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Projekty, které umožňují mládeži žít 
přítomnost a připravit se na budoucnost
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2 SLEZSKÁ DIAKONIE
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EditorialEditorial
Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, 

léto se pomalu chýlí ke konci, prázdniny jsou za námi, rána 
a večery už jsou chladnější a podzim pomalu klepe na dve-
ře. Doufám, že jste si po náročném roce užili zaslouženou 
dovolenou, odpočinuli si, načerpali nové síly a do další prá-
ce můžete nastoupit osvěženi mnoha krásnými zážitky. 
Tento letní čas však pro některé z nás nebyl jen radostný, mno-
ho obyvatel Jižní Moravy zasáhlo ničivé tornádo a oni tak z mi-
nuty na minutu přišli o střechu nad hlavou, často i o celý ma-
jetek. Život se jim tak doslova převrátil naruby. V médiích jsme 
mohli vidět tyto životní tragédie. Okamžitě se zvedla vlna ob-
rovské solidarity a lidé z České republiky, ale i ze zahraničí, na-
bídli svou pomocnou ruku. Hlásí se velké množství dobrovol-
níků, kteří pomáhají s odklízením sutin a opravou poničených 
domů, zakládají se finanční sbírky, do postižených obcí putuje 
potravinová a materiální pomoc, vznikají modlitební řetězce. 
V praxi se opět ukazuje, že pojem solidarita není jen prázdné 
slovo, ale je to láska k bližnímu a ochota nezištně pomoci, která 
je zakořeněná hluboko v našich srdcích. Také Slezská diakonie 
neváhala a do pomoci Jižní Moravě jsme se zapojili co nejrych-
leji to bylo možné. Chtěla bych z celého srdce poděkovat všem, 
kteří přispěli do naší finanční sbírky, všem, kteří pomohli ma-
teriálně, či přiložili ruku k dílu jako dobrovolníci, všem, kteří se 
vytrvale modlí. Postiženým rodinám přeji, aby se mohly co nej-
dříve vrátit do svých domovů a k normálnímu běžnému životu.
Ve Slezské diakonii pomáháme širokému spektru potřebných. 
Důležitou cílovou skupinou jsou také děti a mladí dospělí, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní situaci, nebo které bychom chtěli 
před touto situací ochránit. Téma aktuálního čísla Informátoru 
je věnováno právě službám pro děti a mladistvé. Vnímáme jako 
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velice důležité děti a jejich rodi-
ny podporovat tak, aby se mohli 
začlenit do společnosti a prožít 
plnohodnotný život. Naše služby 
jsou opravdu pestré. Zaměřuje-
me se na primární prevenci ve 
školách, nabízíme služby dětem 
se zdravotním hendicapem, po-
máháme pěstounským rodinám 
při výkonu náhradní rodinné 
péče, podporujeme mladé lidi 
ohrožené sociálním vyloučením 
dovednostmi potřebnými pro 
samostatný život. Školy Slezské 
diakonie také vzdělávají žáky 

se speciálními potřebami. Vá-
žení a milí čtenáři, přeji Vám 
všem krásný, požehnaný pod-
zim, pokojný návrat do práce 
po dovolené a dětem ať se 
líbí zpět ve školních lavicích. 

Ježíš však řekl: „Nechte děti 
a nebraňte jim přicházet ke 
mně – vždyť právě takovým 
patří nebeské království!“

Matouš 19:14

V praxi se opět ukazuje, 
že pojem solidarita není 

jen prázdné slovo, ale je to 
láska k bližnímu a ochota 
nezištně pomoci, která je 

zakořeněná hluboko 
v našich srdcích.

S úctou,
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EDEN ČESKÝ TĚŠÍN SE STAL EDEN ČESKÝ TĚŠÍN SE STAL 
SKUTEČNÝM RÁJEMSKUTEČNÝM RÁJEM

M oderní, útulné, 
vonící novotou 
a zejména bezba-
riérové prostory 
od konce květ-

na 2021, po třinácti měsících 
rekonstrukce, opět využívají 
klienti ambulantní služby den-
ní stacionář v Českém Těšíně. 
Služba denní stacionář je určena 
dospělým osobám s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Díky financím z EU, dotací Mo-
ravskoslezského kraje a zdrojů 
Slezské diakonie došlo k celko-
vé rekonstrukci části budovy, ve 
které je poskytována výše uvede-
ná služba. Došlo k odstranění ar-
chitektonických bariér, rozšíření 
chodeb, celkové změně vnitřního 
uspořádání a výstavbě výtahu. 
Budova rovněž dostala novou fa-
sádu. Díky této realizaci mohou 
službu v této budově využívat 
i imobilní klienti a klienti s vy-
sokou mírou podpory, kteří do-
sud docházeli na jinou adresu. 
Služba je tak v Českém Těšíně poskytována na jedné adrese. Klien-
ti nyní mohou naplno využívat tolik potřebný výtah, ale také různé 
nácvikové aktivity. Mezi které patří praktické a vzdělávací činnosti. 
Velké poděkování za realizaci vysněného snu bychom tímto rádi vy-
jádřili všem zainteresovaným subjektům a lidem, kteří se na rekon-
strukci podíleli. Poděkování patří také všem zaměstnancům, kteří 
s láskou, trpělivostí a zájmem pečují a podporují klienty v je-
jich dovednostech. O to více si i oni zaslouží činit i nadále 
v tak krásných a důstojných prostorách nově zrekonstruované budovy. 
 

Nechť je středisko EDEN, 
skutečným rájem pro ty, kteří jej 

potřebují. 

