval Ing. Tomáš DERFL, ekonom Střediska
za správnost odpovídá vedoucí Ekonomicko – technického oddělení Gabriela PUNČOCHÁŘOVÁ
Ekonomicko - technické oddělení
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
puncocharova.litomerice@diakonie.cz
416 733 585; 733 691 385
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V průběhu roku 2010 jsme absolvovali opravdu vydatné množství kontrol:
ź Úřad práce v Litoměřicích v únoru zkontroloval vyúčtování příspěvku dle §75 za rok 2009. Vše bylo
shledáno v pořádku.
ź

ź Finanční úřad v Litoměřicích provedl kontrolu čtyř projektů z let 2003 - 2006. Kontrola byla
důkladná, trvala od března až do června. Rovněž nebyla nalezena žádná chyba.
ź

ź Okresní správa sociálního zabezpečení v Litoměřicích nás navštívila v květnu a kontrolovala
odvody sociálního a zdravotního pojištění dva roky zpětně. Vše bylo v pořádku.
ź

ź Krajský úřad v Ústí nad Labem provedl kontrolu plnění dvou veřejných zakázek, které jsme získali
v rámci individuálního projektu OP LZZ „Sociální služby v Ústeckém kraji“. Prověřeny byly po věcné
i finanční stránce dvě služby – Sociálně terapeutické dílny a azylové bydlení v Domově pro matky
s dětmi. U obou služeb bylo konstatováno, že jsou včetně účetnictví poskytovány v rozsahu
stanoveném smlouvami o poskytování služeb.
ź

ź Městský úřad v Litoměřicích zkontroloval průběžné čerpání příspěvku pro Centrum denních služeb za
první pololetí 2010. Vše bylo shledáno v pořádku.
ź

ź Centrum pro regionální rozvoj v Mostě kontrolovalo plnění pravidel publicity u projektu
„Integračně - vzdělávací program pro zdravotně postižené ohrožené sociální exkluzí“, který byl
v litoměřickém Středisku Diakonie ČCE podpořen z programu Phare RLZ v letech 2005 – 2006.
ź

