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JAK POMOCI POTŘEBNÝM V DOBĚ KRIZE? ŽÍT Z NADĚJE! 
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Druhá, poté třetí vlna, gama a následně delta se na nás valí, téměř bez přestávky a možnosti 
výdechu. Každý den hledáme cesty, jak v době koronavirové pandemie pomáhat potřebným. 
Učíme se pracovat s novými online technologiemi, navlékáme skafandry nepropustné pro viry 
(ale i náš život) a hledáme dobrou vzdálenost pro vztahování se k druhým i sami sobě. V těžkých 
chvílích jako lidé i pracovníci řešíme o co se opřít.

Podle starého súfijského příběhu, který vypráví Echard Tolle ve své knize Nová Země, žil kdysi 
dávno na Středním východě král, který se neustále zmítal mezi štěstím a zoufalstvím. Dokázala ho 
rozčílit i sebenepatrnější věc. Jeho štěstí vždy velmi rychle vystřídalo zklamání a beznaděj. Až to 
jednoho dne krále přestalo bavit.  Rozhodl se, že najde způsob, jak z toho ven. Dal poslat pro 
jednoho moudrého muže, o kterém se říkalo, že je osvícený. Když ten muž přišel, Král mu řekl: 
„Chci být jako ty. Poraď mi, prosím, co mám udělat, abych byl také tak klidný, vyrovnaný a moudrý. 
Dám ti za odměnu, oč mě požádáš.“ A ten moudrý muž řekl: „Možná ti mohu pomoci. Ale stálo by 
to tolik, že by ani celé království nestačilo. Proto, pokud dovolíš, ti to dám jako dar.“  Král souhlasil 
a mudrc odešel. Vrátil se až za několik týdnů a donesl králi zdobenou skřínku z nefritu. Král ji 
otevřel a uvnitř našel zlatý prsten. 
Bylo na něm vyryto: I TOTO POMINE
„Co to má znamenat?“ zeptal se král. „Nos tento prsten, a kdykoliv se něco stane, přečti si, co 
je na něm napsáno, dřív než vyslovíš jakýkoliv soud, než začneš danou událost považovat za 
špatnou, nebo dobrou. Jen tak si uchováš klid.“

Rok 2021 nám ukazoval, jak dlouhodobě pomáhat druhým pod obrovským tlakem a napětím. Učil 
nás hledat odstup, který dává vidět to, že i když se některé okamžiky zdají být nekonečné, tak svět 
se rychle mění. Každý bolavý a náročný okamžik jednou pomine. Nejdříve přijde nádech 
a s výdechem už je okamžik pryč. Toto vědomí nám pomáhá udržet klid a naději s každým 
dalším krokem ku pomoci druhým. Dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy nepropadnout rutině 
a rezignaci. Aktivně vyhlížet, kdy přijde pozitivní změna a učit se z bolesti. Pomáhat s naději tak 
není něco, v co pouze věříme, ale postoj se kterým kráčíme.

Ing. Tomáš Hawel
ředitel a předseda správní rady střediska Světlo 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 2021 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 sociální služby (terénní i ambulantní) 
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 jí 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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JAK STŘEDISKO NAPLŇOVALO POSLÁNÍ V ROCE 2021
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Koronavirová pandemie 
Ač vývoj okolo pandemie nebyl o nic příznivější než v roce předešlém, tak se nám podařilo na 
základě zkušeností z minulého roku nastavit systém plnohodnotného fungování služeb a práce 
s klienty i během vládních nařízení a omezení zaměřených na boj s Covid-19. 
• Služby si zpracovaly postup do standardu č. 14 - jak poskytovat službu v době Covid, který 

zahrnoval způsoby práce s uživateli při nařízení bezkontaktního styku, při ambulantní i terénní 
formě služby, zamezování šíření nemoci mezi pracovníky.

