
INFORMÁTOR 01/2021 1

1/
20

21

Služby pro podporu lidí 
s duševním onemocněním

Ro
k 

so
lid

ar
ity

Ro
k 

so
lid

ar
ity

Vaše srdce zahřálaVaše srdce zahřála



2 SLEZSKÁ DIAKONIE INFORMÁTOR 01/2021 3

ObsahObsah
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Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, 

Společnou cestou ke zdravíSpolečnou cestou ke zdraví

srdečně Vás vítám na stránkách prvního vydání Infor-
mátoru v letošním roce. Přeji Vám příjemně stráve-
né chvíle při čtení našeho časopisu. 
Začátek nového roku obvykle bývá ča-
sem bilancování, ohlížíme se zpět a re-
kapitulujeme, co nám těch uplynulých 
12 měsíců přineslo. Rok 2020 byl pro 
Slezskou diakonii jedním z nejtěžších 
v celé třicetileté historii fungování naší 
organizace. Do života nás všech vstou-
pila pandemie nové nemoci a slova jako 
“koronavirus” nebo “Covid-19” se stala 
na dlouhou dobu těmi nejvíce skloňo-
vanými. Jsem nesmírně vděčná našim 
zaměstnancům, kteří se dokázali této 
situaci okamžitě přizpůsobit. I přes po-
chopitelné obavy a strach o své zdraví a zdraví svých blíz-
kých přinášejí každý den našim klientům tolik potřeb-
nou podporu, péči a především kus svého srdce. Také s 
Boží pomocí se nám daří toto těžké období zvládat. S no-
vým rokem přišla také nová naděje na postupný návrat 
k běžnému životu a tou nadějí je očkování. Našim cílem 
je co nejzodpovědněji chránit zdraví své i našich klientů, 
proto je očkování ve Slezské diakonii vítáno. Chápeme 
obavy, které jsou s touto problematikou spojeny, proto 
se snažíme k tomuto tématu od odborníků získat co nej-
relevantnější informace a předávat je dál. Každopádně, 

očkování je dobrovolné a Slezská diakonie zcela respektuje svobodné 
rozhodnutí zaměstnanců i klientů. Ve Slezské diakonii poskytujeme 
již 30 let své služby širokému spektru potřebných lidí. Jednou z cílo-
vých skupin, kterým přinášíme světlo do života, jsou lidé s duševním 

onemocněním. Hlavní téma tohoto čísla je proto 
věnováno “Službám pro lidi s duševním one-
mocněním”. Ve Slezské diakonii pomáháme 
osobám s duševním onemocněním žít kvalit-
ně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách 
naši klienti naleznou citlivý přístup, pochope-
ní, podporu a vedení. Vztah Slezské diakonie 
k lidem s duševním onemocněním je založen 
na individuálním přístupu, mulitidisciplinari-
tě i kooperaci. I v naší organizaci proto vzni-
kají terénní multidisciplinární týmy. Klient je 
tak obklopen skupinou odborníků z řad soci-
álních pracovníků a zdravotníků, je navázána 
spolupráce s jeho rodinou. Cílem je tohoto 

klienta začlenit do normálního běžného života. Díky naší pomo-
ci se tak mohou tito lidé stát znovu aktivními členy společnosti. 
Rok 2021 je ve Slezské církvi evangelické, a.v. i ve Slezské dia-
konii Rokem solidarity. Toto slovo pochází z latinského solidus - 
pevný, celistvý. Solidaritu bychom mohli popsat jako ochotu ke 
vzájemné mezilidské pomoci a podpoře. V posledním roce jsme 
mohli vnímat více než jindy, kolik dobra mezi námi je a kolik lidí je 
ochotno nezištně pomoci druhým.  Vážení a milí čtenáři, mým velkým 
přáním je, aby solidarita nebyla jen cizí slovo, abychom k sobě i na-
dále uměli být tolerantní, ohleduplní a neváhali si vzájemně pomoci. 

Zuzana FilipkováZuzana FilipkováS úctou,
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Myšlenkou této kampaně je především podpo-

řit zdraví nás všech ve smyslu fyzické, psychic-

ké i duchovní pohody, vyvážit stres ze situace 

spojené s onemocněním Covid-19 a posílit své 

síly k jejímu zvládnutí.

Společnou cestou ke zdraví je název kampaně, kterou jsme 
spustili v  měsíci září ve Slezské diakonii. Paní ředitelka úvod-
ním spotem představila smysl kampaně a téma prvního dílu. 
Přemýšleli jsme, jak Vás, naše příznivce na sociálních sítích, 
zapojit a rozhodli jsme se každý měsíc vyhlásit výzvu, kte-
rá by byla spojena se sdílením Vašich nápadů a zkušeností 
v  oblastech zdravého životního stylu a pečování o své zdraví.
Každý měsíc je proto věnován určitému tématu. Již jste měli 
možnost dozvědět se, jak si můžeme připravit a zdravě zpestřit 
svou stravu. Inspirovala nás k tomu a předala nám cenné tipy 
výživová poradkyně, paní Pavlína Šinclová.  Sdíleli jste s námi, 
co si Vy připravujete na Váš talíř plný zdraví, jak doplňujete do 
organismu vitamíny A, C a D. V prosinci byl odvysílán krásný 
živý rozhovor s vedoucí duchovní služby, paní Miriam Szöke-
ovou a jejím hostem, kterým byla paní Lilie Tyrlíková. Tento díl 
byl věnován duchovnímu zdraví, přípravám na Vánoce a také 
prožívání adventu a vánočních příprav v  pokoji a radosti. 
Dalším již lednovým tématem bylo duševní zdraví a duševní 
rovnováha v  každodenním životě i v  rámci stresových situací, 
které tato doba přináší. K  tomuto tématu byl pozván, k  de-

batě s  náměstkyní ředitelky, pan 
doktor Michal Raszka, který je psy-
chiatrem, psychoterapeutem a lekto-
rem témat v  oblasti duševního zdraví. 
 
V dalších dílech se můžete těšit na rozho-
vor se závodním lékařem, ukázky cvičení 
s  fyzioterapeutkou a mnoho dalšího.

Text: Veronika Sasynová

Setkání s psychiatrem, psychoterapeutem a lektorem 
panem Michalem Raszkou k tématu duševního zdraví 

a duševní rovnováhy.

S

Rozhodli jsme se každý mě-
síc vyhlásit výzvu, která je 
spojena se sdílením Vašich 

zkušností v oblasti zdravého 
životního stylu.

Příprava zdravé svačiny ve 
středisku BETEZDA Komorní Lhotka.

ředitelka Slezské diakonie

#spolecnoucestoukezdravi
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Byly to náročné tři týdny, kdy Byly to náročné tři týdny, kdy 

jsme se snažili zabránit šíření jsme se snažili zabránit šíření 

nemoci mezi klienty s poru-nemoci mezi klienty s poru-

chami paměti, a zároveň se chami paměti, a zároveň se 

snažili působit laskavě a pro-snažili působit laskavě a pro-

ti strachu. Teď můžeme říci, ti strachu. Teď můžeme říci, 

že je to, díky Bohu, za námi.že je to, díky Bohu, za námi.

Začátek roku 2021 byl pro nás ve středisku SILOE 
Ostrava dramatický. U našich klientů se objevila 
nákaza Covid-19. Je nám velice líto několika ztra-
cených životů. Jsme ale také vděční za všechny 
ochráněné životy a zdraví klientů a pracovníků. 
Byly to náročné tři týdny, kdy jsme se snažili zabrá-
nit šíření nemoci mezi klienty s poruchami paměti 
a zároveň se snažili působit laskavě a proti stra-
chu. Teď můžeme říci, že je to, díky Bohu, za námi. 

S vděčností za:
 • Boží vedení a ochranu.

 
•  Odvahu jednat rychle a neodkladně 

přijmout razantní opatření.

