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I. Úvodní slovo 

Milé kolegyně, milí kolegové, milí přátelé Střediska Světlo ve Vrchlabí, 

rok 2010 je za námi a jak bývá dobrým zvykem, je čas se zhodnotit, co nám přinesl a jak 
jsme v něm obstáli.  

Na počátku roku naše kolegyně Květa Charvátová získala Cenu Hejtmana 
Královehradeckého kraje za dlouholetou práci s lidmi s mentálním postiţením v oblasti 
sportu. V roce 2001 zaloţila klub SK Krkonoše, ve kterém klienti střediska provozují stolní 
tenis, boccu, plavání a další doplňkové sporty.  

V červenci Petra Červenková, klientka centra denních sluţeb, zvítězila na národních hrách 
Speciální olympiády v bocce a tím se kvalifikovala na světové hry Speciální olympiády v 
Aténách.  

Raná péče, druhá ze sociálních sluţeb, které poskytujeme, získala Certifikát garance 

kvality asociace pracovníků rané péče. Tento certifikát garantuje, ţe sluţba rané péče, 

kterou středisko poskytuje, je v souladu s platnými Standardy rané péče. 

Podařilo se nám také získat grant EU na projekt podporovaného zaměstnání v celkové 
hodnotě 4,7 mil. Kč. Tato sluţba dosud chybí v celém našem regionu. Projekt EU počítá se 
zaměstnáním 20 klientů se zdravotním postiţením v okrese Trutnov. Do budoucna se 
budeme snaţit tento projekt transformovat na sociální sluţbu.  

Po dobu třech let jsme se snaţili získat finanční prostředky na rekonstrukci budovy 
Chelčického 111 ve Vrchlabí. Budovu jsme zakoupili a dvakrát podali ţádost o dotaci z EU v 
operačním programu NUNs II. Ani jeden z projektů bohuţel nebyl podpořen.                 
Pokuta 1 000 000,- nám byla odpuštěna. MÚ Vrchlabí děkujeme. 

Děkujeme všem příznivcům našeho Střediska. Bez Vás by středisko nesvítilo! 

 

Mgr. Jiří Cupák 

Ředitel střediska 
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II. Poslání 

 

Vize střediska 

Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet, prostřednictvím profesionálních sluţeb 

prostředí spolupráce a silné komunity ve vztazích ke klientům i k veřejnosti, ale i stabilní a 

funkční pracovní zázemí pro pracovníky a dobrovolníky. 

 

Poslání střediska 

Posláním Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí je podporovat lidi s mentálním a 

kombinovaným postiţením nebo duševním onemocněním (ve stabilizovaném stavu) a jejich 

rodiny na cestě ţivotem a ukázat, ţe mohou být pro společnost obohacením. Naše poslání 

naplňujeme prostřednictvím centra denních sluţeb (CDS) a rané péče (RP). 

 

Hodnoty střediska 

Pro naši práci je důleţitou hodnotou křesťanská láska, coţ pro nás znamená přijímat 

druhého člověka (uţivatele) jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost a respektovat 

individuální vlastnosti, schopnosti a osobní záliby a přání uţivatelů, podporovat je v osobním 

rozvoji.  

 

III. Kdo jsme  

Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí 

Jsme nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou začleněnou do 

rámce Diakonie Českobratrské církve evangelické.  
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IV. Střípky z historie 
 1992  

zaloţení střediska 

otevření denního stacionáře pro děti s mentálním či kombinovaným postiţením 

 
 1996  

otevření pomocné školy pro ţáky s mentálním či kombinovaným postiţením 

rozšíření sluţeb o moţnost dopravy klientů ráno i odpoledne 

  

 1999 

otevření aktivizační dílny na výrobu svíček 

 
 2000 

otevření aktivizační dílny na výrobu keramiky 

zařízení nové rehabilitační místnosti 

 
 2001 

rozšíření sluţeb o poskytování sluţeb rané péče 

 
 2002 

zaloţení Sportovního klubu Krkonoše (součást hnutí Speciálních olympiád ČR) 

