
1INFORMÁTOR 04/2022
44/2/2002222

R
ok

 v
ýc

ho
vy

 a
 v

zd
ělá

vá
ní

R
ok

 v
ýc

ho
vy

 a
 v

zd
ělá

vá
ní

Jak vyjít v krizi Jak vyjít v krizi 
a kde najít pomoc...a kde najít pomoc...
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1010 Jak vyjít v krizi
a kde najít pomoc

EditorialEditorial
Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,

letošní podzim nás potěšil nadprůměrnými teplotami a krás-
ným slunečným počasím. Také houbaři se mohli radovat když 
odcházeli z lesa s plnými košíky. Děti si pouštěly draky, nebo se 
projížděly na kole. A zahrádkáři si pochvalovali velkou úrodu 
jablek. Tyto pěkné chvíle si však někteří možná neužili naplno. 
Ze všech stran na nás doléhají zprávy o zvyšující se inflaci, zdra-
žování energií, pohonných hmot, nebo například hypotečních 
úvěrů. Mnozí lidé se začínají obávat o svou budoucnost, bojí 
se, jak to všechno budou zvládat. Hlavou se jim honí otázky: 
„Z čeho budu platit účty? Jak vyjdu se svými příjmy? Mám vů-
bec nárok na nějakou finanční pomoc? Poradí mi někdo? Co 
když přijdu o střechu nad hlavou?” Ve Slezské diakonii tyto 
a podobné obavy chápeme, vnímáme je jako aktuální a jsme 
připraveni pomoci. Hlavní téma tohoto Informátoru tedy zní: 
Jak vyjít v krizi, jak reagovat na celospolečenská témata 
a kde najít pomoc. V našich službách podporujeme lidi v růz-
ných nepříznivých životních situacích a v každé sociální službě 
nabízíme i základní sociální poradenství. V rámci občanských 
poraden poskytujeme anonymní a bezplatné odborné so-
ciální poradenství, pomáháme při hledání možných řešení 
a zprostředkováváme kontakty na další specializované institu-
ce. V azylových domech Slezské diakonie podáváme pomoc-
nou ruku  jednotlivcům i rodinám, které tíží problémy spojené 
se ztrátou bydlení. U nás na své starosti nejste sami.  
Vážení čtenáři, pomalu se blíží konec roku a s ním i vánoč-
ní svátky, ale ještě předtím můžeme prožívat adventní čas. 

Latinské slovo „advent“ znamená příchod. Těšíme se z toho, že 
Ježíš přišel na svět a narodil se v Betlémě. Je to doba radost-
ného očekávání, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání 
a dobročinnosti. 

Chtěla bych Vám ze srdce popřát pokojný advent a požehnané 
svátky vánoční prožité ve zdraví se svými blízkými. 

Děkuji Vám za Vaši přízeň a těším se na Vás opět v roce 
2023.

S úctou, 
Zuzana Filipková
ředitelka Slezské diakonie
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Co se událo?Co se událo?

TeambuildingTeambuilding
Autor: Dagmar Bystroňová

Teambuilding je jednou z aktivit týmového rozvoje. I my, 
zaměstnanci střediska EDEN Český Těšín, Třanovice jsme 
se rozhodli, že se chceme rozvíjet. Tímto děkuji BENJAMÍ-
NU Krnov, že jsme mohli navštívit jejich denní stacionář, 
kde jsme nabrali mnoho inspirací pro svou práci. Pak jsme 
navštívili zrcadlový labyrint a dveřní bludiště. Do labyrin-
tu jsme se dostali tak, že jsme otevřeli starou dřevěnou 
skříň a mezi kabáty prošli do prostoru čtyřiašedesáti zrca-
del. Ven vedla jediná cesta, a tu nebylo lehké najít. Ale kdo 
chce, cestu najde a ještě u toho zažije spoustu legrace.

