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DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ



Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce 

jsme si připomněli 110 let od vzniku České Diakonie, kterou společně ustavily evangelické církve v Čechách. 

Nejkratší historii má znovuobnovená diakonická práce Českobratrské církve evangelické – slavíme 25 let Diakonie 

ČCE. Možná si vzpomínáte na batolecí léta i období puberty a vzdoru. Dnes je naše Diakonie plná mladistvé síly 

a elánu do života. S hrdostí a optimismem vykročila do světa. S bohatými zkušenostmi, obohacena o nespočetné 

příklady dobré praxe a dobře odvedené práce. 

Dávno jsou časy, kdy po sametové revoluci vznikala nová střediska Diakonie ČCE a rostla jak houby po dešti. 

Po bouřlivých a hektických dobách vyvstala související potřeba dát střediskům a speciálním školám jasná pravidla 

a strukturu. Máme jednoho společného zřizovatele, patříme k sobě do jedné „rodiny“ a z toho vyplývá společná 

strategie a jednotné postupy v důležitých oblastech života Diakonie ČCE. Chceme být jedinečnou, silnou, efektivní 

a profesionální organizací.  S tím velmi souvisí jednotná značka, jasná a srozumitelná identita.

Musíme si přiznat, že v současné době panuje v tomto ohledu stále ještě mnohý zmatek, nepřehlednost a nejednot-

nost. V minulosti byly učiněny různé dílčí kroky, které však nevedly ke sjednocení, ale různorodosti názvů středisek 

a škol, log, propagačních předmětů, tiskovin a firemních dokumentů.

Z těchto důvodů byl připraven Manuál korporátní identity, který navazuje na původní Logomanuál.

Naším záměrem je sjednocení základních firemních materiálů tak, abychom se stali jasnou, srozumitelnou 

a respektovanou značkou, která je stejná od Chebu až do Ostravy.

Kromě nezbytných kapitol o vizuálním stylu a jeho aplikaci v konkrétních příkladech zde najdete rovněž důležitou 

kapitolu o strategii, filosofii a etice značky Diakonie ČCE.

Tento Manuál byl projednán a schválen Správní radou Diakonie ČCE a já mám velkou naději, že se manuálem 

začnete řídit a budete respektovat dohodnutá pravidla jednotné značky Diakonie ČCE.

 

Děkuji vám za spolupráci a přeji vše dobré v „novém kabátě“! 

V červenci 2014

Bc. Petr Haška, 
předseda Správní rady Diakonie ČCE
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1.0 
STRATEGIE A FILOSOFIE



Než se vydáme dále, vysvětleme si krátce, co znamenají pojmy, které jsou pro pochopení strategie a filozofie působnosti Diakonie ČCE (DČCE) důležité, totiž 

značka, korporátní image a identita.

Značka

Značka (anglicky brand) je označení pro souhrn informací, jež jsou spojeny s určitým konkrétním produktem či společností. Značka vytváří asociace a očekávání 

s nimi spojené a její součástí je zpravidla název, logo, slogan, vizuální identita a další prvky. 

Korporátní image

Způsob, jakým chce být společnost vnímána a jak se prezentuje cílovým skupinám (souhrn představ o společnosti a postoj cílových skupin k ní). 

Pojem korporátní, firemní image tedy představuje souhrnnou představu veřejnosti o dané společnosti či subjektu, jež vzniká na základě prezentace firmy 

navenek. Jde o souhrnný obraz organizace, který lze ve zjednodušené formě vnímat na škále pozitivní - negativní (image, dojem). 

Korporátní identita

Souhrn pravidel, tezí, symbolů a jejich obsahů, se kterými se společnost (skupina) identifikuje a která je základem její vnitřní soudržnosti (motto, poslání, značka, 

logo, vnitřní pravidla, organizační struktura aj.). Korporátní, firemní identita je jedním z hlavních nástrojů, kterým může určitý subjekt budovat svou image (viz 

„korporátní image“). Pro budování pozitivního dojmu je důležité, aby firma vystupovala navenek promyšleně a koordinovaně, přičemž toto chování vychází 

z filosofie a cílů, kterých chce subjekt dosáhnout. Do korporátní identity lze tedy zařadit vše od chování zaměstnanců a vnitřní firemní kultury, přes vizuální 

prezentaci a styl marketingové komunikace a propagace až po kvalitu produktů či nabízených služeb. Chce-li být firma úspěšná na poli budování pozitivní 

image, musí se soustředit na všechny tyto aspekty (které jsou samozřejmě mezi sebou provázány). 

1.1

ÚVOD



Diakonie ČCE je dnes druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc. O tuto pozici pravděpodobně v blízké budoucnosti 
nepřijdeme, ale neměli bychom usínat na vavřínech. Diakonie ČCE má ambice růst a být neustále aktivní, živou organizací v pohybu. 
Jedním z důležitých kroků, jak daného cíle dosáhnout, je budování a prezentace jednotné značky. Značka DČCE je spoluvytvářena následujícími prvky:

Cílová skupina
Ti, k nimž primárně hovoříme, a kterým je určena naše komunikace. 

Příběh značky
Jak vznikla diakonická služba, Diakonie ČCE a symbol diakonického kříže a koruny. Jak můžeme my sami s příběhem značky vhodně pracovat. 

Podstata značky a slogan
Vyjádření hodnot, principů a poslání Diakonie. 
Návod, jak pracovat se sloganem „Pomoc má mnoho tváří“.

Vizuální styl
Pomáhá vyjádřit a naplňovat strategii značky. 
Jednotlivé elementy vizuálního stylu tvoří logo, resp. loga, typografie (písmo), barevnost a tonalita značky - styl používaných fotografií i jazyka, kterým k cílové 
skupině hovoříme.  Kromě stanovení pravidel si v příslušné kapitole ukážeme, jak se vizuální styl aplikuje do života, a to od vizitky přes reklamní leták 
až kupříkladu po polep auta. 
Podrobněji se těmito body budeme zabývat v následujících kapitolách.
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Při tvorbě propagačních materiálů je nutné neustále myslet na cílovou skupinu Diakonie ČCE. Vnímání značky konečným uživatelem se často výrazně liší 

od toho, jak značku vnímá její vlastník. Cílem veškerých komunikačních aktivit by proto mělo být budování požadovaného / definovaného obrazu značky

 a vhodných asociací v myslích příslušníků cílové skupiny.   

Služby Diakonie ČCE jsou určeny následujícím skupinám uživatelů:

    Děti a mladí lidé

    Rodina, lidé v partnerských vztazích

    Lidé v nouzi vč. příjemců humanitární a rozvojové pomoci

    Lidé s postižením

    Senioři
    Umírající

Našimi klienty jsou lidé, kteří se (buď oni sami, nebo jejich blízcí) nacházejí v určité životní situaci či etapě svého života, kdy se neobejdou bez pomoci druhých. 