Dagmar Bystroňová
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Co se událoCo se událo
Malování v EFFATHĚMalování v EFFATHĚ
Nápad na projekt ,,Malované hry a vzdělávací prvky na hřiště 
i chodník“ přišel začátkem roku 2021, kdy jsem ještě pracovala 
v Mateřském centrum Klokan v Kopřivnici. Inspiraci jsem čer-
pala převážně ze svého dětství, kdy byly hry na hřišti i chodní-
ku samozřejmostí. První důležitou věcí bylo vytvořit tým, a to 
se podařilo hned. Tímto děkuji Kateřině Pavelkové a Martině 
Kotonské, že bez váhání řekly ano. Zapotřebí byla i patřičná 
povolení, která se musela vyřídit na Městském úřadu v Kopřiv-
nici. Město Kopřivnice bylo z projektu nadšené a nabídlo nám 
financování barev. Děkujeme! V té chvíli už stačilo „jen“ přijít na 
zvolená místa a malovat. Když jsem projekt v EFFATHĚ Kopřiv-
nice představila klientům, ihned se pro něj nadchli!  Z tvořivé 
práce byli klienti moc nadšení. Ochotně připravovali hřiště za 
dílnami, pleli zde prorůstající plevel, čistili hřiště, abychom pak 
mohli bez problémů malovat. S nadšením brali do ruky kří-
dy a předmalovávali, co bylo třeba. Bylo úžasné sledovat vše-
obecné zapálení. Moc rádi by pomáhali i na dalších místech. 
Projekt „Malované hry a vzdělávací prvky na hřiště i chodník“ 
dostal nečekaně ještě jiný rozměr, boří bariéry a předsudky. 

Všem moc děkuji za spolupráci, protože kde 
je láska je i naděje.

Text: Zuzana Hrnčiarová

Je za námi třetí etapa, která se zaměřila na rozšiřování po-
vědomí o duševním zdraví. Pracovníci multi týmu ukonči-
li výcvik v modelu CARe a pokročili ve výcviku Otevřený 
dialog. Pracovníci sociálně aktivizačních služeb postoupili 
ve výcviku Terapie autismu a nyní prakticky využívají své 
poznatky pod vedením supervizora. V rámci osvětové 
činnosti proběhla beseda s Mgr. Martinem Okáčem, který 
ochotně a otevřeně sdílel své osobní zkušenosti a realizo-
vala se konference jejíž hlavním tématem byl multidiscip-
linární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním. Děkujeme ESF za financování projektu.

„Společně v jedinečnosti“ se věnuje vzdělávání „Společně v jedinečnosti“ se věnuje vzdělávání 

Smažení vaječiny v SAREPTĚ Komorní LhotkaSmažení vaječiny v SAREPTĚ Komorní Lhotka
Smažení vaječiny bylo dlouho oče-
kávané setkání, na které jsme se 
s obyvateli našeho domova moc tě-
šili. Dobré počasí, ještě lepší nálada 
a skvělý program. Všechny tyto body 
nám vyšly na jedničku. Našim hos-
tem byl mistr extraligy, pan Dravec-
ký. Návštěva třineckého hokejisty 
s vítězným pohárem byla pro všech-
ny z nás velmi vítaná. Klienti i pra-
covníci měli možnost si s hokejistou 

Text: Jana Jarošová

popovídat, vyfotit se či si nechat po-
depsat kartičky. Během prosluněné-
ho odpoledne jsme našim klientům 
nabídli kávu, bábovku, čepované 
pivo, a hlavně smaženou vaječinu. 
Společně jsme poslouchali muziku, 
hráli kuželky, šipky a stolní fotbal. 
Všichni jsme si tento den moc užili.

Text: Simona Koniarová
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Co pro mě znamená solidarita?Co pro mě znamená solidarita?

Do práce na koleDo práce na kole
V měsíci květnu probíhala celostátní akce Do práce na kole. Cílem této akce 
bylo více pohybu, radosti ze života, méně emisí a pomoc rozvoji infrastruk-
tury pro kola i pěší. Také dělat něco spolu, kolektivně, se svými spolupra-
covníky . Do akce se nás ze střediska BETHEL Třinec zapojilo celkem 5. Mu-
sím říct, že i přes nepřízeň počasí, která během května vládla, jsme se do 
výzvy zakousli, vystoupili ze své komfortní zóny a jezdili na kole, segway 
nebo chodili pěšky i když pršelo.  Ze 100% jsme najezdili cca 80% všech 
cest do práce a z práce a týmově jsme se umístili na 13.místě (rámci města 
Třinec). Za jednotlivce se nejlépe umístil kolega Antonín Ježowicz, který se 
se svými  915 km umístil na 4.místě.  S radostí, že se nám výzvu podařilo 
pokořit, se těšíme, že v příštím roce týmů v rámci Slezské diakonie přibyde.

Můj první den v SILOE. Provedli mě po patrech a pak jsem zů-
stala v denní místnosti, kde klienti zpívali písně. Snažím se 
porozumět něčemu z toho, co zpívají. Ptám se: „А „zeptal se“ 
je společně?“ „Ne, zvlášť.“ Nerozumím. Přijde čas oběda a na-
bídnou mi, že pomohu nakrmit jednu paní. Cítím na sobě 
pohled, najednou vidím úsměv a srdečně se usmívám na 
oplátku. Teď budu každý den chodit do práce, abych vidě-
la úsměv té paní a řekla jí, jaká je šikulka, že drží lžíci sama.

Solidarita je pocit

Solidarita je pocit, že nejste sami

O měsíc později tlačím vozík s obědy a zpívám místo „Vojáci 
jdou“, „Obědy jdou“. Společně s pečovatelkami začínáme pře-
pravovat jídlo a já hledám jídlo té druhé paní, kterou krmím 
a nenacházím ho. Říkají mi, že už nebude potřeba. Jen se ze-
ptám, jestli se s ní mohu rozloučit. Nevím, co mám dělat. Ote-
vřu dveře a čekám. Myslím na to, jak se na mě usmívala, jak si 
se mnou při jídle hrála. Za půl hodiny jsem tu navštívila svou 
„babičku“. Řekla jsem jí o nové smrti. Natáhla ke mně ruku a vy-
právěla mi, jak zemřela jedna z jejích kamarádek, s níž v centru 
původně žila. Podala jsem jí druhou ruku a pak jsme se objaly.

Solidarita je pocit, že nejste sami a jste 
spolu

Před devíti měsíci jsem se poprvé setkala se SILOE 
a svou českou „babičkou“ na Skypu. Nevěřily jsme, 
že mi dají vízum a že přijedu, ale dál jsme se zají-
maly o život té druhé. Před šesti měsíci jsem vešla 
do jejího pokoje a mohla jsem ji obejmout. Před 
pár týdny měla narozeniny. A napadla mě slova, 
která mi napsala na pohlednici: „Mám tě ráda“.

