Přežije rodina 21. století?
Rodina očima Zdeňka Kašpárka,
vedoucího Programu pro pěstounské rodiny

Zahájení provozu služeb
Domov se zvláštním režimeme SILOE Ostrava
a Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka

Jéj! Pižďucha domácí! Toho chci!
Hadrové panenky, panáčci a Pižďuchové
dělají radost
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úvod

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,
Slezská diakonie vstoupila do roku 2016 a má před
sebou hned několik výzev. Od 1. 1. 2016
provozujeme velkou službu domov pro seniory
Sarepta Komorní Lhotka. Čeká nás otevření
Domova se zvláštním režimem v Ostravě.
Dále také v letošním roce nově provozujeme služby
denního stacionáře a osobní asistence v obci
Třanovice. Jsem Bohu nesmírně vděčná za to, že se
Slezská diakonie může rozvíjet, a tím pomáhat
osobám, které jsou v nepříznivé životní situaci.
V minulém roce jsme mohli společně slavit 25 let
své existence a u této příležitosti byla také
oficiálně zahájena činnost Diakonického
a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse.
Pro mě osobně to je také velký důvod k vděčnosti.
Letos Slezské diakonie organizuje a připravuje
různé semináře, workshopy či konference pro své
zaměstnance, ale i pro zahraniční návštěvy. Velkou
takovou připravovanou akcí je evropská konference
City Mission, která bude letos v září probíhat
v Ostravě.

Celý rok nás bude provázet Rok rodiny. Rodina je
jeden z nejdůležitějších pilířů ve společnosti,
a proto je důležité ji podporovat a nést ji na
modlitbách.
Nebe je modré, na obzoru kříž.
Láska je oběť, ale to už víš.
Nebe je rudé, když padá tma,
světlo ve tmě svítí, Kriste, Svíce Tvá!

Slova této písně, která jsou hymnou Slezské
diakonie, ve mně stále rezonují. Věřím, že i letošní
rok bude obrovskou příležitostí k tomu, jak
přinášet Boží světlo do života potřebným.

Ježíš Kristus zrušil vládu smrti a skrze
evangelium zjevil život a nesmrtelnost.
2 Tim 1,10

Děkujeme za všechno Vaše úsilí
a vytrvalost i v nelehkých chvílích.
K svátkům Velikonoc přejeme
Vám a Vašim rodinám hodně
lásky, touhy po životě a odvahy
věřit v Pána, který život tvoří.
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Filipková, Ph. D.

ředitelka Slezské diakonie

ředitelka Slezské diakonie
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3xR Rodina, respekt a radost
Radost, respekt a rodina?
Nevím, kolik celebrit, které sledují miliony lidí,
dnes prožívá tato tři slova jako jedno. Mým
osobním přáním je, aby přesto byla součástí života
každého člověka.
Pán Bůh přece vytvořil člověka jako pozemský
projekt svojí lásky. Stále platí jeho přání, aby jej
člověk (jako muž a žena) reprezentoval svým
životem, svými vztahy a svou rodinou. To je
způsob, kterým má zrcadlit Boží jednotu, lásku,
respekt i radost z předávání života další generaci.
Nakonec, Noe nebyl zachráněný sám, ale s celou
rodinou.
Později, kdy se lidské rodině opět nedařilo Boží
záměr s rodinou naplňovat, Tvůrce lidem jasně
připomněl svůj plán s ní. Tak moc mu na nás lidech
záleží, že do základního morálního zákona vložil
minimálně dva paragrafy o rodině.
Tím prvním je druhé přikázání: „... prokazuje
milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují
a moje přikázání zachovávají.“ Rodinám,
ve kterých rodiče předávají dětem svoji lásku, úctu
a respekt vůči Bohu, zaslíbil požehnání do tisícího
pokolení, tzn. do věčnosti!
Páté přikázání je tím druhým rodinným
paragrafem: „Cti svého otce i matku, abys byl

dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj
Bůh.“ Bůh je určil dospělým dětem. Prokazuji-li
respekt a úctu svým stárnoucím rodičům, zasévám
pro budoucí sklizeň, ve které mi moje děti budou
projevovat respekt a úctu. A to se pak dá i ve stáří
žít s radostí a pokojem v srdci na zemi, která je
naším dědictvím.
Z lidského pohledu je dědictví spojeno se
zármutkem ze smrti rodiče. Není se tedy zřejmě
nač těšit. Mít maminku a tatínka je víc, než po nich
zdědit cenné papíry, auto nebo třeba dům
s pozemky.
Jsem Bohu vděčný, že oba moji rodiče žijí. Přesto,
že žijí, už jsem od nich stihnul získat např. tato
dvě dědictví:
• Od útlého dětství se mi věnovali tak, abych získal
základ k budování osobního vztahu s Tvůrcem celého
vesmíru, s Bohem Otcem.
• Rodiče spolu žijí již 65. rok společného
manželského života naplněného zápasy, bolestmi
i radostí. To je mimořádné dědictví pro manželství
moje i našich dětí. A pokud by daňový úředník
dokázal spočítat hodnotu mého dědictví, berňák by
si mnul ruce nad tučnou daní ☺.
Rodina, respekt a radost – to je krásné a bohaté
dědictví od živého Otce, kterému patří vše.

Na závěr jednu nadčasovou moudrost:
Kdosi se ptal mistra, jaký je v životě nejdůležitější
čas, nejdůležitější člověk a nejdůležitější úkol.
„Nejdůležitější čas je vždy přítomnost“, odpověděl
mistr. „Neboť jen tehdy může člověk rozhodovat sám
o sobě.“
„Nejdůležitější člověk je ten, s nímž máš právě co do
činění, neboť nemůžeš vědět, zda ti bude ještě někdy
dopřáno se zabývat někým jiným.
„Nejdůležitější, co můžeš ve svém životě udělat, je
vždy milovat toho člověka z celého srdce, neboť kvůli
tomu jsi byl vyslán do světa – abys milovat své
bližní.“
Není právě tvoje rodina tvým nejdůležitějším
úkolem? Není plná tvých nejdůležitějších lidí?
A není v ní právě ten tvůj nejdůležitější čas?
Je Božím darem i pro tebe.

Ing. Jan Fürst, B.Th.
pastor Církve adventistů sedmého dne

autor článku Mgr. Romana Mazurová

Bazální stimulace = kvalitní život seniorů
Ve středisku BETANIA Komorní Lhotka se snažíme
poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči v rámci
konceptu bazální stimulace. Tato metoda je
využívána především u uživatelů s poruchou
mobility, vnímání a komunikace. Používáním
pomůcek pro bazální stimulaci předcházíme ztrátě
schopnosti pohybu a nedostatku podnětů
z okolního světa. V rámci projektu Bazální
stimulace – kvalitní život seniorů střediska
Komorní Lhotka byla poskytnuta dotace z nadace
Arcelor Mittal Ostrava na nákup pomůcek, které
umožňují provádět kvalitní bazální stimulaci, čímž
zároveň výraznou měrou přispívají k poskytování
kvalitní každodenní ošetřovatelské péče
u imobilních klientů. Koncepce této metody vede
ke zlepšení kvality života i přes jejich vysoký věk
a zdravotní potíže.

