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BIBLICKÝ ÚVOD

1 úvod

Mgr. Natálie Klusová
pastorační pracovnice ve Slezské diakonii

Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. 
Tento rok je trochu jiný než roky předchozí. V letošním roce se na jeho začátku 
nepotácíme s finanční krizí na naše služby, jak tomu bylo v letech předešlých.
V minulém roce se nám podařilo zahájit činnost nového programu, který je 
zaměřený na podporu rodin přijímající děti do pěstounské péče.

Jsem hodně nadšená, že můžeme podporovat, vzdělávat a poskytovat 
poradenství pěstounským rodinám. Tyto rodiny se rozhodly dát kousek štěstí 
dětem, které doposud vyrůstaly bez rodinného zázemí. Pro mne rodina znamená 
velice mnoho. Bez ní bych si nedovedla představit svůj život. Moc si vážím rodin, 
které se rozhodly teplo domácího krbu otevřít i pro děti, které často vyrůstaly 
v ústavním prostředí.

V letošním roce nás v diakonii čekají dvě velké stavby. V Českém Těšíně se jedná 
o Diakonické vzdělávací centrum a v Ostravě to bude Domov se zvláštním 
režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou. 

Také letos očekáváme ve Slezské diakonii hodně zahraničních návštěv. 
Připravujeme mnoho odborných konferencí a seminářů, kde budeme školit naše 
zaměstnance, ale i pracovníky jiných organizací, v různých profesních oblastech.

Celý rok nás bude provázet Rok modlitby a hudby. Připravujeme Dny ticha  a další 
aktivity podporující spirituální život našich zaměstnanců.

Je toho hodně před námi a doufám, že s Boží pomocí to všechno zvládneme.

„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.”

pozemské věci jsou nesrovnatelné s tím, kým je 
Hospodin, náš Bůh. Vždyť je přeci nejmocnější, 
nejlepší,…, ale hlavně nás také velmi miluje.  

Skrze smrt v zmrtvýchvstání Ježíše Krista, nás sám 
Bůh, adoptoval do své Boží rodiny! Přijal nás, i když 
nejsme sami schopní stát se dokonalými 
a bezúhonnými. Bůh poslal svého dokonalého 
Syna, aby zemřel za nás, právě za ty naše 
nedokonalosti, hříchy a mohli jsme se díky Ježíšové 
prolité krvi začlenit do té nejlepší rodiny. 

„Neboť Bůh tak miloval svět, 
že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život 
věčný. Vždyť Bůh neposlal 
svého Syna na svět, aby svět 
soudil, ale aby skrze něj byl 
svět spasen.“                
                                                                                     (Jan 3,16)

Tato událost však neznamená, že již nikdy 
nemůžeme klesnout nebo padnout. I na křesťany 
přicházejí všelijaké zkoušky a situace, při nichž 
mohou také lehce upadnout. Avšak Kristus nás 
pozvedá a posiluje, svítí na cestu, abychom mohli 
znovu povstat a přetrvat. 

Tak ať i tento rok vám svítí na vaší životní cestu 
Kristovo světlo a pozvedá vás a posiluje v každé 
situaci. 

Žalm 20, 8-9: 

„Jední se honosí vozy, jiní 
koňmi, ale my připomínáme 
jméno Hospodina, svého 
Boha. 
Oni klesali, až padli, my jsme 
povstali a přetrváme.“

Milé čtenářky a čtenáři, 

Před několika týdny jsme vstoupili do roku 2014. 
Nevíme, co nám rok přinese, co nás čeká. 
Můžeme se ale podívat zpět a zavzpomínat na ten 
předešlý. Při tom vzpomínání mi dovolte otázku: 
„Jste na něco, co se Vám podařilo nebo co jste 
prožili, koupili atd. v uplynulém roce, hrdí?“

Věřím, že každý najdeme minimálně jednu situaci, 
či věc, s níž byste se mohli sdílet. 
A je to dobré. 
Žalmista nám však  připomíná, že všechny
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Poděkování 
za potravinovou sbírku