Přesto je pro ně zásadní zachovat si vlastní důstojnost, jedinečnost a nebýt pouhým „objektem péče“. Oceňují, pokud se k nim okolí a pracovníci sociálních 

a zdravotních služeb chovají laskavě a solidárně. Vědomí, že dostanou jak materiální pomoc, tak duchovní oporu, a to bez jakékoliv diskriminace, je pro ně velmi 

důležité. Diakonie ČCE svou pomoc nenabízí jen v rámci České republiky, ale cestou rozvojové pomoci také v zahraničí. 

Diakonie ČCE současně promlouvá i k potenciálním klientům, dárcům či dobrovolníkům. K zástupcům veřejných institucí, zákonodárcům, kontrolním orgánům, 

novinářům, konkurenci apod. K jednotlivcům či skupinám z řad široké i odborné veřejnosti. 

Cílovou skupinou se de facto stává celá společnost, neboť vnímání Diakonie ČCE jako silné pomáhající organizace (mj. prostřednictvím budování značky) zpětně 

podporuje naplňování našeho poslání. Konzistentní obraz umožní veřejnosti snadno identifikovat, o jakou organizaci se jedná a v čem spočívá její činnost. 

Úřady a spolupracující instituce pak mohou vnímat Diakonii jako silného partnera, média i veřejnost mají příležitost ohodnotit naši práci jako potřebnou 

a zajímavou. 
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Diakonická historie
Služba chudým, nemocným či jinak potřebným byla vždy v životě církve věcí zásadního významu od samého jejího vzniku (jak se můžeme dočíst v biblické knize 
Skutky apoštolské). Už tehdy byli pro sociální práci vyčleněni ti, u nichž bylo rozpoznáno potřebné obdarování, aby po Kristově vzoru pomáhali „vdovám 
a sirotkům“ i dalším potřebným, tedy aby konali práci tzv. diakonů (z řeckého výrazu diakonein = sloužit, původně obyčejně posluhovat u stolu). 
Během svých raných dějin církev zakládala mnoho ústavů pro poutníky, nemocné, odložené novorozence, sirotky nebo staré lidi. Později ve středověku převzaly 
tuto roli nově vznikající kláštery. 
Nástup renesance a humanismu byl poznamenán jistým ústupem církve z charitativní oblasti každodenního života. Chudí a nemocní již nebyli obrazem Krista, 
nýbrž byli často považováni za lenochy, podvodníky nebo kriminální živly. Teprve s rozvojem průmyslové společnosti v 19. století se znovu intenzivně dostávaly 
do popředí otázky služby potřebným a spravedlivého sociálního uspořádání.
V prostředí protestantismu (evangelických církví) má diakonie nejstarší tradici v Německu, kde existovalo od poloviny 19. století hnutí s názvem Innere Mission 
(Vnitřní misie). Snahy o probuzení církví ke službě bližním byly v té době živé ve všech evropských zemích se silnou evangelickou tradicí.
V Čechách byl průkopníkem diakonie již v polovině 19. století krabčický farář Václav Šubert, který v roce 1864 zřídil první stacionář pro děti a v roce 1874 stál 
u zrodu první diakonické organizace u nás, jež byla nazvána Evangelická společnost pro dobročinnost křesťanskou (existovala až do roku 1951). Později (zejmé-
na ve 20. a 30. letech 20. století) vznikla řada diakonických spolků, jež provozovaly sociální ústavy a poskytovaly sociální, výchovné a zdravotnické služby. 

Zvláštní význam mezi tehdejšími spolky měla Česká diakonie, evangelický spolek pro ošetřování nemocných a sociální péči (založený roku 1903). 
Spolek vychovával a pověřoval k sociální službě ženy a dívky bez rodinných závazků (sestry diakonky), které se dobrovolně rozhodly v duchovním společenství 
sester sloužit potřebným a působily též ve veřejných nemocnicích a dalších místech v sociální a zdravotní službě. Spolek sám provozoval také ústavy sociální péče. 

Podle statistického šetření existovalo ve 30. letech celkem na území republiky 836 křesťanských spolků, působících v oblasti sociální, výchovné a zdravotní 
(hlásících se k nejrůznějším křesťanským církvím a jejich denominacím), jež provozovaly spolu s církvemi celkem 211 zařízení sociální, výchovné a zdravotní 
péče až do počátku druhé světové války. Protektorátní správa podstatně omezila či zastavila činnost charitativních spolků, v důsledku čehož se diakonická práce 
některých spolků přenesla výhradně na půdu církví. V Českobratrské církvi evangelické (ČCE) vzniklo v roce 1939 Ústředí sociální péče, aby převzalo koordinaci 
veškeré sociální, výchovné a zdravotní péče včetně zařízení někdejších spolků. 
Po druhé světové válce byla diakonická práce znovu rozšiřována s nebývalým nadšením. Po únoru 1948 však byla zákonem zastavena činnost všech spolků a 
první století diakonie u nás bylo násilně ukončeno k 31. 12. 1959 usnesením československé vlády. Stále zde však existovala určitá forma sociální práce alespoň 
uvnitř sborů ČCE v podobě tzv. křesťanské služby. 
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Mírná změna v chování státu vůči církvím v druhé polovině 80. let našla připravenou skupinu lidí, odborníků i laiků, ochotných vytvářet nová východiska diakonické práce 

a pracovat v nově vznikající organizaci. V květnu 1989, ještě před změnou politických poměrů, byla obnovena Diakonie jako přímá součást ČCE. 

Mezi službami, které Diakonie ČCE rozvíjela jako první na začátku 90. let 20. století, byly služby krizové pomoci v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením, 

vznikající na různých místech republiky., Současně byla založena také první střediska poskytující domácí péči o seniory a zdravotně postižené. Testem manažerských 

schopností se stalo zpětné převzetí zestátněných domovů důchodců (Krabčice 1991, Myslibořice 1992, Sobotín 1992) po čtyřiceti letech. Ty se staly základem programu 

pobytových služeb pro seniory. Postupně se v průběhu 90. let Diakonie rozrostla o střediska působící v oblasti sociální prevence. Jsou jimi nízkoprahové kluby pro děti 

a mládež, domy na půl cesty a azylové domy; v roce 2003 se nabídka služeb rozšířila i o služby hospice.  

Diakonický symbol: kříž a koruna

Symbol, který používá Diakonie po celém světě, překvapivě není obrázkem dárku (balíčku s mašlí), jak se může na první pohled zdát, ač by snad i v jistém smyslu 

nebylo nesprávné vnímat diakonickou službu v souvislosti se symbolikou daru (dar služby druhým, vděčnost za dar života apod.).

Symbol značí něco jiného. Jeho příběh začíná před mnoha lety v souvislosti s organizací Innere Mission (viz. předchozí podkapitola Historie). 

Při oslavách 75. výročí Innere Mission (IM) v roce 1923 zazněl podnět, že práce organizace je málo známa na veřejnosti. Toto měla změnit komise pro propagaci 

s úkolem „všemi vhodnými prostředky vnést do nejširších vrstev známost díla Innere Mission“. Příslušnost různých zařízení k IM měla být vyjádřena také vnějším 

symbolem. Ze dvou stovek grafických předloh zvítězil návrh berlínského profesora Richarda Boelanda, jednoho z tehdejších expertů na užitou grafiku. Boeland spojil 

nejdůležitější křesťanský symbol (kříž) a dvě písmena I a M, jež jsou počátečními písmeny názvu Innere Mission. Od té doby symbol povinně užívaly všechny instituce 

a zařízení spadající pod IM, v roce 1930 byl převzat také Mezinárodním svazem pro Vnitřní misii a Diakonii. Příběh symbolu se dále rozvíjel v 50. letech 20. století. 