Solidarita je pocit, že nejste sami, ale jste 
spolu s ostatními

Jsem na procházce s kamarády. Líbí se mi, jak vy-
padají stromy pokryté ledem a moji kamarádi. Ro-
zeběhnu se k nim, abych jim ukázala svou fotku 
s nimi, a jeden z nich říká: „Jsem tak divně oblečený 
a tak podivně vypadám na této fotce.“ A já říkám: 
„A já mám velmi divné prsty, jsou tak tlusté.“ Můj 
přítel roztáhne všechny prsty na ruce a navrhuje, 
abychom přiložili ruce k sobě. Děláme to všichni tři.

Solidarita je pocit, že nejste sami, ale jste 
spolu s ostatními v komunitě

Když jsem přijela do Česka, nemluvila jsem ang-
licky. A v češtině docela dost. Jsem velmi vděčná 
všem kolem sebe za trpělivost a za pomoc při pře-
konávání hranic porozumění mezi námi. Ano, mů-
žeme použít znakový jazyk, úsměvy a objetí. Ale my 
všichni jsme lidé a je to složitější. Překládáme do ja-
zyka slov naše myšlenky. A právě to, co máme spo-
lečné, nám dává příležitost cítit se spolu navzájem.Text: Alisa Tronina, dobrovolník programu INVY

Text: Kateřina Gavendová



6 SLEZSKÁ DIAKONIE

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poraden-
ství byla finančně podpořená společností LIBERTY Ostra-
va, za což velmi děkujeme. Díky této podpoře můžeme i na-
dále pokračovat v poskytování BEZPLATNÝCH konzultací 
s našimi ADVOKÁTY. Dostali jste se do tíživé situace jako jsou exe-
kuce, rozvod, řešíte problematiku v pracovně-právních vztazích?
Obraťte se anonymně na naši poradnu, kde Vám školení po-
radci pomohou nalézt způsob řešení těchto a dalších situací.  

Poskytujeme bezplatné konzultace s advokátyPoskytujeme bezplatné konzultace s advokáty

V uplynulých měsících jsme moh-
li s podporou Moravskoslezského 
kraje provést v chráněném byd-
lení ARCHA Nový Jičín stavební 
úpravy, díky kterým jsme mohli 
stávající počet pěti dvoulůžko-
vých pokojů zredukovat na 2 a po-
čet jednolůžkových pokojů jsme 
z pěti mohli navýšit na 11.  Kli-
enti v novém bytě již bydlí a jsou 

Nový byt v chráněném bydlení Nový byt v chráněném bydlení 
ARCHA Nový JičínARCHA Nový Jičín

velmi spokojeni. Všichni tři předtím 
bydleli ve dvoulůžkovém pokoji 
a na nynějším bydlení oceňují sou-
kromí a komfort. Všichni tři se shodli 
na tom, že by se už do dvoulůžko-
vého pokoje vrátit nechtěli. A my 
pracovníci zase oceňujeme méně 
konfliktů a větší klid v naší službě.

Když se špatné věci stanou Když se špatné věci stanou 
zranitelným zranitelným 

lidem…lidem…

Paní A. žije sama v malometrážním bytě města. Má lehké 
mentální postižení a potřebuje pomoc a podporu v někte-
rých úkonech, které jsou nezbytné pro samostatný život. 
V současnosti je uživa-
telkou terénní služby 
osobní asistence TABITA 
Český Těšín, Třanovice. 
Život paní A. nebyl už od 
narození jednoduchý, 
jako dítě se pohybovala 
v ústavní péči. Později 
užívala pobytovou služ-
bu Slezské diakonie. Pro-
tože byla velmi učenlivá 
a toužila po osamostatně-
ní se, prošla zprvu chráně-
ným bydlením a dostala 
se až k vytouženému sa-
mostatnému bydlení za 
podpory města a terénní 
služby sociální rehabilita-
ce RÚT Slezské diakonie. 
Pracuje na chráněném 
trhu práce a jedenkrát za 
týden jí pomáhají osob-

Text: Denisa Šustková

Text: Radka Čapková

ní asistentky žít plnohodnotný život. 
A pak se to stalo… Nepříjemná vyso-
ce infekční kožní diagnóza, odchod na 
nemocenskou, izolace a delší cesta lé-
čení. Paní A. nemá peníze na vyčištění 
bytu, aby jej udělala zcela bezpečným. 
Jsme vděčni, že se nám povedlo situ-
aci vyřešit a našel se dárce! Děkujeme 
firmě Deratos Ostrava za vstřícné jed-
nání, její velkorysou nabídku a empatii, 
kterou vložila do situace člověka, který 
nedokáže vhlédnout do nebezpečných 
situací a potřebuje pomoc a vedení. Ne 
každý má ve svém životě ideální start 
Wa podporu, proto si velmi vážíme toho, 
že existují firmy s vysokou společen-
skou odpovědností a srdcem na dlani

Text: Ivana Andrýsková
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Jmenuju se Milan, je mi 34 let 
a pocházím z Karviné. Do 
Slezské diakonie, do střediska 
EUNIKA denního stacionáře 
docházím už 4 roky, v rámci 
služby a v rámci rehabilitace. 
Důležité jsou pro mě právě re-
habilitace, kde trénuji chůzi, 
rehabilituji na masážním stole, 
trénujeme svaly na nohách, 
aby mi nezeslábly úplně. Baví mě kreativní činnosti, hraní her, kreslení a tvorba, kterým se zde můžu také věnovat. Dochá-
zím zde 4 x týdně, mám zde i příležitost přidat se ke společným akcím. Byli jsme v zoologické zahradě, na Lysé hoře, měli 
jsme grilovací akci. Když je krásně, tak je skvělé, že můžeme využít i naši zahradu. Sociální pracovnice mi pomáhá, i když je 
potřeba něco vyřídit, čímž jí moc děkuji, někdy je potřeba se mnou trávit hodně času. Poděkování patří ale všem lidem zde 
ve středisku! Zde jsem se naučil vlastně více komunikovat, navázat lépe sociální vztahy. Našel jsem 
si tady přátele a kamarády a pracovnice zde jsou nejmilejší ze všech! Plány jako takové nemám, co 
bych ale chtěl je se do budoucna někam posunout, i díky té službě tady, taky bych si přál, aby se mi 
v práci dařilo. Mým cílem je se osamostatnit, najít si vlastní bydlení a být soběstačný. Pan Milan shá-
ní peníze na přídavný motor ke svému elektrickému vozíky, který by zajistil větší stabilitu vozíku.

