Vážení přátelé,

ve dvacátém roce Diakonie ČCE v Litoměřicích jsme dali přednost vytištění brožury u příležitosti tohoto jubilea.
Výroční zprávu 2011 proto letos dostáváte z úsporných důvodů v elektronické podobě.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné čtení,

přátelé z litoměřické Diakonie

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
Dozorčí rada pracovala v r. 2011 ve složení: předseda Ing. Jaromír Křivohlavý, místopředseda Mgr. Ivan Daneš,
členové Eva Radimská, Jaromír Hájek, Jan Neužil, dipl. um. a 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 v průběhu roku 6x.
Správní rada
Statutární zástupci Střediska pracovali v r. 2011 ve složení: Irena Opočenská – předsedkyně správní rady a Eva
Cimburová a Mgr. Zdeněk Bárta jako členové. Správní rada se sešla ke svým samostatným jednáním celkem 10x.
písmo v nadpisech vytvořili klienti Centra denních služeb

Je to tak:
Jde-li někdo jen sám za svým cílem hlava nehlava, pak je buď slepý nebo má klapky na očích, ale v každém případě
mu něco schází. Přinejmenším rozhled. Zakotvení v našem polarizovaném světě plném nespravedlnosti, krásy, bolesti
a blaha.
Dvacet let se Diakonie Českobratrské církve evangelické rozhlíží a získává své místo ve společnosti. Dvacet let, kdy se
skupina lidí nezabývá jen svými problémy, ale snaží se pomoci těm, kdo to potřebují. Dvacet let práce ve velké
nejistotě. Je příjemné vidět výsledek. Dosud nezaměstnatelní klienti mají práci, někdo smysl života, někdo radost
z toho, že tu není zbytečný.
Přeji všem v Diakonii sílu k práci, radost z díla a Boží požehnání.
Ing. Jaromír KŘIVOHLAVÝ
předseda Dozorčí rady Diakonie ČCE v Litoměřicích

Litoměřický sbor Českobratrské církve evangelické hned po Sametové revoluci, jak to nové právní podmínky dovolily,
začal obnovovat jednu ze základních činností církve – a tou je služba, řeckým slovem diakonie. Jde zejména o službu
těm bližním, kteří jsou jakýmkoliv způsobem oslabení, čili handicapovaní. Sbor proto založil toto naše Středisko
Diakonie, jedno z mnoha, která v celé církvi pracují. Diakonie – služba – vychází ze samé podstaty křesťanské víry, a
je samozřejmě k dispozici každému, kdo jí potřebuje – bez ohledu na jeho vztah k církvi.
A jakkoli tento sbor tvoří jen několik desítek jeho členů, stojí při svém Středisku po celých dvacet let v dobrém i ve
zlém a ze všech svých sil mu pomáhá a spolupracuje s ním. Bylo tomu tak i v roce 2011.
Mgr. Zdeněk BÁRTA
farář sboru ČCE v Litoměřicích a člen správní rady Diakonie ČCE
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
barta.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 733 585; 739 244 843
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lidem se zdravotním a mentálním postižením:
•
•
•
•
•
•
•
•

integračně vzdělávací program v Centru denních služeb v Litoměřicích
tréninkový pracovní program v Sociálně terapeutických dílnách v Terezíně
sociální rehabilitaci a zprostředkování práce v Agentuře podporovaného zaměstnávání v Litoměřicích
agenturu práce v Agentuře podporovaného zaměstnávání v Litoměřicích
pracovní příležitosti na chráněných pracovištích ve výukové restauraci v Klobouku Diakonie v Terezíně,
v čajovně Hóra a v sále Oka.mžik v Litoměřicích
pracovní příležitosti v keramické dílně v Litoměřicích a textilní dílně v Terezíně
chráněné bydlení v Klobouku Diakonie v Terezíně
podporu samostatného bydlení v okruhu 10 km od Terezína

lidem se sociálním znevýhodněním:
•
azylový Domov pro matky s dětmi v Litoměřicích
veřejnosti - služby zprostředkované lidmi se zdravotním postižením:
•
•
•
•
•
•
•

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 výstav, 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
prodej upomínkových předmětů – výrobků z našich dílen v obchůdku v klubu Restart v Litoměřicích
zakázkovou výrobu a služby (vč. §24 zákona č. 1/1991 Sb. O zaměstnanosti)

