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Úvodní slovo 

Milé kolegyně, milí kolegové, milí přátelé Střediska Světlo ve Vrchlabí. Loňský rok byl v našem středisku 

plný změn. Nejdůležitější z nich byly následující: 

 V únoru 2011 jsme pronajali novou místnost pro pracoviště rané péče.  

 

 Naše středisko získalo grant EU na projekt „podporované zaměstnání v okrese Trutnov“. 

Podpora 4,7 mil. Kč na dva roky. 9 nových zaměstnanců (vedoucí projektu, 2 pracovní konzultanti, 

4 pracovní asistenti, manažerka projektu, uklízečka) 

 

 Další z nich bylo získání nového automobilu Renault Kangoo do šestiletého pronájmu za 

1 korunu. Sociální automobil jsme získali v projektu, který organizuje firma Kompakt spol. s.r.o.  
 

 V červnu loňského roku Petra Červenková, Květa Charvátová a Jiří Cupák reprezentovali 

ČR na Světových hrách Speciálních Olympiád v Aténách v bocce. Petra Červenková získala 

stříbrnou medaili, což považuji za velký úspěch! Tomuto úspěchu předcházelo vítězství na českých 

hrách SO v Praze a nominace na Světové hry SO. 
 

 V týdnu od 21. do 27. 11 2011 proběhl ve středisku „Týden rané péče“ - osvětová akce, 

která je zaměřená na přiblížení této sociální služby veřejnosti. 
 

 Poslední důležitou událostí loňského roku bylo oddělení Střediska Světlo a vrchlabské ZŠ 

speciální DČCE, která změnila sídlo. Pro naše středisko je to nová příležitost pro rozvoj směrem 

k dalším službám a projektům. 
 

Děkujeme všem příznivcům našeho střediska. Bez vás by středisko nesvítilo! 

 

 

Mgr. Jiří Cupák 

ředitel střediska 
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Poslání 

 

Vize střediska 

Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet prostřednictvím profesionálních služeb 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 – Střediska Světlo ve Vrchlabí je podporovat lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením nebo duševním onemocněním (ve stabilizovaném stavu) a jejich rodiny na cestě životem a 

ukázat, že mohou být pro společnost obohacením. Naše poslání naplňujeme prostřednictvím centra denních 

služeb (CDS) a rané péče (RP). 

 

Hodnoty střediska 

Pro naši práci je důležitou hodnotou křesťanská láska, což pro nás znamená přijímat druhého člověka 

(uživatele) jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost a respektovat individuální vlastnosti, schopnosti a 

osobní záliby a přání uživatelů, podporovat je v osobním rozvoji.  

 

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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Střípky z historie 

 1992  

založení střediska 

 

 1996  

otevření pomocné školy pro žáky s mentálním či kombinovaným postižením 

rozšíření služeb o možnost dopravy klientů ráno i odpoledne 

  

 1999 

otevření aktivizační dílny na výrobu svíček 

 

 2000 

otevření aktivizační dílny na výrobu keramiky 

 

 2001 

rozšíření služeb o poskytování služeb rané péče 

 

 2002 

založení Sportovního klubu Krkonoše (součást hnutí Speciálních olympiád ČR) 

 

 2004 

zavádění standardů kvality sociálních služeb 

pozastavení služby rané péče z finančních důvodů 

 

 2005 

zahájení realizace projektu „Posvítíme si dál“ 

obnovení služby rané péče 

 

 2006 

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

spuštění prvních webových stránek střediska 

 

 2007 

začal platit nový zákon o sociálních službách 

registrace služeb centra denních služeb a rané péče 

 

 2008  

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

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

 

 2009 

realizace projektu „Pec nám spadla“ pro CDS 

 

 2010 

schválen projekt na podporované zaměstnání 

vítězství Petry Červenkové na Speciální olympiádě a nominace na Světové hry do Athén 

 

 2011 

Začátek realizace projektu „podporované zaměstnání v okrese Trutnov“ 

2. místo Petry Červenkové na Světových hrách Speciálních Olympiád v Aténách 
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Struktura organizace 

 
Vedení Střediska v roce 2011 

 

Středisko Diakonie je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou začleněnou do Diakonie 

ČCE, která sdružuje 33 středisek a 8 škol.  

 

Statutárním orgánem byla správní rada střediska, kterou tvořil: 
 

Mgr. Jiří Cupák, DiS.  