Pomáháme s oddlužením

Uznání za leporelo

autor článku Martin Pawlitko

autor článku Mgr. Katrin Surovková

autor článku Mgr. Natálie Klusová

Projekt Deky z lásky

Pomáháme potřebným rodinám

Bible v našem životě

Ve zkratce

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, odloučené pracoviště 
Karviná se v září zapojilo do projektu Deky z lásky. 
Cílem občanského sdružení Deky z lásky je šít 
patchworkové deky pro děti dlouhodobě chronicky 
nemocné nebo jinak vážně postižené. Na projektu 
se podílí švadlenky z celé České republiky, 
ze Slovenska, Polska a dokonce také až z jižní 
Austrálie.
Do projektu bylo vybráno pět dětí z naší základní 
školy v Karviné. Jelikož žádostí o deku je hodně 
a švadlenek málo, první zásilka k nám dorazila 
v listopadu. Společně s rodiči Denisky jsme rozbalili 
první nádhernou deku s vyšitými 3D obrázky. 
K tomu byly ještě přiloženy polštářky 
pro sourozence, přáníčka a magnetky od Myšátek 

- dětí ze speciální třídy v Pelhřimově. Dárky udělaly 
žákyni i jejím rodičům velkou radost. S ostatními 
žáky se těšíme na další krásné deky.

Sociální asistence v Třinci Slezské diakonie, 
vyhlásila od října do 31. 12. 2013 potravinovou 
sbírku pro potřebné rodiny s dětmi na Třinecku. 
Jedná se o rodiny, které jednak z důvodu 
zpožďování sociálních dávek, a také z důvodu 
nedostatečného finančního příjmu mají problémy 
se zajištěním potravin pro děti. Sbírka se setkala 
s velkým ohlasem veřejnosti, bylo darováno více 
než 300 kg potravin, které byly rozděleny 
do 16 rodin s dětmi.
Chceme tímto poděkovat všem ochotným dárcům 
za potravinové dary a těšíme se na další spolupráci.
(Mgr., Bc. Pavla Golasowská, DiS. vedoucí SOCIÁLNÍ 
ASISTENCE Třinec)

Jaký význam má Bible v našem osobním 
i profesním životě? Přikládáme jí vůbec nějaký 
význam? Má vliv na naše chování? Pracovníci 
Slezské diakonie se zamýšleli nad těmito otázkami 
na již šesté duchovní konferenci Buď světlem a solí, 
tentokrát pod názvem Bible v našem životě. 

Konference se konala 5. prosince ve Smilovicích 
a účastnilo se jí 100 zaměstnanců Slezské diakonie 
(SD), škol SD i hostů ze Slezské církve evangelické. 
Hlavním řečníkem byl předseda Synodu 
Evangelicko-Augsburské církve v Polsku, ředitel 
Centra mise a evangelizace v Dziegielowie, pastor 
Gregorz Giemza. 

Důležitou součástí programu bylo také vzájemné 
sdílení zkušeností a nápadů pracovníků spojených

s rokem Bible. Zároveň jsme diskutovali nad 
otázkami, které se týkaly našeho vztahu k Bibli, 
jako např.: Jaké jsou vaše zdroje duchovního 
života? Z čeho a kde čerpáte sílu a obnovu 
pro sebe? 

Již podruhé podpořila Nadace Terezy Maxové 
dětem rodiny z Albrechticka a Osoblažska, které se 
ocitají v tíživé sociální situaci. Tentokrát se jednalo 
o pomoc ve výši 50.000,- Kč, která díky projektu 
Krizová pomoc rodinám na Albrechticku 
a Osoblažsku 2, realizovaného Slezskou diakonií, 
doputovala do regionu. Tento projekt navazuje 
na předchozí projekt v hodnotě 100.000,- Kč, 
kterým podpořila nadace rodiny na přelomu roku 
2012/2013. 

Aktuálně byla částka rozdělena celkem 11 rodinám 
z Města Albrechtic, Jindřichova, Osoblahy, 
Slezských Pavlovic a Slezských Rudoltic. 

Všechny podpořené rodiny spolupracují se službou 
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov a snaží 
se svou situaci v rámci svých možností řešit. 

Díky pomoci Nadace Terezy Maxové se mohly 
některé rodiny přestěhovat z nevyhovujícího 
bydlení a získaly bydlení nové. U jedné rodiny 
se podařilo zabránit odpojení domácnosti 
od elektřiny. Dalším druhem pomoci bylo pořízení 
potřeb do školy, obuvi, oblečení, či potřeb pro 
novorozence. Podpořena byla také docházka dětí 
do školy, díky příspěvku na zakoupení měsíčníků, 
ale také nákladné jízdné při cestách za odbornou 
pomocí. 