Kondiční a rehabilitační cvičení
V životě člověka s postižením hraje velkou roli
zachování fyzických, psychických, sociálních
a pracovních schopností. Ve středisku BETEZDA
Komorní Lhotka se snažíme pomocí
rehabilitačního a kondičního cvičení uživatele
zapojovat do aktivit, které vedou k udržování co
největší možné míry soběstačnosti.

........................................................................................................
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Hledáme dobrovolníky
Slezská diakonie hledá dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat
potřebným lidem. Dobrovolníky
se stávají obyčejní, přesto nevšední
lidé. Příležitost k dobrovolnictví
nabízíme v řadě měst
Moravskoslezského kraje.
V případě Vašeho zájmu nás
neváhejte kontaktovat na tel.:
731 130 175 nebo
na e-mailu d.c@slezskadiakonie.cz.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Pozvánka do knihovny DVC
v Českém Těšíně
dvc.slezskadiakonie.cz

První biblické příběhy
s hlavolamy/Su Boxová

Prostřednictvím financí získaných ze ZAME grantu
vedením odborně proškoleného personálu tak
ArcelorMittal jsme mohli pro uživatele střediska
S pomocí této publikace můžete
uživatelé aktivně tráví svůj volný čas za pomoci
zakoupit rehabilitační a kondiční pomůcky, jako
zábavnou formou seznámit své nejmenší
těchto pomůcek.
jsou např. např. gymnastické míče, cvičební
s nejznámějšími biblickými příběhy.
podložky, rotany, rehabilitační a masážní ježky aj.
Příběhy jsou napsány poutavým jazykem
Děkujeme tímto panu Tomášovi Havrlantovi za
Ve středisku BETEZDA Komorní Lhotka jednou
a jsou přizpůsobeny dětem předškolního
spolupráci a pomoc, za představení projektu
týdně probíhá cvičení, kde se mohou uživatelé
věku. Za každým vyprávěním naleznete
„Kondičním a rehabilitačním cvičením k zlepšení
individuálně nebo skupinově zapojovat do
shrnutí v podobě nejrůznějších hlavolapsychické a fyzické pohody uživatelů“ společnosti
zdravého nebo zábavného pohybu, při kterém
mů, křížovek, omalovánek, přesmyček aj.
ArcelorMittal, která umožnila realizaci projektu
procvičují hrubou nebo jemnou motoriku a pod
poskytnutím finanční částky 14 000 Kč. Děkujeme.
.........................................................................................................................
autor článku Mgr. Ivana Kmínková

Poradna Rané péče MATANA - pro rodiny dětí s postižením
Rodina dítěte s postižením znamená mámu, tátu,
ono dítě, jeho sourozence. Ale i babičku, dědu,
tetu… Členové rodiny se můžou zúčastnit
relaxačního víkendového pobytu, který pořádáme
z finanční dotace Moravskoslezského kraje. Rodiny
mají pro své děti k dispozici osobního asistenta,
který jim pomáhá s dohledem a zabavením dětí.
Rodičům se odlehčí a mají možnost si částečně od
péče odpočinout. Pro starší děti, sourozence dětí je
nachystán program, pro rodiče beseda s rodinným
terapeutem a možnost individuální konzultace.
Pro některé rodiny je to první možnost, kdy můžou
strávit víkend mimo domov. Pro všechny má velký
význam poznat se navzájem, vidět, že nejsou sami.

Zjištění, že to i s jejich dítětem jde, je velmi úlevné
a rodina má naději, že příště to zvládne sama bez
naší podpory.
Jednotlivým generacím se věnujeme i zvlášť.
Rodiče podporujeme v založení svépomocných
skupin, taková funguje v Bruntále, Krnově, začíná
Nový Jičín. Rodiče si pomáhají vzájemně, třeba jen
tím, že se mohou svěřit někomu, kdo jim rozumí.
Také si mohou zvát hosty, lektory. I sourozenci mají
svá setkání, to funguje v Krnově. Děti se scházejí
bez rodičů a bez svých sourozenců s postižením.
Povídají si o situacích, které zažívají, formou her se
dozví něco o sobě, o své rodině, o bráškovi nebo

sestře. Jejich život se v mnohém liší od života
vrstevníků se zdravými sourozenci. Opět zjistí –
nejsme v tom sami.

Letní pobyty pro děti
Již podruhé se bude konat letní
pobyt, který je otevřen všem
zájemcům
z Moravskoslezského kraje,
kontaktní e-mail: ranapece@sdk.cz

co se událo...

autor článku Mgr. Petra Litvanová

Setkání rodin dětí se zdravotním postižením
Středisko Slezské diakonie, poradna rané péče
SALOME Bohumín pořádá pravidelná setkání pro
děti se zdravotním postižením a jejich rodiny.
Během těchto setkání mají rodiče možnost
popovídat si, zúčastnit se zajímavých přednášek
nebo zážitkových programů. Prioritní je však
společné sdílení zážitků a prožití pohodových chvil
– proto příznačný název „Kafíčko“. Na začátku října
se konalo již 5. setkání, kterého se zúčastnil
doposud rekordní počet účastníků.
Pro děti byla připravena individuální canisterapie.
Jedná se o metodu, která využívá schopnosti
speciálně vycvičených psů a která účinně pomáhá
nejen dětem se zdravotním postižením, ale také
např. seniorům nebo osobám s psychiatrickou
diagnózou. Canisterapie probíhala pod dohledem
zkušených canisterapeutek a pomocí speciálně
vycvičených psů bylo dětem umožněno
polohování, relaxace i aktivizace.

http://www.albi.cz/blog/hry-a-z abava/molkky/).
Díky své nenáročnosti se mohly této hry zúčastnit
i děti se zdravotním postižením a užít si tak
zábavné a aktivní odpoledne. Tuto báječnou akci
nám pomohla uspořádat společnost Albi, která
poskytla nejen herní sady, ale také ceny pro vítěze.