•  Semknutí pracovního týmu, osobní 
odpovědnost a odvahu všech pracov-
níků.

•  Dostupnost antigenních testů a mož-
nost testovat přímo ve středisku.

•  Vybavení osobními ochrannými pracov-
ními pomůckami na středisku i rychlé-
mu dodání dalších pomůcek ze skladu 
Slezské diakonie.

•  Podporu Vás, našich kolegů a přátel. 
Děkujeme za Vaše modlitby, všechna 
slova povzbuzení i milé balíčky plné 
energie a lásky.

 

Věříme, že získané zkušenosti 
mohou v budoucnu posloužit 
nejen u nás na SILOE Ostrava. 
Doufáme, že očkování, které 
v lednu začalo, pomůže vrátit 
život v našem středisku zpět 
do starých dobrých kolejí. 

Text: Veronika Raszková

Očkování proti onemocnění Covid-19 
Text: Lenka Waszutová

Na základě osobního zájmu klienta nebo zaměst-
nance začalo ve Slezské diakonii 15. 1. 2021 ve stře-
disku KARMEL Tichá očkování. Do první fáze očko-
vání se mohli zapojit klienti ze služeb domova pro 
seniory, domova se zvláštním režimem a domo-
va pro osoby se zdravotním postižením. Spo-
lečně s klienty měli příležitost se naočkovat 
také zaměstnanci těchto služeb a Ti zaměstnanci, 
kteří do nich vstupují. Dosavadní zkušenosti jsou 
takové, že vpich není skoro vůbec cítit a reakce po 
očkování jsou obdobné, jako u jiných očkování. 
Očkování ve Slezské diakonii je vítáno. Je vní-
máno jako příležitost k návratu k normálnímu 
životu. I toto očkování je provázeno obavami, 
ale také odhodláním těch, kteří ho podstupují, 
bojovat s pandemií. Slezská diakonie respektu-
je vůli klientů i zaměstnanců k očkování, sna-
ží se získávat k očkování relevantní informace 
podložené odbornými zdroji, a tak odpovídat 
na řadu otázek a rozptylovat obavy. Velkým pří-
nosem je také vyjádření Církevní Rady SCEAV 
k otázce vakcinace ze dne 22. ledna 2021. 
Pevně věříme, že očkování pomůže zvládnout 
náročné situace v sociálních službách, které jsou 
spojeny s pandemií. Přejeme všem klientům, 
zaměstnancům a jejich blízkým pevné zdraví. 

Děkujeme za ochranu pro SILOE Ostrava

I toto očkování je provázeno obavami, ale 
také odhodláním těch, kteří ho podstupují, 

bojovat s pandemií.

Nedělní pečení pro Domov seniorů v Krnově
Text: Ludmila Vajdová

V Domově pro seniory v Krnově se v měsíci lednu potýkali 
s tíživou situací. Mnoho klientů i pracovníků onemocnělo 
Covid-19. Pracovníci domova si, i přes výpomoc vojáků, 
sáhli na dno svých sil, a tak se zaměstnanci v naší oblas-
ti rozhodli potěšit je a povzbudit. Do nedělního domácí-
ho pečení se zapojila každá služba Oblasti Krnov, Brun-
tál. Pracovníkům a klientům domova pro seniory jsme 
pak v pondělí ráno dovezli sladký “doping” jako symbo-
lickou podporu. Přejeme jim mnoho síly a pevné zdraví! 

V á ž í m  s i  v š e c h  k o l e g ů ,  k t e ř í  s e  d o  n e d ě l -
n í h o  p e č e n í  z a p o j i l i  a  p ř i n e s l i  p o v z b u -
z e n í  o s t a t n í m  v  t o m t o  n á r o č n é m  o b d o b í .

Očkování na SILOE Ostrava
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INVY Christmas party
Text: Renáta Větrovcová 

„Užíval jsem drogy a doma se to provali-
lo. Byl jsem smířený, že skončím na komunitě.
Uvítal nás pan koordinátor. Jednání mi přišlo hodně lidské a bez 
předsudků. To mě mile překvapilo. Měli jsme celou dobu roušky, 
říkal jsem si, že opatření mají smysl. Při následné revizi mi prohle-
dali úplně všechno. Ubytoval jsem se a čekala mě klauzura. Měl 
jsem sám a bez pomoci odpovědět na šest otázek. Po hodině při-
šel terapeut a pozval mě na seznámení s komunitou. Do přípra-
vy večeře se mi moc nechtělo, ale pomohli mi a jídlo bylo dobré.
Na večerní komunitě jsme shrnuli den. Zazněly kritiky a pochva-
ly. Tu jsem dostal za snahu, což je asi pravda, když jsem si do-
kázal poskládat oblečení. Následovalo už jen osobní volno. Po 
sprše jsem si šel lehnout. Usínal jsem s pocitem vyčerpání, už 
jsem na nic nemyslel. První den na komunitě tak mám za sebou 
a tři měsíce mě teprve čekají. Jaké asi budou?“ Klient TK EXIT. 

Abstinence je víra a boj
Text: Jan Krýsa, pracovní terapeut

Daruj dárek Text: Jan Šperl

Co se událoCo se událo Co se událoCo se událo

Socioterapeutická aktivita - výlet do Hrabyně, památník 2. světové války. 

Můj první den v komunitě

chtěli bychom Vám touto cestou jménem Slezské diakonie a SOCIÁLNÍ ASI-chtěli bychom Vám touto cestou jménem Slezské diakonie a SOCIÁLNÍ ASI-
STENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko a Rýmařovsko poděkovat a vy-STENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko a Rýmařovsko poděkovat a vy-
jádřit nesmírnou vděčnost za Vaši podporu v rámci projektu Daruj dárek, který jádřit nesmírnou vděčnost za Vaši podporu v rámci projektu Daruj dárek, který 
se uskutečnil v prosinci roku 2020. Bylo nesmírně hřejivé vidět, kolik lidí v této se uskutečnil v prosinci roku 2020. Bylo nesmírně hřejivé vidět, kolik lidí v této 
nelehké době dokázalo otevřít svá srdce. Tento projekt si kladl za cíl pomoci ro-nelehké době dokázalo otevřít svá srdce. Tento projekt si kladl za cíl pomoci ro-
dinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či nemají dostatek financí dinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či nemají dostatek financí 
na zajištění alespoň pár dárků pro své děti. Celkem se nám díky Vám podařilo na zajištění alespoň pár dárků pro své děti. Celkem se nám díky Vám podařilo 
vybrat 312 dárků, což je opravdu nádherné číslo. Tyto dárky putovaly do rodin vybrat 312 dárků, což je opravdu nádherné číslo. Tyto dárky putovaly do rodin 
v rámci našeho regionu (Krnov, Rýmařov, Osoblaha, …). Dárky udělaly obrov-v rámci našeho regionu (Krnov, Rýmařov, Osoblaha, …). Dárky udělaly obrov-
skou radost všem dětem. Bylo velice dojemné sledovat rozzářené dětské oči skou radost všem dětem. Bylo velice dojemné sledovat rozzářené dětské oči 
ve chvíli, kdy si dárky rozbalovaly. Ještě jednou mockrát děkujeme za projevenou ve chvíli, kdy si dárky rozbalovaly. Ještě jednou mockrát děkujeme za projevenou 
přízeň a doufáme, že i v příštím roce bude projekt Daruj dárek stejně úspěšný.přízeň a doufáme, že i v příštím roce bude projekt Daruj dárek stejně úspěšný.