Občanská poradna při Slezské diakonii v Havířově -
Šumbarku informuje občany Havířova a přilehlých 
obcí, že zahájila sepisování návrhů na povolení 
oddlužení. Konzultace ohledně sepsání návrhu 
a samotné sepisování návrhů na povolení 
oddlužení je zcela bezplatná. Na konzultaci 
a případné sepsání návrhu na povolení oddlužení 
je nutné se do Občanské poradny předem objednat 
buď osobně nebo telefonicky: 734 864 124 
či e-mailem:  . 
(Jana Nedělová,DiS.). 

obcan.ha@slezskadiakonie.cz

Žáci MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně 
z odloučeného pracoviště v Bohumíně se zapojili 
do výtvarné soutěže na téma „ANDĚL.…nebojte se 
… a my věříme, že je tu ještě ANDĚL…”
Žáci střední školy pod vedením paní učitelky 
Bc. Jany Stáňové vytvořili kolekci výtvarných prací 
ve tvaru leporela, kterou spojili v jeden celek. 
Ekumenická rada církví v ČR a Národní síť Místních 
akčních skupin ČR udělila žákům uznání 
za zajímavou práci. Odměnila je krásnou knihou 
„Biblické příběhy ze Starého zákona“ 
a vstupenkami na ZÁMEK LINHARTOVY. 
(Mgr. Iveta Koštialiková, MŠ, ZŠ a SŠ 
Slezské diakonie)
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Ve zkratce
autor článku Mgr. Lucie Protivanská

autor článku Mgr. Iveta Koštialiková

Dobrovolník roku 2013 Ostrava

Zpívání pro radost

co se událo...

autor článku Ing. Gabriela Ščuková

Zažij Prahu jinak
Nemít místo, kterému můžete říkat domov, není 
nikdy snadné. Nemít střechu nad hlavou je pro řadu 
lidí takřka nemyslitelné. Přesto se s těmi, 
se kterými osud podobným způsobem zamával, 
běžně setkáváme. Ti, kteří jsou všímaví, vidí člověka 
s problémy. Ti hloubavější přemýšlejí nad důvody, 
pro které takto skončil. PRAGULIC vznikal jako 
studentský projekt, nyní již druhým rokem funguje 
jako výdělečný sociální podnik. Devět lidí, z nichž 
každý značnou část svého života přežíval na ulici, 
pod heslem „zažij prahu jinak“ provádí turisty 
po krásách i zákoutích české metropole. Bydlení 
v centru města vás může přijít na několik desítek 
tisíc měsíčně. Nebo vás také nemusí stát nic, 
ale nesmazatelně se podepíše na vašem zdraví. 
Procházejíc noční Prahou si tak za působivého 
výkladu průvodce daleko více všímáte ušmudlané 
deky pod kouskem zídky na rohu ulice, která se pro 
tuto noc stane domovem jednoho člověka, než 
nasvětlené historické budovy přímo před vámi.

Smyslem projektu není manipulace zákazníka 
k jednomu jedinému pohledu na tyto lidi. 
Daleko více se snaží prostřednictvím faktů 
a především osobního prožitku o autentický 
zážitek, ze kterého si může každý udělat obraz sám. 
Po více než hodině prohlídky v mrazu a vánici 
procházíte kolem vánočních trhů, v kapse 
si pohráváte s padesátikorunou a nutkání koupit
si svařák se téměř nedá ubránit. A v tu chvíli 
si leccos uvědomíte.

Slavíme narozeniny
V lednu tohoto roku oslavila 
fungování OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezské 
diakonie. 

V únoru pak slavil 10 let práce s mladými lidmi 
KLUB ON LINE Karviná Slezské diakonie.

U příležitosti 20. narozenin denního stacionáře 
EDEN Český Těšín Sleszké diakonie se uskutečnila 
13.2.2014 v prostorách Církve bratrské Český Těšín 
jubilejní oslava. Sál kostela rozezněly písně 
hudební skupiny KLBand z církevního sboru SCEAV 
v Komorní Lhotce. Uživatelé služby divadelně 
ztvárnili biblický příběh „O milosrdném 
Samaritánovi“ a zazpívali s doprovodem kytary 
a bubnové kapely. Rovněž jsme přijali gratulace 
od přítomných hostů. Celou oslavou nás provedl 
známý moderátor Aleš Juchelka. DĚKUJEME všem, 
kdo jste tam byli a podpořili nás a těšíme se zase 
někdy příště. 