Za novými zážitkyZa novými zážitky

Cvičím s pomocí a cítím se lépeCvičím s pomocí a cítím se lépe

Autor: Hana Gebauerová

Autor: Veronika Židková

Neupadnout ve stereotyp, zažívat 
něco nového, poznávat, zpříjemnit si 
každodenní prožívání. To bylo naše 
přání, které se díky Nadace Duha pro-
měnilo ve skutečnost. Velmistr pan 
Veleta nás opakovaně přišel roztan-
covat, Australský ovčák canisterapeut 
nám přinesl zajímavé aktivity i rela-
xaci. A abychom netrávili dny jen za 
zdmi denního stacionáře, vyrazili jsme 
na spoustu zajímavých míst. Veliké 
africké motýli jsme mohli „potěžkat“ 
 v motýláriu, prohlídli jsme si Velký svět 
techniky, navštívili okolní města, obce 
a odpočívali v solné jeskyni. Děkujeme.

Projekt ELIZE při středisku BENJAMÍN 
Krnov se dlouhodobě zaměřuje na ma-
sérské, rekondiční a regenerační služby 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Což dokazuje i bohatou nabídkou ak-
tivit a programů, které nabízí. Od re-
laxačních pobytů v infrasauně, vířivé 
vaně, přes parafínové zábaly, aktivní 
cvičení na strojích až po různé masér-
ské techniky. V letošním roce jsme na-
bídku našich činností obohatili nejen 
o zajímavé hodinové programy, ale také 
o nové pomůcky. Děkujeme za podporu 
naší činnosti Moravskoslezskému kraji, 
městu Krnovu a Výboru dobré Vůle. 
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Nové dveře otevírají nové možnostiNové dveře otevírají nové možnosti

Tým okolo dítěteTým okolo dítěte

Autor: Veronika Židková

Autor: Radana Melková

Jednou z důležitých součástí kvalitní sociální služby je 
i kvalitní materiálně technické zázemí, na které jsme se 
v letošním roce zaměřili i ve středisku BENJAMÍN Krnov. 
Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a Kon-
ta Bariéry jsme rekonstruovali vstup pro imobilní osoby. 
Výstupem této aktivity je bezpečný, prostorný, protisklu-
zový, ale také velmi elegantní vstup do budovy. Současně 
došlo k výměně interiérových dveří, které zajišťují jed-
nodušší manipulaci pro osoby se zdravotním postižením 
a svou pevnou konstrukcí lépe izolují rušivé zvuky z jiných 
částí budovy, a tím přináší větší pocit bezpečí a pohody. 

Pracovnice Poradny rané péče DOREA (Úsek Brno) po-
užívají ve službě nově metodu TOD – Tým okolo dítěte. 
Jde o inovativní formu mezioborové spolupráce, kdy se 
u jednoho stolu setkávají za účasti facilitátora rodiče dí-
těte s postižením a odborní pracovníci ze zdravotnictví, 
školství a sociálních služeb. Společně se snaží najít mož-
ná řešení situace rodiny a dítěte (hledání vhodné školy, 
sladění rehabilitací u dítěte s kombinovaným postižením 
a podobně). Výstupem setkání je Plán podpory dítěte 
a jeho následná realizace zúčastněnými aktéry s respek-
tem k jedinečnosti dítěte, možnostem a hodnotám rodiny. 

Snoezelen v dílnách Snoezelen v dílnách 
EFFATHA Nový JičínEFFATHA Nový Jičín
Autor: Marie Pístecká

Díky finančnímu daru Nadace ČEZ "Podpora regionů" máme 
v dílnách svou vlastní snoezelen místnost. Již v počátcích 
budování vzbuzovala tato místnost velkou pozornost kli-
entů našich dílen. Už jako prázdná místnost s kobercem se 
stával snoezelen útočištěm pro lidi, kteří se právě nedoká-
zali vyrovnat se svými emocemi, potřebovali tiché, klidné 
místo „jen pro sebe“. S postupným vybavováním senzomo-
torickými pomůckami začali naši klienti se znevýhodněním 
vnímat i další možnosti této místnosti. Z „pouhé“ relaxace 
nyní mohou rozptýlit svůj „nelad“ pomocí řady podně-
tů, zrakových, hmatových, sluchových nebo čichových. 
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Co se událo v RÚT BohumínCo se událo v RÚT Bohumín