• Našli jsme dodavatele kvalitních ochranných pomůcek a prostředků pro zaměstnance.
• Docházelo k pravidelnému testování, práci s homeoffice a omezení počtu zaměstnanců 

v kancelářích.

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 odborníci byli v pracovních skupinách, které vytvářely Komunitní plán sociálních 

a návazných služeb ORP Vrchlabí.
• Prošli jsme procesním auditem od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, který nám 

v budoucnu umožní získat Značku Spolehlivosti. 
• Naši kvalitu rozvíjíme i díky členství v těchto oborových sítích a asociacích:

− Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
− Asociace rané péče ČR, z.s.
− Asociace pro zahradní terapii, z.s.

• Získaná ocenění:
− Nejlepší inovace Diakonie ČCE - Diakonický žolík inovativního managementu „Chceme 

být také součástí!“ za propojování komunity a osob s mentálním postižením na 
terapeutické zahradě.

• Rozvoj kvality sociálních služeb s pomocí externího konzultanta kraje: Nastaven interní systém 
práce s hodnotami, sjednocena garantovaná nabídka napříč službami, vytvořen systém 
evidence a výkaznictví práce s klienty. 
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Rozvoj provozu a zázemí: 
• Vzniklo Ekonomicko-provozní oddělení (EPO). Přibylo 0,8 úvazku na řízení provozu, 

administrativu a personalistiku.
• Podařilo se nám získat 3 automobily Škoda Fabia pro terénní služby poskytované na území 

MAS Krkonoše z Integrovaného regionálního operačního programu. 
• Společně s evangelickým sborem a spolkem TAMAR  jsme budovali terapeutickou zahradu 

nejen jako zázemí sociální rehabilitace, ale i jako komunitní centrum ve Vrchlabí.

Vztahy s veřejností:
• Nastavovali jsme profesionální systém propagace sociálních služeb a komunikace s veřejností 

pomocí projektu Pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci! My jsme Diakonie 
Vrchlabí! financovaného Nadací ČEZ .  

• Proběhla sbírka Krabice od bot se 2 sběrnými místy - ve Vrchlabí a v Jilemnici. V Jilemnici jsme 
na sbírce spolupracovali s organizací Mnoho světů. Vybrali jsme rekordních 340 dárků.

• Realizovali jsme sbírku na crowdfunding portále Donio.cz na terapeutickou zahradu s názvem 
Poznej sousedy s handicapem – pěstuj s nimi zahradu! #terapeutickáZahrada” – celkem se 
vybralo 128 700 Kč od 222 dárců. 

• Akce pro veřejnost:  ve spolupráci s evangelickým sborem proběhl Festival Zahrada, společně 
s Na Dvoře jsme dělali SWAP oblečení, spolupracovali jsme a měli stánek na akcích Food 
SWAP a Bleší trh.

• Aktivity pro odbornou veřejnost: přednášeli jsme studentům sociální práce Univerzity HK 
o sociálních službách Diakonie Vrchlabí.

• Vytvořili jsme s dalšími partnery Modrej život – Krkonošské ocenění pro ty, kteří pomáhají jako 
poděkování lidem, kteří pozitivně ovlivňují své okolí.

Doplňková činnost střediska:
• Díky částečnému rozvolnění opatření proti covid-19 jsme mohli s naším stánkem působit na 

prodejních akcích. Se stánkem jsme prodávali na Bleším trhu, Food swapu nebo na Benefičním 
festivalu Zahrada. Zájemcům jsme prodávali keramické 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.

