Českobratrské církve evangelické

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.
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„Lidé jsou různí. Někteří potřebují dávat, starat se o druhé a mají to zapsáno v genech. Nemohou se bez toho
obejít. To já ano. Starám se sám o sebe a snažím se ostatním vyhnout,“ povídal mi kdysi kamarád.
Přivádí mne to k otázkám: Kde žijeme? Co je to kolem nás? Bariera? Poušť? Prázdnota? Izolace? Nebo žijeme
uprostřed soutěže kdo z koho? Je to závod na trať dlouhou jeden lidský život?
Možná, že je cílem moje blaho, klid, spokojenost … třeba i postavení a moc. Máme to rádi ve svých rukou.
Rychle nahoru, mít vše a pokud možno hned – vždyť život je tak krátký!
A pak to přijde. Přátelství. Láska, která umí i dávat. Pocit zodpovědnosti za někoho jiného. Příčetnost.
K zodpovědnosti za sebe si přičítám zodpovědnost za někoho druhého a dobrovolně s ním spolu-nesu jeho
problémy. Snad proto se můžeme pyšnit názvem Homo sapiens, protože si uvědomujeme spoluzodpovědnost
za svět kolem nás. Za ty, které milujeme, ale taky za ty, které možná ani neznáme, ale víme, že jsou a jejich
životní úděl je těžký. Lidé, kterým jejich postižení umenšuje vlastní možnosti. Lidé, kteří se dostali do pro ně
samotné neřešitelné situace.
Diakonie Českobratrské církve evangelické jde ve směru biblické pobídky: „Jedni druhých břemena neste,
a tím plňte zákon Kristův“.
Možná je to vděčnost za to, že naše vlastní různá postižení nás zdaleka tak nepostihují, jako druhé. Třeba je to
spoluzodpovědnost za druhé. Nebo pocit, že tak to má být. V každém případě je to práce potřebná a
smysluplná, která dává našim klientům pocit, že oni jsou lidé, kteří mají na tomto světě své místo. Jejich
důstojnost je respektována. A je k nim přistupováno s laskavostí. A to v našem světě není běžné.

Ing. Jaromír Křivohlavý
předseda Dozorčí rady Střediska
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&
občanům se zdravotním postižením:
•
integračně vzdělávací program v Centru denních služeb v Litoměřicích
•
tréninkový pracovní program v Sociálně terapeutických dílnách v Terezíně
•
zprostředkování práce v Agentuře podporovaného zaměstnávání v Litoměřicích
•
pracovní příležitosti ve výukové restauraci v Klobouku Diakonie v Terezíně
a v čajovně Hóra v Litoměřicích
•
pracovní příležitosti v keramické dílně v Litoměřicích a dílně v Terezíně
•
chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Klobouku Diakonie v Terezíně

&
občanům se sociálním znevýhodněním:

•
azylový Domov pro matky s dětmi v Litoměřicích

&
veřejnosti:
•
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
•
prodej upomínkových předmětů – výrobků Střediska v obchůdku v klubu Restart v Litoměřicích
•
zakázkovou výrobu a služby (vč. § 24 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti)
•
pronájem prostorů pro vzdělávací a společenské akce v Klobouku Diakonie v Terezíně
•
pořádání profesionálních i amatérských výstav

Volnočasové aktivity
&
v Litoměřicích:

•
keramika pro děti i dospělé
•
internet + práce s PC
•
textilní techniky
•
arteterapie
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&
v Terezíně:

•
Mateřské centrum Klobouček
•
tvořivé dílny pro děti a dospělé
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… aneb NAŠE ČTYŘI ROČNÍ DOBY
Rok 2008 začal pro neziskové organizace jako obvykle s nejistotou. Stále nebyly jasné výsledky dotace MPSV.
Podmínky zhoršila i novela § 78 zákona o zaměstnanosti a čekání na stále odkládané nové projekty
z Evropských fondů. A jak jsme obstáli?
ZIMA – inspekce a ples
Hned na počátku roku prošli kolegové v azylovém Domově zkušební
inspekcí kvality poskytované služby.
Zahájili jsme přípravu provozu chráněného bydlení v Terezíně. Služba
dostala od Vladimíra Renčína zbrusu nové logo a pracovnice začaly
úspěšně podepisovat smlouvy s prvními obyvateli, kteří se učí
samostatnému životu. Také rozjely úspěšný dobrovolnický projekt
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem.
Největší událostí začínajícího roku byl Ples Diakonie - večer pro
zaměstnance, klienty, rodiče a všechny přátele našeho Střediska.
Novinkou bylo tentokrát slosovatelné vstupné a díky dárcům
krásné výhry.
JARO - tiskovky, ceny, prezentace . . . prostě PíáR
V Agentuře podporovaného zaměstnávání a Centru denních služeb
slavnostně ukončili společný integrační projekt podpořený z ESF-SROP konaly se tisková konference a Den otevřených dveří. Jaro bylo ve
znamení účasti na různých jarmarcích, trzích a soutěžích. Kolegyně
z Agentury nominovaly firmu Gabriel v soutěži Zaměstnavatel roku.
Firma získala 2. místo v ČR! Cenu předala ministryně Džamila Stehlíková.
V Domově obdrželi grant z Výboru dobré vůle Olgy Havlové na nábytek
pro předškoláky.
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LÉTO – zahrady, dvorky a . . . život v exteriéru
Krásnou zahradní tiskovou konferencí ukončili kolegové v Domově
integrační projekt podpořený též z ESF-SROP.
V terezínském Klobouku jsme se po roce sešli s přáteli na dvoře při akci
Do Klobouku v Klobouku. Majitelé nejoriginálnějších klobouků vyhráli
chutné ceny.
Rodinné a komunitní centrum připravilo dětem spousty prázdninových
tvůrčích i výletních akcí. Restaurace Klobouk napravovala reputaci
a prezentovala se skvěle, např. při svatbách či při přípravě rautu pro
Litoměřický filmový festival.
Na dvorku Čajovny Hóra jsme uspořádali malý koncert Jana Budaře
a Eliščina bandu. Výtěžek byl věnován na úpravu dvorku. S jeho úklidem pak vypomohli i dobrovolníci
z Nizozemí. Proto se tu už na začátku září mohla uskutečnit venkovní výstava - pod názvem Součinnost byly
vystaveny fotografie z pracovišť klientů Agentury podporovaného zaměstnávání. Vernisáž vyvrcholila
koncertem kapely Ponožky pana Semtamťuka.
PODZIM – návštěvy, kontroly a . . . ztráta
Navštívili nás představitelé HEKS - švýcarské humanitární organizace, jež roku 1992 finančně podpořila vznik
litoměřického Střediska a po povodních i opravu terezínských domů. I po 16 letech byli spokojeni! Prošli jsme
státní kontrolou bezpečnosti práce. Obstáli jsme také při kontrole odvodů na OSSZ a při kontrole OHES
v restauraci Klobouk.
Zato finanční prognóza Střediska byla díky změnám v legislativě ČR i opožděnému vyhlášení dotací z EU velmi
špatná. Reálně hrozila ztráta 3 milióny Kč. Nakonec nás zachránilo téměř 1,5 miliónu Kč z rezervy MPSV.
Byl to mimořádně náročný rok, ale i ten jsme ustáli... Každý rok je jinak náročný a i tento měl svá NEJ,
s našimi rekordy se můžete seznámit na následujících stránkách. Přeji hezké počtení
Irena Opočenská, ředitelka Střediska
opocenska.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585, 774 535 326
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Centrum nabízí odstupňovaný
integrační program dospělým
lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Zpravidla se jedná o absolventy
speciálních škol. Individuálně
koncipovaný program je podporuje při začleňování do běžného
života ve společnosti. Uživatelé
zjišťují vlastní dovednosti
a možnosti dalšího postupu.
V průběhu roku 2008 využilo
služby Centra 21 osob.

vedoucí Centra denních služeb
Bc. Jarmila Sedláková
sedlakova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585; 774 120 005
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Naši nejúspěšnější uživatelé:
Jana Kopřivová
- odešla z Centra po 4 letech a pracuje nyní
v restauraci Klobouk v Terezíně s podporou Agentury
podporovaného zaměstnávání
Petra Brabcová
- tři měsíce pracovala v zahradnictví firmy Gabriel
s podporou Agentury podporovaného zaměstnávání
Pavel Hodr
– ukončil službu v únoru a nyní chodí do zaměstnání, je
velmi spokojený a čas od času se přijde pochlubit