V roce 1957 došlo k transformaci IM do nově vzniklého Diakonického díla evangelické církve v Německu (Diakonisches Werk). Dosavadní symbol byl následně upraven 

(zmizela písmena IM) a vnímání se nově posunulo k symbolice kříže a koruny. Kříž připomínkou velikonočních událostí ukazuje na nouzi a smrt, vítězná koruna značí 
naději, že moc nad světem patří vzkříšenému Kristu. Spojení kříže a koruny pak symbolicky ukazuje, pakliže vzkříšený Kristus přemohl smrt, i lidská nouze může a má 

být přemáhána, třeba právě skrze diakonickou službu druhým. Diakonický symbol se měl stát posilou povzbuzením pro ty, kdo se na mnohdy nesnadné diakonické 

činnosti podíleli a podílejí.

Jak pracovat s příběhem značky

Výše uvedený příběh spojuje fakta do vzájemných souvislostí, odhaluje kořeny značky a dává jí pevný základ. Je zároveň příležitostí, jak navázat se značkou emocionál-

ní vztah. Příběh značky by se měl svým způsobem promítat do všeho, co Diakonie ČCE činí. V interní i externí komunikaci, v naší dennodenní práci. (Neznamená to 

však, že by se v každém propagačním letáčku měly objevit výňatky z textu výše, to jistě ne.) V prezentační linii jde o prosté uvědomění si základů značky - z čeho jsme 

vzešli a kde jsme dnes, podobné uvědomění by mělo být přítomno ve všem, co děláme. Čím více pracovníků bude příběh značky znát, tím silnější bude obraz Diakonie 

ČCE i v očích veřejnosti.
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Hodnoty, principy a poslání značky si můžeme snadno představit na následujícím schématu brand pyramidy, kterou tvoří tři úrovně. Daný model „čteme“ od spodního 

„patra“ směrem nahoru.

1.4

PODSTATA ZNAČKY A SLOGAN

Naše práce vychází z přesvědčení, že zvěst o Boží milosti je darována 
všem. Jsme tu proto, abychom skrze praktickou službu podporovali své 
bližní s cílem učinit jejich život důstojný a kvalitnější. 

PODSTATA 
ZNAČKY

STAVEBNÍ KAMENY 
ZNAČKY

CHARAKTER 
ZNAČKY

CHARAKTER 
ZNAČKY

STAVEBNÍ KAMENY 
ZNAČKY

Odpověď na volání Ježíše Krista k následování a životu pro druhé

Široké spektrum profesionálních služeb, které mění kvalitu života

Skrze změnu života konkrétního člověka se děje změna světa

Jedinečný / Otevřený / Současný / Nebojí se tabu / Orientovaný na člověka

Silný / Konzistentní / Inovativní / Odborný / Angažovaný

Efektivní / Koná s rozmyslem / Snaha o udržitelnost / Šetrný / Flexibilní

Profesionální / Kompetentní / Loajální / Důsledný / Motivovaný



Spodní úroveň pyramidy tvoří charakter značky Diakonie, který lze popsat čtyřmi klíčovými slovy: jedinečný, silný, efektivní a profesionální. 

Pojďme se na dané charakteristiky a jejich přívlastky podívat podrobněji. 

Jedinečnost 

Diakonie ČCE je organizace otevřená, nikoliv volnomyšlenkářská. Je současná, nenásleduje slepě všechny trendy. Nebojíme se tabu, snaha šokovat je nám však cizí. 
Tím, co Diakonie dělá, se orientuje na člověka jako partnera a individualitu, nevnímá jej ovšem jako pouhý objekt péče.
Jedinečnost organizace je daná jejím zakotvením, z něhož vychází, její vnitřní kulturou a filosofií. Diakonie ČCE je neodmyslitelně spjata s církví, zároveň se vyznačuje 

snahou o soudobý přístup, který odpovídá aktuálním tendencím a problematice občanské společnosti. Nevyhýbá se přitom ani tématům, jež jsou pro řadu jiných 

organizací řekněme „na hraně“, zmiňme např. práci s agresory či projekt sexuality osob s mentálním postižením. Charakteristickou je otevřenost organizace – ať už jde 

o otevřenost ekumenickou nebo fakt, že Diakonie respektuje každého člověka a to bez ohledu na jeho věk, společenský status, barvu pleti, sexuální orientaci či politické 

přesvědčení. 

Síla

Diakonie ČCE je ve svém konání konzistentní, ne však rigidní. Inovativní, ovšem bez rizika chrlit povrchní nápady. Odbornost pro nás neznamená „mentorování“. 
Lidé v DČCE jsou angažovaní, ani v nejmenším však fanatičtí.
Síla organizace je dána její vnitřní integritou a zároveň vnějším vlivem: postavením - vnímáním na veřejnosti. Snaha vystupovat jako celek (nikoliv skupina roztříštěných 

organizačních jednotek) je pro Diakonii příznačná. Chtěli bychom být organizací, jež přichází s potřebnými inovacemi – ať už jde o nové metody práce či témata kampaní 

a společenských diskusí. V neposlední řadě vyplývá síla organizace z její odbornosti a angažovanosti, což jsou oblasti, na něž se zaměřujeme a chceme je posilovat. 

Efektivita

Lidé v Diakonii ČCE konají svou práci s rozmyslem, nejsou ale váhaví. Snaha o udržitelnost neznamená ekoterorismus. Stejně tak naše šetrnost není lakotná. 
Jsme flexibilní, úsloví „kam vítr, tam plášť“ o nás ale rozhodně neplatí. 
Efektivita znamená využít nejlepším možným způsobem prostředky a zdroje, které máme k dispozici, ať už jsou materiální, finanční či lidské. Diakonie ČCE usiluje o to, 

aby dostupné, často poddimenzované zdroje využívala uvážlivě a flexibilně dle aktuálně dostupných znalostí a kompetencí svých pracovníků. Chová se šetrně ke svému 

okolí, brání se plýtvání a pracuje s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje. 

Profesionalita 

Kompetentní pro nás neznamená překvalifikovaný. Loajalitu nezaměňujeme za absenci vlastního názoru. Důslednost lidí v Diakonii není puntičkářstvím. 
Jsme motivovaní, nikoliv však urputní. 
Profesionalita je schopnost dělat správné věci vhodným způsobem, s plnou kompetencí danou zkušenostmi, znalostmi, dovednostmi a postoji. Diakonie ČCE se snaží 

vykonávat svou činnost důsledně, s kompetentními a motivovanými pracovníky, kteří jsou zároveň loajální k podstatě diakonické práce.

1.4

PODSTATA ZNAČKY A SLOGAN



Prostřední úroveň pyramidy je tvořena tzv. stavebními kameny – jde o základní strategie a aspekty, jež konkrétní značku vystihují a zároveň ji odlišují od jiných 

brandů. Na těchto pilířích pak stojí samotná podstata značky (viz „vrchol pyramidy“). 

