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77 Rozhovor s Richardem Langerem

EditorialEditorial
Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,

doufám, že jste si užili krásné léto a že jste čas prázdnin a do-
volených mohli prožít podle svých představ, s těmi nejbližšími. 
Prázdniny bývají obvykle obdobím, kdy trávíme více času se 
svou rodinou. Děti se těší, že nebudou muset chodit do školy 
a dospělí zase na to, až si odpočinou od práce. Zažíváme spo-
lečně radostné a pohodové okamžiky. Nejen o prázdninách 
však mohou nastat chvíle, kdy se rodina musí potýkat s mnoha 
problémy a těžkostmi, se kterými si její členové nevědí rady. 
Ale rozhodně na to nemusí být sami! Mohou se obrátit na celou 
řadu odborníků. Ve Slezské diakonii se snažíme podporovat ro-
diny v různých složitých životních situacích. Aktuální číslo In-
formátoru se v hlavním tématu zaměřuje na podporu rodičov-
ských kompetencí. Co si pod tímto pojmem máme představit? 
Rodičem se stáváme už před narozením dítěte.  Snažíme se co 
nejlépe připravit na jeho příchod, nachystat mu postýlku, vý-
bavičku, kočárek… Ne všichni rodiče však k tomu mají vhodné 
podmínky. Obtížná situace také nastává, když se narodí dítě 
nemocné. Rodiče se často cítí bezmocní, zoufalí, neví jak se 
o dítě nejlépe postarat. Komplikací v rodině může být opravdu 
mnoho. Podpora rodičovských kompetencí má za cíl pomoci 
rodinám aktivizovat své vlastní zdroje, případně zapojit širší 
rodinu tak, aby byla zajištěna řádná výchova a příznivý vývoj 
dítěte. Ve Slezské diakonii pomáhají například sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi, nebo služby rané péče. Učí-
me rodiny fungovat samostatně, intenzivně spolupracujeme 
se všemi jejími členy a podporujeme rodinnou soudržnost. 

Ke každé rodině přistupujeme individuálně, citlivě, s respek-
tem a úctou. Vážení a milí čtenáři, přeji Vám pěkné podzim-
ní dny, pokojný návrat do práce po dovolené a dětem po 
prázdninách do školních lavic. 

Ráda bych se s Vámi rozloučila citátem: 
„Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí”. 

S úctou, 
Zuzana Filipková
ředitelka Slezské diakonie
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Co se událo?Co se událo?
EUNIKA a TABITA bez bariérEUNIKA a TABITA bez bariér

Běh pro hospicBěh pro hospic

Cena Ď doputovala do Úseku BrnoCena Ď doputovala do Úseku Brno

Integrovaný regionální operační program Evropské unie 
umožnil  středisku TABITA Český Těšín, Třanovice, ná-
kup nového automobilu Renault Megane plug-in hybrid 
s 5% spoluúčastí Slezské diakonie na pořizovacích ná-
kladech. Poskytování osobní asistence a odlehčovacích 
služeb v terénu Českého Těšína a okolních obcí, dále Třa-
novic a obcí vzdálených do 15 km, tak bude místně i ča-
sově dostupnější. Zároveň bude podpořena kapacita 
a kvalita pohybu naší služby. Projekt nese název EUNIKA 
A TABITA BEZ BARIÉR a přispěje ke zkvalitnění materiálně 
technické základny a k podpoře spolehlivosti a kapacity 
terénních služeb. Automobil má nízkou spotřebu pohon-
ných hmot, čímž sníží i emisní zátěž životního prostředí. Pro-
jekt EUNIKA  a TABITA bez bariér je spolufinancován Evrop-
skou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. 

Připojili jsme se k celostátní kampani 
Běhy pro hospice. Náš šestičlenný tým 
složený z dětí a pracovníků střediska 
LYDIE Český Těšín svou účastí podpořil 
MEDICU Třinec. Běh se konal v Českém 
Těšíně. Hned po registraci jsme mezi 
prvními vystartovali na trať, kde nás 
čekaly zajímavé aktivity. Děti za pod-
pory pracovníků s plným nasazením 
doběhly do cíle, kde obdržely dáreček 
a sladkou perníkovou medaili, která 
byla důkazem, že trochu potu a náma-
hy stojí za to. 

Z rukou paní ředitelky převzaly Cenu Ď vedoucí Úseku Brno 
Markéta Heroutová spolu s PR/FR pracovnicí a koordinátor-
kou homesharingu Radanou Melkovou. Cenu Ď a význam 
jejího udělení v tomto roce právě naší organizaci za přínos 
dobré náladě v ČR jsme sdíleli v Jihomoravském kraji s naši-
mi zaměstnanci, dobrovolníky, partnery i klienty. Píli a pra-
covitost všech jsme symbolicky odměnili malým dárkovým 
balením medu.

Autor: Ivana Andrýsková

Autor: Jana Kadlubcová

Autor: Radana Melková
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Kavárna u JaruškyKavárna u Jarušky

Koncert dětí a žáků školyKoncert dětí a žáků školy

Kavárna v KovákuKavárna v Kováku

Přinášet zajímavé programy s dobrou kávou, ve společnosti 
dobrovolníků, je jedním ze zajímavých programů Dobrovol-
nického centra Slezské diakonie v Krnově. Za první pololetí 
roku 2022 se nám podařilo realizovat 13 kavárniček v Do-
mově pro seniory v Krnově a obci Osoblaha, ve Sdruženém 
zdravotnickém zařízení na oddělení lůžek sociální péče, 
v Charitním domě Salvátor a v sociálně terapeutických díl-
nách Effatha Krnov. Program nám opět tvořili dobrovol-
níci, kteří se podělili o své zkušenosti ze zajímavých cest 
a znalosti historie, spolu s dětmi ze Základní umělecké školy 
v Krnově, které připravily s paní učitelkou Šárkou Richtero-
vou krásné hudební vystoupení a mladými lidmi z Městské-
ho parlamentu Krnov, kteří připravili den plný deskových her. 
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu, 
díky které můžeme projekt realizovat. 