10 let svého 
U příležitosti Evropského roku občanství 
a Mezinárodního dne dobrovolníků byl ve středu 
4.12.2013 na Radnici města Ostravy slavnostně 
udělen pamětní list Dobrovolníka roku za práci 
v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit. 
Program zpestřilo vystoupení dramaskupiny 
Kontakty střediska Slezské diakonie EBEN-EZER 
Český Těšín s názvem Lano.
Za Slezskou diakonii byla oceněna paní Antonie 
Gavlasová, která se věnuje dětem v programu 
Dobrovolnictví potřebným lidem. Již rok se paní 
Antonie individuálně věnuje potřebným dětem 
a pomáhá jim se školní přípravou v různých 
předmětech přímo v domácím prostředí 
s výjimečným nadšením, odhodláním 

a cílevědomostí. Motto paní Antonie: „Pomoc 
poskytnutá v nouzi je záchrana, kterou může 
poskytnout, ale i potřebovat každý.“

V listopadu loňského roku byl zahájen ve středisku 
Slezské diakonie EBEN-EZER Český Těšín projekt 
podpořený OP LZZ s názvem Podpora procesu 
transformace domova pro osoby 
se zdravotním postižením. Hlavním záměrem 
projektu je komplexní zmapování potřeb uživatelů 
s ohledem na jejich přání a kompetence, dále 
vzdělávání pracovníků, posilování odborných 
znalostí a následná tvorba transformačního plánu. 
Proces transformace představuje postupné změny 
v poskytování sociální služby, proto jsou 
do projektu zapojeni všichni pracovníci služby, 
uživatelé, jejich opatrovníci a blízcí, širší veřejnost 
i návazné služby.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR, prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost a jeho realizace probíhá v období 
1. 11. 2013 až 30. 6. 2015. 
(Mgr. Aneta Borská, Manažer projektu OP LZZ) 

Proces transformace 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie již třetím rokem 
pořádala novoroční koncert s názvem „Zpívání 
pro radost“.  Letošní rok organizovalo koncert 
odloučené pracoviště školy v Karviné.  Koncert 
se konal v evangelickém kostele na Masarykově 
náměstí v Karviné.
Naši žáci se svými pedagogy si připravili pásmo 
příběhu Noe. O další program se již tradičně 
postarali žáci ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína. 
Svým vystoupením přispěli také učitelé a asistenti 
ze všech pracovišť, kteří zazpívali několik písní. 
Pozitivní reakce jsou velikou motivací pro naši práci 
a utvrzením, že svou práci děláme dobře a rádi.

Pracovníci služeb BETHEL Třinec-Kanada, 
SÁRA Třinec s průvodcem Honzou 

zleva: A. Gavlasová, Z. Filipková, L. Protivanská
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Oblast sociálně-právní ochrany dětí však pro naši organizaci není nová. 
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany máme od roku 1998, kdy jsme 
zahájili provoz zařízení pro výkon pěstounské péče Ráchel Havířov. Toto zařízení 
po deseti letech ukončilo svou činnost a Slezská diakonie se soustředila v rámci 
pověření na výkon jiných činností. Zejména se jedná o realizaci poradenských 
služeb v Poradně pro rodinu Havířov a od roku 2005 bylo pověření rozšířeno 
i o činnosti navazující na služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
a na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí se Slezská diakonie 
vrátila od roku 2013 do oblasti poskytování služeb rodinám s dětmi v náhradní 
rodinné péči. Vznikl tak nový Program pro pěstounské rodiny, který reaguje 
na potřeby náhradních rodičů a dětí v pěstounské péči či v pěstounské péči 
na přechodnou dobu. Slezská diakonie je pověřena k uzavírání Dohod o výkonu 
pěstounské péče a za první rok fungování takto realizujeme služby pro více než 
100 rodin v Moravskoslezském kraji. Program je metodicky řízen z ústředí 
Slezské diakonie - úseku náměstkyně pro sociální práci, avšak prakticky je 
Program rozčleněn regionálně do jednotlivých poboček, které působí 
v konkrétních městech. V současné době se jedná zejména o města: Český Těšín, 
Třinec, Jablunkov, Ostrava, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek. Každá pobočka 
disponuje potřebným personálním i materiálním zázemím, tak abychom mohli 
flexibilně reagovat na vznikající potřeby rodin. Pro pěstounské rodiny 
zajišťujeme provázení odborníkem, vzdělávání, odlehčení ve formě hlídání dětí, 
podporu specializovaných odborníků i podporu při kontaktu s biologickou 
rodinou. Pěstouni mohou navíc využít např. služby rané péče nebo duchovní 
podporu a povzbuzení.

Od počátku realizace Programu je pro nás klíčové, aby byla podpora 
pěstounským rodinám vysoce individualizovaná, tzv. šitá na míru a také 
přirozená, tedy abychom co nejméně zasahovali do přirozeného života 
rodiny, ale byli k dispozici vždy, když nás rodina potřebuje.

