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EditorialEditorial
Je mi velkým potěšením Vás všechny srdečně pozdravit po-

prvé v roce 2022. Přeji Vám, ať prožijete následujících 12 měsí-
ců ve zdraví a ať Vás každý den provází Boží láska a požehnání. 

Ve Slezské diakonii jsme nový rok přivítali s radostí, vděč-
ností a nadějí, a to již tradičně Novoroční bohoslužbou, kte-
rá se konala v kostele Na Nivách v Českém Těšíně. Letoš-
ní rok je pro Slezskou církev evangelickou augsburského 
vyznání i pro Slezskou diakonii Rokem výchovy a vzdělávání. 

Vzpomínáte rádi na svá školní léta? Chcete se stále dozví-
dat něco nového? Někteří z Vás možná ještě studují, každo-
pádně, odborníci se shodují, že člověk by se měl učit a vzdě-
lávat celý život. Také si někdy potají řeknete: „Rodiče, nebo 
babička s dědečkem měli pravdu, když mi radili. Proč jsem 
je tehdy neposlechl”? Starší lidé se toho za svůj život naučili 
mnoho a mají letité zkušenosti. Získali nadhled a moudrost. 
Po celá staletí se učí mladší generace od té starší, a ač si to 
možná neuvědomujeme, může tomu být i naopak. Krásným 
příkladem je setkání seniorů a malých dětí. Lidé v seniorském 
věku poskytují životní moudrost, zkušenosti, cenné rady a ti 
malí človíčkové jim připomínají, jaké to je mít úsměv na tváři 
a radovat se z maličkostí. V zaměstnání zase starší pracovníci 
zaučují nové kolegy, předávají jím znalosti a dovednosti, které 
nabyli léty praxe. Nováčkové, jim na oplátku mohou poradit, 
jak lépe a efektivněji pracovat s moderními technologiemi 
a jak se orientovat ve virtuálním světě nebo nových trendech.

Ve Slezské diakonii se potkávají a pracují spolu lidé růz-
ných věkových kategorií. Snažíme se poskytovat individuální 
podporu všem zaměstnancům, ať už například formou zaškolení 

a adaptačního 
procesu, nebo 
Age manage-
mentu. Jsme 
moc rádi, že 
máme otevřené 
oči a srdce. Díky 
tomu se můžeme 
učit jeden od dru-
hého napříč vše-
mi generacemi. 

Věřím, že se něco nového a zajímavého dozvíte také 
v tomto Informátoru, jehož hlavní téma je věnováno 
“Mezigeneračnímu vzdělávání”. Vážení a milí čtenáři, dě-
kuji Vám, že i nadále zachováváte přízeň Slezské diakonii. 

Ráda bych se s Vámi rozloučila biblickým veršem pro Slezskou 
diakonii pro rok 2022: “Milujete-li mne, budete zachovávat 
má přikázání, a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluv-
ce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemů-
že přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť 
s vámi zůstává a ve vás bude”. 
Jan 14, 15 -1

S úctou, 
Zuzana Filipková
ředitelka Slezské diakonie
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Co se událo?Co se událo?
Pestrý rok v BENJAMÍNU KrnovPestrý rok v BENJAMÍNU Krnov

Když se ohlížíme za rokem 2021, 
můžeme s jistotou říct, že byl pest-
rý, a to nás velmi těší. Ano, byl spojen 
s pandemií, která ovlivňovala každé-
ho z nás jak soukromě, tak i pracovně. 
Ale máme velké štěstí, protože i přes 

některé nesnadné chvíle jsme mohli 
společně zažít spoustu věcí. A možná 
díky tomu, že jsme nevěděli, kdy nás 
situace opět tak trochu zastaví, jsme 
využívali každé příležitosti k tomu, aby-
chom prožili společný čas naplno. Díky 
podpoře od Ministerstva zdravotnictví, 
Moravskoslezského kraje, Nadace Roz-
voje Zdraví a Nadace Duha jsme moh-
li uskutečnit tyto zajímavé projekty...

Uspořádali jsme čtyři pobytové akce - 
dvě akce byly určeny klientům denního 
stacionáře, se kterými jsme prožili pět 
dní na bezbariérové chatě a každý den 
jsme si naplnili zajímavým programem, 
od výletů, procházek, přes společné 
tvoření na chatě nebo příjemný relax 
v bazéně či terapii se speciálně vycvi-
čenými canisterapeutickými psy. Jedna 
speciální víkendová akce byla určena 
nejen pro naše klienty, ale také jejich 
blízké. Během tohoto víkendu jsme 
pečujícím a našim klientům nabídli čas 

strávený v příjemném bezbariérovém 
prostředí ve dřevěných srubech, kur-
zy zaměřené na výrobu sýrů, výtvarné 
techniky EBRU nebo prevenci proti bola-
vým zádům. Poslední pobyt byl pro naše 
klienty jednoznačně relaxační - navštívili 
wellness hotel a užili si aktivní odpoči-
nek, tak jak ho máme rádi my všichni. 

Vícedenní pobyty jsme doplnili krát-
kými cestami nejen v okolí města Kr-
nova, ale po Moravskoslezském či Olo-
mouckém kraji. Navštívili jsme ZOO 
v Olomouci, zámek Hradec nad Mora-
vicí, Karlovu studánku, Valašské muze-
um v přírodě a v neposlední řadě jsme 
procestovali zajímavá a krásná místa 
Osoblažska. Za každou společnou chví-
li ať už v denním stacionáři nebo právě 
mimo něj, jsme velmi rádi. Každý den 
usilujeme o to, abychom mohli našim 
klientům zprostředkovat takové zážit-
ky a prožitky, které je obohatí, přine-
sou jim něco nevšedního, a to se nám 
v roce 2021 dle našeho názoru, podařilo.

