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úvod

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,
zimní čas a období Vánoc už nám klepe pomalu
na dveře. Nyní můžeme společně prožívat čas
adventu, což je doba příprav a rozjímání.
Nejdůležitější však na těchto svátcích je to, že si
společně připomínáme narození Ježíše Krista.
Letošní rok byl rokem Misie a diakonie. Jsem velmi
ráda, že Slezská diakonie tímto tématem žila
a zaměstnanci se také mohli zapojit do různých
aktivit. Vrcholem roku Misie a diakonie však byly
oslavy 25 let Slezské diakonie, které pro mě byly
velice silné. Jsem vděčná Bohu, že jsme s jeho
pomocí mohli postavit Diakonické a vzdělávací
centrum Vladislava Santariuse, které mohlo být
během oslav oficiálně otevřeno.
Nové prostory budou využívat zaměstnanci Slezské
diakonie a Slezské církve evangelické
augsburského vyznání. Vzdělávají se zde žáci
s postižením. Budou tady přicházet žáci základních
a středních škol. V nové budově bude fungovat
univerzitní studium. V chráněném bydlení nalezne
svůj domov 12 mladých lidí. Do muzea a knihovny
bude přicházet široká veřejnost. Celoživotní učení
v kombinaci s denní výukou žáků a studentů.
Historie, přítomnost a taky budoucnost propojeny
navzájem.

Mým přáním je, aby v tomto novém centru mnoho
lidí našlo hodně inovativních a tvůrčích podnětů
pro svůj život, ale také aby toto místo bylo
příležitostí pro setkávání se s živým Bohem.
Člověk nežije tolik z lásky, kterou
přijímá, jako mnohem více z té, kterou
daruje.
Matka Tereza

Moc Vám přeji dostatek prostoru během vánočních
svátků k načerpání nových sil a energie, abychom
i v příštím roce mohli obdarovávat ostatní.

Kam Tvá slova proniknou,
tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.
Ž 119, 130

S radostí a vděčností za vaši obětavost,
vstřícnost a spolupráci
Vám do dnů Nového roku 2016
přejeme plnou náruč pokoje,
útěchy i moudrosti.
Mgr. Zuzana Filipková, Ph. D.
ředitelka Slezské diakonie

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
ředitelka Slezské diakonie
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„On bude soudit mezi národy,
zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých
mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy.
Národ proti národu nepozvedne
meč, už nikdy se nebudou chystat do
boje.“
(Iz 2,4)

Ve své knize Vánoce 1945 píše Matthew Litt
o prvních vánočních svátcích v USA po skončení
2. světové války. V novinách se psalo, že
v newyorském přístavu zakotvila vojenská plavidla.
Byly to čtyři válečné lodě, šest letadlových lodí
a dvacet torpédoborců. Nepřipluly však proto, aby
bojovaly. Tato válečná plavidla hostila tisíc chudých
dětí. Ještě předtím vzali dětem míry, aby pro ně
ušili kabáty a čepice. To vše bylo zabaleno
v dárkovém papíru. Tato válečná plavidla se
změnila na představitele soucitu a šiřitele lásky
mezi lidmi.
Vánoční čas i v naší době a v naší zemi jakoby
na chvilku promění některé lidi. Mnozí jsou právě
před Vánocemi inspirováni k dobročinnosti
a soucitu. Mnohem víc lidí v období Vánoc přispěje
na nějaké charitativní projekty. To je dobře.
V tomto roce možná k Vánocům věnujeme nějaké
oblečení, hračky, peníze na dárky opět pro lidi
v nouzi na Ukrajinu, nebo pro dospělé a děti, kteří
kvůli válce ztratili svůj domov.

Někteří nemají rádi Vánoce a pro některé lidi to je
období smutné, protože jim někdo blízký chybí.
Někteří řeknou: „Tak kvůli těm dětem uděláme ty
Vánoce krásné, protože děti budou mít skutečnou
radost. Radost z překvapení a z dárků.“ A tak
Vánoce slaví někteří kvůli dětem.
Vánoce slavíme kvůli Dítěti, které bylo dlouho
očekávané, jehož příchod oznamovali proroci, jež
se narodilo bez velké slávy, jež se stalo Knížetem
pokoje s největší slávou a mocí.
Prorok Izaiáš předpověděl Kristovu vládu na zemi:
„…národ proti národu nepozvedne meč…“

Vánoční čas nám připomíná, že Kníže pokoje
jednou přinese na zem mír, smilování a pokoj. Je to
popis budoucnosti, kdy nastane mír, válečné
zbraně se přemění na zemědělské nástroje.
Nastane mír a skutečný pokoj. Chtěli bychom ten
mír, pokoj a klid pro naše děti, vnoučata. Chtěli
bychom to co nejdřív. Čtěme to slovo pozorně, jak
o tom prorok píše, totiž, že předtím, než zavládne
pokoj, přijde soud. To se neposlouchá a nečte moc
příjemně, ale je to důležitá pravda. Soud
a pročištění připomíná odstranění nečistot
z roztaveného kovu. Prorok píše: „Zakročím proti

to taky prověří naše charaktery, naše postoje, naši
víru.
Máme tu příležitost opět prožívat adventní období
a rozhodovat, co podpoříme, s kým se podělíme, co
dovolíme Bohu, aby proměnil a pročistil v nás.
Oslava prvního příchodu Knížete pokoje
a očekávání Jeho druhého příchodu soustředí naši
pozornost na výsadu sloužit. Smíme být nositeli
Jeho soucitu, lásky a milosrdenství. To není málo.
Přeji vám i sobě, ať se nebojíme toho, co se děje,
nebo toho, co přijde v budoucnu. Ať necháme svůj
strach proměnit v lásku a víru v Toho, který je
mocnější než jakákoliv jiná mocnost světa. Ať
s rozumností pamatujeme na prorocké slovo
o soudu i o zaslíbení pokoje. Ať i tyto Vánoce
uvěříme, že Někomu záleží, aby se nás dotknul
svým pokojem a láskou.

vám, a přetavím vás jako drahý kov, dokud
nebudete dokonale čistí.“ (1,25). To platí

nejenom pro ty vzdálené národy, pro ten národ
izraelský kdysi. Ono to platí i dnes a taky pro nás.
V tom všem, co se dnes kolem nás a v Evropě děje,

ThDr. Miriam Prášilová, PhD.
duchovní služba ve Slezské diakonii

autor článku Bc. Marek Klus

Kalendář Proměny 2016
Slezská diakonie, středisko BETHEL Karviná, opět
po roce přichází s projektem Proměny 2016.
Autorem fotografií je Marek Klus. Projekt
„Proměny“ má poukázat na to, že člověk má svou
jedinečnou hodnotu nezávisle na tom, jak vypadá,
co jej obklopuje, čím je nebo jaké oblečení má
zrovna na sobě. Uživatelé a uživatelky vybraných
středisek Slezské diakonie se nechali zachytit
na fotografiích, kde každá z nich vypráví nějaký
příběh znázorňující proměnu v životě člověka.
V popředí každé fotografie je vždy uživatel/ka
v nějaké obtížné životní situaci. Ta je vyobrazena
v přeneseném významu, stejně tak, jako podpora
diakonie a jejích středisek, aktivizovat samotné
ze strany Slezské diakonie. Na divákovi pak je, co si
uživatele, předcházet jejich negativnímu hodnocení
pod celkovým obrazem představí. Původní
ze strany veřejnosti a poukázat na smysl
myšlenka – pozitivní "Proměny" v lidském životě,
společenské odpovědnosti a dobročinnosti
však zůstává. Vznikl tak kalendář, jehož smyslem je
spolupracujících firem a organizací. Více informací
propagovat dobré jméno organizace Slezská
na: www.promenysd.cz.
...............................................................................
autorky článku Mgr. Lenka Starečková DiS., Bc. Dana Zborovská