Projekt Rodina je šance

Zapojení do projektu MPSV 

Slezská diakonie nespoléhá při realizaci Programu pro pěstounské rodiny jen 
na základní systém financování z příspěvku na výkon pěstounské péče, ale 
aktivně vyhledává další možnosti rozvoje celého Programu. Od poloviny roku 
2013 probíhá v organizaci projekt Rodina je šance, který je podpořen Nadací 
OKD. Tento projekt přináší inovativní příležitosti pro podporu aktivit pro 
pěstounské rodiny a jeho název plně vystihuje ideu, která se váže na aktivity 
spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. 

Slezská diakonie se také zapojila do projektu Pilotního ověřování služeb pro 
pěstounskou péči, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí a 
jeho cílem je nacházet inovativní přístupy a služby pro podporu pěstounských 
rodin.

Důležitou součástí naší práce je důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Aktivně 
proto pracujeme na zavádění standardů SPOD a máme pro tuto oblast zajištěnu 
kontinuální metodickou podporu. 

Program pro pěstounské rodiny má za sebou rok svého fungování. Byl to rok 
zejména učení se, navazování vztahů, hledání možností a příležitostí a 
překonávání překážek, byl to také rok plný inspirace a systemizace toho, co jsme 
v lednu započali. Pro rok 2014 máme před sebou mnoho výzev a oblastí, které 
přinesou pěstounským rodinám i pracovníkům Programu nové příležitosti, 
podporu i rozvoj. Těšíme se na to a věříme, že motto "Rodina je šance" bude v 
našich aktivitách hmatatelné.  

Slezská diakonie je obecně známá 
zejména svou širokou škálou sociálních 
služeb nabízených potřebným lidem. 
Za období posledních několika let však 
organizace prošla poměrně výrazným 
vývojem v oblasti poskytování služeb 
v režimu činností sociálně-právní 
ochrany dětí.

Mgr. et Ing. Romana Bélová
náměstkyně pro sociální práci SD,

vedoucí Programu pro pěstounské rodiny

Program pro pěstounské 
rodiny ve Slezské diakonii

Program
pro pěstounské 

rodiny
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Rodina Pospíšilových má v pěstoun-
ské péči dva chlapce již od roku 2006. 
Tehdy bylo chlapcům 4 a 6 let. 

Jejich biologický otec byl narkoman a alkoholik. 
Jejich matka měla po jeho boku velmi těžký život 
a snažila se rodinu udržet pohromadě. 
Bohužel jednou v noci byl otec opět opilý a napadl 
ji. I když se o své dva syny bála, ze strachu z něj 
utekla pryč. On pak po určité době odešel z domu. 
Tehdy velmi malí chlapci se uprostřed noci vzbudili 
a hledali matku. Když ji nenašli, vydali se ji hledat 
ven. Jejich pláč vzbudil souseda, který chlapce 
odvedl k sobě a zavolal policii. Výsledkem pak bylo 
odebrání dětí z péče biologických rodičů. 
Chlapci toto nesli velice špatně. 
Matka se snažila získat chlapce zpět do své péče, 
bohužel však proti ní mluvilo několik věcí. 
Například to, jak byla vůbec schopna nechat 
chlapce napospas muži, který 
na ni vztáhl ruku a mohl to samé udělat také 
chlapcům. V podnapilém stavu a občas i posilněn 
narkotiky byl velmi agresivní.
 

Biologická matka je pravidelně navštěvuje, ale 
otec již neprojevil zájem, přestože bydlí nedaleko.  

Pospíšilovi jsou hrdými pěstouny. Jsou rádi, 
že mohli chlapcům ušetřit život v dětském domově 
a chlapci jsou naopak vděčni, že mají v rodině 
někoho, kdo o ně stál. Chlapci svým prarodičům 
vždy ochotně se vším pomůžou a snaží se ze všech 
sil, aby na ně byli pyšní.  

Prarodiče, tj. matčini rodiče, byli policií 
a sociálním odborem osloveni, zda by byli ochotni 
přijmout děti do své péče. Tehdy však kvůli 
zdravotním problémům jednoho z rodičů nebyli 
schopni.  Po uzdravení však prarodiče jezdili 
pravidelně každé dva týdny chlapce navštěvovat 
do dětského domova. Chlapci zde strávili dlouhé 
dva roky. 

Vždy se těšili na návštěvu prarodičů. Ti si je po čase 
začali brát na víkendy domů, aby si vyzkoušeli, zda
by byli schopni zvládat péči o tyto chlapce. 
Hůře jejich odloučení nesl mladší z chlapců, Matěj. 
Proplakal i dny, než prarodiče opět uviděl. 