Jdu Jdu 
svou svou 

cestoucestou

Slezská diakonie realizuje projekt „Housing first“ od 1. červen-
ce 2020 do 30.6.2022. Koncept Housing first vyvinul Dr. Sam 
Tsemberis v New Yorku na začátku devadesátých let. Jedná se 
o úspěšný koncept řešení bytové nouze, který využívá řada 
organizací a měst v zahraničí i v ČR. Hlavními komponenty 
Housing first programů je podpora lidí bez domova formou 
rychlého zabydlení bez předchozí přípravy intenzivní sociální 
práce. Tímto se koncept liší od tzv. zásluhového bydlení, jehož 
snahou je připravit osoby na bydlení ještě předtím,  než jej zís-
kají (prostupné bydlení). Cílovou skupinou přístupu Housing 
first jsou zejména osoby bez domova, kteří tzv. „propadají“ sítí 
sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, závislost na ná-
vykových látkách, vážná duševní onemocnění a další zdravot-
ní omezení. Primárně je poskytnuto bydlení a podpora, která 
jim umožní získat nový domov se vším, co k němu patří – 

pocit bezpečí, stability a kontroly nad vlastním životem. Kli-
entům je nabízená vysoka forma podpory, která cílí na udr-
žení si bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci. 
Hlavním cílem Projektu „Housing first“ ve Slezské diakonii je 
ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolu-
práce s cílovou skupinou, která vede ke zvýšení jejich schop-
nosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. 
Ve městě Karviná, Frýdek Místek a Třinec je poskytnuta podpora 
celkem 16 domácnostem (jednotlivci, páry, nebo rodiny pod-
le velikosti bytu, domácností pro jednotlivce zaměřených na 
skupinu osob s duševním onemocněním nebo jejich projevy). 

Housing firstHousing first

Text: 
Renáta

Větrovcová

Text: Dita Kendziorová

Pana Milana můžete podpořit na jeho cestě přes portál Darujme.cz 
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Služba sociální rehabilitace RÚT Třinec 
má k dispozici nové auto ŠKODA FABIA.
Sociální rehabilitace je především terénní služ-
bou, pracovníci multidisciplinárního terénního 
týmu reagují na komplexní potřeby lidí s du-
ševním onemocněním, přesuny automobilem 
umožňují pracovníkům být více flexibilní a sou-
časně rozšiřují možnost setkání s vyšším po-
čtem zájemců či klientů. Nákup vozidla finanč-
ně podpořil Moravskoslezský kraj, DĚKUJEME! 

Dostupní a mobilní na cestě k zotaveníDostupní a mobilní na cestě k zotavení
díky novému vozidludíky novému vozidlu

Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020. 
Název projektu: Na cestě k zotavení. Kód titulu: KSS 4/20 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla.

Ve dnech 7.–10.6. se v areálu konferenčního centra Křesťanské akademie mladých v Malenovicích konal eva-
luační seminář zahraničních dobrovolníků programu INVY Slezské diakonie. Dobrovolníci měli poprvé mož-
nost se setkat všichni dohromady, což dosud kvůli pandemii během celé jejich dobrovolné služby nebylo mož-
né. Seminář byl koncipovaný tak, aby během něj byli dobrovolníci schopni reflektovat svou, pomalu se chýlící 
ke konci, službu a zároveň, aby měli dostatek času spolu trávit čas a prohlubovat svá přátelství. Některé části 
programu byly v rukou dobrovolníků, jednu z aktivit vedla Alisa z Ruska, která si připravila malování na kamín-
ky, kdy dobrovolníci namalovali reflexi své dobrovolné služby. Další aktivitou, kterou dobrovolníci ocenili byl 
dopis budoucí generaci dobrovolníků. Prožívali během tvoření spoustu flashbacků a pozitivních vzpomínek.

Evaluační seminář programu INVYEvaluační seminář programu INVY

www.intervia.cz

Text: Klára Stuchlíková

Text: Kateřina Plachtová 
a Renáta Větrovcová
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Služba NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení, osla-
vila v červenci malé, ale pro nás všechny důležité výročí. 
Před 6 měsíci pánové Josef a Vladimír odešli z ostravského 
chráněného bydlení ARCHA do podpory samostatného 
bydlení NOE. Pro oba to byl velký krok k samostatnému 
životu, pracovníci klienty podporovali v jejích rozhodnutí, 
společně plánovali i stěhování do sociálního bytu v Ostra-
vě-Porubě. V ARŠE pánové bydleli v jednom bytě, takže 
když se naskytla možnost společně využívat sociální byt, 
uvítali to. Jak řekl pan Josef: „Ve dvou se to lépe táhne“. 
Pan Josef žil v chráněném bydlení sedm let, pan Vladimír 
čtyři roky, a oba opravdu tvrdě pracovali, aby mohli opustit 
pobytovou službu. S pomocí pracovníků se naučili vařit, sta-
rat se o oblečení, nakupovat. Opatrovník pana Josefa měl 
velké obavy ohledně samostatného bydlení, a jsme rádi, že 

