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Kniha „Krvavé jahody“

doporučujeme přečíst, rádi půjčíme v knihovně DVC
Kniha Krvavé jahody vypráví příběh ženy, která přežila gulag.
Paní Věra vypráví o svém životě. Po 2. světové válce byla ve svých 14 letech
spolu s matkou a mladší sestrou odvlečena do ruského pracovního tábora
na Sibiři. Jejich matka zde přežila pouhé 3 měsíce. Sestry zažily nelidské
podmínky, krutost a ponížení, nemoci a hlad. V lesních lágrech strávily
celkem 8 let a dalších 12 let v různých dolech, továrnách, kolchozech.
Po létech úsilí získaly povolení k návratu do Československa, musely
podepsat slib mlčenlivosti o tom, co viděly a zažily. Když se paní Věra
vrátila do vlasti, bylo jí 34 let a vážila 37 kilogramů. Nyní je posledním
svědkem těchto událostí žijícím v Česku.

Měli jsme tu výsadu natočit rozhovor
s paní Věrou Sosnarovou během její
návštěvy tábora SAM v Orlové
dne 11. 8. 2017.
Po přečtení knihy Krvavé jahody mě napadla otázka, jak reagovali
Váš manžel a děti na skutečnost Vašeho pobytu v Rusku. Život
v gulagu a důvod, proč jste se tam dostala?
Rodina věděla, že jsem byla v Rusku, ale nikdo nevěděl, že jsem byla
v lágru na Sibiři. Až v roce 2004 jsem o tom všem promluvila. To už
jsem byla vdova, takže manžel se nikdy nedověděl o mém pobytu
v lágru, a děti do roku 2004 také ne. Děti byly samozřejmě hodně
překvapené. Nemohla jsem o lágru nic říci, protože mě hlídalo NKVD
v Brně a sovětský konzulát. Před odchodem z Ruska jsem dala
závazek, že nikdy o tom nic neřeknu, jinak by nás z Ruska nepustili.
Mohly jsme říct, že jsme byly v Rusku, ale nesměly jsme říct, že jsme
byly v sovětském gulagu. Jinak nám pohrozili, že do 24 hodin budeme
zpátky.

Víra. Po celou dobu jsem důvěřovala Pánu Bohu, že nám pomůže, že
nás vysvobodí. Modlily jsme se společně s Polkami, ale tajně, aby nás
bolševici neslyšeli. Nebo když jsem byla v lese a naskytla se příležitost,
modlila jsem se. Co já jsem se Ho naprosila.
Velkým problémem v našich životech je mnohdy to, zda dokážeme
odpustit druhým, nebo i sobě, situace, které nás bolí. Dokázala jste
odpustit Vy, a pokud ano, co Vám k tomu pomohlo?
Všichni hovoří o tom, co udělal Hitler, ale co udělal Stalin, o tom nikdo
nemluví, všichni to skrývají. Ale neprožívám pomstu, já věřím jenom
v dobro, ne ve zlo. A i když mi Rusi tak strašně ublížili, nemůžu je hanit
všechny, byli tam i dobří lidé.
Paní Sosnarová, děkuji Vám za rozhovor.

Vaše vytrvalost v modlitbách mě velmi povzbudila. Byla jste se
sestrou v prostředí tvrdě negativně nastaveném vůči víře. Vy jste se
nevzdala, víru neztratila a celých 20 let se vytrvale modlila
v naději, že Vás Pán Bůh slyší a že Vám pomůže se dostat domů. Co
Vám pomáhalo udržovat si tuto naději?

rozhovor připravila
Marta Czyžová

editorial

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci,
prázdniny utekly jak voda a já věřím, že
jste je prožili na dovolených a obohatili
se o mnohé nové zážitky či jste měli více
času strávit je se svou rodinou
a přáteli. Doufám, že jste si dostatečně
odpočinuli a nabrali dostatek sil do
dalšího období, které leží před námi.
Klidnější čas v období prázdnin využívám
k tomu, abych navštívila jednotlivé
oblasti Slezské diakonie a setkala se
tak tváří v tvář s našimi pracovníky.
Nejinak tomu bylo i letos a mohu říct,
že z těchto návštěv jsem si dovezla
mnoho zajímavých podnětů a hlavně

povzbuzení, proto chci vyjádřit vděk
všem z Vás, kteří se svou prací podílíte na
rozvíjení našich služeb.
Toto číslo Informátoru je věnováno
službám pro osoby bez přístřeší. Těžko
věřit tomu, že letos je to 25 let od zahájení
provozu služby Bethel v Karviné, což byl
první azylový dům křesťanské pomoci pro
muže.
Za tu dobu Slezská diakonie ušla velký
kus cesty, vždyť v těžkých
prvopočátcích si klienti na tomto
středisku sami vařili a elektřina byla do
zařízení přiváděna prodlužovací šňůrou.
A dnes? Provozujeme 10 azylových domů
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v 7 městech a obcích, ale i další služby
pro osoby bez přístřeší, např. noclehárny,
nízkoprahová denní centra, sociální
rehabilitace či terénní programy.
Mým přáním je, abychom naše služby
poskytovali s co nejvyšší odborností
a kvalitou, ale především, abychom tady
byli pro ty, kteří nás potřebují.

