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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
předkládáme Vám zprávu za druhý rok fungování Celesty
Praha, v jehož průběhu jsme se opět věnovali především
seniorské problematice. Do roku 2017 jsme vstupovali již
přestěhovaní do naší kanceláře v Řehořově ulici v Praze 3,
kde jsme na přelomu roku vytvořili pro naši činnost nezbytné
zázemí.
Rok 2017 byl pro další existenci Celesty Praha velmi významný. Důležitý impulz
pro svůj další rozvoj dostala organizace v březnu, kdy jsme zahájili realizaci dvouletého
projektu finančně podpořeného z Operačního programu Praha pól růstu a ze státního
rozpočtu ČR. Jeho cílem je na území hl. m. Prahy vytvořit nová pracovní místa
a dlouhodobě nezaměstnaným osobám umožnit zaměstnávání v oblasti služeb
pro rodinu a seniory. Tým Celesty Praha byl tak výrazně personálně posílen o další
zaměstnance, kteří pomáhají našim klientům strávit stáří doma. V druhé polovině roku
jsme díky opětovné finanční podpoře Nadace Agrofert získali prostředky na provoz této
služby pro seniory, což nám mj. umožnilo i zakoupení dalších kompenzačních
a didaktických pomůcek pro práci s klienty.
V průběhu roku jsme intenzivně pracovali na koncepčních změnách, řešili personální otázky,
organizační změny a zahájili nové aktivity. Založili jsme Kontaktní centrum pro rodinné
pečující v Děčíně, které je prostorem pomoci při poskytování péče o osoby
postižené Parkinsonovou nemocí. Naši působnost jsme rozšířili také do dalších krajů ČR,
kde jsme realizovali semináře pro pečující osoby, o kterých se více dozvíte v předkládané
zprávě. Součástí změn bylo také vytvoření nového vizuálního stylu a webových stránek,
které jsme stihli na konci sledovaného období.
Jsme velmi rádi, že se nám v uplynulém období podařilo významně navýšit kapacitu
našich služeb, za což bych na tomto místě ráda poděkovala všem podporovatelům,
sponzorům a příznivcům, kteří nám umožnili v roce 2017 naši práci dělat
na profesionální úrovni. Věříme, že nám zůstanete nakloněni i v dalších letech
a společně s námi tak našim klientům pomůžete prožít stáří v jejich přirozeném
domácím prostředí. Těšíme se na další spolupráci se všemi, kteří nejsou k osudu seniorů
a zkvalitňování života ve stáří lhostejní. Spokojenost klientů a jejich rodin je pro nás
tím nejlepším oceněním a zároveň motivací pro rozšiřování nabídky našich služeb.
Mgr. Denisa Pechová
ředitelka
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VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Celesta Praha, zapsaný ústav, je nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování
obecně prospěšných služeb a podpora rozvoje občanské společnosti.
Ústav vznikl 28. listopadu 2015 zápisem do rejstříku ústavu vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl U, vložka 290.
Celesta Praha, z.ú. je zaměřena zejména na pomoc seniorům a pečujícím rodinám.
Impulzem k jejímu založení byla osobní zkušenost zakladatelek s péčí o blízké členy
rodiny se zdravotním postižením. Překážky a nepochopení, kterým museli naši blízcí
čelit, a potíže, se kterými se museli jak oni, tak my v pozici pečující rodiny každodenně
vyrovnávat, nás motivovala k založení organizace, která přispívá k řešení alespoň části
těchto problémů. Rodinní pečující, kteří se starají o svého blízkého seniora nebo člena
rodiny se zdravotním postižením, se věnují velice nesnadné a často nesmírně
vyčerpávající práci, kterou nezřídka musí kombinovat se svým zaměstnáním a další péčí
o rodinu. Žijí proto často pod velkým tlakem. Ustát některé situace péče je nesmírně
náročné. Proto rodinám nabízíme pomoc při zajišťování péče o jejich blízké, a tak
se snažíme přispívat k prožívání lidsky důstojného života těch, kteří se z důvodu stáří
nebo zdravotního postižení o sebe postarat nemohou.
V souladu s naším posláním se věnujeme sociálnímu podnikání, a to v oblasti služeb
pro rodinu a seniory. Realizujeme projekty na podporu sociálního začleňování
znevýhodněných skupin obyvatelstva, zejména osob ohrožených na trhu práce, osob
se zdravotním postižením a seniorů. Pořádáme také vzdělávací akce pro odbornou
i laickou veřejnost a semináře a workshopy pro seniory.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
Celesta Praha, z.ú.
Sídlo: Kubelíkova 1477/17, Praha 3, 130 00
Kancelář: Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 775 976 383
E-mail: celesta@celestapraha.cz
IČ: 04490967
DIČ: CZ04490967
Číslo účtu: 2900906288 /2010
2401216100/2010
Web: www.celestapraha.cz
ID schránky: jztmuwg
Profily na sociálních sítích:
Facebook.com/Celesta Praha