Vážení dárci a podporovatelé,

Na úvod našeho článku, bychom 
Vám rádi představili Středisko po-
travinové a materiální pomoci. 
Toto středisko zajišťuje potravi-
ny, hygienické potřeby, úklido-
vé pomůcky i prostředky, dětské 
a školní potřeby a v neposlední 
řadě i ošacení pro klienty z řad 
Slezské diakonie, ale i mimo ni. 
Měsíc prosinec se nesl v duchu po-

moci navíc, kterou jsme schopni pro 
klienty zajistit. Například se připra-
vovaly, ve spolupráci se střediskem 
BETHEL Třinec, dárkové tašky, jejichž 
obsah byl šitý na míru potřebám 
klientů jednotlivých služeb nebo 
se darovaly drobné dárky dětem, 
které dorazily spolu s rodiči na vý-
dejnu potravin do Frýdku-Místku. 
Naše pomoc fungovala i během 

vánočních svátků, kdy jsme ve spolu-
práci s Úřadem práce v Hlučíně darovali 
potravinové balíčky jejich klientům.
Navíc se nám podařilo zajistit prač-
ku a drobný nábytek pro ma-
minku z projektu Housing First.
Pokud se i  Vy chcete zapojit  do pomoci, 

neváhejte se obrátit  na nás!
tel:  703   499    983

sphp.vedouci@slezsk adiakonie.cz

Středisko potravinové a materiální pomoci Text: Marie Slivoníková

Sdílení dobré praxe s 
Křesťanskou školou 
NOE  Text: Renáta Větrovcová 

Přivítali jsme ve Slezské diakonii 
paní ředitelku a zástupce Křesťan-
ské základní školy a mateřské školy 
NOE v Pardubicích. Jsme velmi rádi, 
že jsme mohli sdílet své zkušenos-
ti a příklady dobré praxe z vedení 
naší MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie. 
Zeptali jsme se paní ředitelky Lenky 
Macháčkové.

Co Vás inspirovalo k dnešní ces-
tě k nám do Slezské diakonie?
Vaše práce, těch 30 let co je za vámi, 
a to co se Vám podařilo vybudovat.

Co jste vnímala dnes, při Vaší osob-
ní návštěvě, jako nejvíce podnětné?
Velkou inspirací nám bylo, kromě té 
vize samotné, především Vaše křes-
ťanské zaměření a jednota v tom, 
co říkáte a co děláte. Poté praktic-
ké rady, které jste nám dali. Jednou 
z oblastí, kterou potřebujeme rozví-
jet je  propagace aktivit, a to je také 
téma, které jsme u vás trochu nasáli.

Které vize se chystáte u Vás 
v nejbližší době realizovat?
Stojíme před úkolem rekonstru-
ovat budovu školy a dobudovat, 
dostavět celé zázemí pro školu.

Čím může být inspirací pro ostat-
ní Vaše Křesťanská škola NOE?
vAsi ten tým, ten je nejcenněj-
ší. A to, že stojí na tom, na čem 
se původně řeklo, že stát bude. 

15. prosince 2020 proběhl ZOOM vánoční večírek, on-line setkání mezinárodních dob-
rovolníků a koordinátorek programu INVY Slezské diakonie, které provázely progra-
mem.  Dobrovolníci mohli sdílet své vánoční zážitky a vzpomínky. Měli příležitost hledat 
odpovědi i na netradiční otázky a podělit se o své radosti a úspěchy, inspirovat ostatní.

Zábavu na netradičním vánočním večír-
ku si užili všichni, a to díky bojovce, při 
které dobrovolníci hledali indicie, aby 
nakonec našli ztraceného dobrovolní-
ka. Hra byla nejen příležitostí seznámit se 
s českými vánočními zvyky a neformálně 
si popovídat, ale také inspirujícím kro-
kem k naší další společné práci. Pozvání 
na party přijala také zástupkyně EDYN 
střešní organizace a koordinátorka du-
chovní služby Slezské diakonie. Sdílení 
modlitby bylo nadějí, že naše společ-
ná práce ve službách a školách Slezské 
diakonie bude i v příštím roce cestou 
rozvoje a vzájemného obohacení. 

Dobrovolná služba je pozvánka na cestu 
poznání sebe, Pána Boha a ostatních lidí. 
w w w . i n t e r v i a . c z
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Dobrovolnické centrum
v Českém Těšíně Text: Soňa Kantorová, Lucie Richterová

DobrovolníciDobrovolníci DobrovolníciDobrovolníci

Děkujeme za všechna srdíčka, která dorazila v rámci naší výzvy Daruj srdce. Jak 
jsme slíbili, Vaše malované, pečené, šité a další výtvory jsme předávali prostřed-
nictvím Kavárny u Lidušky do domova pro seniory v Komorní Lhotce, do terénní 
pečovatelské služby ve Stonavě, do domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním v Karviné, ale také do dalších zařízení v Českém Těšíně, Ostravě, nebo na od-
dělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o. Na 500 srdíček už takto potě-
šilo a povzbudilo nejen klienty, ale také zaměstnance těchto služeb 
a zařízení. Vaše nadšení a zapojení se do akce předčilo naše očekávání. Zapo-
jila se celá řada školek a škol. Velmi si vážíme Vaší solidarity a budeme rádi, po-
kud se připojíte k dalším výzvám, které za Dobrovolnické centrum připravujeme

Vaše srdce zahřála

Děkujeme také dětem z MŠ Český Těšín Hrabinská za krásná vyrobená srdce.

Rádi bychom pro uživatele domova pro osoby Rádi bychom pro uživatele domova pro osoby 
se zdravotním postižením EBEN-EZER Český Tě-se zdravotním postižením EBEN-EZER Český Tě-
šin našli kamarády, abychom jim zpestřili a oboha-šin našli kamarády, abychom jim zpestřili a oboha-
tili život o radosti a strasti běžných kamarádských tili život o radosti a strasti běžných kamarádských 
vztahů. Jsme otevřeni všem aktivitám. Přijďte vztahů. Jsme otevřeni všem aktivitám. Přijďte 
si s uživateli jen tak popovídat, koukat na te-si s uživateli jen tak popovídat, koukat na te-
levizi, surfovat po internetu, nebo si můžete levizi, surfovat po internetu, nebo si můžete 
společně něco uvařit, přečíst či zahrát nějakou společně něco uvařit, přečíst či zahrát nějakou 
společenskou hru. Nabízí se i možnost výle-společenskou hru. Nabízí se i možnost výle-
tů a procházek po okolí, jet na hokejový zápas tů a procházek po okolí, jet na hokejový zápas 
nebo do kina, ale také i grilování na zahradě. nebo do kina, ale také i grilování na zahradě. 
Představivosti se meze nekladou. Stačí jen chtít.  Představivosti se meze nekladou. Stačí jen chtít.  

V případě zájmuV případě zájmu
 nás kontaktujte:  nás kontaktujte: 

Zuzana Wronková: 731 677 459Zuzana Wronková: 731 677 459

Hledáme dobrovolníky,
kamarády, 

kteří by se rádi podělili 
o své talenty a nadání.

Dobrovolnické centrum v Krnově Text: Veronika Židková

přípravy našich klientů a jejich rodin. Pro většinu 
našich klientů to vlastně byla první dovolená bez 
rodiny, bez pečujících osob. O to víc nás těšila 
důvěra klientů, i jejich rodin, kterou v nás vložili 
a na pobytovou akci se rozhodli vyrazit s námi. 
A nač se většina z nás nejvíce těšila? To nejlépe 
vystihnu slovy naší Lenky: „Těším se na změ-
nu a na to, že budeme všichni spolu. Užijeme 
si srandu a budeme mít dovolenou.“ Pobyty 
jsme si díky dotace z Moravskoslezského kraje 
a Nadace Rozvoje Zdraví mohli užít celkem 
čtyři, a to v délce tří dnů v obci Vysoká – Pi-
tárné. Jednotlivé pobyty byly určeny pro osm 
klientů denního stacionáře, které doprovázelo 
celkem sedm asistentů nebo dobrovolníků, kteří 
se individuálně věnovali našim klientům. A jak 
pobyt hodnotí účastníci těchto akci nejlépe vy-
stihneme slovy dobrovolnice Karolíny Korabeč-
né: „V srpnu jsem se, jako dobrovolník, zúčastnila 
pobytu na chatě Halali. Před pobytem jsme byli 
zaškoleni a vše nám bylo vysvětleno, ale i přesto 
jsem byla velmi nervózní, jelikož to pro mě byla 
zcela nová zkušenost. První den jsme se všichni 
seznámili a dobrovolníci či pracovníci z Benjamí-
nu byli „přiděleni“ k jednotlivým klientům. Hned 
po seznamovacích hrách ze mě nervozita opad-

