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ÚVOD 

 
 
Vážení, 

 

 dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře 

AKORD za rok 2021, ve které Vás chceme seznámit s činností a 

hospodařením naší organizace. 

 

 Rok 2021 byl vzhledem k zostřené covidové době pro chod stacionáře 

náročný. Neustále jsme se museli přizpůsobovat covidovým opatřením, tak 

abychom zachovali chod stacionáře a zároveň neohrozili bezpečí klientů a 

zaměstnanců. Ukázaly se naše silné stránky, kterými jsou týmová soudržnost, 

organizační pružnost, schopnost improvizace a krizového rozhodování. V 

krizových situacích jsme si prohloubili vztahy s našimi klienty a jejich rodinami, 

zefektivnila se komunikace uvnitř stacionáře. Vyšel na zřetel a potvrdil se 

smysl a potřebnost našich služeb pro naše klienty a jejich rodiny. 

 Postihly nás ale i dvě nejtěžší tragédie a to „odchod“ našich milovaných 

klientů Tomíka a Páji. 

 Věříme, že další rok bude klidnější a budeme moci naše služby 

poskytovat v „normálních“ podmínkách a ve standardní kvalitě. Těšíme se na 

spolupráci. 

 

 

 

 

 

Mgr. Irena Dušková 

Mgr. Petr Macek a kolektiv spolupracovníků 



 

 

DENNÍ STACIONÁŘ AKORD 

SLUŽBA PRO LIDI S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

HISTORIE ORGANIZACE 

Jsme nestátní nezisková organizace s pětadvacetiletou historií 

poskytování služeb pro děti, mládež a dospělé lidi s těžkým zdravotním 

postižením. 

 V roce 1995 službu zřídilo Občanské sdružení AKORD, které v roce 

2015 změnilo právní subjektivitu dle nového občanského zákoníku na zapsaný 

spolek. Od roku 2007 poskytujeme registrovanou službu denního stacionáře 

dle § 46 zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. Poskytujeme 

profesionální ambulantní služby klientům z Prahy. 

 

SLOŽENÍ ODBORNÉHO TÝMU 

Ředitelka organizace, osobní asistenti, sociální 

pracovníci, speciální pedagog, fyzioterapeutky, 

ekonom, hospodářka, muzikoterapeut, 

canisterapeutka. 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA – KOMU POMÁHÁME 

 Poskytujeme služby lidem ve věku od 6 do 45 let, s mentálním, 

zdravotním a kombinovaným postižením. Naši klienti jsou v důsledku svého 

postižení závislí na pravidelné podpoře druhých lidí. Jsme tu pro ty, co chtějí 

trávit přes den čas v malém rodinném kolektivu s počtem max. 15-ti klientů. 



 

 

CÍLE SLUŽBY - K ČEMU NAŠE SLUŽBA KLIENTŮM SLOUŽÍ 

Soběstačnost 

 Získat, zvýšit či udržet si co největší míru soběstačnosti v péči o sebe. 

Příklady: chodit sám na záchod, naučit se jíst lžící, uklízet po sobě nádobí. 

Emancipace 

 Rozvíjet možnosti projevovat vlastní vůli. 

Příklady: umět se zabavit, objednat si oblíbené jídlo, říci si o pomoc. 

Rozvoj osobnosti 

 Mít dostatek adekvátních podnětů a zážitků. 

Příklady:  připravovat si svačinu, muzicírovat, sportovat, chodit na výlety. 

Integrace 

 Být součástí „normální“ společnosti. 

Příklady: chodit na nákupy, do knihovny, do divadla, na kulturní akce. 

Socializace 

 Umět vycházet s ostatními. 

Příklady: umět se přizpůsobit ostatním, být s někým kamarád, ctít autoritu. 

 

 

 

 



 

 

ZAJIŠTĚNÍ NADSTANDARDNÍ KVALITY SLUŽEB 

 Odborným garantem je vedení zařízení, které zajišťuje správnou 

koordinaci všech aktivit konaných pod hlavičkou Denního stacionáře AKORD. 

 Služby poskytujeme dle schválených metodických postupů, které vznikly 

na základě dobré letité praxe a odpovídají zákonným požadavkům a 

odborným standardům kvality. 

 Ke zlepšování kvality služeb používáme zpětnou vazbu od klientů, 

rodinných příslušníků, opatrovníků a všech zaměstnanců stacionáře. 

 

 Zvyšování kvality služeb a řízení organizace zajišťujeme pravidelným 

vzděláváním všech pracovníků, formou účastí na odborných stážích, 

akreditovaných kurzech či školeních. V zařízení funguje pravidelná podpora 

nezávislým odborníkem – supervize. 