Dobrovolnictví mě naučilo vytrvat na cestě a užívat si ji Dobrovolnictví mě naučilo vytrvat na cestě a užívat si ji 

Autor: Zuzana Kutačová

Autor: Pelin Özden, mezinárodní dobrovolnice z Turecka

V září 2022 služba RÚT Bohumín, sociální rehabilitace organizovala s klienty dvě sportovní akce se záměrem seznámit se 
a společně strávit čas trochu jinak.  Účastníci měli možnost vyzkoušet si hru Pétanque a zahrát si minigolf na místním hřišti. 
V závěru akce všichni zúčastnění obdrželi pamětní diplomy. Akce měla u našich klientů velký ohlas, proto jsou plánovány i další 
podobné aktivity, na kterých naši klienti získávají cenné zkušenosti, navazují nová přátelství a posilují své sociální dovednosti

Mnoho let jsem snila o životě v jiné zemi a o vystoupení z vlastní komfortní zóny. 
Po absolvování vysoké školy jsem se rozhodla zapojit se do ESC programu, kde mě osud 
spojil se Slezskou diakonií. Byla jsem vybrána jako dobrovolník pro mateřskou školu 
s dětmi s postižením a byla to neobyčejná zkušenost. Cítím, že jsem se změnila. Někdy 
dokonce zapomenu jak moc. Občas si také uvědomím, co všechno jsem se naučila. 
Nyní jsem dost silná přizpůsobit se a navazovat vztahy s lidmi, nezávisle na prostředí 
či zemi, ve které se nacházím. Jsem odhodlaná otevřít svému životu nové stránky. 

Celý rozhovor na w
ebovýchch stránkách!
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Léto s dětmiLéto s dětmi

Rekonstrukce domova pro senioryRekonstrukce domova pro seniory

Dobrovolnické stáže Dobrovolnické stáže 

Autor: Tereza Kokotková

Autor: Soňa Kantorová

Autor: Mária Golbincová

Léto uteklo jako voda a můžeme se ohlédnout za tím, co vše 
jsme v Programu pro pěstounské rodiny s dětmi zažili. Díky 
finanční podpoře Hyundai Motor Manufacturing Czech jsme 
realizovali příměstský tábor, navštívili Planetárium, Oboru 
Hukvaldy, ZOO, koupaliště, zavítali jsme na Minifarmu Relax 
v Těrlicku, kde děti přinesly zvířátkům suchý chléb, svezly se 
na poníkovi a den jsme zakončili opékáním párků. Mladší 
děti si užily v Ostravě den plný nafukovacích hradů a atrak-
cí. Vyrazili jsme na výlet do Pevnosti poznání v Olomouci 
a navštívili jsme zámek Hradec nad Moravicí. Závěr prázd-
nin byl adrenalinový. Děti dováděly v trampolínovém parku 
a odvážlivci vyzkoušeli lezení na lezecké stěně. 

Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je projekt podpořený 
z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí programu 013 310 Rozvoje a ob-
novy materiálně technické základny sociálních služeb v jehož cíli budou komplet-
ně zrekonstruované centrální koupelny a 6 pokojů, každý s vlastním sociálním za-
řízením. Realizací projektu je pověřena firma Haospol z Havířova, která dokončila 
stavební práce na třech centrálních koupelnách a v současné době probíhají prá-
ce v pokojích. Dokončení celého projektu je pak plánováno na začátek roku 2023.

V rámci integrační kavárny pro ukra-
jinské uprchlíky proběhlo slavnostní 
ukončení dobrovolnických stáží, je-
jichž cílem byla integrace a zapojení 
do pomoci s klienty a zdokonalení 
českého jazyka. Dobrovolníci poskytli 

krásnou zpětnou vazbu sdílením pří-
běhů a zážitků. S klienty středisek si vy-
tvořili přátelskou vazbu, a stále klienty 
navštěvují. Pět úspěšných absolventů 
dobrovolnických stáží čeká akredi-
tovaný kurz pracovníka v sociálních 

službách, který v této oblasti otevře 
možnost pracovního zapojení. Kurz 
je financován v rámci projektu MVČR 
Slezská diakonie pomáhá ukrajinským 
uprchlíkům. 
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Spolupráce RÚT Ostrava a RÚT BohumínSpolupráce RÚT Ostrava a RÚT Bohumín
Autor: Gabriela Hamříková