Za celý tým poradny rané péče SALOME Bohumín
bychom rádi poděkovali výbornému
canisterapeutickému týmu – paní Johance
Biluseacové a paní Monice Žabkové a také psím
Během říjnového Kafíčka proběhlo také seznámení
slečnám Šišce a Cassi, společnosti Albi a všem
rodičů a dětí s finskou hrou Mölkky. Zjednodušeně
zaměstnancům z denního stacionáře SALOME
řečeno představuje tato jedinečná hra obdobu
Bohumín, kteří pomáhali zajišťovat organizaci
kuželek, ale místo koule házejí hráči dřevěným
kolíkem
. . . . . .(více
. . . .informací
. . . . . . .naleznete
. . . . . . . .na. . . . . . . . . . . . . . . . . během
. . . . . .této
. . .výjimečné
. . . . . . . .akce.
....................
autor článku Mgr. Lucie Myslikovjanová

Díky nadaci prožily děti s rodiči dosud nepoznané
Také v roce 2015 služba Slezské diakonie SOCIÁLNÍ
ASISTENCE Krnov, Rýmařov realizovala projekt
„Nejsme na to sami“, který nabízí aktivity, jejichž
cílem je osobní rozvoj dětí, jejich vzdělávání v
bezpečném prostředí a podpora rodičů v řádné
péči o děti. Už několik let tak doplňuje komplexní
program pro podporu rodin s dětmi z regionu
Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska,
které se mohou dostat do nepříznivé sociální
situace, nebo se v ní již nacházejí.
Nejsme na to sami – to je hlavně Klub pro rodiče
s dětmi, kde se celé rodiny mohou setkávat
a společně smysluplně trávit volný čas. Díky
podpoře Nadace Terezy Maxové dětem,
Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje, Města Albrechtice a Krnova jsme
již pátým rokem mohli realizovat tréninkové,
vzdělávací, psychosociální a volnočasové aktivity,
které se uskutečnily na všech pobočkách střediska
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov.
Měli jsme tak možnost dopřát rodinám spoustu
aktivit, které by jinak nemohly z finančních
důvodů zažít. Za zmínku jistě stojí dvoudenní
soutěžní akce v Krnově na motivy slavné soutěže
Pevnost Boyard nebo celodenní výlet do
Technického muzea v Kopřivnici a Štramberku.

V Osoblaze se rodiny s dětmi setkaly při
velikonočním pečení a při lukostřeleckém
turnaji.Rodiny se staršími dětmi měly možnost
navštívit hudební festival v Holčovicích. Oblíbenou
aktivitou, probíhající v průběhu roku opakovaně,
bylo společné vaření rodin podle rodinných
i mezinárodních receptů. Odměnou pro
spolupracující rodiny s dětmi pak byla návštěva
kina a wellness. Mnohdy to bylo poprvé, co šly děti
společně s rodiči do kina či bazénu, jelikož je to pro
ně jinak finančně zcela nedostupné.
V průběhu roku byly v rámci tohoto projektu také
realizovány na všech pobočkách SOCIÁLNÍ
ASISTENCE Krnov, Rýmařov bazárky oblečení
a potřeb do domácnosti. V závěru roku se pak
uskutečnila Vánoční besídka, na níž kromě tradic,
ochutnávky cukroví a zpěvu koled rezonovala
radost dětí nad bohatými dárky, které jim připravili
zaměstnanci společnosti Mondeléz International.
Za finanční a lidskou podporu realizovaných aktivit
pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
velice děkujeme všem donátorům, zejména pak
Nadaci Terezy Maxové dětem, a doufáme, že naše
činnost i spolupráce bude úspěšně pokračovat
i v dalším roce. Radost v očích dětí a pokroky jejich
rodičů za to rozhodně stojí.

.......................................................................................................................................................
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Prezentační a prodejní
výstava v Tesco Karviná
Dne 27.11.2015 naši klienti prezentovali
a prodávali své výrobky v Hypermarketu TESCO
Karviná. Mohli tak ukázat, co se jim během
letošního roku podařilo s podporou pracovníků
vytvořit. Kromě výrobků si lidé mohli prohlédnout
fotografie představující klienty při práci a seznámit
se blíže se službou sociálně terapeutických dílen.
Vedení hypermarketu našemu středisku prodejní
stánek v prostorách hypermarketu pronajalo
bezplatně, za což moc děkujeme.
(Pavla Matušínská, kolektiv a uživatelé střediska
EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny)

.....................................

Adventní potravinová
sbírka
V týdnu od 29. 11. do 4. 12. 2015 uspořádali
studenti Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě
adventní potravinovou sbírku pro službu SOCIÁLNÍ
ASISTENCE Ostrava, Bohumín.
Výtěžek sbírky činil téměř 170 kg potravin, které
mohou být distribuovány sociálně
znevýhodněným rodinám s dětmi, jimž je taktéž
poskytována služba sociální asistence. Jaké
potraviny studenti Gymnázia Olgy Havlové
nejčastěji darovali? Jednalo se o trvanlivé
potraviny, např. těstoviny (62 kg), rýži (31 kg),
mouku (13 kg), luštěniny (14 kg), dětskou výživu
(6 kg), dále cukr, olej, konzervované potraviny či
polévky v sáčku aj.
Výše uvedená škola se zapojila taktéž do
celonárodní potravinové sbírky, která proběhla
v měsíci říjnu 2015 a její výtěžek byl rovněž určen
pro uživatele služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava,
Bohumín.
Děkujeme studentům Gymnázia Olgy Havlové
a taktéž pedagogům, kteří obě sbírky organizačně
zaštítili, Mgr. Martinovi Fluksovi a Mgr. Jolaně
Strýčkové. (Bc. Martina Vilimová, DiS.)

téma rodina

Přežije rodina
21. století?
„Rodina je společenská jednotka, kterou Bůh
vymyslel proto, aby svět naplnil představiteli
svého láskyplného charakteru.“
(H. Cloud, J. Townsend: Hranice)
Rodina je bezpochyby skvělý boží vynález. Tak skvělý, že tisíce let přetrval
v lidské společnosti napříč všemožnými kulturami, náboženstvími a historickými
peripetiemi jako její elementární jednotka organizační, ekonomická,
komunikační, výchovná, vzdělávací… Rodina kupodivu přežila i několik pokusů
o své omezení či faktickou likvidaci, které především v minulém století proběhly
v rámci sociálního inženýrství řízeného „odborníky“ nejrůznějších ideologicky
vyhraněných režimů nalevo i napravo politického spektra. Přesto není vůbec
samozřejmé, že rodina přežije ještě jedno století navíc – to jednadvacáté.
Samozřejmě i v dnešní době rodinu ohrožují roztodivné vize a instituce, jako je
třeba mediálně známý norský Barnevernet, mně osobně se jevící jako jakési
sociální „zombie“ neúspěšných projektů minulosti. Skutečnost, že v demokratickém státě mohou rodiče přijít o vlastní děti jen kvůli tomu, že jsou
praktikujícími křesťany, či proto, že je někdo neprůkazně očerní před nějakou
institucí, mi připadne opravdu děsivá. Ovšem ačkoliv nechci důsledky působení
takovýchto organizací ve společnosti zlehčovat, domnívám se, že podobné