Zuzana Filipková
ředitelka Slezské diakonie

Aktuálně z projektu ZECHO

Překonávání bariér se štětcem v ruce

projektový tým

Kateřina Rusnoková

Oddělení kvality ve Slezské diakonii realizuje již více než půl roku
evropský projekt „Zefektivnění chodu Slezské diakonie“ (ZECHO),
který je financován z Evropského sociálního fondu – Operačního
programu zaměstnanost.
V průběhu prvních měsíců se uskutečnila řada aktivit, která vedla
k naplnění dílčích cílů projektu ZECHO. Jednalo se například
o Procesní audit, který proběhl na Ústředí SD. Implementace
výstupů z auditu do života organizace povede k zefektivnění
procesů v rámci celé organizace. Dále proběhl Audit vzdělávacích
potřeb pracovníků, z jehož výstupů a doporučení vychází
projektový tým při plánování vzdělávacích kurzů pro sociální
pracovníky a pracovníky přímé péče Slezské diakonie, které budou
v rámci projektu ZECHO probíhat v roce 2018.
V červnu se konalo první setkání Řídícího výboru projektu. Další
dílčí aktivitou projektu, která byla zahájena, jsou Audity kvality
sociálních služeb. Jejich realizace je plánována od července
letošního roku do února 2018 v celkem 9 službách Slezské
diakonie. Každý audit má 3denní trvání, pracovníci vybraných
služeb tak mají možnost ověřit si úroveň kvality poskytovaných
služeb.
Benjamin Disraeli kdysi prohlásil, že tajemství úspěchu je účelná
vytrvalost. Tato slova jsou bezesporu pravdivá a jako projektový
tým věříme, že vytrvalým úsilím naplníme očekávání a cíle, které
byly vytyčeny a o jejichž úspěšné naplnění usilujeme.

V rámci projektu si děti nejen z azylových domů Slezské diakonie
vyzkoušely malbu akrylovými barvami na plátno pod vedením
lektorky umění, kdy malovaly ve skupinkách na společné téma
„Má radost”. K akci byli přizváni také duchovní, kteří zpestřili dětem
program o krásné písně a podnětná zamyšlení. Realizace putovní
výstavy maleb podtrhuje náš záměr, a to dát dětem šanci zakusit
pocit, jaké to je vytvořit dílo, které je veřejně vystavováno a sklízí
úspěch. Projekt proběhl za finanční podpory Nadace umění pro
zdraví, která podporuje aktivity vedoucí k rozvíjení talentu u dětí.
V našem projektu mělo celkem 37 dětí možnost najít se v malbě,
realizovat se podle svých pocitů, nechat se posunout v uvažování
o vlastní tvorbě a rozšířit vlastní sebeuvědomění. Realizace
projektu přinesla všem zúčastněným příležitost ke vnímání radosti
ze společného díla, děti učila trpělivosti při tvorbě a toleranci při
vytváření společného díla.
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co se událo
Příspěvky v této rubrice
mohou být redakčně kráceny.

Kamila Zítková

Zdeněk Kašpárek

Slezská diakonie pořádala konferenci o pěstounství

NZDM POHODA Karviná

Slezská diakonie doprovází
prostřednictvím svého Programu pro
pěstounské rodiny cca 180 náhradních
rodin. Tato činnost zahrnuje především
poradenství, odbornou pomoc
specialistů, péči o děti a jejich podporu
v kontaktu s původní rodinou či realizaci
pro pěstouny povinného vzdělávání. Mezi
tradiční aktivity patří i na pěstounství
zaměřená výroční konference, jejíž
5. ročník proběhl letos v prostorách
Křesťanského sboru a Komunitního
centra Mojská. Stovka účastníků
absolvovala přednášky a workshopy,
které byly velmi zajímavou sondou
do problematiky náhradní rodinné
péče a prožívání jejích aktérů. Vedle
pracovníků veřejné správy, psychologů,
pěstouna s patnáctiletou zkušeností
či biskupa Slezské církve evangelické
a.v. posluchače zaujal ředitel dětského
domova v Necpalech L. Adamovič. On
sám byl týraným a okolím odepsaným
dítětem. Po odebrání z nefunkční rodiny
prošel ústavními zařízeními a následně
pěstounskou péčí, kde jeho život

Vydařenou akcí v klubu POHODA Karviná
byl workshop s karvinským raperem,
úspěšným sportovcem a asistentem
prevence kriminality městské policie
Karviná známým pod jménem Lukrecius
Chang. První část byla teoretická
a zaměřená především na prevenci
sociálně patologických jevů, rasismus,
šikanu, alkohol, drogy i sociální sítě
a nástrahy internetu. Klienti měli možnost
zapojit se do soutěže o věcné ceny,
CD a DVD. Lukrecius Chang klientům
představil projekt prevence kriminality
a jeho neformální rapovanou znělku,
kterou složil. Klientům pustil také
videoklip „Syn“ ke stejnojmennému
krátkému filmu, k němuž natočil úvodní
soundtrack a videoklip „Za chyby se
platí“, který ukazuje, jak rychle se člověk
dostane na dno a jak těžké je se ode dna
odrazit. Nakonec přišla na řadu praktická
část workshopu, ve které Lukrecius
Chang společně se svým malým hostem
Michalem Miki Tillerem, již nyní úspěšným
karvinským sportovcem, předvedli
ukázky bojových umění, především
kickboxu.

nabral zcela jiný směr. Po absolvování
dvou vysokých škol nyní vede jedno
z nejprestižnějších zařízení pro děti
na Slovensku. Konference pro řadu
posluchačů znamenala silný impuls pro
další práci, otevření nových pohledů
na ohrožené děti i povzbuzení, že přes
mnohá úskalí má tato práce hluboký
smysl a může budoucnost dětí zásadním
způsobem ovlivnit.

