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Služby pro podporu lidí 
s duševním onemocněním
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Společnou cestou ke zdraví
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EditorialEditorial
Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,  
kvalita v sociálních službách je téma aktuálního vy-
dání Informátoru. Ve Slezské diakonii dlouhodobě 
klademe důraz na vysokou kvalitu služeb, které po-
skytujeme. Procesem zkvalitňování poskytovaných 
služeb se zabýváme již od roku 2000, ačkoli Zákon 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách uložil tuto po-
vinnost až o několik let později. V oblasti zavádění 
standardů kvality mnoho let aktivně spolupracuje-
me s externími odbornými konzultanty. Ve Slezské 
diakonii jsme za léta práce vyškolili několik meto-
diků, kteří se v našich službách zabývají procesy 
zaměřující se na kvalitu. Naši pracovníci se pravi-
delně vzdělávají v oblasti metodických, odborných 
a manažerských dovedností. Vizí Slezské diakonie 
je rozvíjet nastavené aktivity tak, abychom i nadá-
le zůstali organizací, která svým klientům zaručuje 
vysokou kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 

Vážení a milí čtenáři, ze srdce Vám pře-
ji, abyste ve zdraví prožili krásné jarní dny 
a ať Vám Bůh dodává moudrost a trpělivost do všech si-
tuací. Ráda bych se s Vámi rozloučila Biblickým veršem, 
který byl zvolen pro Slezskou diakonii pro rok 2021.

S úctou,
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 „Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedl-
nost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána 
z čistého srdce. Nepouštěj se do hloupých sporů, 
v jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen 
k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž 
má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.“
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Společnou cestou ke zdravíSpolečnou cestou ke zdraví
Název kampaně, kterou mi bylo ctí koordinovat. Kampaň 
vznikla v období coronaviru, v době,  kdy téma zdraví i mě osob-
ně přišlo jako téma nanejvýš aktuální a jsem moc ráda, že mno-
zí z vás to cítili stejně. Myslím si, že zdraví je nejcennější dar, o který 
ale musíme pečovat, abychom měli mimo jiné sílu pečovat o druhé. 
Kampaň Společnou cestou ke Zdraví byla jednou z inspirací 
a také příležitostí jak podpořit nejen své fyzické, ale i duševní a du-
chovní zdraví. I já jsem se během této kampaně ujistilia, že nemám 

valita je cesta – to je motto, které nás prová-
zí ve Slezské diakonii již řadu let 
v našem úsilí o rozvoj kvality po-
skytovaných sociálních služeb i ve 
kvalitě dalších procesů v organizaci. 

Toto sousloví zahrnuje více pohledů, stejně 
jako samotná práce na kvalitě. Uvědomuji si, 
jak je důležité vnášet do řízení kvality pro-
cesů systematické přístupy, být inovativní 
a otevřený na zpětnou vazbu od klientů, za-
městnanců i okolí, ale je také potřeba neu-
stále se učit, spolupracovat a hodnotit svou 
práci. Jsem velmi ráda, že se nám daří pro-
pojovat kvalitu služeb, personální práci a další proce-
sy v organizaci. Přesto je zřejmé, že jsou zde stále výzvy, 
na které potřebujeme reagovat a posouvat kvalitu procesů 

Kvalita je cesta
Text: Romana Bélová

K a služeb samotných dále. Systematické řízení kvality slo-
žené z podpory, motivace, vzdělávání i kontro-
ly a hodnocení vidím jako cestu, na které má 
každý zaměstnanec, klient i dobrovolník svou 
důležitou roli a zodpovědnost. Efektem tako-
vého úsilí pak může být pozitivně se promě-
ňující lidský život, nové příležitosti pro rozvoj 
aktivit i zvyšování statusu sociálního sektoru, 
který je nepostradatelnou součástí života naší 
společnosti. Jsem vděčná za společnou práci 
a děkuji všem našim pracovníkům, vedoucím 
zaměstnancům, metodikům či podporovate-
lům ve kvalitě i externím konzultantům či au-

ditorům, lektorům a také klientům za vytváření mozaiky 
kvality služeb v naší organizaci a těším se na další cestu.

Pokračování hlavního tématu na straně 10.

Uvědomuji si, jak je 
důležité vnášet do 
řízení kvality pro-
cesů systematické 
přístupy, být ino-
vativní a otevřený 
na zpětnou vazbu 

od klientů, zaměst-
nanců i okolí.

Veronika Sasynová

zapomínat i na sebe a to chci říci i vám: nezapomínejte na sebe. Mož-
ností a příležitostí, jak své  síly zregenerovat je spousta a někdy stačí 
málo. Přidám i jedno vaše doporučení: „Potřebujeme pevnou vůli 
a najít si svou  cestu a tak i přijmeme odpovědnost za své zdraví.“ 
Připojuji se také já k poděkování za vaši přízeň a zapojení se  do naší 
kampaně svým sdílením zkušeností, nápadů a  inspirací. Přeji pevné 
zdraví vám i vašim blízkým a hodně  Božího požehnání při péči o něj.

Myslím si,  že zdraví je nejcennější dar, o který ale musíme  
pečovat, abychom měli mimo jiné sílu pečovat o druhé.
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Děkovná bohoslužba jako po-
děkování a vyjádření úcty všem, 
kdo se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na rekonstrukci středis-
ka BETEZDA Komorní Lhotka. 
Betezda znamená dům milo-
srdenství. A my jsme požeh-
nání biskupa Slezské církve 
evangelické a. v. pro další práci 
a službu přijali právě v kolébce 
diakonické práce, kterou zde 
v Komorní Lhotce započal Ka-
rol Kulisz před více než 100 lety. 
V diakonické práci poté pokra-
čoval Vladislav Santarius, eme-
ritní ředitel Slezské diakonie 
Česlav Santarius, který založil 
Slezskou diakonii v roce 1990. 
Od roku 2010 rozvíjí sociální 
práci a naši organizaci paní ře-
ditelka Zuzana Filipková, která 
na závěr bohoslužby předala 
kytici a osobní poděkování 
přítomným hostům, kteří se 
na rekonstrukci střediska BE-
TEZDA Komorní Lhotka podí-

Děkovná bohoslužba

Betezda znamená dům milosrdenství. 
A my jsme požehnání biskupa Slezské 
církve evangelické a. v. pro další práci a 
službu přijali právě v kolébce diakonické 
práce, kterou zde v Komorní Lhotce za-
počal Karol Kulisz před více než 100 lety.

leli. Poděkování převzal Jiří Navrátil 
jako zástupce Moravskoslezského 
kraje, Marian Razima, ředitel firmy 
Hrat, Halina Pientoková, vedoucí Ob-
lasti Pobeskydí, Romana Mazurová 
a všichni zaměstnanci střediska, ar-
chitekt Karel Cieslar, Bronislav Kost-
ka, který prováděl dozor stavby. Bylo 
nám ctí předat kytici také vnučce 
Karola Kulisze a osobně poděkovat.