Naše další NEJ:
Naše další NEJ:
Největší pracovník Střediska je určitě náš asistent Lukáš Svoboda. Měří 207 cm!
&
Nejzajímavější výlet I s rodiči do pekla vedl údolím Peklo u Zahrádek. Pro velký ohlas u všech
&
účastníků podobnou akci určitě uskutečníme i napřesrok!
Největším zážitkem květnového výletu do ZOO byl fakt, že jsme mohli krmit a hladit žirafy a další
&
zvířata. Měli jsme totiž svého průvodce, který nás vodil i na místa, kam se běžný návštěvník nedostane!
Nejdelší jednodenní akcí se stala říjnová návštěva Děčína. Vyrazili jsme v 8 hodin ráno. Na pozvání
&
děčínské Slunečnice jsme se účastnili soutěže Základy první pomoci a umístili se v jednotlivcích na
krásném 2., 3. a 4. místě. Pak jsme si prohlédli Děčín, popovídali si se zdravotníky a nakonec tancovali
na zábavě pořádané Slunečnicí až do 11 hodin večer!
Největší radost nám udělal Aleš Háma, když nám na červnových Senátorkách v Praze slíbil moderovat
&
aukci na podzimním Společenském večeru. A svůj slib dodržel!
Bc. Jarmila Sedláková
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Co se skrývá pod tímto názvem?
Jak výroba ve vlastních dílnách, tak
nejrůznější pomocné práce mimo
Středisko – především údržba
zeleně a úklidové práce. V našich
chráněných dílnách - keramické
dílně v Litoměřicích a textilní v Terezíně vyrábíme především drobné
dekorativní a upomínkové předměty, a to nejen do volného prodeje,
ale i na zakázku. Na chráněných
místech zaměstnáváme celkem 16
osob se zdravotním postižením.
Místem setkávání s veřejností je
i klub Restart. Zde umožňujeme
především lidem se zdravotním
postižením různé volnočasové
aktivity – práci s keramikou, PC,
textilní kroužek a další. Klub nabízí
také prostor pro vystavení vlastních
děl lidí s postižením.

Služby veřejnosti + klub Restart
Jana Daňková
sluzby.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 734 438
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vedoucí zakázkových dílen
Anna Burdová
burdova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585; 774 120 002

Naše rekordy:
600 chlebíčků během jednoho
dne jsme připravili na maturitní ples
Gymnázia v Lovosicích!

Nejvyšší plevel v dějinách našich
terénních služeb jsme zlikvidovali na
zelených plochách firmy Johnson
Controls a.s. v Roudnici nad Labem.

Za pouhé tři dny jsme vymysleli, vyvzorkovali, vyrobili, upekli, navázali
&
a prodali 80 kusů přívěsků na zakázku Ortopedického centra v Ústí nad Labem!
Celý jeden týden jsme natáčeli do rozhlasu na Mostné hoře. A ještě jsme ji
&
stihli uklidit!
Rekordní množství 2100 jednohubek jsme připravili pro Společenský večer
&
Diakonie!
200 andělů jsme vyrobili na zakázku Nadace Terezy Maxové!
&
Od 1. do 18. prosince jsme za prodeje a zakázky utržili rekordních
&
97 683 Kč!
Nejdelší pouť podnikly naše výrobky přes komisní prodej do USA!
&
Anna Burdová + Jana Daňková
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Podporujeme lidi se zdravotním
postižením, aby se prostřednictvím
získání práce a rozvoje dovedností
přiblížili životu ve společnosti.
Služba sociální rehabilitace s využitím metody podporovaného zaměstnávání je určena pro lidi
s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a duševním
onemocněním.
V průběhu roku využilo službu 46
uživatelů. Z tohoto počtu nalezlo 20
uživatelů zaměstnání na otevřeném
trhu práce.

vedoucí Agentury podporovaného zaměstnávání
Lenka Sovová, DiS
sovova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 700 315; 775 251 557
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Naše rekordy:
Nejvzdálenější zaměstnání uživatele bylo v Praze. Zaměstnavatel jej vyzvedával každý den
&
v Litoměřicích, a poté dopravil do Prahy.
V červnu jsme asistovali největšímu množství zaměstnaných uživatelů. Bylo jich 11!
&
Nejvzdálenější uživatel k nám přijížděl ze svého 35km vzdáleného domova ve Mšených Lázních.
&
Do soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2008 jsme nominovali zahradnickou firmu Gabriel s.r.o. z Českých
Kopist. Firma uspěla a vyhrála 2. místo
v celostátní soutěži! Cenu převzala
i bývalá vedoucí agentury Mgr. Hana
Galiová. Děkujeme!
Nejfrekventovanější pracovní
pozice byla uklizeč. Celkem jsme
zaměstnali sedm uklizečů! Následovali
dva číšníci, dva zemědělští dělníci, dva
pomocní zedníci, dva pomocní truhláři,
dvě pomocné síly v kuchyni, pracovník
v potravinářské výrobě, pomocník
v grafickém studiu a zahradník.
V průběhu roku jsme evidovali 161 kontaktů na firmy
&
v regionu Litoměřic!
Podařilo se nám získat 15 nových pracovních pozic pro
&
naše uživatele!
Lenka Sovová, DiS