 

Složení dozorčí rady střediska: 
 

Šárka Jeriová   předseda DR  

Mgr. Jaroslava Tauchmanová   místopředseda DR 

Mgr. Petr Chlápek   farář ČCE ve Vrchlabí 

Petra Matějcová    zástupce zaměstnanců 

PhDr. Eva Březinová    odborník 

Petr Hofman    náhradník, člen ČCE 

 (od listopadu 2011)  

 

Pracovníci střediska 
 

Jednotlivým uživatelům poskytuje sociální služby tým pracovníků střediska. V roce 2010 pracovalo ve 

Středisku Světlo celkem 10 zaměstnanců, z toho 5 na HPP. Velikost pracovního týmu vycházela z potřeb, 

které bezprostředně vyplývaly z množství úkolů plněných při poskytování sociálních služeb.  

Tým pracovníků rozšířili zaměstnanci EU-projektu „Podporované zaměstnání v okrese Trutnov“: vedoucí 

projektu, manažerka projektu, 2 pracovní konzultanti, 4 pracovní asistenti, uklízečka.  
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Kalendárium v roce 2011 

 

Březen  Zahájení činnosti projektu „Podporované zaměstnávání v okrese Trutnov“ 

Turnaj v boccie ve Vrchlabí 

Velikonoční dílny 

II. balónkový ples Diakonie ČCE Vrchlabí 

Duben  Festival „Patříme k sobě“, Semily 

Slavnostní otevření služby „Podporovaného zaměstnávání“ pro zdravotně 

znevýhodněné spoluobčany na Trutnovsku. 

Den matek v pečovatelském domě 

Festival NOVA „Chceme žít s vámi“, Praha 

Prezentace nové služby KamPak? | Podporované zaměstnávání v okrese Trutnov na 

MÚ ve Vrchlabí 

Turnaj ve stolním tenise, Nový Bydžov 

Den s Arnikou, minigolf, Špindlerův Mlýn 

Oslava „Čarodějnic“ – spolupráce s Československou církví husitskou  

Květen  Den otevřených dveří 

Hry bez hranic, Nová Paka 

Prezentace nové služby KamPak? | Podporované zaměstnávání v okrese Trutnov na 

ÚP v TRUTNOVĚ 

Červen  ZOO Dvůr Králové nad Labem 

RP - Tvořivé dílny pro děti 

Světové hry Speciálních olympiád 2012 - Athény 

Září  Hry bez hranic 

Krakonošův trojboj, Semily 

Pražský hrad – setkání s paní Lívií Klausovou 

RP – „Jak jsme uspali ježka“, setkání rodin 

Říjen  Pouštění draka na Liščím kopci 

Den otevřených dveří 

Listopad prezentace nové služby KamPak?Podporované zaměstnávání v okrese Trutnov ve 

Dvoře Králové n/Labem. 

Hallowenn 

Perníkový den 

Turnaj ve stolním tenise, Dvůr Králové nad Labem 

Adventní koncert – Vánoce v Africe 

Prosinec Mikuláš 

Vánoční dílny 

Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou 

Vystoupení pro SONS ve Vrchlabí  

Vánoční besídka 
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Zprávy o činnosti střediska 

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 služeb je nabízet sociální služby osobám se zdravotním postižením (mentálním 

nebo kombinovaným) či duševním onemocněním (ve stabilizovaném stavu) ve věku od 7 do 40 let, 

napomáhat v naplňování jejich osobních cílů, a tím dosahovat pozitivní změny v jejich životě. 

 

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 záležitostí. 

 

CDS dále poskytuje:  

 Uživatelům, kteří nemají možnost autobusového spojení, dopravu do centra i zpět střediskovým 

autem.  

 Stravování - Středisko Světlo disponuje vlastní malou kuchyní, která slouží k přípravě svačin. Klienti 

chodí sami nebo s doprovodem na nákup a poté připravují svačiny. Každý den je pro uživatele zajištěn oběd 

ve školní jídelně, kam docházejí. 
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Cílem nabízených služeb CDS 

je rozvíjet a prohlubovat vlastní schopnosti uživatelů při zvyšování kvality jejich života a začleňování do 

společnosti. 

 

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

uměleckých výrobků. Zde probíhá pracovní rehabilitace klientů. V dílně klienti pracují s papírem, korálky, 

barvami (vodové, temperové, akrylové, prstové..), pastelkami, „fimo“ hmotou (ze které vyrábějí ozdoby, 

přívěsky, náušnice), pedigem (z kterého za dopomoci pletou košíky, zvonečky, mističky), dále se svíčkami  

(za dopomoci dokáží sami připravit formu a do ní odlít svíčku).   