Text: Renáta Větrovcová

Představujeme naše dobrovolníky
Práce v sociální oblasti a pomoc lidem, kteří ji potřebují, 
je pro mě vyjádření mého sociálního cítění a také spoko-
jenost z toho, že můžu přinášet lidem radost a pomoc. 
Středisko ARCHA Nový Jičín je zařízení s vysokým 
standardem. Budova je po rekonstrukci a moc pěk-
ná. Klienti mají možnost užívat zahradního pose-
zení a  krásné je i okolí, které skýtá možnost vychá-
zek, sbírání bylinek atd.. Takže se mi tam moc líbí.
Myslím, že mě tam nic zásadně nepřekvapilo. Je tam pří-
jemná atmosféra, setkávám se tam s velkou vstřícností 
a vděkem jak ze strany zaměstnanců, tak i obyvatel.
Jestli má někdo jenom trochu chuť zkusit pra-
covat v této oblasti, tak neváhejte a vyzkoušej-
te. Nejste k ničemu zavázání, vaše práce zále-
ží pouze na vašich možnostech a vašem času. 
V mém případě vím, že energii, kterou tam vklá-
dám, dostávám zpět, a to je moc hezký pocit.

Růžena Marková, dobrovolnice v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín
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Viděli jste filmy Mary a Max, Rain man, Adam, 
Výjimeční, Temple Grandin, Simonův ves-
mír anebo sledujete český seriál Kukačky? Fil-
mů a dokumentů, které popisují výjimečnost lidí 
s autismem je celá řada. Proto  jsme si i tento rok 
v Krnově 2. dubna připomenuli Mezinárodní den 

porozumění autismu. Pro Krnováky je již tradicí, že rozsvítí modře ciferní-
ky hodin na radniční věži. „Lidé na celém světě se zapojují do osvětových kam-
paní, které spojuje modrá barva. Proč modrá? Je barvou komunikace a sebe-
vyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.“ 
V minulých letech jsme na náměstí organizovali happening - osvětovou akci, 
kde přišly děti ze škol a také veřejnost. Pořizovali jsme společnou fotografii 
a připravovali spoustu prožitkových stanovišť, které ozřejmily a přispěly ke zvý-
šení povědomí lidí o autismu. I přes stále trvající nouzový stav, kdy se lidé ne-
smí shlukovat a sdružovat, jsme chtěli tento den připomenout a veřejnost 
jsme vyzvali k malování obrázků na téma “Jak si představujete život člověka 
s autismem”. Obrázky se staly součástí výstavy jedné z výloh krnovského náměstí. 
Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Autismus mohou mít lidé 
s mentální retardací, ale také s nadprůměrnou inteligencí. Může se jednat o člověka uza-
vřeného, tichého, klidného, anebo naopak velmi aktivního i s poruchami chování. Ně-
kteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí sa-
mostatně a jsou úspěšní v zaměstnání. Autismus je poruchou vývoje sociální interakce 
a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování moz-
ku. Průměrný odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybu-
je mezi 1,5–2 %. Každý rok se tak v České republice narodí 1500–2000 dětí s PAS.
 
Děkujeme dárcům, kteří podpořili akci Dobrovolnického centra Slezské diakonie 
"Krnov pro autismus":
Město Krnov, Moravec kvalitní ponožky, KOFOLA ČeskoSlovensko a.s, Sociální 
firma Chrpa o.p.s., Sladké osoblažsko, Majoránek - bylinkový ranč, Bylinková 
manufaktura.

Krnov pro 
autismus

Text: Šárka Gaudková

Toto sdělení je popsáno očima mých blízkých, 
já sám nemluvím. Letos oslavím 18. narozeniny. 
Odlišnosti ve vývoji u mě pozorovali rodiče už od raného věku. 
Byl jsem pomalejší a s hračkami jsem si hrál jinak než většina dětí 
v mém okolí. Skládal jsem je do řádků, podle barev a taky jsem 
potřeboval, aby vše kolem mě mělo nějaký řád. Nerozuměl jsem 
souvislostem a na venek to vypadalo, jako bych o své okolí neměl 
zájem. Můj celkový vývoj byl pomalejší. Chodit jsem začal až ve 
čtyřech. V mateřské školce mi dělala asistentku moje maminka 
a na základní škole jsem pracoval podle speciálního individuál-
ního plánu. Svět a dění kolem jsem lépe poznával pomocí obráz-
ků a pomocí struktury. Struktura je rozvrh, který udává sled, co 
a jak jde za sebou. Vytvářím si tak představu, co mám dělat teď 
a co mě čeká za hodinu, za dvě nebo na konci dne. Vím, že se 
během dne mohu na některé aktivity těšit a taky vím, že si ten-
to obrázkový „rozvrh dne“ můžu upravit, aby mi více vyhovoval.
Ve svém volném čase rád chodím s tatínkem na procházky po 
okolí. Miluji auta a motorky, často jezdíme na automobilní zá-
vody nebo výstavy starých veteránů. Taky mám rád zvířata. 
Doma máme několik psů, se kterými trávím spoustu svého času.

Co bych vám ještě o sobě řekl??? Koukněte se na mé 
obrázky… 

Jsem Jakub a mám diagnózu dětský autismus Text: Veronika Židková
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EXIT – dveře dokořán aneb co je nového v naší komunitě

EXIT, terapeutická komunita je poměrně nová sociální služ-
ba, poskytující podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří 
se v důsledku užívání návykových látek a/nebo hazardní-
ho hraní ocitli v nepříznivé životní situaci. Svým záběrem je 
u nás ojedinělá – přijímáme klienty ve věku 14–19 let z celé ČR. 
Názory společnosti na tuto klientelu jsou 
rozporuplné – v otázce zda si naši pomoc zaslouží se ozývají 
hlasy pro i proti. Nicméně musíme konstatovat, že občané Ko-
morní Lhotky, kde naše služba pod záštitou Slezské diakonie 
funguje již třetím rokem, nás přijali s pochopením. Spolupra-
cujeme s místním Obecním úřadem – v rámci možností se sna-
žíme pomáhat obci například pravidelným úklidem náměstí 
a jinými aktivitami. Za významné podpory paní knihovnice 
z místní knihovny vytváříme pro naše klienty vzdělávací aktivi-
ty formou zážitku. Prakticky od svého začátku spolupracujeme 
s HandyClubem, jmenovitě se Zdeňkem Jedličkou. 
Naši klienti pomáhají handicapovaným občanům při 
zajištění různých společenských a sportovních akti-
vit. Tato spolupráce se jeví jako oboustranně přínosná. 
Díky financím Nadačního fondu Hyundai, který podpořil pro-
jekt na revitalizaci vnějších prostor, můžeme zkrášlit naši zahra-