13

V Domově nabízíme azylové
ubytování a integrační program
pro matky s dětmi bez přístřeší,
jež chtějí aktivně pracovat na
řešení své nepříznivé životní
situace.
Kapacita Domova je 7 bytových
jednotek s 28 lůžky. V průběhu
roku využilo naše služby 21
matek se 41 dětmi.

vedoucí Domova pro matky s dětmi
Roman Striženec
strizenec.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 732 271; 739 244 673
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Naše nejzajímavější čísla:

1 cvičná inspekce kvality poskytovaných služeb prokázala, že jsme
schopní, ale máme mezery v dokumentaci. Ach ty papíry!
19

soutěží se účastnily děti z Domova! Absolvovali jsme 9 výtvarných
soutěží, 7 fotosoutěží a 3 literární soutěže. Největší úspěch jsme slavili
v internetové soutěži Šikulové. Náš mamut Pepa získal první místo!

57 studentů pedagogických škol absolvovalo během roku průběžnou či souvislou praxi nebo náslechy.
1 stížnost na 18 šišek v bazénu u souseda jsme řešili ¾ roku! Ale vyřešili!
7 kg prádla najednou zvládne naše nová pračka!
11 bývalých uživatelek se u nás zastavilo – ať už na poradu,
pochlubit se či jen tak na kus řeči. Moc si toho vážíme!

13 jídel bylo přihlášeno do tradiční soutěže ve vaření s názvem
Gastrofest. Bramborové téma bylo lákavé, ale ... chudák porota!
23 akcí jsme uspořádali pro děti
a obyvatelky v Domově. Úspěch měly
např. karneval, různé soutěže,
canisterapie, divadlo apod.
89 dní je délka průměrného pobytu uživatelek v r. 2008.
Dlouhodobě se nám tak daří krátit pobyty uživatelek z původních
6 měsíců v r. 2004. To, že se jim daří brzy nalézt vlastní bydlení a žít
samostatně, je největším úspěchem naší služby!
Roman Striženec
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Chráněné pracoviště nabízí příjemné posezení spojené
s kulturou pití čaje.
Čajovnu vyhledávají nejen mladí alternativci, ale oblíbily
si ji i starší ročníky, zejména pro poklidnou atmosféru,
kvalitní čaj a milou obsluhu.
Kromě klasického provozu čajovny zde pořádáme také
různé kulturní akce.
V současnosti zaměstnáváme v čajovně 7 osob se
zdravotním postižením.

vedoucí Čajovny Hóra
Bc. Petr Dobrovodský
dobrovod@email.cz
tel. 739 244 685
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Naše NEJ čaje:
nejoblíbenější: Yogi - černý čaj s kořením, mlékem a medem
&
nejdražší: Feng Huang Dan Cong zvaný Čaj jednoho stromu
&
nejsladší: Tuareg, směs zeleného čaje, marocké máty a cukru
&

Naše čajovna vynikala v rámci regionu mnoha NEJ, např.:
nejlevnější čajovna
&
nejhlučnější čajovna
&
nejvíce trendy čajovna – koncert
&
Jana Budaře a Eliščina bandu
navštívilo zhruba 150 lidí
z toho více než 20 batolat

... ale také čajovna s:
největším počtem pravidelně zalévaných pokojových květin
&
nejčastěji opravovanou klikou od WC
&
největším podílem vytříděných odpadů
&
nejvyšším procentem nápojů, jejichž teplota při konzumaci ohrožuje
&
sliznici ústní dutiny
nejsmrdutějším deodorantem pro odstranění zápachu, používaným
&
v místnostech zápachem nejvíce ohrožených
nejvyšším počtem případů frustrace vlastním mládím mezi
&
návštěvníky
... ale hlavně čajovna NÁM NEJDRAŽŠÍ!