 

     
Jednou týdně v CDS probíhají biblické hodiny s farářem ČCE a Církve československé husitské. S uživateli 

se chodí na procházky do přírody, kde probíhají canisterapie a hipoterapie. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří uživatelé služeb jsou zároveň žáky nebo kurzisty Základní školy speciální Diakonie ČCE ve 

Vrchlabí, která sídlí v téže budově. Denní režim střediska odpovídá dennímu režimu zdravého 

člověka. Uživatelé podle svých potřeb a zájmů navštěvují denní aktivity, které odpovídají jejich fyzickému 
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věku.  Celoroční plán a denní harmonogram jsou připraveny tak, aby činnost přinášela uživatelům služeb 

radost, uspokojení a přispívala k jejich pozitivnímu rozvoji, k co nejvyšší míře samostatnosti a zapojení do 

společnosti. Veškerá činnost uživatelů centra denních služeb probíhá s ohledy na jejich individuální plány 

podpory. V nich jsou zakotveny cíle v oblastech sebeobsluhy, výchovy, vzdělávání, aktivizace a sociální 

terapie. Každá tato činnost vede uživatele k naučení se mnoha dalším dovednostem, k seberealizaci, 

získávání sociálních a pracovních návyků. 

 

Pracovníci Střediska Světla jsou zde pomocníky, kteří učí a podporují klienty v seberealizaci. Pomáhají jim 

upravit činnost tak, aby si s ní podle svých možností uměli poradit. Všichni pracovníci procházejí nejen 

povinnými kurzy, ale také se sami dále vzdělávají.  

 

Naše služby plánujeme doplnit dalšími, které se zaměřují na problematiku zaměstnávání lidí s postižením. 

Tuto službu mohou využít nejen stávající klienti střediska, ale i absolventi speciálních škol a další lidé s 

postižením, pro které je těžké najít uplatnění na trhu práce. 

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

zaměstnat, získají větší ekonomickou nezávislost, samostatnost, zodpovědnost a především oprávněný pocit 

užitečnosti. 

 

 

Dílna na výrobu keramiky 

Vybavením keramické dílny je keramická pec a keramická hlína. Klienti z připravené keramické hlíny 

vyrábějí různé výrobky (hrnečky, mističky, vázičky, obrázky, tácky), vykrajují pomocí vykrajovátek různé 

tvary, takto vyrobené výrobky se nechají dostatečně zaschnout a poté se naglazují a vypalují v keramické 

peci. Po vypálení v keramické peci jsou výrobky hotovy, menší mohou sloužit jako hezký doplněk 

k vyrobeným svíčkám. 

 

Duší keramické dílny je paní Radka Krčmová, která je profesionální keramičkou. Již třetím rokem 1x 

v týdnu dochází do dílny a profesionálně vede naše klienty k tvorbě hezkých výrobků. Výsledky jejich práce 

můžete vidět jak na našich akcích, tak i v Informačním centru na radnici ve Vrchlabí. Výrobky jsou 

k prodeji. 
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Prodejem výrobků získáme finanční prostředky na nákup dalšího materiálu. 

  
 

Vypracovala: Petra Matějcová 
 

Sportovní klub Krkonoše při TJ Spartak Vrchlabí  

SK Krkonoše byl založen 3.5. 2001 a má 10 členů z řad klientů našeho střediska a 2 trenéry. Sportovní klub 

je jedním z klubů Českého hnutí speciálních olympiád. 

 

 

Petra Červenková reprezentovala Českou republiku na Světových hrách speciální olympiády 

v Athénách ve dnech 20.6 – 5.7. 2011 v bocce a získala v soutěži jednotlivců stříbrnou medaili! 

Dále získala Petra 4. místo ve dvojici s Michalem Pavlíčkem z Tloskova. 

 

 

8. září na pozvání Livie Klausové jsme byli na Hradě, kde všem reprezentantům poděkovala za 

mezinárodní reprezentaci v Řecku. Za vrchlabský klub se zúčastnili: Petra Červenková, Květa 

Charvátová a Jiří Cupák (trenéři Speciální Olympiády) 

Ve dnech 11. - 13. 11. 2011 se konal celorepublikový turnaj speciální olympiády ve stolním tenise 

ve Dvoře Králové. 
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Výsledky: 

1.  místo   unified Jiří Pfeifer a Květa Charvátová 

3. místo   jednotlivci Petr Tomáš 

4. místo   čtyřhra Jiří Pfeifer a Petr Tomáš 

5. místo   unified Petr Tomáš a Jiří Cupák 

5. místo   jednotlivci Jiří Pfeifer 

 

V Novém Bydžově se naši stolní tenisté zúčastnili regionálního turnaje. 