 
 2003 

rozvíjí se pravidelná spolupráce s dobrovolníky 

 
 2004 

zavádění standardů kvality sociálních sluţeb 

z finančních důvodů pozastavení sluţby rané péče 

 
 2005 

zahájení realizace projektu „Posvítíme si dál“ 

obnovení sluţby rané péče 

 
 2006 

začátek sluţby „Příprava na podporované zaměstnání či na práci v chráněných dílnách“ 

spuštění prvních www stránek střediska 

zakoupení budovy v Chelčického ulici č.p.111 

 
 2007 

začal platit nový zákon o sociálních sluţbách 

registrace sluţeb centra denních sluţeb a rané péče 

dokončení globálního grantu, v rámci kterého byli vytvořené nové letáky, strategický plán 

střediska 

realizování projektu od Ministerstva zdravotnictví 

 
 2008  

stěhování do provizorních prostor do ul. Praţská 858, Vrchlabí 1 

opakované podání grantu do ROPu na rekonstrukci budovy v ul. Chelčického 

 
 2009 

realizace projektu „Pec nám spadla“ pro CDS 
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Adventní koncert v prostorách Fary ČCE 

 
 2010 

schválen projekt na Podporované zaměstnání 

vítězství Petry Červenkové ve Speciální Olympiádě a nominace na Světové hry do Athén 
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V. Struktura organizace 

 
Vedení Střediska v roce 2010 

 
Středisko Diakonie je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou začleněnou 

do Diakonie ČCE, která sdruţuje 33 středisek a 8 škol.  

 
Statutárním orgánem byla správní rada střediska, kterou tvořil: 
 

Mgr. Jiří Cupák  

 
Složení dozorčí rady střediska: 
 

Mgr. Petr Chlápek  předseda DR, farář ČCE ve Vrchlabí 

Michal Vejslav  zástupce rodičů 

Šárka Jeriová člen ČCE 

Květa Charvátová  zástupce zaměstnanců 

MUDr. Irena Jebavá  odborník, člen ČCE 

Petr Hofman  náhradník, člen ČCE 

(do září 2010)  

 
Pracovníci střediska 
 

Jednotlivým uţivatelům poskytuje sociální sluţby tým pracovníků střediska. V roce 2009 

pracovalo ve středisku Světlo celkem 10 zaměstnanců z toho 5 na HPP. Velikost pracovního 

týmu vycházela z potřeb, které bezprostředně vyplývaly z mnoţství úkolů plněných při 

poskytování sociálních sluţeb. 

 

Zaměstnanci – jmenný seznam: 

 

Mgr. Jiří Cupák DiS. ředitel střediska   

Marcela Sobotková poradkyně rané péče  

Mgr. Svitlana Sazečková vedoucí centra denních sluţeb 

Květa Charvátová pracovnice v sociálních sluţbách 

Petra Matějcová pracovnice v sociálních sluţbách   

 

Technické zázemí střediska 

Jaroslav Novotný  

 svoz a rozvoz klientů, údrţba  

 zaměstnanec na DPČ a DPP 

 

Alena Bujárková  

 úklid prostor ve středisku  

 zaměstnankyně na DPČ 

 

ACK Service -  Josef Kulhánek – správa a servis počítačové sítě 
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Stěnava v.o.s. - Ing. Kateřina Janáková – ekonomické sluţby, účetnictví 

 

Externí spolupracovníci: 

 canisterapeut  Mgr. Jan Kaván 

 metodik fitness  Ing. Luděk Stránský  
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VI. Kalendárium v roce 2010 

 