volnočasové aktivity v Litoměřicích v klubu Restart:
•
internet + práce s PC
•
keramika pro děti i dospělé se zdravotním postižením a seniory
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Uplynulý rok litoměřické Diakonie měl zvláštní atmosféru. Na jednu stranu byl finančně stabilizovaný, 4 služby měly
jisté finance díky víceletému individuálnímu projektu Ústeckého kraje, ale na druhou stranu jsme se již poměrně brzy
dozvěděli zprávy o finanční hrozbě v roce 2012. Středisko čelilo hned několika státem chystaným finančním
opatřením. Nejedna služba se ocitla v existenčním ohrožení. Čtyři služby, tři roky financované na 100%, neměly
najednou jasné, zda je stát podpoří. Proto jsme mobilizovali síly na všech frontách. Pracovnice Agentury
podporovaného zaměstnávání připravily projekt a podaly náročnou žádost do ESF z OP LZZ. Projekt byl výborně
ohodnocen a kolegyně získaly důležité finance na další dva roky. Byli jsme však nuceni omezit pracovní místa a
dokonce se i rozloučit s některými pracovníky. Nepopulární opatření se nejvíce dotklo zaměstnanců se zdravotním
postižením na chráněných pracovištích. Toto rozhodnutí nebylo nijak příjemné a vyžadovalo mnohá citlivá jednání.
Kdybychom tento krok neučinili, propadali bychom se do stále většího deficitu. Úsporným opatřením prošly zvláště
naše hospodářské aktivity. Zkrátili jsme provoz restaurace Klobouk v Terezíně, která má nyní otevřeno jen po
dobu obědů v pracovní dny. Pracovníci se ale i mimo tento čas ochotně přizpůsobí vašim objednávkám a zakázkám.
Obrovská nejistota, která v druhé polovině roku mezi pracovníky panovala, nakonec ukázala, kolik trpělivosti a naděje
v sobě máme, a jak se umíme prát o své místo na slunci. Pomáhalo nám vědomí, že má-li naše práce smysl a je-li
potřebná, jistě nám Pán Bůh pomůže. Nebude-li potřebná, skončíme. I přes obrovské ohrožení jsme nakonec krizi
překonali díky radikálnímu krácení rozpočtu, půjčkám od České spořitelny a z ústředí Diakonie. Centrum denních
služeb se stále tísní ve svých prostorách, které již neodpovídají jeho potřebám. Máme ale hotovou kompletní
projektovou dokumentaci na rekonstrukci podkroví od firmy Arch Pro Děčín a stavební povolení. Několik
žádostí o finance na stavbu výtahu neprošlo, ale nevzdáváme se. Držíme si palce, aby naše shánění peněz bylo účinné.
Pro rok 2012 jsme bohužel nezískali ani dotace na Rodinné a komunitní centrum v Terezíně. Správní rada proto
rozhodla, provozovat jej jen do konce roku 2012. V roce 2012 vstoupíme do dvacátého roku existence a věříme, že
si jubilejní rok užijeme. Například 2. května velkou akcí na náměstí a večerní plavbou lodí s klienty po Labi.
Dvacet let života zrekapituluje brožura – leporelo. 14. září se těšíme, že se s Vámi potkáme při Babím létě na dvoře
čajovny. Na 18. společenský večer, tentokrát s Jiřím Stivínem, jste zváni 30. listopadu. Z celého srdce Vám
děkuji, že nám stále fandíte. Vážíme si toho. Zdravím Vás prosbou: „Mějme všichni rádi bližního svého jako sebe
samého“. Třeba nám právě to pomůže zvládnout současnou celospolečenskou krizi, a to nejen tu finanční.
Irena OPOČENSKÁ, ředitelka Diakonie ČCE v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
opocenska.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 733 585; 774 535 326
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Co všechno jsme dělali, abychom byli vidět a taky něco vydělali a přitom se i pobavili
Na jaře jsme si na Kolibě zatancovali a pobavili se při Maškarním reji. Moc se nám zalíbilo být na chvíli někým
jiným, a tak jsme se rozhodli, že maškarní ples nepořádáme naposledy a že by to mohla být nová diakonická tradice.
Před Velikonocemi jsme připravili internetovou dražbu. To aby se o nás dozvěděli a mohli se našimi výrobky potěšit i
lidé ze vzdálenějších míst. Vydražili jsme výrobky za 11 500 Kč.
Poprvé jsme zkusili zorganizovat Dobročinný bazar aneb jarní domácí luftování. Hodně nám pomohli lidé, kteří
vyvětrali své domácnosti, přinesli nám něco ze svých pokladů a zase na oplátku si domů něco odnesli. Tahle „hýbající
se škatulata“ přinesla hned na první pokus 20 tisíc korun, což nás tak nadchlo, že jsme bazar zopakovali do konce roku
ještě dvakrát. Vypadá to na další tradici.
Velkou událostí byla květnová oslava 5. výročí terezínského Klobouku. Muzikanti, velbloud, vláček, Hynkovo hravé
divadlo a spoustu přátel na ostrově slavilo s námi. I když byl pátek třináctého, vše dopadlo, tak, jak mělo.
Zlatým hřebem našich akcí pro veřejnost je každoročně společenský večer s aukcí. Tentokrát se konal již po
sedmnácté. Roli pořadatelů spolu se zaměstnanci poprvé zastali i klienti Diakonie. A šlo jim to tak dobře, že se už teď
těší, jak budou pořádat další aukci. Hostem večera byl Jan Budař. Podařilo se mu pro nás získat i v nejisté sezóně
témě půl miliónu korun a ještě u toho stihl zatančit.
Rok jsme zakončili třetím Adventním jarmarkem. Své krásné a originální výrobky si tu rozprostřelo 16 prodejců, a
návštěvníci si tak mohli vybírat z pestré nabídky dárků pro sebe i své blízké.