Služby mají společnou cílovou skupinu, koordinárku a klienty, kteří mají chuť se seznámit – to jsou některé z důvodů realizace 
návštěvy Sanatoria Klimkovice , kde klienti a pracovníci obou služeb 17. 8. 2022 společně strávili volný čas. Souzněním všech 
zúčastněných byla báječná atmosféra a pohoda. Vzájemnou pomocí při zapálení venkovního krbu, nachystání, nařezání 
a opečení špekáčků se vytvořila velká souhra. Ochlazení nohou a rukou v přírodní nádrži bylo opravdu osvěžující a dovedlo 
k dokonalosti příjemně strávené odpoledne. 
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EVANGELICKÝ DEN - NAVIGACE 2022: neminout BOHAEVANGELICKÝ DEN - NAVIGACE 2022: neminout BOHA
Autor: Jana Brzezinová

V areálu evangelického kostela v Orlo-
vé proběhl v neděli 18. 9. 2022 Evan-
gelický den Slezské církve evangelické, 
a. v., kde Slezská diakonie prezentovala  
svou činnost a výrobky klientů středi-
sek BETHEL Karviná, EFFATHA Karvi-
ná, EBEN-EZER Český Těšín a DUHOVÝ 
DŮM Ostrava. Velkou radost nám při-
neslo společné vyrábění ikeban a ma-
lování obrazů. I Když se nám ochladi-
lo vnímali jsme radost  a lidské teplo 
v osobních rozhovorech kde jsme 
mohli sdílet naše příběhy z praxe na-
šich služeb. Užili jsme si spolu báječné 
chvíle také u semináře, bohoslužby, her 
s dětmi a koncertu. 
Děkujeme za  možnost být s Vámi.

30 let střediska BETHEL Karviná.  30 let střediska BETHEL Karviná.  
Oslavujte s námi!Oslavujte s námi!

Autor: Jana Brzezinová

Azylový dům BETHEL Karviná vznikl v září roku 1992 jako 
první zařízení k ubytování lidí bez přístřeší ve Slezské dia-
konii. Dnes poskytuje středisko pět sociálních služeb: noc-
lehárna, nízkoprahové denní centrum, terénní program, 
sociální rehabilitace a azylový dům. 19.9.2022 v Kino Cen-
trum Café v Karviné jsme vzpomínali zpět, vyhlíželi vpřed 
a bavili se ve společnosti písničkáře Pavla Helana. Potěšily 
nás povzbudivá slova paní ředitelky Zuzany Filipkové, přá-
ní paní vedoucí sociálního odboru Magistrátu města Kar-
viné paní M. Smužové. S vděčností jsme si užili přítomnost 
hostů, kteří s námi poskytují pomoc lidem bez domova. 
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Daruj srdceDaruj srdce
Autor: Jana Ondrušková

Jak zapojit mladé lidi do okolního 
dění? Jak jim přiblížit fungování ne-
ziskového sektoru a vtáhnout je do 
spoluutváření veřejného prostoru? 
Možné řešení nabízí projekt Daruj 
srdce Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové (VDV). A my v KLUBU 
ON LINE jsme vděčni za všechny 
mladé lidi z Gymnázia Karviná, kteří 
se přidali k této výzvě a napsali pro-
jekt, díky kterému bychom mohli 
pro naše nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež zakoupit klávesy, bicí 
a stolní fotbal. Vážíme si nadšení 
a úsilí těchto dobrých srdcí, zájmu 
o dění ve společnosti a hledání 
cest, jak využít své znalosti a doved-
nosti také ve prospěch ostatních. 