Rozhovor s ředitelem dětského domova
v Necpalech L. Adamovičem k tématu
pěstounství můžete shlédnout na You
Tube Slezské diakonie https://www.
youtube.com/watch?v=x6ImBo_np_c.

Výcvik pro pracovníky v sociálních službách
Výcvik, který pořádala společnost REKVAL,
s. r. o., v Ostravě - Mariánských Horách,
byl pro nás, pracovníky v sociálních
službách středisek NOE Třinec, JORDÁN
Třinec, ARCHA Třinec a RÚT Třinec, velkou
výzvou, trval celkem 3 měsíce a byl
zakončen zkouškou. Cílem kurzu byla
podpora zkvalitnění a rozvoje služeb
pro osoby s duševním onemocněním.
Lektoři byli vynikající, získali jsme
hodně nových informací, znalostí a také
zkušenosti z praxe jak vyučujících, tak
i kolegyň z jiných sociálních zařízení.
Kromě témat, jako základní pojmy v
psychiatrii a psychopatologii, zvládání
stresu, psychohygiena, základy krizové
intervence, právní minimum, plánování
poskytování sociální služby, pravidla
šetrné sebeobrany, týmová spolupráce
v pomáhajících profesích a další, bylo
nejvíce prostoru věnováno komunikaci
s lidmi s duševním onemocněním.
Komunikace je základem dobré

Irena Ottová

spolupráce mezi pracovníkem
a klientem.
Hodně řečeno bylo rovněž o manipulaci
a agresi ze strany klienta, s tím se bohužel
také setkáváme v praxi, a to hlavně
u osob s poruchami osobnosti.
Slezská diakonie má pro tento rok motto
„Rok růstu, vzdělávání a překonávání
barier“, a my si uvědomujeme, jak důležité
bylo pro nás toto vzdělávání, získávání
nových cenných informací, které bylo
přínosem pro práci s klienty v naší službě.

Helena Volná, Halina Pientoková

Poděkování
Jménem pana E. K. děkujeme společnosti
RESIDOMO, s. r. o., poskytovateli
nájemního bydlení, za vstřícný a lidský
přístup při řešení nepříznivé sociální
situace klienta nyní již naší pobytové
sociální služby střediska SAREPTA
Komorní Lhotka. Zástupcům společnosti
nebyl cizí příběh člověka a jeho problémy,
na které zareagovali empaticky a

INZERCE
redakce@slezskadiakonie.cz

co se událo

Jana Musiolková

Když sen se stane skutečností
„Tak se to povedlo“, oznamuje do
telefonu „s úsměvem“ sociální pracovnice
magistrátu klientce. „Konečně se
můžete odstěhovat z ubytovny do bytu
RESIDOMO přes CENTROM.” V říjnu roku
2015 navázala vzájemnou spolupráci
žena z ubytovny Předvoj s terénním
sociálním pracovníkem střediska Slezské
diakonie KONTAKT Karviná, terénní
program. Intenzivně jsme hledali
možnosti, jak by bylo možno paní Evě
spolu s jejími 6 dětmi pomoci
s odstěhováním z ubytovny. Variant
bydlení ve městě Karviná je několik.
Především se jedná o volné byty města,
které v pravidelné nabídce Magistrát
města Karviné umožňuje občanům
Karviné získat. Magistrát má však své
podmínky pro přidělení bytu. V případě
paní Evy došlo k problému s bezdlužností
vůči městu, a to konkrétně v oblasti
dluhu za odvoz komunálního odpadu
ve výši 16000,- Kč, který ovšem paní Eva
pravidelně na pokladně magistrátu hradí,
a to v rámci spolupráce se sociálním
pracovníkem magistrátu. V rámci udělení
bytu RESIDOMO bylo pro nás překážkou

složení kauce a nájmu dopředu. Terénní
sociální pracovník tak hledal cestu
v možnosti „sociálního bydlení“. Paní
Eva nikdy svůj byt neměla, a proto na
RESIDOMO ani u dodavatelů energií
(elektřina, plyn) nebyl dluh. Paní Eva je
tedy bezdlužná. Jak čas plynul
a vzájemná spolupráce probíhala, přišla
odpověď ze strany CENTROMU. Terénní
sociální pracovník a jím zjištěná fakta
z RESIDOMO opřená o doporučení
sociálního pracovníka magistrátu
a samotná snaha klientky svou nepřízeň
řešit přineslo úspěch. Pracovník
CENTROMU potvrdil fakt, že klientce byl
poskytnut byt o velikosti 2+1. Neskutečná
radost na všech stranách.
Dnes už je to 11 měsíců, co paní s dětmi
bydlí v bytě. Bezproblémové fungování,
řádné hrazení nájmu je známkou toho, že
paní je schopna s financemi hospodařit.
Chtěla bych tímto osobně poděkovat
za intenzivní spolupráci sociálnímu
pracovníkovi magistrátu, pracovníkovi
RESIDOMO a pracovníkovi CENTROMU.
Přeji hodně pohody paní Evě a jejím
6 dětem, ať se v bytě dobře bydlí i nadále.

SILOE Ostrava
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Marta Machová

Středisko SILOE Ostrava se opět zapojilo
do Reminiscenčních aktivit, které
spolu s Magistrátem města Ostravy již
realizujeme šestým rokem. Tentokrát na
téma „ Jídlo“. Klienty sociálních služeb
jsou lidé s poruchami paměti. Již od ledna
probíhá společné vaření . Po loňském
úspěšném projektu „ Děti čtou seniorům“
jsme znovu navázali spolupráci s blízkou
základní školou, kdy nás navštívilo 16
dětí z 3. A spolu se svou paní učitelkou.
Připravili si pro naše klienty překvapení
v podobě Kuchařky našich babiček
a dědečků (děti měly za úkol se svou
babičkou nebo dědečkem sepsat nějaký
oblíbený rodinný recept) a také nám
upekly pár svých oblíbených dobrot.
Velký dík patří paní učitelce i všem dětem.
Těšíme se na další spolupráci.