Leden  Obří akvárium v Hradci Králové 

Březen  Turnaj v bocce ve Vrchlabí 

Duben  Festival Patříme k sobě - Semily 

Slavnostní předání ceny hejtmana v Hradci Králové kolegyni  

Květě Charvátové 

Festival Chceme ţít s Vámi – Praha 

Turnaj ve stolním tenise Nový Bydţov 

Květen  Den otevřených dveří – ve Středisku 

Hry bez hranic  - Nová Paka 

Červen  Kunětická hora 

   Letní pobyt Stráţné 

Červenec Speciální olympiáda – Praha 

Září  Švýcarsko - Klosters se sborem ČCE 

   Krakonošův trojboj - Semily 

Říjen  110. výročí evangelické fary 

Listopad Perníkový den 

   Turnaj ve stolním tenise – Dvůr Králové 

   Adventní koncert 

Prosinec Vánoční dílny 

   Vystoupení v Domě s pečovatelskou sluţbou 

   Vánoční koncert na faře 

   Vánoční besídka 
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VII. Zprávy o činnosti střediska 

VII. 1 Centrum denních služeb (CDS) 

 
Motto: „ Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi.“  

(Mt 7,12) 
 

Posláním centra denních sluţeb je nabízet sociální sluţby osobám se zdravotním 

postiţením (mentálním nebo kombinovaným) či duševním onemocněním (ve stabilizovaném 

stavu) ve věku od 7 do 40 let a napomáhat v naplňování jejich osobních cílů a tím dosahovat 

pozitivní změny v jejich ţivotě. 

 

Služba CDS obsahuje tyto základní činnosti:  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, hipoterapie), 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí. 

 
CDS dále poskytuje:  

 Uţivatelům, kteří nemají moţnost autobusového spojení, dopravu do centra i zpět 

zajišťujeme střediskovým autem.  

 Stravování - Středisko Světlo disponuje vlastní malou kuchyní, která slouţí na 

přípravu svačin. Klienti chodí sami nebo s doprovodem na nákup a poté připravují 

svačiny. Kaţdý den je pro uţivatelé  zajištěn oběd ve školní jídelně, kam docházejí. 
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Cílem nabízených služeb CDS 
je rozvíjet a prohlubovat vlastní schopnosti uţivatelů při zvyšování kvality jejich ţivota a 

začleňování do společnosti. 

 

Rozsah činností v centru je velký. Ve středisku fungují dvě dílny – keramická dílna a dílna 

na výrobu svíček. Zde probíhá pracovní rehabilitace klientů. Vznikají při tom krásné 

dárkové předměty, které prodáváme při různých příleţitostech. 

 

 

 

 
 

 

 

Jednou týdně v CDS probíhají biblické hodiny s farářem ČCE a Církve československé 

husitské. S uţivateli se chodí na procházky do přírody, kde probíhají canisterapie a 

hipoterapie. 
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Někteří uţivatelé sluţeb jsou zároveň ţáky nebo kurzisty Základní školy speciální Diakonie 

ČCE ve Vrchlabí, která sídlí v téţe budově. Denní reţim střediska odpovídá dennímu reţimu 

zdravého člověka. Uţivatelé podle svých potřeb a zájmů navštěvují denní aktivity, které 

odpovídají jejich fyzickému věku.  Celoroční plán a denní harmonogram jsou připraveny tak, 

aby činnost přinášela uţivatelům sluţeb radost, uspokojení a přispívala k jejich pozitivnímu 

rozvoji, k co nejvyšší míře samostatnosti a zapojení do společnosti. Veškerá činnost 

uţivatelů centra denních sluţeb probíhá s ohledy na jejich individuální plány podpory. V nich 

jsou zakotveny cíle v oblastech sebeobsluhy, výchovy, vzdělávání, aktivizace a sociální 

terapie. Kaţdá tato činnost vede uţivatele k naučení se mnoha dalším dovednostem, 

k seberealizaci, získávání sociálních a pracovních návyků. 

 

Pracovníci střediska Světla jsou zde pomocníky, kteří učí a podporuji klienty v seberealizaci. 

Pomáhají jim upravit činnost tak, aby si s ní podle svých moţností uměli poradit. Všichni 

pracovníci procházejí nejen povinnými kurzy, ale také se sami dále vzdělávají.  

