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rozhovor vedla
Kateřina Rusnoková

1. Studoval jste na konzervatoři v Praze, později působil jako
sbormistr a k hudbě máte velmi blízko. Co pro Vás hudba
znamená?

2. Vaše vysokoškolské studium bylo zaměřeno na Starý zákon
(Hebrejské mudrosloví). Proč jste si tehdy vybral právě tento
obor?

Když se ohlížím na období mého dětství a dospívání, kdy jsem se začal
intenzivně věnovat hudbě, musím přiznat, že v té době pro mne byla
hudba víceméně prostředkem k sebeprosazení a úspěchu. Vše jsem
tomu podřizoval, cvičil na nástroj mnohonásobně víc, než kdokoliv
jiný a i jinak se intenzivně připravoval na dráhu vysněné hudební
kariéry.
Zvrat nastal při studiu nejvyšších ročníků konzervatoře, v době, když
jsem se už opravdu dostal mezi špičky hudebníků a moje sny se začaly
uskutečňovat. Právě tehdy však moje starší sestra začala pracovat
v Praze na Hradčanech, v ústavu pro nevidomé děti. Měla na starosti
dokonce problematické oddělení dětí s kombinací zrakového
a mentálního postižení. Začal jsem ji v práci navštěvovat, chodil jsem
si s dětmi hrát, seznamoval se s problematikou nevidomých, naučil se
číst slepecké písmo a byl jsem čím dál víc zaujat a vtahován do této
oblasti.
Nezapomenu na jeden okamžik, kdy jsem sestře pomáhal při noční
službě a najednou pochopil, že je daleko větší a cennější potěšit jedno
plačící postižené dítě, než jezdit po světě, nechat si tleskat a užívat si
slávy.
Začal jsem tedy uvažovat, co dělat v životě užitečnějšího, než se
věnovat hudbě. A protože to bylo v době hlubokého komunismu
a církev měla velký nedostatek farářů, rozhodl jsem se „obětovat“ a jít
studovat teologii s cílem stát se farářem a pak někde obětavě sloužit
hrstce potřebných farníků v zapadlé vísce.
Byl jsem přesvědčen, že se už k hudbě nikdy nevrátím. A aby byl přerod
úplný, tak jsem např. – když jsem odcházel na teologickou fakultu spálil všechny své skladby z období studií.

Nejsem botanik, ale domnívám se, že většina rostlin nemá jen jeden
kořen. Stejně tak i naše rozhodnutí nemívají jen jedno „proč“.
Jak jsem již zmínil, na teologickou fakultu jsem šel studovat proto,
abych sloužil v církvi jako farář. To, že jsem se nakonec ponořil do
studia Starého zákona a jmenovitě hebrejského mudrosloví, mělo
řadu důvodů. Zmíním alespoň dva:
a) Vyrůstal jsem v Praze ve čtvrti, kde i v padesátých a šedesátých
letech žilo relativně hodně židovských rodin. Zároveň měla moje
máma z jistých důvodů řadu židovských přátel. Když k tomu přičteme,
že jsem si celé dětství hrával na pozemcích sousedících s židovským
hřbitovem a na místě bývalého židovského sportovního klubu
Hagibor, pak není divu, že mne tato kultura a národ začaly zajímat.
b) Teologickou fakultu jsem začal studovat při posledním ročníku
konzervatoře. Z toho důvodu jsem nechodil na fakultu na všechny
hodiny a zjišťoval si dodatečně, co se probíralo.
A tak jsem jednou potkal ke konci školního roku v Praze v metru
jednoho svého spolužáka a ptal se ho, co probírali na praktické
znalosti Starého zákona. A on mi sdělil, že i když se má začínat
hebrejština až ve druhém ročníku, tak je prof. Heller už něco učil
z hebrejštiny. Přijelo metro – a já se ho už nestačil zeptat, co vše už
probrali.
O následných prázdninách jsem se začal strachovat, že všichni moji
spolužáci už toho budou hrozně moc znát z hebrejštiny – a já budu za
toho nejhloupějšího. A tak jsem se sám celé léto hebrejštinu intenzivně
učil.
Když pak začala výuka hebrejštiny v následujícím semestru, zjistil
jsem, že mým spolužákům pan profesor jenom ukázal hebrejská

editorial

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,
toto číslo Informátoru je věnováno
projektové činnosti ve Slezské diakonii.
Dovolte mi krátce se pozastavit nad tímto
tématem. Jistě víte, že jako nezisková
organizace máme poměrně mnoho
možností k podání projektových žádostí
a já jsem velmi ráda, že mnozí z Vás tyto
možnosti využívají, protože věřím tomu,
že s každým projektem myslíme na to,
aby se zlepšily služby, které poskytujeme
našim klientům.
Prostřednictvím projektů získáváme
finanční prostředky na činnost
celé Slezské diakonie, vybavujeme,
rekonstruujeme a stavíme naše střediska
a také vzděláváme zaměstnance.
Jedním z větších neinvestičních projektů
v poslední době, jež se naplno rozběhl

na začátku tohoto roku, je projekt
zaměřený na vzdělávání ZECHO –
Zefektivnění chodu Slezské diakonie,
jehož součástí jsou akreditované kurzy,
audity či konzultace zaměřené na kvalitu
sociálních služeb Slezské diakonie,
management a motivaci zaměstnanců.
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současně vítám nového biskupa
Mgr. Tomáše Tyrlíka a těším se na
spolupráci. Oběma přeji pevné zdraví
a hojnost Božího požehnání na jejich
životní cestě.