Pavla Matušínská

EFFATHA Karviná získala cenu Modrého slona
V rámci projektu „Tvoříme duší“ proběhl
letos XII. ročník celostátní soutěže o ceny
Modrého slona.
Projekt “Tvoříme duší “ se stal
součástí kulturních tradic, ve kterých
ARTEFAKTUM-CZ s Centrem pro
zdravotně postižené Libereckého kraje
o.p.s. představuje široké veřejnosti tvůrčí
činnost osob se zdravotním postižením
a jejich přátel.
Díky naší kreativní pracovnici, výtvarnici
Miroslavě Zehnulové, se letos zúčastnila
této akce také EFFATHA Karviná, sociálně
terapeutické dílny. Uživatelé vytvořili
metodou Quilling obraz s názvem „Pták
Effaťák“, který získal ocenění Modrého
slona 2017, a to v kategorii „ Jiné formy
zajímavé umělecké tvorby.” Tento
projekt je každoročně zakončen finální
přehlídkou děl v interiérech a exteriérech
ZOO Liberec, kde jsou předány hlavní
ceny vítězům jednotlivých kategorií

a medaile ostatním oceněným.
Nad soutěží převzala patronát řada
významných osobností naší kultury, kteří
aktivně pomáhají při realizaci. Setkání se
stala vyhledávanou událostí i pro širokou
veřejnost.

Klára Majerová

Zábavné odpoledne
V azylovém domě HANNAH Orlová se
konalo „Zábavné odpoledne pro děti“.
Sociální pracovnice si pro děti přichystaly
disciplíny, ve kterých si prověřovaly
své dovednosti. Odměna pro děti byla
ve formě sladkostí a také slíbeného
táboráku. Rodiče nasbírali dřevo na oheň,
nakoupili párky a hurá na opékačku!
Mnozí se poté vydali k blízkému rybníku
svlažit se v horkém odpoledni.
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hlavní téma

Služby Slezské diakonie
pro osoby bez přístřeší
BETHEL Frýdek-Místek
Jan Savický, vedoucí střediska

BETHEL Frýdek-Místek, jedno ze středisek Slezské diakonie, zahájilo provoz dne
1. 10. 2004. Prostřednictvím sociálních služeb pomáhá lidem bez přístřeší. Nyní
poskytuje čtyři sociální služby dospělým lidem bez domova na adrese BahnoPříkopy 1309, Frýdek-Místek, a to: azylový dům, nízkoprahové denní centrum,
noclehárna a terénní program.
Kromě poskytování těchto sociálních služeb během roku pořádá pro své klienty
různé aktivity nebo se účastní různých projektů.

Vzdělávací aktivity
Stejně jako v několika minulých letech i v letošním roce probíhá
na našem středisku „Motivačně vzdělávací aktivita pro osoby bez
přístřeší“. Tento projekt pořádá Magistrát města Frýdek-Místek ve
spolupráci s námi. První přednáška se konala dne
4. 4. 2017, a to na téma „sociální dávky“. Pracovnice z Úřadu práce
ČR hovořily o sociálních dávkách, velká pozornost byla věnována
„veřejné službě“. Druhá přednáška byla přichystána pro klienty na
téma „práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání“ a na podzim
nás čekají přednášky, které se budou týkat oblasti zdravotní péče
a poskytování první pomoci. V rámci tohoto projektu jsou také
tři doprovodné programy: pečení vánočního cukroví, rozdávání
předvánočního guláše a v červnu bylo uspořádáno pro klienty
opékání párků.

BETHEL Frýdek-Místek na fotbalovém turnaji
Na jaře jsme se aktivně zúčastnili fotbalového turnaje Homeless
Cup Morava 2017. Tento již tradičně pořádaný turnaj se uskutečnil
v ostravském Trojhalí Karolina pod záštitou bývalého reprezentanta
Václava Svěrkoše. Účastí na tomto turnaji se snažíme lidi bez
domova vtáhnout do běžného způsobu života, který nepřináší jen
starost o střechu nad hlavou, ale je možné prožít den zcela jiným
způsobem, než jsou zvyklí. Náš tým se mezi ostatními družstvy z
celé Moravy neztratil a odehrál turnaj se ctí. Klienti si odvezli skvělé
zážitky, které mnohonásobně převáží utržené šrámy.
Homeless Cup Morava je součástí kvalifikace pro Homeless World
Cup, což je celosvětový projekt, jehož cílem je prostřednictvím
fotbalu zvýšit povědomí o problému bezdomovectví a chudoby ve
světě.
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Dny proti chudobě ve Frýdku-Místku
Slezská diakonie se i letos zapojí do celosvětově pořádaných
kampaní zaměřených na boj proti chudobě. Při této příležitosti
uspořádá již pátý ročník projektu „Dny proti chudobě“, který
nabídne zajímavý program pro širokou veřejnost i pro osoby
zasažené chudobou.
Dny proti chudobě se uskuteční od 16. října 2017 do 18. října 2017
v různých objektech a lokalitách města.