Mgr. Vladimíra TOMÁŠOVÁ
tisková mluvčí a zástupkyně ředitelky
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
tomasova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 531 834; 774 120 004
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V roce 2011 využilo našich služeb 23 dospělých klientů s mentálním postižením starších 18 let. Kromě běžných
činností, které vedou k větší samostatnosti klientů a k zdokonalení jejich vědomostí a pracovních schopností, bych
ráda vyzvedla několik zajímavých akcí:
Navázali jsme spolupráci s Charitním domem sv. Zdislavy v Litoměřicích a začali využívat část jejich zahrady
k pěstování zeleniny a bylin. Klientům jsme díky tomu otevřeli novou a oblíbenou aktivitu. Práce na zahradě byla
částečně hrazena z grantu Zdravého města Litoměřice. Nové zkušenosti a vědomosti představili klienti veřejnosti při
hezkých akcích jarní a podzimní „bylinkobraní“.
Pokračovali jsme na společných akcích se Severočeskou galerií výtvarného umění. Naše spolupráce vyvrcholila
výstavou s názvem „Společná cesta“ v prostorech Kina Máj v Litoměřicích.
V klubu Restart byly vystaveny sbírka pexes klientky Radky a keramické a další výrobky klienta Petra. Tyto dvě
výstavy pod názvem „Pexesománie“ a „Můj svět fantazie“ uspořádali klienti spolu s pracovníky CDS. Předvedli své
zájmy a záliby nejen ostatním klientům, ale také rodičům, zaměstnancům Diakonie a veřejnosti. Podíleli se na celé
přípravě - od výběru artefaktů, přes plánování vernisáže a propagaci, až po samotnou instalaci věcí. Výstavy přispívají
velkou měrou ke zvýšení sebevědomí klientů a jejich integraci. Chceme v nich pokračovat i v následujícím roce.
Klienti také podnikli několik zajímavých výletů. Při návštěvě Galerie kraslic v Libotenicích současně navštívili svého
kamaráda a kolegu Petra Sobotku, který jim ukázal vesnici a pozval je na čaj a koláče k sobě domů. S klienty sociálně
terapeutických dílen se vydali do Terezína, kde společně hledali poklad v místních sklepeních. Koncem jara se vydali na
projížďku koňským spřežením a opekli si buřty. V létě vyjeli do Německa na tradiční Sommerfest, kde si s německými
kamarády společně zasoutěžili. V Praze navštívili Národní muzeum a výstavu „Staré pověsti české“. Na chvíli se tak
ocitli v dobách knížete Kroka, potěžkali si Bivojova kance a vyzkoušeli dobové oblečení. Pobytový výlet do Libouchce a
okolí byl plný slunce, klienti navštívili Tiské stěny, kozí farmu a vyhlídku na Větruši.
Celý rok byl pro klienty zajímavý a pestrý. Nabídka aktivit byla opravdu lákavá, nejlépe o tom svědčí zájem ze strany
klientů.
Anna BURDOVÁ, vedoucí Centra denních služeb
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
burdova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 733 585; 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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I rok 2011 byl bohatý na události. Prakticky celý rok jsme žili v napjatém očekávání, co bude se službou poté, až nám
skončí financování z veřejné zakázky. Rozhodování bylo velice zdlouhavé a výsledek jsme neznali ani na konci roku.
Celý rok jsme měli z 90 % naplněný dům, což kladlo zvýšené nároky na odolnost a psychiku pracovníků. Tato
skutečnost nás vedla k vybudování nové ubytovací jednotky, čímž se kapacita DMD zvýšila o 1+3 lůžka.
Vedle přímé práce s klientkami jsme pořádali řadu jiných aktivit. Je již tradicí DMD 2x do roka uspořádat festival jídla –
náš Gastrofest, kde nejen klientky, ale i pracovníci mají možnost se dozvědět vždy něco nového z kulinářství a
gastronomie. Soustředíme se také na děti, podporujeme je v přípravě do školy, rozvíjíme jejich zájmy. Děti se
účastnily různých soutěží. V květnu např. vyrobily vláček vagónky a lokomotivu akci Vlak pro Nicolase Wintona.
Uspořádali jsme dva semináře na téma domácího násilí pro odbornou veřejnost. Podzimní seminář byl doplněn
o výstavu prací našich klientek. Obě akce se setkaly s příznivým ohlasem a my jsme si ověřili, že ve spolupráci
s kolegy z dalších úseků Diakonie jsme schopni zvládnout i takovéto akce širšího rozsahu.
Vzdělávání pracovníků jsme zaměřili na zvládnutí standardů kvality, již s ohledem na závěrečnou část vzdělávacího
projektu „Podpora poskytovatelům sociálních služeb“.
Pro vlastní odpočinek jsme pořádali neformální akce, například společnou večeři. Podařilo se nám založit i další tradici
– každoroční klání BOWLING – CUP Diakonie. 1. ročník proběhl v dubnu, druhý již připravujeme.
Co říci závěrem? Každá klientka je jiná, se svou osobností i svými problémy a proto jsme museli hledat vždy nové a
nové přístupy. V tomto nám velmi pomáhala soudržnost a spolupráce našeho týmu. Ten, ať chceme či nechceme, bude
potřebovat omladit. Čas nelze zastavit, a to platí i pro nás. Pro nás jsou motivací klientky, které se k nám vrátí ne pro
zajištění opakovaného pobytu, nýbrž proto, aby nám sdělily, že jejich pobyt u nás nebyl ztraceným časem a pomohl
jim v jejich obtížné životní situaci a restartu do reálného, skutečného života. Nejsou to všechny klientky, kterým se to
takto povede. Ale ty, které nám to sdělí, jsou pro nás povzbuzením do další práce.
Roman STRIŽENEC, vedoucí Domova
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
strizenec.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 732 271; 739 244 673
S klientkami a jejich dětmi v Domově pro matky s dětmi dále pracují:
Hana Frýdová, Ivana Jelínková, Svatopluk Pelcl, Jaroslava Růžičková, Dagmar Šťástková, Bc. Lenka Vašutová
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V roce 2011 poskytla Agentura podporovaného zaměstnávání službu sociální rehabilitace 42 klientům se zdravotním
postižením. 11 z nich si s naší podporou nalezlo zaměstnání v různé délce. Nejvíce vykonávali práci uklízeče.
Rok 2011 jsme si naplánovali jako rok skupinových prací a besed, což se nám také podařilo splnit. Uspořádali jsme
pro klienty besedy na téma Příprava na pohovor, O sexualitě, tedy o mužích, ženách a jejich vztazích, O těhotenství,