Ve zdravém těle zdravý duch!Ve zdravém těle zdravý duch!
Autor: Veronika Raszková

V průběhu Týdne paměti jsme si na SILOE Ostrava uži-
li báječné mezigenerační (nejen) sportovní dopoledne. 
K obyvatelům a pravidelným návštěvníkům SILOE přiby-
lo 13 dětí z MŠ Harmonie Ostrava. Smíšené týmy společně 
plnily deset úkolů. Některé byly čistě sportovní, jiné nás 
vedly k tréninku paměti, jemné motoriky nebo smyslů. 
Užili si to všichni – děti, senioři i pracovníci! Bylo dojemné 
sledovat sehranou a zcela přirozenou spolupráci malých 
i odrostlejších sportovců. Propojovat generace a bourat 
tabu má smysl. Moc se těšíme na naše další setkání s dět-
mi a návštěvy ve školce. To bude vzpomínek a zážitků! 
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Hlavní témaHlavní téma
Jak vyjít v krizi a kde najít pomocJak vyjít v krizi a kde najít pomoc

Pravidelná i jednorázová pomoc Pravidelná i jednorázová pomoc 
v nepříznívé životní situaciv nepříznívé životní situaci

Rostoucí míra inflace, se kterou 
celá Česká republika v současnos-
ti bojuje má za následek zhoršení 

životní úrovně všech občanů. Inflace 
v první řadě zasáhla naše sociálně sla-
bé spoluobčany, primárně matky sa-
moživitelky, seniory a nízkopříjmové 
obyvatele. Výdejna potravinové a ma-
teriální pomoci ve Frýdku-Místku, Malý 
Koloredov 811 nabízí řešení problémo-
vých situací, které si chudobou posti-
žení občané nedokážou vyřešit sami. 

V pravidelných intervalech poskytu-
jeme potraviny a hygienické potřeby 
v úterý a pátek od 13:00 hodin až do 

vydání zásob.  Pravidelně zajišťujeme 
potraviny i pro lidi bez domova. K dis-
pozici máme ošacení pro děti a dospě-
lé, dětské potřeby a nábytek od dárců. 
Víme, že začátek školního roku je pro 
rodiče spojen se zvýšeným náklady. 
I na toto jsme tento rok mysleli a pro 
naše nejmenší klienty jsme připravili 
balíček školních potřeb, který vykouz-
lil všem školákům úsměv na tváři. 

Naše podpora může významně po-
moci i v situaci, kdy se naši klienti do-
stali do dluhové pasti. Ušetřené peníze 
tak mohou využít na splacení splátek 
svých dluhů. 

Kromě pravidelné pomoci posky-
tujeme, v případě náhlé nepříznivé 
životní situace i jednorázovou pomoc. 

Pomoc žadatelům poskytujeme 
na základě doporučení konkrétní so-
ciální služby nebo kompetentního 
úřadu, kterým je například odbor so-
ciálně-právní ochrany dětí, úřad prá-
ce nebo to jsou sociální odbory měst 
a obcí. Naši sociální pracovníci poskyt-
nou rady, doprovod na příslušný úřad 
i praktickou pomoc při vyřizování nej-
různějších záležitostí. 

Středisko potravinové a materiální pomociStředisko potravinové a materiální pomoci
+ 420 703 499 983

sphp.vedouci@slezskadiakonie.cz

Autor: Romana Bélová

Toto vydání přináší v rámci hlavního tématu vhled do oblasti poradenských 
služeb Slezské diakonie a potravinové a materiální pomoci, které reagují na 
obtížné životní situace jednotlivců i rodin. Odborné sociální poradenství po-

skytujeme v několika regionech Moravskoslezského kraje a to jak v podobě tzv. ob-
čanských poraden, které mají širší poradenský záběr, tak v podobě specializovaných 
poraden pro rodinu nebo pro oběti domácího násilí. Poradenské služby nabývají 
na svém významu i v tomto období, kdy lidé řeší nepříznivé životní situace spojené 
se zvyšováním nákladů na život, se zadlužením, bydlením či ztrátou zaměstnání, 
ale také se vztahovými problémy v rodině. Odborné sociální poradenství přináší 
nejen nasměrování, odbornou radu, základní právní pomoc, ale také emocionální 
podporu člověku v krizi a nadějeplnost do životní situace. Je dostupné zdarma. 
V hlavním tématu naleznete také informace o možnostech potravinové a materi-
ální pomoci potřebným lidem, kterou ve Slezské diakonii nabízíme v celém kraji.