„K rodině”
fotografie z kalendáře Slezské diakonie PROMĚNY
autor Marek Klus
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nástroje sociálního inženýrství rodině jako instituci fatálním způsobem neublíží
a relativně rychle zaniknou, stejně jako tomu bylo v předchozích desetiletích.
Za mnohem závažnější hrozbu považuji destrukci rodiny, která nepřichází
zvenku, ale zevnitř rodin samotných. Žijeme totiž v době, kdy rodina dostává
„na frak“ díky zásadním proměnám v myšlení svých vlastních příslušníků –
myšlení, které se přesouvá stále zřetelněji z ještě nedávno samozřejmého
„rodinocentrismu“ k individualismu.
Faktorů, které to způsobují, je samozřejmě více. Určitě mezi ně patří opouštění
tradičních hodnot (víru v Boha nevyjímaje), změny v chápání mužských
a ženských rolí, tolik kritizovaný, a přesto čím dál atraktivnější spotřební způsob
života, rostoucí nároky zaměstnavatelů na čas a energii jejich zaměstnanců,
svou troškou do mlýnů drtících přirozené potřeby rodiny přispívá i touha po
atraktivním profesním uplatnění a z ní vyplývající nutnost kontinuálního
zvyšování kvalifikace. Některé z výše uvedených jevů sice mohou být ve své
podstatě dobré, ale s potřebami rodiny si často příliš nerozumí. To ovšem
člověku nezřídka dochází až v okamžiku, kdy už jsou následky špatné volby
priorit příliš zřejmé a jen obtížně, pokud vůbec, napravitelné.
Negativně se na rodině podepisuje i stále větší „mlhavost“ tohoto pojmu, tedy
kdo, proč a za jakých okolností a na jakých principech ji vlastně tvoří.
Mimochodem, věděli jste, že český právní řád obecnou definici rodiny vůbec
neobsahuje? Zmizela z něho po roce 1950, kdy skončila platnost „Všeobecného
zákoníku občanského“ pocházejícího ještě z dob habsburské monarchie. A tak
těch uvěřitelných i neuvěřitelných chápání pojmu „rodina“ přibývá jako hub
po dešti…
Pro postmoderního člověka rodina v tradičním významu vlastně ztrácí smysl –
přestává odpovídat jeho prioritám a jeho potřebám maximální možné volnosti
v rozhodování profesním i soukromém. Čeho se ovšem obávám nejvíce, je to,
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že rodina pro něj také pozbývá významu, protože v mnoha případech nefunguje
tak, jak by měla. Těžko obhájíte její smysluplnost a důležitost její tradiční
podoby v kontextu faktu, že většina rodin (včetně mnoha tzv. křesťanských)
vztahově živoří nebo rovnou krachuje. Oslabování významu a role rodiny v lidské
společnosti však má stále fatálnější důsledky: neochotu či nekompetentnost
pečovat jak o vlastní děti, tak třeba i o stárnoucí rodiče či další blízké v obtížné
situaci, ztrátu jistot a stability, neschopnost do života aplikovat povinnosti
stejně intenzivně, jako aplikujeme práva, vykořeněnost, ztrátu identity,
deformaci osobnosti…
Proto bojovat za přežití rodiny a její obnovu do podoby, jakou Hospodin od
počátku zamýšlel, určitě stojí za to. Boží plány bývají dobré, i když někdy do
našeho „moderního“ myšlení nezapadají. Přinášejí slávu a ovoce, které nic
jiného nahradit nemůže. Rodina je ale prostředím, ve kterém nelze fungovat bez
značné míry zodpovědnosti, sebeobětování a ohledů na potřeby jejích dalších
příslušníků. Je to nikdy nekončící a náročný proces učení se lásce, respektu, úctě
a komunikaci. Být božím obrazem, nést Jeho charakter, jak sděluje definice
rodiny z knihy „Hranice“ uvedená v úvodu tohoto článku, dá opravdu zabrat.
Rodiny tedy potřebují podporu a pomoc. Bez ní prostě výzvy a překážky, kterým
musí čelit, nezvládnou. Hodně tak záleží na tom, jak aktivně se k tomuto
problému postaví všichni, kteří ve smysluplnost rodiny věří. Prostor pro
obhajobu, resp. rehabilitaci rodiny je velký: Mohou do něj vstoupit ti, kdo mají
vliv na rozhodování v senátu či parlamentu a mohou lobovat za ekonomická
a právní zvýhodnění rodin. Stejně tak všichni, kteří s rodinami zcela samozřejmě
pracují a jejichž posláním je rodiny podporovat: církve, na rodinu zaměřené
neziskové a příspěvkové organizace či občanské iniciativy. Ovšem nakonec bude
asi stejně nejvíc záležet na tom, jak atraktivní reklamu rodině udělají rodiny
samotné.
Zdeněk Kašpárek
vedoucí Programu pro pěstounské rodiny

..........................................................

Pozvánka do knihovny DVC v Českém Těšíně
dvc.slezskadiakonie.cz

Pět znaků láskyplné rodiny
Gary Chapman
„To, co se odehrává ve vaší rodině,
pozitivně či negativně ovlivní celý
národ, dokonce svět. Vstáváme
i padáme společně.“
Gary Chapman

Dnešní rodina zmateně stojí na křižovatce a neví, kterou cestou
se má vydat. Rodina je univerzální celek. Neexistuje žádná kultura,
v níž by muži a ženy navazovali sexuální vztahy bez pravidel a v níž by
se děti musely protloukat životem samy. Tam, kde byla takováto teorie
aplikovaná, experiment záhy skončil, a to z jednoho prostého důvodu:
nefungoval. Lidé neprožívali větší štěstí ani svobodu, nezplodili
generaci obdařenou zajímavější tvořivostí, méně zatíženou citovými
problémy a vnímající hlubší naplnění života. Opak je pravdou.
Experimentátoři se vytratí ze scény a ponechají novou generaci bez
kompasu v obrovském, neznámém světě.
[citováno z obálky knihy]

