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ZÁKLADEM POMOCI NENÍ NIC JINÉHO NEŽ TO, 
ŽE OBJEVUJEME SEBE V DRUHÝCH LIDECH

5

Jedli a nasytili se všichni. A sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim 
zbyly. (Lukášovo evangelium 9,17)

Takhle končí vyprávění o tom, jak Ježíš nasytil více než pět tisíc hladových lidí z pěti chlebů 
a dvou ryb. Je to příběh o tom, jak se v situaci, která nemá řešení, nemožné stalo skutkem. To 
je princip zázraku: v neprostupné zdi se objevují dveře. Je k tomu potřeba odhodlání, fantazie 
a důvěra.

Z doby s covidem za sebou máme zkušenost, která se nevyřešila zázrakem. Prožili jsme hodně 
bolesti, stresu, samoty i ztrát. A přece je ta doba lemována tisíci malých, často nepovšimnutých 
zázraků. Většina z nich by se dala shrnout pod heslo: být tu pro druhé. Mnoho z toho, co jsme 
přestáli, udělali, mnohá řešení, která jsme jako jednotlivci nebo jako společnost našli, bychom 
v lednu 2020 považovali za nemožné.

V dobách krize, jako je i ta covidová, dochází k přeskupování hodnot. Uvidíme, jaké to bude mít 
trvání, ale je zřetelné, že mnohým došlo, jak je pro fungování společnosti zásadní péče o druhé 
a také péče o vnitřní svět (psychické zdraví) jednotlivců. V tom prvním byla Diakonie, i ta naše 
vrchlabská, na předních místech. Od začátku krize hledala, nacházela, koordinovala a nabízela 
řešení pro lidi v nouzi. Nabízela péči a s ní budovala sounáležitost místního společenství. 
Podpora toho druhého, tedy rozšíření a zpřístupnění péče o vnitřní svět, psychické zdraví 
jednotlivců včetně pracovníků v sociálních službách je náročný úkol, který před nás krize bez 
příkras položila. Zdraví jednotlivců a společnosti jsou spojité nádoby. Tak nerezignujme na 
zázraky!

Michael Pfann, evangelický farář ve Vrchlabí
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O STŘEDISKU SVĚTLO VE VRCHLABÍ
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Středisko Světlo ve Vrchlabí vzniklo v roce 1992 a je součástí celorepublikové sítě 
sociálních služeb Diakonie ČCE.  Naše registrované sociální služby v roce 2020 působily 
v Královéhradeckém a Libereckém kraji. 

Při naší činnosti se opíráme o vědomí, že každý z nás se může dostat do těžké životní situace. 
Proto vizí střediska Světlo je harmonická lokální komunita, kde klíčovými hodnotami jsou respekt 
a vzájemná pomoc. Díky tomu člověk nalezne oporu pro řešení svého problému.

Naše poslání: Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné 
pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu terénní a ambulantní sociální služby 
a principy komunitní práce.

O našich hodnotách

Společenství
Práce Diakonie směřuje k potřebným lidem v místě, kde žijeme. Na práci 
v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy 
pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás 
jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť 
v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke 
službě.

Naděje
Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry 
a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci. Máme 
naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné 
přijímání. Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního 
rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovat, ale 
i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

Respektující komunikace
Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce 
a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání 
potřeb druhého a z úcty k sobě samému, a proto se snažíme tyto kvality do 
komunikace přinášet. Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu, učit 
se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.

Milosrdenství
Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem 
v těžké situaci. V centru pozornosti naší práce je klient a jeho potřeby. 
A na to nezapomínáme. Lidem, kterým pomáháme, poskytujeme emoční 
podporu a jednáme s nimi s respektem.

Fortelnost
Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, 
kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb 
a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. 
Naše práce stojí na odborných poznatcích i dlouholeté zkušenosti a vede 
ke spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále 
příkladnou a inspirativní organizací. Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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ROK 2020 VE STŘEDISKU SVĚTLO V ČÍSLECH

46
obcí a měst ve 
kterých jsme 

působili

57
dobrovolnických 

hodin

5857
hodin jsme 

poskytovali služby 
klientům168

klientů

25
zaměstnanců 

1076
hodin vzdělávání 

zaměstnanců6
registrovaných 

sociálních služeb



1110

Přijedeme až k vám domů! Naše služby nabízejí spolupráci v 
přirozeném prostředí klienta. Usilujeme 
o to, aby naši klienti nemuseli do ústavní péče 
a mohli co nejdéle zůstat v přirozeném prostředí, proto naši práci 
stavíme na terénních službách.

Středisko Světlo je součástí celorepublikové, potažmo celoevropské 
sítě sociálních služeb Diakonie ČCE, ve které sdílíme nejnovější trendy 
a zkušenosti a know-how.