Program bude zahájen v pondělí v 8 hodin přednáškou pro
studenty středních škol v Knihovně Frýdek-Místek v Modrém
salónku. Poté se bude pro střední školy v kině Vlast promítat film
„Já, Daniel Blake“ a v poledne proběhne druhá přednáška pro
další studenty. ADRA připravila již tradičně pro sociálně slabé
občany zdarma stříhání a holení, které nabídne od 9 do 12 hodin.
Zakončení prvního dne proběhne v Kině Vlast, kde je pro veřejnost
přichystán filmový minifestival. Budou se promítat dva filmy
s tématikou bezdomovectví a chudoby „Opři žebřík o nebe”
a „Já, Daniel Blake”, a to za symbolické vstupné – jeden pár
ponožek. Úterý bude zahájeno bohoslužbou v kostele sv. Jakuba
v Místku. Od 12 do 14 hodin bude lidem bez domova v areálu
Sokolík rozdávána teplá polévka a hygienické balíčky, které připraví
pracovníci Českého červeného kříže.

Zdravotní péče
BETHEL Frýdek-Místek spolupracuje s různými organizacemi.
Jednou z nich je Oblastní spolek Českého červeného kříže ve
Frýdku-Místku. Pracovníci střediska vedou klienty k péči o zdraví,
k docházce k praktickým lékařům na preventivní prohlídky, přesto
jsou však situace, které pomůže zlepšit neformální zdravotní péče.
Jde např. o situace, kdy klient zatím není registrován
u praktického lékaře, má obavy z návštěvy lékaře a k lékaři dojít
nechce. Takovou péči pravidelně poskytuje v našem středisku
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek. Tato péče
rozhodně nenahrazuje ošetření lékařem, vnímáme ji však jako
velmi užitečnou. Již několik let k nám dochází zdravotní sestra jako
dobrovolník a pomáhá klientům řešit jejich zdravotní problémy,
např. měření krevního tlaku, ošetření drobných poranění. Klienti
také mohou využít sociální šatník Oblastního spolku Českého
červeného kříže. Jsme vděčni za jejich pomoc a spolupráci.

Ve středu proběhne potravinová sbírka pracovníků Magistrátu
města Frýdek-Místek. Vybrané potraviny budou poté předány
středisku SÁRA Frýdek-Místek. Pro klienty azylových domů je od
14 do 19 hodin na programu turnaj v šipkách BEHTEL DARTS OPEN
2017 a zakončení programu v podobě večerního posezení u ohně
a opékání párků.
Dny proti chudobě pořádá letos již podruhé Slezská diakonie
ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek a dalšími
místními organizacemi ADRA, Český červený kříž, knihovna
v Místku, Bílý Nosorožec, Armáda spásy, Kultura F-M.

V rámci tohoto projektu je připraven i doprovodný program:
výstava obrázků žáků základní školy na téma „Kam patřím“. Výstava
proběhne v prostorách knihovny v Místku a součástí výstavy bude
soutěž o nejhezčí obrázek. Do hlasování bude zapojena veřejnost.
Podrobný program najdete na facebooku: Dny proti chudobě
Frýdek-Místek.
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Účinná pomoc člověku v nouzi
Marek Stebel , vedoucí střediska BETHEL Třinec
Nízkoprahové denní centrum (NDC) nacházející se ve středisku
Slezské diakonie BETHEL Třinec na Frýdecké ulici hraje
nezastupitelnou roli v pomoci lidem bez domova. Význam této
služby spočívá v tom, že lidé bez přístřeší se sem mohou během
dne ve vymezené provozní době uchýlit a využít podmínky
pro vykonání osobní hygieny, přípravu vlastní stravy a sociální
poradenství.

Zkráceně nyní představíme příběh jednoho z našich klientů,
říkejme mu třeba p. Josef, který se i díky sociální službě NDC opět
vrátil do běžného života.
Pan Josef k nám na NDC přišel loni v létě. Od kamaráda se
dozvěděl, že zde existuje středisko pomáhající lidem bez přístřeší.
Zpočátku se sice hodně styděl sem vkročit, ale nakonec stud
přemohl a přišel. Udělal dobře! Jeho cesta na NDC vedla ze
zahradního domku, kde pobýval. Ten mu však stačil někdo vykrást,
a tak přišel i o to málo, co měl. Před časem si prošel životní krizí.

Rozešel se s manželkou, přišel o práci, na pojištění mu vznikly
dluhy a byt, ve kterém po odchodu od manželky bydlel, zapečetili
exekutoři. Byl na dně a říkal si, že už je mu vlastně všechno jedno.
Když jej pracovníci vyslechli, povzbudili jej vlídnými slovy a nabídli
mu využívání denního centra, místa, kde může přes den najít
útočiště a kde v klidu bude moci popřemýšlet, co dál. Především
zde bude moci udržovat osobní hygienu, vyprat si prádlo, uvařit
jídlo a posedět v teple. Pan Josef souhlasil a skutečně začal na NDC
pravidelně docházet. Doporučili jsme mu využívat i návaznou
sociální službu – noclehárnu, aby se měl kde v klidu vyspat.
Následně ji rovněž začal využívat. Když k nám pak již nějakou dobu
docházel, bylo na něm vidět, jak se začíná stabilizovat. V rámci
spolupráce jsme mu nabídli i pomoc s hledáním zaměstnání,
předali jsme mu kontakt na personální a kvalifikační agenturu
KaPA, která v té době měla fungující projekt pomoci při hledání
práce pro lidi bez přístřeší. U této agentury pak absolvoval různé
vzdělávací kurzy. V intervenčních pohovorech jsme se snažili muže
povzbudit, že v životě si člověk sice může sáhnout až na dno, ale
když se snaží, má šanci opět jít nahoru. Začali jsme intenzivně
spolupracovat na zlepšení jeho životní a sociální situace.
Při hledání nové práce se mu sice zpočátku příliš nedařilo, ale
důležité bylo, že to nevzdával. Myšlenkově nastartoval správným
směrem. Stále jsme jej povzbuzovali slovy: kdo hledá, ten najde,
kdo tluče, je mu otevřeno… což se nakonec ukázalo jako pravdivé.
Sehnal si práci, a o to víc jej to těšilo, protože se o to přičinil sám
svou aktivitou a víc si toho vážil. Následně skutečně začal do
nového zaměstnání chodit. Také si postupem času našel novou
známost a obyčejný život se stal pro něj barevný a opět jej začal
bavit. Denní centrum tak splnilo své poslání, kterým je poskytnout
lidem bez domova zázemí a individuální podporu při řešení jejich
nepříznivé sociální situace.