O něco později si pak oba chlapce nechali u sebe 
na celé léto a mezitím se začalo pracovat 
na svěření dětí do jejich péče. Díky tomu, že šlo 
o jednu rodinu, soud rozhodl rychle a chlapci 
zůstali u prarodičů natrvalo. Občas se chlapci 
se slzami v očích ujišťovali, jestli je zase nepovezou 
zpátky do dětského domova. Jejich obavy však 
ustaly a dnes spokojeně žijí ve své náhradní rodině.

Ustanovení § 47a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZSPOD) uvádí, 
že jako pěstounská péče se posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou 
pečující (nově definována v § 4a) nebo skutečnost, že je fyzická osoba 
osobou v evidenci. 
Nově od ledna 2013 se do zákona dostala práva pěstounů. Pěstoun má právo 
například na pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, právo 
na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti 
a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě nebo právo na pomoc při zajištění 
místa pro uskutečnění styku dítěte s rodiči či jinými osobami. Nově však také 
musí pěstouni dodržovat několik povinností, mezi kterými je například 
povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě 
v rozsahu 24 hodin během 1 roku, povinnost v souladu s individuálním plánem 
ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami 
dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem nebo povinnost 
umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a povinnost 
spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dítěte.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZSPOD“), dovoluje v § 4 odst. 2 písm. d), aby vedle: 
obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu 
zajišťovaly sociálně-právní ochranu dětí také další právnické a fyzické 
osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny (dále jen 
„pověřené osoby“). Fyzické a právnické osoby mohou sociálně-právní 
ochranu poskytovat na základě rozhodnutí o pověření a v rozsahu, 
který zákon umožňuje a který je ve vztahu ke konkrétní pověřené 
osoby blíže vymezen v rozhodnutí o  udělení pověření.

Slezská diakonie jako dlouholetá pověřená osoba se v posledních letech 
zapojila také do poskytování služeb v oblasti náhradní rodinné péče …

 

Spolupráce Slezské diakonie s Orgánem sociálně právní ochrany dětí v oblasti 
náhradní rodinné péče probíhá v několika oblastech. První významnou oblastí je 
realizace činností a aktivit preventivního charakteru, které mají za cíl umožnit 
setrvání dítěte v přirozeném prostředí, kterým je rodina. Svým charakterem 
se jedná o činnosti poskytovány dle §65  zákona108/2006 Sb. Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obsahem spolupráce je například podpora 
rodiny v obnovení či získání potřebných sociálních kompetencí, zlepšení života 
dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání a další činnosti směřující 
ke zlepšení situace rodiny. 

Další oblast spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí je zaměřena 
na subdodávku činností a služeb zaměřujících se na podporu potřeb pěstounů. 
Na základě této spolupráce je Slezská diakonie dodavatelem celé řady 
podpůrných služeb směřující k doprovázení pěstounů a dětí v pěstounské péči, 
se kterými má Orgán sociálně právní ochrany dětí uzavřenou Dohodu o výkonu 
pěstounské péče. Jedná se například o vzdělávání pěstounů, které jsou 
realizovány prostřednictvím jednodenních kurzů či konferencí, ale také 
prostřednictvím víkendových pobytů.  Dále se jedná o dodávku odlehčovacích 
služeb tj. krátkodobé a dlouhodobé hlídání dětí, prostřednictvím kterých mají 
pěstouni možnost odpočinku. Další nabízenou činností je nabídka setkávání 
rodin, které mají dítě v pěstounské péči a uzavřely dohodu o výkonu pěstounské 
péče s Orgánem sociálně právní ochrany dětí. Setkávání je realizováno formou 
„Klubu pěstounů“ a cílem je nejen vytvořit příležitost k naplnění vzdělávání, 
ale pod vedením sociálního pracovníka mají pěstounské rodiny možnost 
potkávat se, sdílet společná témata a vyměňovat si své zkušenosti.