Stavebními kameny značky Diakonie ČCE jsou následující aspekty a tvrzení:

-   Odpověď na volání Ježíše Krista k následování a životu pro druhé: Ježíšova výzva k nasycení hladových, napojení žíznivých, ujímání se lidí na cestách, 

    navštívení nemocných a těch, co jsou ve vězení (Mt 25,40), se nás dotýká. Diakonická práce je praktickým projevem naší křesťanské víry, naděje a lásky.  

-   Široké spektrum profesionálních služeb, které mění kvalitu života: Poskytujeme velké množství profesionálně poskytovaných sociálních a dalších služeb, které 

    mají přímý pozitivní vliv na kvalitu života našich klientů. 

-   Skrze změnu života konkrétního člověka se děje změna světa: Diakonická práce vnáší změnu do života konkrétního člověka. Je však důležité zdůraznit, že 

    člověk není pouhým objektem pomoci, ale rovnocenným partnerem. 

Vrchol pyramidy vyjadřuje poslání organizace a smysl jí prezentované značky: to, v co jako Diakonie věříme a z jakého důvodu tu naše organizace je. Svou práci 

vnímáme jako službu vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka. Diakonie je „prací 

s lidmi ve prospěch lidí“. Diakonie slouží, nejen „pouze“ pomáhá. 

Jak s modelem značky pracovat

Model brand pyramidy je přehledným způsobem, jak získat vhled do značky, respektive povědomí o hodnotách a principech práce Diakonie ČCE. Právě tyto 

hodnoty a principy by se měly zároveň odrážet v naší komunikaci. Model brand pyramidy je určen zejména pro zaměstnance Diakonie ČCE (PR pracovníky), 

užitečný bude předpokládejme i pro grafická studia či reklamní agentury, které vytvářejí na zakázku propagační materiály.

1.4

PODSTATA ZNAČKY A SLOGAN



Slogan „Pomoc má mnoho tváří“
Slogan byl vybrán ze 108 návrhů došlých v rámci interní soutěže, kterou Diakonie ČCE uspořádala v roce 2007. Zadáním bylo vytvořit slogan o maximálně pěti 

slovech, jenž bude charakterizovat práci celé Diakonie ČCE. Vítězný text navrhli manželé Hoffmannovi ze střediska Cesta v Uherském Hradišti. 

Co slogan„Pomoc má mnoho tváří“ vyjadřuje

-  diverzitu služeb, šíři poskytované podpory a péče, provázející člověka v nesnázích v každém okamžiku a každé etapě jeho života

-  všechny pracovníky a dobrovolníky, kteří se podílejí na naplňování poslání Diakonie ČCE

-  široké spektrum klientských skupin ("od rané péče až po hospic") 

-  důraz na jedinečnost člověka a individuální přístup ke každému člověku, který o pomoc a poskytnutí služeb požádá 

-  výzvu veřejnosti ve smyslu, že každý může přispět svým dílem dle možností (dobrovolníci, dary jednotlivců i firem, prostý zájem o společenské dění, sympatie 

   s posláním či organizací, reflexe médií)

-  vizi, že v budoucnu by mohli slogan naplňovat i patroni (sympatizující známé osobnosti)

Jak se sloganem pracovat

Slogan je k dispozici všem organizačním jednotkám Diakonie ČCE za předpokladu, že se sdělením bude nakládáno ve smyslu přihlášení se k obecným 

principům diakonické práce.  Používáním sloganu dávají jednotlivé organizační jednotky najevo, že jsou součástí „rodiny“ Diakonie ČCE. 

Upozornění: Jedná se o slogan střechový (celodiakonický), který je zároveň registrovanou značkou ve vlastnictví Diakonie ČCE. Je proto nepřípustné, aby 

si jej některý ze subjektů nárokoval coby vlastní jedinečné motto! 

1.4

PODSTATA ZNAČKY A SLOGAN



VIZUÁLNÍ STYL

2.0 



Základem vizuální prezentace každé společnosti či produktu 

je grafická značka, kterou nazýváme logo či logotyp. Logem 

je samotný grafický symbol, logotypem pak tento symbol 

doplněný o typografické (textové) prvky. Pro zjednodušení 

však v tomto manuálu používáme jeden termín, a to logotyp.

Základní grafické ztvárnění logotypu je dvoubarevné.

- azurová - hlavní název organizace a znak

- šedá - doplňující název

Při užití logotypu musí být dbáno především na čitelnost 

a zachování základních grafických předpisů (rozměry 

a poměry, ochranný prostor, barevnost atd.).

2.1

CD \ LOGO \ ZAKLADNI VERZE \

ZÁKLADNÍ KONCEPCE 
LOGOTYPU



Logotyp je složen ze tří částí:

1  /  Hlavní název
2  /  Grafická značka 
3  /  Doplňující název

Není dovoleno používat jednotlivé části samostatně, výjimku 
tvoří pouze grafická značka - ta má ve vizuálním stylu 
samostatné místo.

Základní poměr logotypu je neměnný.
Tento poměr je nutné zachovat při jakémkoliv poměrovém 
zmenšení nebo zvětšení. Jakékoliv jiné užití a deformace 
je v rozporu s grafickými předpisy pro tuto značku 
a poškozuje vizuální styl a jméno organizace.

2.2

KONSTRUKCE ZÁKLADNÍHO 
LOGOTYPU

1 2

3



Logotyp je umístěn v ochranné zóně.

Ochranná zóna je minimální velikost plochy okolo značky, 

do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické 

prvky. Ochranná zóna zároveň určuje nejmenší vzdálenost 

od okraje plochy, na kterou je značka aplikována.

Ochranná zóna je definována výškou minusky (malého 

písmene - x ) slova Diakonie.

V případě použití fotografie jako podkladu by měl být logotyp 

umístěn tak, aby ochranný prostor vyplňoval jednolitý 

podklad.

Ochranný prostor je konstantní, jeho rozměry a poměry 

se mění pouze s proporcionální x změnou rozměru logotypu.

1  /  Ochranná zóna - rozkres

2  /  Ochranná zóna 

2.3

MINIMÁLNÍ 
OCHRANNÁ ZÓNA

x

x

x

1

2



Doporučená minimální velikost logotypu je velikost, při jejímž 

užití je stále zachována jeho plná čitelnost.

Při zmenšování logotypu je nutné dbát na zachování 

čitelnosti všech jeho prvků. Z toho důvodu je povolená 

minimální výška 6 mm a to jen v nejnutnějších případech. 

Maximální velikost omezena není.

Jakékoli menší varianty nejsou doporučovány.

2.4

MINIMÁLNÍ VELIKOST 
LOGOTYPU

6 mm

100 %

40 %



Součástí logotypu Diakonie je diakonický symbol kříže 

a koruny (viz kapitola Příběh značky). 

Tento grafický prvek může být používán jako zástupný 

symbol bez písmového logotypu, a to především na různých 

reklamních předmětech, předmětech v rámci běžného 

vybavení interiéru, jako monogram atd.