Máte zájem i Vy o dobrovolnickou činnost? Ozvěte se nám! 
dobrovolnicikrnov@slezskadiakonie.cz
fb.com/dobrovolnicikrnov

Autor: Veronika Židková

Autor: Irena Čechová

Autor: Renáta Motyková, Veronika Raszková
Foto: Jan Kubiš

V pondělí 13. 6. 2022 jsme se opět sešli s našimi ukrajinský-
mi přáteli z Kováku u dobré kávy a něčeho na zub. Pozvá-
ní přijala také paní ředitelka SD Zuzana Filipková, zástup-
ci MMO pan Zdeněk Živčák, paní Olga Pelechová a paní 
Lucie Škvaridlová a tisková mluvčí Liberty Ostrava paní 
Barbora Černá Dvořáková. Společné setkání nám zpříjemnili 
tři pejsci a canisterapeutky z Podaných rukou. Ty ukázkou po-
slušnosti svých čtyřnohých přátel rozzářily nejen dětské oči. 
Výbornou kávu připravily kolegyně z Dobrovolnického 
centra Slezské diakonie v Českém Těšíně v rámci mobil-
ní kavárny. Ukrajinské maminky a babičky pro všechny 
připravily výborné tradiční pochoutky, palačinky, va-
renyky, pirohy sladké i slané. Postě radost na jazyku.
Setkání u kávy neproběhlo poprvé, ale až nyní nás doja-
lo, odkud kam se posunulo. „Od nočního čekání na au-
tobus uprostřed hromad krabic, postupnými kroky přes 
nové a nové lidi, vetší prostory, nesmělou komunika-
ci a chaotickou pomoc… a s příchodem naší koordiná-
torky Natálky mílovými kroky k tomu, co vidíme dnes.“

Zaplněný kostel Na Nivách v Českém Těšíně se rozezněl 
křesťanskými písněmi a scénkami v podání dětí a žáků ško-
ly Slezské diakonie. Koncertem prováděl J. A. Komenský, 
do kterého se převtělil žák střední školy. Radost, se kterou 
děti a žáci vystupovali, jejich široké úsměvy, zářící oči, ba-
revné rekvizity, rozmanité hudební nástroje a texty písní, 
zasáhly celé publikum, které se spontánně přidávalo ke 
zpěvu rytmických písní. Se žáky vystupovali i dva studen-
ti z diakonie v německém Lemgu, se kterou má Slezská 
diakonie dlouhodobou spolupráci a kteří se svými učite-
li absolvovali ve službách a ve školách dvoutýdenní stáž. 
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Sdílíme zkušenostiSdílíme zkušenosti

Polévka na dlažběPolévka na dlažbě Ocenění pro tým Housing FirstOcenění pro tým Housing First

Autor: Jana Jarošová

Autor: Kateřina Gavendová Autor: Dita Kendziorová

Autor: Renáta Motyková, Veronika Raszková
Foto: Jan Kubiš

Závěrečná konference projektu Podpora duše II, s názvem 
Podporou duše k reformě péče o duševní zdraví, kterou po-
řádal Moravskoslezský kraj, přinesla mnoho zajímavých pří-
spěvků organizací, které se věnují podpoře lidí s duševním 
onemocněním a byly do projektu Podpora duše II. různou 
formou zapojeny. Své zkušenosti zde sdílel i multidisciplinár-
ní terénní tým střediska RÚT Třinec, sociální rehabilitace. 

Poděkování za šíření přístupu Housing First a výbornou 
spolupráci v rámci projektu MPSV Podpora sociálního byd-
lení pro Slezskou diakonii převzala Dita Kendziorová, která 
se spolu s Magdalenou Lackovou zúčastnila dvoudenní jar-
ní konference Housing First a budoucnost sociálního byd-
lení v ČR.  Konference se uskutečnila v Praze a byla pořádá-
na Ministerstvem práce a sociálních věcí a Platformou pro 
sociální bydlení. Sdílely se zkušenosti realizátorů projektů 
Housing First, hodnotily závěrečné výsledky těchto projek-
tů, a také byla představena nová výzva na bydlení, financo-
vaná z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). 
Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR. 

Proběhl první ročník akce Polévka na dlažbě, kterou pořáda-
la organizace Šance Podaná Ruka, z.ú. Cílem akce bylo pre-
zentovat sociální služby široké veřejnosti a také navázat kon-
takty mezi pracovníky různých služeb navzájem. Za Slezskou 
diakonii přijalo pozvání středisko BETHEL Třinec, TABITA 
Třinec, JORDÁN/ARCHA/NOE Třinec, a poradna ELPIS Třinec. 
Jak už vyplývá z názvu, hlavní náplní dopoledne bylo vaře-
ní a následné ochutnávání polévek, které vařili zaměstnanci 
a někdy i klienti konkrétních služeb. Hodnotit chuť a kvalitu 
uvařených polévek mohla široká veřejnost a také odborná 
porota složená z profesionálních kuchařů a zástupce magis-
trátu. Celé dopoledne se neslo v přátelském duchu a pozi-
tivní atmosféře. I přes drobné technické problémy se všem 
podařilo polévku uvařit a kdo chtěl, mohl ochutnávat. Pro 
děti byl nachystaný skákací hrad, cukrová vata a popcorn. 
Během dopoledne vystoupili žáci ZUŠ Třinec a svým zpěvem 
zpříjemňovali už tak velmi slunečný den. 
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další shledání. 
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Stáž v Diaconii Valdese Stáž v Diaconii Valdese 

Cena Modrého slona Cena Modrého slona 

Zahraniční praxe studentůZahraniční praxe studentů

Autor: Romana Bélová

Autor: Dana Koukolová

Autor: Tereza Palátová

S kolegyněmi ze SILOE Ostrava a SAREPTY Komorní Lhotka jsme se vypravili na 
stáž do italské Valdenské diakonie v Torre Pellice, abychom načerpaly informace, 
inspiraci, dovednosti a dobrou praxi při zavádění konceptu Dementia Friendly 
Communities (DFC). Byla to nezapomenutelná zkušenost plná osobních setkání 
s lidmi, pro které je důstojnost člověka a hodnota jeho života na prvním místě. 
Měly jsme možnost setkat se také s osobami s demencí a ambasadory přístupu 
DFC, jejichž moudrost a laskavost nás objímala. Kromě sdílení praxe v Rifugio Re 
Carlo Alberto v Torre Pellice jsme se mohli podívat na DFC v praxi měst Torino 
a Ivrea. Děkujeme Diaconia Valdese za úžasné přijetí a za sdílení dobré praxe 
a těšíme se na pokračování naší spolupráce. Především se těšíme na to, až uve-
deme koncept Dementia Friendly Communities do naší praxe. Tato cesta moh-
la být realizována díky finanční podpoře z Evropské unie z programu Erasmus+ 
Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců v oblasti vzdělávání 
dospělých v rámci projektu Dementia Friendly Communities v České republice. 
S kolegyněmi z Itálie se uvidíme ve Slezské diakonii na podzim letošního roku, kdy 
budeme pokračovat ve vzdělávání a plánovat kroky k realizaci inovace. 

