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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Předkládaná zpráva mapuje čtvrtý rok fungování Celesty 

Praha, v jehož průběhu jsme se opět věnovali především 

podpoře rodinných pečujících, sociálnímu podnikání, 

seniorské problematice a vzdělávacím aktivitám. Výroční 

zpráva je příležitostí k bilancování, které rádi 

využíváme k prezentaci toho, co se nám v  uplynulém 

roce povedlo, co jsme mohli udělat lépe  a které 

činnosti nás potěšily. Přitom nezastíráme, že jako 

organizace, která se snaží neustále přicházet s něčím novým, což samozřejmě 

s sebou přináší problémy, ne vše šlo tak hladce, jak bychom si představovali.  

Dvě z mnoha událostí a akcí, které se v průběhu minulého roku odehrály, měly 

pro naši organizaci ráz přelomový. První z  nich bylo rozšíření aktivit našeho 

sociálního podniku o novou službu hospodyně do domácnosti, jejíž začátek nebyl  

jednoduchý, a to zejména z důvodu nedostatku vhodných uchazečů o tuto pozici. 

Druhou událostí zásadního významu bylo zřízení našeho Centra pro rodinné 

pečující v Praze, jehož činnost je zaměřena na podporu rodinných pečujících, jejich 

provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče a jejich 

psychosociální podporu. Za náš tým musím říci, že jsme tomu nesmírně rádi,  

protože se tak splnil náš cíl, a to vytvořit pro osoby pečující o své blízké 

profesionální, bezpečné a zároveň milé a přátelské prostředí, kam se mohou 

obracet o radu a pomoc a kde jim nabízíme podporu při překonávání těžkostí, které 

péče o blízkou osobu přináší.  

Jsme velmi rádi, že se nám i v roce 2019 opět podařilo rozšířit nabídku vzdělávacích 

aktivit, které jsme realizovali v dalších krajích ČR. V průběhu roku jsme dále intenzivně 

pracovali na koncepčních a organizačních změnách, řešili personální otázky a posílili 

náš tým o nové spolupracovníky. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem podporovatelům, sponzorům a příznivcům, 

kteří nám umožnili dělat naši práci také v roce 2019 na profesionální úrovni. Věříme, že 

nám zůstanete nakloněni i v dalších letech a  těšíme se na další spolupráci se všemi, 

kteří nejsou k osudu pečujících osob, seniorů a zkvalitňování života ve stáří lhostejní. 

 

Mgr. Denisa Pechová 

ředitelka 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 2 

VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE 

Celesta Praha, z. ú., je nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování obecně 

prospěšných služeb a podpora rozvoje občanské společnosti. Organizace je zaměřena 

zejména na pomoc rodinám pečujícím o své blízké a seniorům. V souladu s naším 

posláním se věnujeme sociálnímu podnikání, a to v oblasti služeb pro rodinu 

a domácnost. Realizujeme projekty na podporu sociálního začleňování 

znevýhodněných skupin obyvatelstva, zejména osob ohrožených na trhu práce, osob 

se zdravotním postižením a seniorů. Pořádáme také odborné kurzy pro odbornou 

i laickou veřejnost a semináře a workshopy pro seniory. 

Ústav vznikl 28.  listopadu 2015 zápisem do rejstříku ústavu vedeného Městským 

soudem v Praze, oddíl U, vložka 290. Impulzem k vzniku naší organizace 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 

starající se o svého blízkého člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora, 

se věnují 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 pomoc těmto osobám vnímáme jako naše 

hlavní poslání. 
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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  

 Mgr. MARIE SVOBODOVÁ 

ČLENKA SPRÁVNÍ RADY 

     a zakladatelka   

Telefon: 737 043 837 

jindrichkadlec@upcmail.cz 

 Telefon: 776 150 115 

ditadiene@celestapraha.cz 

 Telefon: 607 519 607 

marie.svobo@seznam.cz 

 

mailto:celesta@celestapraha.cz
http://www.celestapraha.cz/
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AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2019 

I. Projekty a služby 

1) Projekt „Celesta Praha, z.ú. – rozšíření aktivit sociálního podniku“ 

reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000711  

Projekt byl spolufinancován z ESI prostřednictvím Operačního programu Praha pól 

růstu a státního rozpočtu ČR. 

Realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 

Cílová skupina: Osoby dlouhodobě nezaměstnané evidované na ÚP ČR minimálně 

po dobu šesti  měsíců, nezaměstnaní ve věku 50+ a OZP. 

Cíl projektu: Projekt nabízí na území Hlavního města Prahy kapacitní rozšíření 

stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku Celesta Praha, z. ú. navýšením 

pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců), 

nezaměstnané osoby starší 50 let a OZP v oblasti služeb pro rodinu – pracovní pozice 

hospodyně. 

Průběh projektu:  

V průběhu roku 2019 se nám podařilo vybrat a postupně zaměstnat 5 osob 

znevýhodněných na trhu práce z cílové skupiny (dále jen „CS“) na pozicích hospodyň.  

Náš sociální podnik má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního 

začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích 

dokumentech, a tyto dokumenty jsou veřejně dostupné. 

Zaměstnanci z CS na počátku absolvovali odborné kurzy a složili zkoušku z profesní 

z kvalifikace „hospodyně do domácnosti“. Pod vedením odborného garanta 

a koordinátora se postupně zapracovávali na svých pozicích a byli zapojováni do práce 

s klienty sociálního podniku (dále jen „SP“), přičemž vedle vlastního poskytování služeb  
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v domácnostech klientů se podí-

lejí na marketingových aktivitách 

SP podniku a jsou průběžně 

zapojováni také do asistence 

při pořádání volnočasových 

a vzdělávacích aktivit 

pro seniory pořádaných naší 

organizací v pražských klubech 

seniorů, domech s pečovatelskou 

službou, komunitních centrech 

a domovech seniorů. Průběžně 

tak významným dílem přispívají 

k rozvoji místní komunity.  

Zaměstnanci se dále průběžně vzdělávají a během výkonu své práce mají kdykoli 

k dispozici intervizní a supervizní podporu, s níž mohou řešit akutní provozní 

problémy, ale také případné konfliktní situace apod.  Značný důraz při práci 

se zaměstnanci z CS v průběhu celého projektu je kladen na jejich další odborné 

vzdělávání a profesní růst.  

Průběžně jsou v plné míře naplňovány principy SP, přičemž naše činnost přednostně 

uspokojuje potřebu místní komunity a využívá místní zdroje. Aktivity, které náš SP 

prostřednictvím zaměstnanců z CS v uplynulém roce nabízel, přispívaly ke zlepšení 

situace pečujících rodin a seniorů ohrožených sociálním vyloučením. V tomto aspektu 

vnímáme velmi důležitý prvek místního prospěchu, kdy jsou přednostně uspokojovány 

potřeby místní komunity a místní poptávky. V tomto směru jsme rozvíjeli spolupráci 

také s místními organizacemi, které působí v sociální oblasti a v oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti (místní seniorské kluby, Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl. m. 

Prahu aj.). 

2) Projekt „Centrum pro rodinné pečující v Praze“ 

reg. číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287 

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 
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Realizace:                             

1. 8. 2019 – 31. 1. 2022 

Cílová skupina: 

Neformální pečující 

z Hlavního města Prahy. 

Cíl projektu: Centrum 

pro rodinné pečující 

v Praze si klade za cíl 

zásadně zlepšit podmínky 

pro poskytování rodinné 

neformální péče o seniory v Praze. Projekt je zaměřen  na podporu neformálních 

pečujících, jejich provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské 

péče a jejich psychosociální podporu. 