Bc. Petr Dobrovodský
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Naše pracoviště v Terezíně v průběhu roku
prezentovaly tyto provozy:
&
Restaurace Klobouk – chráněné pracoviště
&
Rodinné a komunitní centrum
&
Chráněné bydlení
&
Sociálně terapeutické dílny
– v samém závěru roku jsme konečně získali
finanční zdroj na otevření vytoužené služby!

koordinátorka Centra sociálních služeb
Klobouk Diakonie v Terezíně
Mgr. Vladimíra Tomášová
tomasova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 774 120 004
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Chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním postižením nabízí dobrou
kuchyni s příjemnou obsluhou i zázemí pro různé akce – rodinné oslavy,
rauty, konference, večírky apod. A to jak v restauraci, tak přilehlých
prostorách – salónku či konferenčním sále v prvním patře. Všechny
prostory jsou bezbariérové. V restauraci je v současnosti zaměstnáno 13
osob se zdravotním postižením.

Naše NEJ čísla:
&
nejvíce strávníků v jednom okamžiku - 80
&
nejvíce akcí v jednom měsíci - 17
&
nejdelší otevírací doba - 17 hodin
&
nejmladší návštěvník - 6denní miminko
&
největší raut – pro 200 lidí při Společenském večeru Diakonie

... a další NEJ:
&
nejpozoruhodnější návštěvníci - kubánští komunisté i se svým
velvyslancem
&
nejzajímavější dort - letadlo
&
nejlepší kuchařka – naše Uršula! provozní restaurace
Radka Kammelová
provozni.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 774 535 325
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Rodičům s dětmi a menším školním
dětem nabízíme:
&
mateřské centrum Klobouček
s hernou, výukou jazyků
a hlídáním menších dětí
&
tvořivé dílny
a další volnočasové aktivity
a jednorázové akce

koordinátorka mateřského centra Klobouček
Zuzana Rosenkrancová
mcklobouk.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 531 834
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vedoucí tvořivých dílen
Veronika Diasnik
diasnik.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 531 846

Naše rekordy:
v průběhu roku navštívilo
&
mateřské centrum a tvořivé
dílny 130 rodin + 179 dětí!
do tvořivých dílen přicházelo až
&
17 dětí najednou!
až z České Lípy přijely do
&
mateřského centra dvě maminky s dětmi
jenom 3 roky jsou nejmlad&
šímu studentovi angličtiny!
až z Velké Británie přijel náš nejvzdálenější návštěvník - pan Andrew
&
Wangle, majitel stejnojmenné jazykové školy, která pořádá kurzy
angličtiny pro maminky a předškolní děti v mateřském centru
z největší dálky k nám do mateřského centra dorazila maminka Šárka
&
Harry s malou Ryanne
Dětský den v Klobouku navštívilo 80 rodin
&
během léta jsme uspořádali 18 jedno- i vícedenních akcí... uf!
&
zábavného Zdobení dortů se účastnilo 25 dětí a 5 dospělých – toho
&
cukru ... a mýdla!
celkem 16 dětí přespalo v herně mateřského centra v rámci letní akce
&
Klobouková noc
A víte, kolik k nám chodí dvojčat? Dvě holčičky a dva kluci!
&

Zuzana Rosenkrancová a Veronika Diasnik
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Lidem s mentálním postižením
nabízíme vlastní bydlení
s takovou podporou, která jim
umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným
s běžným způsobem života
jejich vrstevníků. Služba je
určena těm, kdo chtějí bydlet
samostatně, ale potřebují
individuální přístup.
Kapacita ubytování je osm
bytů pro 12 osob.

vedoucí chráněného bydlení
Ing. Katarína Markošová
markosova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 774 535 324
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Naše rekordy:
V r. 2008 jsme byli nejmladší
&
službou Střediska Diakonie ČCE
v Litoměřicích.
O naše služby projevilo zájem 60
&
lidí.
V průběhu roku se u nás zabydlelo
&
10 uživatelů.
Nejvzdálenější obyvatel
&
od Karlových Varů.

přišel

Máme v pořadníku 10 uchazečů
&
o bydlení!
Hned v počátcích služby jsme začali
&
spolupracovat s 5 dobrovolníky.
Dobrovolníci byli tak aktivní, že si napsali vlastní projekt na
&
podporu trávení volného času s uživateli.
V průběhu jednoho měsíce dokázali dobrovolníci uspořádat
&
7 akcí pro obyvatele!
Na Květinovém bále pořádaném Slunečnicí o.s. v Děčíně jsme
&
získali 1. místo v soutěži o nejkrásnější květinový klobouk.
Dokázali jsme, že název našeho zařízení umíme skvěle obhájit!