 

Vyhlášení nejlepších sportovců města Vrchlabí se konalo v dubnu za rok 2010 v KD Střelnice ve 

Vrchlabí. Při té příležitosti Petra Červenková dostala ocenění za 1. místo v bocce na speciální 

olympiádě  v Praze – Suchdole v červenci 2010. 

Dne 30. 3. 2011 jsme uspořádali 7. ročník  turnaje v bocce  v tělocvičně TJ Spartak. Účastnilo se 17 

týmů, 59 závodníků.  

Zúčastnili jsme se Krakonošova trojboje v Semilech – již tradiční soutěže v přítomnosti Krakonoše. 

Hod prázdnou krabicí, skok do dálky z místa a běh na 50 metrů.  

 

Hudební kroužek 

Naše kapela „Slunečnice“, založena v roce 2005, vystoupila v rámci festivalu Patříme k sobě v Semilech. 

Veškeré hudební projevy a poznatky (zpívání, hudební nauka) jsme uplatnili během 

vystoupení  v penzionu s byty pro seniory, pro SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ), 

v rámci dramaterapie a tanečního kroužku  jsme nacvičili tanec „Vánoce v Africe“, který jsme předvedli 

s úspěchem při Adventním koncertě v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí. 
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Vypracovala: Květa Charvátová 

trenérka stolního tenisu, bocce 

pracovnice v sociálních službách 
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Pracoviště rané péče 

Poslání 

Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodičům s dítětem raného věku (0 - 7 

let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným nebo s dítětem, které 

je ohroženo nepříznivým vývojem v důsledku postižení). Naší snahou je co největší začlenění 

rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání. Služba 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. 

 

Cíl 

 

 podpora celé rodiny,  

 podpora psychomotorického vývoje dítěte, 

 podpora a pomoc při začleňování rodiny s dítětem s postižením do běžného způsobu 

života, 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, 

 možnost uplatnění nároků na sociální pomoc v souvislosti s postižením dítěte, 

 pomoc při sestavování žádosti o finanční podporu, 

 spolupráce s odborníky (speciální pedagog, psycholog, logoped, rehabilitační pracovnice, 

atd.),  

 nabídka canisterapie, zprostředkování hipoterapie, 

 možnost zasílání informací v období mezi konzultacemi, 

 pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení. 

 

Základem služby rané péče jsou konzultace v rodinách klientů (kapacita: 12 klientských rodin). 

Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Služba rané péče podporuje rodiny s 

dítětem se zdravotním postižením zejména při zvládání dlouhotrvající psychické, fyzické a finanční 

zátěže. Služba rané péče je zajišťována poradkyní rané péče, která je členkou Asociace pracovníků 

rané péči se sídlem v Praze.  

 

Služby rané péče jsou poskytovány bezplatně. 
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Naše akce  

 

Společné akce pro rodiče a děti se těší velké oblibě. Jsou zaměřené na tyto oblasti: 

 

 Oblast vzdělávání formou seminářů a přednášek na požadované téma 

 Společné aktivity rodičů, prarodičů a dětí (např. výroba karnevalových masek, malování na 

trička, zdobení hrníčků) 

 Vzájemná výměna zkušeností a informací mezi rodiči 

 Přirozené zapojování rodičů a dětí do spolupráce při organizování schůzek. 

 

Jak jsme uspali ježka  

 

Velikonoční dílna 
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Canisterapie 

 

Tvořivé hry pro děti 

 

 

Vypracovala: Bc. Marcela Sobotková 

vedoucí pracoviště rané péče 
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Podporované zaměstnávání  

 

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU „PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V OKRESE 

TRUTNOV“ CZ.1.04/3.3.05/56.00022 

Služba KamPak? / Podporované zaměstnávání byla založena 1. března 2011 jako návazná 

služba pro klienty Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. Tyto služby v okrese Trutnov 

zcela absentovaly. 

Dne 21. dubna 2011 byla slavnostně 

otevřena níže uvedená služba za 

přítomnosti vedení města Vrchlabí, 

ředitelů místně příslušných pracovišť 

úřadu práce, podnikatelů a médií. 

Projekt vznikl jako návazná služba 

pro klienty Centra denních služeb 

Diakonie ČCE – středisko Světlo 

Vrchlabí, ale i pro občany, kteří splňují 

požadavky cílové skupiny tohoto 

projektu, tzn. osoby zdravotně 

znevýhodněné.  