Daša PtákováDaša Ptáková
vedoucí Střediska vedoucí Střediska 

potravinové a materiální potravinové a materiální 
pomocipomoci
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Ocitli jste se ve složité životní situaci? Ocitli jste se ve složité životní situaci? 

Poradci v OBČANSKÉ PORADNĚ Ostrava pomáhají lidem, kteří se dostali 
do nepříznivé životní situace nebo se jen neorientují ve svých právech 
a povinnostech. Poradna nabízí širokou škálu oblastí poradenství ano-

nymně a bezplatně. Nejčastěji se na poradnu obracejí klienti, kteří řeší dluhy 
a exekuce, pracovněprávní vztahy, dále problematiku rodinných a mezilid-
ských vztahů nebo bydlení. Složitější případy mohou být konzultovány se spo-
lupracujícími advokáty, a to zcela zdarma. Nově se na poradnu mohou obracet 
také oběti dopravních nehod, aby vymohly řadu svých oprávněných nároků. 
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Jedním z příkladů pomoci je případ 
paní Jany, která měla dluh u zdravot-
ní pojišťovny. Původní dluh činil něco 
kolem 5 000 korun. Celková výše dlu-
hu však dosahovala 150 000 korun. 
Poradkyně společně s klientkou kon-
taktovala exekutora o možnosti vyu-
žít veřejnoprávní akce Milostivé léto. 
Což se podařilo a klientka tak uhradila 

pouze původní dluh s minimálním po-
platkem, následkem čehož byla celá 
exekuce zastavena. V průběhu kon-
zultace však vyšlo najevo, že má paní 
Jana také další exekuci, která ji trápí. 
Týkala se běžného výživného. Její syn 
byl již několik let ekonomicky aktivní 
a měl svou vlastní rodinu. I když klientka 
zaplatila přes 300 tisíc korun, její dluh 

se neustále zvyšoval a tak poradkyně 
společně se spolupracující advokátkou 
pomohly klientce zdárně sepsat návrh 
na zastavení běžného výživného. Za 
pár měsíců paní Jana kontaktovala po-
radnu a děkovala za pomoc a podporu, 
protože výsledkem spolupráce bylo 
zastavení exekuce zpětně až pět let . 

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, 
odborné sociální poradenstvíodborné sociální poradenství

+ 420 734 645 275

obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Štramberská 47, 703 00 Ostrava

Pomáháme naším klientům získat příspěvek na bydleníPomáháme naším klientům získat příspěvek na bydlení

OBČANSKÁ PORADNA KarvináOBČANSKÁ PORADNA Karviná

+ 420 734 645 272

obcan.ka@slezskadiakonie.cz

V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj

V OBČANSKÉ PORADNĚ Karviná 
jsme v letošním roce začali spolu-
pracovat s místním Úřadem prá-

ce, kdy poskytujeme žadatelům o pří-
spěvek na bydlení pomoc potřebnou 
při vyplňování žádosti a shromažďová-
ní dokladů potřebných pro získání pří-
spěvku. Doposud jsme takto pomohli 
šedesáti uživatelům. Jde převážně 
o osoby v seniorském věku, které v dů-
sledku energetické krize a nedostateč-
né výše starobního důchodu nezvláda-

jí hradit rostoucí náklady na bydlení. 
Příspěvek na bydlení je jednou 

z dávek státní sociální podpory, kterou 
vyplácí úřad práce. Tato dávka přispívá 
na krytí nákladů na bydlení rodinám či 
jednotlivcům s nízkými příjmy. Získat 
jej může vlastník bytu nebo domu (pro 
období roku 2022 také vlastník stavby 
pro individuální či rodinnou rekreaci) 
nebo osoba užívající byt na základě 
věcného břemena nebo nájemce či 
podnájemce zkolaudovaného bytu. 