Pomáháme všem bez rozdílu. Člověk  pro nás není jen položka ve 
statistikách, ale představuje pro nás jedinečný příběh. Přistupujeme 
k jedinci s respektem, hledáme řešení na míru. Naší činností 
reagujeme na jeho individuální potřeby a možnosti. 

Středisko Světlo ve Vrchlabí vzniklo v roce 1992 a je součástí 
celorepublikové sítě sociálních služeb Diakonie ČCE.  Naše 
registrované sociální služby v roce 2020 působily v Královéhradeckém 
a Libereckém kraji. 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM NAJÍT ROVNOVÁHU 
A ŠÍŘÍME SMYSL VZÁJEMNÉ POMOCI
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JAK STŘEDISKO NAPLŇOVALO POSLÁNÍ V ROCE 2020

Rok 2020 se do dějin pravděpodobně zapíše jako rok, kdy se zastavil svět příchodem koronaviru. 
Nejistota, strach, obavy a bezvýchodnost situace jsou pocity, se kterými se potýkala nejen naše 
organizace, ale možná celý  svět. Období pandemie bylo velkým testem toho, jak naše hodnoty 
a poslání dokážeme naplňovat a přinášet do světa i v období krize. Ohlédneme-li se nazpět, tak 
právě jasnost v tom proč tu jsme, nám pomohla jako sociálním pracovníkům se semknout a setrvat 
v naší službě potřebným:
• S příchodem koronaviru jsme se snažili být aktivní a od počátku situaci řešit. Od 16. 3. 2020 

jsme organizovali šití a mezi prvními dodávali roušky do sociálních a zdravotních služeb 
a ohroženým lidem. Díky našim zaměstnancům a dobrovolníkům jsme rozdali 2409 kusů roušek.

• Celé jaro jsme organizovali dobrovolnickou pomoc „Nákupy pro seniory a potřebné“. Podařilo 
se nám navázat spolupráci s téměř 40 dobrovolníky, kteří pomáhali 6 lidem. Na tuto zkušenost 
jsme navázali na podzim, kdy dobrovolníci pomáhali osobní asistenci s nákupy, zajištěním 
provozu a pomoc s programy pro děti ze sociálně vyloučených rodin. 

• Realizovali jsme dobrovolnickou akci Dopisy pro radost, při které  především děti ze škol, psaly 
podpůrné dopisy osamělým seniorům, kteří využívají osobní asistence nebo jsou klienty domova 
pro seniory.

• Velkým tématem pro nás bylo, jak zajistit služby i přes všechna vládní nařízení a nouzový stav, 
počáteční nedostatek ochranných pomůcek i obavy klientů. V některých případech se nám 
podařilo s prací přejít do online prostředí a v jiných naopak vytrvat v komunikaci a navázat 
s rodinami znovu osobní spolupráci. I přes tuto těžkou dobu jsme dokázali služby zajistit 
(mimo krátké přerušení SAS a CDS rozhodnutím vlády) a máme nárůst o 4 klienty oproti roku 
2019.

Prohlubování kvality a zastupitelnosti ve službách: 
• Ve středisku během krátké doby v roce 2017 vznikly tři nové služby. Jejich metodické postupy 

vznikaly bez komunikace s ostatními službami. Díky tomu metodiky byly jedinečné, ale zároveň 
vytvářely problém v zastupitelnosti a vzájemné podpoře sociálních pracovníků mezi službami. 
Proto jsme v tomto roce sjednotili metodické postupy a přístup k řízení kvality služeb v celém 
středisku a zřídili jsme pozici Koordinátor kvality služeb.
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Kvalita práce v organizaci: 
• Usilujeme o maximální možnou kvalitu. Uvědomujeme si, že kvalita není bod, kterého je třeba 

dosáhnout, ale proces, se kterým musíme neustále pracovat. Proto naše služby spolupracují 
s nejzkušenějšími odborníky, supervizory i místními organizacemi a cíleně procházíme 
kontrolami kvality.

• Naši kvalitu rozvíjíme i díky členství v těchto oborových sítích a asociacích:
- Asociace Dítě a rodina, z.s.
- Asociace rané péče ČR, z.s.
- Asociace zahradní terapie, z.s.
- Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

• V tomto roce jsme úspěšně prošli kontrolou financí KHK a získali ocenění od Diakonie ČCE za 
inovaci „Komunita zná propojku DIAKONIE = POMOC, aneb jak jídlo propaguje i bez píáristy“. 