Jak už jsem výše zmínila, projekt ZECHO
není jediným projektem Slezské diakonie,
ale těchto projektů je celá řada a za to
Vám, milí spolupracovníci, chci vyjádřit
velký dík. Díky Vaší snaze, obětavosti,
nasazení a schopnostem podávat skvělé
projektové žádosti se může Slezská
diakonie rozrůstat a zkvalitňovat své
služby.
Jménem všech zaměstnanců a uživatelů
Slezské diakonie děkuji za letitou
podporu a přízeň emeritnímu biskupovi
SCEAV Mgr. Janu Wacławkovi,

Zuzana Filipková
ředitelka Slezské diakonie

pokračování ze strany 2

písmenka – která stejně nikdo moc neuměl. A já jsem se toho docela
dost – omylem – naučil.
Tím pádem jsem automaticky začal platit mezi spolužáky za
odborníka na hebrejštinu. A protože mi byla výuka biblické hebrejštiny
na fakultě málo, tak jsem se zároveň přihlásil na jazykovou školu
na hebrejštinu moderní (ivrit) – a to rovnou do druhého ročníku.
Po několika týdnech mi pak náš učitel nabídl, ať přestoupím do
třetího ročníku a zanedlouho mi nabídl, ať chodím na postgraduální
hebrejské čtení na Filosofickou fakultu. Tam jsem taky v příštím roce
složil státní zkoušku z hebrejštiny. V té době jsem byl taky přijat do
překladatelské komise, která připravovala Český ekumenický překlad
Bible.
Je jasné, že takovéto nasměrování ovlivnilo i další můj vývoj, včetně
diplomové práce, disertace atd.
Konkrétně mudroslovná literatura, tedy např. Kniha Přísloví
v Bibli mne vždy přitahovala svojí praktičností, všeobecností
a mimobiblickými paralelami.

Touto cestou jsem se také dostal k častým cestám do Izraele, kam
jezdím jednak přednášet a jednak dirigovat. Ale pravidelně také
pořádám exkurze do Izraele jak pro moji univerzitu, tak i pro zájemce
např. z řad církví.
A pro mě jako pro křesťana je židovská kultura samozřejmě důležitá
jako neodmyslitelný základ náboženství, které vyznávám. Vždyť bez
znalosti židovství není možné chápat křesťanství a musíme mít stále
na paměti, že náš Pán, Ježíš Kristus, byl prostě pravověrný
a praktikující žid a stejně tak i všichni pisatelé Nového zákona
(s výjimkou Lukáše) byli Židé. A tak alespoň základní znalost judaismu
by měla být pro každého křesťana samozřejmá.

3. Máte také hluboké znalosti židovské kultury. Hebrejština
je jedním z předmětů, které vyučujete. Čím je vám židovská
kultura tak blízká?
Vcelku přirozeně a logicky jsem se přes studium biblické i moderní
hebrejštiny dostal do židovského prostředí a kultury. Začal jsem se
zajímat i o judaismus jako takový a zvláště o východoevropskou
židovskou kulturu, včetně jazyka jidiš a klezmerové hudby.
Moje velká angažovanost v oblasti židovské hudby je pak jen
logickým spojením mých dvou oborů – hudebního a religionistickohebraistického.

www.slezskadiakonie.cz/projekty/projekty-duchovni-sluzby/rozhovor-novotny
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Lada Rakowská

Výtěžek z koncertu splnil uživatelům
JORDÁNU Třinec jejich přání

Když se nám koncem minulého roku
podařilo získat finanční prostředky pro
naše středisko JORDÁN Třinec, bylo to
velké povzbuzení do další práce. Získali
jsme naději pro rozšíření stávající nabídky
zajímavých a smysluplných aktivit,
které máme možnost s našimi uživateli
prožívat. Díky nemalému výtěžku
z benefičního adventního koncertu
v Evangelickém kostele v Komorní
Lhotce, který uspořádala Základní škola
Střítež pod vedením paní ředitelky
Mgr. Dagmar Machálkové, jsme mohli
vyslyšet žádosti našich uživatelů
o obnovení aktivity „hiporehabilitace“.
Jedná se o jednu z nejpřirozenějších

léčebných metod s využitím koní, která
má nezanedbatelný pozitivní vliv na
psychiku člověka. Již v březnu jsme se
letos poprvé opět podívali tam, kde
budeme moci během roku za koňmi
dojíždět – do sdružení Chewal v Bystřici.
Znovu budeme mít možnost být
v kontaktu s přírodou a za podpory
fyzioterapeutů prožívat kromě jízdy
na koni i práci – péči o ně. Z vlastní
zkušenosti víme, že nás čeká mnoho
zajímavého – povídání i činnosti, při
kterých se budeme zbavovat ostychu,
strachu či nejistoty, ale mnohdy
prokážeme odvahu a fyzickou zdatnost.

Veronika Židková

Dobrovolníci zpívají
Hudba léčí, oživuje samotu, sbližuje,
rozdává radost, energii, spojuje lidi,
rozezní puls i tep společnou vidinou.
Je citlivým a účinným lékařem bolesti,
smutku či samoty.
A tak se dobrovolníci z Dobrovolnického
centra Slezské diakonie v Krnově
rozhodli potěšit svým zpěvem
pacienty v nemocnici, klienty se
zdravotním postižením nebo seniory
žijící v pobytovém zařízení. Jedná se
o spontánní akce, kdy se dobrovolníci
po dohodě s pracovníky daného
zařízení setkají a společně zpívají ve
společenských místnostech, na chodbách
nebo pokojích klientů. Cílem každé
akce je potěšit klienty nebo pacienty,
rozezpívat je, rozesmát a zpříjemnit jim
jejich den.