Autor: Sylva Dorazilová

Autor: Iveta Kuczerová

Autor: Ivana Andrýsková

V POHODĚ rozvíjíme novou spolupráciV POHODĚ rozvíjíme novou spolupráci

V roce 2021 se podařilo ve středisku NZDM POHODA Karviná navázat spolupráci
s místním Klubem seniorů U Lesa. Díky této spolupráci se mohou spo-
lu propojovat generace dětí a seniorů, což přináší radost a poznání ně-
čeho nového. Již několikrát byli klienti NZDM POHODA v roce 2021 na 
návštěvě Klubu seniorů U Lesa. V roce 2022 nás čeká hned několik návštěv, 
a to jak opět v Klubu U Lesa, tak i v nově zrekonstruovaných prostorách na-
šeho střediska. Už se na tato setkání a společné chvíle s nimi moc těšíme. 

Ukončení projektu Podpora pečujících osob v Pobeskydí I a IIUkončení projektu Podpora pečujících osob v Pobeskydí I a II

Od února 2018 do ledna 2022 byl, díky 
ESF OPZ, realizován projekt Podpora pe-
čujících osob v Pobeskydí I a II, r. č. CZ.0
3.2.65/0.0/0.0/16_047/0007210 a r.č. CZ
.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011731. Velké 
poděkování patří týmu projektu, který 
se s námi loučí: 2 terénní pracovnice, ko-
ordinátorka projektu, zdravotní sestra, 
fyzioterapeut. Některé oblíbené aktivity 
projektu se snažíme pro pečující v roce 

2022 zachovat. Jde o svépomocné sku-
piny, setkání s psychologem a fyziotera-
pie formou Feldenkraisovy metody. Če-
káme na schválení projektu donátorem.
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Supervizní setkání v programu INVYSupervizní setkání v programu INVY

Rekonstrukce v domově Rekonstrukce v domově 
pro seniory SAREPTA pro seniory SAREPTA 
v Komorní Lhotcev Komorní Lhotce

Záměr na projekt Chytrá Záměr na projekt Chytrá 
neziskovka pokračuje neziskovka pokračuje 
i v roce 2022i v roce 2022

Rozvoj tranzitníhoRozvoj tranzitního
programu ve Slezské programu ve Slezské 
diakoniidiakonii

V prosinci proběhla individuální setkání koor-
dinátorek programu INVY se supervizory a dob-
rovolníky, tzv. supervize. Osobní setkání jsou 
v posledních dvou covidových letech velmi 
vzácná, proto jsme byli vděčni za osobní su-
pervize, během kterých jsme mohli vyslech-
nout mnohé příběhy a sdílet radosti, starosti 
a dojmy jak dobrovolníků, tak supervizorů. 
Jsme rádi za otevřenost, v jejímž duchu se se-
tkání nesly - díky ní se totiž otevírá největší 
prostor pro růst a hledání řešení různých, ně-
kdy i složitějších situací. Je to čas vytvoře-
ný ke sdílení vzájemných pocitů a myšle-
nek. V INVY jsme tu jeden pro druhého. 

Autor: Kateřina 
Košutová, Kateřina 

Plachtová

Projekt Rozvoj tranzitního programu 
ve Slezské diakonii navazuje na pilot-
ní aktivity v této oblasti z předchozího 
období a věnuje se podpoře studentů 
posledních ročníků a absolventů vzdě-
lávání v rámci speciálních škol Slez-
ské diakonie. Tranzitní program na-
bízí individuální provázení končícím 
studentům a absolventům v období 
přechodu ze školy do dospělého života. 

V tomto projektu, spolufinancované-
ho ze zdrojů Moravskoslezského kraje, 
získalo v roce 2021 individuální pod-
poru 5 studentů/absolventů speciální 
školy Slezské diakonie v Karviné a Ost-
ravě. Spolu s konzultantem mohla vět-
šina zúčastněných absolvovat pracovní 
stáž nebo praxi v běžném pracovním 
prostředí. Přičemž jedna pracovní stáž 
v domově pro seniory Nový domov 
Karviná vyústila pro klientku v získání 
pracovního uplatnění. Závěrečné plá-
novací setkání s každým klientem me-
todou MAPA přineslo nové pohledy 
na to, kam může směřovat další život. 

Přestože byla realizace projektu Roz-

voj tranzitního programu ve Slezské dia-
konii negativně ovlivněna pandemickou 
situací v ČR, podařilo se za krátkou dobu 
dosáhnout pozitivních změn v živo-
tech několika mladých lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením, což po-
tvrdilo předpoklad o vhodnosti tranzit-
ního programu pro speciální školství. 

Děkujeme všem zúčastněným za 
krásnou spolupráci a Moravskoslez-
skému kraji za podporu!

Autor: Soňa KantorováAutor: Lenka Waszutová

Autor: Romana Bélová

Díky projektu „Druhý krok k ERP 
systému“ podpořeného Nadací OSF 
v rámci programu Active Citizens Fund 
i v roce 2022 můžeme spolupracovat 
s konzultantem pro IT řešení našeho 
záměru na digitalizaci procesů v naší 
organizaci. Před Vánoci jsme se sešli 
s členy širšího projektového týmu a 
debatovali o potřebách personálního 
a mzdového programu. Poté se věnovali 
ekonomickým a účetním požadavkům. 

Slezská diakonie získala dotaci z pro-
gramu MPSV Rozvoj a obnova materiál-
ně technické základny sociálních služeb 
na rekonstrukci tří centrálních koupe-
len a 6 pokojů s přidruženými koupel-
nami v objektu domova pro seniory 
SAREPTA Komorní Lhotka. Rekonstruk-
ce bude zahájena v polovině roku 2022 
a jejím cílem je kompletní rekonstruk-
ce určených prostor zahrnující výměnu 
elektroinstalace, kanalizace, nových 
obkladů a úpravy úklidových místností. 

Nyní přichází na řadu další provozní 
potřeby, a to v oblasti majetku a vzdělá-
vání. Ještě nás čeká několik setkání, než 
se skloubí všechny potřeby s možnost-
mi trhu a bude jasno, jaký online systém 
může Slezská diakonie na trhu poptávat. 