ORGÁNY ÚSTAVU
29. listopadu 2017 došlo ke změně ve složení správní rady organizace.
Mgr. DENISA PECHOVÁ
STATUTÁRNÍ ORGÁN ŘEDITELKA
a zakladatelka
Telefon: 775 976 383
denisapechova@celestapraha.cz

PhDr. JINDŘICH KADLEC
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

DITA DIENE
ČLENKA SPRÁVNÍ RADY
a zakladatelka

Mgr. MARIE SVOBODOVÁ
ČLENKA SPRÁVNÍ RADY

Telefon: 737 043 837
jindrichkadlec@upcmail.cz

Telefon: 776 150 115
ditadiene@celestapraha.cz

Telefon: 607 519 607
marie.svobo@seznam.cz
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AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2017
Projekty
I.

Projekt „Zaměstnání jako účinná podpora sociálně vyloučených osob“
Reg. číslo : CZ.07.3.63/0.0//0.0/16_031/0000147

Projekt je spolufinancován z ESI prostřednictvím Operačního programu Praha
pól růstu a státního rozpočtu ČR.
Realizace: 1. 3. 2017 – 31. 12. 2018
Cíl projektu: Na území hl. m. Prahy vytvořit nová pracovní místa a osobám dlouhodobě
nezaměstnaným umožnit zaměstnávání v oblasti služeb pro rodinu a seniory.
Cílová skupina: Osoby dlouhodobě nezaměstnané evidované na ÚP ČR minimálně
po dobu šesti měsíců a nezaměstnaní ve věku 50+.
Průběh projektu: Realizace projektu byla zahájena 1. března 2017. Byla navázána
spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce pro hl. m. Prahu ve věci uspořádání
náborové akce v součinnosti s ÚP. V dubnu bylo provedeno výběrové řízení
zaměstnanců na pozice společníků/společnic pro seniory a osoby se sníženou
soběstačností, v jehož průběhu se nám podařilo vybrat a postupně zaměstnat 5 osob
znevýhodněných na trhu práce z naší cílové skupiny. V dubnu byly připraveny
personální podklady pro cílovou skupinu (pracovní smlouvy, náplně práce apod.),
obsahy vstupního školení a byla nastavena pravidla spolupráce se spolupracující
organizací - Centrem sociálně zdravotních služeb v Praze Řepích, kde od května
probíhalo vstupní vzdělávání a praxe zaměstnanců vybraných do projektu, jejímž
účelem bylo, vedle seznámení s jednotlivými službami poskytovanými seniorům,
zejména prověřit vhodnost zapojení těchto zaměstnanců do pomáhající profese,
především otestovat jejich pracovní návyky a osobnostní profil před zařazením
do vlastního pracovního procesu v domácnostech našich klientů.
Zaměstnanci z CS se v průběhu června postupně pod vedením supervizora a odborného
garanta zapracovávali na svých pozicích, průběžně se vzdělávali a během výkonu své
práce měli kdykoli dispozici intervizní a supervizní podporu, s níž mohli řešit akutní
provozní problémy, ale také případné konfliktní situace apod. Od počátku června byli
tito noví zaměstnanci pod vedením zkušených kolegů postupně zapojováni do práce
s klienty sociálního podniku, přičemž v počáteční fázi byli vedle poskytování služeb
v domácnostech klientů zapojováni také do asistence při pořádání volnočasových
aktivit pro seniory pořádaných naší organizací. Značný důraz při práci se zaměstnanci
z CS byl v počáteční fázi kladen na jejich další odborné vzdělávání a profesní růst. Jejich
brzké zapracování a osvojení kompetencí potřebných pro práci se seniory nám již
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od srpna umožnilo výrazně navýšit počet hodin služeb poskytovaných našim klientům
a dále se zaměřit na kontinuální provoz nově vytvořeného sociálního podniku.