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie 
v Krnově slaví v roce 2021 své desetileté pů-
sobení. První dekádu svého působení jsme 
zakončili velmi zajímavým rokem, který zasáhl 
do životů spousty lidí a slovo dobrovolnictví 
a dobrovolnická pomoc se začalo skloňovat 
mnohem častěji než dříve. S  obdivem jsme 
sledovali spoustu neformálních skupinek lidí, 
kteří šili roušky a rozdávaly je druhým. Nabízeli 
svou pomoc především sociálním a zdravot-
ním službám. Věříme, že tento náročný rok 
ukázal spoustě lidem krásy dobrovolnické 
činnosti a že můžeme druhou dekádu pů-
sobení našeho centra obohatit i o tyto zku-
šenosti a spolupráci s  novými dobrovolníky. 
Při ohlédnutím se za našim desetiletým půso-
bením můžeme vyjmenovat spoustu zážitků, 
lidí, se kterými jsme spolupracovali a aktivit, kte-
ré jsme mohli realizovat. Když se v číslech podí-
váme na práci našich dobrovolníků vidíme, že 
dobrovolníci věnovali druhým lidem 30  436 
hodin 36 minut dobrovolnické práce, což je 
skoro tři a půl ruku nepřetržité pomoci. No není 

to nádherné číslo? A kolik se za tímto číslem skrý-
vá osob, příběhů, úsměvů už ani spočítat nelze.
A jak se na ty chvíle s námi a našim centrem ohlí-
ží a vzpomíná naše bývalá dobrovolnice Saša 
Sikorová vám přiblížíme jejími slovy a přáním 
pro centrum: „Doteď si pamatuji, jak za námi Ver-
ča Židková přišla do školy a vyprávěla nám o dob-
rovolnictví. Tenkrát mě to tak nadchlo, že jsem 
u dobrovolničení vydržela dlouhé 4 roky 
v Krnově a pak ještě 2 roky v Ostravě. Během 
těch let jsem potkala spoustu skvělých lidí, se 
kterými jsme se spřátelili. Verču, Hanku, skvělou 
partu dobrovolníků, a skupinu úžasných dětí, se 
kterými jsem trávila svůj volný čas. Prošla jsem 
programem dobrovolníků v rodinách, v „herně“ 
pro děti ze sociálně slabších rodin, doučováním, 
ale nejvíce mě zasáhly víkendy a příměstské 
tábory s  různě hendikepovanými dětmi, ke 

kterým jsem se díky dobrovolnické-
mu centru dostala. Právě ony víkendy 
a tábory mi daly další pracovní cíl, a to 
práci s hendikepovanými dětmi a mlá-
deží. Děkuji Dobrovolnickému centru a 
všem zúčastněným za krásné vzpomín-
ky i nové životní zkušenosti a příležitosti. 
Přeji Dobrovolnickému centru hroma-
du dalších skvělých, kvalitních a poho-
dových dobrovolníků, a Verči a Hance 
kupu pevných nervů ve vedení aspoň 
do dalších kulatých narozenin centra. 

la a začala jsem si pobyt užívat. Program 
byl velice pestrý, přes výlety, hry, canis-
terapii, tvoření, až po prosté „klábose-
ní“ u kávy. Lhala bych, kdybych tvrdila, 
že bylo toto dobrovolnictví naprosto 
jednoduché, ale klady rozhodně pře-
važovaly. Strávila jsem pár dní s lidmi, 
se kterými běžně v kontaktu nebývám, 
užila si trochu jinou dovolenou, a hlav-
ně získala spoustu zkušeností. Pokud 
by snad někdo váhal, zda do toho příš-
tě jít a pomáhat jako dobrovolník, určitě 
to zkuste. Pro mě to byla ta nejvíce obo-
hacující zkušenost a ty úsměvy klientů 
za veškerou námahu prostě stojí. Také 
bych touto cestou chtěla moc podě-
kovat pracovnicím z Benjamínu, které 
byly velmi vstřícné, ochotné, a díky 
kterým byl tento pobyt tak skvělý. Ob-
divuji, že i přes tu každodentní fyzickou 
a psychickou námahu dokázaly energii 
a radost přenášet na všechny ostatní.“

10 let Dobrovolnického 
centra Krnov

Cesta z města, pobytová 
akce pro klienty střediska 

BENJAMÍN Krnov

Vycestovat, poznat něco nového, mít nové 
zážitky a hlavně si dopřát DOVOLENOU. Tak 
vlastně začala celá myšlenka toho připravit 
s klienty denního stacionáře BENJAMÍN Kr-
nov pobytovou akci. To, že si díky těmto pár 
dnům a nocím odpočinou i pečující rodiče, 
to už byla jen pomyslná třešnička na dortu. 
Přípravy byly náročné, od zajištění bezbarié-
rové chaty, přes plánování programu, hledání 
DOBROVOLNÍKŮ a asistentů, až po samotné 

D
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Služby pro podporu lidí s duševnímSlužby pro podporu lidí s duševním
onemocněnímonemocněním

  
Text: Romana Bélová

V posledních letech je, nejen v České republice, stále více sklo-
ňováno téma péče o duševní zdraví jako reakce na rostoucí počet 
osob, které čelí  duševnímu onemocnění. Také ve Slezské diakonii 

se již řadu let věnujeme podpoře a provázení osob s duševním 
onemocněním, ale i  osvětové činnosti o problematice duševního 
zdraví nebo zvládání duševního onemocnění vlastního či svého 

blízkého. A to na školách nebo mezi širokou veřejností.

Hlavní témaHlavní téma

Duševní zdraví je téma komplexní a mezioborové, což se ukazuje i při poskytování služeb ve Slezské diakonii. V posledních 
letech jsme vytvořili síť komunitních služeb, které navazují na reformu psychiatrické péče v ČR a jsou zacíleny na spoluprá-
ci mezi subjekty ve zdravotnictví, sociální oblasti, školství apod. Služby také provázejí člověka v  jeho cestě k  zotavení 
a zvládnutí onemocnění v  přirozeném prostředí, tedy s  minimální hospitalizací. Na této cestě je to právě člověk sám, 
který je klíčovým hráčem svého života. V následujících příspěvcích se dočtete o tom, jak vypadá podpora v  terénu a jak 
cenná je spolupráce nejen mezi sektory, ale také v individuální rovině. Jsem vděčná, že ve Slezské diakonii můžeme vy-
tvářet prostor pro sdílení dobrých praxí a vzájemnou podporu mezi službami. Taky za to, že naši lidé mají rádi svou práci, 
dělají ji skvěle a s nasazením a jsem vděčná i za to, že můžeme mít v  týmech také osoby se zkušenostmi s  duševní 
nemocí, které přinášejí své cenné a životem prověřené podněty. Věřím, že reformní kroky v  České republice a důraz 
na propojování sociálního a zdravotnického sektoru přinese další posuny v podpoře osob s duševním onemocněním tak, 
aby mohly žít co nejkvalitnější život v běžné společnosti, se svými blízkými, s dostatkem podpory šité na míru a s nadějí.