Bez azylového domu bych to nezvládl, říká pan Jan
Milan Swider, BETHEL Bruntál, Rýmařov
„Když mě opustila žena, tak jsem začal pít. Netrvalo dlouho
a ztratil jsem práci a po nějakém čase i nájemní byt. Nešlo jen o to,
že odešla, ale i jak odešla. Nic neukazovalo, že máme nějaký velký
problém. A pak jsem jednou přišel z práce a ona byla i se svými
věcmi pryč. Později jsem se dověděl, že odešla za jiným mužem.
To bylo fakt zklamání. A další mě čekalo, když jsem ztratil byt
a kamarádi se ke mně otočili zády. Asi půl roku jsem potom žil na
ulici. Po večerech jsem koukal na osvětlená okna bytů a zapíjel svůj
žal. Před zimou jsem se schoval do azylového domu. A to mě asi
zachránilo. Pít se tam nedalo, leda venku. A to jsem pak nemohl pár
hodin dovnitř. Zprvu to bez pití nebylo lehké, ale zvládl jsem to.

A jak jsem více poznával pracovníky, začala se mi postupně vracet
i naděje, že všichni lidé nejsou stejní a že se některým dá věřit.
Zhruba po roce jsem nastoupil do práce. Když v azylovém domě
viděli, že si opravdu část peněz odkládám na kauci, nechali mě
tam ještě pár měsíců. Pomohli mi potom i s hledáním bydlení. Teď
už to budou pomalu dva roky, co bydlím. Peněz sice moc nemám.
Asi ještě tři roky budu splácet dvě exekuce. Koupil jsem si ale starší
kolo, na kterém jezdím do práce a někdy i na výlety. I kamarády už
nějaké mám, ale ženu, tu už si myslím hledat nebudu.”
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Sociální lobbing
Stanislav Mrózek , BETHEL Třinec-Kanada
Je běžné, že když se řekne „pomoc bezdomovcům”, většina z nás
si představí nějaký azylový dům či noclehárnu, ti zasvěcenější
by vyjmenovali ještě i nějaké to poradenství, potravinovou
pomoc, sociální šatníky, streetwork, tréningové byty a podobně.
Ani to však ještě není celá šíře služeb, které lidem bez přístřeší
poskytujeme. Slezská diakonie dokáže lobbovat nebo prosazovat
zájmy těch nejchudších a nejzranitelnějších a zastupovat jejich
práva i v nejvyšších patrech politiky.
V této oblasti se Slezská diakonie velmi aktivně angažuje
prostřednictvím členství v Evropské síti proti chudobě EAPN
(European Anti Poverty network). Za tu dobu si Slezská diakonie
vybudovala významnou a respektovanou pozici, díky čemuž
zastupujeme Českou republiku hned v několika pracovních
skupinách, které se vám budu snažit alespoň ve stručnosti
představit.
Jako první bych zmínil EUISG (European Union Integration
Strategy Group), tedy Evropskou skupinu pro integrační strategie.
Jedná se vlastně o skupinu národních koordinátorů, jejichž
zodpovědností je sbírání a průběžné aktualizování informací
o situaci lidí žíjících v chudobě nebo chudobou bezprostředně
ohrožených. Tito koordinátoři také prostřednictvím partnerských
organizací zaměřených na sociání práci monitorují vývoj
v jednotlivých zemích a jejich úkolem je bít na poplach, kdykoli
dojde ke zhoršení podmínek. K tomu může dojít z důvodu
politických rozhodnutí majících negativní dopad na nejchudší
vrstvy obyvatelstva, může se jednat o ekonomické problémy
nebo další skutečnosti, které mohou zhoršit situaci osob
ohrožených chudobou. Výstupy z takového monitoringu jsou
pak kompletovány centrálou EAPN v Bruselu a následně jsou
předávány oficiální cestou Evropské komisi, která následně zjištěné
skutečnosti zohledňuje v přípravě dokumentu zvaného „Country
Specific Recomendation”. Tento dokument obsahuje specifická
doporučení pro jednotlivé země, a to v oblasti fiskální, sociální,
vzdělávání a ekologie.
Obdobnou iniciativou, na které se Slezská diakonie taktéž podílí,
je projekt EMIN (Evropský minimální příjem). Jedná se o poměrně
komplexní systém nejrůznějších aktivit, jejichž cílem je dosažení
důstojného minimálního příjmu v jednotlivých zemích.
V minulosti byla realizovaná první část tohoto projektu, jejíž
prioritou bylo zmapování celkové situace podle jednotlivých zemí
a navržení příslušných opatření, která by vedla k případnému
zvýšení minimálního příjmu, a tím ke zlepšení životní úrovně
nejohroženější skupiny obyvatel. Aktuálně se rozjíždí druhá část
projektu. Zde v první řadě zjišťujeme, co se v mezidobí událo, zda
došlo ke zlepšení situace, nebo nikoli. Další fáze bude hodně o PR
a budeme se snažit propagovat myšlenku minimálního příjmu
u široké veřejnosti. Takovým nejviditelnějším prostředkem bude
autobusové turné, v rámci kterého projedou 3 autobusy současně
všemi evropskými zeměmi. Tyto autobusy s velmi nápadným