Služby pro rodinu a seniory
I.

Služba společník / společnice pro seniory a osoby se sníženou
soběstačností

Ústav je zaměřen zejména na pomoc seniorům a pečujícím rodinám. Od roku 2016
nabízíme společnost seniorům, kteří žijí osaměle ve svých domovech. Jedná
se o poskytování služby společníka/společnice seniorům v jejich domácím prostředí.
Účelem služby je poskytnout osamělým seniorům a osobám se sníženou soběstačností
společnost, pozornost a podporu při sebeobsluze a trávení volného času. Naše služba
tak zároveň nabízí podporu i pečujícím rodinným příslušníkům těchto osob, díky níž
se mohou věnovat také svému osobnímu a profesnímu životu.
Službu provozujeme od druhé poloviny roku 2016, kdy jsme díky finanční podpoře
Nadace Agrofert získali prostředky na její
provoz, pro klienty jsme začali budovat
půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro naši
činnost vytvořili nezbytné zázemí.

Pro koho je služba určena:
• pro osamělé nebo starší osoby, které nemají
vlastní rodinu a jsou ohrožené sociálním

•
•
•
•

vyloučením;
pro starší osoby, jejichž rodina je vzdálená od místa bydliště klienta;
pro starší osoby, jejichž rodina je velmi pracovně vytížená, nebo je dočasně
nepřítomna např. z důvodu dovolené apod.;
pro osoby se sníženou soběstačností, a tím i často s omezenými sociálními
kontakty, které pro setrvání ve svém domácím prostředí potřebují pomoc druhé
osoby a jimž tuto pomoc nemohou poskytnout rodinní příslušníci;
pro starší osoby, kteří si přejí aktivně a smysluplně prožít stáří v přirozeném
domácím prostředí tak dlouho, jak je to jen možné.

Provoz služby byl v září 2017 opětovně finančně podpořen Nadací Agrofert v rámci
grantového řízení Programu „ Podpora péče o seniory v domácím prostředí“. Díky tomu
jsme mj. pro naše klienty pořídili další čtyřkolové chodítko, didaktické pomůcky (jako
např. tablet pro klienty užívaný při trénování paměti), audioknihy a odbornou literaturu
pro pečující osoby.
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V roce 2017 byla služba poskytována 27 klientům, u nichž naše pracovnice strávily
celkem 3 010 hodin.

Co služba zajistí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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podporu při každodenním zvládání péče o vlastní osobu;
podporu při zajišťování chodu domácnosti;
dohled u klientů, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost druhé osoby;
dohled nad dodržování pitného režimu;
drobné domácí práce;
trénování paměti;
doprovod na nákup, nebo mu zajistí nákup vlastními silami;
pomoc při vyhledání firem poskytujících řemeslné práce potřebné k údržbě
domácnosti;
doprovod k holiči, na pedikúru, na procházky, výlety, do knihovny, na úřad,
k lékaři, na rehabilitaci, společenskou akci atd.;
realizaci oslav narozenin, svátků atd.;
pomoc při práci s PC, např. vyhledání informací na internetu nebo asistenci
při psaní emailů apod.;
hraní společenských her;
pomoc při zpracování úředních dokumentů;
pomoc při péči o domácí mazlíčky, např. venčení psů, úklid po domácích
mazlíčcích, dopravu k veterináři apod.;
předčítání knih, novin aj.
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Výběr společnice/společníka:
Společník /společnice jsou přítomni v klientově domácnosti, stávají se součástí jeho
rodiny. Klient potřebuje mít ke svému společníkovi/společnici důvěru, jejich vzájemný
vztah proto není pouze vztahem mezi objednatelem a poskytovatelem, ale jedná
se o službu, která je založena na principu spoluúčasti a doprovázení. Proto věnujeme
výběru, zaškolení a dalšímu vzdělávání společnic a společníků zvýšenou pozornost.
Naše služby realizujeme v místě pobytu klienta v Praze a okolí, sedm dní v týdnu, včetně
víkendů a svátků, dle přání a potřeb uživatele služby.
II. Přeprava osob s možností doprovodu
(začátek realizace - říjen 2016)