Co o sobě potřebuji vědět, O pravidlech a právech. Připravili jsme také jeden běh job klubů, při nichž si klienti
trénovali různé dovednosti potřebné pro nalezení a udržení práce. Téma jsme vybírali spolu s klienty podle jejich přání.
Souběžně s poskytováním služby sociální rehabilitace jsme připravovali nový projekt na podporované zaměstnávání.
V létě jsme podali žádost na OP LZZ na projekt „S prací do života“. Žádost obstála a projekt poběží od roku 2012.
V dubnu jsme uspořádali den otevřených dveří. Pracovnice prováděly návštěvníky prostorami Agentury.
Vysvětlovaly, co se tu klienti mohou naučit. Náš krátký improvizovaný film pomohl zájemcům nahlédnout „pod
pokličku“ služby sociální rehabilitace. Zájem byl také o fotografie z činnosti, besed, job klubů a z pracovišť, kde naši
klienti získali práci. Úspěšné bylo povídání se třemi klienty, kteří se díky novým dovednostem a zaměstnání stali
samostatnými. Mluvili o své cestě naší službou a o tom, jak se jim nyní daří.
Zjišťovali jsme také zájem klientů o exkurze na pracoviště. V lednu jsme navštívili s klienty McDonalds v
Siřejovicích. V září jsme se jeli podívat do zahradnictví Gabriel v Českých Kopistech a také do restaurace Klobouk
v Terezíně. Klienti viděli skutečné pracoviště, mluvili se zaměstnavateli a dozvěděli se, co obnáší konkrétní pracovní
pozice. Ukázalo se, že o exkurze je veliký zájem, a proto je chceme podnikat i nadále.
Z prostor Agentury se v létě na dva dny stal „Tuzex“. To proto, že jsme filmařům propůjčili naše prostory na natáčení
filmu „Probudím se včera“ ☺. Před Agenturou jste mohli potkat herce Jiřího Mádla či Filipa Blažka.
V průběhu roku se také narodila 3 miminka Agentury. Dcera Julie se narodila naší zakladatelce a bývalé vedoucí
Hance. Martinka a Matyášek se narodili bývalým klientkám Evě a Štěpánce.
Bc. Lenka SOVOVÁ, DiS., vedoucí služeb Sociální rehabilitace
+ Agentura podporovaného zaměstnávání
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
sovova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 700 315; 775 251 553
Služby sociální rehabilitace a pracovní agentury klientům poskytují dále:
Bc. Kateřina Krátká, Bc. Marcela Linkeová, Mgr. Jana Matoušková
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Hned začátkem roku 2011 náš tým posílila nová asistentka Markéta, která si s sebou přinesla i nové nápady. Všichni
klienti si ji moc oblíbili a pod jejím vedením se v STD naplno rozjela aktivita samostatného vaření. I díky tomu vznikla
obrázková kuchařka, která se stala nedílnou součástí této aktivity. Naši klienti se tak například naučili péct
nejrůznější moučníky, které se pak prodávali v restauraci Klobouk nebo v čajovně Hóra. Vrcholem našeho snažení byla
oslava výročí 5 let založení Klobouku, na které se vyprodalo naše sladké cukroví a zákusky do posledního kousku.
V roce 2011 jsme také naši každodenní práci obohatili o velmi zajímavou spolupráci s Agenturou podporovaného
zaměstnávání. Tuto novou činnost jsme pracovně začali nazývat „pracovní diagnostikou“. Klienti APZ k nám nově
začali docházet mimo jiné i proto, aby zjistili své možnosti a dovednosti a tím si více věřili při hledání vhodného
zaměstnání. Někteří z nich pak naopak snáze dokázali odhalit dovednosti, ve kterých by se potřebovali zlepšit a začali
je u nás trénovat.
Abychom běžný trénink našich klientů ve službě něčím užitečným zpestřili, byli jsme se podívat na den otevřených
dveří spřátelených Sociálně terapeutických dílen Jeroným v Lounech, kde si jak klienti, tak sociální pracovníci
mohli vyměnit své zkušenosti a nápady, co všechno se dá ve službě realizovat. K povedeným výletům patřila i cesta
do ústecké ZOO. Sama prohlídka ZOO byla spíše třešinkou na dortu, protože hlavním úkolem pro klienty bylo dostat
se samostatně na určené místo. K naší radosti se to všem klientům povedlo. Závěr roku pak byl ve znamení příprav na
vánoční čas. Celý listopad jsme se pilně věnovali pečení cukroví, a následně ho úspěšně vyprodali na Adventním
jarmarku pořádaném v prostorách sálu Oka.mžik a čajovny Hóra. Nejpovedenější pak bylo vánoční posezení, které
jsme připravili se vším všudy a příjemně se tím naladili na nadcházející vánoční svátky.
Celkem v roce 2011 využilo službu 22 klientů. Z tohoto počtu jich 5 nastoupilo rovnou do zaměstnání a další 3 klienti
si pracovní uplatnění našli po čase, což je pro nás krásný výsledek!
Bc. Petra BLAŽKOVÁ
vedoucí Sociálně terapeutických dílen
Komenského 152, 411 55 Terezín
blazkova.litomerice@diakonie.cz
tel. 774 535 327
S klienty v Sociálně terapeutických dílnách dále pracují:
Veronika Diasnik, Markéta Feiklová
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Podpora samostatného bydlení
V průběhu roku jsme naplnili kapacitu - naši terénní službu využilo 8 klientů, kteří bydleli v pronajatých bytech. 6 z
nich mělo zaměstnání. Službu začala využívat jedna těhotná maminka, která pak porodila zdravou holčičku. Několik
klientů k nám přestoupilo z chráněného bydlení, protože se již cítili být samostatní a začali bydlet ve „svém“. Jeden se
po čase do chráněného bydlení opět vrátil. Úspěšný je i fakt, že náš pracovní tým byl po celý rok stabilní.
Osvědčily se nám společné schůze klientů v multifunkčním sále Oka.mžik. S pomocí dobrovolníků jsme uspořádali
společný výlet do Opárna. Tři klienti individuálně využívají pomoci dobrovolnice a navštěvují zajímavé kulturní akce
v kraji - koncerty, návštěvy zámků a muzeí. Pro klienty jsme také uspořádali vánoční setkání s dárečky.
Dva pracovníci absolvovali kurz Drum Circle a získali certifikát k provozování této zajímavé aktivity. Své dovednosti
hned vyzkoušeli s klienty a pracovnícíky Diakonie a v závěru roku také Společenském večeru, kde se přidali i hosté.
Chráněné bydlení
Na rozdíl od naší terénní služby bylo ve službě v průměru pouze 9 klientů. Bylo to především z důvodu přestupu
samostatných klientů právě do terénní služby. Za úspěch však považujeme, že 6 našich klientů bylo dlouhodobě