A aby se dobrovolníkům lépe zpívalo,
budou pořízeny drobné hudební
nástroje (především štěrchátka), na které
Dobrovolnické centrum získalo dotaci od
Nadace umění pro zdraví.

Renáta Větrovcová

Mezinárodní den
porozumění autismu
Slezská diakonie se připojila
k Mezinárodnímu dni porozumění
autismu a při této příležitosti také byla
zahájena výstava fotografií střediska
EFFATHA Nový Jičín v Diakonickém
a vzdělávacím centru Vladislava
Santariuse v Českém Těšíně.
Sociálně terapeutické dílny pomáhají
lidem s mentálním a kombinovaným
postižením a lidem s poruchami
autistického spektra naplňovat běžné
povinnosti každého člověka.
Příběh Lucie si můžete přečíst na str. 11.

Miriam Szőkeová

Setkání duchovních
V pondělí 27. 3. 2017 se uskutečnilo
setkání duchovních, kteří dobrovolně
dojíždějí na střediska Slezské diakonie
ke klientům a nabízí duchovní službu.
Téměř dvacet duchovních z různých církví
pozdravila paní ředitelka SD
a informovala o nejdůležitějším aktuálním
dění za poslední rok v organizaci.
Účastníky pozdravil a pomodlil se
br. biskup Jan Waclawek. Duchovní
aktivity Roku vzdělávání, růstu
a překonávání bariér představila
koordinátorka duchovní služby Miriam
Szőkeová. Pozvanými hosty, kteří
představili muzikoterapii v práci se
žáky se zdravotním a kombinovaným
postižením, byly učitelky ze školy SD
– Jolanta Sodzawiczna a Anna Jursa.
Účastníci měli možnost vyzkoušet si
přinesené hudební nástroje a společně
zazpívali píseň „Hosana“. Následoval čas
na sdílení dobré praxe, jako i prostor pro
otázky a podněty. Setkání bylo ukončeno
společnými modlitbami.

co se událo

Pracovníci střediska RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Žít podle svého aneb Transformace doopravdy
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Pavla Matušínská

Zasadili si svůj strom
V neděli 9. 4. 2017 jsme v HOSANĚ
Karviná, domově pro osoby se
zdravotním postižením sázeli ovocné
stromy a okrasné a ovocné keře. Akce se
konala díky Nadaci Tesco a Vaší podpoře
pro projekt “Zahrada, rozšířený prostor
pro život”. Děkujeme všem pracovníkům,
uživatelům, příznivcům a přátelům, kteří
se akce zúčastnili.

Střediska Slezské diakonie RÚT FrýdekMístek, sociální rehabilitace a NOE
Frýdek-Místek, podpora samostatného
bydlení rozvíjejí svou spolupráci
v rámci víceletého projektu Transformace
doopravdy. Podstatou projektu je
nabídnout lidem se zdravotním
postižením takovou podporu, aby mohli
žít běžný život a být součástí společnosti.
Pan Kamil, kterému se podařilo změnit
vlastní život, se s námi podělil o svůj
příběh. Jsme velmi vděčni, že jsme se
prostřednictvím Nadace rozvoje zdraví
mohli na této změně podílet. Nezbytnou
součástí celého procesu byli rovněž
pracovníci příspěvkové organizace Náš
svět a veřejná opatrovnice, kteří Kamila
na jeho cestě podpořili.
Pane Kamile, v čem se Vám za poslední
rok změnil život?
Změnil se mi k dobrému. Minulý rok jsem
měl nabitý. Změnil jsem opatrovníka,
nastoupil jsem do práce jako distributor
letáků a přestěhoval jsem se.
Měl jste nějaké obavy při stěhování
z chráněného bydlení?
Bál jsem se, abych ten byt měl pěkný.
Ze stěhování a samostatného bydlení

Poděkování dobrovolnici
Slezská diakonie měla příležitost říci
DĚKUJI své dobrovolnici slečně Kateřině
Chalupové u příležitosti slavnostního
udílení Ceny Ď v Moravskoslezském kraji.
Udílení cen ve fulneckém Kapucínském
klášteru se neslo ve slavnostní
a zároveň emočně nabité atmosféře
srdečného poděkování nominovaným
dobrodincům. Slečna Kateřina Chalupová

jsem obavy neměl, protože mi pomáhali
pracovníci ze střediska RÚT a opatrovnice.
Co se Vám líbí na Vaší práci?
Dnes to zvládám sám a jsem spokojený,
protože neležím doma na pupku. Díky
přivýdělku mám možnost si upravit byt.
Jsem na svém rajónu, kde to znám
a poznávám tam nové lidi. Nejsem zavřený
v žádném kamrlíčku. Mám rád přírodu,
pěkné počasí, práci venku.
Co se Vám líbí na samostatném
bydlení?
Že jsem ve svém. Nikdo mi do toho
nekecá, bydlím podle sebe. Jsem vděčný,
že mne opatrovnice ve všem podporuje.
Vděčný jsem i vedoucí Domova Anenská,
pomohla mi získat byt. Děkuji pracovnici
z chráněného bydlení, že mne naučila
postarat se o sebe. A nakonec děkuji
středisku RÚT, že mne podpořili při
stěhování a zařizování nového bytu
a v tom, abych zvládl práci.
Děkujeme Nadaci rozvoje zdraví, že nám
umožňuje realizovat a rozvíjet aktivity
směřující k samostatnosti a nezávislosti
lidí se zdravotním postižením.