Ale postupujeme vpřed!
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Potěšte na Vánoce druhéPotěšte na Vánoce druhé

Dvě nová vozidla s hybridním pohonemDvě nová vozidla s hybridním pohonem

Desátý ročník akce „Potěšte na Vánoce druhé“ opět vy-
kouzlil spoustu úsměvů, potěšil a zpříjemnil Vánoce ženám 
a mužům žijícím v Domově pro seniory v Krnově. Děku-
jeme všem dárcům, kteří se do akce zapojili. Obzvlášť 
moc děkujeme školám a školkám „Základní škole Krnov, 
Janáčkovo náměstí 17; Základní škole a Mateřské ško-
le Zátor; Mateřské škole, Karla Čapka 12 Krnov; Mateřské 
škole Krnov, náměstí Míru 12“, které se do akce již tradič-
ně zapojují a s dětmi vytváří spoustu úžasných dárečků.
Dobrovolnické centrum v Krnově se svými dobrovolníky 
osobně předalo každý váš dárek s přáním krásných Vánoc 
a od obdarovaných vám také posílá vzkaz: 

„Jste moc šikovní. Děkujeme, že na nás myslíte". 

DC realizujeme díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, města 
Krnova, Ministerstva zdravotnictví ČR, obce Osoblaha a Slezské Rudoltice.

Autor: Veronika Židková

Autor: Soňa Kantorová

Realizací projektu podpořeného z pro-
středků IROP posílí TABITA Český Těšín, 
Třanovice, osobní asistence, odlehčova-
cí služby a EUNIKA Karviná, sociálně ak-
tivizační služby pro osoby se zdravotním 
postižením a denní stacionář svoje mate-
riálně technické vybavení. Projekt umož-
ní nákup dvou nových a vůči životnímu 

prostředí šetrných automobilů pro bez-
pečnější a efektivnější mobilitu asisten-
tek a uživatelů služeb střediska EUNIKA. 

Služby osobní asistence a odlehčo-
vací služby tak budou moci uspokojit 
více zájemců a stávajících uživatelů 
tím, že se přiblíží jak časovým (omeze-
né spoje MHD), tak místním (vzdálené 

oblasti podhůří Beskyd) požadavkům 
na službu a zkrátí dobu přesunu mezi 
uživateli. Automobil se bude pohybo-
vat ve městě Český Těšín a okolních ob-
cích a také v obcích Pobeskydí. Projek-
tem podpoříme bezpečné a spolehlivé 
provozování služby. Nový automobil 
totiž nahradí stávající 16 let staré auto. 
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„To nejlepší nakonec.“ Tak by se dala shr-
nout přátelská návštěva střediska SILOE 
Ostrava na druhý svátek vánoční, nedě-
li 26. prosince 2021. Cesta byla spojena 
s různými situacemi testujícími naše do-
vednosti: (a) v ranním mrazu dofouknout 
pneumatiky na zamrzlé pumpě; (b) zvlád-
nout neohlášenou vánoční návštěvu (tu 
chvilku snad počkají), (c) logistická ome-
zení (auto je plné… ok, pojedu příště),
(d) nejistotu (když nás nepustí, předáme 
jim u vchodu alespoň hmotné překvape-
ní), a (e) pohotovost vedoucí na druhý svá-
tek vánoční. Skupinka přátel z okruhu Slezské církve evangelické a.v. však toto vše zvládla. V rámci minidílen solidarity jsme mohli 
na každém patře prožít krásný byť krátký společný čas, zpříjemnit společnou chvíli zpěvem koled, předat vánoční pozdrav (část se 
mohla později i sníst :-) ) a prožít spolu s obyvateli společnou modlitbu. Heslem dílen solidarity se stala výzva ap. Pavla: „Berte bře-
mena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ (Bible, Gal 6,2) Jsem vděčný, že v rámci první oficiální výpravy jsem mohl ochut-
nat, co to znamená v praxi. Kéž Slovo najde úrodnou půdu i v novém roce a třeba zahrádka u SILOE se konečně dá do pohybu. 

Vánoční minidílny Vánoční minidílny 
solidaritysolidarity

Novoroční bohoslužba Slezské diakonieNovoroční bohoslužba Slezské diakonie

Autor: David Pasz

Autor: David Pasz

V pátek 7. ledna 2022 přivítal českotěšínský kostel Na Nivách asi 100 účastní-
ků z několika středisek. V rámci již tradiční novoroční bohoslužby byl prostor pro 
krásné společenství, dobré slovo, písně, poděkování za službu ve jménu před-
stavenstva s reflexí „sešitu života“, a také chvilka ticha, vzpomínek a vděčnos-
ti za „první učitele“ – rodiče. Více napoví úsek z kázání biskupa Tomáše Tyrlíka.

Letošní rok máme v naší církvi i v diakonii Rokem výchovy a vzdělávání. V názvu 
roku jsou „výchova a vzdělávání“ – obě roviny jsou důležité. Mnohdy se stává, že tu 
výchovu rychle přeskočíme a mluvíme o vzdělávání. A prakticky to pak znamená, že 
učíme děti, jaké je hlavní město Ruanda-Burundi (Bujun Bura!), znalosti a mnohé další 
důležité věci. A přitom se zapomíná, že úkolem výchovy je nejen mít znalosti, ale pře-
devším být člověkem, být bližním jeden pro druhého. Uprostřed klikatých cest mezi-
generačního soužití připomenul heslo z dopisu apoštola Pavla: Cílem našeho vyučo-
vání je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. (1. Timoteovi 1,5)
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Autor: Jana Horňáková

Autor: Romana Bélová

Mezigenerační vzděláváníMezigenerační vzdělávání

Pěstounské rodiny Pěstounské rodiny 
a nové technologie a nové technologie 
při vzdělávánípři vzdělávání

Hlavní témaHlavní téma

V rámci Programu pro pěstounské ro-
diny Slezské diakonie připravujeme 
dvakrát ročně nabídku různých forem 

vzdělávání pro pěstouny, kteří mají ze záko-
na povinnost absolvovat 24 hodin školení 
za rok. Tuto nabídku připravujeme s klíčo-
vými pracovnicemi a vycházíme přitom ze 
zpětných vazeb klientů. Nabízíme několik 
možností, ať už to jsou jednodenní kurzy – dopolední či odpo-
lední a jejich různé délky trvání, kluby pro pěstouny, konferen-
ce, individuální vzdělávání nebo víkendové vzdělávací pobyty. 