Ing. Katarína Markošová
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data zpracoval Ing. Tomáš Derfl,
ekonom Střediska
derfl.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 416 733 585
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V roce 2008 byly naše projekty podpořeny z následujících zdrojů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální služby r. 2008:
•
Centrum denních služeb
•
Sociální rehabilitace v Agentuře podporovaného zaměstnávání
•
Azylové bydlení v Domově pro matky s dětmi
•
Chráněné bydlení
Ministerstvo práce a sociálních věcí – podpora rodiny r. 2008:
•
Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně
Krajský úřad Ústeckého kraje
•
Azylové bydlení v Domově pro matky s dětmi
•
Rodinné a komunitní centrum Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně
Společný regionální operační program EU a Ústeckého kraje:
•
Inovace integračního programu pro osoby se zdravotním postižením (VII/2006 – III/2008)
•
Integrace matek v azylovém domově (XI/2006 – VI/2008)
Úřad práce v Litoměřicích
•
Chráněná pracovní místa ve Středisku Diakonie ČCE
Město Litoměřice
•
Centrum denních služeb
•
Agentura podporovaného zaměstnávání
•
Domov pro matky s dětmi
Město Terezín
•
CSS Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně
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Město Bohušovice nad Ohří
•
Rodinné a komunitní centrum v Terezíně
Nadace ČEZ
•
Chráněné bydlení v Terezíně
Výbor dobré vůle Olgy Havlové
•
Azylové bydlení v Domově pro matky s dětmi
Evropská dobrovolná služba - Mládež v akci:
•
Dobrovolnice z Francie – Emilie Pasquier (do 31.7.)
Holandská protestantská církev ve Weertu, Nizozemí
•
Vzdělávání uživatelů na chráněných pracovištích Střediska Diakonie ČCE v Litoměřicích
Naši činnost podporují i dobrovolníci v rámci vlastních projektů:

Make a connection – NROS
•
Dobrovolnický grant podpořil trávení volného času uživatelů chráněného bydlení v Terezíně
RWE
•
Dobrovolnický grant podpořil činnost tvořivých dílen v Terezíně
Všem uvedeným institucím děkujeme!
Naši činnost bychom však nemohli dostatečně rozvinout bez finanční a materiální podpory mnoha dalších
firemních a soukromých dárců. I jim děkujeme – přehled ostatních dárců naleznete na str. 32.

Eva Cimburová, projektový manažer
cimburova.litomerice@diakoniecce.cz
tel. 739 244 674
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Čeká nás v tomto roce - roce 20. výročí obnovení
činnosti Diakonie Českobratrské církve evangelické
v tehdejším Československu, také jedno výročí
v Litoměřicích. Před 10 lety naše Středisko převzalo od
Města Litoměřice provoz azylového Domova pro matky
s dětmi. 11. 6. si tuto událost připomeneme na zahradní
tiskové konferenci přímo v Domově, a to za účasti partnerů
z Města.
Rokem 2009 se otevírá nová forma víceletého financování
hned několika služeb. Ve veřejné zakázce Ústeckého kraje
hrazené ze zdrojů Individuálního projektu ESF uspěly
Agentura podporovaného zaměstnávání (služba sociální
rehabilitace) a Sociálně terapeutické dílny jako zcela nová
služba v terezínském Klobouku Diakonie. Tyto služby mají
nyní tři roky jisté financování. O stejnou výsadu se
budeme v průběhu roku ucházet i pro službu azylový
Domov.
Zakoupili jsme nové prostory v Teplické ulici č. 1 a čeká nás
jejich rekonstrukce. Během roku se sem přestěhuje
Agentura podporovaného zaměstnávání. Služba zde získá
mimo jiné bezbariérové uspořádání. Vyhoví tak
požadavkům na standardy kvality a rozšíří svou cílovou
skupinu uživatelů o vozíčkáře.
Pro Centrum denních služeb chystáme velký investiční
projekt - rozdělení prostoru služby a pracovních dílen.
Cílem je především zvýšení kapacity - možnost poskytnout
služby většímu množství uživatelů přicházejících např. ze
speciálních škol.
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Chráněné bydlení v Terezíně naplnilo kapacitu bytů. Plánuje stabilizaci služby a připravuje se na vznik nové
služby - Podpora samostatného bydlení, t.j. pomoc těm, kdo v chráněném bydlení obstojí a chtějí zkusit ještě
vyšší míru integrace v samostatném bytě (s podporou asistenta).
Nově otevřená a dlouho očekávaná služba Sociálně terapeutické dílny v Terezíně zahájí v tomto roce pracovní
test a výcvik dovedností pro uchazeče se zdravotním a mentálním postižením. Služba bude probíhat přímo
v prostorách chráněného pracoviště v restauraci Klobouk Diakonie.
Terezínské Rodinné a komunitní centrum zve o prázdninách školní děti na dva příměstské tábory. Mateřské
centrum připravuje kromě bohatého programu také internetový chat, a to nejen pro maminky.
Pracovníci Čajovny Hóra již netrpělivě čekají na zprovoznění přilehlého sálu, aby zde mohli pořádat
alternativní kulturní aktivity. Zároveň chystají bezbariérový nájezd a související úpravu zahrady. Vytvoří tak
prostor pro letní venkovní posezení.
Rok 2009 je také rokem, kdy vzniká nový Strategický plán pro dalších pět let Střediska. Ukáže se, zda víceleté
financování je pro Diakonii pěkným dárkem ke 20. výročí.
Myslete na nás, přátelé, i po celý tento rok! Za Vaši stálou přízeň Vám srdečně děkuji!
Irena Opočenská