V

Pan Libor jde dál
Pan Libor je 43letý muž, u kterého se první známky psychic-
kých obtíží začaly objevovat zhruba před 5 lety. Pracovnice 
služby sociální rehabilitace se s panem Liborem poprvé se-
tkaly při jeho hospitalizaci na psychiatrii v rámci sociálního 
poradenství. Během rozhovoru týmové sociální pracovnice 
zjistily, že by si přál mít více financí, být v kontaktu s lidmi, 
najít si nové bydlení a celkově se osamostatnit. Vysvětlily, 
jaké jsou možnosti pomoci a pana Libora velmi zaujal mul-
tidisciplinární přístup služby tedy propojení sociálně – zdra-
votní a psychoterapeutické podpory. Po získání těchto infor-
mací se rozhodl stát uživatelem služby sociální rehabilitace.
Během hospitalizace na psychiatrii, pana Libora několikrát 
navštívila týmová sociální pracovnice a zahájila spoluprá-
ci s cílem podat žádost do chráněného bydlení i se sociální 
sestrou z  psychiatrie. Za panem Liborem taktéž docházela 
psychoterapeutka multidisciplinárního týmu a při hovorech 
s ní se pan Libor více otevřel. Poprvé sdělil, že spouštěčem 
aktuálních psychických problémů byla smrt jeho otce, který 
pro něj byl v jeho životě klíčovou osobou a do teď se s jeho 

ztrátou nevyrovnal. Po návratu domů se s  panem 
Liborem začalo pracovat metodou psychosociální 
rehabilitace CARe. Jedná se o světově uznávaný reha-
bilitační přístup, zaměřující se na zvýšení kvality života 
lidí s  psychosociálními problémy. Důraz 
je kladen na podporu v realizaci přání a cílů 
člověka, zvládání projevů nemoci a v ne-
poslední řadě v  přístupu k  prostředí. 
V  domácím prostředí se pan Libor po-
prvé setkal s  týmovou zdravotní sest-
rou. Konzultovali spolu jeho aktuální 
zdravotní stav, jak psychický, tak fyzický. Společně 
se sociální pracovnicí mu sestra byla také nápo-
mocna při vyplňování dotazníku do chráněného 
bydlení. Do měsíce od podání žádosti se pan Li-
bor stal uživatelem služby chráněného bydlení. 
Splněním přání najít si bydlení, však 
úspěchy pana Libora neskončily. 

Příběh člověka, kterému pomohl 
multidisciplinární tým

Důraz je kladen na podporu v rea-
lizaci přání a cílů člověka, zvládání 

projevů nemoci a v neposlední řadě 
v přístupu k prostředí.

Podařilo se mu naplnit jeho další přání, kterým 
bylo trávení volného času a stal se uživatelem so-
ciálně aktivizační služby, kam se rozhodl dochá-
zet jednou týdně. A jak se říká, do třetice všeho 

dobrého, během velmi krátké doby si 
pan Libor našel i placené zaměstnání. 
Spolupráce s panem  Liborem však 
nekončí. Společně s multidiscipli-
nárním týmem služby sociální reha-
bilitace chce dále hledat možnosti, 
jak žít spokojený život. Životní cesta 

každého z nás je naprosto jedinečná. Někteří 
životem proplouvají bez nějakých větších trá-
pení, pro jiné je to cesta velmi náročná a stras-
tiplná. Pokud máte pocit, že se ocitáte 
v těžkých životních situacích a je toho 
na vás příliš, můžete se na nás obrátit.
Multidisciplinární tým střediska RÚT Třinec: 734 369 694

Slezská diakonie realizuje v  období 
od 1. 12. 2019 do 31. 5. 2022 evrop-
ský projekt zaměřený na inovativní 
přístupy v oblasti sociálního začleňo-
vání osob s duševním onemocněním 
a osob s poruchou autistického spek-
tra. Hlavním cílem projektu je pod-
pořit osoby se závažným duševním 
onemocněním v oblasti bydlení, prá-
ce, vztahů, zdraví, trávení volného 
času a vzdělávání tak, aby se snížil 
počet opakovaných hospitalizací 
ve zdravotnických zařízeních. U osob 
s poruchou autistického spektra je 
hlavním cílem rozvoj komunikač-
ních a sociálních dovedností spolu 
s podporou rodinných příslušníků. 
Druhá etapa projektu se význam-
ně zaměřovala na profesní rozvoj 
pracovníků, kteří se věnují jak lidem 
s  duševním onemocněním, tak li-
dem s poruchou autistického spekt-
ra. Ve službě RÚT Třinec, sociál-
ní rehabilitace, kde nyní působí 
multidisciplinární tým, pracovníci 
započali dva specializované dlouho-
dobé výcviky. Prvním z nich je pade-
sáti hodinový výcvik v modelu CARe, 
který se zaměřuje na komplexní 
psychosociální rehabilitaci, zplno-
mocňování a podporu silných strá-

Projekt Společně v jedinečnosti
Text: Jana Jarošová

Projekt „Společně v  jedinečnosti“ 
prošel svojí druhou etapou – pracov-
níci Slezské diakonie se účastní vzdě-

lávání v nových metodách práce

nek osobnosti. Druhým započatým 
výcvikem je Otevřený dialog, který 
zahrnuje psychoterapeutickou prá-
ci s člověkem procházejícím akutní 
psychosociální krizí a jeho blízkým 
okolím (rodina, přátelé, spolupra-
cující služby).   Metoda se zaměřuje 
na proces zotavování lidí s  duševním 
onemocněním. Také pracovníci 
sociálně aktivizačních služeb pro 
osoby se zdravotním postižením 
LYDIE Český Těšín a SALOME Bo-
humín pokračovali ve speciali-
zovaném vzdělávání v  metodě 
O. T. A. – terapie autismu, která má 
základ v  pozitivních interakcích 
využívající pozitivního zpevňová-
ní a motivaci dětí s  poruchou au-
tistického spektra. Máme radost, 
že realizace výcviků se zdařila i přes 
počáteční nesnáze spojené s nepří-
znivou epidemiologickou situací. 
Pokroku bylo dosaženo i v dalších 
klíčových aktivitách. V rámci osvěto-
vých aktivit pro veřejnost byly v pro-

S

storách Knihovny Třinec realizovány dvě be-
sedy pro širokou veřejnost. Tématem setkání 
bylo sdílení dobré praxe multidisciplinárního 
týmu a diskuse týkající se duševního zdraví. 
Projekt Společně v  jedinečnosti má za se-
bou druhou etapu a čekají ho další tři. V té 
příští má v  plánu pokračovat v pořádání 
osvětových aktivit pro veřejnost, a i nadále 
rozvíjet činnost multidisciplinárního přístu-
pu, který je tolik potřebný pro to, aby člo-
věk s duševním onemocněním mohl zůstat 
v  domácím prostředí a cítil se bezpečně.

Hlavní témaHlavní téma

Pan Libor a pracovnice 
multidisciplinárního týmu
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Hlavní témaHlavní téma

Jaké jsou hlavní priority a 
směřování reformy psychia-
trické péče v MSK (případně 
v ČR) a co se už v této oblasti 

podařilo? Modrý kůň Marco Cavallo jako symbol reformy péče o duševní zdraví, původ Itálie

Pro reformování péče o duševní 
zdraví je důležité uvědomění, že du-
ševní zdraví je stejně důležité jako 
zdraví somatické. A že se vlastně 
týká každého z  nás. Duševní zdraví 
je třeba vnímat jak u dětí, tak i do-
spělých nebo lidí ve vyšším věku. 
Zvláště v současné době se uka-
zuje, že duševní zdraví nelze opo-
míjet a že má velký vliv na kvalitu 
našeho života. Náš kraj stojí před 
velkými strukturálními změnami 
a měli bychom zohlednit, že i tyto 
změny mohou mít vliv na duševní 
stav lidí, kterých se budou dotýkat. 

S velkými změnami jsou spojeny 
obavy, stres, a je třeba to reflektovat. 
I v  případě duševního zdraví je dů-
ležitá prevence a včasné rozpo-
znání potíží. Proto je nutné zdů-
razňovat, aby se lidé v  případě 
psychických potíží nestyděli řešit 
svou situaci a je důležité zakompo-
novat toto téma do školního vzdě-
lávání, aby si už i děti uvědomovaly 
význam své duševní pohody a aby 
se učily pečovat o své duševní zdraví. 