Současná situace nás přiměla více využívat možnosti online 
vzdělávání. I když v řadách našich pěstounů je hodně senio-
rů, našli se mezi nimi i tako-
ví, kteří se této nové výzvě, 
za pomoci svých potomků, 
rychle přizpůsobili a vzdělá-
vají se online z pohodlí svého 
domova. Zvládají také vyplnění elektronického dotazníku 
zpětné vazby a píší nám komentáře: „Líbí se mi online před-
nášky, děkuji za ně. Více takových lekcí přes PC. Z pohodlí 
domova je to super! Jsem velmi spokojená, sleduji paní lek-
torku již delší dobu na You Tube. Seminář se mi velice líbil 
a těším se na další pokračování. Děkujeme, bylo to výborné.“ 
Klademe přitom důraz na potřeby klientů a snažíme se, aby 

témata byla pro ně aktuální a také zajímavá. Máme v nabíd-
ce semináře o rizicích elektronické komunikace, o netolismu 
a gamblingu a také o tom, jak se s dospívajícími bavit o sexu. 

Mezi nejoblíbenější formy vzdělávání patří víkendové po-
byty, o které je mezi pěstouny velký zájem. Ve zpětných vaz-

bách, mimo jiné, velmi 
pozitivně hodnotí dob-
rou partu pěstounů, 
vzájemné sdílení zku-
šeností mezi sebou, 

zajištění programu pro děti v době jejich vzdělá-
vání a splnění velkého počtu vzdělávacích hodin. 

Usilujeme o to, aby naše nabídka nebyla pro pěstouny jen 
nutností splnit si zákonnou povinnost, ale také příjemným a uži-
tečným zážitkem, aby vzdělávací aktivity využili a také je aktivně 
svou přítomností utvářeli a získané poznatky přenášeli do praxe. 

Vzdělávání vnímáme jako zážitek, kdy svou přítomností 
aktivity mezigeneračně utváříme a získané poznatky 
přenášíme do praxe.

Generace se obohacují!

Život přináší celou řadu příležitostí pro učení – formální, neformální, učení zkušenostmi a mnohdy i překoná-
váním překážek. V Informátoru přinášíme pohled na to, jak se mohou všechny tyto formy učení promítnout 
do vzdělávání mezi generacemi. Je krásné, když jsou lidé v různém věku ochotní předávat si to, co znají, umí nebo za-

žili. Ve Slezské diakonii si vážíme možností oslovovat formálním i neformálním vzděláváním různé generace zaměst-
nanců, klientů a dalších osob a nabízet jim tak příležitosti pro osobní rozvoj nebo zkvalitnění života. Děláme to pro-
střednictvím různorodých projektů a aktivit pro mladé lidi, ale i pro seniory, ale také (ne)obyčejným lidským kontaktem 
a zájmem o druhé. Ať jsou následující texty inspirací a potvrzením, že mezigenerační učení se je velkým bohatstvím.
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Mezigenerační vzdělávání z pohledu age managementuMezigenerační vzdělávání z pohledu age managementu

Dnešní pracovní kolektivy jsou velmi pestré na zastoupení kolegů v rámci různých věkových kategorií. I ve Slezské diakonii máme pět generací v rámci 
našich pracovních týmů. Od kolegů, kteří se narodili kolem roku 1996 až po kolegy, kteří se narodili před rokem 1946. A nebude tomu jinak ani v dalších 

letech. S prodlužováním střední délky života a zejména s posunutím věku pro odchod do starobního důchodu se nevyhnutelně bude vícero generací 
setkávat na jednom pracovišti. 

Co to znamená a co to bude znamenat? Lidé by měli rozu-
mět silným a slabým stránkám jednotlivých generací či 
osobním statusům, ale vždy při respektování individua-

lity a schopnosti každého. Toto poznání nám pomáhá porozu-
mět našim spolupracovníkům, jejich potřebám, požadavkům 
a vedoucím ukazuje cestu pro jejich řízení a rozvoj. Pro kva-
litní vztahy a vzájemné učení je nezbytné se oprostit od růz-
ných předsudků a stereotypů. Předmětem učení se jsou nejen 
tzv. tvrdé dovednosti, jako je ovládání počítače, ale jsou to 
také měkké dovednosti jako trpělivost, náhled, způsob komu-
nikace, přístup k práci i životu. Naučit se můžeme mnohému. 
Potřebujeme akorát otevřenou mysl, schopnost pozorování 
a komunikační dovednosti, které nám umožňují s e ptát, ale
i poskytovat informace, tak, aby byly přínosem. Naše dovednost 

by se pro vzájemné mezigenerační učení dala shrnout tak, že 
potřebujeme se umět a chtít učit, ale být také dobrými učiteli. 

Naše oblast sociálních služeb nabízí spoustu znalostí a do-
vedností, které ovládají starší generace spolupracovníků, ale 
stejně tak mladí kolegové mohou a často přinášejí inovativní 
myšlenky, odvahu ke změnám a dnes tolik potřebné technolo-
gické dovednosti. Nicméně bez ohledu na věk a osobní status 
se v sociálních službách zaměstnanec neobejde bez lidského 
přístupu, respektu k člověku s jeho právy, ale i povinnostmi. 
Nade vše to ale vždy stojí slušná a respektující komunikace. Pře-
ji nám všem pestré pracovní kolektivy nejen ve věkové oblasti, 
ale zejména s ohledem na jejich znalosti a dovednosti. Takové 
kolektivy, kde je Vám moc dobře a ještě se mnohému naučíte! 

Autor: Lenka Waszutová
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Nabídkou vzdělávacích aktivit reagujeme také Nabídkou vzdělávacích aktivit reagujeme také 
na zkušenosti v oblasti age managementuna zkušenosti v oblasti age managementu

Autor: Lucie Ližičková

V roce výchovy a vzdělávání přináší 
i Diakonický institut nová témata 
v oblasti dalšího profesního rozvoje 

v sociálních službách, a to napříč gene-
racemi, které se vzdělávání účastní nebo 
jej vedou. Na základě zpětných vazeb 
z proběhlých aktivit a nastavených osob-
ních rozvojových plánů zaměstnanců 
jsme na letošní rok připravili více než 100 
vzdělávacích aktivit v pestrobarevné pa-
letě jejich forem a zaměření. Témata, kte-
rá jsou v nabídce v roce 2022 zcela nově, 
jsou například Sebekoučing, Manipulace 
v komunikaci a její zvládání, Motivační 
rozhovory v praxi, Facilitace svépomoc-
ných skupin či problematika netolismu. 