Ukončili jsme zahraniční praxe studentů výchovně vzdě-
lávacího oboru z německé vyšší odborné školy Eben Ezer 
v Lemgu. Byl to úžasný čas pro studenty, učitele, klienty i pra-
covníky našich služeb. Byl zde prostor se od sebe navzájem 
učit, získávat nové zkušenosti a poznávat vzájemné kultury. 
Jsme vděční, že se celý projekt mohl díky Erasmus + uskuteč-
nit, a těšíme se co pro nás má vzájemná spolupráce s nadací 
Eben Ezer v Lemgu připraveno do dalších let. 

Paní Magda Golasowská, klientka našich sociálně tera-
peutických dílen EFFATHA Karviná obdržela hlavní cenu 
prezentovanou v XVII. ročníku celostátní soutěže o CENU 
MODRÉHO SLONA 2022 v kombinované technice za 
koláž „MÚZA HANKA“. Srdečně paní Magdě blahopřeje-
me, klienti a zaměstnanci sociálně terapeutických dílen 
EFFATHA Karviná. 
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Richard LangerRichard Langer

Dítě a náhradní rodinaDítě a náhradní rodina
Autor: Jana Horňáková

9. ročník Výroční konference „Dítě a náhradní rodina“ Pro-
gramu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie proběhl 
na téma TRAUMA. Z řad odborníků hovořili: MUDr. Jana 
Schwarzová - vedoucí lékař lůžkové stanice psychiatric-
kého oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Michal 
Raszka, PhD. - psychiatr CNS – Centra Třinec, psychotera-
peut a lektor, Bc. Ingrid Kubiszová - vedoucí Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi ve Frýdku-Místku (Slezská 
diakonie) a také terapeut v soukromé praxi. Konferenci oži-
vil velmi dojemný osobní příběh pěstounky Dany Gezové. 

ROZHOVORROZHOVOR

Kdo vymyslel cenu Ď? Proč vznikla Kategorie za šíření dobré nálady? 

V čem jsou nové prvky ceny Ď do budoucna? 

Máte vzkaz pro naše kolegyně a kolegy 
ze Slezské diakonie? 

„Dobrý den. Prosím. Děkuji. Nashledanou. Když tyto 4 věci dělám upřímně tak fungují.“ 
Toto jsou slova pana Richarda Langera, autora Cena Ď, který navštívil 

Slezskou diakonii a přijal pozvání do pořadu S NÁMI. 

Během covidu jsem zjistil, že loni bylo 
úspěšné, když jsme textové nominace 
začali dávat nejen na web, ale také na 
facebook. Udělali jsme tedy novou ka-
tegorii, která umožnila sdílet nominace 
na facebooku z toho důvodu, aby ty pří-
běhy a počiny se dostaly dále a nomina-
ce se staly inspirací pro více lidí. Navíc 
jsme dnes v době technologií, využije-
me jednoduchost natočení nominace 
na mobil. Není třeba se toho bát, není 
důležité, jak video vypadá, důležitý je 
obsah! Tedy je novinkou video nomi-
nace, cenu facebookové veřejnosti zís-
ká nominace, která má nejvíce sdílení. 

Cena Ď mě napadla v roce 2000 
u moře, nejde ale jen o cenu Ď, ale ať 
je to cokoliv, když dostanete nápad, 
což není Vaše zásluha, je to dar. Vy 
pak o nápadu mluvíte, vyprávíte, jaký 
ten nápad máte, hodinu ho popisuje-
te,  ale v té vteřině ten nápad celý víte.  
Nápad dostane hodně lidí, zásluha je 
až v té chvíli, kdy ten nápad začnete 
realizovat a dáte si s tím poté tu práci. 
Nutno podotknout, zdůraznit, že mě 
ta práce baví. Díky ceně Ď se setkávám 
a svůj čas naplňuji s dobrýma lidma

Přišla doba covidu a všichni byli ne-
šťastní. Já jako šachista, přemýšlím 
tahy dopředu, již na podzim 2019 jsem 
měl strach, jak to bude, takže jsem již 
s předstihem přemýšlel, jak tomu čelit. 
Můj děda plodil děti za 2. světové války, 
tedy musel babičku milovat a zapome-
nout na to, že mají nedostatek, nevěděl, 
zdali se domů vrátí.. vždy si vzpomenu 
na dědu, jakto, že on mohl být šťastný 
za války? Vnímám, že mám povinnost, 
když já nejsem ve válce, v trestu, nej-
sem právě nemocný, tak já, vůči těm, 
co to štěstí nemají, mám povinnost 
tu dobrou náladu táhnout a šířit dále! 

Cena Ď to jste Vy, Vy jí dáváte ten život, 
bez Vás by cena Ď nebyla. 

Celý rozhovor nejen 
o vděčnosti najdete na 

YouTube Slezské diakonie 
v rámci pořadu S NÁMI… 
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Podpora rodičovských Podpora rodičovských 
kompetencíkompetencí

Hlavní témaHlavní téma

Rodina je živý organismus fungující ve vzájemných vztazích, 
okolnostech, komunikaci, ale také ve zvládání výzev, které 
přináší život nebo je tvoříme vlastními rozhodnutími. Být 

rodičem je dar, ale také velká zodpovědnost za podmínky pro 
start životní cesty dětí, které nám jsou darovány. Ve službách 
Slezské diakonie zaměřených na rodiny, zejména rodiny proží-
vající obtížné životní situace, podporujeme rodiče v tom, aby 
děti mohly do života kráčet s co nejlepší „výbavou“ pro zvládá-
ní toho, co život přináší. V hlavním tématu se věnujeme právě 
službám, které podporují rozvoj rodičovských kompetencí tak, 
aby rodina mohla být místem přijetí a bezpečí. Není to snad-
ný úkol, ale je to úkol, který stojí za to. Chceme se s Vámi po-
dělit o to, co všechno naše služby pro ohrožené rodiny přináší.