O příspěvek na bydlení je nutné ka-
ždoročně žádat. Příjmy a náklady na 
bydlení domácnosti se dokládají po-
loletně (za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí). 
Nově také není nutné rozepisovat ná-
klady na bydlení na jednotlivé položky, 
ani předkládat pravidelné zúčtování 
zálohově placených služeb. Doklady je 
možné nahrát také elektronicky a úda-
je, které stát může získat nebo ověřit 
sám, nemusí klient dokládat. 

Autor: Monika Wolná,  Dana Zborovská

Denisa ŠustkováDenisa Šustková vedoucí OBČANSKÉ vedoucí OBČANSKÉ 
PORADNY OstravaPORADNY Ostrava
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Celé rozhovory s našimi sociálními pracovníky naleznete na webových stránkách
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Biblické zamyšleníBiblické zamyšlení

Výstava „Pracuji v sociálních službách a jsem na to hr-
dý/á“ je studentským projektem praxe studentů Ost-
ravské univerzity realizovaná ve spolupráci se Slezskou 

diakonií. Cílem výstavy je připomenout důležitost a prestiž 
oboru sociální práce. Jde o autentické příběhy pracovníků 
Slezské diakonie, rozhovory týkající se například jejich moti-
vace pro výkon profese nebo vnímání hrdosti k výkonu jejich 
povolání. Rozhovory jsou na výstavě doplněny o kreslené 
komiksy a fotografie jednotlivých pracovníků zachycených 
při práci. Díky výstavě budou moci účastníci zjistit, která 
z metod či technik sociální práce je v praxi sociálního pracov-
níka důležitá, co jim ztěžuje výkon profese, co by rádi změni-
li, ale také, proč svou práci milují a jsou na ni hrdí. 

Milí přátelé, 
držíte v rukou poslední číslo 
informátoru Slezské diako-

nie roku 2022. Byl to rok nového na-
dechnutí, a to doslova. Když jsme na 
jaře  konečně mohli odložit roušky, 
hned poté co epidemie koronaviru 
výrazněji ustoupila jsme se znova na-
dechli my i naši školáci, když se výuka 
v jejich školních zařízeních vrátila do 
normálu. Právě tématice dětí, mládeže 
a výuky, i té distanční, se v tomto roce 
věnujeme přednostně. Škola–základ 

života, říkalo se před léty a s jistými 
výhradami to heslo platí dodnes. Tou 
podstatnou výhradou je staletími pra-
xe ověřená zkušenost, totiž, že ve vý-
chově dítěte nemůže sebekvalitnější 
škola nahradit funkční rodinu. O tom 
věděl a psal i náš učitel národů, Jan 
Amos Komenský, jehož 430 výročí na-
rození jsme si letos připomínali. Jedna 
z jeho stěžejních pedagogických pra-
cí–Informatorium školy mateřské, je 
v tomto směru stále aktuální inspirací a 
povzbuzením pro všechny, kterým Pán 

Bůh do péče výchovu potomků svěřil. 
Brzy budeme slavit Vánoce. Zkusme si 
letos ve Vánočním příběhu více všim-
nout postavy Marie a Josefa, funkční 
betlémské rodiny, která přijme Boží 
dítě, s láskou Ježíše chrání, vychovává 
a i skrze tento nezanedbatelný vklad 
jej připraví na jeho životní poslání. 

 
Přeji Vám pokojný Advent a požehnané 
Vánoční svátky. 

Autor: Vlastimil Ciesar 

Autor: Gabriela Lhotská
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Architektonické okénkoArchitektonické okénko
EDENEDEN

Mezi první střediska Slezské diako-
nie počítáme rovněž Denní stacionář 
EDEN.  Činnost stacionáře byla zahá-
jena dne 3. ledna 1994 v provizorních 
prostorách soukromého domu v Dol-
ním Žukově u Českého Těšína. Pů-
vodně nesl název DOMOVINKA EDEN 
a jeho prvními uživateli se stalo sedm 
mladých osob s mentálním postiže-
ním. O to, aby zde smysluplně trávili 
svůj čas, se staraly tři pracovnice a je-
den pracovník civilní náhradní služby. 
Slezská diakonie zabezpečovala svým 
vozidlem ranní svoz těchto uživate-
lů z jejich domovů a odpoledne je 
z Domovinky EDEN rovněž rozvážela. 