Lucie Protivanská

je výjimečná studentka, která neváhá
pomoci dětem, které zažívají ve škole
neúspěch, nasazuje nejen své znalosti
a dovednosti ze studia pedagogiky, ale
také své srdce, odhodlanost a talent pro
tento obor. Je nám ctí mít v naší službě
ostravské sociální asistence takovou
dobrovolnici a přejeme jí mnoho úspěchů
jak v pracovním, tak osobním životě.

Karla Glosová

Slezskou diakonii
navštívil host z Indie
Koncem dubna nás navštívil host
z Indie Glory Dhas, prezident křesťanskosociální organizace „Jesus mercy
homes association“, která poskytuje
pomoc lidem v jižní Indii. Hlavní náplní
práce této organizace je provozování
domů pro děti bez domova, střediska
poskytující služby v základních životních
potřebách, střediska poskytující lékařskou
péči zejména osobám trpícím leprou,
organizování vzdělávání pro zdravotní
sestry a další aktivity. V průběhu
schůzky s prezidentem této organizace
jsme projednávali možnosti vzájemné
spolupráce o vysílání dobrovolníků
do jejich center.
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Pracovnice střediska Slezské diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace

Praxe v kavárně Pamoja
- příležitost pro lidi se zdravotním postižením
na praxi a dělat to, co mě baví a co by mě
v budoucnu těšilo i jako zaměstnání. A to
je práce v kavárně, čajovně nebo za barem.
Byl jsem klidný, protože mi dělala podporu
pracovnice sociální rehabilitace, a tak jsem
věděl, že se mnou bude někdo, kdo mi
pomůže a poradí v případě, že si ze začátku
nebudu v něčem jistý.

Pan Libor je uživatelem střediska Slezské
diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace.
Jeho cílem je získat pracovní zkušenosti,
být mezi lidmi a zapojit do společnosti.
S podporou pracovnice střediska dochází
na praxi do kavárny Pamoja v Třinci.
Během praxe se pan Libor postupně
naučil připravovat tureckou kávu,
espresso, latte, různé druhy čajů. Dále
chystá zákusky či tousty. Měl radost, když
časem zvládl nejen připravit objednávku,
ale také obsloužit hosta. Pan Libor je na
praxi spokojený a tak se s námi podělil
o své zkušenosti a dojmy.
Pane Libore, z čeho jste měl obavu při
nástupu na praxi?
Obavu ani žádný strach jsem neměl.
Na práci jsem se těšil. Již dlouho se snažím
najít si práci a nyní jsem mohl nastoupit

Co se Vám na práci v kavárně Pamoja
líbilo?
Je moc fajn pracovat v kavárně a učit se
obsluhovat hosty kavárny. Získat praxi při
přípravě různých káv, čajů a dalších nápojů.
Vždy jsem si to přál. Kavárna je místo, kde si
chodí lidé odpočinout, popovídat si.
Je příjemné pohybovat se v tomto prostředí,
kde panuje klid, a připravovat pro hosty
něco dobrého. V kavárně je menší pracovní
kolektiv, který byl ke mně vždy milý a já si
mohl vyzkoušet patřit mezi ně.
Děkujeme vedení společnosti SBOROVÉ
CENTRUM, o.p.s., která kavárnu Pamoja
provozuje, za to, že panu Liborovi
umožnili docházet na praxi, a tak získat
nové pracovní zkušenosti.

Kolektiv zaměstnanců NZDM na Albrechticku

Cestou i necestou na kole skrz pole

Veronika Židková

Znáte hru BOCCIA?
Boccia je sport podobný francouzské
„pétanque“ určený lidem s těžkým
tělesným postižením, kteří jsou odkázáni
na invalidní vozík. Hráči mají k dispozici
dobře uchopitelné kožené míčky červené
a modré barvy, podle nichž jsou rozděleni
v družstvech. Důležitou roli hraje bílý
míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do pole
určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak
postupně snaží dostat míčky své barvy
co nejblíže k Jacku. V roce 1984 se Boccia
stala paralympijským sportem.
(Zdroj wikipedia.org).
Myšlenku zakoupit hru Boccia přinesla
do střediska jedna z pracovnic po
pracovní stáži v zařízení, kde se s ní prvně
setkala. Možnost aktivního zapojení lidí
s těžkým tělesným postižením do sportu
byla pro středisko silnou motivací
k získání financí potřebných k zakoupení
dané pomůcky.
Boccia tak obohatila klientům možnosti,
jak aktivně trávit den ve středisku
BENJAMÍN. Ale také jim dala možnost
stát se aktivním účastníkem hry, aktivně
sportovat a zažívat radost z kolektivní hry.
K získání financí potřebných k zakoupení
pomůcky oslovilo středisko Nadaci Konta
Bariér – Sport bez bariér, od které získala
částečný příspěvek k zakoupení dané
pomůcky.

finanční a sociální situaci. Z tohoto
důvodu nemají možnost, ač sami
mnohdy velmi chtějí, vyrazit po svém
regionu za jeho poznáním.

Grantový program Podpora regionů
(Nadace ČEZ) je projekt, který je zaměřen
na získání finančních prostředků pro
nákup nových jízdních kol na středisko
NZDM na Albrechticku. Cílem projektu
je změnit přístup k trávení volného času
dětí a mladých lidí v regionu Albrechticko.
Klienti naší služby se nachází v obtížné

Tento projekt byl schválen správní radou
Nadace ČEZ a dostal se až do finálního
procesu, kde o celkové finanční podpoře
tohoto projektu rozhodl počet získaných
bodů v mobilní aplikaci EPP Pomáhej
pohybem. Děkujeme Vám za projevenou
podporu.
Příspěvky v této rubrice
mohou být redakčně kráceny.