Na přelomu roku 2016 a 2017 jsme začali nabízet našim klientům také přepravu
s možností doprovodu. Tato služba byla určena seniorům a osobám zdravotně
znevýhodněným, a to k zajištění nákupu, návštěvy lékaře, přátel či pietních míst,
přepravy na rehabilitace, do denního stacionáře, na úřad, apod. Služba byla
provozována po celé Praze a okolí. Z důvodu nízké efektivity služby jsme byli nuceni
ji v průběhu roku ukončit.

Vzdělávací a osvětové aktivity
I.

Školící akce pro pracovníky v sociálních službách „Parkinsonova
nemoc z pohledu pacienta“

V souladu s naším posláním poskytujeme pomoc při zajišťování péče také rodinám
starajícím se o rodinné příslušníky trpící Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovým
onemocněním, které je druhým nejčastějším degenerativním onemocněním centrálního
nervového systému.
Dříve byla Parkinsonova nemoc spojována se stářím. V současné době ale napadá čím
dál častěji také osoby v produktivním věku. Toto onemocnění není životu nebezpečné,
ale podstatně snižuje jeho kvalitu. Při nedostatku dopaminu člověk postupně ztrácí
schopnost ovládat a koordinovat svůj pohyb, svalové napětí a automatické pohyby.
Průběh a příznaky tohoto onemocnění se mohou u každého člověka projevit odlišně.
Proto se stává, že pacient bývá svým okolím nesprávně pochopen.
Hlavním cílem seminářů je seznámit pracovníky v sociálních službách nejen
se specifickými projevy Parkinsonovy nemoci a zvláštními potřebami těchto pacientů,
ale také jak mohou klientům trpícím Parkinsonem pomoci zvládat každodenní život
a zároveň jim zajistit kvalitnější péči.
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Semináře jsou vedeny zkušeným lektorem, který již šestnáct let trpí tímto
onemocněním. V roce 2017 byly níže uvedené školící akce postupně realizovány
ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby v jednotlivých krajích České
republiky:
-

15. 3. 2017 – Pečovatelská služba Varnsdorf
15. 4. 2017 – Pečovatelská služba Krupka
19. 4. 2017 – Dům s pečovatelskou službou Česká Lípa
17. 5. 2017 – Pečovatelská služba Jilemnice
18. 5. 2017 – Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou
19. 5. 2017 – Městské centrum komplexní péče, Benátky nad Jizerou
24. 5. 2017 – Domovinka - sociální služby, o.p.s., Plzeň
7. 6. 2017 – Centrum sociálních služeb Uničov
8. 6. 2017 – Charita Ostrava
8. 9. 2017 – Betanie – křesťanská pomoc, z.ú., Brno
9. 9. 2017 – Remedia plus, z.ú., Břeclav
3. 10. 2017 – Centrum sociálně zdravotních služeb Praha 6- Řepy

II.

Kontaktní centrum pro rodinné pečující

Na konci roku 2017 jsme založili Kontaktní centrum pro rodinné pečující v Děčíně, které
je prostorem pomoci při poskytování péče o osoby postižené Parkinsonovou nemocí.
Na centrum se mohou rodinní pečující obrátit o radu a získat zde informace, které jim
pomohou pečování ulehčit.
Kontaktní osoba: Jan Ďurďák
e-mail: jandurdak@celestapraha.cz
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III.

Cestování s trénováním paměti - workshopy nejen pro seniory

Od počátku roku pořádáme pro kluby seniorů workshopy na téma cestování, jejichž
nedílnou součástí jsou aktivity zaměřené na trénování paměti. S naší lektorkou Libuší
Procházkovou senioři mají možnost „procestovat“ např. Island, Peru, Znojmo a Podyjí,
Lužické hory, Madeiru, Kanárské ostrovy, Západní Čechy, Réunion, Mauricius a mnoho
dalších míst, a navíc si zábavnou formou procvičit paměť. Semináře jsme uskutečnili
např. pro seniory z MČ Praha 3 nebo MČ Praha 17, pravidelně pak v Klubu aktivního
stáří Záhřebská 15 (MČ Praha 2).
Zájemci o uspořádání semináře se mohou domluvit na tel. čísle: 775 976 383 nebo
požadavek zaslat písemně na adresu: celesta@celestapraha.cz.
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FINANČNÍ VÝKAZY
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ZÁMĚRY ORGANIZACE V ROCE 2018
Na rok 2018 plánujeme rozšířit naše aktivity poskytované v roce 2017 o dva nové
projekty zaměřené na vzdělávání a zvyšování občanských kompetencí seniorů,
a dále o jeden akreditovaný kurz pro pečující osoby:
I.