zaměstnaných. Podařilo se nám úspěšně zažádat o příspěvek na péči všem uživatelům chráněného bydlení kromě
jednoho, kterému nebyl příspěvek ani opakovaně přiznán. Navštívily nás zástupkyně kanceláře Ombudsmana.
Mimo běžných aktivit a skupinových akcí jsme zrekonstruovali pro klienty novou bytovou jednotku. Nemáme již
v domě žádný dvoulůžkový pokoj a nabízíme zcela samostatné garsonky. Ze zdrojů Nadace O2 – Think Big získali
dobrovolníci podporu na projekt „Z Klobouku pod širák“. Díky němu spolu s klienty nakoupili stany, spacáky a
ostatní vybavení potřebné ke kempování. Moc hezká pak byla vánoční besídka, kterou připravili a sehráli spolu s
klienty zaměstnanci. Představení s biblickou tématikou - narozením Ježíše Krista - tak završilo rok 2011.
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, Renata Kaplanová, Alice Knajzlová, Iveta
Merhoutová, Tereza Pelánová Červená, DiS., Bc. Michaela Tvarohová
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…v Podpoře samostatného bydlení:
Andrea Ludwigová, DiS., Petra Šimánková
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Prostory Rodinného a komunitního centra v loňském roce využilo 100 rodin. Nejčastěji bylo navštěvované mateřské
centrum a jeho herna, kde si rodiče s dětmi nejen hráli, ale také rozvíjeli různé dovednosti potřebné pro malé i velké.
Oblíbená byla říkadla pro nejmenší. Malé děti se učily nové říkanky, při kterých nechyběl pohyb. Našel se čas i pro
netradiční výtvarné nápady. Větší předškolní děti se třikrát týdně učily anglicky.
Školáci se o jarních i letních prázdninách účastnili příměstského „Kloboučkování“, které bylo plné výletů, tvoření a
soutěží.
No a rodiče? Ti se učili anglickou gramatiku, vyzkoušeli různé rukodělné činnosti jako např. pletení z pedigu, plstění
ovčí vlny, savování a další výtvarné techniky.
K nejoblíbenějším se řadí akce pro veřejnost. Všichni dohromady jsme slavili Masopust, Dětský den, Halloween, pálili
čarodějnice a koncem roku absolvovali Mikulášskou nadílku.
Byl to moc hezký rok plný zážitků a dětských úsměvů.
Zuzana ROSENKRANCOVÁ
asistentka Rodinného a komuntiního centra
Komenského 152, 411 45 Terezín
mc.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 531 834; 732 182 875
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V roce 2011 se v Oka.mžiku uskutečnilo s podporou Nadace Život umělce osm koncertů, z nichž byl dozajista
nejzajímavější koncert Lenky Dusilové (viz foto nahoře vpravo). Během tří dnů se v předprodeji prodalo 70 lístků a
kapacita sálu byla zcela naplněna.
Proběhly 4 besedy na různá témata. Nejvíce návštěvníků (25) přilákala přednáška o dole Richard – podzemní
nacistické továrně u Litoměřic - kterou vedli Jiří Látal, Martin Přibil a Jiří Hroz. Úspěšná byla také beseda
s publicistou Janem Schneiderem, odborníkem na problematiku terorismu.
Každý měsíc probíhala výstava zahájená vernisáží. Velice zajímavá byla výstava vozíčkáře Jiřího Semana (viz foto
dole vpravo), který veřejnosti představil své fotografie ze života handicapovaných sportovců. Vernisáže se zúčastnili
také dva finalisté paralympiády v roce 2008 v Pekingu, David Drahonínský (lukostřelba) a Ladislav Kratina (boccia).
Z dalších akcí byly velice úspěšné dobročinné bazary, které byly zahájeny právě v roce 2011 a ve kterých chceme
pokračovat i v dalších letech. Našlo se mnoho ochotných dárců, kteří provětrali své komory a přinesli spoustu
zajímavých, užitečných i originálních věcí, jež oni sami už nepotřebovali, ale jiným se ještě mohly hodit. A že se
hodily, to ukázalo množství lidí, kteří přišli a nakoupili a podpořili tím činnost sociálních služeb Diakonie ČCE
v Litoměřicích.
Dobře se nakupovalo také při již tradičním Adventním jarmarku, kde své výrobky prezentovali tvořiví lidé
z Litoměřicka i další chráněné dílny. Vánoční náladu jarmarku podpořila i vůně cukroví upečeného klienty Sociálně
terapeutických dílen Diakonie a vánoční koledy hrané panem Lendackým a jeho kolegou na fujary a akustickou kytaru.
Okamžik byl také hojně využíván jak dalšími úseky Diakonie, tak soukromými podnájemníky, např. kurzy českého
jazyka pro cizince. Díky podnájmům jsme utržili téměř 70 000 Kč, což je dvakrát více než v předešlém roce. Kéž by
nám to tak šlo i nadále.
Zuzana HÁJKOVÁ
vedoucí multifunkčního prostoru Oka.mžik
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
hajkova.litomerice@diakonie.cz
tel. 739 244 842
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Na jaře roku 2011 jsme vybudovali venkovní posezení, které nám mělo vylepšit návštěvnost i mimo hlavní sezonu.
Realita nakonec nebyla úplně taková, jak bychom si přáli. Přeci jen odolávat konkurenci zahrádek s točeným pivem je
v letních měsících nelehké. Vynaložená energie nicméně nebyla úplně marná. Pro pořádání venkovních akcí a koncertů
se dvorek čajovny ukázal být velmi příjemným místem. Proto se i v roce 2012 chceme zaměřit na pravidelné akce
tohoto typu.
V září se právě na dvorku konala akce Babí léto v čajovně. K posezení a ukončení letní sezóny se sešli všichni
zaměstnanci a klienti litoměřické Diakonie. Živá hudba, grilování, pivo a velká pohoda vládly až do slunce západu.
Čajovna se koncem léta zúčastnila, spolu se sociálně terapeutickými dílnami, litoměřického filmového festivalu.
V areálu letního kina jsme ve společném stánku zachraňovali zmáčené a prokřehlé návštěvníky festivalu několika
druhy horkého čaje a sladkostmi z terezínských dílen. Počasí tento rok bylo k festivalu velmi kruté.
V roce 2011 jsme zavedli velmi úspěšný bonusový program pro pravidelné návštěvníky „sedmý čaj zdarma“ a wifi
free zónu.
Přízeň návštěvníků nám i tento rok zůstala zachována, a díky tomu jsme se opět udrželi v kladných číslech. Bohužel
kvůli změnám podmínek v podpoře zaměstnanosti bude rok 2012 kritický, neboť již nedostaneme stejné dotace na
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Současné příjmy čajovny všechny náklady v novém roce nepokryjí.
Budeme se muset daleko víc ohánět. A proto – zůstaňte nám nakloněni a přijměte naše pozvání i v novém roce!