Text: team TK EXIT

du. Do terénních úprav zapojíme i naše klienty, 
kteří se v rámci pracovní terapie budou podí-
let na srovnání terénu, jeho osázení, následné 
údržbě a podobných zahradnických pracích. 
Chceme, aby naše služba byla celkově re-
prezentativní. Rádi bychom veškeré ná-
vštěvy a přátele komunity přivítali nejen 
otevřeným srdcem, ale také příjemným 
a pohodovým prostředím. Proto plánuje-
me, v rámci projektu, uspořádat den otevře-
ných dveří, kde zájemce seznámíme s prin-
cipy a fungováním terapeutické komunity. 
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří 
nás v této nelehké době podporují a zároveň 
přejeme hodně víry, naděje a zdraví k překoná-
ní složité situace. Jsme v tom společně s Vámi. 

Kontakt:
Filip Hrkal
exit.info@slezskadiakonie.cz
tel: 739 525 246
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Počátkem ledna 2020 v Havířově vznikla nová terénně-am-
bulantní sociální služba RÚT Havířov, sociální rehabilitace. 
Tato služba je bezplatná a je určena dospělým lidem s dušev-
ním onemocněním, kteří na základě své nemoci potřebují pod-
poru při zvládání dovedností v běžném životě. Zmíněné do-
vednosti klienti v rámci naší spolupráce postupně získávají, 
rozvíjí je a udržují. Věkovou hranici jsme stanovili do 65 let včetně. 
Naši pracovníci jsou Vám k dispozici v situacích, kdy máte 
potřebu řešit otázky týkající se sebepéče, chodu domác-
nosti nebo hospodaření s penězi. Mohou Vám také pomo-
ci vyřešit záležitosti bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, ro-
dinných a společenských vztahů, ale také i způsob trávení 
volného času a využívání dalších dostupných služeb. Dále nabí-
zíme podporu při doprovodech k lékaři, na úřady či jiné instituce. 
Po domluvě se s námi můžete setkat ve třetím patře budovy „H“ 
Magistrátu města Havířova (Svornosti 86/2, Havířov – Město, 
736 01).  
Služby poskytujeme v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin 
v rámci města Havířova a přilehlých obcí: Těrlicka, Albrechtic
u Českého Těšína, Horních Bludovic a Horní Suché. 
Spolupracujeme také s psychiatrickým oddělením NsP Havířov 
a Psychiatrickou nemocnicí Opava. 

Pomoc a podpora jako 
světlo do života potřebným
Text: Aneta Jerigová

V případě zájmu, volejte na telefonní čísla: 
737 548 452, 737 436 306, 737 476 819. 

Rok 2020 začal tradičně, jako každý předchozí rok. Dobrovolníci se po vánočních svátcích 
vrátili do svých služeb plní sil a ochoty pomáhat. Než se ovšem stačili rozkoukat, vše změ-
nila pandemie koronaviru. Najednou nebylo možné do služeb vstupovat, bylo potřeba 
reagovat na nově vzniklou situaci. Nejčastěji se opakovalo slovo rouška. Proto se novou 
náplní činnosti dobrovolníka stalo šití roušek.  Několik set ušitých kusů jsme od dobro-
volníků předávali směrem k pobytovým sociálním službám, kde je potřebovali nejvíce. 
Roušky se šili nepřetržitě po dobu čtyř měsíců. Ovšem vznikly další mimořádné situace. 
Lidé byli izolováni, prahli po kontaktu s okolím. Proto se dobrovolníci zapojili také do te-
lefonátů, videohovorů, natáčeli videopozdravy. Díky spolupráci s MIKS Krnov jsme mohli 
dobrovolníkům distribuovat pohlednice, na které pak dobrovolníci psali osobní vzkazy 
všem klientům pobytových služeb v Krnově, v Městě Albrechticích, ale i v Osoblaze. Dob-
rovolníci přicházeli s otázkou „Jak mohu být nápomocný?“, ale také se svými vlastními ná-
pady: „ Natočíme pohádku. Příběh s dobrým koncem. Dobré konce nyní potřebujeme.“ 
Předchozí rok ukázal nejen to, jak jsou dobrovolníci v sociálních službách potře-
ba, ale i to, kdo je vlastně dobrovolník. Status dobrovolníka loni nabral na vět-
ší váze. Kolikrát jste vy slyšeli nebo četli: „Hledáme – Potřebujeme dobrovolní-
ky!“ Dobrovolníci jsou lidé, kteří přes rizika, bez odměn, a s obrovskou duševní 
silou pomáhají lidem, kteří to potřebují. Nečekají vyznamenání, pochvalu, ba ani děku-
ji. Pro ně je největším štěstím štěstí toho druhého. Ten pocit je zkrátka k nezaplacení. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, ale také našIm doná-

torům, bez kterých by se práce dob-
rovolníků neobešla. Díky podpoře 
Moravskoslezského kraje a města Kr-
nova jsme mohli nakupovat potřeb-
ný materiál a realizovat práci dobro-
volníků, i když jinak než bylo běžné.

Dobrovolníci v nouzovém stavu
Text: Hana Gebauerová
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Mezinárodní dobrovolníciMezinárodní dobrovolníci
InterVIA podporuje účast na mezinárod-
ní dobrovolné službě v České republice 
a v zahraničí. InterVIA tak dává příležitost 
k neformálnímu učení a vzdělávání skrze
pomoc druhým a práci s potřebnými. Náš
program klade velký důraz na osobnost-
ní, profesní a spirituální rozvoj a podpo-
ruje sociální a interkulturní učení a učení
společenské a politické.

Když srdce kráčí
www.intervia.cz
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Co pro mě znamená solidarita?

Solidarita pro mě 
má více významů.

Solidarita pro mě 
v praxi znamená 
jednat s úctou 
a respektem 
s mými blízkými, 
brát ohledy jeden 
na druhého a také 
reagovat na potře-
by druhých.