 

Naše sluţby plánujeme doplnit dalšími, které se zaměřují na problematiku zaměstnávání lidí 

s postiţením. Tuto sluţbu mohou vyuţít nejen stávající klienti střediska, ale i absolventi 

speciálních škol a další lidé s postiţením, pro které je těţké najít uplatnění na trhu práce. 

Lidé s postiţením by neměli stát na okraji společnosti. Pokud se podaří je po absolvování 

přípravy zaměstnat, získají větší ekonomickou nezávislost, samostatnost, zodpovědnost a 

především oprávněný pocit uţitečnosti. 

 
Dílna na výrobu svíček a výtvarné činnosti 

Klient si zde za dopomoci dokáţe sám připravit formu a odlít si svíčku. Po vychladnutí vyndá 

svíčku z formy a dále ji zabalí do připravených balících materiálů. Svíčky jsou pak připraveny 

k prodeji anebo jako dárek. 

 

Dále je součástí této dílny i výtvarný koutek, kde klienti mohou vyrábět další výrobky např. 

z papíru, kůţe, čtvrtek, korálků, pastelek, vodových barev, z pedigu, z „fimo“ hmoty a 

malovat hrnečky barvami na porcelán. V dílně mohou vyrábět z těchto materiálů různé 

dárečky nejenom pro rodinné příslušníky, ale i pro své známé a návštěvy, kteří k nám do 

Diakonie zavítají na návštěvu. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Dílna na výrobu keramiky 

Vybavením keramické dílny je keramická pec a keramická hlína, klienti z připravené 

keramické hlíny vyrábí různé výrobky: hrnečky, mističky, vázičky,  obrázky, tácky,  vykrajují  

pomocí vykrajovátek různé tvary, takto vyrobené výrobky se nechají dostatečně zaschnout a 
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poté se naglazují a vypalují v keramické peci. Po vypálení v keramické peci jsou výrobky 

hotovi, menší mohou slouţit jako hezký doplněk k vyrobeným svíčkám. 

 

uší keramické dílny je paní Radka Krčmová, která je profesionální keramičkou. Jiţ třetím 

rokem 1 x v týdnu dochází do dílny a profesionálně vede naše klienty k tvorbě hezkých 

výrobků. Výsledky jejich práce můţete vidět jak na našich akcích, tak i v Informačním centru 

na Radnici ve Vrchlabí. Výrobky jsou k prodeji. 

 

Prodejem výrobků získáme finanční prostředky na nákup dalšího materiálu. 

  
   

 

Vypracovala: Petra Matějcová 

Vedoucí dílen, pracovnice v sociálních sluţbách 
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Kondiční cvičení 
K dalším aktivizačním činnostem patří i kondiční cvičení.  

Kaţdý rok se zaměřujeme na procvičování určitých svalových skupin, které vyplývají z přání 

a potřeb klienta. Současně se přizpůsobují individuálnímu plánu klienta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hudební kroužek 

Naše kapela „Slunečnice“, zaloţena v roce 2005, vystoupila v rámci festivalu Patříme k sobě 

v Semilech. Účastnila se na adventním koncertě v kostele ČCE ve Vrchlabí. 

 

Pořádáme komorní vystoupení například v Domově důchodců, v Domě s pečovatelskou 

sluţbou aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní klub SK Krkonoše při TJ Spartak Vrchlabí 

 

 SK Krkonoše existuje od roku 2001 a má 11 členů z řad klientů našeho Střediska a ţáků 

Základní školy speciální Diakonie ČCE a 2 trenéry. Sportovní klub je jedním z klubů 

Českého hnutí speciálních olympiád (http://www.specialolympics.cz/) 

 

 Naši sportovci se zúčastnili regionálního turnaje ve stolním tenise, který pořádal Domov 

sociálních sluţeb Skřivany dne 21. 4. 2010, Jiří Pfeifer získal 2. místo a Petr Tomáš se 

umístil na 3. místě. Na 4 stolech hrálo celkem 72 sportovců z Čech a Moravy. 