Dále řešíme změny ve způsobu 
podpory lidí s vážným duševním 
onemocněním. Usilujeme o to, 
aby se odborná podpora kom-
plexněji zaměřovala na potřeby 
lidí s vážným duševním onemoc-
něním a neřešila jen léčbu ne-
moci léky, aby i člověk s  vážným 
duševním onemocněním mohl 
být plnohodnotným členem rodi-
ny/společnosti, měl možnost pro-
žít smysluplný život. To znamená 

pracovat s  nadějí, se zplnomocňo-
váním a  přijetím odpovědnosti za 
svůj život. K tomu mj. potřebujeme 
zapojit samotné lidi se  zkušeností 
s duševním onemocněním. Jedná se 
o zapojování do přímé péče v podobě 
pozice tzv. peer konzultanta, o vytváře-
ní svépomocných skupin pro nefor-
mální podporu svých členů a také 
o aktivní zapojování formou uži-
vatelských hnutí podílejících se na 
procesních změnách v této oblasti.

Dalším cílem je přesun podpory co 
nejblíže přirozenému prostředí pa-
cienta/klienta, tak aby podpora byla 
řešena v kontextu pacientova života 
a jeho sociálního prostředí. V sou-
časnosti je v praxi stále nedoceněná 
účinnost terénní podpory, schop-
né reagovat na skutečné problémy, 
které pacient/klient řeší. Terénní tým 
se může zkontaktovat s lidmi, kteří 
sami pomoc nevyhledávají, nicmé-
ně jejich okolí určité potíže vnímá.
Dále usilujeme o systémové zavá-
dění týmové spolupráce. Snažíme 
se, aby pacient/klient nebo jeho 
blízcí měli k  dispozici někoho, kdo 
je bude provázet zvláště při řešení 
komplexních problémů (tzv. case 
management). Například pracujeme 
na tom, aby pacient již během své 
hospitalizace společně s pracovníky 
psychiatrického oddělení a pracov-
níky komunitních služeb plánoval 

rozsah podpory po hospitalizaci.
Myslím, že se postupně ve všech 
zmiňovaných oblastech dějí změ-
ny. Chce to ovšem čas a přijetí. Práce 
na změnách nestojí jen na lidech, 
kteří pracují v  rámci projektů pro 
reformu péče o duševní zdraví. 
Mnohem důležitější je, aby se na 
změnách podíleli lidé, kteří služby 
poskytují, nebo rozhodují o rozdělo-
vání financí, ale i samotní lidé se zku-
šeností s  duševním onemocněním. 

Kterak RÚT Karviná podporuje lidi s duševním onemocněním
Text: Iveta Koždoňová

Sociální služba RÚT Karviná pů-
sobí ve městech Karviná, Orlová 
a v přilehlých obcích, konkrétně 
v Petrovicích u Karviné, Stona-
vě, Dětmarovicích a Petřvaldě.
Podpora, kterou lidem s dušev-
ním onemocněním pracovníci RÚT 
Karviná nabízí, je cílená na zvýšení 
samostatnosti, soběstačnosti a ne-
závislosti v oblasti bydlení, vzdělá-
ní, pracovního uplatnění, volného 
času, zdraví, sociálních vztahů, péče 
o sebe sama a plánů v životě. Ve své 
podstatě je podpora zaměřena 
na zotavení daného jedince, ja-
kožto na způsob, jak žít spokoje-
ný, nadějeplný a přínosný život přes 
všechna omezení způsobená ne-
mocí. Proces zotavení je vždy indivi-
duální a u každého jedinečný. Jeho 
hlavním aktérem je samotný jedinec, 
pracovníci služby RÚT Karviná jsou 
tomuto procesu pouze nápomocni.
Služba RÚT Karviná velmi úzce 

spolupracuje s Psychoterapeutic-
kým stacionářem nacházejícím 
se ve městě Karviná. Spolupráce 
vychází z multidisciplinárního 
přístupu, tzn. spolupráce je za-
ložena na efektivní vzájemné ko-
munikaci s maximálním využitím 
znalostí a zkušeností všech zú-
častněných odborníků, ve pro-
spěch podporované osoby, popř. 
rodiny. Multidisciplinární přístup 
přispívá ke snižování a zkracová-
ní pobytu osob s duševním one-
mocněním ve fázi nemoci mimo 
jejich přirozené prostředí, zvyšuje 
jejich zapojení do běžného života.
S paní Karlou začala sociální služba 
RÚT Karviná spolupracovat po pro-
puštění z psychiatrické nemocnice 
v Opavě, po oslovení sociálním od-
borem Magistrátu města Karviná. 
Paní Karla, kvůli svému psychické-
mu onemocnění, měla před spo-
luprací status osoby bez domova, 

kdy občas přespávala na noclehárně. 
Dále měla vadu očí, což mělo za násle-
dek částečnou slepotu, nenavštěvova-
la pravidelně lékaře a žila celkově v so-
ciální izolaci. Paní Karla se chtěla opět 
vrátit k důstojnému životu, ale nevě-
děla, jak se z této nepříznivé životní 
situace vymanit. Služba RÚT Karviná 
paní Karlu podpořila při všech vyšetře-
ních potřebných k uskutečnění opera-
ce očí. Vzájemné edukační hovory byly 
nápomocny tomu, že paní Karla začala 
pravidelně navštěvovat odborné léka-
ře, začala intenzivněji pečovat o sebe 
samu, získala stabilní podnájemní uby-
tování a začala navštěvovat volnočaso-
vé aktivity. Naše spolupráce pokračuje 
i nadále, kdy paní Karlu podporujeme 
v udržení si nového způsobu života, 
jsme jakousi pomyslnou „berličkou“ 
do úplné samostatnosti, soběstač-
nosti a nezávislosti v každodenních 
životních záležitostech paní Karly.

Martina Bednářová Koordinátorka centra a odborná lektorka, Mayfair s.r.o. ,Ambulance s rozšířenou péčí, Psychoterapeutický stacionář

… Co se daří při podpoře lidí s du-
ševním onemocněním v terénu při 
spolupráci se Slezskou diakonií? 
Dle potřeby pacientů/klientů předáváme 
kontakt na pracovnice sociální rehabilita-
ce RÚT. Spolupráci navrhne lékař nebo se 
na možnosti terenní podpory informují 
samy osoby vracející se z hospitalizace či 
jejich blízcí. Spolupráce je velmi dobrá a 
pro některé lidi opravdu přínosná. Ještě 
chvíli, ale určitě potrvá než se prováza-
nost zdravotní a sociální péče dostane 
hlouběji do povědomí lidí. Ve stacionáři 
probíhají prezentace sociálních služeb, 

P

Rádi bychom představili příběh paní Dity, která využívá od r. 2018 službu Slezské 
diakonie, RÚT Nový Jičín. Po smrti maminky zůstala paní Dita bydlet sama v rodin-
ném domě. Postupně byla opakovaně hospitalizovaná v Psychiatrické nemocnici 
Opava (PN). Pak se díky svému opatrovníkovi spojila se službou sociální rehabilitace 
a její život se začal postupně měnit. Společně se snažíme především předejít opě-
tovnému zhoršení zdravotního stavu, který by vyžadoval další hospitalizaci. Zásad-
ní zlom nastal při posledním pobytu klientky v PN, kdy jsme se spojili s psychotera-
peutkou nemocnice, která nám vysvětlila, že paní Dita pro své zotavení potřebuje 
hlavně více sociálních kontaktů. V současnosti je klientka již 17 měsíců bez relapsu. 
Paní Dita se s námi podělila o své osobní zkušenosti se službou sociální rehabili-
tace: „S duševní nemocí se potýkám dlouhá léta. Nejvíce mě trápilo naprosté od-
cizení od rodiny a okolí. S příchodem Slezské diakonie se v mém životě spousta 
věcí změnila. Cítím se vyrovnanější a emočně stabilnější. Po dlouhých letech cho-
dím do práce na částečný úvazek. Také jsem si našla přátele.“ Paní Dita na závěr 
dodává: „Nejvíce mi pomohlo hřejivé teplo a přátelský přístup pracovníků SD.“  
Službu RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitaci, bych Vám rád představil trochu ji-
nak, než jste možná zvyklí. Slovo „rehabilitace“ zná každý z Vás. Například po 
úraze ruky má rehabilitace za cíl vrátit zraněnému tělu co největší pohyblivost 
a funkčnost. A stejně důležitý úkol má služba sociální rehabilitace. Po tom, co 
člověk prožije duševní nemoc, má možnost společně se službou RÚT, rehabi-
litovat oblasti svého života, které nemoc poškodila. Ať už jde o oblast zaměst-
nání, sociálních kontaktů, bydlení či volného času.  Díky službě na to není sám. 