INZERCE
redakce@slezskadiakonie.cz
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Projektová činnost ve Slezské diakonii
Soňa Kantorová, vedoucí oddělení projektů

Slezská diakonie je založena na vícezdrojovém financování. Sociální služby a zvyšování jejich kvality je financováno nejen
z prostředků ministerských, krajských, ale využívá také řadu nadačních zdrojů, službu dobrovolníků či podporu soukromých
dárců. Realizujeme projekty nejen na národní úrovni, ale také projekty ve spolupráci se zahraničními partnery jako jsou
např. výměny pracovníků, stáže v zahraničních zařízeních sociálních služeb, vzdělávání nebo mezinárodní dobrovolnictví.
Projektové oddělení připravuje pro následující období 2018-2019 také několik investičních projektů zaměřených
na rekonstrukci objektů, v nichž jsou poskytovány sociální služby. Reagujeme na podněty nejen našich vedoucích
pracovníků a uživatelů služeb, ale také podnětů přicházejících ze strany státní správy – obcí, měst a kraje či nově vzniklým
problémům a výzvám ve společnosti.
R. F. Kennedy řekl: „Jsou lidé, kteří vidí věci takové, jaké jsou, a ptají se: Proč?“
My ve Slezské diakonii sníme o věcech takových, jaké nikdy nebyly, a ptáme se: Proč ne?

Kavárna u Lidušky
Kavárna u Lidušky – projekt mobilní kavárny, ve které obsluhují
dobrovolníci, se za svou krátkou dobu fungování čtyř měsíců
rozjela jako velmi úspěšný projekt. Podařilo se díky kavárně
získat již téměř 40 nových jednorázových dobrovolníků, z nichž
1/3 dochází již dlouhodobě a stali se z nich kvalitní dobrovolníci.
Kavárenská setkání pořádáme pravidelně v domově pro seniory
SAREPTA v Komorní Lhotce a na Oddělení sociálních lůžek
v Nemocnici Třinec. Rozšířili jsme se už na další střediska
a místa realizace kavárny, abychom mohli oslovit širší občanskou
společnost také v jiných částech Moravskoslezského kraje. Kavárna
nabízí takto již výbornou kávu a čaj v domovech pro osoby se
zdravotním postižením EBEN-EZER v Českém Těšíně a DUHOVÝ
DŮM v Ostravě. Pokud máte dvě hodiny čas, chcete udělat něco
hezkého, vezměte své známé, přátele a staňte se jednorázově
dobrovolníkem – číšníkem v naší mobilní kavárně. Vyzkoušíte si
dobrovolnictví u seniorů nebo osob se zdravotním postižením.
Kontaktujte koordinátorku kavárny Lucii Przybylovou 731 670 768.
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hlavní téma

S KONTAKTEM ve vyloučené lokalitě

Projekt Šťastné dětství

Hlavním cílem projektu Slezské diakonie, sociální služby KONTAKT
Karviná, terénní program je zajištění informovanosti uživatelů,
která by měla být nejen preventivní, ale především cíleně
zaměřená na snižování rizik v oblastech zadluženosti
a předluženosti, udržení bydlení a samotné úhrady nájemného
a služeb spojených s bydlením, nezaměstnanosti a komunikace
s úřadem práce, dávek hmotné nouze. Cílem projektu je zviditelnit
a zvýšit význam terénní práce terénních sociálních pracovníků
ve vyloučené lokalitě v Karviné - Novém Městě a v samotném
terénu, která má podpořit bezprostřední a přímou práci s uživateli
a potencionálními zájemci o službu. Prostřednictvím veřejných
setkání terénních pracovníků, kteří se pohybují v přirozeném
sociálním prostředí uživatelů a působí na území města Karviné,
docílit otevřené diskuze nad podmínkami, v jakých uživatelé
sociálních služeb žijí a jak by tyto podmínky bylo možno zlepšit.

Projekt Šťastné dětství realizuje Slezská diakonie s podporou
Norských grantů prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví
již od roku 2015. Cílem Norských fondů byla podpora činnosti
nestátních neziskových organizací ve vybraných oblastech
preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci. Projekt
Šťastné dětství je realizován ve dvou střediscích, LYDIE Český Těšín
a SALOME Bohumín.

Dalšími aktivitami projektu budou: besedy, Den otevřených dveří,
pravidelné setkávání terénních sociálních pracovníků, tvorba
a distribuce informačních letáků v terénu na aktuální sociální
témata.

“Jsme tady v Karviné pro horníky
a dlužníky”
Projekt Slezské diakonie, sociální služby OBČANSKÁ PORADNA
Karviná vychází z potřeby řešit přetrvávající negativní dopad
aktuální hornické situace v Karviné a z toho vyplývající mnohé
nepříznivé sociální jevy. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit,
poradenství a dalších preventivních kroků poskytneme lidem
informace, jak rozeznat, samostatně řešit a hlavně nepodceňovat
naléhavé problémy plynoucí ze současného společenského
klimatu na Karvinsku. Naším hlavním záměrem je, aby uživatelé
dokázali nabyté informace uchovat a v případě potřeby využít.
Prohloubíme tím tedy jejich legislativní gramotnost.
Hlavním záměrem projektu je poskytnout vybraným cílovým
skupinám, které jsou nejvíce ohrožené dluhovou pastí a dalšími
aktuálními problémy, dostatek informací o této problematice
a posílit tak jejich legislativní gramotnost, ale i upevnit
sebevědomí. Prostřednictvím příkladů z praxe poradců, které
budou uváděny jak na besedách, tak na dalších výstupech,
chceme občany hlavně vytrhnout z pasivity a pozitivně je
motivovat k činnosti. Vždyť proč by nezvládli uplatnit svůj nárok
či vyřešit zdánlivě neřešitelný problém oni, když to jiní ve stejné
situaci úspěšně dokázali …?
Iveta Kuczerová, vedoucí střediska