Plánované akce
13. 3.
15. 4. – 18. 5.
19. 5. - 30. 6.
25. 6.
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

4. ples Diakonie
10. výročí partnerství s Městem Litoměřice
dokumentační výstava azylového Domova / klub Restart
Svět očima Miroslava Pešaty
tvorba obyvatele Domova na Pustaji v Křešicích / klub Restart
Do Klobouku zas v klobouku!
setkání pracovníků, klientů a přátel Střediska v Terezíně
Marie Vykopalová - keramika, oděvy / klub Restart
výstava fotografií uživatelů Agentury podporovaného
zaměstnání / Čajovna Hóra
Centrum denních služeb - arteterapie
16. Společenský večer s aukcí
Vánoční výstava – uživatelé služeb Střediska
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Firmy:
AGROTRAC s.r.o., Alergologická ambulance – MUDr. P. Kubec, AQUA obnova staveb s.r.o. – Ing. arch.
J. Bárta, BAKLAX plus s.r.o., Čerozfrucht s.r.o. - p. Macháček, Domov se zvláštním
režimem Terezín - divadelní soubor Termiti, Farní sbor ČCE v Litoměřicích, Gabriel s.r.o. –
Mgr. L. Gabriel, Galerie Ve dvoře – I. Skopalová, GEOS – Ing. F. Janovský, Hotel Koliba – pí Waldhauserová, HK zubní laboratoř s.r.o – Ing. D. Kudrna, JOHNSON CONTROLS automobilové součástky
s.r.o. - RNDr. J. Zamastil CSc., Pekařství Kodys & Hamele, Kozí farma Držovice – J. Laušman, Krmiva
a chovatelské potřeby – L. Horáková, Lékárna U Aeskulapa – PharmDr. F. Stáně, Lékárna U Kapličky –
PharmDr. F. Jeřábek, Lékárna U dobré vůle Terezín, LEN - servis s.r.o. - J. Martinec, LITNEA s.r.o. –
MUDr. J. Ceé, Městská nemocnice Litoměřice, Mlékárna Bohušovice nad Ohří, MONTEZA – F. Lysáček,
NOVATEC Sicherheitstechnik, Opavia - ELU s.r.o., závod Deli, Papírnictví - L. Drábková, PeHaK,
Potraviny – pí Švagrovská Terezín, PKN Kerk het Anker - Zaltbommel, Nizozemí, Potraviny - R.
Kovář Terezín, Procházka MASO UZENINY s.r.o., RENO – Mgr. Z. Pěnka, RWE Transgas a.s.,
Severočeská vodárenská společnost a.s., Solárium SUNNY HONEY - pí Cikánová, Tabák u Tolarů –
Terezín, TESLA, a.s. – p. Birner

