Pomáhejte spolu s námi!

Diakonie ČCE –
středisko Střední
Čechy
Kontakt:

Jak nás můžete podpořit?
Finančně: na transparentní účet 11310207/0100;
chcete-li nám přispět tímto způsobem, kontaktujte
nás, abychom Vám mohli připravit potvrzení o daru.
Materiálně: vděčně přijímáme rozmanitou materiální
pomoc (od výtvarných a kancelářský potřeb až po
elektrospotřebiče); chcete-li nás podpořit věcným
darem, kontaktujte nás prosím, domluvíme se na
předání.

Diakonie ČCE– středisko Střední Čechy
Kouřimská 15
280 02 Kolín
IČ: 42744326
www.diakonie-stred.cz
facebook.com/diakonie.stred
Ředitel organizace:
reditel.stred@diakonie.cz, 739 244 771
Ekonomický úsek:
ekonom.stred@diakonie.cz, 731 615 674

Dobrovolnou prací: velmi vítáme všechny dobrovolníky - nabízíme dlouhodobou spolupráci i možnost
podílet se na jednorázových akcích.

Služby pro seniory:
pece.stred@diakonie.cz, 734 809 127

Kontakt:
administrativa.stred@diakonie.cz, 734 516 734

Ostatní služby:
prevence.stred@diakonie.cz, 734 410 990

Za Vaši podporu předem mnohokrát děkujeme!

Administrativa + dárcovství:
administrativa.stred@diakonie.cz, 734 516 734

Poskytované sociální
služby
Pro seniory:
Libice nad Cidlinou - Domov pro seniory
rodinného charakteru s celkovou kapacitou 30
lůžek.
Kostelec nad Černými Lesy - nabízíme zde
služby Domova pro seniory (27 lůžek) a dále
Pečovatelskou službu pro seniory žijící v domácím prostředí.

Pro osoby s mentálním, kombinovaným
handicapem a autismem:
Čáslav - na tomto pracovišti poskytujeme
klientům s lehčím stupněm postižení služby
Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické
dílny, klientům s těžším stupněm postižení
nabízíme Denní stacionář, Týdenní stacionář,
Domov se zvláštním režimem (rodinného typu)
a Odlehčovací služby.
Kolín - Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny, jejichž součástí je i provoz cvičné
kavárny „Zahrádka pod věží”.

Pomáháme potřebným již od roku 1991.

Pro matky a rodiny v krizi:

Poskytujeme celkem 12 sociálních služeb
v devíti městech a obcích Středočeského
kraje.

Vlašim - poskytujeme zde služby Azylového
domu pro matky (rodiny) s dětmi s celkovou
kapacitou 40 lůžek (16 dospělých a 24 dětí)
a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Jsme stabilní neziskovou organizací s více než
120 zaměstnanci.

Pro lidi v nepříznivé životní situaci:
V rámci služby Odborné sociální poradenství
provozujeme síť Občanských poraden. Cílem je
podpora a pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (ztráta zaměstnání, dluhy
apod.).

Naším posláním je naplňovat základní význam
slova „diakonie”, tedy sloužit lidem.
Zaměřujeme se především na pomoc seniorům, lidem s mentálním a kombinovaným
handicapem, matkám a rodinám v krizi, lidem
v nepříznivé životní situaci.

Čáslav - centrální pracoviště Občanské poradny.
Kolín, Votice, Benešov - kontaktní pracoviště.

Naše práce vychází z křesťanských hodnot
a respektuje jedinečnost každého člověka.
Klientům chceme být oporou nejen po stránce
fyzické, ale také psychické, sociální i duchovní.

Pro osoby s Alzheimerovou chorobou
a jiným typem demence:
Opolany a Pátek u Poděbrad - Domovy se
zvláštním režimem rodinného typu, kapacita
každého domova je 10 lůžek.