Při zmenšování symbolu je nutné zachovávat jeho 

grafickou čitelnost.

Ukázka možných aplikací je v např. kapitolách 3.9 - 3.12

a příklady zakázaných aplikací v následující kapitole 2.6

2.5

DOPLŇKOVÝ GRAFICKÝ PRVEK

CD \ LOGO \ GRAFICKY PRVEK \



Ukázky nesprávného a zakázaného použití logotypu.

Je zakázáno používat deformované nebo jiné barevné 

provedení.

Veškerá sporná užití logotypu je nutno konzultovat 

s pověřeným zástupcem organizace. 

2.6

PŘÍKLADY ZAKÁZANÝCH
APLIKACÍ

2     0



Z hlediska vnímání značky Diakonie je prioritně prohlubována znalost logotypu střechového v paritě s logotypem, značkou

organizační jednotky (OJ). V každém výstupu z OJ lze využít maximálně 2 kategorie logotypu – kombinaci střechového 

a lokálního, autorského logotypu (piktogramu) konkrétní OJ, zařízení či služby.

Původní logotypy OJ, jež byly odvozeninou logotypu střechového (př. A), jsou zrušeny a není přípustné je dále používat.

Organizační jednotky lze v závislosti na užití logotypu rozdělit na dvě skupiny:

1 / OJ bez vlastního logotypu 

OJ, které dosud používaly odvozený střediskový logotyp (př. A), mohou zvolit nový logotyp autorský. Tvorba paritního 

autorského logotypu není povinností - lze používat samostatně logotyp střechový, přičemž název OJ je v daném případě 

uveden v prosté textové podobě, ať už v plném, oficiálním, či kráceném názvu - př. B. 

2 / OJ s vlastním autorským logotypem 

V případě, že stávající autorské logotypy graficky dostatečně nesouzní s logotypem střechovým, je zapotřebí je upravit - př. C.

Pravidla pro úpravu stávajících autorských logotypů nebo tvorbu logotypů nových:

Logotyp OJ (zařízení, služby) je vždy derivátem logotypu střechového, a to ve dvou základních parametrech – v barevnosti 

a použitém písmu.

Barevnost 

Barevnost logotypu není omezena jen na doplňkové barvy dané manuálem (viz kapitola 2.10). Barvy mohou být voleny napříč 

celým spektrem, ale vždy musí být komplementární k základním barvám střechového logotypu (viz kapitola 2.9) – tento 

požadavek doporučujeme konzultovat s grafikem či grafickým studiem.

Písmo

Při tvorbě či úpravě logotypu používáme výhradně základní korporátní font Helvetica (viz kapitola 2.13). 

Úprava či tvorba nového logotypu podléhá konzultaci a schválení oddělením vnějších vztahů (diakonická servisní agentura).

2.7

OZNAČENÍ ORGANIZAČNÍCH 
JEDNOTEK

A

B

C

Stredisko Svetlo ve Vrchlabí

 Diakonie Západ



Logotyp organizační jednotky a logotyp střechový (DČCE) 

by měly vždy být v přibližně stejném poměru a výška 

žádného z nich výrazně nepřevyšovat to druhé.

Řazení je je možné dvěmi způsoby:

1  /  Vlevo logotyp střediska, vpravo Diakonie, vždy co  

nejblíže okraji média, na které jsou logotypy aplikovány.

2  /  Logotypy pod sebou, kdy první, uvozující, je logotyp 

střediska a pod ním se nachází logotyp Diakonie v inverzním 

provedení.

V případě, že organizační jednotka nemá logotyp, lze použít 

jednoduchý textový nápis. Umístění je stejné jako v situaci, kdy 

logo je používáno a platí stejná pravidla. (3)

2.8

PROPORČNÍ VZTAHY 
S LOGOTYPY ORGANIZAČNÍCH
JEDNOTEK

www.diakonie.cz

2

1

www.diakonie.cz

3

Diakonie Vsetín



Základní barevné ztvárnění logotypu se skládá ze dvou

barev, a to z azurové a šedé.

Pro tisk firemních tiskovin (vizitky, dopisní papíry, obálky 

a pod.) tzv. přímou barvou se používá specifikace barevnosti 

PANTONE.

Pevně definována je i barevnost podtisku firemních tiskovin - 

světle azurová barva.

2.9

FIREMNÍ BAREVNOST

PANTONE

Process Cyan 100 %

CMYK

C 100 - M 0 - Y 0 - K 0

PANTONE

Process Black 60 % 

CMYK

C 0 - M 0 - Y 0 - K 60

PANTONE

Process Cyan 15 %

CMYK

C 15 - M 0 - Y 0 - K 0



Doplňkové barvy se používají především pro odlišení

jednotlivých grafických prvků, nikdy však v přímé spojitosti

s logotypem a nikdy při firemní komunikaci (firemní tiskoviny).

Je možné je používat pro rozlišení jednotlivých činností

organizačních jednotek na letácích, v signmakingu 

(především budovy) či jiných speciálních aplikacích.

2.10

DOPLŇKOVÉ BARVY

PANTONE

653 C

CMYK

C 100 - M 60 - Y 20 - K 15

PANTONE

267 C

CMYK

C 80 - M 90 - Y 0 - K 0

PANTONE

158 C

CMYK

C 0 - M 65 - Y 95 - K 0

PANTONE

234 C

CMYK

C 20 - M 100 - Y 20 - K 15

PANTONE

3258 C
CMYK

C 70 - M 0 - Y 60 - K 0

PANTONE

583 C

CMYK

C 45 - M 0 - Y 100 - K 0

PANTONE

107 C

CMYK

C 5 - M 0 - Y 80 - K 0



Logotyp i v černobílé variantě musí zachovávat stanovené 

poměry pro základní variantu.

Černobílé ztvárnění logotypu je možné ve dvou variantách:

1  /  Černé logo s šedým podtitulem

Doporučené použití: pro kvalitní černobílý tisk (např. inzerce 

na křídový papír).

2  /  Celočerné

Doporučené použití: pro kvalitní (např. umělecké publikace) 

i nekvalitní černobílý tisk (např. faxové zprávy a pod).

2.11

VERZE ČERNOBÍLÉHO 
LOGOTYPU

1 

2

CD \ LOGO \ CERNOBILA VERZE \



2.12

DOPLŇKOVÉ INVERZNÍ
APLIKACE LOGOTYPU

Jiné než na schématu vyjádřené aplikace nejsou přípustné.

100%

50%

80%

30%

CD \ LOGO \ INVERZNI VERZE \



2.13

DEFINICE ZÁKLADNÍCH PÍSEMHelvetica  /  Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = / * - + ? ! , : . _ - “ § “ Ú ( ) ˇ ’ %

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789=/*-+?!,:._-“§“Ú()ˇ’%

1 / 

Helvetica  /  Regular

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = / * - + ? ! , : . _ - “ § “ Ú ( ) ˇ ’ %

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789=/*-+?!,:._-“§“Ú()ˇ’%

2 / 

A - Základní
Jako základní firemní písmo byl zvolen font Helvetica, a to 

ve všech dostupných řezech.