„Osobní asistence nám pomohla, aby 
manžel mohl zůstat doma a nemusel 
někam do pobytové služby. Péče o něj je 
fyzicky i psychicky náročná. Bez osobních 
asistentek bych neměla ani minutu dne pro 
sebe. Přijdou vždy dobře naladěné a já 
i manžel víme, že péče bude perfektně 
odvedená. Dokáží i poradit s péčí nebo s 
tipy na zlepšení. Vždy se snaží vyjít vstříc 
našim potřebám nebo změnám, které 
nastanou. 
S osobní asistencí jsme maximálně 
spokojeni, doporučujeme, kde můžeme.“

pečující, 57 let

Osobní asistence pomáhá osobám, zejména seniorům a lidem s mentálním postižením, 
kteří potřebují asistenci druhého člověka při zajišťování svých základních potřeb (hygiena, 
stravování, podnětná společnost, doprovod na instituce), tak aby mohly zůstat ve svých 
domovech a žít dosavadním způsobem života. 

Ohlédnutí za rokem 2021 v OA
• V roce 2021 jsme službu poskytovali 44 klientům. Ve službě pracovalo 8 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr a 4 na dohodu o provedení práce.
• I přes epidemii Covid-19 se nám podařilo zajistit službu všem klientům, pouze s minimálním 

omezením rozsahu asistencí.
• Při dotazníkovém šetření a rozhovoru klienti potvrdili vysokou spokojenost s poskytováním 

služby. Podle vyhodnocení dosahujeme 93% efektivity poskytování sociální služby.
• Kvalitní nastavení, naplňování zákonných požadavků a vysokou odbornost péče o uživatele 

služby Osobní asistence potvrdila 9. 11. 2021 interní kontrola kvality Diakonie ČCE, kterou jsme 
úspěšně prošli a ve které jsme dosáhli nejvyšší úrovně „Diakonická extraliga“.

• Tým osobní asistence se vzdělával a rozvíjel v oblastech zkvalitnění péče o klienta, zejména 
v manipulačních a polohovacích technikách, reminiscenci a používání speciálních ochranných 
pomůcek.

• Služba má dlouhodobě plnou kapacitu a je o ní trvalý zájem.

Kontakt
Identifikátor služby: 1806042
Telefon: 739 244 667
Email: asistence.svetlo@diakonievr.cz 
Adresa: Krkonošská 14, Vrchlabí 543 01
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Pomáháme rodinám 
s dětmi na cestě ke 

spokojenému žití.

“Nebýt vás, tak už tady nejsem. Vy 
jste mi pomohla znovu vstát, i když 
už jsem nemohla. Jste můj strážný 

anděl.”

Matka dospívající dcery, která se 
ve finanční tísni obrátila na službu

Služba pomáhá rodinám s dětmi, které žijí v sociálním vyloučení nebo které jsou jím 
ohroženy především kvůli nepříznivé životní situaci, jež nejsou schopny vlastními silami 
vyřešit a překonat. Kvůli ní je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Ohlédnutí za rokem 2021 v SAS Vrchlabí
• Služba byla v roce 2021 zajišťována pomocí 2,5 úvazku. Podpořili jsme 28 rodin a započali 

spolupráci s 10 rodinami.
• Do pomoci se zapojilo i celkem 9 dobrovolníků, kteří podpořili službu celkem 20 hodinami.
• Pracovníci služby v průběhu roku absolvovali více než 200 hodin vzdělávání a účastí na stážích 

- díky novým informacím a zkušenostem byly vypracovány nové pracovní postupy, metody 
a techniky práce, které pracovníci zavedli do praxe

• Ve spolupráci se SAS Jilemnice uspořádala služba 2 akce pro rodiny s dětmi, které učí 
a podporují rodiny ve společném trávení volného času.