 

Hlavním cílem této komplexní služby, která dosud v okrese Trutnov zcela chyběla, je vytvořit 

podmínky pro nalezení pracovního uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to na otevřeném 

trhu práce. Touto službou chceme umožnit lidem s handicapem, aby se mohli aktivněji zapojit do 

života. Pomůžeme jim nalézt práci a poskytneme potřebnou podporu pro to, aby si místo udrželi. 

Chceme vybudovat stabilní a dlouhodobě udržitelnou síť sociálních partnerů, kteří se budou na 

zajištění   služby podílet. 

Do projektu se zapojili lidé se zdravotním postižením z Vrchlabí, Trutnova, Dvora Králové, kteří 

chtějí pracovat na otevřeném trhu práce. Tito lidé jsou však znevýhodněni po stránce fyzického, 

psychického, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení a potřebují k nalezení a udržení 

pracovního místa individuální podporu. V rámci projektu by se jim mělo dostat pomoci nejen před 

nástupem do práce, ale i po něm. 

Na realizaci projektu jsme úzce spolupracovali s úřady práce v okrese Trutnov, tj. ÚP ve Vrchlabí, 

v Trutnově a Dvoře Králové nad Labem a rovněž jsme oslovili nové zaměstnavatele v regionu, se 

kterými byla následně navázána spolupráce při poskytování služeb PZ. Po prezentaci naší služby byla 

navázána spolupráce s Odborným učilištěm Hostinné a Dětským domovem Vrchlabí, kterým jsme 

nabídli spolupráci při hledání vhodného zaměstnání na volném trhu práce. 

Se všemi klienty pracujeme individuálně a na základě osobního přístupu. Respektujeme 

přitom standardy podporovaného zaměstnávání. Veškeré aktivity vycházejí z individuálních potřeb 

klientů. Z našich zkušeností vyplývá, že většina klientů si na začátku potřebuje ujasnit své možnosti 

v oblasti pracovního uplatnění. K tomu často využívají i doplňujícího psychologického poradenství. 

Někteří z nich si doplňují odbornou kvalifikaci formou rekvalifikace či dalšího studia, a to například 

ve výše zmíněném Odborném učilišti v Hostinném. 
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Na základě poradenské a diagnostické práce realizujeme s vybranými klienty tzv. „JOB 

CLUBY“, tj. vzdělávání klientů v oblasti uplatnění se na trhu práce (tvorba životopisu, účast ve 

výběrových řízeních, vstupní pohovor apod.). Za minulý rok se uskutečnilo celkem 20 „ JOB 

CLUBŮ“, kterých se zúčastnilo celkem 75 klientů. Vzdělávání zajišťují pracovní konzultanti, 

případně externí lektoři. U naprosté většiny klientů došlo k významnému posunu jejich dovedností 

v profesní oblasti i v oblasti orientace na trhu práce. Spokojenost klientů se službou vyplývá také ze 

závěrečných hodnotících dotazníků, které jsou vyplňovány klienty. 

 

Věříme, že projekt, který v této podobě končí 28. 2. 2013, bude pokračovat i nadále, možná jinou 

formou. Budeme kontaktovat MPSV, Krajský úřad v Hradci Králové a samosprávy měst Trutnova, 

Dvora Králové a Vrchlabí.  
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Proto žádáme podnikatele i živnostníky, kteří vnímají také jiné hodnoty, než je zisk, aby věnovali 

pozornost i níže uvedenému inzerátu:  

Staňte se i Vy našimi partnery 

Pomůžeme Vám plnit zákonné kvóty zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a snížit tak 

finanční odvody do státního rozpočtu. Pomůžeme Vám stát se společností, která je vnímavá vůči 

celospolečenskému klimatu a posiluje pozitivní hodnoty ve společnosti.  