Věřím, že je důležité se navzájem podporovat, a to v každodenním životě. Například, starat se o člena rodiny nebo po-
moct s úklidem domu či bytu. Ale je také velmi důležité pracovat jako tým a s prací si navzájem pomáhat. Přáte-
lé by tady vždy měli být jeden pro druhého. Proto bychom měli svou pomoc druhým sami nabízet, ale také ji umět 
od ostatních přijímat. Některé problémy totiž můžeme vyřešit pouze společnými silami a vzájemnou podporou. 

Osobně také věřím, že solidarita znamená naslouchat problé-
mům a obavám mých přátel nebo rodiny. Můžeme zkusit najít 
řešení společně, ale hlavně se člověk často cítí mnohem lépe už 
jen díky tomu, že si o svých obavách může s někým promluvit. 
Někdy solidarita znamená obětování svých zájmů ku prospě-
chu druhých lidí. Já jsem například chtěla poznat mnohem více 
věcí v České republice, ale zatím jsem příliš necestovala, pro-
tože se obávám o své kolegy v práci a studenty. Nechtěla bych, 
aby kdokoliv z nich onemocněl jen kvůli tomu, že jsem v této 
koronavirové době nebrala ohledy na možné riziko nákazy. 

Ann-Kathrin
dobrovolnice z Německa působící ve škole
Slezské diakonie v Českém Těšíně

Kateřina Plachtová
překlad z angličtiny do češtiny
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Hlavní témaHlavní téma
Systém řízení kvality

rámci interního systému řízení kvality jsme již realizovali 454 konzultací a 61 
třídenních auditů kvality a zároveň ročně realizujeme desítky vzdělávacích aktivit. Mimo 
propracovaný systém podpory je od roku 2016 zaveden také systém kontroly, a to ve 
formě monitoringů kvality sociálních služeb. V rozmezí let 2016–2020 bylo provede-
no 56 monitoringů kvality. Od roku 2018 byla metodika monitoringu obohacena o prvky z personálního řízení, 

a byl tak vytvořen komplexní systém interní kontroly nejen v oblasti řízení kvality, ale také v oblasti řízení lidských zdrojů. 
K rozvoji kvality se nám podařilo realizovat mnohé projekty, ať již evropského či národního charakteru. Jsme vděční za možnost 
podpory, díky které můžeme zkoušet implementovat nové prvky řízení kvality, které nám odhalují  příležitosti ke zlepšení. Od 
roku 2017 jsme zapojeni v individuálních projektech Moravskoslezského kraje, s jejichž podporou probíhají procesní audity či 
dlouhodobé metodické podpory ve službách Slezské diakonie. Mezi prvními službami, které prošly procesním auditem, byla 
BETEZDA Komorní Lhotka. Další služby, které prošly procesním auditem, jsou např. služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová 
(2018) či SÁRA Petrovice, azylový dům (2021). Některé služby čerpají dlouhodobou metodickou podporu poskytovanou právě 
v rámci IP MSK a mohou tak reflektovat svou praxi a rozvíjet nové metody či nástroje zvyšující kvalitu poskytovaných služeb. 
Slezská diakonie je se svými 111 sociálními službami také v hledáčku tzv. ostrých inspekcí sociálních služeb realizo-
vaných MPSV. Inspekcí sociálních služeb prošlo prozatím 16 služeb. S radostí a hrdostí můžeme říct, že všechny in-
spekce jsme absolvovali bez větších potíží. Na tomto skvělém výsledku se zajisté podílí také vysoká míra podpo-
ry ze strany Slezské diakonie a nastavený systém řízení kvality. Aneb jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

aktéry v různých rovinách řízení organizace. V rámci systému 
řízení kvality se osvědčuje role metodiků i podporovatelů 
ve kvalitě. Interní metodici působící v našich službách jsou 
průvodci cestou zvyšování kvality a hledají spolu se službou 
způsoby, jak sladit metodické materiály služby s klientskou 
dokumentací a praxí služby. Ale také jak zavést, udržet a roz-
víjet požadovanou kvalitu do fungujícího systému organi-
zace. Podporovatelé ve kvalitě jsou metodickými průvodci 
ve službách své oblasti. Jejich role je významná zejména při 
zavádění nových prvků do metod práce s klienty či při podpůr-
ných konzultacích ke standardům kvality sociálních služeb. 
Systém řízení kvality by se neobešel bez spolupráce jak mezi 
jednotlivými službami, tak s externími subjekty. Již po mnoho 
let aktivně spolupracujeme s externími konzultanty ve kva-
litě. Tito odborníci nás v zavádění i rozvoji kvality sociálních 
služeb provádějí od prvních krůčků prvních sociálních slu-
žeb, až po současnost a dnešní realitu 111 sociálních služeb. 

Od roku 2000, kdy se začala Slezská diakonie téma-
tem kvality poprvé zaobírat, jsme společně ušli vel-
ký kus cesty. Mezi první iniciativy můžeme zařadit rok 
2006, kdy získalo středisko EBEN-EZER Český Těšín 
certifikaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, kterou 
má dodnes. Pilotně byl ověřován také model EFQM. 
Během následujících let byl ve Slezské diakonii vytvá-
řen systém řízení kvality sociálních služeb, který měl 
dopad do všech stávajících i nově vznikajících služeb. 
Do systému řízení kvality jsou zapojeni všichni zaměst-
nanci Slezské diakonie v různých rovinách. Vedoucí za-
městnanci jsou zodpovědní mj. za celý chod jednotli-
vých služeb a tvorbu metodických materiálů, pracovníci 
v přímé práci jsou zodpovědní za přenos kvality ke klien-
tovi. Kvalita poskytované služby tak stojí jak na jednotliv-
ci, který je zodpovědný za její přenos, tak na celém týmu 
sociální služby. Zavádění a další rozvoj kvalitní sociální 
služby tak stojí na nesení zodpovědnosti jednotlivými 

Co jsme již 
zvládli? V

V dalším desetiletí čeká sociál-
ní služby několik výzev. Jedná se 
zejména o udržení a rozvoj kvali-
ty přesto, že na ni centrální orgá-
ny rezignovaly a je čím dál větší 
tlak na finanční redukci. Čeká nás 
také rozvoj mezisektorové spo-
lupráce. Další výzvou bude za-

Jaká výzva čeká 
sociální služby 
v dalším dese-

tiletí?

cílení na nové sociální problémy a cílové skupiny v kontextu zvyšu-
jící se nerovnosti ve společnosti (málokdo si uvědomuje, že životní 
minimum je v poměru k průměrné mzdě poloviční oproti době jeho vzniku). 
Čeká nás rozvoj nových služeb, poskytovaných např. v on-line pro-
storu, přestože s nimi zákon o sociálních službách nepočítá. Stej-
ně tak přijde rozvoj ve využití moderních, např. asistivních technolo-
gií, které opravdu neznamenají ztrátu osobního kontaktu a vztahu. 
Církevní služby vždy byly vnímavé k potřebám přehlíže-
ným a opomíjeným, kéž by jim to vydrželo i v dalších letech.