Ze života pěstounské rodiny

Legislativní okénko Spolupráce s OSPOD

Bc. Jana Radlová
sociální pracovnice 

Programu pro pěstounské rodiny, 
pobočka Třinec

Mgr. Lenka Tesarčíková
vedoucí pobočky 

Programu pro pěstounské rodiny, pobočka Frýdek-Místek

Mgr. Jan Motloch DiS.
vedoucí pobočky 

Programu pro pěstounské rodiny, pobočka Karviná
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Děti v náhradní rodinné péči nemají svůj start do života lehký a někdy je potřeba 
podpořit celou pěstounskou rodinu v péči o svěřené děti. A proto jim 
zprostředkujeme kontakty na různé odborníky (psychology, mediátory, právníky, 
speciální pedagogy atd.). Pěstounskou rodinu podpoříme v kontaktu 
s biologickými rodiči dítěte a dalšími blízkými osobami dítěte. K těmto 
kontaktům dochází zpravidla na neutrální půdě, zejména ve střediscích Slezské 
diakonie. K setkání s biologickou rodinou je potřeba odborně připravit nejen 
pěstouny a biologickou rodinu, ale především děti. Všichni musíme mít 
na prvním místě nejlepší zájem dítěte.

Nedílnou součástí jsou víkendové pobyty. V rámci pobytu se pěstouni vzdělávají 
a děti mají svůj program. Celá pěstounská rodina tráví čas společně a může 
načerpat znovu sílu a povzbuzení k nelehkému poslání pěstounství. 
Pěstounům dále poskytujeme hlídání dětí, když si potřebují vyřídit nutné 
záležitosti. 

Pokud si pěstouni potřebují na chvilku odpočinout, mohou např. během letních 
prázdnin přivést své předškolní děti do naší „příměstské školičky“. Starší děti 
a teenageři si již volí podle sebe, kde chtějí svůj čas trávit, a proto si mohou 
vybrat dle svého uvážení a my se podílíme na úhradě tábora, školy v přírodě 
či lyžařského kurzu.

Slezská diakonie s vysokým nasazením zareagovala na potřeby pracovníků SPOD 
a pěstounů v oblasti náhradní rodinné péče, kteří si nově plní povinnost 24 hod. 
vzdělávání a zvyšují si tak svou odbornost. Realizací různorodých vzdělávacích 
aktivit (formálních i neformálních) chceme pěstounům tuto povinnost zpestřit 
a nastavit vzdělávací programy tak, aby byly přínosem pro osobní rozvoj i pro 
rozvoj dovedností a znalostí v problematice pěstounství a jeho postupné 
profesionalizace. 

Hned v první polovině uplynulého roku bylo zasláno Akreditační komisi MPSV 
jedenáct Žádostí o akreditaci. Schváleno a tudíž akreditováno bylo deset 
vzdělávacích programů pro vzdělávání pracovníků SPOD. 

Pěstounům bylo v roce 2013 nabídnuto celkem 10 vzdělávacích témat 
a souhrnně bylo proškoleno v Havířově 92 pěstounů, ve Frýdku - Místku 
25 pěstounů, v Karviné 38 pěstounů, v Orlové 32 pěstounů a v Třinci 
99 pěstounů. Dále jsme připravili víkendové pobyty pro celkem 43 rodin 
v krásném prostředí obcí Smilovice, Řeky a Malenovic. Během roku jsme také 
připravili 2 konference – jednu pro pracovníky pověřených osob, v tom také 
úředníky SPOD, druhá byla zaměřená na potřeby pěstounských rodin. 

Pro rok 2014 je připraven nabídkový katalog vzdělávacích aktivit 
pro pracovníky SPOD a pěstouny s rozšířenou nabídkou nových 
různorodých vzdělávacích programů, který bude v průběhu roku 
aktualizován o další potřebné a účelné akce.

V oblasti vzdělávání nabízíme své služby také v rámci externích zakázek, které 
zajišťujeme pro jiné pověřené osoby nebo pro místní Odbory sociálně právní 
ochrany dětí v Moravskoslezském kraji. Katalog je rozeslán na OSPOD měst 
a rovněž pěstouni najdou katalog na našich nově připravovaných webových 
stránkách Slezské diakonie.

Více informací o realizovaných a připravovaných kurzech pro rok 2014 
Vám předá Kateřina Bělavová, koordinátor vzdělávání Programu 
pro pěstounské rodiny, 
tel. 

pestouni.koordinator@slezskadiakonie.cz, 
558 764 352,  733 142 438

 
sociální pracovník Programu pro pěstounské rodiny,

pobočka Český Těšín

Bc. Barbora Niemiecová

Střípky z aktivit
pro pěstounské rodiny

Kontakt s biologickou rodinou

Víkendové vzdělávací pobyty pro rodiny

Aktivity pro děti

koordinátor Programu pro pěstounské rodiny, 
Ústředí Český Těšín

Kateřina Bělavová

Vzdělávání pěstounů
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HC Oceláři Třinec

Podělte se s námi o úspěchy a podpůrné aktivity 
Třineckých železáren v sociální oblasti? 