Rozvoj provozu a zázemí:
• Vzniklo nové oddělení Ekonomicko-provozní, ve kterém přibyly dvě nové pozice: 

Administrativně-provozní pracovník a manager pro komunikaci a koordinace EU projektů.
• Podařilo se nám během roku získat 3 evropské projekty z Operačního programu Zaměstnanost 

ve výši 6 721 477 Kč, které začínaly v září a říjnu. 
• Získali jsme z dotací 2 osobní automobily za více než 1, 3 mil.: Škoda Octavia Combi (Nadace 

ŠKODA AUTO pomáhá) a Dacia Duster (EU projekt z Integrovaného regionálního operačního 
programu). 

Vztahy s veřejností:
• V prosinci proběhla sbírka Krabice od bot ve Vrchlabí a Jilemnici, na které jsme spolupracovali 

s organizací Mnoho světů.
• Spolupráce s farním sborem ČCE ve Vrchlabí: V lednu 2020 nastoupil nový farář Michael Pfann. 

To rozvinulo hlubší spolupráci: během března a dubna 2020, s nástupem epidemie koronaviru, 
se sbor zapojil do pomoci seniorům a potřebným lidem formou nákupů potravin a léků. Farní 
sbor pronajal středisku svůj pozemek pro terapeutickou zahradu. Farář a členka staršovstva se
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• zúčastnili participativního plánování zahrady. Členové sboru se zapojili do brigády na úpravu 
prostoru a usazení vyvýšených záhonů pro klienty. Farář sboru udělal pro zaměstnance 
střediska vánoční kázání.

Doplňková činnost střediska:
• Obvyklé prodejní akce, kde jsme každoročně působili s naším stánkem s výrobky, se nekonaly. 

V čase předvánočním jsme tak zájemcům prodali kusé keramické nebo šité výrobky, mýdla, 
svíčky z naší dílny. Další doplňkovou činnost jsme nerozvíjeli. 
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OSOBNÍ ASISTENCE
Přijedeme až k vám 
domů! Naše služby 
nabízejí spolupráci 
s vámi ve vašem 
přirozeném prostředí.

„Je to skvělá věc, když se můžu 
spolehnout, že asistentky pomáhají 
s láskou.“

klientka služby, 85 let

Poskytnutí podpory na základě diakonických hodnot osobám, které potřebují pomoc 
druhého člověka při zajišťování svých základních potřeb. Osoby jsou podporovány 
v takovém rozsahu a čase, který je pro ně nezbytný a který si samy zvolí proto, aby mohly 
zůstat ve svém přirozeném prostředí a žít dosavadním způsobem života, pokud na to 
rodina ani jiné zdroje z okolí nestačí.

Ohlédnutí za rokem 2020 v OA
• Služba měla 36 klientů. Od 1. května přibyl ve službě 1 úvazek a počet zaměstnanců se zvedl 

na 7. Na dohodu o provedení práce byli 4 zaměstnanci. 
• Služba se k 1. květnu přestěhovala do nových, větších prostor v ulici Lánovská.
• V květnu byla služba rozšířena o novou sekci zaměřenou na asistenci pro osoby s poruchou 

autistického spektra, kterou dlouhodobě využívali 2 klienti.
• Služba má od srpna 2020 novou vedoucí Bc. Barbaru Tauchmanovou Omrtovou.
• S epidemií koronaviru služba přešla na přísná hygienická opatření, kromě ochrany dýchacích 

cest, štítů na oči, ochranných obleků, jsme zavedli dezinfekce kanceláří a aut, minimalizovali 
osobní kontakt týmu a rozvinuli distanční komunikaci. To všechno velice ztížilo již tak hodně 
náročnou práci s klienty. Přesto se nám podařilo během epidemie zajistit všechny klienty, kteří 
měli o službu zájem, a to v 80% případů zcela v plném rozsahu požadovaných asistencí. 

Kontakt
Identifikátor služby: 1806042
Telefon: 739 244 667
Email: asistence.svetlo@diakonievr.cz 
Adresa: Lánovská 580, Vrchlabí 543 01
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMIPomáháme 
rodinám s dětmi 
na cestě ke 
spokojenému 
žití.

Na základě diakonických hodnot podporujeme rodiny s dětmi a pomáháme jim zmírnit, 
zlepšit či vyřešit jejich nepříznivou situaci tak, aby rodina byla schopna samostatně zajistit 
zdravý vývoj dítěte.