 

Pro kvalitní zajištění služby se držíme těchto zásad 

 

• Zachování a rozvoj důstojného 

života klientů 

• Předcházení sociální izolace a 

vyloučení klientů 

• Autonomie klientů - právo volby 

klienta 

• Individuální přístup ke klientům 

• Rozvoj osobnosti klienta 

• Zlepšení kvality života 

• Profesionalita pracovníků 

• Bezpečný prostor 



 

 

PROVOZ STACIONÁŘE 

Otevírací doba 

Denní stacionář funguje každý všední den od 7 do 17 hodin. 

 

7,00 - 9,00  příchod klientů, volný program (individuální nebo kolektivní) 

9,00 - 9,30  příprava na svačinu, hygiena 

9,30 - 10,00  svačina 

10,00 - 11,30  skupinové aktivity dle individuálních plánů, účast na programech  

   pořádaných mimo stacionář 

11,30 - 12,00  příprava na oběd, hygiena 

12,00 - 13,00  oběd 

13,00 - 14,00  odpočinek, polední klid 

14,00 - 15,00  hygiena, svačina 

15,00 - 16,00  skupinové nebo individuální aktivity dle individuálních plánů 

16,00 - 17,00  volný program (individuální nebo kolektivní) 

 

 V době letních prázdnin je stacionář z důvodu čerpání dovolených po 

dobu pěti týdnů uzavřen. 

 



 

 

Dostupnost služby 

 Stacionář je umístěn v běžné zástavbě v centru Vinohrad. Služba je 

dobře dostupná ze stanice metra Náměstí Míru či tramvajové zastávky. 

Zařízení je bezbariérové - máme výtah přístupný z přízemí objektu a WC jsou 

uzpůsobeny pro osoby s handicapem. Prostory jsou zařízeny civilně, aby se 

klienti mohli cítit „jako doma“. 

Stravování 

 Klienti mají možnost se v rámci pobytu třikrát denně stravovat. Svačiny 

připravujeme ve stacionáři. Obědy (výběr ze 7 jídel) nám zajišťuje externí 

dodavatel Je dodržována zásada pestrosti a rozmanitosti stravy.  Při plánovaní 

svačin a objednávání obědů vycházíme z přání obědů, preferencí a dietních 

omezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAXE, STÁŽE, DOBROVOLNÍCI 

 Denní stacionář Akord má navázanou spolupráci s několika středními, 

vyššími a vysokými školami, které jsou zaměřené na vzdělávání budoucích 

zdravotních sester, ošetřovatelů, speciálních pedagogů a sociálních 

pracovníků. 

 Zároveň umožňujeme absolvovat odborné stáže kolegům z jiných 

sociálních služeb a kvalifikačních kurzů. 

 



 

 

 Z důvodů protikoronavirových opatření (omezení kontaktu  klientů s 

třetími osobami ve službě), byla realizace stáží značně omezena. 

JAKÉ AKTIVITY S KLIENTY DĚLÁME 

Osobní asistence 

 Klientům je dle potřeby poskytována asistence v péči o sebe (např. při 

oblékání, hygieně, stravování, přesunech...). Při všech aktivitách a sebe-

obslužných činnostech je klientům poskytovaná přiměřená aktivizující podpora 

- tzn. neděláme za klienty to, co mohou zvládnout sami nebo s menší 

podporou. Dbáme na slušné, důstojné zacházení. Dokážeme se postarat i o 

klienty s intenzivní potřebou podpory a zvýšenou potřebou bezpečí. 

 

Individuální aktivity 

 Každý z klientů má vypracovaný plán realizace individuálních cílů, který 

popisuje, co se s klientem má dělat, aby byl ve službě spokojený a jeho pobyt 

zde splnil jeho individuální potřeby a přání. 

Oblíbené individuální aktivity: 

• chodit ven mezi lidi 

• muzicírovat 

• vyrábět dárky pro své blízké, 

• pomáhat s domácími pracemi, 

• učit se vařit a připravovat svačiny, 

• hrát společenské hry, 

• povídat si o tom, co mě zajímá, 

• odpočinout si v polohovacím křesle, 

• uvařit si kávu a v klidu si ji vypít, 

• hrát si s oblíbenými hračkami, 

• poznávat nová prostředí, zážitky a lidi 



 

 

Skupinové aktivity 

 Skupinové programy jsou organizované každý den dopoledne. Do 

plánování jsou zapojováni klienti tak, aby aktivity odpovídaly jejich přáním a 

schopnostem. 

Oblíbené skupinové aktivity: 

• Pohybové aktivity – rozcvičky, cvičení na balónech, ping pong, boccia, 

boxování u pytle, opičí dráhy, tančení, houpačka, "blbnutí".... 