Základní doporučené jsou přitom řezy Bold pro nadpisy

a řez Regular pro běžný text.

Toto písmo by mělo být používáno pro veškeré předtištěné 

firemní materiály a oficiální komunikaci.

Elektronická deformace je nepřípustná.

1  /  řez Bold

2  /  řez Regular



2.13

DEFINICE ZÁKLADNÍCH PÍSEMArial  /  Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = / * - + ? ! , : . _ - “ § “ Ú ( ) ˇ ’ %

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789=/*-+?!,:._-“§“Ú()ˇ’%

1 / 

Arial  /  Regular

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = / * - + ? ! , : . _ - “ § “ Ú ( ) ˇ ’ %

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789=/*-+?!,:._-“§“Ú()ˇ’%

2 / 

B - Doplnkové
Jako doplňkové písmo bylo vybráno písmo Arial - bylo 

zvoleno pro jeho snadnou uživatelskou dostupnost 

a rozšíření.

Užívá se především při digitálních aplikacích, pro korespon-

denci psanou na osobních počítačích, pro prezentaci na 

webových stránkách, v PPT prezentacích či běžných formulářích.

Je nedoporučeno použít toto písmo v aplikaci vizuálního 

stylu na merkantilní, firemní tiskoviny.

Elektronická deformace je nepřípustná

1  /  řez Bold

2  /  řez Regular 



Součástí mnoha prezentačních materiálů bývají i fotografie. 

Pro práci s nimi je dobré řídit se několika pravidly a doporučeními.

Pro všechny aplikace je doporučeno používat černobílé 

fotografie, vždy zobrazující jako dominantní prvek lidský 

příběh. Obecně lze samozřejmě volit i fotografie barevné, 

hlavním tématem by zde ale opět měl zůstat člověk: klienti, 

bytostně lidská atmosféra jednotlivých diakonických zařízení, 

poskytovaných služeb či pořádaných akcí. Doporučujeme 

využít fotobanku, v níž jsou uloženy fotografie reálných 

klientů, uživatelů služeb DČCE. Tyto fotografie splňují 

technické parametry pro tisk a zároveň jsou u nich ošetřena 

tzv. autorská práva (svolení dotyčných k použití fotografií pro 

propagační účely). Nejedná se o snímky prvoplánově líbivé, 

na mnohých se dotyční neusmívají, ale o to více mají dané 

záběry vypovídající hodnotu – jsou zde zachyceny portréty 

skutečných lidí se skutečnými příběhy.

Fotografie by vždy měly být umístěné od kraje ke kraji, bez 

dalších ohraničujících rámečků (na spad). Podstatná je jejich 

technická kvalita, ostrost, barevná vyváženost a především 

dostatečná velikost (rozlišení 300dpi).

Volbě fotografie je třeba věnovat velkou pozornost, je to 

hlavní „přenašeč“ emocí na tiskovině a snížená kvalita 

obrazového sdělení pak může lehce sklouznout 

k nedůvěryhodnému amatérismu.

1 /  Ukázka aplikace černobílé fotografie na plakátu A4 

2.14

DOPORUČENÁ PRÁCE 
S FOTOGRAFIEMI

1



2 /  Ukázka aplikace barevné fotografie na plakátu A4 

2.14

DOPORUČENÁ PRÁCE 
S FOTOGRAFIEMI

2



Jazyk

Do korporátní identity patří i jazyk, jakým hovoříme k cílovým skupinám. Interní sdělení i veřejné propagační materiály jsou přirozenou možností, jak šířit hodnoty 

Diakonie, a to i věcnou, civilní formou, tedy bez přílišné akcentace křesťanského zaměření DČCE. 

Doporučujeme používat výhradně spisovnou češtinu, vyvarovat se za každou cenu expresivní mluvy, vulgarismů, stejně tak tykání (vyjma komunikace určené 

dětem a mládeži) nebo snahy přiblížit se za každou cenu určité cílové skupině (např. dospívajícím) používáním určitého typu nekonvenčního výraziva.

Ohledně všech připravovaných materiálů doporučujeme věcnost, stručnost a úsilí vyvarovat se gramatických chyb a překlepů. Texty, jež nejsou stoprocentně 

bez chyb, vrhají špatné světlo na práci daného subjektu a tím i na celou rodinu DČCE.

Názvy organizačních jednotek

S prezentací Diakonie navenek souvisí i správné používání názvu konkrétní organizační jednotky. Je třeba odlišit název statutární (oficiální) a název zkrácený 

(prezentační). 

Statutární názvy je nutné užívat na všech oficiálních dokumentech (smlouvy, personální dokumenty, faktury apod.). V ostatních případech je doporučeno 

používat názvy zkrácené (v písemných materiálech, při představování po telefonu atp.). V rámci Diakonie se vyskytují dvě skupiny těchto zkrácených názvů:

- varianta „geografická“: např. Diakonie Západ, Diakonie Vsetín, Diakonie Čáslav

- varianta „jmenná“: např. Diakonie Betlém, Diakonie Rolnička 

2.15

JAZYK A NÁZVY ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK



APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

3.0 



Hlavičkový papír je základní univerzální tiskovinou instituce.

Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

1 /  Barevná verze 

3.1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

www.diakonie.cz
CD \ APLIKACE \ HLAVICKOVY PAPIR \

1



Hlavičkový papír je základní univerzální tiskovinou instituce.

Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

2 /  Černobílá verze

3.1

HLAVIČKOVÝ PAPÍR

www.diakonie.cz
CD \ APLIKACE \ HLAVICKOVY PAPIR \

2



Dopisní papír slouží ke korespondenci instituce. 

Dopisní papír je předtištěn ofsetovým tiskem a obsah sdělení 

se dotiskuje pomocí PDF / DOC šablon v osobních počítačích 

pracovníků organizace.

Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

1 /  Barevná varianta 

3.2

DOPISNÍ PAPÍR

www.diakonie.cz

Petr Spojař
partner

Vážený kliente,

S prátelským pozdravem

Jan Obecný
Karlovo Námestí 508 
120 00 Praha 2

V Praze 
dne 15. cervna 2014

Nulla facilisi. Vivamus purus. In augue. Maecenas vitae sem varius lectus condimentum adipiscing. 
Donec vel elit vel neque viverra vulputate. Sed nulla nunc, bibendum vel, commodo gravida, sagittis 
sed, augue. Vivamus congue justo sit amet tortor. Quisque condimentum urna sed ligula. Donec 
tristique nonummy augue. Phasellus bibendum vehicula dolor. In dignissim dolor hendrerit nunc.

In viverra vulputate ipsum. Fusce ut pede. Sed condimentum. Praesent gravida commodo sem. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam feugiat 
varius est. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam sit amet sapien nec dui vehicula faucibus. Integer vehicula semper nibh. Praesent fermentum 
dui ut ipsum. Maecenas nonummy nonummy nunc. Nam malesuada turpis ac nunc laoreet elementum. 
Nullam metus. Mauris ligula. Nunc consequat, felis et tincidunt viverra, purus arcu condimentum lacus, 
elementum porttitor dolor libero eget arcu.