K tomuto účelu bylo vybudováno  v Praze 3 Centrum pro rodinné pečující Praze (dále 

jen „CpRP), které se orientuje na specifické potřeby osob pečujících o seniory závislé 

na péči druhé osoby. V CpRP pečující získává kontaktní místo a osobu (poradce 

pro rodinné pečující), která jeho situaci nahlédne v celé šíři.  Díky CpRP je možné 

překonat roztříštěnost podpory a dostupných služeb a vytěžit tak maximum 

ze stávajících systémů sociálních, zdravotních a komunitních služeb a dílčích služeb 

orientovaných na neformální pečující. Multidisciplinární tým našeho Centra poskytuje 

pečujícím kompletní poradenství „pod jednou střechou“, aniž by museli sami hledat 

zdroje pomoci u řady institucí. 

Pečujícím osobám poskytujeme individuální podporu i možnost zapojit 

se do skupinových workshopů a psychorelaxačních setkání. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách CpRP: https://celestapraha-

pecujici.cz/ 

 

3) Projekt „Dětská skupina Celesta“ 

reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014374 

https://celestapraha-pecujici.cz/
https://celestapraha-pecujici.cz/
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Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

a státního rozpočtu ČR. 

Realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 

Cíl projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb. na území 

MČ Praha 3. Projekt tak pomáhá řešit poptávku rodičů dětí v předškolním věku 

po dostupných zařízeních péče o jejich potomky a umožňuje jim tak brzký návrat na trh 

práce. Jedná se podnikovou dětskou skupinu určenou pro děti našich zaměstnanců  

a partnerů. Kapacita zařízení bude 6 dětí ve věku 1-6 let. 

4) Služby pro rodinu a domácnost – společnice pro seniory 

Naše organizace nabízí službu společnice, jejímž účelem je poskytnout osamělým 

osobám a seniorům společnost při trávení volného času. Tato služba pomáhá 

zejména rodinám starajícím se o starší rodinné příslušníky, jimž usnadňuje věnovat 

se svému osobnímu a profesnímu životu. Službu provozujeme od druhé poloviny 

roku 2016.  

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 8 

Co služba zajistí: 

• Společnost v domácnosti klienta, povídání, naslouchání, předčítání 

• Trénování paměti 

• Hraní společenských her 

• Doprovod na procházky, na nákup, do kavárny, k holiči, na pedikúru, výlety, 

do knihovny, na úřad, k lékaři, na rehabilitaci, společenskou akci atd. 

• Obstarání běžného nákupu a pochůzek 

• Drobné domácí práce (běžný úklid, praní, žehlení apod.) 

• Pomoc při vyhledání firem poskytujících řemeslné práce potřebné k údržbě 

domácnosti 

• Realizaci oslav narozenin, svátků atd. 

• Pomoc při práci s PC, např. vyhledání informací na internetu, objednání nákupu, 

nebo asistenci při psaní emailů apod. 

• Běžnou péči o domácí mazlíčky, např. venčení psů, úklid po domácích mazlíčcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 9 

II. Vzdělávací aktivity 

1) Akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách 

− Podpora osob postižených Parkinsonovou chorobou. Úvod do problematiky      

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 každo-

denní život a zároveň jim zajistit lepší péči. 

Kurz pořádáme po celé ČR, po jeho absolvování obdrží účastníci osvědčení.  

Rozsah programu: Jednodenní 

Časový rozsah: 6 vyučovacích hodin 

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 osmáct let trpí 

touto nemocí a řadu let aktivně působí v pacientských organizacích. Kurz tak kromě 

zkušeností z praxe sociálních služeb a pečovatelů zprostředkovává i reflektovanou 

zkušenost dlouholetého uživatele služeb, člověka postiženého Parkinsonovou nemocí 

a aktivního člena pacientského spolku.  