Vymáhání zaplaceného dluhu
Vymáhání dluhů není žádnou novinkou a někteří
věřitelé touto cestou požadují po dlužníkovi i to, co
již zaplatil. V takové situaci se ocitnul i pan Zbyšek,
který se obrátil na OBČANSKOU PORADNU Slezské
diakonie v Karviné. Sdělil, že si zapůjčil od svého
kamaráda částku 20 000 Kč na složení kauce
u nájemního bydlení. Danou částku kamarádovi
řádně splatil a jako důkaz mu slouží výpisy
z bankovního účtu. Nemilé překvapení nastalo,
když pan Zbyšek obdržel od soudu platební rozkaz,
kterým mu je uloženo, aby dluh v plné výši uhradil.

platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí
jednání. Odpor nemusí být odůvodněn, ale je-li
podán pozdě, soud jej usnesením odmítne.
Sociální pracovnice panu Zbyškovi sdělila, že výpisy
z bankovního účtu lze považovat za věrohodný
důkaz a poskytla mu vzor odporu proti platebnímu
rozkazu a pomoc s naformulováním jeho obsahu.
Bylo mu vysvětleno, že lhůta pro podání odporu je
15 dnů od jeho doručení.

Bezplatného a anonymního odborného sociálního
poradenství lze využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY
Sociální pracovnice poskytla panu Zbyškovi
Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-Ráji,
informace z občanského soudního řádu, který
a to v pondělí a středu od 8.00 do 12.00, v úterý a
uvádí, že platební rozkaz, proti němuž nebyl podán
čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.
odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Podá-li
Občanskou poradnu lze navštívit osobně nebo
však jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím
kontaktovat telefonicky na čísle 734 645 272.
...............................................................................
autorky článku Mgr. Iveta Koštialiková

Uklidíme si okolí školy
Ve čtvrtek dopoledne dne 8. 10. 2015 se žáci MŠ,
ZŠ a SŠ Slezské diakonie Český Těšín odloučeného
pracoviště SŠ Starý Bohumín pod vedením svých
pedagogů a asistentů pedagogů opět zapojili do
projektu 72 hodin „Uklidíme si okolí školy“. Úkolem
bylo vysbírat papíry, ostříhat keře a upravit okolí
kolem záhonku v parku u naší školy.
Akce se velmi vydařila. Počasí nám přálo. Pro žáky
to byl nezapomenutelný zážitek, do práce se
zapojili i žáci imobilní, kteří se k úklidovým pracím
dostali poprvé. Výsledkem byla úžasná spolupráce
ve skupině a společná radost z vykonané práce.

........................................................................................................................................................
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Prestižní ocenění
Ing. Česlava Santariuse
V sobotu 10. října získal emeritní ředitel
a zakladatel Slezské diakonie Ing. Česlav Santarius
na konferenci, která byla pořádána u příležitosti
100 let od narození jeho otce pastora Vladislava
Santariuse, krásné ocenění – cenu města Třince
za dlouholeté působení a rozvoj sociálních služeb
v Třinci a v regionu. Cenu mu předala starostka
města Třince Věra Palkovská. Město Třinec ocenilo
skutečnost, že Slezská diakonie pomáhá městu
Třinec v péči o občany v sociální nouzi už sedmnáct
let. Od roku 2005 je Slezská diakonie partnerem
města Třince pro komunitní plánování sociálních
služeb. Děkujeme městu Třinec za jejich ocenění
pro našeho emeritního ředitele.
(Mgr. Lenka Waszutová)

.....................................

Nové příležitosti
Klienti denního stacionáře Slezské diakonie
BENJAMÍN v Krnově navštěvují solné jeskyně,
bazény a aquaparky. Program ve středisku jim
obohacuje speciálně vycvičený canisterapeutický
pes a pracovníci, kteří jim poskytují speciální
masérské a prožitkové techniky. Tyto aktivity jsou
realizovány z dotace NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ,
díky které si také mohlo středisko zakoupit
spoustou světelných, zvukových a jiných
interaktivních pomůcek.
Cílem těchto aktivit je nabídnout nové prožitky,
motivovat klienty s těžkým typem postižení
k aktivitě, udržovat a zlepšovat zdravotní stav
i psychickou pohodu klientů a obohacovat život lidí
s těžkým kombinovaným postižením.
(Bc. Veronika Židková)

co se událo...

autor článku Mgr. Barbora Kovalczykowá

Projekt Šťastné dětství pomáhá nejen dětem
Projekt Šťastné dětství je naplňován ve
stacionářích Slezské diakonie LYDIE Český Těšín
a SALOME Bohumín. Jeho cílem je především
pomoc dětem, ale i celým rodinám, a to
prostřednictvím nových a méně známých metod,
jakými jsou Feldenkraisova metoda a Interakční
terapie R. Straussové zaměřující se na děti s PAS
(poruchou autistického spektra). Pojítkem pro obě
metody je pro nás především pozitivní přístup
k dětem se zdravotním postižením a snaha
porozumět lépe sám sobě a svým potřebám.
Pracovníci obou středisek SD se v těchto metodách
intenzivně teoreticky i prakticky vzdělávají
a přinášejí do své praxe mnoho bohatých
zkušeností. Probíhají také semináře a workshopy
pro rodiče dětí s postižením.
V rámci prvního semináře, který proběhl 16. 9.,
se účastníci seznámili se základními prvky
Feldenkraisovy metody. Lektorky Jitka Nagy a Mgr.
Irena Molin připravily poutavé povídání
o zakladateli této metody s praktickými příklady
ze života a praxe.

rodinám s dětmi s PAS, ale také vývojovou dysfázií.
Lektorkou byla Mgr. Lenka Gwoźdźová, velice
zkušená speciální pedagožka, která v současné
době působí ve Speciálním pedagogickém centru
v Ostravě pro děti s PAS. V rámci projektu Šťastné
dětství budou až do dubna probíhat další semináře
a workshopy, na které Vás srdečně zveme.

Říjnový workshop s názvem „Podpora
dorozumívání u dětí“ byl věnován především
...............................................................................
autor článku Jana Jarošová, DiS.