Aktivně a bezpečně ve stáří

Projekt bude realizován na základě finanční podpory Magistrátu hlavního města
Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.
Realizace: 1. 1. – 31. 12. 2018
Cíl projektu: Osvěta a lepší informovanost seniorů v oblasti komplexní bezpečnosti.
Vzdělávání seniorů a získání praktických zkušeností a nácvik konkrétního chování
v této oblasti přispěje ke snížení rizik stát se obětí trestné činnosti páchané na seniorech
a zvýšení pocitu bezpečí u seniorů v domácím prostředí, venkovním prostoru
a na internetu.
Celkem bude uspořádáno 20 seminářů a vyškoleno cca 200 seniorů na území hlavního
města Prahy.

Stránka 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

II. Zvyšování finanční gramotnosti u seniorů
Projekt bude realizován na základě finanční podpory Magistrátu hlavního města
Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.
Realizace: 1. 1. – 31. 12. 2018
Cíl projektu: Osvěta a informovanost seniorů v oblasti finanční gramotnosti. Obsahem
semináře jsou témata jako je finanční rozpočet a hospodaření domácnosti, jak si vybrat
správného mobilního operátora, správnou finanční instituci, dále ochrana spotřebitele,
následky neuvážených finančních rozhodnutí a jejich řešení.
Celkem bude uspořádáno 10 seminářů a vyškoleno cca 100 seniorů na území hlavního
města Prahy.

III. Podpora osob
do problematiky

postižených

Parkinsonovou

chorobou.

Úvod

Akreditovaný vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách - akreditace MPSV
č. A2018 / 0021-SP/ PC.
Hlavním cílem kurzu je seznámit sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
i neformální pečující nejen se specifickými projevy Parkinsonovy nemoci a zvláštními
potřebami těchto lidí, ale také jak mohou klientům trpícím tímto onemocněním pomoci
zvládat každodenní život a zároveň jim zajistit lepší péči.
Kurz je veden sociální pracovnicí, která působí v oblasti podpory seniorů a OZP a má
praxi s vedením terénních služeb, a zkušeným laickým lektorem, který již šestnáct let
trpí touto nemocí a řadu let aktivně působí v pacientských organizacích. Kurz tak kromě
zkušeností z praxe sociálních služeb a pečovatelů zprostředkuje i reflektovanou
zkušenost dlouholetého uživatele služeb, člověka postiženého Parkinsonovou nemocí
a aktivního člena pacientského spolku.
Kurz pořádáme po celé ČR, po jeho absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Rozsah programu: Jednodenní
Časový rozsah: 6 vyučovacích hodin
Forma programu: Prezenční
Kontaktní e-mail: ditadiene@celestapraha.cz
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Poděkování za podporu a spolupráci v roce 2017
Podpořili nás:

a soukromí dárci.

VELICE DĚKUJEME A OCEŇUJEME POMOC VŠECH DONORŮ, BEZ JEJICHŽ
VELKORYSÉ PODPORY BY NEBYLA ČINNOST NAŠÍ ORGANIZACE
NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI MOŽNÁ.
Chcete nás podpořit?
Pokud po pročtení této výroční zprávy máte dojem, že naše práce je smysluplná
a užitečná a že nějakou formou hájíme také Vaše zájmy a práva, budeme velmi rádi, když
se rozhodnete nás podpořit.
Za veškeré ekonomické služby a pečlivé vedení účetnictví děkujeme firmě
ASC Accounting, s. r. o.
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www.celestapraha.cz
Celesta Praha, z.ú.
Kubelíkova 1477/17, 130 00 Praha 3
IČ: 04490967, tel.: 775 976 383
e-mail: celesta@celestapraha.cz
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