 

 Speciální olympiáda v Praze se konala ve dnech 1. - 4. 7. V areálu kolejí university Suchdol 

soutěţilo na 700 sportovců. Reprezentanti našeho klubu soutěţili v bocce. Ivoš 

Tangelmayer, Pavel Kopečný, Petra Červenková a Jiřina Dušánková vybojovali v týmové 

hře bronz a v jednotlivcích vyhrála Petra zlatou medaili, Jiřina bronzovou. 

http://www.specialolympics.cz/
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 Petra byla jako zlatá nominována na Světové hry SO do Athén, které se budou konat příští 

rok. 

 

 18. ročník mezinárodního turnaje Speciální Olympiády ve stolním tenise se konal tradičně 

ve Dvoře Králové nad Labem v hale ZŠ Strţ ve dnech 12. – 14. 11. 2010.  

 

 Na 8 stolech se utkalo 99 sportovců. Soutěţili podle pravidel stolního tenisu. Náš klub 

reprezentoval Petr Tomáš, který vybojoval 3. místo  

 

 a Jiří Pfeifer obsadil 4. místo. Ve čtyřhře získali oba 4. Místo 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Vy 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Květa Charvátová 

Trenérka stolního tenisu, bocce 

Pracovnice v sociálních sluţbách 
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VII. 2 Pracoviště rané péče, DČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí 

 
Motto: „Děti jsou hosté, kteří hledají cestu“ 

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí, Pracoviště rané péče 

Poslání 

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodičům s dítětem raného věku 

(0 - 7 let) se zdravotním postiţením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným nebo s 

dítětem, které je ohroţeno nepříznivým vývojem v důsledku postiţení). Naší snahou je, co 

největší začlenění rodiny do běţného ţivota podle jejích potřeb a přání. Sluţba rané péče je 

poskytována terénní formou - návštěvy dítěte přímo v rodině, v jeho přirozeném prostředí, 

případně ambulantně v našem středisku. Naše působnost je do 60 km od Vrchlabí. 

 

Cílem je… 

 

 podpora celé rodiny,  

 podpora psychomotorického vývoje dítěte, 

 podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem s postiţením do běţného způsobu 

ţivota, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba. 

 

Jaké služby nabízíme… 

 

 návštěvy poradce rané péče v přirozeném prostředí dítěte - přímo v rodinách, 

 sestavení individuálního plánu rozvoje dovedností na základě individuálních potřeb 

dítěte i rodiny,  

 aktuální nabídka stimulačních hraček, knih a odborné literatury, 

 moţnost uplatnění nároků na sociální pomoc v souvislosti se zdravotním postiţením 

dítěte, 

 pomoc při sestavování ţádosti o finanční podporu, 

 spolupráce s odborníky  

 nabídka canisterapie, zprostředkování hipoterapie, 

 moţnost zasílání informací v období mezi konzultacemi, 

 pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení. 

 

Základem sluţby rané péče jsou konzultace v rodinách klientů (kapacita: 12 klientských 

rodin). Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Sluţba rané péče 

podporuje rodiny s dítětem se zdravotním postiţením zejména při zvládání dlouhotrvající 

psychické, fyzické a finanční zátěţe. Sluţba rané péče je zajišťována poradkyní rané péče, 

která je členkou Asociace pracovníků v rané péči se sídlem v Praze.  
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Jak proběhl rok 2010 

 

DČCE – Pracoviště rané péče ve Vrchlabí znovu obhájilo garanci kvality potvrzenou Asociací 

pracovníků v rané péči.“Garance“ byla vydána na základě šetření, které prokázalo, ţe sluţba 

rané péče je poskytována v souladu s platnými Standardy rané péče/intervence.  