Dobrá praxe - dobrá příležitost
Středisko EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, které provozuje službu sociálně
terapeutických dílen, již naplno rozjelo projekt
s názvem Dobrá praxe, na kterém spolupracuje
také se službou sociální rehabilitace RÚT FrýdekMístek. Projekt podpoří 10 lidí s mentálním nebo
duševním postižením v nalezení vhodné praxe.
Účastníci si takto mohou rozšířit sociální a pracovní
dovednosti, ujasnit si vlastní možnosti na trhu
práce a získat zkušenost s reálným pracovním
prostředím i s hledáním práce.
Projekt podpoří také zaměstnavatele, zejména
příspěvkové organizace a městské společnosti,
které se dozví více o možnostech a finančních i
nefinančních výhodách zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Nabídkou praxe nebo
práce se navíc mohou zařadit mezi společensky
odpovědné firmy a zvýšit svou prestiž. Na třetinu
celkových nákladů realizace projektu poskytl
finanční prostředky Moravskoslezský kraj.
Sociálně terapeutické dílny EFFATHA FrýdekMístek, Frýdlant nad Ostravicí poskytují bezplatnou

sociální službu dospělým lidem s mentálním nebo
přidruženým zdravotním postižením, kteří nejsou
z důvodu snížené soběstačnosti v současné době
schopny uplatnění na otevřeném nebo chráněném
trhu práce. Formou činnosti v dílnách podporujeme
tyto lidi, aby si udrželi, obnovili nebo získali
pracovní a sociální dovednosti, které jsou potřebné
k větší samostatnosti, k uplatnění na trhu práce
a plnohodnotnější sociální integraci. EFFATHA má
otevřeno pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat.

.....................................................................................................................................................
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Den s kronikářem
Na přelomu září a října uspořádali žáci a učitelé ZŠ
a SŠ speciální Slezské diakonie ve Starém
Bohumíně akci, kterou nazvali Den s kronikářem.
Pozvání přijal pan Zdeněk Veselý, který píše kroniku
města Bohumína od roku 2001.
Přinesl s sebou k nahlédnutí originál kroniky města
Bohumína. Pro žáky i učitele to byla mimořádná
příležitost vidět tak vzácnou knihu. Veřejnost má
možnost od začátku května v knihovně nahlédnout
do městské kroniky, může ale pracovat pouze
s kopiemi.
Vyprávění pana Veselého bylo poutavé, plné
historických faktů i zajímavých osobních
vzpomínek.
Na konci besedy byl prostor pro otázky žáků i
učitelů. Zjistili jsme, že i v moderní době se kronika
píše psacím bombičkovým perem a že součástí
dokumentace důležitých událostí jsou i fotografie.
Děti zaujal úhledný rukopis pana kronikáře a
zajímalo je, proč se kronika nepíše na počítači.
Pan Veselý s sebou přinesl také jeden historický
výtisk školní dokumentace – svou vlastní
žákovskou knížku. Děti si mohly prohlédnout tak
vzácný exemplář a přitom zjistily, že v ní jsou samé
jedničky a jen pár dvojek. (Pedagogové a žáci
Základní školy speciální ve Starém Bohumíně)

.....................................

Ocenění v soutěži
Žák SŠ Praktické dvouleté Stanislav Schnörch z III.
třídy ve Starém Bohumíně získal ocenění ve
výtvarné soutěži „Červená, modrá fiala aneb zpěv
a tanec spojují“, která byla součásti XXIII. ročníku
Evropských dnů handicapu v Ostravě 2015. Předání
cen, kterého se zúčastnili i rodiče žáka se konalo
7. 10. 2015 v DK města Ostravy na slavnostním
večeru „Křišťálový kamínek“. Standa zaujal porotu
svou výtvarnou práci s názvem „ S tancem
a úsměvem jde všechno líp“. Rodiče i žák se tak
slavnostního ocenění zúčastnili poprvé. Domů
odcházeli plní dojmů a emocí.
(Mgr. Maria Galuszková)

autor článku Mgr. Renáta Větrovcová

Potravinová sbírka farních sborů SCEAV
V měsíci říjnu proběhla v mnohých farních sborech
Slezské církve evangelické a. v. potravinová sbírka
pro uživatele služeb Slezské diakonie, a to pod
záštitou Potravinové banky v Ostravě při příležitosti
svátku Dne díkuvzdání za úrodu.
Celkový výtěžek této sbírky farních sborů SCEAV je
1 187,75 kg! Přičemž v některých sborech budou
potravinové sbírky probíhat ještě v měsíci
listopadu, případně při jiných příležitostech.
Jménem podpořených uživatelů Slezské diakonie
děkujeme tímto všem sborovníkům, kteří projevili
ochotu a vstřícnost, zájem a dobrou vůli, za tento
dar i za možnost spolupracovat při společné věci.
Ceníme si taktéž možnosti a příležitosti dárcům
osobně poděkovat například i při nedělní
bohoslužbě. V mnoha případech se tak nejednalo
pouze o vysbírané potraviny, ale taktéž o vzájemné
setkání.

svého jídelníčku zdravé sezónní výpěstky je velkým
přínosem, možná i motivací k zamyšlení pro
všechny naše uživatele!
S vděčností nyní touto formou děkuji všem dárcům
z farních sborů za spolupráci, vstřícnost
a ochotu a také pastorům a duchovním Slezské
diakonie za skvělou a přívětivou spolupráci.

Mezi vysbíranými potravinami jsou nejen trvanlivé
potraviny, ale také mnoho ovoce a zeleniny,
veškerý sortiment je odpovídající potřebám našich
uživatelů dle možností sociální práce v dané
službě. Děti s velkou radostí uvítaly zpestření své
stravy jablíčky. Možnost a příležitost zařadit do
...............................................................................
autor článku Bc. Renata Kubiszová, DiS.

Vzpomínám na Slezskou diakonii
– francouzský dobrovolník Elie
„Jako dobrovolník jsem v ČR začal pracovat od září
2014. Nastoupil jsem jako asistent do základní
školy pro postižené děti v Českém Těšíně. Začátky
mé činnosti byly velmi těžké. Nedokázal jsem se
téměř s nikým domluvit. Česky jsem neuměl vůbec
nic. Nevěděl jsem, co po mě lidé chtějí a oni zase
nechápali, co já chci po nich.
Situace se začala zlepšovat až po 3 až 4 měsících,
kdy jsem se naučil základům češtiny, po zhruba
7 měsících jsem začal česky trochu rozumět. Bylo
obtížné se z počátku zapojit do aktivit a práce ve
škole. V té době jsem se spíše věnoval dětem, které
nemluvily, pomáhal jsem postiženým dětem při
hygieně, přemisťování, nošení učebních pomůcek,
pomáhal jsem připravovat pomůcky a materiály
pro výuku.
Když jsem se trochu naučil česky, začal jsem
s dětmi procvičovat počty a psaní. Dělal jsem
s dětmi různé tvůrčí aktivity, vaření, pečení –
např. francouzský cibulkový a hruškový koláč, hrál
jsem si s nimi, dělal různé další aktivity.