Ať se klientům daří v samostatném životěAť se klientům daří v samostatném životě

DEN SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEMDEN SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM
Vážení a milí studenti, zájemci o práci a příznivci Slezské diakonie. Zveme Vás na tradiční akci DEN SE SOCIÁLNÍM PRA-
COVNÍKEM, která se uskuteční v týdnu od 4. do 8. října 2021. Jelikož nelze předvídat epidemiologickou situaci, rozhodli 
jsme se uspořádat letošní ročník opět trochu jinak. Společně se sociálními pracovníky z našich služeb pro Vás připravujeme 
živá vysílání, která s Vámi budeme sdílet na našem facebooku. Nově se chystáme vydat přímo do našich spolupracujících 
škol, kdy se do rozhovoru se sociálním pracovníkem budou moci zapojit i studenti. Natáčení budeme s Vámi sdílet, proto 
ani o tyto rozhovory nepřijdete. Sledujte nás na sociálních sítích a webových stránkách! Těšíme se, že budete opět s námi. 

se nenaplnily. Pracovník navštěvuje klienty čtyřikrát týdně, 
poradí jim a podpoří, pomůže s rozpočtem a plánováním 
nákupů. Pánové si navzájem pomáhají, pan Josef je „expert“ 
na ovládání pračky, dobře píše a nemá problém sestavit si 
jídelníček a seznam na nákup. Pana Vladimíra baví vaření, 
připraví velmi dobré rizoto, saláty, upeče i křupavé kuře. 
Pan Josef řekl: „Máme se dobře – jdeme do dílen, zajdeme 
na výlet, uvaříme si, co chceme, uklidíme, bo přijde ná-
vštěva. Chtěli bychom tak bydlet pořád.“ Přejeme pánům, 
aby se toto přání splnilo, a my je v tom rádi podpoříme.

Text: Irina Tkačová

Slezská diakonie sdiakonie

Text: Lenka Waszutová
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Hlavní témaHlavní téma
Projekty, které umožňují mládeži žít Projekty, které umožňují mládeži žít 

přítomnost a připravit se na budoucnostpřítomnost a připravit se na budoucnost

Říká se, že děti a mládež jsou naše budoucnost. Ano, 
určitě tomu tak je, ale v dnešním tématu se chceme 
zaměřit na to, že děti a mládež jsou především naše 

přítomnost. To, co prožívají nyní, bude mít dopad na to, 
jak budou formovat svůj život a životy svých dětí.

Text: Romana Bélová

Přinášíme vám proto pohled do služeb 
a aktivit, které si kladou za cíl přinášet 
do životů dětí a mladých lidí pozitivní 
impulsy, podporu i projev zájmu. Ve 
Slezské diakonii se již řadu let a v mno-
ha podobách věnujeme dětem a mla-
dým lidem, kteří prožili nebo prožívají 
složité životní období, ať již z důvodu 

ztráty vlastní rodiny, prožitých trau-
mat nebo hledání místa v tomto světě. 
Dnešní téma není kompletním výčtem 
toho, co v podpoře dětí a mladých lidí 
ve Slezské diakonii realizujeme, ale 
chceme poukázat na některé specifické 
projekty, které umožňují mládeži žít pří-
tomnost a připravit se na budoucnost.

Ve Slezské diakonii 
se již řadu 

let a v mnoha 
podobách věnujeme 

dětem a mladým
 lidem, kteří prožili 

nebo prožívají složité 
životní období



INFORMÁTOR 03/2021 11

www.pestouni.slezskadiakonie.cz

Hlavní témaHlavní téma
Program pro pěstounské rodiny Program pro pěstounské rodiny 

D oprovázení pěstounských rodin je dlouhodobým procesem, na jehož začátku je hlavní vybudovat si důvěru nejen 
u dětí a pěstounů, ale vlastně v celé rodině. Dítě totiž tím, že je vychováváno v rodině náhradní, neztrácí rodinu pů-
vodní, ale získává tím rodinu druhou. Je nutné si uvědomit, že do pěstounské péče přicházejí děti, jejichž výcho-
va vyžaduje zvýšenou pozornost a péči. Jsou to děti, které za sebou často mají velice smutnou minulost. Tyto děti 
jsou traumatizovány a nejlepším lékem jsou pro ně pěstouni, kteří jim nabídnou přijetí, pochopení, lásku a pro-

stor na jejich vnitřní uzdravení. Proto je na začátku spolupráce s rodinou důležité, aby byl klíčový pracovník schopen správ-
ně zmapovat situaci v rodině a co nejlépe zjistil potřeby dítěte. Společně s pěstouny hledá způsoby, jak tyto potřeby naplnit 
a jakým směrem by mělo další doprovázení směřovat. Z tohoto důvodu klíčoví pracovníci spolupracují s celou řadou odbor-
níků a institucí.Klíčový pracovník je s celou rodinou v pravidelném osobním kontaktu. Na schůzkách zjišťuje aktuální situaci 
dítěte, dává prostor k vyjádření jeho nejistot a pochybností. Velmi důležitý je také rozvoj identity dítěte. Proto také hovoří-
me s dítětem o jeho biologické rodině, a pokud je to v zájmu dítěte, podílíme se na tom, aby docházelo ke kontaktům dítěte 
s biologickou rodinou. Pro děti v Programu pro pěstounské rodiny také organizujeme besedy na zajímavá témata, víkendo-
vé pobyty či prázdninové aktivity, které podporují vzájemnou důvěru, vrstevnické vztahy a přináší odlehčení pěstounům. 
Díky podpoře MSK doprovázíme v tomto roce i mladé lidi nad 18 let a podporujeme je při vstupu do samostatného života.
 