Bc. Petr DOBROVODSKÝ
vedoucí Čajovny Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
dobrovodsky.litomerice@diakonie.cz
tel. 739 244 685
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Do
-

našich hospodářských činností patří chráněná pracoviště:
Obchůdek v Klubu Restart
keramická dílna v Litoměřicích
textilní dílna v Terezíně

- Restaurace Klobouk v Terezíně
- Čajovna Hóra v Litoměřicích (str. 22-23)
- Multifunkční sál Oka.mžik v Litoměřicích (str. 20-21)

V průběhu roku 2011 jsme na chráněných místech poskytli zaměstnání 54 lidem se zdravotním postižením. Zdravotně
handicapovaní byli většinou zaměstnaní na snížený pracovní úvazek s ohledem na vlastní individuální možnosti a
potřeby. Chráněná pracovní místa vznikla s podporou Úřadu práce. Bohužel se tato zákonná podpora rok od roku
snižuje a my jsme zcela závislí na hospodářských výsledcích jednotlivých pracovišť.
K vyšší a kvalitnější produkci nám pomohla nová pec do keramické dílny pořízená z grantu Nadace OKD (foto vlevo
nahoře). Rozšířili jsme provoz a do dílny přijali další 3 nové zaměstnance z řad osob se zdravotním postižením. K nové
peci jsme pořídili i nový odsavač horkých par. Na ten nám potřebnou částku poskytlo Město Litoměřice. S novými
zaměstnanci přišly i nové nápady, obměnili jsme výrobu keramické dílny a na trh jsme přišli i s novými výrobky.
V restauraci Klobouk jsme se celý rok snažili poskytnout svým zákazníkům příjemně strávené chvíle u dobrého jídla.
Zároveň se tu konaly nejrůznější soukromé akce, např. rodinné oslavy, firemní večírky, školení a svatba. Z množství
akcí, které restaurace připravovala, nejvíce vzpomínáme na ty listopadové, které byly pro nás nejnáročnější ale také
nejzajímavější. Vše začalo na sále hotelu Koliba, kde jsme se při Společenském večeru prezentovali rautem, tentokrát
doplněným o teplé pokrmy. V dalších dvou týdnech se nám podařilo nakrmit 4 velké skupiny hostů. To jsme ovšem
netušili, že nás ještě čeká návštěva osmdesáti politiků SRN v čele s ministerským předsedou Bavorska
Horstem Seehoferem (foto vlevo dole). Raut byl bezchybný. To potvrdil i hlavní hygienik a dvorní ochutnávač
z Útvaru pro ochranu ústavních činitelů PČR skupiny hygienicko-toxikologické. Bezpečnost prostředí ověřili zase
odborníci z pyrotechnického oddělení. Ve stejný den jsme hostili i účastníky semináře O domácím násilí v sále
Okamžik… V náporu akcí jsme obstáli a věříme, že obstojíme i nadále, a to nejen v restauraci Klobouk.
Děkujeme všem, kteří naše hospodářské činnosti podporují, ať nákupem našich výrobků či využitím našich služeb
v čajovně, terezínském Klobouku či pronájmem Oka.mžiku.
Gabriela PUNČOCHÁŘOVÁ, vedoucí Ekonomicko – technického oddělení
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
puncocharova.litomerice@diakonie.cz
416 733 585; 733 691 385
Kontakty na jednotlivá pracoviště - viz předposlední strana
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AKTIVA (v tis. Kč)

stav k

1.1.´11

31.12.´11

PASIVA (v tis. Kč) stav k

1.1.´11 31.12.´11

Dlouhodobý majetek

2 202

3 450

Vlastní zdroje

3 536

5 020

Dlouhodobý hmotný majetek

4 051

5 628

Jmění

3 838

5 293

-1 849

-2 178

- Vlastní jmění

2 432

3 259

4 148

4 267

- Fondy

1 406

2 034

382

386

-302

-273

90

92

0

29

292

294

Pohledávky

1 100

1 058

- Odběratelé

506

396

- Poskytnuté provozní zálohy

511

566

- Ostatní pohledávky

41

68

- Dodavatelé

546

61

- Pohledávky za zaměstnance

42

28

- Přijaté zálohy

375

-40

1 438

1 650

126

199

Oprávky k dlouhodob. majetku
Krátkodobý majetek
Zásoby
- Materiál na skladě
- Zboží na skladě a v prodejnách

Krátkodobý finanční majetek
- Pokladna
- Ceniny
- Účty v bankách
Jiná aktiva

AKTIVA CELKEM

Výsledek hospodaření
- Účet výsledku hospodaření
- Výsl. hosp. ve schval. řízení

-302

0

0

-302

Cizí zdroje

2 814

2 697

Krátkodobé závazky

2 809

2 466

- Neuhrazená ztráta min. let

- Ostatní závazky
- Zaměstnanci

7

6

401

1 155

40

3

- Závazky /soc. zab.+ zdr. poj./

0

611

1 272

1 448

- Ostatní přímé daně

0

121

1 228

1 173

- Daň z přidané hodnoty

36

1

6 350

7 717

- Ostatní daně a poplatky

-3

-3

- Krátkodobé bank. úvěry

902

0

- Dohadné účty pasivní

545

554

Jiná pasiva

PASIVA CELKEM
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5

231

6 350

7 717

NÁKLADY k 31. 12. 2011
spotřeba materiálu
a prodané zboží
spotřeba energie

Dotace ÚK
dotace Města LTM,
Bohušovice, Terezín
Úřad práce LTM
dotace EU + ind.
projekt Úst. kraje
vlast. výrobky a prod.
zboží vč. aktivace
tržby z prodeje služeb
přijaté dary
a ostatní výnosy

mzdové náklady
54%

1 300
2 154
14 467
služby
8%

4 702
330
509

VÝNOSY k 31. 12. 2011
MPSV

26 609

3 147

služby
mzdové náklady
zák. sociální pojištění
+ zák. sociální náklady
odpisy
daně a poplatky,
příspěvky, ost. náklady

v tisících Kč:

energie
materiál 12%
5%

v tisících Kč:

26 638

5 026

ostatní odpisy 1%
náklady 2%

dotace EU +
individuální projekt
ÚK 38%

vlastní výrobky a
prodané zboží
10%

250
226
4 880
10 300

tržby z prodeje
služeb
5%

Úřad práce LTM
18%

2 588
1 277
2 091

pojištění ke mzdám
18%

dotace měst LTM,
dotace ÚK
Bohušovice a
1%
Terezín 1%
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MPSV
19%

přijaté dary a
ostatní výnosy
8%

hlavní
činnost

vedl.hosp.
činnost

činnosti

vedl. hosp.
činnost

Spotřebované nákupy

3 046

1 401

160

261

- Spotřeba materiálu

1 825

513

- Úroky

13

0

- Spotřeba energie

1 140

160

- Manka a škody

13

0

81

728

134

261

1 999

155

411

65

301

29

- Cestovné

74

16

- Náklady na reprezentaci

70

0

301

29

- Ostatní služby

1 444

74

59

0

Osobní náklady

18 309

860

13 812

655

50

0

4 437

205

9

0

60

0

23 899

2 710

25

4

10

0

2

0
4

- Prodané zboží
Služby
- Opravy a udržování

- Mzdové náklady
- Zákonné sociální pojištění
- Zákonné a ostatní sociální
náklady
Daně a poplatky
- Daň silniční
- Daň z nemovitostí
- Ostatní daně a poplatky