Do BETANIE a BETEZDY jsem nastoupil až ke konci
svého pobytu v ČR. Snažil jsem se některé klienty
zabavit sportovními aktivitami, hráli jsme fotbal,
badminton, stolní tenis, vyráběli jsme výrobky,
hráli jsme karty, byl jsem s klienty v Mostech u
Jablunkova na Dožinkovém dnu, šli jsme na bazén.
Můj pobyt v České republice byl pro mne velmi
přínosný, naučil jsem se trochu česky, poznal jsem
spoustu zajímavých lidí – kamarády dobrovolníky,
zaměstnance, klienty, a poznal jsem život v cizí
zemi. „

.....................................................................................................................................................

co se událo...
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Společně s MSK
za zdravím
Středisko Slezské diakonie EUNIKA Karviná získalo
díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje
dotaci na realizaci projektu s názvem „Společně
s MSK za zdravím“, díky níž mohlo pokračovat
v zajišťování služeb pro své uživatele se zdravotním
postižením, kterými jsou děti a dospělí lidé ve
věkové kategorii od 2–45 let. Konkrétně se jedná
o canistereapii a hippoterapii, terapeutické
činnosti, které mají výrazně stimulující, ale také
aktivizující účinky. Přináší uživatelům pocit
bezpečí, radosti, smysluplnosti, podporu ve
vnímání svého okolí, rovněž odpočinek, který tyto
osoby potřebují. Obě terapie jsou uživateli
s oblibou využívány.
Dotace také dopomohla k posílení pracovního
personálu, čímž došlo ke zkvalitnění
poskytovaných služeb střediska s doplněním
o zdravotní péči. Zároveň jsme mohli projektem
částečně zabezpečit provoz služby a náklady s ní
spojené.
Co vnímáme jako podstatné? Pomohlo se sociální
službě, jejím uživatelům, ale také pečujícím
osobám, které mohou v době zajištění péče o své
příbuzné odpočívat, pracovat nebo vyřizovat
nezbytné záležitosti.
Za to MSK velmi děkujeme a těšíme se
na případnou další spolupráci i v nadcházejících
letech. (Bc. Adéla Hovorková, DiS.)

Financováno z rozpočtu MSK v rámci projektu:
„Společně s MSK za zdravím.“
.....................................

Jsme tu pro Vás
v Třanovicích a okolí
Od 1. 1. 2016 nabízí Slezská diakonie, středisko
TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistenci
pro obyvatele obce Třanovice a okolních obcí
s dostupností do 15 km. Služba je určena osobám,
které z důvodu věku, zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění potřebují pomoc druhé
osoby. Nabízíme např. pomoc při podávání jídla
a pití, při oblékání, při přesunu na lůžko nebo
vozík, pomoc při osobní hygieně, dále pomoc
s úklidem, nákupy, doprovody k lékaři atd.
Cena se pohybuje v průměru kolem 100 Kč/h.
Cestovné k uživateli hradí středisko TABITA.
Nabízíme také zapůjčení kompenzačních pomůcek
na přechodnou dobu ZDARMA. Více informací
na OÚ Třanovice, webových stránkách Slezské
diakonie nebo telefonu 605 292 995.
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téma

Zamyšlení
k 25. výročí Slezské diakonie
Celý rok 2015 se hlavní témata Informátoru věnují 25. výročí založení Slezské diakonie, v tomto čísle se hlavního
tématu ujal zřizovatel naší organizace. U zrodu Slezské diakonie stála Slezská církev evangelická augsburského
vyznání (SCEAV), proto přinášíme našim čtenářům slovo pana Mgr. Jana Wacławka, biskupa SCEAV, a zároveň
prezentujeme duchovní aktivity, které k práci ve Slezské diakonii neodmyslitelně patří.

Srdce a rozum (Žalm 1,2)
Zamyšlení Jana Waclawka, biskupa SCEAV
Jménem SCEAV si dovolím vyjádřit blahopřání Slezské
diakonii k jejímu 25. výročí působení. Jsem Pánu Bohu
vděčný za minulé vedení naší církve, které již těsně po
sametové revoluci iniciovalo zřízení Slezské diakonie.
Je známo, že řecký pojem diakonia označuje v církvi láskyplnou službu
poskytování pomoci potřebným. Z tohoto hlediska je diakonie ve své
podstatě základním projevem víry v Ježíše Krista a zároveň i základním
biblickým principem církve. Z Písma Svatého totiž vyplývá, že víra v Krista
se nemůže neprojevit ve skutcích lásky, v diakonii. Bez této dimenze je
křesťanská víra mrtvá a je pouze prázdným pojmem.
U příležitosti významného jubilea Slezské diakonie si dovolím také srdečně
poděkovat všem pracovníkům SD za jejich obětavou a zodpovědně vykonávanou
práci. V rámci svých možností ve sborech naší církve poskytujeme sborovou
diakonii: navštěvujeme starší, nemocné členy sborů a poskytujeme pomoc
lidem v nouzi. V mnoha případech je však naše nabízená pomoc značně
omezená, zvlášť, když se jedná o hledání systémových řešení pro lidi opuštěné
ve stáří, bezdomovce, lidi postižené a lidi závislé na drogách a alkoholu.
Vzpomínám, jak jsem jako sborový pastor byl často bezradný a bezmocný, když
jsem se zmíněným lidem snažil pomoci. Jsem proto velmi vděčný za Slezskou
diakonii, že se snaží řešit věci systémově a od počátku při plnění svého poslání
používá k tomu srdce i rozum. Oba aspekty jsou nesmírně důležité už v obecné
rovině.

Jsem rád, že aspekt srdce i rozumu je brán v potaz po celou dobu vzájemné
spolupráce mezi SCEAV a SD, což se projevilo v poslední době i při otevření
a posvěcení Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse. Právě
tento významný pastor naší církve, jehož 100. výročí narození si v listopadu 2015
připomínáme, na potřebu nadšené služby a kvalitního vzdělání v církvi často
poukazoval.

Na začátku knihy Žalmů čteme, že blaze je muži, který „si oblíbil Hospodinův
zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci“ (Ž 1,2). Autor chce poukázat,
jak je důležité při naplňování Hospodinova zákona si jej oblíbit (záležitost srdce)
a zároveň nad ním rozjímat (záležitost rozumu).

Před Slezskou diakonií stojí celá řada nesmírně náročných úkolů. Proto do
dalších let přeji všem pracovníkům SD mnoho lásky v srdci a mnoho moudrosti,
aby se tak Slezská diakonie stala pro druhé vskutku nositelem světla v temnotě
a nástrojem pro šíření Božího požehnání.

Upřednostňování rozumu před srdcem vede k pokulhávání praxe
za teorií. Všechno sice budeme mít krásně zdůvodněno a logicky do detailů
promyšleno, ale budou scházet pro věc zapálená srdce. Budou scházet ti, kdo
v reálném životě teorii uvedou do praxe.
Upřednostňování srdce nad rozumem se naopak může projevit ve strhujícím
nadšení pracovníků, kteří se ovšem záhy dostanou do slepé uličky, když např.
v diakonické práci nebudou dostatečně znát odpovědi na otázky: Jak pomáhat?
Komu pomáhat? Kde na poskytování pomoci získat peníze? Na tyto otázky dává
odpověď rozum, vzdělání.