Zájemci o tuto službu nás mohou navštívit osobně nebo kontaktovat na adrese: 

 

 

 

KamPak? Podporované zaměstnávání 

Mgr. Svitlana Sazečková 
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Zpráva o hospodaření: 

Výsledovka k 31. 12. 2011 

 

Náklady v tis. Kč  Výnosy v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu 242  601 Tržby za vlastní výrobky 24 

502 Spotřeba energie 160  602 Tržby z prodeje služeb 323 

507 DHM 166  603 Tržby z vedlejší činnosti 102 

511 Opravy a udržování 7  649 Jiné ostatní výnosy 17 

512 Cestovné 62  682 Přijaté dary 38 

513 Náklady na reprezentaci 14  691 Provozní dotace 4160 

516 Spoje 54   Výnosy celkem: 4683 

518 Ostatní služby 727     

521 Mzdové náklady 2407     

524 Zákonné sociální pojištění 759     

527 Zákonné sociální náklady 12     

549 Jiné ostatní náklady 8     

551 Odpisy dlouhodobého majetku 5     

581 
Poskytnuté příspěvky mezi organizačními 

složkami 
25 

    

Náklady celkem: 4683     

Rozvaha k 31. 12. 2011 

 

Aktiva v tis. Kč     Pasiva v tis. Kč 

18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4  901 Vlastní jmění 1162 

22 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
655  911 Fondy 440 

28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 261  932 Nerozdělený zisk -1256 

42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6  959 Ostatní dlouhodobé závazky 19 

78 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
-4  333 

Ostatní závazky vůči 

zaměstnancům 
2 

82 
Oprávky k samostatným movitým věcem a 

souborům movitých věcí 
-655  336 

Závazky ze sociálního zabezpečení 

a zdr. Pojištění 
98 

88 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku 
-261  342 Ostatní přímé daně 14 

211 Pokladna 15  346 
Závazky ze vztahu ke státnímu 

rozpočtu 
-6 

221 Bankovní účty 1255  379 Jiné závazky 500 

314 Poskytnuté zálohy na zásoby 73  389 Dohadné účty pasivní 166 

315 Ostatní pohledávky 319  Pasiva celkem: 1668 

378 Jiné pohledávky 405      

388 Dohadné účty aktivní 180     

 Aktiva celkem: 1668      
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Poděkování  

 

MPSV, KÚ Královéhradeckého kraje, město Vrchlabí, Technické služby města Vrchlabí, 

Květinářství Květa, Krpa Hostinné, obec Lánov, město Jaroměř, ZŠ Školní ve Vrchlabí, město 

Žacléř, město Hostinné, obec Jívka, společnost Siemens, Nadační fond J&T, Etela o.s. , TJ Spartak 

Vrchlabí, pan Jakub Omrt, BYT – TEX Hanka Vlachová, Studio Lady´S, pan Jaroslav Kandl, paní 

Alena Bujárková, paní Eva Pelcová a Jana Koutníková, pan Luboš Klust, pan farář Tomáš Altman, 

Dana Neméthová – praní a mandlování, Ing. Luděk Stránský, manželé Omelkovi, paní Jaroslava 

Nývltová, paní Renata Oppeltová, pan Zdeněk Kuchař, manželé Marie a Petr Chromí, MUDr. 

Blanka Rychlíková, KD Střelnice Vrchlabí, Kompakt s.r.o, W stav s.r.o. stavby a rekonstrukce, 

Společnost Mandre Group, Reas PACK s.r.o., TEXSON s.r.o., OBCHOD ZONE, Grafic projekční 

kancelář, KOVOVÝROBA - NEREZ, DOST Vrchlabí, PYROSTOP-LICHÝ, PRIAPOS s.r.o, 

SANTY STAVBY, MIPA MB spol. s.r.o., PALSTAT CAQ počítačová podpora jakosti, PRATR 

TISKÁRNA, GOS střechy, T5 TELEKOMUNIKACE VRCHLABÍ, VANĚK A SYN, 

KOMINICTVÍ HOSTINNÉ, PILA MARTIN, HELP, KAMPA s.r.o., Fy. LUDVÍK 

INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ, PLYNAŘSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE PRODEJ-MONTÁŽ-

SERVIS, RENAULT. AUTO POŠÍK-UHL JANOVICE, PRVNÍ GEODETICKÁ, LOMAX 

ALCEDO s.r.o., LESY A PARKY TRUTNOV S.R.O, EDHAL s.r.o., AGRO HYTOS Vrchlabí, 

EC SYS, Reklamy Horákova, MALPONA , MJ Vrchlabí spol. s.r.o., VCNT, STAVOTERM, 

HAŠPL, Jan KOŠTÁL plyn, voda, topení MONTÁŽ, SERVIS, PRODEJ, Vencl a spol. s.r.o., 

Miloslav Bárta - hasicí technika, BEDIMEX s.r.o., SLUŽBY MĚSTA VRCHLABÍ 

  

 

 

„Pomoc má mnoho tváří“ 
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Kontaktní údaje 

 

Adresa: Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí 

 Pražská 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