Soukromé osoby:
Ing. Jiří Bárta, Jan Budař, Ak. mal. Emil Cimbura, Ak. arch. Vít Cimbura, Ak. mal. Tomáš Císařovský, Renáta
Čmejrková, Marie Danihlíková, Ludmila Doležalová, Pavel Drbal, Renata Egrtová, Ing. Jiří Fibich, Alena
Gabrielová, Jitka Gabrielová, Mgr. Petr Galia, MUDr. Radovan Galia, Aleš Háma, Jana Hingarová DiS., Jaroslav
Hloušek, Svatopluk Horváth, Vladislav Hromádka, Iva Hüttnerová, PaeDr. Ilona Janovská, MUDr. Vladimír
Jílek, Jan Kellner, Miroslav Kemel, Ing. Vladimír Kestřánek, Basil Klima, JUDr. Marcela Knoblochová, Jaroslav
Kočí, Miloslav Koubek, Ilona Krabicová, Ing. Eva Křivohlavá, manželé Kubcovi, Ing. Miroslav Kubík, Milan
Kutina, MUDr. Jan Laryš, Pavel Linke, JUDr. Martina Lorencová, Willem van Maaren – Nizozemí, Josef
Matoušek, MUDr. Jan Milota, Jan Murňák, Jan Neužil Dipl. um., Ing. Hana Pavlištová, Svatopluk Pelcl, Pham
Thi Huong, Vladimír Renčín, manželé Rosovi, Miloš Řepa, Ing. Milena Samešová, Jiří Seman, Zdena Skálová,
Irena Skopalová, Ak. mal. Antonín Střížek, Jiří Šáfner, Vladimír Štětina, PhDr. Jan Štíbr, Ing. Jan Švejkovský,
Jana Vandasová, Jaroslav Volšík, David Vršecký, Marie Zeidlerová, Šárka Zemanová, Ak. soch. Olbram
Zoubek a další ...
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Dozorčí rada
Kontrolní orgán Střediska pracoval v r. 2008 ve složení: Ing. Jaromír Křivohlavý – předseda, Mgr. Rut Brodská
- místopředsedkyně, Růžena Čechová, Ing. Tomáš Derfl, Eva Fibichová, Jaromír Hájek, Jan Murňák, Jan
Neužil Dipl. um., Eva Radimská, Dobromila Svatopolská, MUDr. Marie Štětinová.
Ke svým jednáním se Dozorčí rada sešla celkem 6x.
Správní rada
Statutární zástupci Střediska pracovali v r. 2008 ve složení: Irena Opočenská – předsedkyně, Eva
Cimburová, Mgr. Zdeněk Bárta.
Správní rada se sešla ke svým jednáním 12x.
... a ještě několik čísel na závěr:
V roce 2008 u nás bylo:
93
zaměstnanců, z toho 56 osob se zdravotním postižením
138
uživatelů sociálních služeb
17
dobrovolníků
20
praktikantů
více než 400 účastníků volnočasových aktivit v Litoměřicích a Terezíně
...
...
...
...

a těch návštěv!
a přátel!
a těch, kdo se aspoň na chvíli podíleli na naší práci!
těch, které jsme zapomněli zmínit (opět), protože se nevešli do žádné kolonky, a přece tu byli s námi!

Všechny zdravíme a děkujeme jim moc!
přátelé z Diakonie

Českobratrské církve evangelické

Středisko v Litoměřicích... Vám děkuje za Vaši pomoc!
Korunové konto: 19-5905840277/0100 KB Devizové konto: EUR 1638435243/0800 ČS

KONTAKTY:
Kancelář Diakonie ČCE v Litoměřicích
Rooseveltova 9, 412 01 Litoměřice
tel/fax: 416 733 585, 774 120 006
e-mail: litomerice@diakoniecce.cz
www.diakoniecceltm.cz

Agentura podporovaného zaměstnávání
Velká Krajská 46/5, (od 2. pol. 2009 - Teplická 1)
412 01 Litoměřice
tel.: 416 700 315, 775 251 553
e-mail: apz.litomerice@diakoniecce.cz

Centrum denních služeb
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
tel/fax: 416 733 585, 774 120 005
e-mail: cds.litomerice@diakoniecce.cz

Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie ČCE
Komenského 152, 411 55 Terezín - tel.: 416 531 834
e-mail: terezin.litomerice@diakoniecce.cz

Služby veřejnosti + Klub Restart
Rooseveltova 9, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 734 438, 774 120 002
e-mail: sluzby.litomerice@diakoniecce.cz
Domov pro matky s dětmi
Liškova 43, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 271, 739 244 673
e-mail: dmd.litomerice@diakoniecce.cz
Čajovna Hóra
Osvobození 19, 412 01 Litoměřice
tel.: 739 244 685

Chráněné bydlení
Komenského 244, 411 55 Terezín - tel.: 416 531 846
e-mail: chb.litomerice@diakoniecce.cz
Sociálně terapeutické dílny
Komenského 152, 411 55 Terezín - tel.: 416 531 834
e-mail: std.litomerice@diakoniecce.cz
Restaurace Klobouk Litoměřice
Komenského 152, 411 55 Terezín - tel.: 416 531 836
e-mail: provozni.litomerice@diakoniecce.cz
Rodinné a komunitní centrum
Komenského 152, 411 55 Terezín - tel.: 416 531 834
e-mail: mcklobouk.litomerice@diakoniecce.cz