Martin Bednář

Text: Lucie Ližičková
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Kvalita a její význam
Většina lidí pravděpodobně zná význam slova kvalita a dokázala by ji i definovat. Toto pojetí by však od každého člověka bylo 
velmi individuální s ohledem na to, co pro něj kvalita znamená. A stejně to máme i my v sociálních službách. Co je známkou 
vysoké kvality sociální služby? Je to spokojený klient, zaměstnanec, nebo spokojený vedoucí? A co je to vlastně spokojenost?
Kvalitu sociální služby by primárně neměl určovat jen někdo externí (např. certifikátor), ale především ti, kte-
ří službu užívají a ti, kteří v ní pracují. Za kvalitní sociální službu můžeme označit tu, která si s klienty stanoví spo-
lečné cíle, na kterých následně pracují a díky jejichž plnění se klientovi daří zvládat či překonávat jeho nepří-
znivou sociální situaci. Dalším kritériem mohou být nastavené funkční interní procesy služby, vhodné zázemí 
a rozdělené role pracovníků tak, aby byl bezpečně a efektivně zajištěn chod služby. Neméně důležité je umění vybalan-
covat individuální práce s těmi týmovými. Za kvalitou sociální služby nestojí jen jeden člověk, ale celý pracovní tým služ-
by. Za pádem kvality však může stát pouhý jednotlivec, který se rozhodne nedodržovat stanovené dohodnuté procesy. 
Ve Slezské diakonii je kladen důraz na zvyšování kvality poskytované sociální služby s cílem napl-
nění měnících se potřeb stávajících i nových klientů. I proto již od roku 2000 intenzivně pracuje-
me na společném díle, konkrétně na vytvoření sítě sociálních služeb poskytujících služby ve vyso-
ké kvalitě, služeb majících dobré jméno ve společnosti a služeb přinášejících světlo do života potřebným. 

Projekty ke kvalitě:
o   Zavádění standardů a modelu EFQM pro zajištění kvality služeb v zařízeních SD (Phare2003 RLZ)
o   Zavádění 3. bloku standardů a realizace auditů pro zajištění kvality služeb SD (Phare2003 RLZ)

Projekty ke kvalitě:
o   Vzdělávání pracovníků SD v naplňování standardů kvality, 2006 – 2008 (OP RLZ)
o   Příprava služeb SD na absolvování inspekce sociálních služeb – 2008 a 2009 (MSK)
o   Podpora systematického vzdělávání v oblasti kvality sociálních služeb ve SD, 2009 a 2010 (MSK)
o   Systém řízení kvality ve SD – 2009-2011 (OP LZZ)

Projekty ke kvalitě: 
o   „Učící se“ Slezská diakonie, 2011–2013 (OP LZZ)
o   Vzdělávání poskytovatelů sociální služeb v regionu Těšínského Slezska, 2013–2015 (OP LZZ)
o   Zefektivnění chodu Slezské diakonie, 2017–2018 (OPZ)
o   Individuální projekty MSK k metodické podpoře služeb (OPZ, 2017–2022)

258 konzultací - 19 auditů - 10 inspekcí258 konzultací - 19 auditů - 10 inspekcí

454 konzultací - 61 auditů- 56 monitoringů - 16 inspekcí454 konzultací - 61 auditů- 56 monitoringů - 16 inspekcí

První kroky k implementaci kvality v sociálních službách
      ISO 9001:2001 (2006)

20052005

20102010

20202020
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Další profesní vzdělávání pracovníků 
vnímáme jako jeden z efektivních pro-
středků ke zvyšování kvality poskyto-
vaných služeb. Skrze další vzdělávání 
rozvíjíme stávající znalosti a dovednosti 
pracovníků nejen v přímé péči, ale také 
pracovníků ve vedoucích pozicích. V na-
bídce vzdělávání jsou k nalezení vzdělá-
vací kurzy jak pro zkušené pracovníky, 
tak kurzy pro nové pracovníky bez zku-
šeností. Rozvoj pracovníků je směřo-
ván k novým dovednostem potřebným 
ve vztahu k cílové skupině klientů, ale 
také směrem k jiným pracovníkům. Dbá-
me na rozvoj jak individuálních doved-
ností jednotlivců, tak na rozvoj týmové 
spolupráce či manažerských dovednos-

Není potřeba polemizovat o tom, že kva-
litně poskytovaná sociální služba pří-
mou úměrou ovlivňuje spokojenost klientů 
i zaměstnanců a současně úroveň celé organizace. 
Dopad systematicky poskytované sociální služ-
by pociťují klienti i zaměstnanci téměř okamžitě, 

Co vidíte jako nejdůležitější v 
systematické práci na kvalitě 
tak, aby tato práce přinášela 
užitek klientům, zaměstnan-

cům i celé organizaci? 

protože logicky provázané činnosti umožňují plánovat a opti-
málně využívat potenciál sociální služby. Systematická práce vy-
žaduje stanovení priorit a kompetencí s jasně stanovenou zod-
povědností za dílčí procesy, které na sebe vzájemně navazují. 
Se systémem řízení kvality souvisí nejenom propracovaný 
kontrolní mechanismus, ale také provázanost písemných do-
kumentů s praxí, systém zapracování zaměstnanců a jejich 
následné vzdělávání nebo i komunikační systémy mezi zaměst-
nanci, funkční systém předávání informací o klientech, získává-
ní odborné reflexe úrovně naplňování kvality sociální služby… 

Další profesní 
vzdělávání

tí. Hlavním cílem, kterého se snažíme dosáhnout, je efektivní implementace 
nových metod přímé práce s ohledem na zvýšení kvality poskytované služby. 
Na konci roku 2019 byl obnoven chod Diakonického institutu, který zajišťuje 
rozvojové vzdělávání nejen pro zaměstnance Slezské diakonie, ale také napří-
klad pro dobrovolníky či jiné organizace působící v sociální oblasti. Od roku 
2019 bylo Diakonickým institutem realizováno více než 130 vzdělávacích aktivit 
v různých formách – akreditovaných vzdělávacích programů, interních seminá-
řů či workshopů. V roce 2020 čekaly Diakonický institut mnohé výzvy a změny, 
které s sebou přinesla nepříznivá epidemiologická situace. Realizace profesní-
ho vzdělávání se přesunula do on-line prostoru, ve kterém působíme i v součas-
nosti. Počáteční obavy z nové formy vzdělávání vystřídalo nadšení pro inovaci 
a nové přístupy. Jsme velmi vděční za vstřícný přístup účastníků vzdělávacích ak-
tivit, díky kterému jsme měli možnost vyzkoušet nové metody vzdělávání v praxi. 
Nezapomeňte nás sledovat na našem webu: 
www.diakonickyinstitut.cz, kde naleznete aktuality a nové aktivity pro rok 2021. 
Těšíme se na Vás, snad brzy i při prezenční formě vzdělávání!