 

− Sociální služby z hlediska osob se zrakovým postižením – úvod do problematiky  

Akreditace MPSV č.  A2018/0712-SP/PC/VP 

Cílem kurzu je poskytnout základní informace potřebné pro podporu osob se zrakovým 

postižením v sociálních zařízeních pro tuto cílovou skupinu i v zařízeních zaměřených 

primárně na jiné okruhy osob. Cílovou skupinou jsou osoby úplně nebo prakticky 
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nevidomé, silně nebo středně slabozraké a osoby aktuálně ztrácející zrak. Kurz 

objasňuje základní pojmy týkající se cílové skupiny, relevantní podpůrné služby, 

specifika různých forem komunikace, bezbariérovost z hlediska nevidomých 

a slabozrakých osob, zásady jejich bezpečného doprovázení aj. Poskytuje základní 

informace pro každodenní práci se zrakově postiženými, principy komunikace 

a doprovázení, informace využitelné v základním sociálním poradenství cílové skupině. 

Kurz je veden lektorem s vlastní zkušeností se zrakovým handicapem a s mnohaletou 

zkušeností v sociální práci s cílovou skupinou a lektorováním.  Kurz je interaktivní 

a je doplněn uceleným studijním materiálem.  

Rozsah programu: Jednodenní 

Časový rozsah: 8 vyučovacích hodin 
 

 

2) Semináře a workshopy pro seniory 

 

− Aktivně a bezpečně ve stáří 

 

Projekt byl realizován na základě finanční podpory Ministerstva práce a sociálních 

věcí v rámci dotačního Programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských 

a proseniorských organizací s celostátní působností (ev. č. 728 projektu) a Magistrátu 

hlavního města Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního 

města Prahy (ev. č. projektu 6020). 

Realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019 

Cíl projektu: Osvěta a lepší informovanost seniorů v oblasti komplexní bezpečnosti 

a zdravého životního stylu. Obsahem seminářů byla témata rozdělená do více modulů 

z oblasti bezpečnosti a prevence demence (cestování s trénováním paměti). Získání 

praktických dovedností a nácvik konkrétního chování má za cíl přispět ke snížení rizik 

stát se obětí trestné činnosti páchané na seniorech a zvýšení pocitu bezpečí starších 

osob v domácím prostředí, venkovním prostoru a na internetu.  
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Celkem bylo uspořádáno 45 interaktivních seminářů a vyškoleno 672 seniorů, 

z toho 405 osob v průběhu 25 seminářů v 6 krajích ČR (projekt č. 728) a 267 osob 

v rámci 20 seminářů na území hlavního města Prahy (projekt č. 6020). 

Projekt zcela splnil svůj účel, tedy osvětu a informovanost v oblasti komplexní 

bezpečnosti s cílem minimalizovat možná bezpečnostní rizika v domácím prostředí, 

venkovním prostoru a v digitálním prostředí.  Zvýšením občanských kompetencí získali 

senioři funkční a faktické znalosti, které jim umožní lépe řešit nepříznivé sociální 

a životní situace spojené s ubýváním fyzických a psychických sil ve stáří a ohrožením 

autonomie v různých oblastech jejich života.  

 

- Zvyšování finanční gramotnosti u seniorů 

 

Projekt byl realizován na základě finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy 

z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy (ev. č. 

projektu 6021 ). 
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Realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019 

Cíl projektu: Osvěta a informovanost seniorů v oblasti finanční gramotnosti. Obsah 

seminářů: témata jako 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 bylo uspořádáno 20 seminářů a vyškoleno cca 241 seniorů na území 
hlavního města Prahy.  

Projekt splnil své poslání, tedy osvětu v oblasti finanční gramotnosti s cílem 

minimalizovat možná rizika zadlužení a insolvence seniorů, do kterého by se mohli 

senioři dostat neuváženým jednáním a neznalostí problematiky. 

 
 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 13 

FINANČNÍ VÝKAZY 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 14 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 15 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 16 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 17 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 18 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 19 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 20 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

 

Stránka 21 

 
Poděkování za podporu a spolupráci v roce 2019  

Podpořili nás: 
  

                          

                                               

 

 

 

a soukromí dárci. 

 

VELICE DĚKUJEME A OCEŇUJEME POMOC VŠECH DÁRCŮ, 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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Celesta Praha, z.ú. 
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IČ: 04490967, tel.: 775 976 383 
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