Mgr. Jan Wacławek

biskup SCEAV

rozhovor
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Duchovní služba
ve Slezské diakonii
Kdy a jak se začala rozvíjet duchovní služba
ve Slezské diakonii a jaký přínos má pro uživatele
a zaměstnance, jsme se zeptali farářky Wandy
Staniekové, která stála u zrodu organizované
duchovní služby.
Kdy začala působit organizovaně duchovní služba ve Slezské
diakonii? Jaké byly tyto začátky a co bylo důležité v tomto
období?
Od svého zrodu SD stavěla na křesťanských hodnotách. Některé služby vznikaly
v prostorách církevních sborů SCEAV a duchovní a dobrovolníci z církví
spolupracovali s nově vzniklými středisky. Duchovní služba organizovaně začala
působit v letech 2000 s nástupem farářky Firlové a od r. 2001 pokračovala
v koordinaci a duchovní práci farářka Stanieková.
Začátky byly nesnadné, ale důležitou součástí byl láskyplný vztah k uživatelům,
naslouchání jejich životním příběhům a společný dialog, vzájemná spolupráce
a dobré vztahy se vytvářely spontánně. Zvěst Evangelia ve střediscích SD se stala
prioritou. Uživatelé i pracovníci byli seznamování s Biblickými příběhy a učením
Ježíše Krista.
Jak přijímali duchovní službu uživatelé středisek, a jak
pracovníci?
Duchovní službu uživatelé přijímali s vděčností. Projevovali radost a zájem,
pro mnohé se víra v Ježíše Krista stala smyslem života. Pro některé pracovníky
duchovní služba byla něčím novým a zajímavým, pro většinu zvěst Božího slova
znamenala povzbuzení v pracovním i osobním životě.
Které překážky a výzvy stály v cestě duchovní službě?
S rostoucím počtem nových středisek a služeb SD také rostl zájem o duchovní
aktivity. Jeden pracovník však tento zájem nemohl pokrýt, a to bylo velkou
překážkou. Z tohoto důvodu bylo jednou z výzev zapojení více dobrovolníků
z řad farářů a laiků ve střediscích SD. Někteří faráři i laici ze SCEAV, ČCE,
evangelikálních církví, církve adventistů navštěvovali střediska SD, která se
nacházela v blízkosti jejích sborů. Pravidelně se setkávali s pracovníky a uživateli
středisek na ranních chvilkách a různých setkáních.
Co Vás pohánělo v duchovní službě v SD a jak jste
odpočívala?
Hnací silou byl zájem o Boží věci ze strany uživatelů, jejich radostné tváře a to,
že mnozí našli smysl života v Ježíši Kristu a měli zájem upevňovat víru v živého
Boha, který je zachránil od věčného zahynutí.
Byla jsem vděčná za spolupráci, porozumění a povzbuzení ze strany pracovníků
a vedení SD. Snažila jsem se odpočívat, ale neměla jsem na odpočinek příliš
času. Bydleli jsme totiž s manželem ve sborovém bytě SCEAV v Těrlicku a když
jsem přišla ze středisek SD, tak jsem ještě ráda pomáhala v práci ve sboru
manželovi Tadeášovi, který tam byl farářem. Uvědomovala jsem si však, že bez
odpočinku by tato duchovní služba nebyla možná. Relaxovala jsem při práci na
zahrádce, odpočinkem byly také chvíle strávené s rodinou a vnoučaty, procházky
s manželem, jízda na kole a poslech hudby.

Máte nějaký biblický text/verš, který byl pro Vaši službu v té
době významný, oslovující?
Oslovujících a významných textů v Bibli mám hodně. Jeden z klíčových pro
službu v té době byl Matouš 25, 34 – 35: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte
se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl,
a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít,...“
Mt 25, 40: „Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili...“ říká Ježíš v podobenství.
Co byste odkázala duchovním, pastoračním pracovníkům,
kteří vstupují do duchovní služby v SD?
Aby tato služba byla pro ně radostí, přistupovali k uživatelům i pracovníkům SD
s láskou a v Boží autoritě a uměli odpočívat.
Jaké by bylo Vaše přání pro uživatele a pracovníky SD?
Ať uživatelé jsou spokojení a vděční Bohu i lidem, kteří o ně pečují ,
a pracovníkům pevné zdraví, trpělivost a sílu zvládat náročné situace. Přání
vyjádřím biblickým veršem z Přísloví 17, 22: „Radostné srdce hojí rány, kdežto
ubitý duch vysušuje kosti.“ Abychom si nenechali ubíjet ducha, ale usilovali
o radost, která pramení z Ducha Svatého a nese Jeho ovoce.
ptala se ThDr. Miriam Prášilová, PhD.
a odpovídala farářka Wanda Stanieková
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duchovní práce

Duchovní služba
ve Slezské diakonii
dnes
Duchovní služba ve Slezské diakonii dnes
a v příštích letech
V duchovní službě se věnujeme našim uživatelům převážně formou ranních
duchovních chvilek, biblických a hudebních klubů, tematických setkání během
roku a k svátkům, nebo individuálně, a taky pracovníkům formou individuálních
pastoračních rozhovorů nebo formou jiných setkání s duchovní podporou.
Pro pracovníky organizujeme pravidelně dvakrát ročně duchovní konference
a dle zájmu Den ticha.
K cílům v duchovní službě patří neodmyslitelně podpora ekumenické
spolupráce v různých rovinách. Velmi si vážíme služby pastorů z různých církví,
kteří dojíždějí na naše střediska a věnují se duchovně jak uživatelům, tak
pracovníkům, a tohle chceme podporovat i do budoucna.
V roce 2015 jsme uskutečnili také setkání těch pracovníků, kteří organizují nebo
se podílejí na duchovní službě ve svém středisku. Naší snahou bylo poděkovat
těmto pracovníkům, podpořit je, modlit se za ně a s nimi, nabídnout zdroje pro
duchovní chvilky, ale taky dát prostor jim samotným, aby sdíleli dobrou praxi,
potřeby jejich střediska i otázky v duchovní oblasti. Dle zájmu budeme tato
setkání organizovat i v příštích letech. V tomto roce jsme taky poprvé společně
s farním sborem v Českém Těšíně organizovali novoroční bohoslužbu pro
pracovníky i uživatele SD a plánujeme v tom pokračovat. Ta nejbližší se
uskuteční 8. ledna 2016. Kromě bohoslužby na začátku roku je možnost po
domluvě uspořádat i tzv. diakonickou bohoslužbu v rámci určité oblasti, a to
v kostele nebo přímo na středisku. K novým duchovním programům bude patřit
nabídka tzv. vzpomínkového setkání (vzpomínka na uživatele, který zemřel,
a ostatní uživatelé i pracovníci pociťují jeho ztrátu na středisku) a taky možnost
„Požehnání příbytku“ uživatele, který se přestěhuje a bude mít touhu začít svoji
novou etapu s požehnáním – modlitbou a Božím slovem.