13

Ostatní náklady

hlavní
činnost

- Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodej majetku,
tvorba rezerv a opravné
položky
- Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
Poskytnuté
příspěvky
- Poskytnuté příspěvky
zúčtované mezi
organizačními složkami
- Poskytnuté členské
příspěvky

NÁKLADY CELKEM
(v tis. Kč)

Diakonie zaměstnala v průběhu roku 2011
celkem 117 pracovníků, přičemž poskytla pracovní
uplatnění 74 osobám se zdravotním postižením.
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Činnosti
Vlastní výkony a prodej zboží

hospodářská
v tis. Kč

hlavní
v tis. Kč
1 191

2 294

0

704

- Tržby z prodeje služeb

1 054

223

- Tržby za prodané zboží

137

1 367

0

380

0

380

4

93

- Úroky

4

0

- Jiné ostatní výnosy

0

93

1 994

0

1 994

0

20 682

0

20 682

0

23 871

2 767

Výsledek hospodaření před zdaněním

-28

57

Výsledek hospodaření po zdanění

-28

57

- Tržby za vlastní výrobky

Aktivace
- Aktivace materiálu a zboží
Ostatní výnosy

Přijaté příspěvky
- Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
- Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč)

Celkový zisk
za rok 2011
činí 29 tisíc Kč.

data na stranách 26 - 29 zpracoval Ing. Tomáš DERFL, ekonom Střediska
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Přemýšleli jsme o sobě, o svých klientech a podporovali se ve své práci na supervizích.
Učili jsme se, jak na to, na různých kurzech. Užitečné dovednosti jsme získali například na Kurzu první pomoci,
Kurzu komunikace v týmu, na Krizové intervenci a kurzu Zpětné vazby.
Hledali jsme, jak dál, na koncepčních poradách, kde jsme diskutovali rozličné problémy, řešili úkoly a vyměňovali
si informace.
Tvořili jsme a relaxovali při arteterapiích s Janczou Matouškovou.
Společně jsme snídali s paní ředitelkou a dělili se o své radosti, starosti a zážitky před měsíční poradou.
Sportovali a bavili jsme se při bowlingovém utkání, které pro nás připravili kolegové z Domova pro matky
s dětmi.
Vyráželi jsme na inspirativní výlety se Zdeňkem Bártou. Na zajímavých duchovních místech v okolí Litoměřic jsme
společně mluvili, naslouchali a pokoušeli se přicházet třeba na to, proč děláme to, co děláme, a proč zrovna v Diakonii
Českobratrské církve evangelické.
Strávili jsme spolu dva dny na tradičním výjezdu zaměstnanců. Tentokrát jsme objevovali Sloup a jeho okolí. No a
taky sebe, třeba když nás zastihla bouřka na vrcholech skal.
Taky jsme slavili, že je Klobouku už pět let nebo že do Čajovny dorazilo Babí léto.
Mgr. Vladimíra TOMÁŠOVÁ
metodická vedoucí a zástupkyně ředitelky
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
tomasova.litomerice@diakonie.cz
tel. 416 531 834; 774 120 004
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V roce 2011 byly naše projekty podpořeny z následujících zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Centrum denních služeb
• Chráněné bydlení
• Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
Individuální projekt Ústeckého kraje na poskytování vybraných sociálních služeb
• Sociální rehabilitace v Agentuře podporovaného zaměstnávání (II/2009 – XII/2011)
• Azylové bydlení v Domově pro matky s dětmi (VII/2009 – XII/2011)
• Sociálně terapeutické dílny (II/2009 – XII/2011)
• Podpora samostatného bydlení (I/2010 – XII/2011)
Krajský úřad Ústeckého kraje
• Centrum denních služeb
• Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
Město Litoměřice (dotace + příspěvky ze sociální komise)
• Centrum denních služeb
• Domov pro matky s dětmi
• Chráněná dílna
Úřad práce v Litoměřicích
• Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE
Město Terezín
• Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
Město Bohušovice nad Ohří
• Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE
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Nadace Život umělce
• Koncerty osamělých písničkářů v sále Oka.mžik
• Vystoupení Jana Budaře na Společenském večeru
Purkyňova nadace
• Centrum denních služeb – projektová dokumentace pro rekonstrukci nových prostor
Nadace OKD
• Keramická pec do chráněné dílny
Zdravé město Litoměřice
o
Centrum denních služeb - Bylinkobraní
Ústředí Diakonie ČCE / mikroprojekt
o
Výcviková kuchyň pro sociální rehabilitaci
Think Big / NROS
o
projekt dobrovolníků na aktivní trávení volného času s klienty
v chráněném a podporovaném bydlení