„Díky vám mi došlo, že nemá smysl bejt pořád naštvaná kvůli tomu, že mi bejvalej partner neplatí 
na holku. Dodala jste mi sebevědomí, že se o nás dokážu postarat sama. Strašně se mi tím ulevilo 
a vlastně mě to žene dál. Už mi to nebere chuť do života. Kašlu na něj. Dělám všechno proto, 
abych se postarala sama. A ono to najednou jde.“

matka, 36 let

Ohlédnutí za rokem 2020 v sociálně aktivizačních službách .
• Činnost služby byla přerušena v termínu 18. 3. – 18. 5. 2020, a to kvůli Usnesení VLÁDY 

ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 jako opatření proti koronavirové pandemii.
• Služby uspořádaly mikulášskou nadílku pro své klienty, avšak distanční formou.
• Služba ve Vrchlabí a Jilemnici sjednotila metodiky a postupy práce, sdílí dobrou praxi, dává si 

zpětnou vazbu na práci pomocí náslechů kolegů v rodinách a intervize.
• Proběhla akce pro klientské rodiny „Indiánské babí léto”, která měla za cíl představit rodičům 

aktivity a možnosti trávení volného času s dětmi. 
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SAS Vrchlabí

• Ve službě pracovali 2 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, kteří spolupracovali s 30 rodinami.

• Vyřídili jsme 25 potravinových balíčků z potravinové banky, 8x balíček s potravinami z nadace 
Nory Fridrichové na podporu rodičů samoživitelů, 6x balíček základních potravin a hygienického 
zboží z Nadace Patron dětí, se 3 rodinami jsme nakupovali potraviny a hygienické potřeby 
z projektu Krabice od bot a vyřídili jsme 5 žádostí u Nadace Terezy Maxové na podporu 
volnočasových aktivit a zajištění školních pomůcek pro děti. Celkem bylo podpořeno 14 rodin 
v nepříznivé situaci způsobené pandemií. 

• Oproti předešlým letům se negenerují naši klienti pouze z OSPOD, ale přicházejí do služby sami 
na doporučení od okolí.

• Navázali jsme užší spolupráci s městem Hostinné a s tamní základní školou. Společně jsme 
uspořádali první setkání preventistů - představili jsme služby, instituce, osoby, které v oblasti 
prevence působí v Hostinném.

• SAS Vrchlabí nastavila s OSPOD Vrchlabí užší komunikaci okolo klientů a společně finalizovali 
Metodiku o spolupráci.

SAS Jilemnice

• V ORP Jilemnice měla služba 3 zaměstnance, kteří pečovali o 23 rodin. 

• Od 1. 9. 2020 probíhala realizace dvouletého EU projektu názvem Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi v Jilemnici, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu 
Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem projektu je zajistit sociální práci 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Jilemnice a zajistit rodinám v tíživé sociální 
situaci pomoc. A zavést motivační programy pro sociální začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení a podporu dětí v rodině již od raného školního věku.

Kontakt SAS Vrchlabí 
Identifikátor služby: 6361701
Telefon: 733 780 505
Email: sasv.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Lánovská 580, Vrchlabí 543 01

Kontakt SAS Jilemnice
Identifikátor služby: 3148048
Telefon: 733 783 460
Email: sasj.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Dolení 64, Jilemnice 514 01
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RANÁ PÉČE

Na základě diakonických hodnot pomáháme na území KHK a v ORP Jilemnice rodinám 
s dítětem raného věku se zdravotním postižením (0–7 let). Provázíme rodinu náročnou 
životní situací tak, aby porozuměla speciálním potřebám svého dítěte a nalezla zdroje, 
které jí umožní žít běžným životem. 

„Služby poskytované ranou péčí byly pro naší rodinu velmi přínosné. Míša se na návštěvu vždy 
těšila, pracovala mnohem lépe a soustředěněji než obvykle. Já jsem se naučila, jak ji lépe 
motivovat. Velmi jsme uvítali všechny zapůjčené didaktické hračky, obzvlášť v současné situaci, 
kdy jsme většinu času trávili doma. Také velmi oceňuji všechny podněty, s kterými paní z rané 
péče do rodiny přicházela a celkově způsob, jakým nás vedla. Jsem ráda za případové setkání 
odborníků ohledně budoucího vzdělávání syna, které RP zorganizovala. Lituji, že jsem službu 
neoslovila už dřív. DĚKUJEME!“

klientská rodina

Ohlédnutí za rokem 2020 v RP
• Služba v tomto roce poskytovala podporu 55 rodinám v 5 zaměstnancích na hlavní pracovní 

poměr.
• Kvůli velké potřebnosti ze stran klientů navýšila svou celkovou kapacitu ze 40 klientských rodin 

na 50.
• Služba začala od 1. 10. 2020 realizovat 2 grantové projekty spolufinancované Evropskou unií 

z Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí, které umožnily 
rozšíření týmu o sociálního a odborného pracovníka do konce roku 2022.

a. Projekt Cyklus nácviku sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou 
autistického spektra a opožděným vývojem usiluje o zavedení a realizaci pravidelných 
nácviků sociálních a komunikačních dovedností zejména pro děti s PAS nad rámec 
základních činností RP dle zákona o sociálních službách. Zároveň bude vytvořena 
podpůrná a volně dostupná Metodika pro rodiče - Jak rozvíjet sociálně komunikační 
dovednosti dítěte se zdravotním postižením. 