Autor: Romana Bélová

Autor: Martina Vilimová, vedoucí střediska

Když se na jaře roku 2020 na základě usnesení vlády ČR 
dočasně uzavřelo několik druhů sociálních služeb napříč 
Českou republikou, byl to zcela jistě bezprecedentní krok. 

Rozhodnutí jsem racionálně chápala, přesto se po několika 
měsících do mého života vkradly palčivé otázky. Nebylo dne, 
aby mne dokola vnitřně neužíraly otázky jako: „Má tvá práce 
vůbec nějaký smysl? Je naše služba důležitá, když si nás jen 
tak zavřou?” Musela jsem se zastavit a začít si klást jiné otázky. 
„Z čeho máš ve službě radost? Co obdivuješ? Za co jsi vděčná? 
Co ti dělá starosti? Co ti není jedno? Co ses o rodinách naučila?”

Mám radost z každého pokroku, který u rodin s dětmi za-
znamenáme. I když to jsou většinou jen dílčí úspěchy, každý 
z nich je cenný a má smysl. Obdivuji pracovníky, kteří pravidel-
ně docházejí do vyloučených lokalit, do ubytoven. Obdivuji je-
jich trpělivost, nasazení a energii, kterou klientům věnují. Jsem 
vděčná za Naemi Wilke Stift z německého Guben, za jejich štěd-
rost, kdy pořizují dětem našich klientů vánoční dárky. Mnohdy 
to jsou jediné dárky, které pod stromečkem najdou. Vždy, když 
se ocitnu na ubytovně, hluboce se mě dotýká, že tolik dětí žije 
v podmínkách, kde není bezpečno, kde je nedostatek soukro-
mí, kde chybí prostor pro hru. Chtěla bych mít takový domov? 
Často si říkám, jak se těmto dětem povede, až budou dospě-
lí a jak to ovlivní naši společnost. Toto mi určitě není jedno. 

Cennou lekcí je poznání, že rodiče ve službě SAS se mnohdy 
snaží dělat vše tak, jak nejlépe umí a dovedou. Jako ostatní chtě-
jí být dobrými rodiči.

Jak vnímám sociálně aktivizační služby?Jak vnímám sociálně aktivizační služby?
SOCIÁLNÍ ASISTENCESOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín Ostrava, Bohumín
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Autor: Petra Ženatová, sociální pracovnice

Autor: Petra Zemanová, sociální pracovnice

„Přece nebudu dávat dceru na vyšetření do poradny, 
není postižená.“ Nebo: „Ne, ve středisku výchovné 
péče jsem to raději neříkala, bála jsem se, že…“ 

S takovými a podobnými reakcemi se setkáváme u našich 
klientů. Rodiče, se kterými pracujeme, si často prošli nároč-
nými situacemi a setkali se s různými reakcemi odborníků. 
Někdy mají pocit, že své děti musí chránit proti všem, a ja-
kýkoliv zásah do rodiny nebo výchovy vnímají negativně. 
Jindy jim jen chybí dostatek informací, a proto mají strach. 
Vzhledem k povaze naší práce, kdy docházíme každý tý-
den do rodiny, máme časový prostor si s klienty povídat 
a otevírat nejrůznější témata. Postupně se můžeme vzájem-
ně poznávat a získávat si jejich důvěru. To vytváří prostor 
k tomu, abychom mohli pracovat na posilování důvěry ro-
dičů v další odborníky, kteří jim mohou při řešení problémů 
nejen s dětmi efektivně pomoci. Otevírá jim to možnost 
v případě potřeby požádat o pomoc a nebýt na vše sám. 
       A někdy stačí jen maličkost, např. si s rodiči v klidu sednout 
a vysvětlit jim, že vyšetření školní zralosti v pedagogicko-
-psychologické poradně je zcela běžná věc, že děti vyšetření 
většinou baví, protože se provádí formou hry a jim to po-
může se zodpovědně rozhodnout, co bude pro dítě nejlepší. 

V případě potřeby můžeme nabídnout i doprovod. Tím 
alespoň částečně odbouráme strach rodičů ze vstupu do ne-
známého prostředí a podpoříme jejich důvěru v sebe sama, 
že jsou schopni situaci zvládnout. A příště už to možná pů-
jde i bez doprovodu… Věřím, že každá profese má svá úskalí. V mé práci po-

važuji za velké úskalí to, že ve společnosti není práce 
sociálního pracovníka dostatečně pochopena. Ob-

čas mi lidé naznačují, že má práce není důležitá. Já však ve 
své práci vidím příležitost pomoci rodinám se v některých 
věcech takzvaně „neplácat“. Snažím se klientům zvednout 
důvěru v sebe sama. Pocit úspěchu dává klientům sílu sna-
žit se dál. Někdy je to 
těžké, úspěchu čas-
to předcházejí ne-
úspěchy, kterým se 
snažíme společně 
s klienty čelit a ne-
vzdávat se. Naučila 
jsem se, že často lidé sledují jeden veliký cíl a pokud se jim 
dlouhodobě nedaří jej dosáhnout, ztrácí chuť i motivaci. 
Naše služba se rodinám snaží ukázat, že i malé úspěchy je 
posouvají vpřed při řešení jejich obtížné situace.  S kolegy-
němi podporujeme a motivujeme klienty k lepšímu pří-
stupu k životu. Při práci myslím především na děti, které 
v těchto rodinách vyrůstají. Chci, aby měly pocit bezpečí, 
jistoty a hlavně možnost volby žít jinak, než jejich rodiče. 