• Naši zaměstnanci jsou aktivními členy v Komisi pro prevenci města Hostinné.
• Služba získala ocenění “Cena sociálních služeb Královéhradeckého kraje” v kategorii Osobnost 

a poskytovatel v rámci péče o ohrožené děti za hru s názvem “Íčka stríčka oslýčka”. Ta učí 
hravou formou děti problematiku vyjmenovaných slov a mimo jiné podporuje společně trávený 
volný čas s rodinou. Za tuto hru jsme též dostali od Diakonií ČCE Cenu managementu kvality za 
inovaci. 
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Ohlédnutí za rokem 2021 v SAS Jilemnice
• V roce 2021 byla služba zajišťována 3 pracovníky. Podpořili jsme 20 rodin a započali jsme 

spolupráci s 8 rodinami.
• Ve službě pomáhalo celkem 9 dobrovolníků, kteří podpořili službu celkem 19 hodinami.
• Pracovníci služby v průběhu roku absolvovali téměř 100 hodin vzdělávání, díky poznatkům 

z kurzů byly vypracovány nové postupy práce.
• Služba se spolupodílela na zavedení Cochemské praxe na Jilemnicku.
• Probíhala realizace EU projektu z Operačního programu Zaměstnanost: Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866

Kontakt SAS
Telefon: 733 780 505
Email: sas@diakonievr.cz
Adresa: 
Krkonošská 14, Vrchlabí 543 01
Dolení 64, Jilemnice 51401
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PODPORA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
A VOLNÉM ČASE
Koronavirus proměnil situaci v sociálně vyloučených rodinách. Díky uzavření škol, kroužků, 
nedostatku podnětů se u dětí začaly projevovat sociálně patologické jevy, ztráta smyslu v 
sebevzdělávání. Rodiče často nemají dovednosti nebo motivaci se na podpoře vzdělávání a rozvoji 
nadání svého dítěte účastnit. Děti ze sociálně vyloučených rodin pak automaticky reprodukují 
vzorce chování a hodnoty svých rodičů, berou život na sociálním dně jako normu, chybí jim 
pozitivní vzory. Nedostatečné vzdělání sociálně vyloučených osob je jednou z hlavních bariér pro 
jejich začlenění do společnosti. Školy nemají zkušenost, jak v distanční výuce a omezených 
možnostech prezenční výuky s žáky, kteří „nezapadají“ naložit a nemají v tom podporu. Spoluprácí
se školami se snažíme  vytvořit pružnější systém, který dítě dokáže podpořit a inspirovat. 

Ohlédnutí za rokem 2021 v podpoře sociálně vyloučených dětí
Podpora ve školním vzdělávání a motivace pro sebezvdělávání:
• V období září – prosinec jsme poskytovali podporu ve vzdělávání a doučování 4 dětem z 

Jilemnice a 8 dětem ze sociálně vyloučených rodin na Vrchlabsku.
• Pro podporu dětí bylo vyškoleno 8 lektorů – doučovatelů.
Motivační a zážitkové programy rozvoje kompetencí pro běžný život
• V srpnu jsme v Jilemnici pořádali pětidenní letní příměstský kurz pro děti, kterého se zúčastnilo 

7 dětí zaměřený na rozvoj kompetencí pro spolupráci a smysluplné trávení volného času.
• Od října jsme spustili inkluzivní kreativní dílnu Colorka pro děti ve věku 9-15 let. Smyslem dílny 

je začlenit sociálně vyloučené děti do běžného kolektivu pomocí spolupráce při  uměleckých 
a rukodělných aktivitách. Děti si vyzkoušely práci se dřevem, s keramickou hlínou, 
muzikoterapii… V širším kolektivu se dílny účastnily 4 sociálně vyloučené děti.

Spolupráce se školami
• Představovali jsme školám, jak poznat dítě ohrožené sociálním vyloučením a vytvořili nabídku 

podpory dětí a rodin, kterou škola může využít. 
• Začali jsme aktivně spolupracovat v ORP Vrchlabí se 7 školami, v ORP Jilemnice 5 školami. 
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RANÁ PÉČE

Pomáháme rodinám najít rovnováhu 
– služba pro rodiny, které pečují 
o děti se zdravotním postižením 

ve věku 0-7 let

„Ranou péči bych doporučila všem rodičům 
a jejich dětem, kterým se z nějakého důvodu 

nedaří vyvíjet v tempu, které určují pediatrické 
a psychologické tabulky a vidí, že zdánlivě 

přirozená schopnost řeči, komunikace a sociálních 
dovedností nenaskakuje nebo naskakuje pomalu 