Lucie Ližičková
vedoucí Oddělení kvality sociální práce
předsedkyně Správní rady Diakonického institutu

Motivovat ke vzdělávání dospěláky je 
někdy stejně velká výzva jako děti. Jak 
na to? Nahlédnu-li na to z perspektivy 
motivačních rozhovorů (metoda sociál-
ní a terapeutické práce cílená na práci 
s motivací klienta), vycházím z před-
pokladu, že motivace přichází zevnitř 
a klade důraz na vlastní rozhodnutí. 
Jde vlastně o přechod od vnější moti-
vace „musím se učit“ k motivaci vnitřní 
„chci se učit“.  Motivace k učení a všeo-
becně k jakékoli změně v našem životě 
přicházející zvenčí, může být vnímána 
jako nátlak.  A pak dochází k rezistenci. 
Hledáme důvody, proč to nejde (už mi 
to do hlavy tak neleze, stydím se mlu-
vit ve skupině apod.). Cílem k nalezení 
vnitřní motivace je naopak hledat dů-

vody, proč by to jít mohlo a odstranit překážky, které mi v tom mohou bránit.
Ale jak? S jakými nástroji vnitřní motivace přichází? S porozuměním, proč to 
dělám, co mi to přinese, jak toho budu moci využít v praxi, jak se tím změ-
ní kvalita mého života, mé práce nebo života klientů, se kterými pracuji. 
Uvědoměním, že případné ztráty (musím tomu věnovat čas, někam jet, sdí-
let ve skupině) nepřevyšují benefity získané tím, že se něco nového naučím. 
Známý citát Herberta Spencera: „Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž 
jednání.“ by byl dobrým mottem pro vzdělávání v sociálních službách. Vzdě-
lávání nemá být jen cílem, ale spíše startovací čarou k nacházení dalších cest, 
ať už pracovních či osobních. Těší mě, že v posledních letech narůstá zájem 
služeb o specifická témata a metody práce cí-
lené na jejich služby. Věřím, že právě zkušenost 
dobré praxe ve smyslu získávání nových po-
znatků a dovedností je sama o sobě účinným 
motivačním prvkem k dalšímu vzdělávání.

Ingrid Kubiszová
Koordinátor vzdělávacích aktivit DI
Koordinátor projektů SD

Vzdělávat se? A musím?

Hana Mazalová
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Tvorba strategie představuje jeden z nejvýznamnějších procesů řízení organizace. Kvalitně zpraco-
vaná strategie a její implementace je výsledkem mnoha rozhodnutí strategické povahy. Během stra-
tegického plánování vzniká představa, čím by se měla organizace v blízkém okolí zabývat a ja-
kým způsobem bude uskutečňovat svá předsevzetí. Podkladem pro toto plánování je Strategický plán. 
V roce 2006 vznikl první Strategický plán Slezské diakonie, který se stal nejdůležitějším dokumentem v oblas-
ti plánování. Od té doby se stalo strategické plánování nástrojem přípravy a realizace všech zásadních aktivit, kte-
ré ve Slezské diakonií vznikají. V současnosti probíhá realizace Strategického plánu na období 2019 až 2022. Plá-
nování a tvorbu strategie mám velmi ráda. Je nádherné vidět, jak služby Slezské diakonie proměňují lidské životy. 
V aktuálním strategickém plánu jsou konkretizované strategické záměry Slezské diakonie. Strategic-
ký plán ve SD zpracovává top management a informuje o jeho realizaci všechny vedoucí pracovníky 
naší organizace. Schvaluje, hodnotí a kontroluje jej představenstvo SD a přímo se od něj odvíjí roční plá-
ny činnosti středisek. Tvorba strategie ve SD navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK 
a strategií našeho zřizovatele SCEAV. Součástí plánování je vzdělávání v organizaci, ale taky proces řízení kvali-
ty. Důležitou součástí systému plánování jsou inovace, které v rozvoji naší organizace mají nezastupitelné místo.
Inovace je věcí vymanění se ze včerejšího světa, abychom získali volnost k vytváření zítř-
ka…  V naši organizaci mají pohled do budoucna, plánování a hledání nových výzev velký význam. 
Minulý i současný rok v České republice, i Slezské diakonii je rok, kdy všichni procházíme covidovou pande-
mií. V mnohých službách jsme museli čelit nákaze a některé jsme museli omezit. Minulé období bylo velkou 
zkouškou pro všechny naše zaměstnance. Bylo zkouškou odvahy, solidarity, ochoty pomáhat a čelit úplně no-
vým výzvám. Život ve službách Slezské diakonie se však nezastavil a při letošním hodnocení strategického plá-
nu jsme konstatovali, že jsme udělali mnoho práce, nezávisle na covidu. Procento hodnocení aktivit je velmi vy-
soké. Potvrdilo se, že se dokážeme semknout a velice dobře fungovat i v období krize z čeho mám velkou radost.
Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří posouvají aktivity Slezské diakonie dopředu. Především zaměstnancům, 
dobrovolníkům, klientům, zřizovateli, donátorům a všem, kteří s láskou a radostí realizují cíle, které si vytyčíme. 
Na závěr bych ráda popřála nám všem ať dílo, které bylo započato před víc jak třiceti lety Pán Bůh požehná i v dalším období. 

  „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Žalm 31,16
Zuzana Filipková

ředitelka

Do realizace interních monitoringů 
kvality ve Slezské diakonii jsem zapo-

Jak vnímáte ve 
Slezské 
diakonii moni-
toringy 

kvality jako ná-
stroje v procesu 

zvyšování kvality 
poskytovaných služeb?

jena více než 6 let. Z mého pohledu se jedná o velmi užitečný nástroj, prokazující zájem 
organizace pracovat na kvalitě poskytovaných služeb a souladu praxe se zákonnými nor-
mami. Neznám jinou organizaci, která by takto cíleně, dlouhodobě a systematicky zamě-
řovala pozornost na interní kontrolní procesy, které, jsou-li realizovány kontrolním týmem 
profesionálně a ne mocensky, mohou být vždy podpůrným prvkem, jak pro samotné 
pracovníky služeb, tak i vedení organizace jako takové. Pokud bych mohla něco  doporu-
čit, zaměřila bych se aktivně na „dotahování do konce“ některých opakujících se zjištění. 
Například v oblasti standardu kvality č. 15 anebo témat „dvojkolejnosti“ v individuálním 
plánování (plán péče vs. plán podpory/pomoci v oblasti naplňování osobních cílů).