......................................................................................................................................................
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Příběh z Programu
pro pěstounské
rodiny
Posláním Programu pro pěstounské rodiny
Slezské diakonie je podpora a provázení
rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak,
aby děti v těchto rodinách měly odpovídající
péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy
a původní rodinné a společenské prostředí.
Klíčoví pracovníci doprovázejí různé rodiny
a mezi velmi specifickou skupinu můžeme
řadit pěstounskou péči na přechodnou
dobu. Tito pěstouni nikdy neví, jaké další dítě
dostanou do péče. Předem se s dítětem
nenavštěvují a poznají jej až při převzetí.
Bylo zrovna dopoledne a najednou zazvonil telefon. Volala pracovnice OSPOD,
že se v místní nemocnici nachází sourozenci, jež museli být uprostřed noci
odebráni svým rodičům, kteří mezitím popíjeli a hádali se před domem. Děti
plakaly a hledaly rodiče, ale jediný, kdo se u jejich postýlky objevil, byla policie
s pracovnicí MěÚ. Děti byly předány do rukou lékařů, kteří mimo jiné
konstatovali, že jsou děti zanedbané. S pracovnicí OSPOD se klíčový pracovník
Programu pro pěstounské rodiny domluvil na postupu. Následně klíčový
pracovník kontaktoval pěstouny na přechodnou dobu a sdělil jim potřebné
informace o dětech, aby se pěstouni mohli dostatečně připravit na jejich
příchod: např. jaké mít vhodné oblečení, postýlky, stravu.
Další den se všichni sešli v nemocnici, aby si pěstouni odvezli děti do nového,
přechodného domova. Převzetí provázelo mnoho emocí. Děti musely svěřit své
životy do rukou lidí, které viděly poprvé v životě.
Začátky byly těžké pro všechny, ale díky trpělivosti a pochopení ze strany
pěstounů si děti rychle zvykly a začaly dělat velké pokroky. Během pobytu dětí
u pěstounů probíhala jejich častá setkání s biologickými rodiči, kteří se snažili
dostat děti zpět do péče. Především matka měla velkou motivaci děti získat.
Nechtěla totiž, aby skončily v dětském domově, kde ona sama vyrůstala
a zažívala mnoho nehezkých chvil.
Od počátku odebrání dětí dělali rodiče velké pokroky. Přestali pít, maminka
pravidelně docházela do mateřského centra a oba získávali podporu ze strany
pracovnice sociálně aktivizační služby i pěstounů.
Celý proces trval necelý rok, a jelikož rodiče prokázali skutečný zájem o děti
a snahu změnit se, byly jim děti nakonec vráceny.
Bc. Jana Kostková
klíčový pracovník – koordinátor pobočky
Programu pro pěstounské rodiny
Třinec, Jablunkov
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Pomoc rodinám
má smysl
Služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek
působí na území města i v jeho okolních
obcích od roku 2012. Ročně je ve službě
přibližně 50 rodin, tj. 200 lidí. Pracovníci
docházejí do domácnosti rodiny, do jejího
přirozeného prostředí. Pracovníci s rodinou
aktivně spolupracují a řeší její nepříznivou
sociální situaci spojenou s různými problémy
– bydlení, finance, chod domácnosti, péče
o děti, výchova a vzdělání dětí, zaměstnání
rodičů a další.
Každá rodina je jedinečná a má svá specifika, proto náš přístup a forma pomoci
vždy vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, jejích členů a z jejich
problémů.
Pokud se rodina dostane do bludného kruhu nezaměstnanosti, nedostatku
peněz, dluhů, závislostí, nezbývá rodičům moc sil starat se o harmonickou
výchovu dětí, o láskyplné prostředí plné porozumění.
Pravdou také je, že klienti naší služby často neměli možnost získávat schopnosti
a dovednosti potřebné pro vedení domácnosti a starost o děti. Sami vyrůstali
v různých podmínkách. Ve své původní rodině zažili nedostatek jak materiální,
tak citový. Neznají pocit bezpečí, domova.
Pokud začne taková rodina spolupracovat s naší službou, dokážeme rodiče
nasměrovat. Můžeme ukázat, že problémy se dají řešit namísto jejich přehlížení
a následné kumulace.
Služba je pro klienty dobrovolná. Klienta nelze přesvědčovat ke spolupráci,
nýbrž on sám musí být přesvědčen, že chce využívat naši podporu a pomoc.
Cílem je zastavení nebo zmírnění nepříznivé sociální situace v rodině, posílení
schopností a dovedností dětí a rodičů. Primárním cílem je zachování společného
soužití členů rodiny a výchova dětí v podmínkách funkční rodiny.
Naše podpora vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, přijímáme
s pochopením každého člověka jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou
důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění.
S činností sociálně aktivizační služby vás může více seznámit ilustrativní příběh
paní Marie (příběh respektuje pravidla anonymity našich klientů, jakákoliv
podobnost s reálnými osobami je čistě náhodná).
Spolupráce s rodinou paní Marie byla započata v únoru 2014, kdy byla služba
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek oslovena pracovnicí OSPOD a přizvána ke
spolupráci.
Na začátku spolupráce rodina žila na ubytovně v bytě, který byl v katastrofálním
stavu. V té době žilo v rodině pouze jedno dítě (novorozenec), dalších šest dětí
bylo umístěno v dětském domově.
Rodina se potýkala s finančními problémy, měla dluhy, domácnost byla stroze
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zařízena, bez základního vybavení, oba rodiče byli dlouhodobě nezaměstnaní
a byli odkázaní na dávky hmotné nouze.
Rodině se spolu se sociálním pracovníkem služby podařilo v krátké době najít
vhodný byt pro rodinu. Podařilo se také zařídit kauci na splátky. Manžel paní
Marie v té době začal usilovně hledat práci. Sociální pracovník pomáhal rodině
postupně vybavovat byt tak, aby byl připravený na možný návrat dětí zpět do
rodinného prostředí. S pomocí příspěvku z nadace, o který paní Marie spolu
s pracovníkem služby zažádali, začala rodina zařizovat byt, nakupovat vše
potřebné. V domácnosti chyběly postele, peřiny, povlečení, nádobí. V té době se
s pomocí služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek začala paní Marie se svými
dětmi z dětského domova pravidelně stýkat. Tím, že rodina měla velmi omezené
příjmy, služba pomáhala paní Marii zajišťovat základní potraviny v době, kdy
měla všechny děti doma. Postupně se v rodině vytvářely podmínky k tomu, aby
byl možný návrat dětí do původní rodiny. Pracovník služby posiloval rodičovské
kompetence v rodině, spolu s paní Marií nastavoval pravidla a komunikaci ve
výchově.
Manželovi paní Marie se po roce podařilo úspěšně najít práci, tudíž zajistil
stabilní příjem rodině. V té době se tedy mohl začít řešit problém s dluhy.
Pracovníkovi služby spolu s rodinou se úspěšně podařilo podat návrh na
insolvenci, který byl schválen. Pracovník pravidelně komunikoval s exekutory,
společně s nimi i paní Marií nastavoval splátkový kalendář.
Sociální pracovník se účastnil různých jednání u soudu, kde vypovídal
o současném stavu v rodině. Velmi úzce také spolupracoval s pracovnicí OSPOD.
V průběhu září 2015 roku soud rozhodl o svěření všech dětí, které byly umístěny
v dětském domově, do péče rodičů. V rodině nastala obrovská radost z návratu
dětí, a zároveň strach a obavy, zda to celé zvládnou. Pracovník povzbuzoval
rodinu a taktéž byl pro ně velkou psychickou oporou.
Nyní prostřednictvím služby jsou v rodině posilovány rodičovské dovednosti
a schopnosti, je poskytována rovněž pomoc při řešení obtíží dětí ve škole, při
přípravě na vyučování a také při výchovných obtížích.
Sociální podmínky v rodině se výrazně zlepšily od doby, kdy služba SOCIÁLNÍ
ASISTENCE Frýdek-Místek započala s paní Marií spolupráci. Jednoznačně se
zlepšila péče o děti, chod domácnosti, rodina začala splácet dluhy. A tím
největším úspěchem byl samozřejmě návrat všech dětí do původní rodiny.
V současné době je rodina stabilizovaná. Je však potřeba ji neustále podněcovat
k pravidelnému splácení dluhů, vyzývat ke komunikaci se školou a motivovat
k tomu, aby nepřehlížela každodenní problémy ve výchově dětí, se kterými se
potýká.
Celková spolupráce s rodinou nebyla vůbec jednoduchá, rodinu bylo potřeba
neustále motivovat a povzbuzovat. Rodina byla na začátku totiž zcela negativně
nastavená vůči službě, spolupráci odmítala a nevěřila, že je možná změna. Pro
naši službu je to tedy obrovský úspěch, příklad pozitivní změny a důkaz toho, že
pomáhat lidem se vyplácí.
Mgr. Krystyna Ćmiel
koordinátor střediska
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek
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Domov se zvláštním
režimem SILOE Ostrava
„Nejtěžší je to, jak vidíte, jak se ten člověk zhoršuje…
nejhorší je, že za to nikoho nemůžete obvinit, nemůžete
nikoho zmlátit, protože svět nezmlátíte. Váš partner za
to nemůže, Vaše matka za to nemůže, ale je to tady…..“
Napsala do zpětnovazebního dotazníku dcera ženy
s Alzheimerovou chorobou. A manželka muže s tou
samou diagnózou uvedla: „….Ale mě víc deprimovalo
ani ne ta nemoc, ačkoli taky určitě, protože v určitým
období to přestane být váš manžel, přestane to být
člověk, se kterým jenom je možný sdílet domácnost
a říkáte si, jseš hrozná, měla bys o něj víc pečovat
a začnete toho člověka úplně nenávidět.
To je hrozný, já jsem se za to nejdřív neměla ráda
a strašně jsem z toho měla depky, že jsem taková…..“