či "jinak". Přidat se k rané péči také znamená 
nebýt na to sám. Překonat sebelítost a otázky 
"proč zrovna my" a vydat se na cestu "co teď 

s tím" - to v Diakonii vědí.“

Matka dítěte

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

Ohlédnutí za rokem 2021 v RP
• Služba v tomto roce poskytla podporu 53 rodinám v 4 zaměstnancích na hlavní pracovní poměr. 
• Zaměřovali jsme se na síťování s lokálními organizacemi: Zorganizovali jsme setkání se 

spolupracujícími subjekty formou návštěv na jednotlivých pracovištích a sdíleli nové informace 
i praktické zážitky.  

• Zvyšovali jsme kvalifikaci pracovníků: Vzdělávání pracovníků probíhalo nejen teoreticky, ale 
i formou praktických stáží na odborných pracovištích např. v Centru terapie autismu, Nautis, 
apod.

• Realizovali jsme EU projekt z Operačního programu Zaměstnanost: Raná péče aneb co s tím, 
když přistanete jinde, než jste si přáli, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015932

• Proběhlo setkání rodičů z rané péče na terapeutické zahradě.
• Zvyšovali jsme povědomí o službě: 

− Nastavili jsme systém propagace služby tak, aby se informace o službě rozšířily  
do všech obcí a měst,  kde může služba pomáhat.

− V listopadu 2021 jsme se zapojili k celorepublikové osvětové kampaně Týden rané péče. 
V rámci kampaně jsme zorganizovali společenskou akci „Deskohraní“, jak pro veřejnost, 
tak i pro klientské rodiny.
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Nácviky sociálních a komunikačních dovedností
Pomáháme rodinám s dětmi s autismem, nerovnoměrným vývojem, s mentálním postižením 
ve věku 0-10 let. Práce s dětmi je zaměřená na rozvoj sociálně komunikačních dovedností 
a schopnosti vzájemné spolupráce.  To má rodině pomoci se účastnit běžného života, ze kterého 
je díky postižení dítěte často vyloučena.

Cyklus nácviků je složen ze skupinových a individuálních nácviků, jejichž délka se dle nastavení 
individuálního plánu dítěte pohybuje od 22 do 40 hodin. Naší snahou je podpořit rodiče s dětmi 
ve fixaci naučených dovedností a v získávání nových kompetenci. Pod vedením zkušených 
pracovníků a terapeutů rodiny využívají skupinové hry, muzikoterapii, canisterapii nebo arteterapii.

Nácviky jsou poskytovány nad rámec základních činností rané péče dle zákona o sociálních 
službách.

Ohlédnutí za rokem 2021 v nácvicích
• Nácviky jsou prováděny v rámci EU projektu Operačního programu Zaměstnanost: Cyklus 

nácviku sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra 
a opožděným vývojem, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015931

• Projekt podpořil 26 rodičů s dětmi. Z toho 9 rodin projektové aktivity již úspěšně ukončilo 
a nadále nepotřebují podporu. 

• Hodnocení celkové zpětné vazby na proběhlé aktivity od rodičů i dětí bylo velmi pozitivní 
a o navazující cyklus je velký zájem.

Kontakt
Telefon: 739 244 665
Email: ranapece.svetlo@diakonievr.cz
Adresa:  Komenského 616, Vrchlabí 54301
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE SPIRÁLA
Pomáháme lidem se zdravotním 
znevýhodněním obnovit nebo 
získat schopnosti a dovednosti 
pro samostatný život. Pomůžeme 
Vám najít cestu zpět do běžného 
života.