Kontakt
Identifikátor služby: 6447139
Telefon: 739 244 665
Email: ranapece.svetlo@diakonievr.cz
Adresa:  Komenského 616, Vrchlabí 543 01

Pomáháme rodinám 
najít rovnováhu –
služba pro rodiny, 
které pečují 
o děti se zdravotním 
postižením 
ve věku 0-7 let.



b. Projekt Raná péče aneb co s tím, když přistanete jinde, než jste si přáli má za cíl zajistit 
dostatečnou kapacitu registrované služby raná péče na území MAS Krkonoše 
a zpřístupnit pomoc rodinám v tíživé sociální situaci.

• Služba prošla kontrolou kvality práce a obdržela Certifikát systému managementu kvality 
Diakonie ČCE, neboť poskytování služby odpovídá požadavkům nejvyšší úrovně „Diakonická 
extraliga“.

• V termínu 2. 11. - 8. 11. 2020 jsme se zapojili k  celorepublikové osvětové kampani Týden rané 
péče a představili klíčové aktivity služby pomocí videa. 

27

Kontakt
Identifikátor služby: 6447139
Telefon: 739 244 665
Email: ranapece.svetlo@diakonievr.cz
Adresa:  Komenského 616, Vrchlabí 543 01
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE SPIRÁLA

Na základě diakonických hodnot pomáháme na Vrchlabsku lidem se zdravotním 
znevýhodněním obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti pro samostatný život. 
Aktivujeme jejich zdroje a odpovědnost v oblasti práce, samostatného života a bydlení, 
aby mohli žít spokojeně a nezávisle na pomoci druhých.

„Díky Spirále mám svůj vlastní byt, o který se starám. 
Díky Spirále zvládnu vyřídit poštu a všechny dokumenty.
Díky Spirále mám nové přátele, s kterými se setkávám i mimo Spirálu.
Díky Spirále vím, že mám někoho, 
na koho se můžu spolehnout.“

klient, 54 let

Ohlédnutí za rokem 2020 v SR
• K 1. květnu se služba rozrostla o 1,4 pracovníka na celkový počet 5 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr. 
• V průběhu roku jsme pracovali se 14 klienty. 
• Služba se přestěhovala do větších prostor v ulici Komenského, což umožnilo vybudovat dílnu 

a tréninkový byt a rozvinout nácviky zaměřené na samostatné bydlení.
• Pro rozvoj  pracovních návyků a osobnosti jsme zahájili tvorbu terapeutické zahrady.  Do 

plánování zahrady s architektkou se zapojili klienti a zaměstnanci služby, farář sboru ČCE, 
zástupci spolku Tamar a veřejnosti. Zaměstnankyně se zúčastnily školení a stáží 
v terapeutických zahradách v organizacích Lipka a Chaloupky a vytvořily první podobu metodiky 
Terapeutického zahradničení v sociální rehabilitaci. Proběhly první brigády na úpravu prostoru 
a usazení vyvýšených záhonů: 3x se zaměstnanci ŠKODA AUTO, závodu ve Vrchlabí 
a 1x s dobrovolníky ze sboru a s rodinami zaměstnanců a nespočet hodin práce našich klientů 
v rámci nácviků.

• Prošli jsme Inspekcí kvality sociálních služeb MPSV a získali jsme 54 bodů z možných 54.
• Získali jsme 2. místo o nejlepší inovaci středisek Diakonie ČCE s projektem Zahradní 

rehabilitace.

Kontakt
Identifikátor služby: 7790627
Telefon: 733 780 506
Email: spirala.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Komenského 616, Vrchlabí 543 01

Pomáháme lidem se 
zdravotním 
znevýhodněním 
obnovit nebo získat 
schopnosti a 
dovednosti pro 
samostatný život. 
Pomůžeme Vám najít 
cestu zpět do 
běžného života.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEBJak být samostatný 
s mentálním postižením?

„Do centra jsem chodil rád. Byl 
jsem tam skoro od jeho začátku. Je 
škoda, že končí. Ale můžu chodit do 
Spirály, je to ve stejné budově a 
znám to tu. Je to jakoby to 
doopravdy neskončilo.“ 

klient, 45 let 

Centrum denních služeb podporuje osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 
v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života. Napomáhá klientům 
vést život obvyklý pro jejich vrstevníky.

Ohlédnutí za rokem 2020 v CDS
• Činnost služby byla z důvodu koronaviru přerušena v termínu 18. 3. – 30. 4. 2020, a to kvůli 

Usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239.
• K 30. 4. 2020 služba ukončila svojí činnost z důvodu dlouhodobě nízkého vytížení kapacity 

služby. Ve službě bylo zaregistrovaných 10 klientů, ale průměrná denní obsazenost byla 
2 klienti.