Aliquam rhoncus diam vel sem. Ut ullamcorper. Ut urna sem, tempus non, blandit ut, interdum ac, 
pede. Sed semper nonummy odio. Phasellus laoreet elementum odio. Vestibulum ante ipsuum ac, 
pede. Sed semper nonummy odio. Phasellus laoreet elementum odio. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam hendrerit sem at mauris. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquenm primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Nullam hendrerit sem at mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos hymenaeos. Nam nisl erat, egestas id, posuere et, fringilla nec, magna. Phasellus ac massa 
ac lorem ullamcorper porta. Curabitur eu elit.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22
120 00 Praha 2-Vinohrady

TEL./FAX: +420 222 444 666
E-MAIL: info@diakonie.cz
IČ: 45 24 27 04

CD \ APLIKACE \ DOPISNI PAPIR \
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Dopisní papír slouží ke korespondenci instituce. 

Dopisní papír lze tisknout na běžné kancelářské tiskárně. 

Záhlaví, zápatí i vlastní obsah sdělení se tiskne pomocí 

PDF / DOC šablon v osobních počítačích pracovníků 

organizace.

Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

2 /  Černobílá varianta 

3.2

DOPISNÍ PAPÍR

www.diakonie.cz

Petr Spojař
partner

Vážený kliente,

S prátelským pozdravem

Jan Obecný
Karlovo Námestí 508 
120 00 Praha 2

V Praze 
dne 15. cervna 2014

Nulla facilisi. Vivamus purus. In augue. Maecenas vitae sem varius lectus condimentum adipiscing. 
Donec vel elit vel neque viverra vulputate. Sed nulla nunc, bibendum vel, commodo gravida, sagittis 
sed, augue. Vivamus congue justo sit amet tortor. Quisque condimentum urna sed ligula. Donec 
tristique nonummy augue. Phasellus bibendum vehicula dolor. In dignissim dolor hendrerit nunc.

In viverra vulputate ipsum. Fusce ut pede. Sed condimentum. Praesent gravida commodo sem. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam feugiat 
varius est. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam sit amet sapien nec dui vehicula faucibus. Integer vehicula semper nibh. Praesent fermentum 
dui ut ipsum. Maecenas nonummy nonummy nunc. Nam malesuada turpis ac nunc laoreet elementum. 
Nullam metus. Mauris ligula. Nunc consequat, felis et tincidunt viverra, purus arcu condimentum lacus, 
elementum porttitor dolor libero eget arcu.

Aliquam rhoncus diam vel sem. Ut ullamcorper. Ut urna sem, tempus non, blandit ut, interdum ac, 
pede. Sed semper nonummy odio. Phasellus laoreet elementum odio. Vestibulum ante ipsuum ac, 
pede. Sed semper nonummy odio. Phasellus laoreet elementum odio. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam hendrerit sem at mauris. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquenm primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Nullam hendrerit sem at mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos hymenaeos. Nam nisl erat, egestas id, posuere et, fringilla nec, magna. Phasellus ac massa 
ac lorem ullamcorper porta. Curabitur eu elit.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22
120 00 Praha 2-Vinohrady

TEL./FAX: +420 222 444 666
E-MAIL: info@diakonie.cz
IČ: 45 24 27 04

CD \ APLIKACE \ DOPISNI PAPIR \
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Vizitka může být použita i jednostranně bez potisku zadní 

modré plochy.

Specifikace pro offsetový tisk (nad 500 ks):

materiál – matná křída 300 g

Specifikace pro digitální tisk (do 500 ks):

materiál – hlazený papír 160–220 g (podle možností tiskárny) 

pro barevné tiskárny laserové nebo inkoustové

3.3

VIZITKA

CD \ APLIKACE \ VIZITKA \

www.diakonie.cz

Belgická 22, 120 00 Praha 2

www.diakonie.cz

Mgr. Vendula Kodetová
Manager pro vnější vztahy

TEL.: +420 242 487 831, MOBIL: +420 739 244 788
E-MAIL: kodetova@diakonie.cz



Vzor platí pro formáty C6 a DL, grafická úprava obálek se 

ovšem mění podle typu. Princip zůstává vždy stejný, mění 

se pouze výška modrého/šedého pole, které vždy začíná 

v levém dolním rohu.

Černobílou verzi obálky lze tisknout na běžné kancelářské 

tiskárně.

Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

3.4

OBÁLKA

CD \ APLIKACE \ OBÁLKA \

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, 120 00 Praha 2-Vinohrady
 
TEL./FAX: +420 222 444 666

www.diakonie.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, 120 00 Praha 2-Vinohrady
 
TEL./FAX: +420 222 444 666

www.diakonie.cz



Dopisní papír slouží ke korespondenci instituce. 

Dopisní papír je předtištěn ofsetovým tiskem a obsah sdělení 

se dotiskuje pomocí PDF / DOC šablon v osobních počítačích 

pracovníků organizace.

Logotyp OJ a logotyp střechový v záhlaví tiskoviny by měly 

vždy být v přibližně stejném poměru a výška žádného z nich 

výrazně nepřevyšovat to druhé.

Pakliže subjekt disponuje pouze textovým názvem, je 

uvedený v zápatí stránky spolu s dalšími identifikačními údaji 

OJ. Umisťovat textový název do záhlaví dopisního papíru 

nalevo či pod střechový logotyp není dovoleno.

Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

3.5

DOPISNÍ PAPÍR 
- ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

www.diakoniezapad.cz

Petr Spojař
partner

Vážený kliente,

S prátelským pozdravem

Jan Obecný
Karlovo Námestí 508 
120 00 Praha 2

V Praze 
dne 15. cervna 2014

Nulla facilisi. Vivamus purus. In augue. Maecenas vitae sem varius lectus condimentum adipiscing. 
Donec vel elit vel neque viverra vulputate. Sed nulla nunc, bibendum vel, commodo gravida, sagittis 
sed, augue. Vivamus congue justo sit amet tortor. Quisque condimentum urna sed ligula. Donec 
tristique nonummy augue. Phasellus bibendum vehicula dolor. In dignissim dolor hendrerit nunc.

In viverra vulputate ipsum. Fusce ut pede. Sed condimentum. Praesent gravida commodo sem. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam feugiat 
varius est. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Aliquam sit amet sapien nec dui vehicula faucibus. Integer vehicula semper nibh. Praesent fermentum 
dui ut ipsum. Maecenas nonummy nonummy nunc. Nam malesuada turpis ac nunc laoreet elementum. 
Nullam metus. Mauris ligula. Nunc consequat, felis et tincidunt viverra, purus arcu condimentum lacus, 
elementum porttitor dolor libero eget arcu.

Aliquam rhoncus diam vel sem. Ut ullamcorper. Ut urna sem, tempus non, blandit ut, interdum ac, 
pede. Sed semper nonummy odio. Phasellus laoreet elementum odio. Vestibulum ante ipsuum ac, 
pede. Sed semper nonummy odio. Phasellus laoreet elementum odio. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam hendrerit sem at mauris. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquenm primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Nullam hendrerit sem at mauris. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos hymenaeos. Nam nisl erat, egestas id, posuere et, fringilla nec, magna. Phasellus ac massa 
ac lorem ullamcorper porta. Curabitur eu elit.