designem a posádkou tvořenou zástupci centrály v Bruselu, ale
především místních expertů a sociálních aktivistů budou mít
v každé zemi několik zastávek s řadou doprovodných akcí, jejichž
cílem bude iniciovat debatu, přitáhnout pozornost k problematice
chudoby a naklonit veřejné mínění ve prospěch zavádění takových
opatření, která zvýší příjem lidí žijicích v chudobě.
Tou poslední aktivitou, kterou bych tady rád zmínil a která asi
nejvýznamněji zviditelňuje problém bezdomovectví a chudoby
v celoevropském měřítku, je PEP Meeting ( People Experiencing
Poverty Meeting) – Setkání lidí žijících v chudobě. Toto setkání se
koná každoročně v Bruselu. Jeho primárním cílem je konfrontovat
naše zástupce v politických strukturách Evropské unie s tvrdým
faktem chudoby. Proto je setkání koncipováno tak, aby se zástupci
těch sociálně nejzranitelnějších skupin občanů jednotlivých
evropských zemí měli možnost setkat se svými poslanci
v Evropském parlamentu nebo pracovníky (úředníky) Evropské
komise a mohli tak bezprostředně vyjádřit své požadavky, podělit
se o problémy, se kterými se setkávají v každodenním životě.
Nutno říci, že těchto setkání se účastní i nejvyšší představitelé, jako
v minulosti třeba Předseda Evropského parlamentu, pan Martin
Schulz, nebo paní Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnání
a sociální záležitosti. Nejedná se tedy o nějakou bezvýznamnou
frašku, ale o fungující vyjednávací strategii. Slezská diakonie se
v této práci angažuje prostřednictvím národního koordinátora,
jehož náplní práce je spolupráce na přípravě témat pro jednotlivá
setkání a příprava relevantních informací k těmto tématům,
výběr vhodných kandidátů do národní delegace a poté zajištění
všech praktických záležitostí spojených s doprovodem delegace,
zajištěním překladů,
prezentace a nakonec evaluace každého setkání.
Těmito několika větami jsem se snažil přiblížit jednu z mnoha
oblastí působení Slezské diakonie, která je jen dalším kamínkem
v pestré a bohaté mozaice tvořící obraz významného, stabilního
a kompetentního partnera, pomocníka a ochránce všech
potřebných.
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Interdiac je požehnáním pro diakonii střední a východní Evropy
Barbora Zielinová, tutor v interdiacu
Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost, střední a
východní Evropa (interdiac) v současné době pořádá bakalářský
studijní program v anglickém jazyce Double Degree Programme
in Social Services Focused on Diaconia and Christian Social
Practice ve spolupráci s Diakonickou univerzitou aplikovaných
věd v Helsinkách a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze. Studenti tohoto studijního programu právě
dokončili čtvrtý semestr svého studia. Interdiac také organizuje
jednosemestrální studijní kurzy. Na podzim roku 2015 to byl
jednosemestrální základní kurz Person & Context: Theory, Practice
and the Development of Knowledge (Osoba a kontext: Teorie,
praxe a rozvoj znalostí), na jaře roku 2017 jednosemestrální kurz
Knowledge and Skills for Working with Issues of Diversity (Znalost a
dovednost pro práci s problematikou diverzity). Na podzim tohoto
roku zahájíme jednosemestrální kurz Knowledge and Skills for
Community Empowerment and Participation (Znalost a dovednost
pro posilnění komunity a participaci) a na jaře příštího roku
jednosemestrální kurz Management for Change and Innovation
(Management pro změnu a inovaci). Součástí našeho studia je
průběžná evaluace a získávání zpětné vazby od studentů, která je
pro nás velmi důležitá.

Zeptali jsme se našich studentů, jak jim studium v interdiacu
změnilo osobní a profesní život.
„Ve svém druhém roce studia jsem získal schopnost dívat se kriticky
na záležitosti, které se dějí na místě mého praktického výcviku. Pokud
to srovnám s předchozím rokem, v současnosti potřebuji mnohem
méně času na to, abych problém zanalyzoval a pracoval na krocích
pro pozitivní vývoj. Navíc jsem začal vnímat své osobní hranice. To mi
pomáhá, abych byl v profesní oblasti svého života produktivnější
a zároveň aby u mě nedošlo k vyhoření.“ Ihor Kornii