Mezi oblíbená témata v návaznosti na 
aktivity a zkušenosti v oblasti age man-
agementu a podpory různých věkových 
skupin zaměstnanců v organizaci již 
třetím rokem patří Den s fyzioterapeu-
tem, který přináší účastníkům informace 
o správné péči o sebe a své tělo v kon-
textu pracovního i osobního života. 
Účastníci si mohou během šesti hodino-
vého vzdělávacího kurzu vyzkoušet pe-
čující a protahovací cviky na záda, zjistit, 
jak správně sedět v práci, jak je důležitý 
správný pohyb nebo jak pomáhá kvalit-
ní strava. Velkým tématem posledních 
let je digitalizace ve společnosti, sociální 
oblast nevyjímaje. V nabídce vzdělává-
ní jsou tak k nalezení i kurzy pro pod-
poru digitálních dovedností. Chceme 
přiblížit digitální prostředí i těm, kteří 

Nová témata v nabídce Diakonického institutu, jako 
jsou digitální dovednosti, sebekoučing či problematika 

netolismu reagují na aktuální potřeby napříč všemi 
generacemi pracovníků působících v sociálních služ-

bách. Další profesní rozvoj je pro každého z nás!

Mezi oblíbená témata 
v návaznosti na aktivity 
a zkušenosti v oblasti age 
managementu a podpory 
různých věkových skupin 
zaměstnanců v organizaci již 
třetím rokem patří Den 
s fyzioterapeutem, který při-
náší účastníkům informace 
o správné péči o sebe a své 
tělo v kontextu pracovního
i osobního života. 

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ 
/Henry Ford/

w
w

w
.diakonickyinstitut.cz

w
w

w
.diakonickyinstitut.cz

s ním nejsou zatím v přátelském vztahu 
a ukázat, že technologií se není třeba bát, 
ale že mohou být výborným pomocníkem. 

Velmi se těšíme na všechny, kteří jsou 
na cestě dalšího profesního rozvoje, kte-
ří hledají odpovědi na své otázky a kteří 
mají zájem se vzdělávat v průběhu celého 
svého života. Jsme připraveni podpořit 
společnou cestu ke kvalitě poskytovaných 
služeb i ke kvalitě vzdělávání. Diakonický 
institut je za účelem vzdělávání otevřen 
také pro pracovníky jiných poskytova-
telů sociálních služeb a další partnery. 
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Dobrovolnictví obohacuje Dobrovolnictví obohacuje 
všechny generacevšechny generace

Dobrovolnictví v sociálních služ-
bách nebo zdravotnických zaříze-
ních je o vzájemném obohacová-

ní se o zážitky a mezilidské vztahy z úplně 
jiného prostředí. Dobrovolnická služba 
dokáže propojit různé generace přiro-
zeným způsobem a podpořit jak uče-
ní, tak předávání zkušeností a znalostí. 

V rámci Dobrovolnického centra se 
nám podařilo zorganizovat setkání se-
niorských klientů střediska ELIM Sto-
nava a dobrovolníků z řad mládeže 
a dorostu evangelického sboru v Karvi-
né MLADOR. V rámci mobilní Kavárny 
u Lidušky nejen seniorům nabídli vlast-
noručně upečený dort, nabídli kávu, čaj, 
ale připravili si pro seniory i hudební 
vystoupení. 

Zcela bez zábran si se seniory sedli 
a povídali si – o životě v domově, životě 
v obci, příbuzných, škole nebo plánech 
do budoucna. Senioři se rádi podělili 
o své vzpomínky a mladé slečny a pá-
nové se zase se zájmem vyptávali na 
události z minulosti ve svém blízkém 
okolí. Bylo opravdu krásné sledovat, 
jak jsou obě strany tímto zaujaté a uží-
vají si společné chvíle. Skvělou zpět-
nou vazbu jsme pak dostali díky insta-
gramovému profilu těchto mladých 
lidí, kdy k fotkám z této akce připsali 
i své pocity a postřehy z tohoto setkání. 

Dobrovolnické centrum vyhlašuje 
v průběhu roku různé kampaně, v rám-
ci kterých se snažíme zaujmout školy, 
zájmové skupiny, kdy žáci a studenti 
vyrábějí krásné výrobky, přání, které 

předáváme s velkou radostí našim uži-
vatelům, právě často seniorům, osobám 
se zdravotním postižením nebo dětem. 

V Dobrovolnickém centru působí také 
seniorští dobrovolníci. Senioři kromě 
smysluplného vyplnění svého volného 
času přinášejí radost našim uživatelům. 
V nízkoprahovém zařízení pro děti a mlá-
dež již řadu let působí dobrovolnice paní 
Jiřinka, která spolu s dětmi vyrábí úžasné 
věci v rámci kreativních dílen. Děti tím 
poznávají nové možnosti, jak mohou 
trávit svůj volný čas a ví, že je zde i další 
člověk, kdo se jim věnuje a má pro ně čas. 
A paní Jiřinka zase ráda vidí jejich úsměv. 

Mezigenerační propojení je výzvou, 
na kterou se v tomto roce Dobrovolnic-
ké centrum zaměřuje. Pokud patříte do 
správné party mladých lidí, stejně tak 
jako jste členem klubu seniorů, aktiv-
ního sboru a dalších skupin a zaujalo 
Vás pomáhat jednotlivě nebo s celou 
skupinou, chcete zažít radost z nezištné 
pomoci, a naopak obohatit se o nové 
zkušenosti, kontaktujte koordinátora 
tuzemského dobrovolnictví ve Slez-
ské diakonii Mgr. Šárku Petrželovou. 

Mezigenerační propojení 
je výzvou, na kterou se 
v tomto roce 
Dobrovolnické centrum 
zaměřuje.