 

Diakonie Západ
Prokopova 25
301 00 Plzeň

TEL./FAX: +420 222 444 666
E-MAIL: info@diakonie.cz
IČ: 453 31 154

CD \ APLIKACE \ DOPISNI PAPIR \



3.5

VIZITKA 
- ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

CD \ APLIKACE \ VIZITKA \

Alena Fendrychová
Koordinátorka pro práci s migranty

TEL.: +420 739 244 668 
E-MAIL: fendrychova@diakonie.cz

Středisko celostátních programů a služeb 
Čajkovského 1640/8, Praha 3 130 00
www.scps.diakonie.cz

Na zadní straně vizitky může být použito logo OJ - pokud tato 

nějaké logo má a již používá.

Specifikace pro offsetový tisk (nad 500 ks):

materiál – matná křída 300 g

Specifikace pro digitální tisk (do 500 ks):

materiál – hlazený papír 160–220 g (podle možností tiskárny) 

pro barevné tiskárny laserové nebo inkoustové



Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

1  /  vnější strana

3.6

PREZENTAČNÍ DESKY

CD \ APLIKACE \ DESKY \

1 / 

www.diakonie.czwww.diakonie.cz



Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

2  /  vnitřní strana

3.6

PREZENTAČNÍ DESKY

CD \ APLIKACE \ DESKY \

2 / 



Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

3.7

LAYOUT LETÁKU

Ročně využije našich služeb
    150 rodin s dětmi v rané péči
   200 dětí ve speciálních školách a školkách
   2900 dospělých, kterým poskytujeme 
   pečovatelské a ošetřovatelské služby
   380 dětí a dospělých ve stacionářích a denních 
   centrech
   200 dětí a dospělých při krátkodobých 
   odlehčovacích pobytech
   800 dětí a dospělých v pobytových zařízeních
   50 dospělých v chráněném bydlení
   160 dospělých v hospici
   350 dětí a dospívajících v nízkoprahových 
   centrech
   550 dětí a dospělých v sociálně aktivizačních 
   programech a různých dílnách
   180 rodin v terénní práci
   400 dětí a dospělých v krizové situaci v domech 
   na půl cesty, azylových domech a zařízeních 
   sociálně-právní ochrany dětí

 
Ročně zaznamenáme
   12000 kontaktů a návštěv v různých typech poraden

Kde najdete naše střediska 
a speciální školy

Kontakty a informace o všech střediscích 
Diakonie ČCE najdete na:

www.diakoniecce.cz

Kontakt
Diakonie ČCE
Belgická 22
120 00 Praha 2

t: 242 487 812
e: ustredi@diakoniecce.cz
w: www.diakoniecce.cz
Bank. spojení: 1923 3573 79/0800  

středisko pro seniory          středisko pro lidi s postižením
středisko pro lidi v obtížné životní situaci           speciální škola            hospic

j
a specp iální školyy

středitř di ksko pro senio senioryory       středstředisko pisko p lidro lidii s pos
středisko pro lidi v obtížné životní situaci           sp

Brno 
Čáslav
Dvůr Králové n. Labem
Jablonec n. Nisou
Jaroměř
Javorník
Klobouky
Krabčice
Libice n. Cidlinou
Litoměřice
Merklín
Most
Myslibořice
Náchod
Ostrava
Písek
Plzeň
Praha
Příbor
Rokycany
Rýmařov
Soběslav
Sobotín
Uherské Hradiště
Valašské Meziříčí
Vlašim
Vrchlabí
Vsetín
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tujeme 
služby
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Vyobrazená tiskovina je ve zmenšeném formátu.

3.8

POZVÁNKA NA AKCI, PLAKÁT

PROGRAM:
19:00   welcome drink
19:30   úvodní slovo ředitele

projekty a služby (povodně 2010 atd.)
"DNEŠNÍ TABU SE JMENUJE STÁŘÍ" (promo kampaň)

20:00   koncert jazzového kvintetu Noční optika (Nocnioptika.net)
20:30   raut, taneční hudba ... pokračujeme vlastním tempem

Během večera si můžete vyzkoušet trenažér jízdy na vozíku

V areálu lze využít limitovaný počet parkovacích míst.
PID: Metro A - Malostranská, tram 12, 18, 20, 22, 57

Těšíme se na příjemné setkání!

Za podporu akce děkujeme:

SLAVNOSTNÍ VÝROČNÍ
VEČER DIAKONIE ČCE
Přijměte naše pozvání na slavnostní večer
k 21. výročí obnovené činnosti Diakonie ČCE

KDE: OBČANSKÁ PLOVÁRNA, U Plovárny 8, Praha 1 
          (vedle Úřadu vlády ČR)
KDY: 10. 11. 2010 od 19 hodin



ZASEDACÍ
MÍSTNOST 1  /  polep automobilu

2  /  směrová cedule

3.9

SIGNMAKING
1 / 2 / 



1  /  potisk hrníčku

2  /  potisk propisky

3.10

REKLAMNÍ A DÁRKOVÉ 
PŘEDMĚTY

1 / 

2 / 

www.diakonie.cz

www.diakonie.cz



1  /  úvodní strana

2  /  běžná strana

3.11

ŠABLONA PRO PPT 
PREZENTACI

CD \ APLIKACE \ PREZENTACE \

www.diakonie.cz 1  /  10

PREZENTACE NOVÉHO MANUÁLU
KORPORÁTNÍ IDENTITY

O čem a jak značka 
vypovídá

1.0

18.08.20121 / 

2 / 



1  /  výstavní panel a prezentační stůl
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2  /  roll-up rozměru 200 x 80
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3  /  vlajka

A - horizontální verze (250x140)

B - vertikální verze (80x180)
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Rád bych vyjádřil naději, že se tento manuál korporátní identity stane skutečným přínosem pro vaši každodenní práci. 

Aby měl manuál smysl, je potřeba jej aplikovat do praxe s důsledností. Nedodržování korporátní identity má za důsledek rozmělnění značky, což může 

vést ke ztrátě důvěryhodnosti a dobrého jména organizace. Proto považuji za důležité zdůraznit fakt, že zde uvedená pravidla pro komunikaci značky 

Diakonie ČCE jsou závazná, a to pro všechny organizační jednotky bez výjimky. Jejich nerespektování bude penalizováno.

Manuál korporátní identity zde není proto, aby nás rozděloval, ale naopak spojoval. Aby posiloval naši snahu o co nejlepší, jednotný obraz Diakonie ČCE 

v očích veřejnosti, což zpětně posiluje uskutečnění naší společné vize Diakonie coby silné pomáhající křesťanské organizace.

V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby konzultace ohledně uplatňování pravidel manuálu se prosím obracejte na pověřené oddělení vnějších vztahů 

(diakonická servisní agentura) přes kontakt:

pr@diakonie.cz 

Oddělení vnějších vztahů vám bude s ochotou nápomocno při tvorbě propagačních materiálů formou konzultací. 

Děkuji vám všem. 

Bc. Petr Haška, 
předseda Správní rady Diakonie ČCE
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