data zpracovala:
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Eva CIMBUROVÁ
manažer PR + FR
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. Centre is financed from grants of Czech Republic and EU which need to be
claimed every year. In 2011 grants made 77% of overal sources and 23% were gifts, incomes from sale service and
from self manufacturing at sheltered employment (p. 27).
The mission of Diakonie ECCB Centre of Christian Help in Litoměřice is to support people with special needs to
find their potential, to fill their own aims and to find opportunity how to be of use in common life. Nowadays the centre
provides these services:
Day services centre - integrative educational program for people with mental and physical disability / Litoměřice
(p. 8-9).
Home for mothers with children – temporary accomodation and sociotherapy for mothers with children without
shelter / Litoměřice (p. 10-11).
Supported employment agency – social rehabilitation with method of supported employment for people with
mental disability / Litoměřice (p. 12-13).
Social therapeutic workshops - training program for people with mental disability / Terezín (p. 14-15).
Sheltered housing – housing service for people with mental disability / Terezín (p. 16-17).
Supported independent housing – streetwork
service for people with mental disability / Terezín and
surroundings (p. 16-17).
Family and community centre Klobouček – maternity centre, creative workshops and leisure time activities for
families with children / Terezín (p. 18-19). The centre is going to end for financial reason at 12/2012.
Others activities of Diakonie ECBB in Litoměřice aimed at support of employment of people with health disability:
Multifunction area Oka.mžik – sheltered workplace for people with health disability, which is used to set up
exhibitions, meetings, concerts and other happenings / Litoměřice (p. 20-21).
Hóra tearoom – sheltered workplace for people with health disability / Litoměřice (p. 22-23).
Restaurant Klobouk Diakonie – sheltered and training workplace for people with health and mental disability /
Terezín (p. 24-25).
Club Restart – sheltered workplace with snack-bar and with sale of sheltered workshops products / Litoměřice (p.
24-25).
Sheltered workshops – manufacturing of ceramics in Litoměřice and textile souvenirs in Terezín (p. 24-25).
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firmy a organizace:
Alergosan, s.r.o. - MUDr. Petr Kubec, AQUA obnova staveb, s.r.o. - Ing. arch. Jan Bárta, Ateliér Miřejovice Arnold
Richter - Iva Červinková, Bohušovická mlékárna - Mgr. Lenka Rösslerová, EGMONT ČR, s.r.o. - Ing. Miroslava
Vobecká, Farní sbor ČCE Chotiněves – Mgr. Martina V. Šeráková, Galerie Kodl, s.r.o. - PhDr. Martin Kodl, Galerie u
Brány - RNDr. Libuše a Libor Uhlíkovi, GEOS a.s. – Ing. František Janovský, HK zubní laboratoř, s.r.o. - Ing. Daněk
Kudrna, Hotel Koliba – Jana Waldhauserová, Housing Incest, s.r.o. - Pavla Hrůzová Donátová, INEX Česká republika,
s.r.o. - Zdeněk Kulda, Lékárna „U dobré vůle“ - Mgr. Zuzana Chlebná, Linea, s.r.o. - MUDr. Jiří Cee, Monteza František Lysáček, Novatec Sicherheitstechnik, s.r.o. - Jan Zeman, Potravinová banka v Ústeckém kraji, o.s., Potraviny
- smíšené zboží - Eva Brůžová, Reader Falge, s.r.o. - Martina Červinská, Sbiram.cz, s.r.o. - Ing. Aleš Klouda

soukromé osoby:
Helena Balcarová, Mgr. Zdeněk Bárta, JUDr. Miroslava Biedermannová, Pavel Birner, František Blažek, Petra Burešová,
ak. mal. Emil Cimbura, ak. arch. Vít Cimbura, Žofie Cimburová, Tomáš Císařovský, Mgr. Soňa Cuhrová, Marie
Danihlíková, Vlasta Daňková, Erik Dobrovolný, Jana Dokládalová, JUDr. Eva Dundáčková, Renata Egrtová, Ing. Jiří
Fibich, Hans Dieter Funke, Ing. Alena Gabrielová, MUDr. Jiří Havel, Markéta Henychová, pan Honc, ak. arch. Bohuslav
Horák, Dagmar Hromádková, Iva Hüttnerová, Ing. Tomáš Ježek, CSc., Martina Kačínová, Dobromila Karbusová, Jan
Kellner, Renata Kiššová, pan Kloubský, Ing. Kubík, JUDr. Marcela Knoblochová, Miroslav Koubek, ak. mal. Zdenka
Krejčová, Lucie Krulišová, Ing. Jaromír Křivohlavý, Vratislav Kuba, Ivo Kubín, Ing. Pavel Lampa, MUDr. Jan Laryš, ak.
mal. Mariana Alasseur Látalová, ak. mal. Vendula Látalová, Viktor Linke, JUDr. Martina Lorencová, Hana Macháčková,
Jiří Martinec, Milada Marxová, MUDr. Jan Milota, Helga Müller, Jan Murňák, PhDr. Helena Musilová, Miroslav Novák,
Karina Nováková, Ing. Hana Pavlištová, Tereza Červená Pelánová, DiS., prof. ak. arch. Jiří Pelcl, Ludmila Poživilová,
MUDr. František Pražák, Gabriela Punčochářová, manželé Rosovi, Miroslava Řezníčková, Zdena Skálová, manželé
Slámovi, Miloš Solař, Veronika Součková, Libuše Staňková, Jana Stojanovová, Martin Stránský, ak. mal. Antonín
Střížek, Markéta Svatopolská, Dita Ševčíková, Simonetta Šmídová, Ing. Jan Švejkovský, Dáša Tesařová, Marek
Tihelka, Petr Uhl a Anna Šabatová, Ludmila Vajglová, Pavel Vojvoda, Eva Vorobelová, Irena Wagnorová, Jan Zalabák,
ak. soch. Olbram Zoubek, ak. mal. Kamila Ženatá
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Kancelář Diakonie ČCE v Litoměřicích
Rooseveltova 9, 412 01 Litoměřice
℡ 416 733 585, 774 120 006
Centrum denních služeb + chráněná výrobní dílna v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
℡ 416 733 585, 774 120 002
Domov pro matky s dětmi
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
℡ 416 732 271, 739 244 673
Agentura podporovaného zaměstnávání – sociální rehabilitace
Teplická 1, 412 01 Litoměřice
℡ 416 700 315, 775 251 553
Služby veřejnosti + obchůdek + klub Restart
Rooseveltova 9, 412 01 Litoměřice
℡ 416 734 438
Multifunkční prostor Oka.mžik
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
℡ 739 244 841
Čajovna Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
℡ 739 244 685
Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie ČCE
Komenského 152, 411 55 Terezín
℡ 416 531 834

-

Sociálně terapeutické dílny
Komenského 152, 411 55 Terezín ℡ 416
Restaurace Klobouk Diakonie
Komenského 152, 411 55 Terezín ℡ 416
Rodinné a komunitní centrum
Komenského 152, 411 55 Terezín ℡ 416
Chráněné bydlení
Komenského 224, 411 55 Terezín ℡ 416
Podpora samostatného bydlení
Komenského 224, 411 55 Terezín ℡ 734
Chráněná výrobní dílna v Terezíně
Komenského 224, 411 55 Terezín ℡ 731

@ litomerice@diakonie.cz
@ cds.litomerice@diakonie.cz
@ dmd.litomerice@diakonie.cz
@ apz.litomerice@diakonie.cz
@ sluzby.litomerice@diakonie.cz
@ okamzik.litomerice@diakonie.cz

@ terezin.litomerice@diakonie.cz

531 834

@ std.litomerice@diakonie.cz

531 836

@ provozni.litomerice@diakonie.cz

531 834

@ mcklobouk.litomerice@diakonie.cz

531 846

@ chbklobouk.litomerice@diakonie.cz

358 262

@ psb.litomerice@diakonie.cz

557 697

@ 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

CZK: 19-5905840277 / 0100
EUR: 1638435243 / 0800