Pro veřejnost je pak určeno bezplatné vyšetření paměti v projektu „Dny paměti“
(v tomto projektu sloužícímu k časnému záchytu osob s poruchami paměti bylo
u nás již vyšetřeno přes 300 lidí!), dále realizujeme kurzy trénování paměti pro
seniory v Ostravě.
Jako kontaktní místo Moravskoslezského kraje České alzheimerovské společnosti
(ČALS) se snažíme také o edukační činnost. Organizujeme veřejné besedy,
v rámci KP Senioři pak reminiscenční výstavy ve spolupráci s městkou
knihovnou. Zapojili jsme se také do dlouhodobého vzdělávacího procesu ČALS.
Na podzim roku 2015 nás navštívil metodik a byl vypracován rozvojový plán
našeho Kontaktního místa. Od loňského roku tři pracovníci absolvují
několikaměsíční vzdělávání v rámci tohoto projektu. Vedoucí střediska Marta
Machová se stala řádnou auditorkou kvality České alzheimerovské společnosti.
V letošním roce nás čeká velký vzdělávací cyklus, včetně dvou konzultací
s inspektory kvality i odborníky ČALS. Máme před sebou rekonstrukci „krčku“
budovy a (doufejme) vznik Zahrady smyslů. Rádi bychom nadále výrazným
způsobem vstupovali do (nejen) ostravského dění v rámci Komunitního
plánování ve skupině Senioři. Naší velkou vizí je také rozšíření nabídky podpory
a služeb pro pečující např. formou společných setkávání klientů a jejich blízkých
při tanečních večerech.
Bc. Marta Machová
vedoucí střediska SILOE Ostrava

Ano, demence je hrozná. Jen ten, kdo zažil ve svém blízkém okolí, ve své rodině
někoho s touto nemocí, umí opravdu pochopit pocity pečujícího. Tolik osudů
a lidských příběhů, které jsme měli tu čest poznat od doby, kdy Slezská diakonie
otevřela středisko SILOE Ostrava.
Víc jak deset let se zde snažíme nabízet pomocnou ruku, podporu i péči lidem
s poruchami paměti a jejich blízkým. V neposlední řadě i podporovat samotné
pracovníky v přímé péči v jejich nesnadné práci.
Díky projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“ jsme
v minulém roce prošli rekonstrukcí objektu na ulici Rolnická. Bylo přistaveno
patro, které bude sloužit od března 12 klientům v rámci nového Domova se
zvláštním režimem. Zároveň se zrekonstruovaly prostory 1NP a 2NP, kde
poskytujeme již nyní dvě sociální služby, ambulantní (centrum denních služeb)
a pobytovou (odlehčovací službu).
Pečujícím nabízíme osobní konzultace a svépomocné skupiny každý poslední
Čtvrtek v měsíci od 16 hodin. Pro lidi, kterým byla diagnostikována určitá forma
poruchy paměti, nabízíme také poradenství a setkávání každé poslední Úterý
v měsíci od 15 hodin.

Projekt „Dny paměti“ Časný screening poruch paměti
Projekt ČALS

Přijďte si udělat test zdarma!
Test je určen osobám starším 60 let,
nebo mladším osobám s poruchami paměti.
Testování proběhne ve středisku SILOE Ostrava, kontaktním místě
České alzheimerovské společnosti MSK.