 

Nadace Dětský mozek podpořila projekt s názvem „Černobílí kamarádi“, který byl zaměřen 

na získání finančních prostředků na provozování velmi oblíbené canisterapie i v klientských 

rodinách Canisterapie patří mezi podpůrné terapie uskutečňované za pomoci speciálně 

cvičených canisterapeutických psů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Významnou propagační akcí roku 2010 byla účast na jiţ třetím ročníku celorepublikové 

kampaně „Týden rané péče“, který probíhal od 22. 11. - 28. 11. 2010. Kampaň organizovala 

Společnost pro ranou péči, o. s., a jejím důvodem bylo přiblíţení sluţby rané péče odborné i 

laické veřejnosti. Naše pracoviště připravilo pro veřejnost i klientské rodiny v rámci „Týdne 

rané péče“ veselé dílny, kde se společně tvořilo z keramické hlíny, zdobily se vánoční 

perníčky a na závěr kampaně proběhl tradiční adventní koncert ve vrchlabském kulturním 

domě.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vypracovala: Bc. Marcela Sobotková 

 poradkyně rané péče 
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VII. 3 Dobrovolníci  

 
Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důleţitých občanských ctností… Ve 

Středisku Světlo dobrovolnici jsou vítanými a nenahraditelnými pomocníky. Jsou to lidé, kteří 

neváhají obětovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých. Bez 

dobrovolníků by se nám nepodařilo realizovat spoustu akci, nezbytných pro různorodý a 

pestřejší ţivot v našem Středisku.  

 
Od roku 2007 se aktivně věnujeme prácí s dobrovolníky. Nábor dobrovolníku probíhá 

s pomoci přednášek a propagaci ve školách, inzerátem či jinou dobré organizovanou akci ve 

Středisku. Velkým přínosem pro nás je práce studentů z okolních škol na praxi. Někteří 

z nich se stanou našimi přívrţenci. Dalšími dobrovolníky jsou obyvatelé Vrchlabská, kterým 

není lhostejný osud lidi s postiţením. 

 

A co na to dobrovolníci? Co jim dala práce ve Středisku?  

Dobrovolníci sami přiznávají, že se naučí komunikovat a to mnohdy i ve velmi citlivých situacích, 

porovnají teorii s praxí, ujistí se, že jejich dobrovolnická činnost má smysl, někteří z dobrovolníků si 

utřídí žebříček hodnot a vyzkoušejí si své schopnosti pomáhat lidem. Na druhou stranu je to stojí 

energii a čas, ale odnesou si penězi nenahraditelnou zkušenost. 
 

Vypracovala: Jana Broţová- dobrovolnice 

 

Děkujeme všem, kteří přispívají a podporují Středisko Světlo, pomáhají lidem v naplňování 

jejich osobních cílů a tím umoţňuju dosahovat pozitivní změny v jejich ţivotě. Kvalitní  péče 

se nikde na světě neobejde bez vydatné pomoci celé řady dobrovolníků, sponzorů a 

sympatizantů. Jejich pomoc je nezbytná nejen z ekonomického hlediska, ale obohacuje 

vzájemnosti a porozuměním. Desítky obětavých a zajímavých lidí kolem Střediska Světlo 

jsou toho důkazem. 

 

Dobrovolníci jmenný seznam:  

 Jana Broţová, Věra Zezulová, Zuzana Holubcová, Michaela Marholdová, Nela Pawlová, 

Iva Filipová, Zuzana Romanová, Kateřina Burdová, Marie Chromá, Luboš Klust,  Kateřina 

Thielová, Věra Landfeldová, Aleš Řezníček, Rishko Nataliya, Radek Matějec 

 Ţáci ze Základní školy Školní ve Vrchlabí 

 Studenti z Hotelové školy Hronov 

 Studenti z gymnázia ve Vrchlabí 

 Studenti Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné, Úvodní stránka  

http://www.gymhost.cz/rs/
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VIII. Zpráva o hospodaření: 

VIII. 1 Výsledovka k 31. 12. 2010 

 

Náklady v tis. Kč  Výnosy v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu 226  601 Trţby za vlastní výrobky 138 

