Slezská diakonie byla v roce 1990 zaregistrována jako občanské sdružení a již ze začátku bylo
ve sdružení okolo 200 členů (sympatiků, dobrovolníků, podporovatelů) a pouze 6 zaměstnanců.
Již v tomto počátečním období bylo snahou informovat o aktuálním dění a poskytované službě,
informovat členy případně širší veřejnost. První informátory Slezské diakonie jsme psali na psacích
strojích a kopírovali na jednoduchých černobílých kopírkách. Zároveň s postupným vznikem dalších
nových středisek jsme stejnou formou vydávali informační letáčky, zaměřené na činnost jednotlivých
středisek nebo konkrétní poskytované služby. Informace o tom, jak by informátor SD měl vypadat,
jsme čerpali od Diakonie Českobratrské církve evangelické, která již vydávala svůj „Zpravodaj
Diakonie“. Dalším inspiračním zdrojem pro nás byl časopis Německé diakonie, na velmi vysoké
profesionální úrovni (obsahové i grafické).
Tak jak se vyvíjela SD, tak se měnil vzhled, formát, obsahové zaměření i grafické zpracování
„Informátora Slezské diakonie.“ Postupně se měnila i struktura čtenářů. Se vznikem nových středisek
a projektů, s nárůstem pracovníků SD, klesal počet členů sdružení. Rozvoj SD pronikal do nových
oblastí a regionů (obcí a měst) v rámci celého Moravskoslezského kraje (postupně i do kraje
Olomouckého a Jihomoravského).
V celém období činnosti SD a vydávání našeho informátora jsme řešili zejména tyto dva problémy:
-

Finanční náročnost vydávání (z jakých zdrojů bude dotován)
Pro koho, pro jaký okruh čtenářů má být zaměřen jeho obsah. Jako zdroj informací
pro pracovníky SD, kterých bylo postupně až 800 (včetně diakonického školství) nebo pro
širokou veřejnost v církevních sborech, obcích a městech.

Určitou dobu byl zdrojem financování i dobrovolný příspěvek pracovníků SD na vydávání informátora.
Po celou dobu vydávání informátora jsme dbali na to, aby náklady na jeho vydávání nebyly hrazeny
z dotací na sociální služby, ale aby byly hrazeny z darů jednotlivců a organizací, zejména církví
a sborů.
To, jaký byl informátor, záleželo hlavně od složení a fungování redakční rady a pracovníka
odpovědného za přípravu pro tisk. Jako bývalý ředitel SD mohu konstatovat, že současný informátor
je na vysoké profesionální úrovni po stránce obsahové a úrovni grafického zpracování. Je velmi
zajímavý, čtivý, obsahově pestrý a pěkný.
To všechno, co se od začátku činnosti SD a skromných začátků vydávání informačního časopisu SD
vykonalo, může zhodnotit každý z Vás, milí čtenáři, po přečtení tohoto zvláštního „retro vydání“.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na postupném zdokonalování Informátoru SD od začátku
jeho existence a současné redakční radě i pracovnici zodpovědné za grafickou úpravu a tisk, popřát
mnoho elánu, nových nápadů, ale i trpělivosti při řešení problémů, které vždy byly, jsou a budou.
Přeji Boží vedení i Boží ochranu, kterou i pro tuto činnost je třeba, aby Informátor SD byl i nadále
časopisem křesťanské organizace.
Ing. Česlav Santarius