• Soutěže - vědomostní kvizy, 

dovednostní hry, hry rozvíjející 

smyslové schopnosti, společenské 

hry 

• Relaxace - masáže, 

aromaterapie, relaxační hudba, 

vířivka, polohování, bazální 

stimulace 

• Praktické dovednosti - úklid, vysávání, praní a věšení prádla, umývání 

nádobí, příprava stolování, drobné opravy v zařízení, výzdoba. 

• Promítání, poslech, čtení - tematické knihy, encyklopedie pro dospělé, 

časopisy, filmy, videoklipy. 

• Povídání - na dané téma s cílem rozvoje rozumových schopností a 

komunikace (např. o tradicích, aktuálních událostech, žhavých 

tématech). 

• Canisterapie - program  vede canisterapeutka se speciálně cvičeným 

psem. 

• Výroba - dekoračních a ozdobných předmětů, rekvizit, sázení rostlin, 

výroba dárků pro rodiče, záložky do knih, ruční mýdla, svíčky, trička. 

• Výtvarné techniky - malování, kreslení, modelování, sádrování, koláže, 

práce s různými materiály. 

• Muzicírování - zpívání s muzikoterapeutem a kytarou, bubínky atd. 

• Vycházky a výlety – do parků, „do města“, do knihovny., návštěva 

kulturních a společenských akcí. 



 

 

PROGRAMY MIMO PROSTORY STACIONÁŘE 

Nejméně jednou týdně organizujeme 

program mimo stacionář, tak, aby klienti 

nebyli izolováni ve světě lidí s postižením 

a dostali se do běžného „života. Ostatním 

obyvatelům a návštěvníkům Prahy tak 

zprostředkováváme zkušenost, že za 

slupkou postiženého člověka, se u našich 

klientů skrývají normální mladí lidé, kteří mají stejná přání a potřeby jako ti 

ostatní. 

Chodíme na procházky do místních parků, chodíme na farmářské trhy, s 

klienty nakupujeme v místních obchodech, bereme je sebou na úřady, poštu 

atd. 

Jednou měsíčně pořádáme celodenní akci – výlet, návštěvu kulturní akce, 

výstavy, piknik. Pravidelně navštěvujeme divadelní představení zdejšího 

divadla D21, chodíme do místní pobočky Městské knihovny. 

LETNÍ TÝDENNÍ POBYT V PŘÍRODĚ 

Každoročně pořádáme letní 

týdenní pobyty pro naše klienty, 

aby si jejich rodiče mohli 

odpočinout a načerpat síly do 

celoročního pečujícího maratónu. 

Počátkem července jsme strávili 

týden na jihočeském statku v 

bezbariérovém rekreačním 

zařízení Buková, které spadá pod 

Jedličkův ústav.  Týden jsme strávili vycházkami, opalováním, koupáním v 

bazénu, hráli jsme různé hry, udělali jsme si diskotéku, opékali buřty, chodili na 

houby. 



 

 

FYZIOTERAPEUTICKÁ PÉČE 

  

Fyzioterapeutickou péči zajišťují odborné fyzioterapeutky stacionáře. 

Fyzioterapie AKORD je zaregistrovaná na MHMP jako nestátní zdravotnické 

zařízení FYZIOTERAPIE při DS AKORD. 

 Službu využívají stálí klienti stacionáře jako fakultativní – doplňkovou 

službu v rámci programu, tak i zájemci z řad široké veřejnosti z Prahy 2 a 

okolí. Fyzioterapeutické služby využívají také obyvatelé se zdravotním 

postižením z bezbariérového domu v ulici Jana Masaryka 38, kde fyzioterapie 

probíhá. 

Služba fyzioterapie probíhá za podpory Městské části Praha 2 a Magistrátu hl. 

města Prahy. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Ředitelka       Mgr. Irena Dušková 

Ekonom, zajištění webových stránek   Jiří Dušek 

Sociální pracovník /koordinátor asistentů  Mgr. Petr Macek 

Sociální pracovnice     Mgr. Jana Návarová 

Speciální pedagog      Mgr. Gabriela Altnerová 

Osobní asistenti /ky:     Jan Sünderhauf DiS 

        Bc. Lenka Páchová 

        Petr Šedivý 

        Jana Mikovcová 

        Martin Ječmínek 

        Renata Koukalová 

Muzikoterapeut      Radek Kurc 

Canisterapeut      Martina Holmanová  

Vedoucí Fyzioterapie     Mgr. Eva Ganev 

Fyzioterapeutka      Květa Kratinová DiS. 