ź Jako každý rok prošla Diakonie v Litoměřicích auditem hospodaření (viz protější strana) a auditem
poskytnuté dotace MPSV.
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V roce 2010 byly naše projekty podpořeny z následujících zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – podpora sociálních služeb
ź Centrum denních služeb
ź Chráněné bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí – podpora rodiny
ź Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
Individuální projekt Ústeckého kraje na poskytování vybraných sociálních služeb
ź Sociálně terapeutické dílny (II/2009 – XII/2011)
ź Sociální rehabilitace v Agentuře podporovaného zaměstnávání (II/2009 – XII/2011)
ź Azylové bydlení v Domově pro matky s dětmi (VII/2009 – XII/2011)
ź Podpora samostatného bydlení (I/2010 – XII/2011)
Krajský úřad Ústeckého kraje
ź Centrum denních služeb
ź Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
Město Litoměřice
ź Centrum denních služeb
ź Chráněné dílny
Úřad práce v Litoměřicích
ź Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE
Město Terezín
ź Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
Nadace Život umělce
ź Koncerty osamělých písničkářů v sále Oka·mžik
Purkyňova nadace
ź Centrum denních služeb – projektová dokumentace pro rekonstrukci nových prostor
Komunitní plán města Litoměřice
ź Chráněné dílny
Zdravé město Litoměřice
ź Centrum denních služeb
Make a connection / NROS - dobrovolníci ve vlastním projektu podpořili
aktivní trávení volného času klientů v chráněném a podporovaném bydlení
data zpracovala
Eva CIMBUROVÁ, manažer PR + FR
Diakonie ČCE - Středisko v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
cimburova.litomerice@diakonie.cz
tel. 739 244 674
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Diakonie ECCB Centre of Christian Help in Litoměřice is a part of the Diakonie of the Evangelical Church
of Czech Brethren. It was founded in 1992 as a non-profit organization with the principal objective to help
people on the fringe of society. Centre was gradually developed according to the clients´ requirements based
on community plan of Litoměřice and employees´ professional experiences. Nowadays it offers a range of
services aimed at the support of disabled and socially disadvantaged people. Our centre is financed from
grants of the Czech Republic and EU which need to be claimed every year. In 2010, grants made 72 % of
overall sources and 28 % were gifts, incomes from sale service, and from self manufacturing at sheltered
employment (p. 27). There worked 117 employees in Diakonie in 2010 and 73 of them were people with
health disability. We provided our services to more than 200 clients.
The mission of Diakonie ECCB Centre of Christian Help in Litoměřice is to support people with health
disability to discover their potential, to fill their own aims, and to find opportunities how to be of use in
common life. Currently the centre provides following services:
ź Day services centre - integrative educational program for people with mental and physical
disabilities /in Litoměřice (p. 8-9).
ź Home for mothers with children – temporary accomodation and counselling and support for
mothers and their children currently without appropriate shelter /in Litoměřice (p. 10-11).
ź Supported employment agency – social rehabilitation and supported employment for people with
mental and physical disabilities /in Litoměřice (p. 12-13).
ź Social therapeutic workshops - training program for people with mental disabilities /in Terezín
(p. 14-15).
ź Protected housing – housing service for people with mental disabilities /in Terezín (p. 16-17).
ź Supported independent housing – streetwork service for people with mental disabilities /in Terezín
and surroundings (p. 16-17).
ź Family and community centre Klobouček – maternity centre, creative workshops and leisure time
activities for families with children /in Terezín (p. 18-19).
Other activities of Diakonie ECCB in Litoměřice aimed at support of employment of people with health
disabilities:
ź Multifunction area Oka·mžik – sheltered workplace for people with health disabilities in order to set
up exhibitions, meetings, concerts and other happenings /in Litoměřice (p. 20-21).
ź Hóra tearoom – sheltered workplace for people with health disabilities /in Litoměřice (p. 22-23).
ź Restaurant Klobouk Diakonie – sheltered and training workplace for people with health and mental
disabilities /in Terezín (p. 24-25).
ź Club Restart – sheltered workplace with snack-bar and with sale of self manufacturing products from
sheltered workshops /in Litoměřice (p. 24-25).
ź Sheltered workshops – manufacturing of ceramics /in Litoměřice/ and textil souvenirs /in Terezín/
(p. 24-25).
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firmy a organizace:
BANÁNOVÉ centrum – p. Průša, Bohušovická MLÉKÁRNA a.s. - Mgr. Lenka Röslerová, ČEROZFRUCHT s.r.o.,
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., hudební kapela DISHARMONICI, EGMONT ČR s.r.o. - Ing. Miroslava Vobecká, FARNÍ
SBOR ČCE v Chotiněvsi, FARNÍ SBOR ČCE v Litoměřicích , GALERIE U BRÁNY Úštěk - manželé Uhlíkovi, GEM
ARCHITECTS s.r.o. - Ing. arch. Regina Loukotová, GEOS - Ing. František Janovský, GRAFIKA LINKE - Pavel
Linke, HK ZUBNÍ LABORATOŘ s.r.o. - Ing. Daněk Kudrna, hudební kapela HOZNY A SHODA OKOLNOSTÍ, INEX
s.r.o. - Zdeněk Kulda, IT&T s.r.o. - Lubomír Červinský, JOHNSON CONTROLS AUTOSOUČÁSTKY a.s. - RNDr.
Jan Zamastil, KLIKA 1 o.s. - Miroslav Chlumský, hotel KOLIBA – pí Waldhauseorvá, LÉKÁRNA U AESKULAPA PharmDr. František Stáně, LÉKÁRNA ÚŠTĚK – PharmDr. Jiří Kopeček, LEN SERVIS s.r.o. - Ing. Jan Lenner + Jiří
Martinec, LITNEA s.r.o. – MuDr. Jiří Cee, MĚSTSKÁ NEMOCNICE v Litoměřicích – MUDr. Jiří Vysoudil, MONTEZA
– Ing. František Lysáček, Nadace BLUE SKY - USA, NADAČNÍ FOND KALICH - RNDr. Alexandr Vondra,
NOVATEC SICHERHEITSTECHNIK s.r.o., Pharmasol Praha s.r.o., POTRAVINY Balounová - Terezín, POTRAVINY
Švagrovská – Terezín, Dana PRŮŠOVÁ - autodoprava, READER & FALGE – Červinský, RENESANCE - Ing.
Jaromír Křivohlavý, STAVEBNÍ A BYTOVÉ DRUŽSTVO SCHZ – Ing. Milan Lorenc, hudební kapela STOLNÍ
SPOLEČNOST, SVS - SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ, TABÁK U TOLARŮ – Terezín, hudební kapela VRÁMCI
MOŽNOSTÍ
soukromé osoby:
Helena Balcarová, Jan Bárta, Mgr. Marek Bárta, Mgr. Zdeněk Bárta, Pavel Birner, Slávka Brádlová, Jan Burian,
ak. mal. Emil Cimbura, ak. arch. Vít Cimbura, ak. mal. Tomáš Císařovský, Mgr. Miroslav Čejka, Michaela
Černíková, Jakub Červenka, Rostislav Čurda, Marie Danihlíková, Karel Diepold, Jana Dokládalová, Renata
Egrtová, Ivo Erlebach, Ivan Farský, Ing. Jiří Fibich, Jarmila Fictumová, Mgr. Věra Fritzová, Renata Fučíková,
Mgr. Petr Galia, Mgr. Hana Galiová, Ing. Pavel Gryndler, Pavel Hanych, Patrik Henel, Ak. arch. Bohuslav Horák,
Lucie Hrachová, Iva Hüttnerová, Tomáš Jehlička, Daniel Jůna, Petr Kalvach, Jan Kellner, JUDr. Marcela
Knoblochová, ak. mal. Ernest Kocsis, Miroslav Kouba, Miloslav Koubek, Jana Krulišová, Lucie Krulišová,
Ing. Eva Křivohlavá, MUDr. Sylvie Kubcová, MUDr. Petr Kubec, Jaroslav Kučera, pí Kulichová, MUDr. Jan Laryš,
Ing. Jaromír Latislav, Dominik Lendacký, Petr Linhart, JUDr. Martina Lorencová, Josef Matějka, Jaroslav
„Caine“ Matějovský, ak. mal. Jan Merta, Marka Míková, MUDr. Jan Milota, Jan Murňák, Eva Musilová,
PhDr. Helena Musilová, Jan Neužil Dipl. um., MUDr. Antonín Novák, Jan Novák, Miroslav Novák, Hana
Nováková, Karina Nováková, Terezie Palková, Ing. Hana Pavlištová, Tereza Pelánová Červená DiS., prof. ak
arch. Jiří Pelcl, Emanuel Petráň, Jiřina Poblová, Ing. Šárka Poláčková, Radek Polívka, Jan Potměšil, Karel
Poživil, Drahomíra Pražáková, Petr Prchal, manželé Rosovi, Adam Rut, Bc. Jana Ryšánková, Jana Ryvolová,
Jiří Seman, Ing. Karel Schwarzenberg, Zdena Skálová, Irena Skopalová, Jiří Smrž, Miroslava Stranková,
ak. mal. Antonín Střížek, Dita Ševčíková, Ing. Libor Škranc, Simonetta Šmídová, Martina Šmidtová,
Mgr. et Ing. Jana Štefaniková, Jana Šteflíčková, Vladimír Štětina, MUDr. Marie Štětinová, Renata Štulcová,
Ing. Jan Švejkovský, Jana Tkačíková, Martina Trchová, Mgr. Petr Vacíř, Ing. Martin Veber, Pavel Vojvoda,
Monica Westberg, Jamison Young, Ing. Jan Zalabák, RNDr. Jan Zamastil, Šárka Zemanová, ak. soch. Olbram
Zoubek a další
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Kancelář Diakonie ČCE v Litoměřicích
Rooseveltova 9, 412 01 Litoměřice
416 733 585, 774 120 006