502 Spotřeba energie 139  602 Trţby z prodeje sluţeb 324 

511 Opravy a udrţování 62  644 Úroky 1 

512 Cestovné 60  649 Jiné ostatní výnosy 89 

513 Náklady na reprezentaci 1  652 Trţby z prodeje 1000 

518 Ostatní sluţby 498  682 Přijaté dary 21 

521 Mzdové náklady 1279  691 Provozní dotace 2130 

524 Zákonné sociální pojištění 420    
 

527 
 

Zákonné sociální náklady 7 
 

Výnosy celkem: 3703 
 

528 Jiné sociální náklady  24 

549 Jiné ostatní náklady 697     
551 

 
Odpisy dlouhodobého majetku 26 

    

552 ZC prodaného dlouhodobého majetku 889 

581 
Poskytnuté příspěvky mezi organizačními 
sloţkami 

84 
    

Náklady celkem: 4412     

VIII. 2 Rozvaha k 31. 12. 2010 

 

Aktiva v tis. Kč     Pasiva v tis. Kč 

18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 
 

901 Vlastní jmění 2439 

21 Stavby 0 
 

911 Fondy 440 

22 
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

655 
 

932 Nerozdělený zisk -546 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 261 
 

963 
 

Účet výsledku hospodaření -709 

959 Ostatní dlouhodobé závazky  
19 

 

324 Přijaté zálohy 28 

31 Pozemky 0 
 

331 Zaměstnanci 82 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      0 
 

333 
Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům 

2 

78 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku 

-4 
 

336 
Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdr. Pojištění 

43 

81 Oprávky k stavbám 0 
 

342 Ostatní přímé daně 6 

82 
Oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborům movitých věcí 

-650 
 

346 
Závazky ze vztahu ke státnímu 
rozpočtu 

-6 

88 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku 

-261 
 

379 Jiné závazky 23 

211 Pokladna 11 
 

389 Dohadné účty pasivní 144 

221 
 

Bankovní účty 969 

 
Pasiva celkem: 1965 

311 Odběratelé 500 

314 Poskytnuté zálohy na zásoby 59 
 

    

315 Ostatní pohledávky 313 
 

   

381 Náklady příštích období 11 
 

    388 Dohadné účty aktivní 97 
 

    Aktiva celkem: 1965 
 

     

Výrok auditora je k nahlédnutí v sídle organizace: Pražská 858, Vrchlabí 1 
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IX. Poděkování  

 
MPSV, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, MÚ Vrchlabí, MÚ Hostinné, ÚP Trutnov,  

OÚ Ţacléř, OÚ Jívka, 

  
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 
 
Jaroslav Horák, Mgr. Jan Kaván, Ing. Luděk Stránský, Jarmila Dolejší, Renata Oppeltová, 

manţelé Omelkovi, manţelé Fiedlerovi, Jaroslav Novotný, Jaroslava Nývltová, Vlastimil Flégl 

ml., Alena Bujárková, Lenka Vričanová, Ten Sing Vrchlabí, ZUŠ Vrchlabí, Technické sluţby 

města Vrchlabí, TJ Spartak Vrchlabí, OA Janské Lázně, Nataliya Rishko, květinářství Květa, 

MIC Vrchlabí.Kompakt s.r.o,  

 
 
 
DÁRCI  
 
ZŠ Školní Vrchlabí, KRPA PAPER  a.s, VAJSKOM s.r.o, Velness agentura s.r.o. - Klára 

Hanousková, Aleš Maloch obchodní a stavební činnosti, MUDr. Blanka Rychlíková, 

SIEMENS s.r.o., Tuček Lukáš Rudník, Arnika OREA hotely, Nadace Dětský mozek, 

Občanské sdruţení SLUNÍČKO, Marie Tůmová – Sítotisk Tampotisk Tůma, Ilona Hejnišová, 

Krkonošské vápenky Kunčice a.s, Elektro Chromý,  
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X. Kontaktní údaje 

 

Adresa: Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí 

 Praţská 858 

 543 01 Vrchlabí 

 

Tel/fax: 499 423 566 

 

E-mail: svetlo@diakonie.cz 

 

www: http://vrchlabi.diakonie.cz 

 

Číslo účtu: 194774716/0300 

mailto:svetlo@diakonie.cz