Text: Oldřiška Marynioková

Pěstounská péče se může týkat každého z nás. Životní příběhy rodin v Programu pro pěstounské rodiny ukazují, jak se naše 
plány často liší od reality. Dítě nečekaně přijde o své rodiče nebo se o něj rodiče neumí, nechtějí nebo nemohou postarat 
a přichází do náhradní rodiny, například k tetě nebo k babičce, ale i k profesionálním pěstounům či pěstounům na přechodnou 
dobu. Ti dítě doprovází v určitém čase, v době akutní potřeby. S takovými těžkými příběhy, za kterými se nacházejí konkrétní 
děti, se v našem programu setkáváme často. Klíčoví pracovníci programu jsou zde proto, aby “novou” rodinu podpořili, pro-
vedli krizemi, povzbudili dobrou atmosféru v rodině, naučili číst potřeby všech členů apod. Pokud však dítě potřebuje akutní 
psychologické ošetření nebo je v dlouhodobé krizi, pak důležitou roli přebírají psycholožky programu, které provází dítě 
v tom, aby svá traumata mohlo zpracovat. Psycholožky pracují především na základě teorie vztahové vazby, která podporuje 
budování citového pouta mezi dítětem a pěstounem. Cílem je obnovit pocit bezpečí a jistoty dítěte v blízkou osobu, kterou je 
pěstoun. Vytvoření bezpečného vztahu je stěžejní pro uzdravení dítěte. Velmi oblíbenou technikou je sandtray terapie, která 
za pomoci písku a nejrůznějších figurek na-
pomáhá zpracování traumatických událostí 
a zároveň uvolňuje emoce. Terapeutky, které 
působí v Programu pro pěstounské rodiny, 
už pomohly mnoha dětem. Krásným příkla-
dem je příběh Evičky, kterou trápilo pokašlá-
vání. Její praktická lékařka vyloučila fyzické 
onemocnění, a tak Evička začala  docházet 
na pravidelné terapie. Časem se zjistilo, že 
její pokašlávání představovalo somatický 
projev traumatu způsobeného opuštěním 
biologickou matkou a později dalším ne-
přijetím ženou, pro dívku velmi důležitou 
osobou, třídní učitelkou. Terapie jí pomoh-
ly zpracovat tyto skutečnosti a kašel po ur-
čité době odezněl. Tento a další podobné 
příběhy nám dávají naději, že práce, kterou 
v PPR děláme má smysl a je velkou devizou 
spět k tomu, aby jejich těžké příběhy a kon-
krétní životy měly šťastnější pokračování.

Text: Aneta Borská
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Hlavní témaHlavní téma

tředisko TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty posky-
tuje sociální služby včetně ubytování mladým li-
dem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní 
zařízení pro děti a mládež, pěstounskou péči, nebo 
ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mla-

dým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocit-
li v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. 
Mladí dospělí se po opuštění ústavní péče či vězení se-
tkávají s několika problémovými oblastmi.  Zejména 
se jedná o péči o domácnost (tj. nakupovat, vařit, péče 
o prádlo), jednání s veřejnými institucemi (tj. pocho-
pit jejich funkce, naučit se jednat vhodným způsobem 
s pracovníky institucí), finanční gramotnost (tj. vést 
rozpočet domácnosti, nezadlužovat se), práce a vhod-
né pracovní návyky (tj. jak najít práci, jak se zapojit 
do pracovního kolektivu, jak se naučit pracovat ce-
lou pracovní dobu, dodržovat firemní pravidla), závis-

Dům na půl cestyDům na půl cesty

S
Text: Kateřina Hymonová
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Hlavní témaHlavní téma
losti a trestná činnost (tj. prevence závislostí, spolupráce s adiktologem) možnosti návazného vzdělání (tj. rekvalifikace, 
krátkodobé kurzy), vztahové problémy a odchod z ústavní výchovy. Ke své práci s klienty využíváme motivačně-sankční 
systém, jehož cílem je zvýšení dopadu sociální práce na jednotlivce. Součástí naší práce je individuální podpora každé-
ho klienta, kterou doplňujeme skupinovými aktivitami ve středisku. Jedná se především o přípravu společných obědů, 
vzdělávací skupinky, kreativní dílny a volnočasové aktivity. Dále realizujeme ranní setkání, komunity a duchovní chvilky. 
Věříme, že každý mladý člověk může ve svém životě dosáhnout pozitivní změny a rádi je na této jejich cestě provázíme. 

„Líbilo se mi, když jsme si mohli 
povídat o sobě. Uvědomil jsem 

si, že nemám soudit lidi.“ (Jiný neznamená divný, 8. třída, Havířov-Šumbark) „Budu 
víc přemýšlet, co na internetu dělám. Mělo to pro mě smysl, protože vím, že si mám 
dávat větší pozor. Dělejte dál tuto práci, jste super a pomáháte ostatním.“ (Na vl-
nách online moře, 5A, Oldřichovice). „Mohli jsme se nějak zamyslet. Moc mě to 
uklidnilo.“ (Konečně jsme zase spolu, 3. třída, ZŠ Dolní Lomná) „Bylo dobré si o tako-
vých věcech promluvit, protože se o tom moc nemluví, a přitom je to moc důležité. 
Člověk se konečně mohl nad sebou zamyslet. Mám teď takové období, že pořád 
přemýšlím o tom, jak vypadám, povzbudilo mě to. Chtěl bych vám strašně podě-
kovat, že něco takového děláte.“ (Poruchy příjmu potravy, 9. třída, PZŠ Hnojník). 

Primární prevence …Primární prevence …

…protože prevence je lepší než léčba…protože prevence je lepší než léčba
Sdílení žáků během finální reflexe nebo pročítání dotazníků nás povzbuzuje k tomu, abychom pokračovali v tom, co dě-
láme. Protože prevence má smysl! Období před covidem, období během a po covidu, vesnická malotřídka, velká měst-
ská škola, hlučná třída, tichá třída, nesmělí prvňáčci nebo deváťáci na prahu dospělosti, „zlobivci“ nebo „slušňáci“ – všu-
de tam má prevence smysl. Každá třída, každé dítě je jiné, když ale přicházíme do škol a povídáme si se žáky o tom, co 
prožívají, jsou věci, které se nemění a platí pro všechny – touha po pozornosti, touha po tom, aby je někdo vyslechl. Je 
za námi zvláštní školní rok. Nevíme, co nás ve školách čeká po prázdninách, ale ať už to bude s testy nebo bez, s respi-
rátory nebo bez, opět vyrazíme za dětmi do tříd, abychom jim pomáhaly orientovat se ve složitých otázkách života.

739 304 198

timotei@slezskadiakonie.cz

Pěší 8, 792 01 Bruntál
Věříme, že každý mladý člověk 

může ve svém životě dosáhnout 
pozitivní změny a rádi je na této 

jejich cestě provázíme. 