Dobrovolnictví 
v sociálních službách nebo 
zdravotnických zařízeních 
je o vzájemném 
obohacování se 
o zážitky a mezilidské 
vztahy z úplně jiného 
prostředí.

Autor: Šárka Petrželová
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Vnoučata jako budoucí Vnoučata jako budoucí 
generace pečujícíchgenerace pečujících
Autor: Hana Adamčíková

Projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí I a II (2018 – 2022) navázal 
spolupráci se základními školami v Těrlicku a Stonavě. Asi 100 dětí začalo 
více a jinak přemýšlet o životě svých babiček a dědečků. Jsou už více 
vnímavé k jejich potřebám a snaží se pochopit, proč se jejich prarodiče 
chovají právě tak či onak. Seznámily se se situací kdy například, jindy 
banální pití čaje, najednou není jednoduché. 

Lektorky organizovaných workshopů provázely žáky 
teoretickou částí problematiky stáří, poté praktickým 
senzoricko-motorickým prožitkem prostřednictvím Ge-

rontoobleku, který simuluje vysoký věk s různými pohybo-
vými, zrakovými i sluchovými omezeními. Zážitkový byl také 
kurz první pomoci pro mladší i starší žáky, vedený akčním 
vedoucím vzdělávacího a výcvikového střediska Záchranné 
služby Královehradeckého kraje. Divadelní inscenací Slepá 
mapa představily tři studentky JAMU v Brně reálná úskalí péče 
o osobu s Alzheimerovou demencí na příběhu tří generací 
žen. Divadlo nenuceně, někdy vtipným způsobem, podalo in-
formace o tomto onemocnění. Herečky dále připravily simu-
látory demence, které si žáci 9. tříd po představení vyzkoušeli. 

Děti se do všech aktivit rády zapojovaly, projevovaly o pro-
blematiku zájem a ptaly se. Uskutečněné vzdělávací aktivity 
pro mladou generaci s přesahem péče o generaci prarodi-
čů nám daly smysl a slovo vzdělávání získalo nový rozměr. 

Nabízíme vystihující pohled jedné z lektorek, která uči-
la děti pracovat se vzpomínkami prarodičů. Z krátkého 
rozhovoru s žákem je zřejmé, že období stáří a mládí, byť 
vzdálená velkou věkovou hranicí, jsou si docela podobná.

Dnes ve škole program pro děti /4. a 5. třída/ na téma „Stáří“. 
Zvlášť na mě zapůsobil jeden kluk. Říkejme mu třeba Josef. 

Já: „Josefe, budeš taky malovat svého dědečka?“ 
Josef: „Já neumím malovat. Určitě to zkazím!“ 
Já: „Ale to zvládneš. Neboj.“ 
Josef: „Se znám, fakt děsně kreslím.“ 
Já: „Tak tu fotku na papír můžeš aspoň nalepit.“ 
Josef: „Jestli se strefím doprostřed, tak to teda nalepím. Jsem 
strašný i na to lepení.“ 
Já: „A teď si zkusíme takovou hru na paměť.“ Všichni se připra-
vují... až na Josefa. 
Já: „Josefe, kde máš papír a tužku?“ 
Josef: „Já mám strašně blbou paměť... nic nevím. Ani to, co 
jsem snídal... a víte, co ještě mám? Strašně ploché nohy. Mám 
blbou paměť a ploché nohy...“
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Na obsahu hlavního tématu se podíleli autoři:Na obsahu hlavního tématu se podíleli autoři:

Jsme na Vás tak hrdí, milí kolegové!!!

Paní Daniela Kotalová, paní Rad-
mila Sedláčková a pan Vít Go-
ryl byli oceněni! Paní Dani-

ela Kotalová získala i hlavní cenu 
v kategorii Ambulantní sociální služby.  

Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR spolu s Diakonií ČCE ocenila nej-
lepší pečovatelky a pečovatele sociál-
ních služeb a nejlepší sociální pracovníky 
za rok 2020 a 2021 v celostátní národní 
soutěži "Národní cena sociálních služeb". 

Vážení kolegové, upřímně Vám gra-
tulujeme . Těšíme se z Vašeho oceně-
ní, které je vizitkou dobré a poctivé 
práce v sociálních službách a součas-
ně i prestižním oceněním pro naši or-
ganizaci. Přejeme Vám hodně zdra-
ví a hojnost Božího požehnání do 
dalšího profesního a osobního života!

Národní cena sociálních služebNárodní cena sociálních služeb

Lenka WaszutováLenka Waszutová Jana HorňákováJana Horňáková

Šárka PetrželováŠárka Petrželová Hana AdamčíkováHana Adamčíková

Lucie LižičkováLucie Ližičková
Vedoucí Sekce řízení lidských 
zdrojů, tiskový mluvčí

Koordinátorka vzdělávání
Programu pro pěstounské 
rodiny

Koordinátor projektů 
a tuzemského dobrovolnictví

Metodik služby, koordinátor 
projektu Podpora pečujících 
osob v Pobeskydí II

Vedoucí Oddělení kvality 
sociální práce
Člen správní rady 
Diakonického institutu
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Zeptali jsme se oceněných: 
Na co jste ve své dosavadní pracovní dráze hrdý? 
Co pro Vás ocenění znamená? 
Jaké jsou Vaše další profesní plány?

Radmila Radmila 
SedláčkováSedláčková

Daniela KotalováDaniela Kotalová

Vít GorylVít Goryl

1. Ve své pracovní dráze jsem hrdá na 
to, že můžu být velmi prospěšná a uži-
tečná v péči o klienty, kteří se již o sebe 
nemohou z jakéhokoliv důvodu o sebe 
sami postarat.

1. Jsem velmi, rád že se mi daří téměř 15 
let spolehlivě plnit své pracovní povin-
nosti ve prospěch uživatelů naší služby 
v tak prestižní neziskové organizaci 
jakou Slezská diakonie v mých očích 
je. Jsem šťastný že mám již řadu let 
profesní i osobnostní kompetence na 

2. Na toto ocenění jsem hrdá, velmi si 
ho vážím a mám velkou radost z toho, 
že lidi dovedou ocenit, naší ne zrovna 
jednoduchou práci. 