tak se nejlépe osobně vysvětlí přímo 
klientům náplň nabízené služby. Klienti 
se sami hned na místě mohou s pra-
covnicemi domluvit na další spolupráci.

… Jaké vidíte oblasti pro další rozvoj? 
Spolupráci rozšíří multidisciplinární tým o 
peera (člověk s osobní zkušeností s dušev-
ním onemocněním, který je v dlouhodo-
bé remisi). Další oblastí může být navázání 
pro podporu v samostatném bydlení,  ur-
čitý druh podporovaného bydlení, chrá-
něné byty. Podpořit i volnočasová se-
tkávání lidí s duševním onemocněním.

Setkání multidisciplinárního týmu  Karviná

Hlavní témaHlavní téma

Autor: Petr Horák, Nový Jičín

Lenka Holková
regionální konzultant pro reformu psychiatric-
ké péče v Moravskoslezském kraji

www.slezskadiakonie.cz/sluzby

RÚT Nový Jičín Text: Zuzana Swiderová, Gabriela Lhotská, Vít Raška
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Kulinářské okénkoKulinářské okénkoArchitektonické okénkoArchitektonické okénko
Příběh SILOE Příběh SILOE Text: Renáta Motyková, Veronika RaszkováText: Renáta Motyková, Veronika Raszková

Historie budovy, ve  kterém aktuálně sídlí středisko Slez-Historie budovy, ve  kterém aktuálně sídlí středisko Slez-
ské diakonie SILOE Ostrava, sahá do roku 1906. Pů-ské diakonie SILOE Ostrava, sahá do roku 1906. Pů-
vodně šlo o budovu školy a jako škola byl objekt vyu-vodně šlo o budovu školy a jako škola byl objekt vyu-
žíván až do 70. let 20 století. Objekt známý jako „Stará žíván až do 70. let 20 století. Objekt známý jako „Stará 
škola“ byl otevřen v říjnu roku 1907 jako čtyřtřídní školní škola“ byl otevřen v říjnu roku 1907 jako čtyřtřídní školní 
budova. V roce 1929 pak byla zahájena stavba tělocvičny.budova. V roce 1929 pak byla zahájena stavba tělocvičny.
Jako obecná škola budova sloužila až do roku 1973, Jako obecná škola budova sloužila až do roku 1973, 
kdy byl účel objektu změněn na potřeby sociálních slu-kdy byl účel objektu změněn na potřeby sociálních slu-
žeb. Byly provedeny úpravy k zahájení provozu zařízení žeb. Byly provedeny úpravy k zahájení provozu zařízení 
pro denní a týdenní pobyt pro mentálně postižené děti pro denní a týdenní pobyt pro mentálně postižené děti 
a mládež. Kapacita zařízení tehdy představovala 70 míst a mládež. Kapacita zařízení tehdy představovala 70 míst 
pro oba typy pobytů a pracovalo zde 20 zaměstnanců.pro oba typy pobytů a pracovalo zde 20 zaměstnanců.
V  70. letech začala probíhat stavba několikaproudové sil-V  70. letech začala probíhat stavba několikaproudové sil-
nice, dnes ulice 28. října. V  květnu 1975 bylo rozhodnuto nice, dnes ulice 28. října. V  květnu 1975 bylo rozhodnuto 
o přesunutí celého objektu o 200 metrů dál do městské o přesunutí celého objektu o 200 metrů dál do městské 
části Nová Ves, aby nebránil rozšíření zmíněné silnice. Šlo části Nová Ves, aby nebránil rozšíření zmíněné silnice. Šlo 
o stejnou unikátní technologii přesunu po kolejích, pomo-o stejnou unikátní technologii přesunu po kolejích, pomo-
cí které se stěhoval gotický kostel v  Mostě. Přesun budovy cí které se stěhoval gotický kostel v  Mostě. Přesun budovy 
tělocvičny a školy byl dokončen v  červenci 1977, násled-tělocvičny a školy byl dokončen v  červenci 1977, násled-
ně probíhala rekonstrukce, dostavba spojovacího krčku ně probíhala rekonstrukce, dostavba spojovacího krčku 
školy a tělocvičny a v  roce 1979 byl objekt znovuotevřen. školy a tělocvičny a v  roce 1979 byl objekt znovuotevřen. 

Slezská diakonie sídlí v  této budově, která je ve vlast-Slezská diakonie sídlí v  této budově, která je ve vlast-
nictví Městské části Ostrava-Nová Ves, od roku 2001. nictví Městské části Ostrava-Nová Ves, od roku 2001. 
V  budově poskytovalo službu více sociálních služeb na-V  budově poskytovalo službu více sociálních služeb na-
jednou – středisko SILOE Ostrava-centrum denních slu-jednou – středisko SILOE Ostrava-centrum denních slu-
žeb, odlehčovací služby, dále pečovatelská služba ELIM žeb, odlehčovací služby, dále pečovatelská služba ELIM 
Ostrava, tísňová péče DORKAS Ostrava, Sociální asis-Ostrava, tísňová péče DORKAS Ostrava, Sociální asis-
tence Ostrava, Mateřské centrum Rodinka a Seniorklub. tence Ostrava, Mateřské centrum Rodinka a Seniorklub. 

Začal vzrůstat zájem o odbornou a cíleně zaměřenou Začal vzrůstat zájem o odbornou a cíleně zaměřenou 
práci s lidmi s poruchami paměti. Centrum denních slu-práci s lidmi s poruchami paměti. Centrum denních slu-
žeb se postupně rozšířilo o odlehčovací službu v domác-žeb se postupně rozšířilo o odlehčovací službu v domác-
nostech uživatelů a po uvolnění prostor v budově se po-nostech uživatelů a po uvolnění prostor v budově se po-
stupně rozšiřovala kapacita pobytové odlehčovací služby.stupně rozšiřovala kapacita pobytové odlehčovací služby.
V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce se v V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce se v 
roce 2011 Slezská diakonie ucházela o dotaci na re-roce 2011 Slezská diakonie ucházela o dotaci na re-

Historie budovy, ve kterém Historie budovy, ve kterém 
aktuálně sídlí středisko aktuálně sídlí středisko 

Slezské diakonie SILOE Ost-Slezské diakonie SILOE Ost-
rava, sahá do roku 1906.rava, sahá do roku 1906.

konstrukci budovy tak, aby mohla vzniknout nová po-
bytová služba – domov se zvláštním režimem. Záměr 
projektu byl podán na MPSV v září 2011 pod názvem 
„Kvalitní život i v nemoci“ a zpracovával se finální pro-
jekt. V říjnu 2012 byl projekt schválen a 100 % podpořen. 
Realizace projektu trvala dlouho, ale podařilo se 
a od 1. února 2016 mohla služba přijmout 12 se-
niorů s  poruchami paměti do služby domova se 
zvláštním režimem v nově přistavěném patře. 
Zájem o tuto službu rodinného typu byl obrovský, proto 
došlo za finanční podpory města Ostravy a MSK k rozšíření 
lůžkových kapacit. Z budovy se koncem roku 2017 vystě-
hovaly služby: pečovatelská služba ELIM Ostrava, SAS Os-
trava, administrativní kanceláře a budova tak mohla začít 
sloužit pouze jedné cílové skupině – lidem s  poruchami 
paměti, kteří mohou využívat 3 sociální služby – centrum 
denních služeb, pobytová odlehčovací služba s  5 lůžky 
a domov se zvláštním režimem s  kapacitou 26 klientů. 
Jsme vděční, že v  této budově s  unikátní historií mů-
žeme rozvíjet komplexní podporu a péči lidem s  po-
ruchami paměti od raných stádií až do konce života.