„Myslím si, že je pro syna Spirála velmi 
prospěšná. Za tu dobu co sem chodí, se 
naučil být více samostatný, než tomu bylo 
dříve. Mám velkou radost, že už si umí sám 
obout boty, zapnout si bundu a dokonce si 
už rozkrojí pečivo. Jsem se Spirálou na 
100% spokojená.“

matka uživatele služby

Spirála pomáhá lidem se zdravotním omezením ve věku 16 - 64 let, kteří chtějí žít 
samostatně a nezávisle na pomoci druhých. Neposkytuje rehabilitaci ve smyslu cvičení, 
ale nabízí podporu a trénink dovedností potřebných k běžnému životu. Přijedeme za vámi 
domů do 20 km od Vrchlabí. Půjdeme s vámi na úřad, k lékaři. Můžeme s Vámi pracovat 
i v prostorách naší služby.

Ohlédnutí za rokem 2021 v SR
• Služba pracovala se 17 klienty v 5 zaměstnancích na hlavní pracovní poměr. 
• Celkově pracovnice služby věnovaly vzdělávání 250 hodin.
• Zahájili jsme tvorbu Terapeutické zahrady

− Vysázeli jsme stromy, keře, trvalky, vytvořili záhony, kompost, vrbičkový altán, skleník, 
ohniště pro klienty, opravili altán.

• Začlenili jsme zahradní terapii do práce s uživateli Spirály:
− tým Spirály se intenzivně vzdělával v oboru zahradní terapie, máme vytvořenou 

metodiku, díky tomu se nám daří lépe naplňovat cíle klientů prostřednictvím nácviků. 
• Prezentace zahradní terapie v sociální rehabilitaci veřejnosti:

− Na konferenci Asociace zahradní terapie v Záměli dne 16. 9. 
− 9. 9. proběhl Zahradní piknik pro veřejnost pořádaný klienty 
− měli jsme panel o naší Terapeutické zahradě a aktivitách na výstavě v Národním 

Zemědělském muzeu. 
• Upevnili jsme spolupráci s našimi dvěma tréninkovými pracovišti. Klienti si tak mohou 

„natrénovat“ své pracovní schopnosti při úklidových pracích a při pracích na farmě, než nastoupí 
do opravdového zaměstnání. Získají tak potřebné zkušenosti i sebevědomí. 

• V rámci zvýšení povědomí o službě jsme v uplynulém roce uspořádali Den otevřených dveří pro 
odborné pracovníky. Natočili jsme také propagační video, kterého se účastnili klienti a ukázali 
tak, na čem ve Spirále pracují. 

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

Středisko světlo ve Vrchlabí 2021

NÁKLADY Kč
Spotřeba materiálu  812 584
Spotřeba energie 173 216
Cestovné 36 311
Ostatní služby 2 049 041
Mzdové náklady 10 547 475
Zákonné sociální pojištění 2 509 182
Zákonné zdravotní pojištění 908 986
Ostatní sociální náklady 92 368
Náklady na vzdělávání 329 303
Jiné ostatní náklady 479 201
Členské příspěvky  85 188

Celkem 18 022 855

VÝNOSY Kč
Tržby za vlastní výrobky 12 128
Tržby od klientů 522 590
Jiné ostatní výnosy 300 319
Přijaté příspěvky (dary) 487 384
Provozní dotace 16 846 095
Dotace Úřad práce 0

Celkem 18 168 516

VÝSLEDOVKA

Hospodářský výsledek:

145 661

HOSPODAŘENÍ SLUŽEB

Služba/Kč Náklady Výnosy
Hospodářský 

výsledek

Raná péče 4 152 901,3 4 152 901,3 0,0

Osobní asistence 4 874 287,5 5 019 948,6 145 661,1

Sociální rehabilitace 3 793 449,0 3 793 449,0 0,0

Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny 
s dětmi Vrchlabí

1 570 521,2 1 570 521,2 0,0

Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny 
s dětmi Jilemnice

2 566 953,1 2 566 953,1 0,0



3029

ROZVAHA

AKTIVA Stav Kč k poslednímu 
dni min. účet. období

Stav Kč k poslednímu 
dni účet. období

Dlouhodobý majetek celkem 1 297 152 980 412
• Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 842 692 3 198 655
• Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 19 800
• Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 545 540 -2 238 043
Krátkodobý majetek celkem 4 532 681 4 993 041
• Pohledávky celkem 226 081 177 686
• Pokladna 7 926 3 697
• Účty v bankách 4 361 389 4 749 113
• Jiná aktiva celkem -62 715 62 545
Aktiva celkem 5 829 833 5 973 453