3. Další moje profesní plány jsou stále se 
zdokonalovat. 

to, zvládat nároky spojené 
s mým dlouholetým zaměstnáním, 
které vnímám jako své životní poslání. 
Hlavně však jsem hrdý na to, že jsem 
i přes svůj zdravotní handicap pomohl 
již stovkám uživatelů v terénu, a to je 
podle mého názoru ta nejlepší reklama 
pro značku Slezské diakonie. 

2. Jsem velmi hrdý, že jsem byl Slez-
skou diakonií nominován a poté toto 
významné národní ocenění získal. 
Zisk ceny udělalo radost nejen mě, ale 
i mým kolegům a rodině, za což jim moc 
děkuji. Ocenění je velká motivace na 
další profesní cestě, kdy ještě je přede 
mnou spousta práce tvrdé v obtížných 
podmínkách, proto aby se neustále 
zlepšovaly sociální podmínky uživatelů 
naší služby. 

1. Na otázku, na co jsem ve své profesní 
dráze hrdá, musím odpovědět, že na 
každý úspěch a pokrok mých klientů, 
protože ti jsou zrcadlem mé práce. Když 
se jim daří, byť i po malých krůčcích, 
a když mají motivaci na sobě a svých 
schopnostech pracovat, znamená to, že 
svou práci dělám dobře. 

2. Co pro mě ocenění znamená? Je to 
projev důvěry mých kolegů, kteří mě 
nominovali, bez skvělého pracovního 
kolektivu bych toto ocenění, kterého si 
nesmírně vážím, nikdy nezískala. Stále 
cenu považuji nejen za svou, ale i za 
cenu pro kolegy, které mám velmi ráda 
a na jejichž pomoc se mohu ve všech 
mých pracovních aktivitách naprosto 
spolehnout. 

3. A jaké jsou mé profesní plány? Přímá 
péče - práce s klienty mě stále baví 
a naplňuje. Velmi důležitý je pro mě 
divadelní soubor a vše co s ním souvisí. 
Doufám, že doba bude brzy příznivější, 
a my budeme moci opět hrát, pořádat 
prima představení a setkávání. Těším se 
na nové členy souboru, na společnou 
práci, na všechno, čím se budeme spo-
lečně obohacovat, motivovat. 

3. Pokud mi zdraví dovolí, rád bych ve 
službě ještě pracoval a plnil své povin-
nosti jak nejlépe dovedu. Chci se také 
ještě postavit novým pracovním vý-
zvám. Rád bych pomáhal nově začínají-
cím sociálním pracovníkům, ale zároveň 
byl oporou pro mou přímou nadřízenou 
Ivetu Kuczerovou a kolegyni z týmu. 
Mohu otevřeně říct, že svou pracovní 
kariéru hodlám i nadále dlouhodobě 
spojit právě se Slezskou diakonií 
a pomáhat jako sociální pracovník li-
dem. S tím může jít ruku v ruce i profes-
ní růst v organizaci, ale prioritou pro mě 

je tvorba prestiže oboru sociální práce 
a popularizace Slezské diakonie. 

ELIM Ostrava, pečovatelská služba

EFFATHA Nový Jičín, 
sociálně terapeutické dílny

KONTAKT Karviná, terénní program
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Kulinářské okénkoKulinářské okénko

Cena ĎCena Ď

Máte chuť udělat svým blízkým ra-
dost a potěšit je? Nemělo by to 
být ale náročné jak na čas, tak i na 

peníze? Asi každý z nás zná přísloví „Lás-
ka prochází žaludkem“. Středisko potra-
vinové a materiální pomoci Vám přináší 
nápad a recept z naší Úsporné kuchařky. 

Přemýšlíte nad tím, jak to udě-
lat, když na tom zrovna nejste nejlíp 
a nemůžete si dovolit nakoupit ingre-
dience? Spolu s nápadem má pro vás 
Středisko potravinové a materiální po-
moci řešení, neboť poskytujeme pomoc 
lidem, kteří právě řeší stejný nebo po-
dobný problém jako Vy. Informace o po-
stupu k získání naší pomoci dostanete 
u nejbližšího poskytovatele sociálních slu-
žeb nebo na Úřadě práce ČR, OSPOD atd. 

Autor: Daša Ptáková

MRAMOROVÁ 
BUCHTA

2,5 2 ,5  hrnku polohrubé mouky hrnku polohrubé mouky

1 prášek do pečiva1 prášek do pečiva

1 hrnek krystalového cukru1 hrnek krystalového cukru

1/2 hrnku oleje1/2 hrnku oleje

1 hrnek mléka (i kyselého)1 hrnek mléka (i kyselého)

1 vejce1 vejce

trochu kakaatrochu kakaa

tuk a mouka na plechtuk a mouka na plech

DDo mouky smíchané s práškem do pečiva přidáme cukr, olej, mléko o mouky smíchané s práškem do pečiva přidáme cukr, olej, mléko 

(trochu ponecháme stranou) a vejce . Vše promícháme ve větší míse . (trochu ponecháme stranou) a vejce . Vše promícháme ve větší míse . 

Polovinu hmoty dáme na vyšší vymazaný a moukou vysypaný plech . Polovinu hmoty dáme na vyšší vymazaný a moukou vysypaný plech . 

Do druhé poloviny vmícháme kakao, těsto naředíme zbytkem mléka Do druhé poloviny vmícháme kakao, těsto naředíme zbytkem mléka 

na stejnou hustotu a nalijeme je nepravidelně na první vrstvu . na stejnou hustotu a nalijeme je nepravidelně na první vrstvu . 

Upečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů.Upečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů.

Slezská diakonie získala hlavní 
cenu v soutěži Cena Ď v Kate-
gorii za přínos dobré náladě 

v ČR, ocenění si velmi vážíme. Vní-
máme, že v našich službách je mno-
ho příběhů, které nás spojují a dávají 
naší práci přesah, mnoho situací, kte-
ré si zaslouží náš vděk, mnoho z Vás, 
kdo si zasloužíte naše poděkování.