Doufám, že to co předávám rodinám, se v budoucnu 
odrazí v jejich přístupu k životu a výchově dětí. Snažím se 
podporovat kompetence rodičů tak, aby mohli jít svým 
dětem dobrým příkladem. Protože prostředí rodiny je 
to, co utváří nejen naši osobnost, ale i náš budoucí život. 

Naše služba se rodinám 
snaží ukázat, že i malé 
úspěchy je posouvají 
vpřed při řešení jejich 
obtížné situace.

Na důvěře záležíNa důvěře záleží

Příležitosti a úskalí sociálně Příležitosti a úskalí sociálně 
aktivizační služby z mého pohleduaktivizační služby z mého pohledu
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Autor: Lenka Mišková, sociální pracovnice

Ptala se: Martina Karpitschková, sociální pracovnice

Jak jste se dostala ke službě sociální 
asistence? 

Objevily se, během spolupráce s pracov-
níkem SAS, další požadavky na pomoc se 
kterými jste potřebovala poradit? 

Jste spokojená s pracovníkem, který za 
Vámi dochází? Co nejvíce oceňujete? 

Co byste řekla těm, kteří váhají 
s využitím služby? 

Jaká byla Vaše aktuální 
potřeba? 

O službě sociální asistence jsem se 
dozvěděla od své kurátorky OSPOD 
p. Wronové, která následně dohodla 
společné jednání, kdy došlo k uzavření 
spolupráce.

Ano. Následně jsme potřebovali pomoc s nezvladatelným chováním syna Tibora, 
který byl umístěn do Psychiatrické léčebny v Opavě a poté byl umístěn v Dětském 
domově. Potřebovali jsme také pomoc s hledáním bytu a práce, pomoc s vyřizo-
váním ve škole a v různých institucích, pomoc s nakládáním s financemi a také 
pomoc s přípravou dcer do školy. 

Můj syn odcizil v místním obchodě au-
tíčko. Nevěděli jsme, proč to udělal. Po-
licie krádež ohlásila na OSPOD.

S prací sociální pracovnice paní Marti-
ny jsem velice spokojená. Oceňuji její 
pomoc, ochotu, rady a lidský přístup. 

Službu sociální asistence bych doporučila všem, kteří potřebují pomoc a nejsou 
si jistí, co a jak mají dělat. Mě osobně spolupráce velmi pomohla a dále pomá-
há. Když někdy nevím jak se zachovat nebo co dělat, tak mi paní Martina poradí. 
Mohu ji kdykoliv kontaktovat. 

Tam, kde rodiče na vše nestačí a rodina se tak na-
chází v obtížné životní situaci, tam moje práce za-
číná. Jak s klienty ale začít spolupracovat, a jak se 

jim pokusit pomoci, když nám ze začátku vůbec nevěří? 
To je, dle mého, ta nejsilnější a nejčastější výzva. Důvě-
ra. Pomalými krůčky budovat něco, co v případě úspě-
chu, může pomoci budovat důvěru i v jiné odborníky. 

Koho pak v práci baví hledat stále nové a nové možnosti 
řešení, má pak v naší službě žně. Nejde o službu jako tako-
vou, jde především o nás. O pracovníky. Být pro naše klienty 
tady a teď. Osobnost každého člověka, jeho přesvědčení, pri-
ority, hodnoty a vize. To vše se v naší práci odráží. Každý z nás 
se snaží rodinám různými způsoby pomoci a nějak správně 
je nasměrovat, avšak každý tak nějak po svém. Nevidím 
v tom nic špatného, protože v naší práci se tak odráží i velký 
kus nás samotných. 

Ale, jako asi každá práce, pak i ta naše má svá úskalí. Pra-
covníci, a všeobecně lidé, jsou od přírody zvědaví tvorové 
a mnohdy nejsou lhostejní k tomu, co vidí. V terénu se často 
nacházíme ve vyloučených lokalitách, i na rizikových mís-
tech a emoce nám silně pracují. Člověk se proto časem musí 
naučit radovat i z maličkostí. Z malých úspěchů, které se na-
konec spojí a vytvoří celek. A když se nakonec s naší pomocí, 
byť jen jedna jediná rodina z této lokality odstěhuje, pak je 
polovina práce za námi. 

Vraťme se proto ještě na chvilku k výzvám. Každý z nás jis-
tě někdy zaslechl větu „I my jsme totiž schopní toho, čeho 
dosáhli jiní“. Ano, musím jim dát za pravdu. Stačilo jenom 
chtít. Chtít být službě a lidem prospěšný. 

Rozhovor s klientkouRozhovor s klientkou

Výzvy a úskalí sociálně Výzvy a úskalí sociálně 
aktivizační službyaktivizační služby

www.slezskadiakonie.czwww.slezskadiakonie.cz 558 764 333558 764 333
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Autor: Veronika Žilková, sociální pracovnice

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Or-
lová je sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s nezletilými dětmi.

Sociální pracovnice doprovází ro-
diny při řešení nebo zmírnění jejich 
nepříznivé sociální situace a navště-
vují je přímo v jejich domácnostech. 
Rodinám také poskytují doprovo-
dy na potřebné úřady a instituce za 
účelem lepší prostorové orientace 
nebo posilování jejich sociálních 
kompetencí při různých jednáních. 

Cílem služby je mimo jiné posilo-
vání rodičovských kompetencí. Rodi-
čovské kompetence jsou souborem 
dovedností a znalostí, které by měl 
mít každý rodič. Zahrnuje schopnost 
zvládnout základní péči o dítě, tedy 
o jeho zdravotní stav,  rozvíjet doved-
nosti a schopnosti dítěte přiměřených 

jejich věku, zajistit stabilní vhodné 
bydlení a pravidelný finanční příjem 
rodiny a umožnit mu vzdělávat se. 
Zajistit dítěti bezpečí a stabilitu, tedy 
bezpečný domov, projevovat dítěti 
lásku, udržovat kontakty se širší rodi-
nou, blízkým okolím i podporovat vy-
tváření vztahů s vrstevníky. Součástí 
kompetencí rodičů by měla být i dů-
sledná výchova a vedení dítěte, být mu 
životním vzorem, vypěstovat v dítěti 
smysl pro odpovědnost a pevnou vůli. 