• Klienti dostali možnost se zapojit do návazných služeb: 4 klienti se přesunuli do služby Spirála, 
1 klient do Osobní asistence. Zbývající 4 přestoupili do sociálních služeb jiných organizací. 
1 klient ve využívání služeb nepokračuje.

• Se všemi klienty byl vyhodnocen individuální plán. Společně s klientem a jeho pečující osobou 
jsme zreflektovali cíle, pojmenovali úspěchy i oblasti pro zlepšení i to, jak na nich dále pracovat.

• Služba měla 2,4 zaměstnance. Po ukončení služby 1 úvazek zaměstnance přešel do Osobní 
asistence a 1,4 úvazku do služby Spirála.

Kontakt
Identifikátor služby: 8090757
Telefon: 733 780 506
Email: cds.svetlo@diakonievr.cz
Adresa: Komenského 616, Vrchlabí 54301
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA DIAKONIE ČCE 

Středisko světlo ve Vrchlabí 2018

NÁKLADY Kč
Spotřeba materiálu  947 119
Spotřeba energie 174 177
Cestovné 30 971
Ostatní služby 1 953 277
Mzdové náklady 8 845 721
Zákonné sociální pojištění 1 676 736
Zákonné zdravotní pojištění 771 060
Ostatní sociální náklady 57 506
Náklady na vzdělávání 171 305
Jiné ostatní náklady 228 488
Členské příspěvky  74 784

Celkem 14 931 144

VÝNOSY Kč
Tržby za vlastní výrobky 13 805
Tržby od klientů 490 565
Jiné ostatní výnosy 116 489
Přijaté příspěvky (dary) 243 655
Provozní dotace 14 348 355
Dotace Úřad práce 0
Celkem 15 212 869

VÝSLEDOVKA

Hospodářský výsledek:

281 725 Kč
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ROZVAHA

AKTIVA Stav Kč k poslednímu 
dni min. účet. období

Stav Kč k poslednímu 
dni účet. období

Dlouhodobý majetek celkem
• Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 134 491 2 842 692
• Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 134 491 -1 545 540
Krátkodobý majetek celkem 3 282 679 4 532 681
• Pohledávky celkem 157 982 226 081
• Pokladna 3 836 7 926
• Účty v bankách 3 192 650 4 361 389
• Jiná aktiva celkem -71 789 -62 715
Aktiva celkem 3 282 679 5 829 833

PASIVA Stav Kč k poslednímu 
dni min. účet. období

Stav Kč k poslednímu 
dni účet. období

Vlastní zdroje celkem 1 082 685 2 939 195
• Vlastní jmění 798 152
• Fondy 1 082 686 1 859 318
• Výsledek hospodaření celkem 281 725
• Z toho výsledek hospodaření 2020 684 600,00
Cizí zdroje celkem 1 515 393 2 890 638
• Dlouhodobé závazky celkem 0
• Krátkodobé závazky celkem 1 515 393 2 890 638
• Jiná pasiva celkem 0
Pasiva celkem 3 282 678 5 829 833

DARY Kč

Dary od fyzických osob 700

Dary od právnických subjektů 145 971

Z toho ze zahraničí 0

DOTACE Kč

Přijaté dotace 14 348 355

Dotace úřad práce 0

Zastoupení druhů nákladů v roce 2019 Kč %

Spotřebované nákupy 719 572 6%

Mzdové náklady 10 010 633 78%

Ostatní služby 1 882 235 15%

Ostatní náklady 289 070 2%

Celkem 12 901 510

8%

76%

13%

3%

Zastoupení druhů nákladů v roce 2020

spotřebované nákupy
mzdové náklady
ostatní služby
ostatní náklady

■ 

■ 

■ 

■ 
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORUZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

V roce 2020 činnost našich sociálních služeb finančně podpořili níže uvedení partneři. 
Velice děkujeme, že jste nám pomohli naplňovat naše poslání.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jilemnice
Název projektu: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
v Jilemnici
reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866
Financováno z: Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt Cyklus nácviku sociálních a komunikačních dovedností 
pro děti s poruchou autistického spektra a opožděným vývojem
Název projektu: Cyklus nácviku sociálních a komunikačních 
dovedností pro děti s poruchou autistického spektra a opožděným 
vývojem
reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015931
Financováno z: Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt Raná péče aneb co s tím, když přistanete jinde, než jste 
si přáli
Název projektu: Raná péče aneb co s tím, když přistanete jinde, než 
jste si přáli
reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015932
Financováno z: Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPOŘENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY

Individuální projekt Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi Vrchlabí
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157
Číslo smlouvy: DS2018/02072
Financováno z: Operační program zaměstnanosti (OPZ) a Evropský 
sociální fond