Duchovní služba má své místo i ve Strategickém plánu Slezské diakonie a sem
patří rozvoj služby podle koncepce a v rámci tematického zaměření daného
roku. Příští rok 2016 chceme mít stejně jako zřizovatel – Slezská církev
evangelická a. v. – rokem rodiny. K tomu budeme tvořit a navazovat jednotlivé
aktivity. K dalšímu nemalému cíli patří propojení sborové diakonie
a profesionální diakonické práce ve Slezské diakonii, co je dlouhodobým
procesem, na kterém pracuje konzultační pracovní skupina složena jak z řad
pracovníků SD, tak ze zástupců seniorátů církve.
Duchovní služba jako integrální součást práce Slezské diakonie bude
i v budoucnu citlivě vnímat a reagovat na situaci svých uživatelů a pracovníků,
na situaci celé organizace i změny ve společnosti.
ThDr. Miriam Prášilová, PhD.
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Představujeme pastory spolupracující se Slezskou diakonií
Bc. Marta Czyžová

Radovan Rosický

Působí jako pastorační pracovnice v SD.
(Slezská církev evangelická a.v.)

Působí ve střediscích SD na Krnovsku.
(Českobratrská církev evangelická)

Očekávání od nové pracovní pozice
ve Slezské diakonii

Srovnání duchovní služby ve Slezské
diakonii a církvi

Zapojení do práce ve Slezské diakonii je pro mě novou výzvou. Nové prostředí,
ve kterém se budu učit pohybovat, nové zkušenosti, které budu získávat,
a především noví lidé, kterými budu moci být obohacována. Doufám rovněž,
že moje dosavadní zkušenosti ve sborové a katechetické praxi, především
s dětmi, budu moci nějakým způsobem uplatnit ve Slezské diakonii a být tak
dobrým nástrojem při naplňování Božího záměru.

Mgr. Vlastimil Ciesar

Duchovní služba ve Slezské diakonii, do které docházím asi 10 let, pro mě byla
vždy obohacující především stále novým dobrodružstvím při objevování
zvláštního a svým způsobem krásného světa handicapovaných lidí. Krásná je
otevřenost a upřímnost, s jakou přijímají evangelium. S tím je ale spojená
i zodpovědnost, jak ho předat srozumitelnou formou. Náročnost spočívá
především v hledání stále nových forem a způsobů a zejména v pružnosti
přizpůsobit se dané situaci (např. když některý z klientů stacionáře dostane
záchvat). Časem se člověk naučí, jak se chovat, jak reagovat a jak komunikovat.
Chce to hlavně otevřené srdce pro Pána Boha i pro lidi. Odměnou je především
vnitřní radost a Boží požehnání, které mi dodává sílu také pro službu v církvi.

Působí ve střediscích SD na Těšínsku.
(Slezská církev evangelická a.v.)

Služba dětem ve Slezské diakonii
a v církvi
Už od začátku své služby v církvi se pohybuji mezi dětmi školního i předškolního
věku jako učitel náboženství. A to jak v běžných školách, tak i ve speciálním
stacionáři Slezské diakonie v Českém Těšíně.
Mnohdy zdravé děti na Základní škole dovedou být více „zlé“ než postižené děti
stejného věku ve stacionáři. Ačkoli slovo zlé dávám záměrně do uvozovek,
protože ono nekontrolované zlo dětí se vůbec nedá srovnat se záměrným zlem,
jak ho pozorujeme ve světě nás dospělých.
Děti ve speciální školce a škole bývají spontánnější, více reagují na hudbu,
melodie. Proto více prostoru má píseň, zpěv, jejich vlastní hudební doprovod
na perkuse všeho druhu. V běžné Mateřské škole a na Základní škole je zase více
času na biblický příběh i jeho ztvárnění v podobě omalovánky, kterou si děti
samy vybarvují. Škola ve stacionáři diakonie připomíná více obývací pokoj.
Proto prostředí, kde se s dětmi setkávám, je rodinnější, jsme tam spolu s dětmi
i vychovateli více jako doma

Ing. Jan Fürst, B.Th.
Působí ve střediscích SD na Karvinsku.
(Církev adventistů sedmého dne)

O přínosu služby ve Slezské diakonii
V prvé řadě chci vyjádřit, že přednost přinášet živé Boží Slovo zaměstnancům
a uživatelům považuji za velkou Boží milost.
Setkávání s lidmi ve SD je pro mě vždy důvodem k otázkám: Co potřebují? Čím
jim mohu být prospěšný? Jak naopak oni obohatí mě?
Jakákoliv služba v azylových domech mi nabízí vidět hlouběji do životů lidí
mimo vlastní církev a sbor, což mi rozšiřuje obzor pohledu na Boží rodinu.
Většinou je služba v SD radostná, ale někdy mi přinese i bolest. Přirozeně se
toužíme dělit o Boží evangelium s uživateli a spolupracovníky, kteří Kristu zatím
nevěří. Ale když se naše slova zásadně rozchází s životní praxí, prožívám bolest
a zklamáni, protože tím jim my sami bráníme, aby brali Boží Slovo vážně.
Povzbudivý citát na závěr: „I z vadného kamene je možné vytvořit mistrovské
dílo.“ Díky Bohu, že je schopný a ochotný z každého z nás vytvořit své Mistrovské
dílo. Z každého, tedy z uživatele, zaměstnance a dokonce i z pastora.☺
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otevření DVC Vladislava Santariuse

Oslavy 25. výročí vzniku Slezské diakonie
V sobotu 10. 10. se konala historická konference u příležitosti 100 let od narození
pastora Vladislava Santariuse. Den poté 11. 10. oslavy pokračovaly krásnou
bohoslužbou v kostele na Nivách v Českém Těšíně, odpoledne pak paní ředitelka
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. zahájila slavnostní otevření Diakonického
vzdělávacího centra Vladislava Santariuse (DVC). Slavnostní otevření bylo
doprovázeno projevy mnoha významných osobností Moravskoslezského kraje,
města Český Těšín apod. Tyto projevy završil posvěcením centra biskup SCEAV
Mgr. Jan Waclawek.

Slavnost doprovázel dechový orchestr z Oldřichovic a desítky českých
a zahraničních hostů, kteří po slavnostním přestřihnutí pásky byli pozváni nejen
na prohlídku prostor Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse,
ale také na koncert sboru Happy day a zaměstnanců Slezské diakonie, který
započal úderem 16. hodiny v českotěšínském kostele Na Nivách. Koncert byl
příslibem krásného zážitku, proto byl naprosto plný a očekávání účastníků
výrazně předčil.
V závěru byla ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.,
Mgr. Janem Waclawkem, biskupem SCEAV, vedoucím odboru sociálních věcí
Moravskoslezského kraje Mgr. Danielem Rychlikem, Ing. Vladimírem Gelnarem –
vedoucím odboru programování a metodiky Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, paní Gabrielou Hřebáčkovou, místostarostkou města Český Těšín,
Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým náměstkem Slezské diakonie
a také emeritním ředitelem Slezské diakonie Ing. Česlavem Santariusem slavnostně přestřižena páska před oficiálním vstupem do tohoto multifunkčního centra.