Pro trvalý provoz střediska byl po 
dohodě Slezské diakonie s Městským 
úřadem v Českém Těšíně vyčleněn ob-
jekt, do jehož prostor na Frýdecké ulici 
v Českém Těšíně byl stacionář přemís-
těn. Jednalo se o objekt bývalých jeslí, 
který byl během šesti týdnů přestavěn  
díky několikaleté snaze a trvalému úsilí 
Slezské diakonie, rodičů uživatelů, ale 
i pochopení a finanční pomoci Měst-
ského úřadu, Okresního úřadu Karvi-
ná a sponzorů. Provoz zde byl zahájen 
1. září 1994 s denní kapacitou 25 uži-
vatelů.  V průběhu poskytování služby 
jsme si uvědomovali nutnosti úprav 
a rekonstrukce prostor, proto jsme 
psali projekty, v rámci kterých jsme 
mohli zrekonstruovat sociální zařízení, 
jídelnu, vyměnit část oken a podobně. 

Zaznamenali jsme proměňující se 
potřeby našich klientů – zejména ná-
růst problémů s mobilitou. Ve stejné 
době jsme rovněž nemohli přijmout 
nové zájemce o službu – osoby s těž-
kým kombinovaným postižením. 
Důvodem byla bariérovost budovy. 
V roce 2017 proběhl Kulatý stůl s ro-
dinami pečujícími o lidi s postižením, 
kde byla jasně deklarována potřeba  
bezbariérového a dostupného denní-
ho stacionáře. Došlo proto k rozšíře-
ní denního stacionáře EDEN do pro-
stor budovy na ul. Třanovského, kam

 od 1. 1. 2018 začalo docházet pět klien-
tů. Tyto vnitřní prostory byly dispozič-
ně odpovídající spíše dětem, proto  ne-
byly pro naše klienty zcela vyhovující. 

Rok 2018 byl pro naši službu význam-
ný ještě ze dvou důvodů. Prvním bylo 
úspěšné převedení (darování) budo-
vy na ul. Frýdecká do majetku Slezské 
diakonie. Díky tomu jsme v tomto roce 
mohli zpracovat projektovou žádost na 
IROP pod názvem „Rekonstrukce objek-
tu denního stacionáře EDEN v Českém 
Těšíně“. Cílem bylo odstranění architek-
tonických bariér a vybudování výtahu 
(a tím sloučení obou poboček na jednu 
adresu). O schválení projektu a získání 
dotačních prostředků bylo rozhod-
nuto v srpnu 2019. Abychom budovu 
mohli předat stavební firmě k realizaci 
přestavby, museli jsme najít náhrad-
ní prostory pro poskytování služby 
denního stacionáře. Díky komunikaci 
a vstřícnosti zastupitelů města Český 
Těšín, jsme od dubna 2020 do května 
2021 využívali prostory na ul. Tovární.

 Nutno je zde zmínit, že stěhování 
a přestavba probíhaly v době vypuk-
nutí covidu v naší zemi, což zname-
nalo určitá omezení, která někdy způ-
sobovala nemalé komplikace. Plně si 
uvědomuji, že to bylo Boží požehnání, 
díky kterému se vše zvládlo včas a dle 
plánu.     Od 1. 6. 2021 se tak poskytu-
je služba denního stacionáře na jedné 
adrese, kde využíváme krásné bezba-
riérové prostory a výtah. Okamžitá ka-
pacita denního stacionáře je 28 klientů. 

Jsme vděční, že naši službu poskytuje-
me v důstojných prostorách, které jsou 
bezbariérové a umožňují tak využívání 
služby imobilním klientům a klientům 

s těžkým postižením. 

Autor: Dagmar Bystroňová
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Děkujeme vám za čtenářskou přízeň.

„A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, 
k němuž jste byli povoláni…“ Kol 3,15

S vyjádřením ocenění a vděčnosti za celoroční spolupráci 
Vám přeji pokojné a radostné prožití vánočních svátků.

Požehnaný rok 2023 prožitý  v naději, míru a pokoji.

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

ředitelka Slezské diakonie