Na otázku "Co jsou to rodičovské 
kompetence?" jedna maminka odpo-
vídá: "Umět se dobře postarat o své 
děti, aby byly zdravé, měly střechu 
nad hlavou, měly co jíst a chodily do 
školy." Jiná maminka to doplňuje slovy 
"být jim vzorem a dobře je vychovat“. 

Věnujme dětem veškerou potřebnou péči a lásku, protože 
děti jsou naše budoucnost. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s nezletilými dětmis nezletilými dětmi

SOCIÁLNÍ ASISTENCE SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, OrlováKarviná, Orlová
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Být rodičem je vnímámo jako vzácný dar, díky kterému můžeme prožívat ty nejkrásnější oka-
mžiky v životě. Avšak ne vždy je vše zalité sluncem a každý rodič mi dá zajisté za pravdu, že bytí 
rodičem někdy není vůbec jednoduché. Život se totiž nemusí vyvíjet úplně tak, jak bychom si 
představovali a mnohdy musíme čelit překážkám, které se nám může, ale také nemusí dařit 
překonávat. Ve chvíli, kdy na zdolávání životních problémů nestačí naše vlastní síly ani pomoc 
rodiny, přátel a nejbližších přichází na řadu možnost využít odbornou pomoc, tou může být 
například sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. V následujícím rozhovoru bych Vám 
ráda představila pracovnici, která rodinám poskytuje pomoc a podporu v těžkých okamžicích 
a jelikož je na své pozici zatím krátce seznámí Vás s jejím očekáváním, úskalími i radostmi její 
každodenní práce. 

Práce sociálního pracovníka, je ta, kterou jsi si vysnila nebo 
jsi se k ní dostala náhodně? 

Jaké očekávání jsi od práce v sociálně aktivizační službě 
měla a naplňují se? 

Jaké očekávání jsi od práce v sociálně aktivizační službě 
měla a naplňují se? 

Domníváš se, že člověk musí disponovat konkrétními zna-
lostmi, dovednostmi, osobními charakteristikami, aby mohl 
vykonávat tuto profesi?

Máš nějaký konkrétní důvod, proč jsi si vybrala tuto cílovou 
skupinu? 

Co Tě na Tvé práci těší? 

Již odmala jsem věděla, že bych chtěla pracovat s lidmi, 
avšak neměla jsem příliš jasno v jaké oblasti  by to mělo být. 
V průběhu času, kdy jsem dospívala a zamýšlela se nad tím, 
jakým směrem bych se v profesní sféře měla dát, se sociální 
pracovnice stala jasná volba. Jsem moc ráda, že jsem si tento 
svůj malý sen mohla splnit, a že můžu nyní dělat práci, která 
mi dává smysl a naplňuje mě. Toto je podle mě nejdůležitěj-
ší, protože jen když člověk dělá svou práci rád a srdcem, tak 
ji dělá správně.

Přiznám se, že se mi o práci ve službě SAS zmínila kamarád-
ka, že tam budou hledat novou pracovnici, jestli bych se 
nechtěla zkusit přihlásit. Jelikož jsem předtím dělala s úplně 
jinou cílovou skupinou – se seniory, tak jsem to brala jako 
výzvu a jako možnost rozšířit své znalosti o jinou cílovou 
skupinu. Když jsem do této služby nastupovala, tak jsem 
byla plná nadšení, že každý klient, který uzavře smlouvu se 
službou SAS najednou změní svůj život k lepšímu. Následně 
jsem zjistila, že tak to bohužel nefunguje a cesta ke změně je 
mnohdy opravdu náročná. 

Myslím si, že určitě ano. Hlavně co se týče těch charaktero-
vých vlastností. Každý sociální pracovník by měl umět klien-
tovi aktivně naslouchat, měl by být empatický a brát klienta 
takového, jaký je. To jsou podle mě charakteristiky, které už 
člověk musí mít v sobě. Díky praxe pak může stavět na teo-
retických znalostech získaných na škole či při jiném násled-
ném vzdělávání. 

Konkrétní důvod nemám. Jak jsem již zmiňovala, tak jsem se 
k této cílové skupině dostala zcela náhodou a musím říct, že 
nelituji. Jsem moc ráda, že mi Slezská diakonie dala důvěru 
a do služby SAS mě přijala i přesto, že mohla dát přednost 
někomu s mnoholetou praxí. 

Největší radost mi dělá, když vidím, že jsme s klienty udělali 
nějaký posun.

Určitě ano. Vždycky jsem věděla, že jsou sociálně slabší rodiny, ale nikdy jsem se dopodrobna nezamýšlela nad tím, co všech-
no tento pojem obnáší. Jedná se o silné téma, a to hlavně proto, protože konkrétně my pracujeme s rodinami, kde jsou děti. 
A o to těžší to potom pro nás je, když vidíme, že je v rodině opravdu něco špatně a trpí tím ty děti. Díky této službě jsem si ale 
uvědomila, že ne vždy musí být vše černé, jak se někdy zdá. I přesto, že to některé rodiny nemají lehké, tak nikdy není pozdě 
na změnu. Myslím si, že služba SAS má pro rodiny smysl.

Autor: Martina Lenczowská, koordinátor  služby

Sociálně aktivizační služby TřinecSociálně aktivizační služby Třinec

Moniko, ráda bych se zeptala: Moniko, ráda bych se zeptala: 

SOCIÁLNÍ ASISTENCESOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec Třinec

Monika Byrtusová
sociální pracovnice
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Úspěchy 2022Úspěchy 2022

Cíle 2023Cíle 2023 Vize 2024 a dáleVize 2024 a dále

Právě před rokem jsme v Úseku Brno začali se zaváděním homesharingu pro Jihomoravský kraj. Tento inovativní koncept 
komunitní sdílené péče o děti s mentálním nebo kombinovaným postižením pochází z Irska a realizujeme jej spolu s dal-
šími sedmi organizacemi z různých krajů ČR. Projekt finančně zaštiťuje do konce r. 2023 nadační fond Abakus. Homesha-
ring budí příznivé ohlasy veřejnosti, zástupců krajů i měst a přitahuje zájem médií. Zapojené klientské rodiny jsou vděčné 
za tuto novou formu podpory a staví se ke konceptu velmi otevřeně – jdou do něj s důvěrou a nadějí. 
V homesharingu proškolení dobrovolníci, tzv. hostitelé (jednotlivci, páry nebo i celé rodiny), pečují ve své domácnosti ně-
kolik hodin týdně o dítě s postižením. Realizují tak vlastní potřebu solidarity, dávají smysl svému volnému času a rodičům 
pečujícím trvale o děti s postižením pomáhají získat čas na odpočinek, aktivity s dalšími členy rodiny nebo na vyřízení 
nezbytných záležitostí (lékař, úřady atd.). 