Jaké výzvy ve 
kvalitě posky-
tovaných slu-
žeb nás čekají 

v následujících 
letech? 

V tak turbulentní situaci, jakou nyní za-
žíváme, se o výhledu píše velmi těžce. 
Dopady epidemiologické situa-
ce do sociálních služeb upozor-
nily na rizika institucionální péče. 
Čeká nás pokračování procesu 
transformace pobytových soci-

álních služeb. Jejich další humanizace vycházející ze základního předpokladu, že 
každý člověk chce žít ve svém sociálně přirozeném prostředí, které nazývá domo-
vem. Na což má právo. Stejně tak má právo na nezávislý způsob života, tedy jak, 
kde a s kým bude žít. Aplikace tohoto práva spolu s novelizací, resp. dodržová-
ním a naplňováním legislativních norem a mezinárodních úmluv, které lidem za-
ručují důstojný život, respekt, bezpečí atd. bude nepochybně velkým tématem. 
Transformace sW sebou přináší i řadu etických aspektů. Význam-
ným z nich je i téma rovnováhy mezi svobodou a odpovědností klienta. 
S ohledem na stav veřejných financí lze očekávat, jak bylo ostatně zamýšleno při tvorbě 
zákona o sociálních službách, že bez masivního vstupu privátního kapitálu poskytová-
ní sociálních služeb (zejména v oblastech, kde poptávka výrazně převyšuje nabídku – 
např. služeb pro osoby s demencí) nebude možné dále rozvíjet. A odtud je již jen krů-
ček k tomu, aby se zásadním nástrojem regulace ze strany státu stala kontrola kvality. 

Jana Sladká Ševčíková

Petr Matuška
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Kulinářské okénkoKulinářské okénko

Těsto:
1 hrnek oleje
1 šálek hladké mouky
1 šálek hrubé mouky
3 lžičky prášku do pečiva
šťáva a kůra z 1 citrónu

Krém: 
2 šlehačky
3 mascarpone – nahradili 
jsme pomazánkovými másly
vanilkové aroma

1.  Špenát rozmixujeme tyčovým mixérem a vymačkáme přebytek vody.           
Přidáme šťávu a kůru z citrónu. 
2.  Do misky dáme vejce s cukrem a šleháme do pěny. Doléváme pomalu 
olej za stálého míchání. Potom přidejte oba druhy mouky s práškem do 
pečiva a důkladně promíchejte. Nakonec jemně vmícháme špenát. Pečeme 
v kulaté formě o průměru 25 cm, dávám na pečící papír na 180 °C, po dobu 
cca 1 hodiny. 
3.  Z vychladlého korpusu odřízneme vršek a ten rozdrolíme. Prořízne-
me korpus na 3 placky – nám to šlo pouze na 2 placky. Poté promažeme 
jednotlivé vrstvy krémem a boky dortu také. Vršek zasypeme rozdroleným 
korpusem, dozdobíme lesním ovocem. 

Biblické zamyšleníBiblické zamyšlení
Kvalita nebo kvantita? Co preferujete? 
Co je pro vás důležitější? Pro mě v mnoha oblastech a ohledech určitě kvalita. Raději si koupím jedny kvalitní boty, protože vím, 
že je budu nosit déle. A takto bychom mohli mluvit o mnoha materiálních věcech. Ale co, když jde o vztah? Je pro vás důležitá 
kvalita nebo kvantita. Nedávno na mládeži jedna mladá holka řekla, že má kámošky, které od ní potřebuji, aby jim poslala úkol. 
Ale nikdy se jí nezeptají na to, jak se má a co prožívá. Nakonec konstatovala, že o takové „kámošky“ ani nestojí.  Kvalita – co se 
týče vztahu… Přemýšlela jsem o dvou směrech. O vztahu k lidem a o vztahu k Bohu. Jak se pozná, že náš vztah k lidem, nebo 
k Bohu je kvalitní? Má „pevné základy“? A jak se to pozná? Dá se to vůbec poznat?  Vztah k člověku – napadla mně biblická 
Rút… Tato biblická kniha je plná různých inspirací. Když přemýšlím o Rút a její vztahu ke své tchýni, vždy mně to osloví. Rút 
byla mladá vdova, které její „tchýně“ Noemi sdělila, že se chce vrátit do své vlasti a že ona – Rút, může klidně zůstat ve své kra-
jině a vrátit se ke své rodině. Je zproštěná jakých kolik závazků, vůči ní. Rút na to nepřistoupila. Tento vztah nechtěla opustit, 
nechtěla se ho vzdát. I když věděla, že jí z tohoto vztahu nejspíš nevzejde žádná prosperita. I když věděla, že v tomto vztahu 
bude muset více „dávat“, než „brát“. I přes to všechno se tohoto vztahu nevzdala, a do jejího života to přineslo velké požehnání 
pro ni samotnou, ale i pro Noemi.  Vztah, ze kterého možná ani nebudu mít profit, a přesto v něm zůstávám a buduji jej. Vztah, 
který na první pohled možná ani nemá perspektivu. Být po boku někoho, kdo je slabší, kdo se o Tebe chce opřít. Vztah, který 
prošel mnohými zkouškami a přes to vydržel. Vztah, ve kterém si ti dva prošli nejen radostnými chvílemi, ale i velice těžkými 
chvílemi a přesto vytrvali. Takový vztah má asi spojitost s kvalitou, a ne s kvantitou… Přeji nám, abychom měli alespoň jeden 
takový opravdový kvalitní vztah… s člověkem… A co vztah s Bohem? Může mít i tento vztah kvalitu? Určitě ano… Nicméně, 
ta kvalita nepřijde ze dne na den. Je třeba ji budovat. Jednoho dne se zeptal Ježíš svých učedníků: „I vy chcete odejít? Chcete 
„vycouvat“ z tohoto vztahu?“ Mnoho lidí kolem to tak totiž udělalo. Ježíš dává svým učedníkům možnost opětovně se rozhod-
nout… Promyslet si, jestli jim stojí za to s Ním dál budovat vztah. Šimon Petr tehdy krásně vyznal: „Ke komu bychom šli? Ty máš 
slova života věčného.“ (Jan 6) To Šimonovo vyznání je pro mě inspirací. I když jiní odešli... I když se nenaplní moje představy… 
I když… I přes to chci budovat vztah s Kristem. V listu Koloským (2,7) je popsané, jak kvalitně budovat tento vztah s Kristem: 
„V Něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.“
Tak nám přeji prožívat i tento vztah s Kristem, který jde do hloubky. 