739 680 158

www.prevencesd.cz

Nám. Míru 551, 
739 01 Třinec

Text: Gabriela Gajdzica
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Biblické zamyšleníBiblické zamyšlení
Co je nejkrásnější na tom našem světě?

Určitě každý z Vás by jmenoval spoustu věcí nebo událostí nebo zážitků a setkání s milými lidmi. Co člověk, to jiná odpověď. 
Určitě mi dáte za pravdu, že mezi nejkrásnější patří rozzářené oči dětí, jejich upřímný úsměv a radost ze života společně 
s milujícími rodiči, sourozenci a prarodiči. Mezi nejkrásnější patří láskyplný domov, otevřená náruč rodičů a stálé milující 

srdce, za všech okolností. Otevřený domov, kde se děti mohou stále vracet a mnohdy přicházejí i se svými dětmi. 
Ale mnoho dětí nemohlo nebo nemohou vyrůstat v harmonické rodině. Přišla těžká nemoc, tragédie nebo osobní problé-
my a během sekundy se život změnil. Chybí jeden nebo oba rodiče, směr a smysl života není a děti se v tom musí nějak 
orientovat a žít. Pak přicházejí s nabídkou pomoci ti, kterým to není jedno, jak děti budou vyrůstat, co z nich vyroste a jaká 

vlastně bude budoucnost našeho národa. Vždyť to, co do dětí investujeme nyní, budeme za několik let sklízet 
a uvidíme ovoce své výchovy a práce. Ale děti také potřebují poznat Boží lásku. Potřebují poznat osobu Ježíše Krista.

 
Boží Syn nás povzbuzuje: 

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“    Marek 10,14.

Děkujeme všem, kteří dětem vracejí úsměv na tvář, otevírají svá srdce, domovy i Boží slovo, aby  děti mohly vyrůstat 
s jasným smyslem života. 

Jiří Kaleta

První medobraníPrvní medobraní
e to již jeden rok, co 
jsme si přivezli naše včel-
ky do Zámeckého parku 
v Kuníně. Práce je kolem vče-
lek v podstatě celoroční, od 

léčení po zakrmování a pravidelné 
kontroly včelstva. Nejintenzivnější 
práce však nastává na jaře, kdy včel-
ky začínají reagovat na teplé paprsky 
slunce a vylétají pro první pyl z lísek, 
vrb a olší. Postupem času mají včelky 
čím dál větší potřebu „stavět“ a teh-
dy nastává pro včelaře ten správný 
okamžik, kdy přidává další nástav-
ky, tzv. medníky a nové rámečky se 
zatavenými mezistěnami, které si 
připravil přes zimu. Ovocné stromy 
i jarní květy kvetou naplno, je čas 
intenzivní snůšky. Včelař musí pra-
videlně (ideálně 1x týdně) kontrolo-
vat nejen sílu včelstev a jejich místa 
pro kladení a líhnutí nových včelek, 
ale také místo pro ukládání nektaru. 
Matka klade denně až 2000 vajíček. 
Nastává rojové období. Vyrojení 
včel by znamenalo oslabení včelstva 
a pro včelaře pravděpodobně ztrátu 
ve formě nemožnosti vytáčet daný 
rok med. EFFATHA Nový Jičín, soci-
álně terapeutické dílny chovají vče-
ličky prvním rokem, a tak i to kolik 

medu a zda vůbec bude, bylo pro 
všechny velkým očekáváním od jara. 
Na jaře se podařilo zaměstnat mla-
dého muže s duševním onemocně-
ním, který se o včelky aktuálně stará. 
Práce u včelek je pro něj motivací, 
cestou k zotavení. Tím se naplňuje 
poslání, se kterým jsme do toho na 
počátku našeho chovu včel šli. Dát 
příležitost člověku se zdravotním 
omezením a navázat tak na filant-
ropický odkaz hraběnky Walburgy 
z Kunína. Jde o „položení základního 
kamene“ pro možný vznik budou-
cího sociálního podniku. Chov včel 
má také ekologický význam, včela 
je důležitou součástí ekosystému. 
Evropský parlament uvedl, že na 
včelách jsou závislé až tři čtvrtiny 

produkce potravin v EU. Nastal ten 
pravý čas stáčet med. Plásty jsou 
v nástavcích plné, buňky zavíčkova-
né, med je zralý a připravený k vytoče-
ní. Nastává odměna za celoroční péči 
a práci, tzv. medobraní. Klienti služby 
připravili skleničky a můžeme jít „na 
to“. Naštěstí jsou naše včelky hodné 
a tak nikdo z nás nedostal žádné ži-
hadlo při vytahování rámků. Rámky 
opatrně ometáme od včelek a sklá-
dáme je do připravených bedýnek. 
Převážíme je do naší včelařské „bou-
dy“. Zde již práce „odsýpá“. Rámeček 
položíme na odvíčkovací tác a po-
mocí speciální vidličky buňky odvíč-
kujeme a vložíme do připraveného 
medometu. Med krásně vytéká, přes 
hrubé sítko zachytáváme případné 
nečistoty, vosk a buňky. Po týdnu, 
kdy med necháváme odstát, aby se 
tak zbavil případných bublinek vzdu-
chu a pylových zrn, stáčíme med 
do připravených skleniček. Máme 
tak připravený kvalitní lipový med 
pro pracovníky Novojičínské oblasti 
v rámci kampaně „Společnou ces-
tou ke zdraví“ a implementace Age 
managementu ve Slezské diakonii.
 