Objednat se můžete na tel.: 733 142 425 u Marty Machové
nebo přes e-mail: siloe@slezskadiakonie.cz.
Test provádí vyškolený pracovník v oblasti screeningu kognitivních poruch.
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Domov pro seniory
SAREPTA Komorní Lhotka
V tomto roce slovo, které budeme často
vyslovovat, je slovo „rodina“, protože tento
rok je vyhlášen v naší církvi rokem rodiny.
Rodina je pro nás velmi důležitá. V ní jsme
vyrostli, v ní také žijeme. Rodina nás formuje
a učí, v ní získáváme mnohé dovednosti
a poznatky. Každý z nás by také určitě mohl
vyprávět o tom, co pro něho ta jeho rodina
znamená… .
Když přemýšlíme o Slezské diakonii a o rozsahu služeb, které poskytuje,
uvědomujeme si, že rodinu nemusí tvořit jen rodiče, děti a prarodiče. Mnozí
uživatelé středisek totiž nikdy nepoznali lásku otce nebo matky, a přesto mohou
mluvit o rodině. Rodina je pro ně prostě domovem, ve kterém žijí, byť by to bylo
např. středisko Slezské diakonie, které rodinu nahrazuje. Tito uživatelé nežijí sice
s pokrevní rodinou, ale mají „rodinu“, se kterou žijí ve středisku. Mají někoho,
komu můžou důvěřovat, na koho se smí obrátit, s kým si můžou popovídat.
Nabízí se jim možnost prožívat pocit, že patří do rodiny. Mohou říct: „Lidé
v tomto středisku jsou mojí rodinou.“
Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka si klade za cíl, aby v něm jeho
obyvatelé (84 seniorů) našli svůj domov. Budova byla v rámci restituce předána
svému původnímu majiteli Slezské církvi evangelické, a. v. a Slezská diakonie tak
nyní navázala na poskytování sociální služby v tomto objektu.
Domov Sarepta má v Komorní Lhotce své historické kořeny. Počátky založení se
datují na rok 1930. Tehdy spolek s názvem „Towarzystwo Niewiast
Ewangelickich“ odkoupil od manželů Mohylových nemovitost, která byla snahou
tohoto spolku přestavěna na domov pro seniory. Hrubá stavba byla ukončena
v roce 1934. Stavba byla nazvána „Domem milosrdenství.“ Když se dům
dostavěl, byl přijat oficiální název „Sarepta“ a dne 10.10.1937 byl tento nový
objekt slavnostně posvěcen superintendentem evangelické církve Oskarem
Michejdou.
O Sareptě se dočteme také v Bibli. Toto místo bylo požehnáním pro ty, kteří
potřebovali pomoc. To je i jedním ze stěžejních cílů domova pro seniory
SAREPTA.
Vráťme se ještě jednou k úvodní myšlence. Každá rodina je obohacena právě
tím, že do ní patří nejenom mladí, ale i ti nejstarší. Senioři by měli mít v rodině
důstojné místo. Právě oni jsou totiž opravdovou pokladnicí životních zkušeností,
moudrosti, často i oddanosti Pánu Bohu – a to jak v bolesti, tak i v radosti. Stále
máme na paměti rozhovor s jedním mužem ze SAREPTY. Ve svém životě prožil
mnohé těžké chvíle. Na vážnou nemoc mu zemřela jeho dcera, pak se musel
rozloučit i se svojí manželkou. Přesto nepřestal Bohu důvěřovat a spoléhat
na Něho. Je pro nás velkým povzbuzením.
Stojíme na začátku nové kapitoly tohoto domova a můžeme s určitostí říci, že
péči o seniory nechceme brát jen jako zaměstnání, ale jako poslání
a povolání. Jsme připraveni v tomto domově pomáhat a pečovat o bezpečí
našich seniorů, zajistit jim domov, kde najdou respekt, úctu, dobré vztahy.
Chceme se učit komunikovat, vnímat jednotlivé potřeby, naslouchat
a podporovat uživatele tohoto domova a zároveň respektovat jejich soukromí
a právo rozhodování. Nechceme se starat jen o jejich tělesné potřeby, a proto
přicházíme i s nabídkou duchovní pomoci – každodenního čtení z Bible,
osobních rozhovorů, naslouchání. Toužíme vytvořit našim uživatelům prostor
na seberealizaci, aby prožívali ve svém stáří, že nejsou přítěží, ale přínosem.
Bc. Halina Pientoková, DiS.

Při návštěvě domova pro seniory SAREPTA
v Komorní Lhotce jsme se setkaly s velmi milými
uživateli, s některými jsme si dokonce měly
možnost popovídat. A o jeden příběh se
podělíme i s Vámi, čtenáři.

Příběh pana Jaroslava Bobka
Poté, co mi odešli po těžké nemoci mí nejbližší, má dcerka
a za několik let i žena, bylo to pro mě velmi těžké. Ochrnul
jsem, musel jsem na tři měsíce do nemocnice. Po zotavení
jsem se dostal tady a všichni mi moc pomáhali. Jsem za to
moc vděčný a snažím se teď, když je mi lépe, zase pomáhat já
ostatním. Když jsem se po nemoci znovu naučil chodit, tak
pořád chci chodit!
Jsem rád, že tady v domově máme hodně aktivit. Například
kroužek vaření, kde vaříme jídla, která nejsou až tak běžná,
ale co mě baví hodně, tak to je pétanque. Máme tady
družstvo seniorů, jsme v něm tři a máme i úspěchy, 3x jsme se
zúčastnili Moravského poháru, kde jsme se umístili 2x na
třetím místě a jednou na čtvrtém místě. V období sezony
trénujeme i tady na zahradě, to si zahrají všichni. Hrál jsem
tady taky rád šachy, potřeboval bych ale parťáka, musím to
někoho naučit! Občas luštím křížovky, ale ne moc často, na to
už nemám čas! Pořád chodím, pořád se něco děje…
Baví mě také každodenní aktivity, cvičení, tréning paměti.
Také já připravuji pro ostatní nějaké cviky. Jsou to třeba slovní
hlavolamy nebo slovní fotbal. Ta setkání mám velmi rád.
Volné chvilky nám tu zpříjemňují i žáci zdejší základní školy,
kteří nám chodí číst, a my jim zato zase něco dobrého
upečeme, třeba koláčky. Já mám taky dva šikovné vnuky,
dělají taekwondo a moc je to baví. Jezdí na závody a často
vyhrávají, vždy mi to natočí a přinesou mi ukázat záznam.
Jezdí tady za mnou často, jsem na ně pyšný!
Mgr. Renáta Větrovcová a Markéta Fojtíková
oddělení propagace Slezské diakonie

vedoucí střediska SAREPTA Komorní Lhotka

vedoucí oddělení PR a Propagace
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Brno

A pokračujeme dál...
…z činnosti středisek ELIADA Brno a Poradna
rané péče DOREA v projektu „Rodina je jednou
z nevyhnutelných podmínek štěstí“
Začátek roku bývá asi u všech organizací stejný. Hodnotí uplynulý rok, co se
opravdu povedlo a co by šlo udělat ještě lépe. Bilancují nad svými výsledky
a plánují, co budou podnikat v tom novém roce. Mnohdy ani nejde o to, co
všechno následující rok přinese, ale hlavně o to, co si z naší práce odnesou ti,
kterým je naše služba určena, naši klienti. Cílem proto je a vždy bude, pro letošní
i ty další roky, odvádět kvalitně provedenou práci. Naším společným přáním je
poskytovat sociální služby ku prospěchu těch, kteří nám důvěřují.
Minulý rok byl bohatý na setkávání. Setkávali jsme se s rodiči i s jejich dětmi při
nadstandardních aktivitách nad rámec běžných sociálních služeb v rámci
projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Šlo o arteterapie pro děti se specifickými potřebami nebo o setkávání rodičů ve svépomocných rodičovských skupinách, ale také při proškolení rodičů na aplikace
společnosti i-SEN, které umožňují dětem rozvíjet se pomocí používání i-Padů.