Díky získaným finančním prostředkům z projektu jsme mohli
proškolit tým pracovníků obou stacionářů i poraden rané péče
v intenzivní terapii pro práci s dětmi s poruchou autistického
spektra (PAS). Vznikly dva odborné dobře fungující týmy, které
pracuji s dětmi s PAS metodou O.T.A.RS. (Open Therapy of Autism
Romany Straussové) formou skupinové nebo individuální terapie.
Cílem terapie je stimulace pozornosti dítěte, socializace
a kooperace s vrstevníky, rozvoj komunikace, práce na sebepojetí
dítěte, zmirňování úzkosti, zvládání nových situací, rozeznávání
a zpracovávání emocí.
V rámci projektu Šťastné dětství se rovněž fyzioterapeut střediska
LYDIE Český Těšín školí ve Feldenkraisově metodě. Kurz probíhá
v Německu v desetidenních segmentech rozložených do tří let.
Metoda Feldenkraise má terapeutické účinky, pomáhá nejen
dětem, které mají narušený způsob vnímání svého těla
a utváření pohybu, ale je pro všechny bez omezení věku
a kondice za účelem zlepšení koordinace a pohyblivosti.
Jde o světově uznávaný celostní přístup, ve kterém hraje velkou
roli tělesné uvědomění, vnímání a poznávání svého těla.
Díky projektu se Feldenkraisova metoda stala v LYDII součástí péče
o děti se zdravotním postižením. Dětem pomáhá rozvíjet jejich
potenciál a schopnosti. Díky svému nedirektivnímu a jemnému
přístupu se dítě učí pohybu a komunikaci s okolním světem, a to
s nevídaným nadšením. Většina dětí zažije poprvé během terapie
pocit pochopení ze strany fyzioterapeuta, pocit svobodného
rozhodování a samostatného jednání.
Dvouletý projekt pomalu končí, ale naše intenzivní práce díky
němu pokračuje nadále a věříme, že dlouho bude.
Jana Kadlubcová, vedoucí střediska
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Aktuálně z projektu ZECHO

Připravované rekonstrukce

Oddělení kvality ve Slezské diakonii na počátku letošního roku
zahájilo realizaci projektu Zefektivnění chodu Slezské diakonie,
zkráceně ZECHO, jehož financování je zajištěno z EFS – Operačního
programu zaměstnanost. Dílčích aktivit projektu, které mají za cíl
naplnit předmět a očekávání projektu, je poměrně mnoho
a jejich plnění bude probíhat kontinuálně v průběhu celé realizace
projektu, až do konce roku 2018.

Slezská diakonie neustále pracuje na zvyšování kvality svých
služeb. Jednou z cest k jejich naplnění je kvalitní materiální zajištění
služeb a vytvoření moderního prostředí pro uživatele. Slezská
diakonie plánuje rekonstrukce objektů některých zařízení, v nichž
provozuje své služby. Pokud se podaří získat dostatečné finanční
prostředky, plánují se rekonstrukce domova pro seniory SAREPTA
v Komorní Lhotce nebo např. domova pro osoby se zdravotním
postižením BETEZDA rovněž v Komorní Lhotce. Cílem je naplnění
materiálně technických standardů pro poskytování obou služeb.

Pro začátek, v první polovině letošního roku zahájil realizační tým
projektu ZECHO intenzivní práci na realizaci dvou auditů ve Slezské
diakonii. Jedná se o Audit vzdělávacích potřeb pracovníků v přímé
práci a o Procesní audit, který probíhá na úrovni Ústředí Slezské
diakonie.
Audit vzdělávacích potřeb byl uskutečněn ve spolupráci s externí
dodavatelskou firmou Edukol z Olomouce a aktivně se jej zúčastnili
pracovníci přímé práce ve Slezské diakonii. Audit proběhl formou
elektronického dotazníkového šetření a zároveň také formou
fokusních skupin. Záměrem bylo zmapovat preference v oblasti
dalšího vzdělávání těchto pracovníků, na základě kterých bude
vytvořena Koncepce vzdělávání pro pracovníky přímé péče.
Ke konci roku se pak očekává zahájení vzdělávání pracovníků
přímé práce formou akreditovaných vzdělávacích kurzů, které
bude pokračovat až do roku 2018.
Procesní audit, který proběhl na Ústředí Slezské diakonie, byl
uskutečňován ve spolupráci s externím auditorem. Výsledky auditu
by měly do organizace přinést mnoho návrhů ke zlepšení evaluace
a procesního řízení. V rámci procesního auditu byl
v měsíci květnu zorganizován také workshop, na kterém
byli vybraní zástupci Slezské diakonie vyzváni k doplnění
sebehodnotícího dotazníku. Výsledky budou zakomponovány
do Závěrečné zprávy z procesního auditu, která bude k dispozici
v průběhu měsíce června.
Projekt ZECHO je pro Slezskou diakonii velkou výzvou. Věříme
však, že společným úsilím dosáhneme všech očekávaných cílů a že
jednotlivé výstupy z dílčích projektových aktivit budou postupně
implementovány do života a praxe organizace, což bezesporu
přispěje k efektivnějšímu chodu organizace a zvyšování kvality
poskytovaných sociálních služeb.
Lucie Ližičková, manažerka kvality