V Jihomoravském kraji je úspěšně vyškoleno 6 hostitelů, 
z nichž 3 už prošli párovacím procesem a samostatně spolu-
pracují s dítětem. Další 3 zahajují párování v září. Do konce 
roku 2022 bude v JMK minimálně 9 vyškolených hostitelů již 
samostatně pečujících o dítě nebo právě procházejících pá-
rovacím procesem. S dětmi a jejich rodinami k dnešnímu dni 
spolupracují hostitelé v Brně (2), Břeclavi (1), ve Vyškově (1), 
v Blansku (1) a Moravských Bránicích (1). Pro přihlášené děti 
z dalších míst JMK hostitele hledáme a od září realizujeme 
opět informační kampaň v médiích (televize, tištěná média, 
soc. sítích atd.).

V roce 2023 plánujeme v JMK proškolit dalších 5 – 10 
hostitelů a provést je zdárně párovacím procesem.

Vzhledem k mimořádnému přínosu konceptu sdílené péče 
pro společnost (zejména pro rodiny s dětmi s postižením, 
ale také pro hostitele, jež homesharing velmi vnitřně obo-
hacuje), hledáme od ledna 2024 návazné financování, ja-
kož i optimální cestu, jak homesharing dlouhodobě udržet 
v nabídce služeb SD pro naše klienty v Jihomoravském kraji. 

www.homesharing.cz

Monika Byrtusová
sociální pracovnice

Jak se daří homesharinguJak se daří homesharingu
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Biblické zamyšleníBiblické zamyšlení

Milí čtenáři,
„Matematika se mi zalíbila teprve až na doučo-
vání, nikdy ne na hodinách!“, vyhlásila posled-

ně jedna z nejpopulárnějších slovenských moderátorek, 
která vede několik svých pořadů plných působivých 

a poučných rozhovorů s lidmi různých profesí. 
Ani by mě nenapadlo, že nebyla dobrá v mati-
ce, anebo že potřebovala doučování. Z tohoto 
vyjádření jsem si odnesla vhled, že v někte-
rých případech teprve až když se dospělý vě-
nuje dítěti individuálně a trpělivě, se zájmem 
a do hloubky, tak dítě pochopí mnohem víc 
a dokonce si může i náročnější předmět oblíbit. 

Biblický příběh o královně Ester zmiňuje informaci, 
že ji vychovával jistý Mordochaj. Ester byla dcera jeho strý-
ce a on se stal jejím pěstounem po smrti jejich rodičů. (Est 
2, 5-7). Dlouhou dobu žije holčička Ester ukryta před očima 
světa, ale poslušná příkazů svého pěstouna, který o ní sta-

Přátelský, spolehlivý mladý muž, který má rád procházky a práci na zahra-
dě. David vystudoval obor stravovací a ubytovací služby a teď pracuje na 
tom, aby se uplatnil na trhu práce. Učí se různým pracovním postupům 

v sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Frýdek-Místek, zároveň trénuje prá-
ci přímo na pracovišti zaměstnavatele. David však musel získat odvahu, aby 
se posunul dál. Podpořily ho služby Slezské diakonie, zmiňované dílny, RÚT 
Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, jeho rodina a exkurze u zaměstnavatele. 
V Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o. si David už měsíc zkouší, co ob-
náší práce pomocníka v kuchyni. Skvělé! Připravuje potraviny pro vaření, 
čistí, loupe, krájí, orientuje se v kuchyni, plní pracovní úkoly. „Taky pomá-
hám ve skladu a zkusil jsem si elektrický lis na česnek,“ říká David. Podporou 
je mu vedoucí kuchyně a pracovní asistentka. Pracoviště opouští s úsmě-
vem. Říká: „Jsem tu, abych se zdokonalil a abych jednou pracoval za peníze.“ 

David je jedním z účastníků tranzitního programu, který obnáší šir-
ší spolupráci speciálních škol, zaměstnavatelů a služeb ve městě. Společ-
ně podporují začleňování mladých studentů a absolventů škol se zdravot-
ním znevýhodněním na trh práce a do samostatného dospělého života. 
Funguje prostřednictvím projektu Do práce a do života, financovaného Nadací 
Jistota Komerční banky. Projekt podpořil Davida v získání cenné zkušenosti. Nyní 
ho čeká ještě pětiměsíční praxe. A pak? Získá u stávajícího zaměstnavatele place-
né pracovní místo? 

Zaujala Vás životní zkušenost Davida? 
Možná jste taky na cestě do dospělosti. 

Kontaktujte koordinátorku programu Silvii Pavelkovou 
na čísle 703 499 991 nebo emailem rut.tranzit@slezskadiakonie.cz. 

rostlivě pečuje. Je vedena k víře v Hospodina, k oddanosti 
svému lidu, dobře zná, co je modlitba a půst. Ve chvíli, když 
čelí těžké a riskantní situaci, kde je v sázce život její i živo-
ty celého jejího národa, ona se opře o ty cenné hodnoty, 

kterým ji vyučoval její pěstoun Mordochaj. Dokáže si 
vyhodnotit, co je důležité. Přesto jí zasáhnou roz-

paky a nejistota….Celá situace je nebezpečná... 
A v této chvíli přichází napomenutí a povzbuze-
ní pěstouna Mordochaje: „Budeš-li v tuto chvíli 
mlčet, Židům přijde záchrana odjinud, ale ty 
a tvá rodina zahynete. Kdo ví? Snad jsi dosáh-

la království právě pro chvíli, jako je tato.“ (4,14). 
Ester „zvolí postup, připraví se a jedná“-  požádá 

o podporu – modlitební i postní. A sama jde příkla-
dem. Má to svůj obrovský význam – vyžádat si Boží vede-
ní a jednat. A taky má svůj význam – věnovat se jednotlivě, 
pečlivě, přinášet všechny ty cenné hodnoty a postoje a pak 
ve správné chvíli také povzbudit, či v lásce konfrontovat.