Individuální projekt Sociální rehabilitace Spirála 
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157
Číslo smlouvy: DS2018/02983
Financováno z: Operační program zaměstnanosti (OPZ) a Evropský 
sociální fond

Podpořené grantové 
projekty 
Královéhradecký kraj:

Podpořené grantové 
projekty Evropské 
unie:

ZPRÁVA EZÁ VI SLtHO AUDITORA 

• znzovateli Diakonie ČCE - střediska Světla ve Vrchlahl 
• vedeni Diakonie ČCE • střediska Svět]a ve Vrchlabi 

Výrok auditora 
Provedla jsem nudit při lolt:né účetní závěrky organizace Diakonie Č:CE - střed i sko Světlo v~ 

Vrchlabí (dále "organizae<:"} sestavené na základě ěeských úěetnlch pfedpisC., která se skládá 
z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a zrrály za rok končící 31.12.2020, a pfílohy této úěetnl 
závěrky, kletá obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětluj ící 
informace. Údaje o organizaci jsou uvedeny v pfíloze této účet ni :;-.,á věrky. 

PodJe mého názoru úi:etni závbka podává věrný a poctivý obraz aktjv a pasi"t' 
org•nínce Di•konie ČCli: - středisko s ,,f tlo ve Vrcltlabí k 31.12.2020 a nákl•dil • 
VÍ'•••~ • rysk<lku jejího hospodařen] zo rok koněici 31.12.2020 v ,ouladu , českými 
účetnjmi předpi5y. 

Základ pro ,,ýrok 
Audit j sem provedla v souladu se :za.konem o audt10rech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezioárodní standardy pro audit (ISA) pfípadně doplněné a 
upra\•ené souvisejícími aplikačními doložkami . Moje odpovědnost stanoven_á těmito předpisy 
je podrobněji poJ>Sána v oddílu Odpo,•ědnost auditora za audi i účetní závčrky. V souladu se 
zákonem o aud itorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Ceské republiky jsem 
na organizaci nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývaj fcf z uvedených 
předpisů, Domnívám se, že dťtkazní infonnace., které jsem s hromáždil~ poskyluj í dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádlenl mého výroku. 

Osta·tní informace uved~ni Vl' virolnf z.prd„1l 
Ostatním i infonnacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zAkona o auditorech infonnace u,•edené 
ve výroční Zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za 0s1atni infonnace odpovídá 
řt.-ditclka organizace. 
Můj výrok k úletnl záv~n:e se k ostatním infonntlcím nevztahuje. P/csto je však součástí 
mých p0vinností souvisejících s auditem účetní :závěrky se1.,nárnenf se s oslalníml 
infonnacemi a posouzeni, zda ostatní infonnace nej!.Ou "·e v)·mnmném (matcrialním) 
nesou ladu s účetní "Závěrkou či s mými znalostmi o účelní jednotce získanými během 
prováděni auditu nebo zda se j inak tyto informace nejeví jako významně (materiálně} 
nesprávné. Také posuzuji, z.da ostatnl informace byly ve v!ech v5,znomných (materiálních} 
ohledech vypracovány v souladu s plislušnými právními pi'edpísy. Tímto posouzením se 
rozumí, ,.da osmtnl informace splňuj{ potadavky právních předpisu na formální náležitosti a 
postup vypracováni ostatních informací v kontextu významnosti (materiality). tj. 7.da. pfipadné 
nedodrženi uvedených požad.avkd by bylo zpl1sobilé ov.Hvnit úsudek činěný na základě 
ostatních infonnací. 

V Tumově dne 30. 6. 202l 

·1ng. Soňa Báčová, auditor 

číslo oi:,rá.vněni 2206 

(, 

(ME) MINISTERSTVO P_RACE 
~ A SOCIALNICH VECI 

-

Evropská unie 
Evropský sociálni fond 
Operační program Zaměstnanost 

\\\ Liberec~ý 
~ kraJ 

-

Evropská unie 
Evropský sociálni fond 
Operační program Zaměstnanost lm 



PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

PODPOŘENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY

Projekt Nový automobil pro zajištění sociálních služeb Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Název projektu: Nový automobil pro zajištění sociálních služeb Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, reg. č.: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012020 
Financováno z: Integrovaný regionální operační program (IROP) a Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpořené grantové projekty Evropské unie:
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-

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost a~ I MINISTERSTVO 

PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 



PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU Firemní a individuální dárci
• ŠKODA AUTO, závod ve Vrchlabí
• Devro, s.r.o
• Stavební kovovýroba PECH a spol. 
• Nadace Karel Komárek Family Foundation
• Nadační fond pomoci
• Diakonie ČCE – sbírka Krabice od bot