Renata Firlová, farářka v Havířově-Bludovicích

TIMOTEI Bruntál
Dům na půl cesty

cukr dle chuti

Na ozdobu: granátové jablko nebo lesní ovoce – v našem případě to byly 
borůvky

Vše děláme jednou poprvé.....
výsledek naší práce se odráží v tom, 

s jakou chutí, láskou, citem 
a důsledností to děláme.
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Odborné doplňkové služby Úseku BrnoOdborné doplňkové služby Úseku Brno

1. ERGOTERAPIE pomáhá k obnově funkcí dětí s po-
stižením, k samostatnosti a lepšímu zapojení se do 
života.

2. AKTIVITY S PRVKY SENZORICKÉ INTEGRACE pomáhají 
dětem zejména prostřednictvím cílených pohybových 
aktivit budovat přiměřené reakce na smyslové podněty. 

Pátou odbornou doplňkovou službou, kterou v Úseku Brno realizujeme, je SVÉPOMOCNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA. 
Na skupině si rodiče za účasti zkušených psycholožek vyměňují zkušenosti s výchovou dětí s postižením a sdílejí 
svoje radosti i starosti, čímž se navzájem podporují.

2. SNOEZELEN je speciální místnost, v níž dítě může 
relaxovat a/nebo se učit novým dovednostem – 
k tomu používáme světla, projekce, zvukové, hmatové 
prvky… tedy stimulujeme všechny smysly. 

4. KRIZOVÁ INTERVENCE A PSYCHOLOGICKÉ 
PORADENSTVÍ poskytuje podporu rodičům dětí s po-
stižením v náročných situacích (např. pomoc s přijetím 
diagnózy dítěte).

 Danielku baví práce s pomůckami, trénujeme zapojení obou rukou a soustředění.  Vojtíškovi se líbí prolézání, točení a houpání, posiluje tím své pohybové dovednosti.

 Individuální konzultace s psycholožkou pomáhají rodičům 

 nalézt sílu ke zvládnutí těžkostí a překážek.

 Laura má moc ráda bublinkový válec a měnící se barvičky ve snoezelenu.

Kromě registrovaných sociálních služeb Poradny rané péče DOREA a ELIADA Brno, osobní asistence poskytujeme klientům 
v Jihomoravském kraji tyto odborné doplňkové služby: ergoterapie – aktivity s prvky senzorické integrace – snoezelen 
– krizová intervence a psychologické poradenství – svépomocná rodičovská skupina.

www.sdbrno.cz  739 484 519 koordinator.brno@slezskadiakonie.cz

Odborné doplňkové služby Slezské diakonie Úseku Brno jsou realizovány v rámci projektu „Včasně a komplexně… jedeme dál“, který je primárně podpořen z dotačního titulu 

Rodina, MPSV. Na financování služeb se podílí také Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje.
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Architektonické okénkoArchitektonické okénko
Komorní Lhotka je podhorskou lázeňskou obcí s tisícem obyvatel a příznivým klimatem blahodárně působícím na lid-
ský organismus. Tato malebná obec je přístupná z Hnojníku úzkou silnicí stíněnou stoletou lipovou alejí o délce 2,5 km. 
Charakter obce je přímo utvářen horským reliéfem Moravskoslezských Beskyd, v jejichž údolích se obec nachází. A ně-
kde kousek od maličkého náměstí, hned pod kopcem Godula je služba Slezské diakonie – EXIT, terapeutická komunita. 
Historie budovy, v níž dnes provozujeme službu EXIT, terapeutická komunita sahá až do počátku 20. století. Jde totiž o jed-
no z prvních zařízení pro-
vozujících chudinskou 
péči na území Těšínského 
Slezska. V Komorní Lhot-
ce tehdy působil pastor 
Karel Kulisz, který od roku 
1908 zahájil péči o sirotky 
a další potřebné osoby. 
Jeho bohulibá činnost 
se zpočátku odehrávala 
v zapůjčených prostorách 
místní školy. Rostoucí 
potřeba péče o chudé 
a nemocné však volala 
po stabilnějším zázemí. 
To vedlo k postupnému 
vzniku několika středisek, 
mezi nimiž byla v roce 
1923, na místě zbourané-
ho domu, postavena i Be-
tanie – hospodářská bu-
dova s lůžky pro pacienty. 
Vlivem politického dění v období druhé světové války a později s nástupem socialismu byl veškerý církevní majetek opa-
kovaně zkonfiskován. Stejný osud potkal i budovy v Komorní Lhotce, jejichž posledním majitelem byla Slezská církev evan-
gelická, a.v. Ta se také po roce 1989 pustila do boje o navrácení zmíněných objektů. Díky tomu mohla být, v roce 1992, 
zahájena činnost Penzionu pokojného stáří Betania. Značnou zásluhu na tomto restartu měli dobrovolníci, kteří pomáhali 
uvést budovu do provozuschopného stavu. V následujících letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která jí dala dnešní podobu. 
Služba Betania fungovala krásných 25 let. Bohužel se nepodařilo odstranit bariéry, které znesnadňova-
ly práci s imobilními klienty, rovněž ekonomická udržitelnost byla problematická. To vše nakonec ved-
lo k rozhodnutí, že v roce 2016 byla činnost Betanie ukončena. Budova poté sloužila jako ubikace pro zahranič-
ní dobrovolníky, a to až do roku 2018, kdy sem byla umístěna již zmíněná terapeutická komunita EXIT. Ta zde 
funguje dodnes a poskytuje léčebný program na podporu nezletilých a mladých dospělých, kteří se v důsledku škodlivé-
ho užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé životní situaci. Celková kapacita zařízení je 12 lůžek. 
Ani my nezahálíme a postupně se snažíme budovu, na které se již podepsal zub času, zvelebovat. V sou-
časné době realizujeme rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor, zejména elektroinstalace. V rám-
ci projektu „EXIT – dveře dokořán“, který podpořil NF Hyundai, nás čekají i terénní úpravy, do kterých bu-
dou zapojeni i klienti. Cílem je zatraktivnit naši malou zahradu tak, aby zde mohly probíhat aktivity 
propojující nejen obě komunity – tedy EXIT a místní obyvatele, ale i oba světy – sociální práci a laickou veřejnost. 

www.exitkomunita.cz