litomerice@diakonie.cz

Centrum denních služeb + chráněná výrobní dílna v Litoměřicích
cds.litomerice@diakonie.cz
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
416 734 438, 774 120 002
Domov pro matky s dětmi
Liškova 43, 412 01 Litoměřice

416 732 271, 739 244 673

dmd.litomerice@diakonie.cz

Agentura podporovaného zaměstnávání - sociální rehabilitace
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
416 700 315, 775 251 553

apz.litomerice@diakonie.cz

Služby veřejnosti + obchůdek + klub Restart
Rooseveltova 9, 412 01 Litoměřice
416 734 438

sluzby.litomerice@diakonie.cz

Multifunkční prostor Oka·mžik
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice

739 244 841

okamzik.litomerice@diakonie.cz

Čajovna Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice

739 244 685

Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie ČCE
Komenského 152, 411 55 Terezín
- Sociálně terapeutické dílny
Komenského 152, 411 55 Terezín

-

416 531 834

terezin.litomerice@diakonie.cz

416 531 834

std.litomerice@diakonie.cz

Restaurace Klobouk Diakonie
Komenského 152, 411 55 Terezín

416 531 836

provozni.litomerice@diakonie.cz

Rodinné a komunitní centrum
Komenského 152, 411 55 Terezín

416 531 834

mcklobouk.litomerice@diakonie.cz

Chráněné bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín

416 531 846

chbklobouk.litomerice@diakonie.cz

Podpora samostatného bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín

734 358 262

psb.litomerice@diakonie.cz

Chráněná výrobní dílna v Terezíně
Komenského 244, 411 55 Terezín
734 358 262

diasnik.litomerice@diakonie.cz

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice
tel/fax: +420 416 733 585 mail: litomerice@diakonie.cz
www.diakoniecceltm.cz
Děkujeme Vám za Vaši pomoc!
CZK: 19-5905840277/0100
EUR: 1638435243/0800