Text: Gabriela Lhotská

J
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Kulinářské okénkoKulinářské okénko

Aniž si to někdy uvědomujeme, tak jídlo je to, co lidi spojuje. Je to společenská událost, co svolává k jednomu stolu a staví 
mosty mezi lidmi. Jídlo je to, co bourá bariéry, co z nepřátel dělá přátele. Společné jídlo vytváří důvěru a zesiluje zážitek 
s blízkými. Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. V terapeutické komunitě je jídlo součástí terapie a klienti si vaří 
společně s terapeuty. Je to jednoduché, příprava a konzumace jídla je to, co může zprostředkovat zážitek a radost, co učí 
zodpovědnosti. Protože rádi vaříme a pečeme, rozhodli jsme se pozvat Vás, naše čtenáře, abyste ochutnali z naší pestré na-
bídky. Není jídlo jako jídlo. Najíst se člověk v dnešní době může skoro všude. V restauracích, v nákupních centrech, ve vlaku, 
v kině, ve fastfoodech, dokonce i u cesty. Jídlo si také můžeme připravit doma, v lese, u táboráku a na jiných místech. Už 
ze základní školy z biologie víme, k čemu jídlo slouží, jakou má funkci pro naše tělo a proč je pro nás tak důležité. Je téměř 
nemyslitelné představit si jakoukoliv oslavu bez jídla, tyto výjimečné události člověk jídlem přímo slaví. Jídlo bylo a je také 
součástí náboženských rituálů. Jídlo může i vyjadřovat společenský status, čím dražší pokrm někdo jí, tím výše je společen-
sky postaven. Ovšem my se dnes budeme bavit o obyčejném, úžasném, bramborovém placku řečeném bramboráku. Když 
je na naší komunitě nálada ponurá, klienti jsou smutní a pohádaní, tak není nic lepšího než si společně uvařit jídlo. Ptáme se 
klientů: „Co takhle si udělat bramborák přátelé?“ V jejich očích je vidět nechápavý otazník, jenže vzápětí jejich tvář rozjasní 
úsměv. „Tak jo, jdeme na to. Co všechno budeme potřebovat?“ Komorní Lhotka je úžasná vesnice, kde nikde není daleko. 
Obchod Hruška a večerka u Jitky, řezník, Zdravá výživa, všude je kousek a všude jsou skvělé paní prodavačky, které nám 
mnohdy i poradí. Nákup ještě předem musíme společně propočítat, protože hospodaření s penězi je důležité do života, jídlo 
nesmí přebývat, ale také ho nesmí být nedostatek. Všichni klienti a terapeuti si rozdělí funkce, kdo co bude dělat. Jeden dělá 
to, jiný zase tohle. Za chvíli se může smažit. Hlavně se musí dávat pozor, aby se bramborák nepřipálil a je to tady. Vypadá 
a voní úžasně. V hezkých a teplých dnech si chodíme k jídlu všichni společně sednout na zahradu, kde se společně baví-
me, hrajeme na kytaru, nebo si společně nahlas čteme oblíbené knížky. A najednou je to tady, kouzlo zafungovalo, všichni 
se spolu baví. Starosti, které ještě před chvílí byly neúnosné a zdálo se, že nikdy neskončí se rozplývají někde v povzdálí.

Bramboráky v TéKačkuBramboráky v TéKačku
Text: Kateřina Pyszková a Radim Kaloč

              
brambory

              vejce
  

              troch
u mléka

              česnek

              hladká mouka

                    
dobrá anglická slanina

              majoránka

Brambory nastrouháme, přidáme vejce, 

trochu mléka, česnek, na drobno 

cibulku a anglickou 

slaninu, prolisovaný česnek, sůl , pepř, 

majoránku a hladkou mouku. Vše 

zamícháme dohromady a smažíme

 na pánvi s dostatečnou vrstvou oleje. 

Dobrou chuť :-)

Sledujte aktuální pozvánky na společné 

akce na našem facebooku TK EXI T.

              sůl

              pepř

              cibule

Recept na jedno z „ Komunitní kuchařky:
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Architektonické okénkoArchitektonické okénko

První zmínka o pozemku se datuje k roku 1879. Ten už v té době měla ve 
vlastnictví rodina Rysych. Dům byl zřejmě postaven v roce 1928 (evidence 
do katastru je 16.10.1928) s popisným číslem 1026. Na tomto pozemku stá-
la v té době původně i hospodářská budova. Dům byl ve vlastnictví majitelů 
německé národnosti. Jeden z nich byl magistr farmacie Leo Rysy (18.4.1894). 
Dalšími spoluvlastníky byl dr.Josef Rysy, Antonín Rysy, Anna Rysy a Fridrich 
Rysy. Leo Rysy byl souzen Mimořádným lidovým soudem v Moravské Ost-
ravě. Dle rozsudku (ze dne 11.3.1946) od roku 1939 až do května 1945, tedy 
v době zvýšeného ohrožení republiky, byl činovníkem v organizaci strany 
NSDAP a tím spáchal zločin proti státu. Byl odsouzen ke čtrnácti letům věze-
ní, byla vyslovena ztráta občanské cti navždy, jeho veškerý majetek propadl 
ve prospěch státu, a 10 let měl pracovat v nucených pracovních oddílech. Do-
tyčný zemřel 3. května 1946 v ústavu pro mladistvé provinilce a choré vězně 
ve Valdicích. Ještě v říjnu 1946 vyjednávalo ministerstvo vnitra s okresním 
národním výborem v Místku možnost odsunu dotyčného do Německa, takže 
místní úřady se o jeho úmrtí dozvěděly až na podzim 1946. Po válce se dům 
stal úřadovnou Okresní péče o mládež a sídlem Okresního dětského domo-

va. Výroční zpráva Okresní péče o mládež za rok 1945 uvádí: „Po osvobození 
a po zřízení vlastního dětského domova, pro něž byla budova získána ze zajištěného německého majetku, byly děti ze si-
rotčince přemístěny do Okresního dětského domova. Dětský domov byl otevřen 1. října 1945 a jeho otevření se účastnili 
zástupci úřadů a korporací. Jako slavnostní řečník přijel ředitel České zemské péče o mládež v Brně B. Vítek. Opravy škod 
na budově způsobených válečnými událostmi a adaptace provedené pro účely ústavu si vyžádaly nákladu 100 000 Kč.“ 
Během let se několikrát změnil název i využití budovy. V roce 2009 byla zahájena rekonstrukce budo-
vy a v roce 2011 ji město pronajalo Slezské diakonii pro poskytování služeb sociální prevence: Azylový dům pro 
ženy, Azylový dům pro matky s dětmi, Noclehárna pro ženy a od roku 2012 i pro službu Sociální rehabilitace. 

Historie domu č.p. 1026Historie domu č.p. 1026 Text: Jana Doricová