Sdílíme cenu, kterou Slezská dia-
konie získala mezi všechny naše Ob-
lasti Slezské diakonie i v průběhu 
dalších měsíců, ať její přesah a vyjád-
ření vděčnosti a poděkování můžeme 
předávat dále lidem, kteří věnují svůj 
čas, nasazení, lásku, obětavost, mou-
drost a spolu s námi pomáhají reali-
zaci našeho poslání či nás podporují.

S úctou, 

Zuzana Filipková
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Biblické zamyšleníBiblické zamyšlení

vstoupili jsme do Roku výchovy 
a vzdělávání ve Slezské diakonii, ale 
i SCEAV. Obojí, jak výchova, tak vzdě-
lávání je důležité jak v životě, tak 
i v práci. Chci se dnes s vámi zamyslet 
nad tím, co je základem výchovy. Jed-
nu z odpovědí nalezneme ve verších 2. 
listu Timoteovi 3.kapitole, verše 16.-17.:

„Veškeré Písmo pochází z Božího 
Ducha a je dobré k učení, k usvědčo-
vání, k nápravě, k výchově ve sprave-
dlnosti, aby Boží člověk byl náležitě 
připraven ke každému dobrému dílu.“ 

Podíváme-li se do definice výcho-
vy, kterou nám nabízí Wikipedie, 
tak se dočteme: Výchova (nebo též 
edukace) je cílevědomá, plánovitá 
a všestranná činnost směřující k přípra-
vě člověka pro jeho společenské úkoly 
a osobní život. Výchova je celoživotní 
působení na procesy lidského učení 
a socializaci s cílem přeměny člově-
ka po všech stránkách, tedy tělesné 
i duševní. Výchova je zprostředkování 
znalostí (vzdělání), dovedností a posto-
jů (kompetencí), které jsou přítomny 
v dané společnosti a které se pokládaly 
a pokládají za důležité, předat dalším 
generacím. "Konečným cílem výchovy 
je vštípit dětem mýtus, jenž stmeluje 
identitu určité kultury nebo civilizace." 
Různé koncepce výchovy byly proto 
v průběhu historie lidstva ovlivněny so-

ciokulturními podmínkami a odlišnými 
koncepcemi chápání člověka. Kultur-
ní evoluce však výchovu nevyžaduje. 

Definice je zajímavá, ale Bible nám 
hovoří něco jiného. Základem vý-
chovy by mělo být Písmo svaté, které 
není sbírkou lidských pouček a mou-
drostí nebo nějakých mýtů. Ale po-
chází z Božího Ducha a je v něm Boží 
slovo pro nás lidi, dopis samotného 
Hospodina pro nás, každého osobně. 
To je základem, nebo by alespoň mělo 
být základem našeho života a má nás 
vést životem, učit nás  a vychovávat ve 
spravedlnosti. A proč to všechno? Jako 
Boží lidé bychom měli být náležitě 
připraveni ke každému dobrému dílu.  
Zdá se toho na nás moc? Nikoli, Hospo-
din nás v tom všem provází svým Du-
chem svatým a posiluje nás v konání 
dobra, mnohdy na úkor tohoto světa. 

Na závěr uvedu příklad. Mám malé 
děti a snažíme se je vést ve víře, ale také 
k úctě k Božímu slovu a dalším věcem 
kolem nás. Navštěvujeme i různá se-
tkání a akce v okolí. Jednou jsme se jeli 
podívat na nějaké slavnostní setkání na 
starém evangelickém hřbitově v Karvi-
né. Poslouchali jsme pozdravy a jelikož 
děti vždy, když se chystáme na hřbi-
tov, vezmou svíčky, tak je měli s sebou 
i tam. Nakonec se naše děti objevily 
i v jednom regionálním zpravodajství, 

jak zapalují svíčky. Nebylo by na tom 
nic špatného, ale když je viděli vrstev-
níci, tak se jim začali posmívat, že chodí 
na hřbitov. Dlouze jsme jim museli vy-
světlovat, že mít v úctě lidi a také vzpo-
mínat na zemřelé, není nic špatného...

Proto se nechme i v tomto roce 
ovlivnit Božím slovem nejen ve vý-
chově a vzdělávání, ale také buďme 
připraveni ke konání dobrých činů. 

Milí čtenáři Informátoru, Autor: Natálie Klusová

Milé kolegyně a kolegové, přátelé,Milé kolegyně a kolegové, přátelé,

přejeme Vám nadějeplné a radostné prožití přejeme Vám nadějeplné a radostné prožití 
velikonočních svátků, s připomenutím si toho, velikonočních svátků, s připomenutím si toho, 

že láska je silnější než smrt. Ať můžete toto Boží že láska je silnější než smrt. Ať můžete toto Boží 
tajemství vítězství lásky nad smrtí opět poznávat tajemství vítězství lásky nad smrtí opět poznávat 

a zakoušet. a zakoušet. 

Krásné a požehnané Velikonoce v kruhu blízkých.Krásné a požehnané Velikonoce v kruhu blízkých.

„On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející „On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející 
život v evangeliu.“ 2 Tm 1, 10život v evangeliu.“ 2 Tm 1, 10
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S S NÁMINÁMI......

Pravidelný pořad Slezské diako-
nie S NÁMI... každý měsíc přiná-
ší živý vstup na facebookovém 

profilu Slezské diakonie a rozhovor 
s kolegy a odborníky Slezské diako-
nie, v rámci kterého představujeme 
sociální služby, které poskytujeme 
a samotnou práci a poslání, které re-
alizujeme. Hosty pořadu jsou také 
partneři a zástupci organizací se kte-
rými ve Slezské diakonii sdílíme spo-
lečná témata spolupráce a inspirace. 

Pořad S NÁMI... moderují paní ředitelka Zuzana Filipková, Romana Bélová, náměstkyně ředitelky Slezské diakonie a Lenka 
Waszutová, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů. Sledujte naše živé vysílání na facebooku Slezské diakonie a zapojte se také 
Vy k diskusi na aktuální témata svými otázkami.

Těšíme se na setkání s Vámi
Renáta Větrovcová 