Norinka na arteterapii s lektorem
panem Mgr.Pavlem Sochorem, PhD.

Výraznou loňskou podzimní kulturní akcí, kterou jsme připravili společně
s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči, byla interaktivní výstava „Svět
našimi smysly“, která měla osvětový a výchovný charakter. Po dobu třech
týdnů ji navštěvovali žáci základních i středních škol všech věkových kategorií
z Brna i okolí. Vyzkoušeli si různá stanoviště simulující absenci některého
z lidských smyslů. Jak někteří sami uvedli, do té doby neměli představu, jaká
úskalí musí zdolávat lidé sluchově nebo zrakově postižení. My jsme si ještě více
uvědomili, že v rámci integrace tělesně postižených dětí je třeba osvětu šířit už
od raného věku a vychovávat tak k ohleduplnosti a toleranci.
„Díky arteterapii pořádané střediskem ELIADA Brno jsem poznala, že arteterapie
má pro Norinku opravdu velký význam,“ řekla nám maminka 11leté Nory, která
arteterapii navštěvovala. „Konkrétně v Norinčině případě ani tak nejde o
výsledný výtvarný počin, ale o průběh lekce a o její vliv na Norinčin zdravotní
stav. Po lekcích bývala velmi spokojená a ruce, které mívá spastické a studené,
měla po arteterapii teplé a uvolněné,“ dodala.
Arteterapie v celém průběhu projektu vedl zkušený pedagog pan Mgr. Pavel
Sochor, PhD. spolu se studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v
Brně. Z vyjádření klientů vyplývá, že byli spokojení jak rodiče, tak i jejich děti,
kterým byly lekce přínosnými při rozvíjení motoriky, ale i při celkovém
pozitivním psychickém naladění.
„K využití tabletu pro Norinku jsem byla celkem skeptická,“ pokračuje maminka
v rozhovoru. „Nora má ruce nejčastěji zatnuté v pěst a očima déle hledá cíl. Ale
protože stále hledáme nové cesty Norinčina rozvoje, semináře i-SEN jsem se
zúčastnila a dnes jsem za to velmi ráda. Na tabletu máme spoustu aplikací,
které jsou pro Noru vhodné – nejčastěji používáme aplikace podporující cílený
dotek, kreslení. Tyto aplikace je Nora schopná ovládat i pěstmi a velmi ji to baví,“
říká maminka a ukazuje na i-PADu, jak si Norinka s daným úkolem poradí.
V rámci svépomocných rodičovských skupin se setkali rodiče celkem
dvanáctkrát. Tato aktivita byla hojně navštěvovaná, proto jsme se rozhodli v ní
pokračovat i mimo projekt. Pod odborným vedením lektora psychoterapeuta
podporuje rodiče při počátečním přizpůsobování se a zvládání nové životní
situace, ale díky bezpečnému prostředí poskytuje i výměnu zkušeností a prostor
pro sdílení myšlenek, otázek i emocí, které nová situace v rodině přináší.
Do ukončení projektu zbývá pár měsíců, přesto nás čeká ještě několik setkání,
jak s rodinami, tak i s odbornou veřejností u kulatých stolů. A chceme
pokračovat dál. Nejenom z důvodu výměny informací nebo kvůli vzdělávání, ale
hlavně proto, že setkávání se je příjemné a komunikovat potřebujeme. Všichni.
Mariana Melcherová
ELIADA Brno

žákyně Střední zdravotnické školy Jaselská v Brně

účastníci semináře i-SEN

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Brno
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Příjemné s užitečným
Druhá polovina loňského roku byla bohatá na kulturní společenské události
i v jihomoravské metropoli. Středisko ELIADA Brno a Poradna rané péče DOREA
oslavili 25. výročí založení své mateřské organizace Slezská diakonie a zároveň si
připomněli 10 let poskytování svých služeb na Jižní Moravě.
Během loňského podzimu jsme měli možnost poděkovat za přízeň všem, kteří
nás v průběhu deseti let podporovali pozváním na několik benefičních akcí.
V říjnu 2015 odehrál v HaDivadle Brno ochotnický divadelní soubor Cimrman
Revival Sivice velmi vtipné a umělecky zdařilé představení Lijavec. Také v
předvánočním čase nám, ale zejména dětem, soubor opět předvedl své kvality.
I počátek adventního období mohli naši podporovatelé i nejširší veřejnost prožít
společně s námi.
Příznivci hudebního i výtvarného umění se setkali na Hvězdárně Brno, kde
pěvecký soubor Ars Brunensis Chorus pod taktovkou Dana Kalouska spolu se
sólistou na bicí Pavlem Fajtem odehráli benefiční koncert pro Slezskou
diakonii v Brně.
Nezůstalo jen při hudbě, po koncertě zde byla vydražena díla brněnských
výtvarníků, ale i díla dětí z arteterapií. Celou akcí provázela zkušená
moderátorka Gabriela Mrkvicová, která svoji dobrou náladu přenesla na
všechny, kteří se přišli nejenom podívat, ale i přispět na dobrou věc. Výtěžek byl
věnovaný na podporu našich sociálních služeb, takže příjemné zážitky byly opět
i užitečné. Děkujeme!
Mariana Melcherová

benefiční koncert pro Slezskou diakonii

ELIADA Brno

ochotnický divadelní soubor Cimrman Revival Sivice,
představení Lijavec

Jéj! Pižďucha domácí!
Toho chci!
Panenky, panáčci a Pižďuchové nás provázeli při všech loňských podzimních
aktivitách a provázejí i nyní na každém kroku. Jezdí s námi na divadelní
představení, na koncerty, na různé další společenské či prodejní akce, kde se
setkávají malí i velcí, kteří chtějí nákupem dárku potěšit své blízké nebo
i sebe. Koupí těchto hadrových panenek uděláte radost hned více lidem,
protože výtěžek z prodeje je věnovaný na podporu sociálních služeb
středisek ELIADA Brno a Poradna rané péče DOREA. Děkujeme všem, kteří si
je už odnesli domů ☺.
Více informací na www.jedendarek.cz.

benefiční koncert pro Slezskou diakonii
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Poděkování dárcům
Děkujeme všem dárcům, kteří
v roce 2015 podpořili činnost
Slezské diakonie.
Poděkování patří také všem,
díky jejichž příspěvkům
může tento čtvrtletník Informátor
vycházet.

Na Nivách 7, Český Těšín
tel.: +420 558 764 333
fax: +420 558 764 301
ustredi@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
č.ú.: 23035791/0100
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