Dělám v domověDělám v domově
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Autor: Miriam Szőkeová

Tranzitem do praxeTranzitem do praxe
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Architektonické okénkoArchitektonické okénko

Příběh domova BETEZDY se začal psát před více než stoletím v Komor-
ní Lhotce v malém dřevěném domku č. 129, který v roce 1908 prona-
jal pastor Karol Kulisz od ředitele školy pana Rymosze. Pastor Kulisz 

v něm vybudoval první útočiště pro staré a nemocné lidi. O tyto služby byl 
neskonale velký zájem a kapacita domku nestačila pro všechny potřebné. 
Proto v roce 1915 Evangelické sdružení sester z Těšínska zakoupilo v Komor-
ní Lhotce pozemek o výměře 25 arů a na něm vystavělo v roce 1917 nový 
dům s číslem popisným 68, tento dům dostal název BETEZDA. V domě se 
nacházely v přízemí 3 velké pokoje s 16 lůžky, kuchyň, spižírna, a kaple, na 
patře pak pokoj pro sestry, dva pokoje pro nemocné s 10 lůžky, obývací po-
koj a hostovský pokoj a půda. Poptávka po využití přístřeší a pomoci stále 
narůstala, a tak v roce 1923 byl k domu přistavěn velký sál s 21 lůžky. V následujících letech byl domov opět přestavěn 
a došlo k rozšíření kapacity až na 60 míst, z toho několik míst bylo určeno dětem. Od začátku (1917) až do 1. 8. 1928 našlo 
v Betezdě své místo 240 osob z 37 obcí ve Slezsku. 

BETEZDA – DŮM MILOSRDENSTVÍBETEZDA – DŮM MILOSRDENSTVÍ

Bezprostředně po skončení války 
byl domov předán pod správu Česko-
bratrské církve evangelické, a v roce 
1948 navrácen zpět nově vzniklé Slez-
ské církvi evangelické augsburského 
vyznání, která byla po zrušení Evan-
gelického sdružení sester jediným 
právoplatným majitelem. V roce 1960 
evangelický sociální ústav Betezda, 
jako i jiné církevní organizace v celé 
Československé republice, přecházejí 
pod státní správu. V následujících le-
tech byl objekt využíván jako domov 
důchodců s kapacitou kolem 28 osob.

 Až doba postkomunismu přináší 
nové příležitosti. Po vzniku Slezské 
diakonie (1990) dochází k opětovné-
mu převzetí provozování a spravování 

domova Betezda. Během roku 1994 
proběhla rozsáhlá rekonstrukce budo-
vy a na podzim 1994 Slezská diakonie 
slavnostně otevřela první středisko 
s celoročním pobytem, křesťanský do-
mov pro mentálně retardované dívky 
a ženy od 16 do 30 let, s kapacitou 20 
osob.  Zrekonstruovaný domov nabízel 
ve dvou patrech dvou a třílůžkové po-
koje s umyvadly, dvě koupelny se spr-
chou a vanou, toalety, v přízemí se na-
cházelo zázemí pro personál, kuchyň 
s jídelnou, v suterénu byla prádelna, 
sklady a rovněž prostory pro zájmové 
činnosti. Služba během poskytování 
prošla vývojem a domov začal posky-
tovat služby osobám se zdravotním 
postižením, mužům i ženám od 18 let.

 Během 25 let užívání budova do-
mova Betezda přestala vyhovovat 
požadavkům materiálně technického 
standardu, a tak v červnu 2019 do-
chází k zahájení dlouho plánované 
rekonstrukce objektu domova.  Cel-
ková rekonstrukce budovy spočívala 
ve vytvoření moderního bezbariéro-
vého zařízení dostupného osobám 
s těžkým a kombinovaným postižením. 

Během rekonstrukce zůstaly pouze 
obvodové zdi, vše ostatní bylo zbou-
ráno a upraveno. Došlo zejména ke 
změně dispozičního řešení, vytvoření 
tří bytových jednotek, každá jednotka 
zahrnuje pokoje pro 6 osob, koupelny 
a toalety, kuchyň propojenou s jídelnou 
a obývacím pokojem. Došlo k vytvoře-
ní zázemí pro personál, šatny, sprchy 
a toalety, denní místnost pracovníků 
a kanceláře vedoucí a sociálního pra-
covníka.  V budově je instalován výtah, 
všechny vnitřní prostory byly vybave-
ny novým nábytkem. Budova dostala 
novou střechu, okna a dveře, zateplení 
a omítku, součástí rekonstrukce byla 
obnova zahrady a oplocení pozemku. 
Dne 8. 10. 2020 byl domov slavnostně 
předán k užívání a poskytování služby. 

 Betezda „dům milosrdenství anebo 
také dům milosti“, tento název přináší 
výzvu k projevení nevynucené a neza-
sloužené Boží laskavosti a dobré vůle 
vůči člověku. Buďme tedy propojeni 
a naplnění milosrdenstvím pro druhé…  

Halina Pientoková, vedoucí oblasti Pobeskydí

Romana Mazurová, vedoucí domova BETEZDA Komorní Lhotka
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I letos Vás srdečně zveme na pracoviště sociálních 
pracovníků, za poznáním tohoto povolání i osob-
ností těchto lidí. Umožníme Vám nahlédnout na 
práci našich kolegů, sociálních pracovníků, kteří 
podporují naše klienty různými metodami sociální 
práce, tedy svou odborností, ale také díky svému 
nadšení pro práci v sociálních službách.

Přijměte pozvání na akci 
Den se sociálním pracovníkem 
u příležitosti Týdne sociálních služeb 
ve dnech 3. - 7. 10. 2022. 
Konkrétní akce budeme průběžně 
zveřejňovat.

Sociální pracovník,Sociální pracovník,
profese která má profese která má 
perspektivu! perspektivu! 