V pondělí 12. 10. se pak Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse
otevřelo veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Dveřmi DVC v tento den prošlo
přes 630 návštěvníků. Jsme velmi poctěni zájmem veřejnosti. Již nyní mohou
lidé využívat Praktickou školu pro žáky se zdravotním postižením, knihovnu
a informační centrum. Informace o těchto a dalších aktivitách naleznete
na www.dvc.slezskadiakonie.cz a také v dalším vydání Informátoru.
Děkujeme za všechna přání, která jsme obdrželi, a rovněž my pevně věříme, že
Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse bude dobře sloužit široké
veřejnosti a potřebným lidem.
Mgr. Lenka Waszutová
tisková mluvčí
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aktivity DUHOVÉHO DOMU Ostrava

Projekt
Cesta kolem světa

Markéta: Vyráběli jsme trička s africkými motivy. Připravili jsme prezentace
fotografií z prostředí Afriky a nechyběly ani sportovní a hudební aktivity.
Vyvrcholením celého týdne pak bylo vystoupení bubenické skupiny KUBUKU.
Naši uživatelé byli nadšeni, a proto jsme se rozhodli pokračovat se
seznamováním s dalšími zeměmi a nazvali jsme tento náš záměr CESTA KOLEM
SVĚTA.

Slezská diakonie realizuje řadu projektů a akcí.
Jedním z nich je také projekt s názvem Cesta
kolem světa, jehož obsah nám přiblíží pracovníci
střediska Slezské diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava.

R: Pro koho je projekt určen a jaký je jeho přínos ?
Markéta: Projekt je pro všechny uživatele Slezské diakonie, nejen střediska
DUHOVÝ DŮM v Ostravě, ale také pro uživatele ostatních středisek, pokud mají
zájem. Většina aktivit probíhá ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava s pravidelnou
frekvencí cca 1x za 3 měsíce.
René: Chceme naše uživatele seznámit s různými zeměmi a jejich kulturou.
Vymýšlíme nejrůznější aktivity, které jsou pro tyto země typické, a to včetně
sportovních, hudebních, výtvarných a kulturních zážitků. Vyvrcholení projektu
zařazujeme ke konci týdne, kdy do našeho střediska zveme hosty, kteří nám
svým vystoupením a uměleckými aktivitami přiblíží kulturu vybrané země.
R: Které oblasti už jste takto s uživateli procestovali?
Markéta: Byla to Afrika, Indie, Česká republika, Brazílie a pak jedno speciální
Vánoční cestování. V září tohoto roku jsme cestovali do daleké Koreje ve
spolupráci s pastorem Jangem a užili jsme si i ochutnávku tradičního sushi.
R: Daří se vám získávat nějaké finance na realizaci tohoto
zábavného projektu?
René: Snažíme se oslovovat nejrůznější sponzory. Děkujeme např. cukrárně
Ollies nebo firmám: BAUER – sportovní poháry, AK sportovní poháry a trofeje,
DECATHLON – sportovní náčiní, Tomáš Vida – velkoplošný tisk.

R: Jak vznikl projekt Cesta kolem světa?

R: Na co se mohou uživatelé těšit?

René: Projekt vznikl v září roku 2014, kdy k nám přijela na stáž pracovnice
z jiného střediska Slezské diakonie (střediska EDEN Nový Jičín) paní Andrea
Knápková. Účastnila se muzikoterapeutických aktivit, pro které jsme v tu dobu
nově zakoupili několik djembe bubnů. A paní Knápková nám nabídla, že by
do našeho střediska přijela s bubenickou skupinou KUBUKU a zahrála pro naše
uživatele. Tento nápad nás inspiroval k vytvoření AFRICKÉHO TÝDNE a seznámení
našich uživatelů s africkou kulturou.

Další země máme již naplánovány, ale nechejte se překvapit. Pokud Vás projekt
oslovil, neváhejte nás kontaktovat.
René Rác
Mgr. Markéta Adamcová
autoři projektu
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Ústředí Slezské diakonie
Na Nivách 7, 737 Český Těšín
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301, ustredi@slezskadiakonie.cz, www.slezskadiakonie.cz
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. – ředitelka, tel.: 558 764 300, z.filipkova@slezskadiakonie.cz
Ing. Bronislav Kostka – provozně ekonomický náměstek, tel.: 558 764 303, b.kostka@slezskadiakonie.cz
Mgr. et Ing. Romana Bélová – náměstkyně pro sociální práci, tel.: 731 137 998, r.belova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lenka Waszutová, DiS. – personální řízení, zahraniční vztahy a PR , tisková mluvčí, tel.: 558 764 320,
l.waszutova@slezskadiakonie.cz
Bc. Halina Mihulková – personalistika a mzdy, tel.: 558 764 312, h.mihulkova@slezskadiakonie.cz
Ing. Monika Klimková – kvalita v sociálních službách, tel.: 558 764 339, m.klimkova@slezskadiakonie.cz
ThDr. Miriam Prášilová, PhD. – pastorační pracovník, tel.: 558 764 365, m.prasilova@slezskadiakonie.cz
Ing. Halina Klusová – rozpočty a rozbory, tel.: 558 764 305, h.klusova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Lucie Protivanská – tuzemské dobrovolnictví, tel.: 558 764 344, l.protivanska@slezskadiakonie.cz
Filip Grék – mezinárodní dobrovolnictví, tel: 558 764 342, f.grek@slezskadiakonie.cz
Oblast Karvinsko
Ing. Bc. Milana Bakšová – vedoucí, tel.: 596 325 631, m.baksova@slezskadiakonie.cz
BETHEL Karviná (noclehárna, denní centrum), tel.: 605 231 660, nocleharna@slezskadiakonie.cz
BETHEL Karviná (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program), tel.: 733 677 344,
bethel.ka@slezskadiakonie.cz
ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: 596 420 590, ps.stonava@slezskadiakonie.cz
EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: 731 670 761, eunika@slezskadiakonie.cz
HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: 605 292 991, ad.orlova@slezskadiakonie.cz
HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením)
tel.: 731 420 016, hosana@slezskadiakonie.cz
EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 788 087, terapie.ka@slezskadiakonie.cz
KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: 733 142 401, kontakt.ka@slezskadiakonie.cz
ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program)
tel.: 731 428 974, online@slezskadiakonie.cz
SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: 596 361 703, sara@slezskadiakonie.cz
OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: 734 645 272, obcan.ka@slezskadiakonie.cz
SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: 734 433 057
- Karviná, soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz
- Orlová, elokované pracoviště, soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz
POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: 603 855 041, pohoda@slezskadiakonie.cz
Oblast Frýdek-Místek, Třinec
Petr Wiselka – vedoucí, tel.: 558 990 413, p.wiselka@slezskadiakonie.cz
Almara Český Těšín (dobročinný obchod), tel.: 937 382 799, dobrocinnyobchod@slezskadiakonie.cz
ARCHA Třinec (chráněné bydlení), tel.: 734 363 348, archa.trinec@slezskadiakonie.cz
Bazárek pod věží Třinec (dobročinný obchod), tel.: 558 320 300, dobrocinnyobchod@slezskadiakonie.cz
BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna,
nízkoprahové denní centrum), tel.: 734 862 307, bethel.fm@slezskadiakonie.cz
BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program),
tel.: 558 334 861, bethel.tc@slezskadiakonie.cz
BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: 558 490 412, bethel.kanada@slezskadiakonie.cz
BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program,
nízkoprahové denní centrum), tel.: 596 318 208, bethel.ka@slezskadiakonie.cz
JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním)
tel.: 558 990 411, jordan@slezskadiakonie.cz
NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: 737 478 288, noe.tc@slezskadiakonie.cz
SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy,
sociální rehabilitace), tel.: 734 640 266, sara.fm@slezskadiakonie.cz
SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: 558 990 401, ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz
ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 558 320 300, elpis.tc@slezskadiakonie.cz
SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
- Třinec, tel.: 558 990 402, soc.asistence.tc@slezskadiakonie.cz
- Jablunkov, tel.: 558 990 402, soc.asistence@slezskadiakonie.cz
- Frýdek-Místek, tel.: 739 380 145, asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz
- F-M, pobočka Frýdlant n.ad Ostravicí, telefon: 739 380 145, e-mail: asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz
- F-M, pobočka Luhačovice, telefon: 734 369 695, e-mail: asistence.zk@slezskadiakonie.cz
- F-M, pobočka Valašské Meziříčí, telefon: 734 369 695, e-mail: asistence.zk@slezskadiakonie.cz
Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín
Bc. Šárka Gaudková, DiS. – vedoucí, tel.: 737 702 896, s.gaudkova@sdk.cz
ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: 737 270 538, archa.sirokaniva@sdk.cz
ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: 733 142 411, archa.novyjicin@sdk.cz
BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: 733 142 447, benjamin@sdk.cz
BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: 554 719 052, bethel.br@slezskadiakonie.cz
KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením)
tel.: 733 142 413, ticha@sdk.cz
EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: 734 439 346, ds.nj@sdk.cz
EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 366 285, dilnykrnov@sdk.cz
EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 366 561, std.nj@sdk.cz
ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 595 532 035, elpis.br@sdk.cz
CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: 595 178 794, chana@sdk.cz
NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: 552 304 006, noe@sdk.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, nzdm@sdk.cz
MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: 731 191 868, ranapece@sdk.cz
Rodinná kavárna (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: 554 645 027, rodinnakavarna@sdk.cz
RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: 733 142 404, rut.kr@sdk.cz
RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: 734 417 007, l.hrbackova@sdk.cz
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
tel.: 734 439 347, soc.as@sdk.cz
TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: 595 176 770, timotei@sdk.cz