Řešíme problémy s chováním
nájemců v bytech
Ve vybraných městech Moravskoslezského kraje (Karviná, Třinec,
Frýdek-Místek a Rýmařov) vzrůstají problémy spojené s chováním
ubytovávaných osob v nájemních obecních bytech, či bytech
soukromých společností, které přešly např. z ubytoven, azylových
domů, a to bez návazných doprovodných sociálních programů.
Tyto osoby mají problémy s udržením si stávajícího bydlení. Jedná
se o osoby s kumulovanými problémy – nezaměstnaností až
nezaměstnatelností, předlužením (lichvou), latentní kriminalitou,
rizikovým chováním, závislostí apod. Vzniká nový fenomén, kdy se
tyto problémové osoby nekoncentrují, jak dosud bývalo, pouze ve
vyloučených lokalitách, ale vyskytují se (v neúspěšné snaze
o jejich lepší integraci do společnosti) separovaně po celém městě.
Jeden byt s těmito nájemníky negativně ovlivňuje život řady
dalších domácností. Dochází k vystěhovávání původních obyvatel
do jiných lokalit, či dokonce měst. Chování nájemníků narušuje
bezpečnost jich samotných i dalších obyvatel, hrozí domácí
násilí, krádeže, nemoci způsobené nedostatečnou hygienou
apod.. Byty, vybavení bytů a okolí je devastováno, závazky na
nájemném nejsou placeny, motivace ke změně je nízká. Problém
nedostatečných či chybějících základních sociálních návyků
znemožňuje jednání majitelů bytů s nájemníky, život komunity je
výrazně negativně ovlivňován. V případě osob pečujících o mladší
děti 15 let, je ohrožen zdravý vývoj dětí.
Slezská diakonie připravuje projekt pomoci těmto osobám získat
postupně zpět bydlení, které z různých důvodů ztratili
a umožnit jim se znovu začlenit do běžné společnosti a podpořit
osoby, které již bydlí, ale jsou ohroženy jeho ztrátou v jeho udržení.
Osoby budou ve spolupráci se sociálními odbory měst zařazeny
do tzv. programu “Bydlení s doprovodným sociálním programem”.
Oproti stávajícím programům podpora a práce
s osobami bude dlouhodobá a intenzivní. Projekt byl navržen na
základě podnětu ze strany měst s pomocí o řešení výše popsaných
problémů. Služby, které by nabízely řešení osob se závažnými
a dlouhodobými problémy chybí. Pokud se podaří získat finanční
prostředky, projekt by měl být zahájen v létě letošního roku.
Soňa Kantorová, vedoucí oddělení projektů
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Kariérní den – cesta ke zvýšení profesionality
a zájmu o uplatnění v sociálních službách
Lenka Waszutová, vedoucí Odboru personál. řízení, zah.vztahů a PR
Často dnes v sociálních službách slýcháme, že je nedostatek
pracovníků, kteří by byli odborně způsobilí a měli patřičnou
motivaci, aby poskytli sociální službu takovou, jakou uživatel
sociální služby potřebuje. Absolventi škol, které poskytují
vzdělání v oboru sociální činnost, končí často v jiných profesích
než v sociálních službách. Jako hlavní důvod tohoto stavu bývá
označováno nízké finanční ocenění, ale v praxi můžeme také
zaznamenat další důvody, jako nízký statut profese, nedostatek
prostoru pro profesní i osobnostní růst. Přitom sociální služby
mají co nabídnout a mají obrovský prostor pro posilování svého
významu i postavení pracovníků v sociálních službách.
Na příkladu aktivní spolupráce Slezské diakonie a střední školy
prof. Zdeňka Matějčka je vidět, že můžeme aktivně působit jak
na statut profese, tak na potenciální zaměstnance. Poskytovatel
sociálních služeb a vzdělavatel, obě instituce, spojili své síly
a připravili pro čtyřicet dva studentů třetího ročníku oboru Sociální
činnost Kariérový den.

Odborní pracovníci Slezské diakonie připravili čtyři praktické
workshopy. První dva oslovovaly studenty jak v profesní, tak
osobnostní rovině. Zkušení personalisté předávali studentům
praktické poznatky o tom, jak napsat dobrý životopis, motivační
dopis a jak se připravit na výběrové řízení. Studenti měli možnost
vyzkoušet si jak roli uchazeče, tak také roli člena výběrové komise.
Druhé dva workshopy ovlivňovaly zejména samotnou profesní
zdatnost. Odborní pracovníci z oddělení PR a propagace a projektového oddělení připravili pro studenty workshop, který jim
měl pomoci zorientovat se v oblasti projektového řízení, představil
úspěšné, ale i neúspěšné projekty, a poskytl návod, jak takový
úspěšný projekt vytvořit. Výstupem bylo, že studenti předložili
své projektové záměry a odborní pracovníci jim k těmto záměrům
poskytli zpětnou vazbu. Tématem čtvrtého workshopu byla