Stejný dotaz jsme položili studentům jednosemestrálního kurzu
Knowledge and Skills for Working with Issues of Diversity.
„Když se pro mě pomyslně otevřely dveře interdiacu, pochopila
jsem, co dělám už pět let, ale bez pokládání si správných otázek.
Možná nebyly zodpovězeny všechny mé otázky, ale na ty hlavní jsem
odpověď našla. Například co je to vlastně sociální práce, kde je v mém
srdci a duši, jak já osobně v této oblasti pracuji a proč. Dostala jsem
prostor udělat velký průzkum a měla jsem možnost potkat se s mnoha
učiteli, kteří mají zkušenosti a znalosti a sdílejí je s ostatními. Interdiac
je velké požehnání s velkou perspektivou.“ Kateryna Khodak
A co pro naše studenty z Ukrajiny, Slovenska, Moldavska
a Indonésie interdiac znamená? Pro některé je to příležitost k učení
se o sociální práci, pro jiné prostředí, kde se mohou zdokonalovat,
pro další zdroj jejich profesního rozvoje. Studenti oceňují učební
metody interdiacu, které jsou participativního charakteru a dochází
k propojení praxe a teorie. Cení si také toho, že díky interdiacu
získali nové znalosti, nové perspektivy a nové dovednosti. Naši
studenti také uvedli, že interdiac jim umožňuje změnu jejich
profesního a osobního modelu služby. Jeden ze studentů uvedl,
že dříve sociální práci vykonával pouze jako běžnou sociální
službu. Dnes se pokouší o to, aby došlo k pozitivní změně v
životě jednotlivců, která může způsobit změnu celé komunity.
Vizí interdiacu je, aby stále pokračoval v práci pro posilování
diakonických pracovníků především ze střední a východní Evropy.
Přejeme si, aby interdiac byl oázou pro diakonické pracovníky
ze střední a východní Evropy, kde mohou načerpat novou energii
a inspiraci pro práci v sociálních službách.

Den se sociálním pracovníkem
Zveme širokou veřejnost, žáky základních škol,
studenty středních a vysokých škol k návštěvě
služeb Slezské diakonie ve dnech 2. - 8. října 2017.
Více informací na kariérním webu Slezské diakonie
www.slezskadiakonie.cz/prace-v-sd

biblické zamyšlení

Cele se věnuj své službě!
/2.Tim.4,5d/

Jan Cieślar, pastor
Tak to napsal starší a zkušený Pavel svému mladému nástupci
Timoteovi, doslova z řečtiny by to asi znělo: “Svou diakonii dělej
naplno!” A z obou dochovaných dopisů Pavla Timoteovi vidíme,
že podstatnou součástí jeho služby má být praktická diakonie všem
potřebným!
Po prázdninovém intermezzu se práce církve a diakonie ve všech
sborech a střediscích rozjela naplno. Jaká však má být a proč?
Vzpomínám si stále na slova, která jsem vyslechl před 33 léty v létě
roku 1984 jako tehdy mladý farář naší církve bez státního souhlasu
/také ve věku 33 let!/ na Valném shromáždění Světového luterského
svazu v Budapešti z úst tehdejšího prezidenta SLS biskupa Jozjáše
Kibiry z Tanzánie. Řekl tehdy něco v tom duchu: “Svět kolem nás,
stát, společnost může dělat vynikající školství, ohromnou zdravotní
i sociální péči, krásnou kulturní a uměleckou tvorbu a mnoho
dalších ohromných záležitostí, ale jen a jen my křesťané, Kristova
církev může dát tomuto světu opravdovou lásku Ježíšova evangelia
a nový život v Něm!”
A tak to platí stále: i Slezská diakonie má dbát na starostlivou
péči o všechny uživatele, vynikající plánování a řízení, plné
finanční zabezpečení celé práce, špičkové vyškolení všech
pracovníků, hluboké duchovní a hodnotové zakotvení a mnoho
dalších důležitých oblastí své práce. Uvědomujeme si však, že
to nejdůležitější je každodenní život v Kristově lásce a Jeho moci
evangelia nás všech: řídicích pracovníků, pracovníků
v přímé sociální službě, ve vzdělávání, ve finančně-materiálním
zabezpečení až po poslední dobrovolníky, pomocníky
a podporovatele. Být “naplno” v diakonii neznamená dřít veškerou
svou silou až do vyhoření! Být “naplno” v diakonii je být plně spojen
s Tím, kdo “nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za mnohé.” /Mk 10,45/
A tak dovolte mi to přání do nového období: každý den s tímto
naším jediným Služebníkem i Spasitelem! Naplno jen v Jeho jménu
a moci! V pokoře, v poslušnosti, v pokoji, v lásce.

V rámci Evangelického dne Vás srdečně zveme
na prohlídky muzea protestantismu, knihovny
a informačního centra v Diakonickém
a vzdělávacím centru Slezské diakonie.
Začátek prohlídek 14:30, 15:00, 15:30 hodin.

11

12

Slezská diakonie nabízí široké veřejnosti dostupný a
jednoduchý přístup k informacím o pestré paletě služeb
v sociální oblasti prostřednictvím Informačního centra,
kde Vám rádi poradíme i pomůžeme s výběrem vhodné
služby. Příchozím i volajícím zde poskytneme informace,
zprostředkujeme kontakty na vedoucí pracovníky a sociální
pracovníky našich služeb, zjistíme Vám aktuální stav volných
kapacit. Kontaktovat nás či k nám zavítat může kdokoli, kdo
potřebuje pomoc, chce pomáhat nebo je pečujícím o své
blízké a hledá možnosti podpory.
Na Informační centrum se může obrátit kdokoli
v pracovní dny od 8:00 do 16:00
na adrese Dukelská 2096/5a, Český Těšín, či nás můžete
kontaktovat na tel.: 558 764 300
nebo na e-mailu: informacnicentrum@slezskadiakonie.cz.
Více informací také naleznete na www.slezskadiakonie.cz.

V případě zájmu, dotazu či námětu na další vzdělávání kontaktujte koordinátora
vzdělávání, e-mail: vzdelavani@slezskadiakonie.cz, tel: 558 764 352

*Harmonogram vzdělávání je průběžně aktualizován
na webových stránkách Slezské diakonie, zároveň
je také rozesílán koordinátorem vzdělávání.
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