V 70. letech začala 
probíhat stavba něko-
likaproudové silnice, 
dnes ulice 28. října. 
V květnu 1975 bylo 

rozhodnuto o přesunu-
tí celého objektu o 200 
metrů dál do městské 

části Nová Ves, aby 
nebránil rozšíření 

zmíněné silnice. Šlo 
o stejnou unikátní 

technologii přesunu po 
kolejích, pomocí které 

se stěhoval gotický 
kostel v Mostě.

Budova na kolejích

Dělej malé věci s velkou láskou Text: Simona KoniarováText: Simona Koniarová

Tvořivé setkání neboli dílnička je jedna z nejoblíbenějších forem trávení spo-
lečného času našich seniorů. Proto se tato nabídka aktivity koná minimálně 
třikrát v měsíci. Náplň dílny se zpravidla zaměřuje na určitá témata dle ročního 
období, a tak je možno si vyrobit různorodé výtvory, které udělají radost. Při 
posledním tvořivém setkání jsme se zaměřili na rozmanitost vykonávaných 
činností, plánem tedy bylo dát všem možnost výběru, najít se v  něčem, co 
je bude nejvíce bavit. Jednalo se například o práci s  papírem (tvorba zálo-
žek do knih, vystřihování vloček), práci s barvami, práci s přírodním materiá-
lem. Největší úspěch však sklidila činnost, kterou všichni moc dobře známe! 

Před nedávnem jsme obdrželi dva velké pytle krásných ořechů od rodinných 
příslušníků klienta. Říkali jsme si, co s tolika ořechy budeme dělat? Odpověď 
byla jasná, využijeme je na tvořivém setkání. Pány údržbáře jsme požádali 
o kladívka, paní kuchařky o misky a pustili jsme se do práce. Nejen, že 
louskání ořechů mělo ze všech nabízených činností největší úspěch, zjistili 
jsme také, že máme nedostatek kladívek a dokonce i dva pytle ořechů nám 
nestačily. Obrovský zájem, nadšení a radost z louskání ořechů vyvolalo pozi-
tivní ohlasy u všech zúčastněných. Společně jsme tak vzpomínali na tradice 
spojené s ořechy, jejich sbírání, a hlavně na vše, co se z nich dá udělat. Vý-
sledkem dílničky tak nebyly nastříhané vločky, vyrobené záložky či nabarvené 
zimní krajiny, ale tři velké mísy louskaných ořechů! V dalším týdnu následovala 
kulinářská dílnička, nemuseli jsme se dlouho rozmýšlet a hned jsme věděli, co 
budeme kuchtit. Ano, upekli jsme si buchtu z našich ořechů. Propojili jsme tak 
tvořivou a kulinářskou dílnu, aniž bychom to měli v plánu. Vůně buchty se linu-
la celým domovem a s radostí jsme ji rozdávali všem klientům i pracovníkům. 
Všichni jsme si na ni moc pochutnali a měli jsme velkou radost ze společně od-
vedené práce! Dělání, dělání všechny smutky zahání... Dělání, dělání je lék.... 

Obrovský zájem, nadšení a radost z louskání ořechů vyvolalo 
pozitivní ohlasy u všech zúčastněných. Společně jsme tak 

vzpomínali na tradice spojené s ořechy, jejich sbírání, a hlav-
ně na vše, co se z nich dá udělat. Tvořivé setkání neboli dílnička 

je jedna z nejoblíbenějších 
forem trávení společného času 
našich seniorů

RECEPT
Buchta s jablky a ořechy Do mísy dáme 4 vejce, cukr a roz-Do mísy dáme 4 vejce, cukr a roz-

šleháme. Přidáme mouku, skořici, šleháme. Přidáme mouku, skořici, 
kakao, prášek do pečiva a olej. kakao, prášek do pečiva a olej. 

Důkladně promícháme a přidáme Důkladně promícháme a přidáme 
4 hrnky na drobné kostičky nakrá-4 hrnky na drobné kostičky nakrá-

jených oloupaných jablek a hrst jených oloupaných jablek a hrst 
rozdrcených ořechů. Kdo má rád, rozdrcených ořechů. Kdo má rád, 

může přidat i rozinky. Těsto vlijeme může přidat i rozinky. Těsto vlijeme 
na plech vyložený pečícím papírem na plech vyložený pečícím papírem 
a pečeme zhruba 25 minut v troubě a pečeme zhruba 25 minut v troubě 

vyhřáté na 180 stupňů. vyhřáté na 180 stupňů. 

• 4 vejce
• 1 hrnek cukru krupice
• 2 hrnky polohrubé mouky
• ½ lžíce skořice
• 1 lžíce kakaa
• 1 prášek do pečiva
• 1 ½ hrnku oleje
• 4 hrnky jablek 
• 1 hrst vlašských ořechů 
• 1 hrst rozinek

T
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Milí čtenáři,
jeden z příběhů, který mě napadne k tématu solidarity, je příběh dvou maratonců před cí-
lovou rovinou. Když se jednomu z nich udělá špatně a upadne na trati, tak ten druhý, který 
to vidí, se nerozhodne pokračovat, ale sklonit se, nabídnout podporu, navzdory tomu, že 
s velkou pravděpodobností svůj běh nedokončí. Moudrý slovník uvádí definici „solidární-
ho“ jako takového, který je svorný, uvědomuje si svou příslušnost k celku. A definici solida-
rity jako postoje, který se rodí z vědomí nerovnosti ve společnosti – nerovnosti majetku, 
schopností apod. Ve Starém zákoně se píše o tom, že bohatí mají chudé podporovat a „neza-
vřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku.“ Dt 15: 7b-8a. 

Kromě chudých to byly další skupiny potřebných, ke kterým měli být Izraelci vníma-
ví a solidární. Byli to sirotci, vdovy, cizinci. „Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebu-
deš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hos-
ta. Já jsem Hospodin, váš Bůh“ (Lv 19,10). Největším příkladem solidarity jednoznačně 
zůstává sám Bůh, který sestoupil k lidem, když se v Kristu stal člověkem. Sám Nejvyšší 
se solidárně s námi vydal skutečnostem každodenního života. Otázkou pro nás samot-
né je, jak můžeme projevit solidaritu svým bližním, známým i neznámým v tomto roce?

Otázkou pro nás 

samotné je, jak mů-

žeme projevit soli-

daritu svým bližním, 

známým i neznámým 

v tomto roce?

„Vyhýbej se mladické prud-

kosti, usiluj o spravedlnost, 

víru, lásku

 a pokoj s těmi, kdo vzývají 

Pána z čistého srdce. Nepou-

štěj se do hloupých sporů, 

v jakých si libují nepoučení 

lidé. Víš, že vedou jen k hád-

kám. Služebník Kristův se 

nemá hádat, nýbrž má být 

laskavý ke všem, schopný 

učit a být trpělivý.“

2. list Timoteovi 2:22-24

https://www.slezskadiakonie.cz/
https://cs-cz.facebook.com/slezska.diakonie/
https://www.instagram.com/sdiakonie/?hl=cs
https://www.youtube.com/channel/UCClzLUvAtMhZ5PhCeCLRMgA