PASIVA Stav Kč k poslednímu 
dni min. účet. období

Stav Kč k poslednímu 
dni účet. období

Vlastní zdroje celkem 2 939 195 3 728 523
• Vlastní jmění 798 152 960 612
• Fondy 1 859 318 2 622 249
• Výsledek hospodaření celkem 281 725 145 661
• Z toho výsledek hospodaření 2021
Cizí zdroje celkem 2 890 638 2 245 512
• Dlouhodobé závazky celkem
• Krátkodobé závazky celkem 2 890 638 2 244 931
• Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem 5 829 833 5 973 453

DARY Kč

Dary od fyzických osob 27 837

Dary od právnických subjektů 1 104 500

Z toho ze zahraničí 0

DOTACE Kč

Přijaté dotace 16 846 095

Dotace úřad práce 0

Zastoupení druhů nákladů v roce 2021 Kč %

Spotřebované nákupy 985 800 5%

Mzdové náklady 14 058 011 78%

Ostatní služby 2 049 041 11%

Ostatní náklady 930 002 5%

Celkem 18 022 855

5%

78%

11%

5%

Zastoupení druhů nákladů v roce 2021

spotřebované nákupy
mzdové náklady
ostatní služby
ostatní náklady
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

V roce 2021 činnost našich sociálních služeb finančně podpořili níže uvedení partneři. 
Velice děkujeme, že jste nám pomohli naplňovat naše poslání.

HLAVNÍ PARTNEŘI

PODPOŘENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE:

• Projekt Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi Jilemnice, 
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, 
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, 
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

• Projekt 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

• Projekt Zajištění dostupnosti 
personálně posílených terénních 
sociálních služeb na území MAS 
Krkonoše, 
reg. č.: 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015399
Financováno z: Integrovaný regionální 
operační program (IROP) a Ministerstvo 
pro místní rozvoj

• 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
reg. č.: 
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
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

DARY A DOTACE OD MĚST A OBCÍ, VE KTERÝCH PŮSOBÍME

Vrchlabí • Jilemnice • Hostinné • Trutnov • Lánov • Borovnice • Nová Paka • 
Rtyně v Podkrkonoší • Horní Maršov • Horní Kalná • Mladé Buky • Úpice • Rudník • Chotěvice

DÁRCI

Firmy a nadace: 

• Nadační fond ŠKODA AUTO
• Diakonie ČCE – sbírka Krabice od bot
• Nadace ČEZ
• ANECOOP Praha, s.r.o.
• Devro, s.r.o

Soukromí dárci:

• Zaměstnanci Škoda Auto, 
závod ve Vrchlabí

• Petr Marek
• Jan Nevoral
• Jiří Kletvík
• Roman Rulka
• Jakub Kašpar
• Marcela Pištorová
• Milan Tůma
• Jana Paseková Plamínková
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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 2021: 
Ing. Tomáš Hawel – ředitel, předseda SR
Ing. Ivana Flemrová
Bc. et Bc. Ivana Hadincová

Dozorčí rada v roce 2021:
Šárka Jeriová – předkyně DRS, Jakub Kašpar, Petra Glosová, Lucie Mánková, Jana Michlová, 
Eliška Strettiová do 30. 5. 2021 /Eva Březinová od 1.6. 2021

mailto:svetlo@diakonievr.cz
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