4140

DARY A DOTACE OD MĚST A OBCÍ, VE KTERÝCH PŮSOBÍME

Mladé Buky • Rtyně v Podkrkonoší• Špindlerův Mlýn • Horní Kalná • Horní Maršov • Vrchlabí • 

Úpice • Pilníkov • Trutnov • Chotěvice • Jilemnice • Hostinné • Nová Paka • Borovnice • Čermná 

• Žacléř

Vážíme si vaší pomoci i v době pandemie. Upřímně děkujeme všem dárcům za poskytnutí 
materiálu a podpory: 

• Gisela Zábranská - firma GERL textilní úpravna a barevna

• Václav a Kateřina Hlouškovi – firma Nelly, výrobce ložního povlečení

• Radka Dosedlová

• Jaroslav Janko

• Luboš Dlabola – firma Elos D

• Iva Hrivnáková, Projekt 
Darujrousku.cz

• Eva Samková

Velké díky patří i všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli na jaře šít roušky:

• Petra Svobodová
• Pavla Jordánková
• Renáta Zirmová
• Alžběta Brýzdová
• Věra Bízová
• Jana Dědková
• Jana Pospíšilová
• Jana Hubařová
• Miluše Jordánková
• Věra Zezulová
• Alžběta Čejková 

• Monika Palivodová
• Petra Mašková
• Renáta Kynská
• členové Evangelického farního 

sboru Vrchlabí
• maminky z Rodinného centra 

Kopretina ve Vrchlabí
• Červinková Zdena
• Alice Kovářová
• Eva Střihavková
• Lisa Baines

• Radka Dosedlová
• Veronika Foltová
• Dana Vanclová 
• Eliška Kouřilová 
• Jitka Nevoralová
• Jitka Berná 
• Marie Šírová
• členové Skautského střediska 

Krakonoš Vrchlabí
• Kristýna Kubrtová

~ 

~ 
#SKODAAUTOpomaha 

v 

NADAČNÍ 
FOND 
POMOCI 

o 
DEVRO 

Karel I Komárek 
Family 
Foundation 
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JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT? 

Diakonie ČCE – středisko Světlo je nezisková organizace financovaná z dotací a darů od 
jednotlivců a firem, což nám neumožňuje plánovat finance dopředu.

Pomáhejte spolu s námi zlepšit život lidem, kteří se vlivem stáří, nemoci, zdravotního stavu nebo 
nepříznivé situace dostali do problémů, ve kterých potřebují podporu druhých. 

Staňte se naším podporovatelem a pomáhejte s námi tam, kde je to nejvíce potřeba. Budeme 
vděčni za jakýkoliv finanční dar, materiální pomoc nebo za váš čas v podobě dobrovolnictví. 

Finanční dar
Pokud nás chcete podpořit, nejrychlejší variantou je finanční dar. Finanční příspěvek využijeme na 
práci s klienty ve vybrané službě. 

Finanční příspěvek je možné darovat jako fyzická i právnická osoba. Dar je daňově odečitatelnou 
položkou. Na vyžádání vám samozřejmě vystavíme potvrzení o daru. I malá částka je pro nás 
důležitá.

Účet střediska Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí je Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 
3489192389/0800.

Materiální dar
Rádi přijmeme i věcné dary, které využijeme při práci s klienty. Materiál nemusí být nový, pouze 
zachovalý a funkční. Nebojte se nám ozvat, pokud myslíte, že nějaká vaše věc u nás najde využití! 
Nechcete nám darovat finance, ale rádi byste nám něco koupili? Rádi vám sdělíme seznam 
potřebného materiálu.

Dobrovolnictví
Máte-li chuť věnovat část svého volného času pomoci druhým, přidejte se k našim dobrovolníkům. 
Rádi vás uvítáme a umožníme vám aktivně pomáhat v našich službách. Darujte svůj čas pro 
pomoc druhým.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
IČ: 43464343
Rejstřík evidovaných právnických osob: číslo evidence 9-295/2003-15222

Sídlo: Komenského 616, Vrchlabí, 54301
Telefon: 734 646 900
E-mail: svetlo@diakonievr.cz
Datová schránka ID: 29m9sza
Internetová adresa:
www.vrchlabi.diakonie.cz
www.facebook.com/Diakonie.svetlo
Číslo účtu: 3489192389 / 0800

Správní rada v roce 2020: 
Ing. Tomáš Hawel – ředitel, předseda SR

Ing. Ivana Flemrová
Bc. et Bc. Ivana Hadincová

Dozorčí rada v roce 2020: 
Šárka Jeriová – předseda DRS, Eliška Strettiová, Jakub Kašpar, 
Petra Glosová, Lucie Mánková, Jana Michlová
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