Oblast Těšínsko
Mgr. Renata Sniegoňová – vedoucí, tel.: 737 212 774, r.sniegonova@slezskadiakonie.cz
ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: 734 369 695
BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: 558 694 267, betania@slezskadiakonie.cz
BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením),
tel.: 558 694 239, betezda@slezskadiakonie.cz
BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program),
tel.: 731 682 236, bethel.ct@slezskadiakonie.cz
EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí (sociálně terapeutické dílny),
tel.: 734 510 156, dilny.fm@slezskadiakonie.cz
EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny),
tel.: 558 748 008, ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz, ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz
EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: 558 746 844, eden@slezskadiakonie.cz
LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: 558 712 728, lydie@slezskadiakonie.cz
NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: 734 510 157, psb.fm@slezskadiakonie.cz
RÚT (sociální rehabilitace)
- Český Těšín, tel.: 733 142 408, rut.ct@slezskadiakonie.cz
- Třinec, tel.: 734 369 694, rut.tr@slezskadiakonie.cz
- Frýdek-Místek, tel.: 737 227 857, 731 826 808, rut.fm@slezskadiakonie.cz
TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby)
- Český Těšín, tel.: 558 713 772, asistence.ct@slezskadiakonie.cz
- Třinec, tel.: 558 990 404, asistence.tr@slezskadiakonie.cz
- Jablunkov, tel.: 731 625 187, asistence.jb@slezskadiakonie.cz
Služba doprovázení, tel.: 737 212 774, r.sniegonova@slezskadiakonie.cz
Oblast Ostrava, Havířov
Bc. Renáta Motyková, DiS. – vedoucí, tel.: 733 142 429, r.motykova@slezskadiakonie.cz
ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: 731 670 763, archa.ostrava@slezskadiakonie.cz
DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: 596 613 513, dorkas.ov@slezskadiakonie.cz
DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby)
tel.: 736 757 533, n.simikova@slezskadiakonie.cz
ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: 734 769 701, elim@slezskadiakonie.cz
NOE Ostrava (podpora samostatného bydlení), tel.: 731 670 763, psb.ostrava@slezskadiakonie.cz
SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti)
tel.: 734 769 700, siloe@slezskadiakonie.cz
SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: 732 744 426, salome@slezskadiakonie.cz
SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí)
- Ostrava, tel.: 734 769 703, soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz
- Bohumín, tel.: 734 360 326, soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz
KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež),
tel.: 596 011 722, kc.bohumin@slezskadiakonie.cz
KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: 596 011 722, kc.bohumin@slezskadiakonie.cz
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím)
tel.: 596 611 239, ic.havirov@slezskadiakonie.cz
PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava
ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 734 645 275, elpis.os@slezskadiakonie.cz
OBČANSKÁ PORADNA, tel.: 734 645 275, obcan.ov@slezskadiakonie.cz
PORADENSKÉ CENTRUM Havířov
KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: 734 862 309,
stopnasili@slezskadiakonie.cz
OBČANSKÁ PORADNA, tel.: 734 864 124, obcan.ha@slezskadiakonie.cz
Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: 734 862 311, obcan.sucha@slezskadiakonie.cz
PORADNA PRO RODINU, tel.: 732 804 353, prorodinu@slezskadiakonie.cz
KONTAKT Havířov (terénní program), tel.: 731 190 232, kontakt.sumbark@slezskadiakonie.cz,
kontakt.sucha@slezskadiakonie.cz
Oblast Diakonické školství
Mgr. Dagmar Siudová – vedoucí, tel.: 558 746 618, d.siudova@slezskadiakonie.cz
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie,
- Český Těšín, tel.: 558 746 618, d.siudova@slezskadiakonie.cz
- Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: 733 142 422, SŠ tel.: 733 142 423
-Karviná, tel.: 737 219 383
- Ostrava, ZŠ tel.: 604 228 577
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie
- Krnov, tel.: 775 708 337, skola@sdk.cz
Úsek Brno
PhDr. Markéta Heroutová – vedoucí, tel.: 731 435 212, vedoucisekce@eliada.cz
ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež)
tel.: 734 437 318, eliada@slezskadiakonie.cz
DOREA Brno (raná péče), tel.: 734 643 234, rp.dorea@slezskadiakonie.cz
Program pro pěstounské rodiny
Vedoucí programu, tel.: 606 832 551, pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
Pobočka Karviná, Orlová, tel.: 605 205 208, pestouni.ka@slezskadiakonie.cz
Pobočka Český Těšín, tel.: 731 519 985, pestouni.ct@slezskadiakonie.cz
Pobočka Frýdek - Místek , tel.: 734 369 695, pestouni.fm@slezskadiakonie.cz
Pobočka Třinec, Jablunkov, tel.: 605 205 121, pestouni.tc@slezskadiakonie.cz
Pobočka Havířov, Ostrava, tel.: 734 640 284, l.honsarkova@slezskadiakonie.cz
Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny, tel.: 733 142 438,
pestouni.vzdelavani@slezskadiakonie.cz
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