Hospodářka       Jana Mikovcová 

Úklid        Renata Koukalová 

 

Ekonomické služby a poradenství    Ing. Helena Čmejlová a kolektiv 

        ACCOUNT CZ a BOSONY, s.r.o. 



 

 

NÁKLADY

Spotřeba materiálu

Ostatní 214 039 ,- Kč

Covid 227 297 ,- Kč

Kancelářský materiál 21 770 ,- Kč

Drobný majetek do 3 000,- 13 555 ,- Kč

Drobný majetek do 3 000,- - 40 000,- 77 536 ,- Kč

Pracovní oděvy 7 816 ,- Kč

Pro klienty (léky…) 139 860 ,- Kč

Odborná literatura, tisk 29 518 ,- Kč

Potraviny (stravování klientů) 212 100 ,- Kč

Spotřeba energie 27 410 ,- Kč

Spotřeba ostatních neskladových dodávek 55 616 ,- Kč

Opravy a udržování 89 030 ,- Kč

Náklady na repre 15 497 ,- Kč

Služby

Ostatní 67 065 ,- Kč

Ekonomické 300 000 ,- Kč

Poštovné 9 387 ,- Kč

Telefonní poplatky 80 272 ,- Kč

Školení a kurzy 54 190 ,- Kč

Služby k nájmu 36 648 ,- Kč

Osobní náklady

Mzdové náklady 6 643 524 ,- Kč

Mzdové náklady – OON 256 000 ,- Kč

Zákonné sociální pojištění 1 678 913 ,- Kč

Zákonné zdravotní pojištění 611 161 ,- Kč

Zákonné sociální náklady – úrazové pojištění 28 523 ,- Kč

Zákonné sociální náklady – preventivní péče 650 ,- Kč

Ostatní daně a poplatky 100 ,- Kč

Kursové ztráty 77 ,- Kč

Jiné ostatní náklady

Bankovní poplatky 10 649 ,- Kč

Pojištění 20 387 ,- Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 6 875 ,- Kč

Daň z příjmů – dań z úroků 4 ,- Kč

Náklady celkem 10 935 467 ,- Kč

PŘÍJMY

stravování klientů 104 570 ,- Kč

Ozdravný pobyt 58 500 ,- Kč

Příspěvek na péči klientů 543 338 ,- Kč

Úroky 20 ,- Kč

Jiné ostatní výnosy 17 110 ,- Kč

Přijaté příspěvky – právnické osoby 740 580 ,- Kč

Přijaté příspěvky – fyzické osoby 37 500 ,- Kč

Provozní dotace

MPSV – COVI_19 program C 726 909 ,- Kč

MPSV – COVI_19 program E 422 074 ,- Kč

MHMP – sociální grant 2 290 000 ,- Kč

MHMP – sociální dotace 5 700 000 ,- Kč

MHMP – zdravotní grant 375 500 ,- Kč

MČ Praha 2 – sociální dotace 450 000 ,- Kč

MČ Praha 2 – zdravotní dotace 170 000 ,- Kč

Příjmy celkem 11 636 101 ,- Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCR 2021 

 

  



 

 

REVIZNÍ ZPRÁVA 2021 

 



 

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2021 PODPOŘILI 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

 
 
 

Magistrát Hlavního města Prahy (odbor sociální a zdravotní) 
 

 
 
 

Městská část Praha 2 

 
 
 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
 

 
 
 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 
 

 
 
 

Help Cup, z.s. 
 

 
 



 

 

Soukromé osoby: 

Klára Hamatová 

Iveta Hančlová 

Anna Lounková 

Naděžda Reichová 

 

Fyzické osoby – zaměstnanci Raiffeisen stavební spořitelny a.s.: 

 

Eva Bártová 

Lenka Brdlíková 

Pavel Čejka 

Milan Dvořák 

Michaela Fingerová 

Šárka Jáchimová 

Jana Jeřichová 

Dagmar Jonášová 

Hana Lajdová 

Marcela Loučková 

Daniela Ostašovová 

František Pavelka 

Alena Pažoutová 

Vlastimila Řiháková 

Veronika Sklenářová 

Ylona Tošnerová 

Jaroslava Trojanová 

Anna Vítková 

Milan Žáček 

 

 



 

 

KONTAKTY 

 

Denní stacionář AKORD 

 

Adresa:   Záhřebská 36 

   120 00 Praha 2 

IČO:   68403844 

Telefon:  222 519 716 

   222 541 604 

602 393 668 

E-mail:  dsakord@grbox.cz 

 

Web:   www.dsakord.cz 

 

Bankovní spojení: 1734399/0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomíku a Pájo, navždy zůstanete v našich srdcích. 

mailto:dsakord@grbox.cz
http://www.dsakord.cz/