móda a etiketa. Móda, schopnost úpravy zevnějšku, rozpoznání
správné příležitosti pro vhodný outfit, také dodržování pravidel
společenského protokolu patří do sociálních služeb. O tom, co,
kdy a jak je vhodné si obléci či jak rozumět pravidlům etikety,
se hovořilo a nacvičovalo v rámci tohoto workshopu. Během
Kariérového dne zazněl také příspěvek k vývoji profese pracovníků
v sociálních službách s ohledem na společenské poměry té či
oné doby. Současné postavení pracovníků v sociálních službách
přiblížily dvě pracovnice. Z jejich životních příběhů byl zřejmý
smysl profese, náročnost, ale také možnost kariérové postupu
a ocenění, které se jim dostává.
Účel akce byl jasně dán – rozšířit teoretické znalosti studentů
o praktické dovednosti a zkušenosti z praxe, zvýšit jejich profesní
a osobnostní potenciál, motivaci pro práci v sociálních službách
a také přispět ke zvýšení statutu profese pracovníků v sociálních
službách, a to díky požadavkům, které jsou na tyto pozice kladeny,
a také prostřednictvím příběhů pracovníků v sociálních službách,
kteří jsou na svých pozicích úspěšní. Podařilo se naplnit tyto
cíle? Z evaluačních dotazníků, které následně studenti vyplnili,
bylo zřejmé, že akce byla nad očekávání úspěšná. Studenti měli
možnost oznámkovat tento Kariérní den – získal 37 jedniček
a v pěti případech dvojky. Nejvíce studenty zaujal workshop móda
a etiketa, ale také další workshopy byly velmi ceněny i přesto, že
byly označeny jako náročné. Konkrétně studenti často označovali
jako složité vytvořit smysluplný projektový záměr, připravit se na
výběrový pohovor nebo napsat motivační dopis. Přesto mnozí
hovořili o tom, že by bylo vhodné věnovat workshopům více času.
Mezi další výstupy patří, že personalisté objevili studenty, kteří by
vhodně doplnili pracovní týmy v organizaci. Díky těmto výsledkům
se organizátoři akce, pedagogové a odborní pracovníci Slezské
diakonie dohodli na jejím pokračování i v příštích letech. Kariérní
den je dobrá cesta, jak oslovovat potenciální pracovníky a jak
zvyšovat jejich profesionalitu a motivaci.

biblické zamyšlení

Člověk má v srdci mnoho plánů,
ale úradek Hospodinův obstojí.
Přísloví 19:21
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Jít si zaběhat, dokončit studia, najít si práci … touhy, plány, vize.
V lidském úsilí, ať se týká čehokoli, je několik velmi důležitých
aspektů. Projektová činnost, ale i samotný každodenní lidský
život si kromě jiných velmi důležitých aspektů žádá hlavně dobré
plánování. Vidět začátek, ale už i konec, tedy cíl a záměr, aby ve
výsledku nastala změna, které se dosahuje realizací výstupů
projektu. Již v úvodu je třeba „vidět“ výsledek. Plánování je tedy
velice žádoucí.
Avšak ne vše, co si člověk naplánuje, musí vyjít tak, jak si to do
detailů „naprojektuje“. Často chceme „páchat dobro“, ale nehledíme
na nejvyššího „Projektového manažera“, zda s tím souhlasí, zda
to zapadá do Jeho „projektu“. Vědomí toho, že existuje „vyšší plán“
může vést člověka k pokoře a také k tázání, ke konzultaci
s Nejvyšším. Ne vše závisí na mně – toto vědomí osvobozuje a také
obrací pozornost k Nejvyššímu projektovému manažerovi.
Inspirací tedy může být modlitba jednoho člověka, který se modlí
takto: „Bože, prosím o trojí - o sílu, trpělivost, moudrost. Sílu, abych
změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci,
které změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil”.
Emil Macura, vikář FS Návsí

Slečna Lucie
Slečna Lucie je výjimečná mladá žena. Ráda se směje. I přesto, že
verbálně nekomunikuje, má svůj „jazyk“, a tím je malba, díky které
můžeme i my nahlédnout do „jejího světa“.

který vycházel z toho, čím je dítě – člověk obdarován, motivací, . . .
začala Lucka malovat. Lucka maluje dodnes. Má svůj specifický
způsob, její kresby jsou originální, mají svůj styl.

Lucka jako člověk

Lucka díky malbě začala prožívat své pocity úspěchu, užitečnosti.

Lucka je velmi inteligentní, se smyslem pro detaily.
Je milující, vřelá, s pochopením pro všechny lidi.
Má schopnost empatie k handicapovaným lidem a těžko snáší
nespravedlnost, negativismus.
A co tvoří její svět? Bezpečí? Jsou to lidé kolem ní – domov
a rodina, kamarádi, kteří jsou pro ni nesmírně důležití. Lucka se
bojí o ty, které miluje.
Lucka a malba
Lucka i přes počáteční potíže, které přicházely se začínající školní
docházkou, kdy nezvládala psát, malovat … musela opustit
4. třídu běžné základní školy, dokázala toto vše překonat. Měla
nesmírné štěstí na lidi kolem sebe, lidi, kteří v ní dokázali objevit
její mimořádné schopnosti. S citem a díky specifickému přístupu,

„Pro Lucku a další handicapované je moc důležité, aby ve svém okolí
měli lidi schopné rozpoznat odvrácenou, tu pozitivní, stranu jejich
handicapu, totiž dar vidět svět jiným, ale zajímavým pohledem,
a vytvořit jim podmínky pro vyjádření tohoto nadání“.
maminka Lucky

12

Výstava fotografií
v Městské knihovně Havířov
Autor fotografií Jan Kubiš, koordinátor střediska ELIM Ostrava,
http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/seniori/sluzby-pro-seniory/centrum52

10. 5. - 8. 7. 2017

Městská knihovna Havířov, Šrámkova ulice 1620/2a.

Na výstavě můžete taktéž vidět plátna z projektu I takoví jsme,
kalendář, který Vám nesmí chybět ze střediska BENJAMÍN Krnov
a velkoformátové fotografie střediska EFFATHA Nový Jičín.

Český rok
Josefa Lady
Josef Lada
Michal Černík
Knižní klub

Knihy z projektu a mnoho další odborné literatury naleznete
v knihovně Slezské diakonie, Dukelská 2096/5a, Český těšín.
Více informací naleznete na odkazu níže.
http://dvc.slezskadiakonie.cz/#box-2
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