Jak vnímáte Slezskou diakonii? V čem spatřujete její roli 
nejen pro sociální oblast, ale také tento region? 

Třinecké železárny jsou s tímto regionem spjaty už 175 let. Nedílnou součástí 
firemní strategie je také snaha o zlepšení života místních obyvatel, ať už jde 
o podporu sportovních aktivit dětí a mládeže, vzdělávání v technických oborech, 
charitativní aktivity, spolupráce u akcí společensky kulturního charakteru či na 
konkrétních projektech neziskových organizací či obcí a měst Těšínského Slezska. 
Každoročně jde o miliony korun.
Neodmyslitelně k tomu patří i pomoc v sociální oblasti. Jednou z tradičních akcí 
je například také pořádání Dobrovolnického dne, v němž naši zaměstnanci 
v pracovní době jdou pomáhat do vybraných neziskových organizací s tím, co je 
zrovna potřeba. 

Slezská diakonie si za více než dvacet let fungování v našem regionu právem 
vysloužila pověst profesionálně vedené organizace, která pomáhá lidem 
v obtížné životní situaci. Škála služeb, kterou Slezská diakonie pokrývá, 
je obrovskou pomocí pro obyvatele a potažmo pro města a obce, v jejichž silách
dle mého názoru není možné v takovém rozsahu poskytovat. Věřím, že stejně  

jako v hutní firmě či v kterémkoli jiném podniku je to zásluhou obětavých 
a pracovitých lidí, kteří pochopili vizi a uměli se s ní ztotožnit. Díky tomu získaly 
stovky, možná tisíce potřebných v regionu svůj domov, pocit bezpečí, jistoty, 
snad i novou rodinu. 
Na druhou stranu mne mrzí, že se společnost zřekla přirozené funkce rodiny, 
která se postará o své členy, ať už je jejich situace jakákoliv. Organizace v sociální 
oblasti tak nahrazují to, co by mělo být zodpovědností každého člověka v rámci 
péče o své blízké. 

Rádi pomůžeme tam, kde je to potřeba. Bohužel, žijeme ve světě, kde potřeby 
mnohonásobě přesahují možnosti, což v sociální oblasti platí obzvlášť a vy sami 
s tím máte jistě bohaté zkušenosti. 
Posuzujeme ročně stovky žádostí o finanční či jinou podporu. Rozhodnutí, 
kam peníze určené pro charitu poputují, je výsledkem společného rozhodnutí 
několika členů vedení firmy. Podle mých dosavadních zkušeností jde vždy 
o takovou pomoc, kde vidíme konkrétní výsledek, přínos pro člověka nebo 
skupinu osob, transparentní financování projektu. Tady si vždy dokáži i já osobně 
představit vzájemnou spolupráci, a na to můžeme navázat i v letošním roce. 

Věřím, že najdeme celou řadu oblastí, kde bychom mohli 
být partnery a společně pomáhat rozvíjet náš region. 
Která z oblastí by se Vám líbila a dokážete si spolupráci 
představit? Můžete být konkrétní? 

Děkujeme za rozhovor.

Naši uživatelé jsou velkými fanoušky klubu a účastní se téměř všech hokejových 
utkání, která se konají v Třinci. V předvánočním čase jsme přivítali ve středisku 
hokejisty Vladimíra Rotha, Jakuba Kaniu a Jiřího Polanského. 
Hokejisté trpělivě odpovídali na všechny dotazy uživatelů, společně jsme si 
zasoutěžili a zahráli si florbal. 

Mezi hosty jsme přivítali také generálního ředitele Třineckých železáren pana 
Ing. Jana Czudka, který do rukou ředitelky Slezské diakonie Mgr. Zuzany 
Filipkové, Ph.D. předal šek ve výši 25 000,- Kč. Za tento dar i velice dobrou 
spolupráci upřímně děkujeme a věříme, že rok 2014 bude úspěšný jak pro 
hokejové hráče tak i pro nás.  

Již dobrou tradicí se stala spolupráce 
střediska EBEN-EZER s HC Oceláři Třinec 

manažerka kvality, sociální pracovnice služby DÍLEN
Bc. Urszula Klusová, DiS.

odborný pracovník propagace SD
Markéta Fojtíková

Rozhovor s generálním ředitelem Třineckých 
železáren panem Ing. Janem Czudkem:
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Diskutují se změny v sociální oblasti “co bude za rok a budou prostředky 
na pomoc slabším”? Ze stávající situace se rodí nový trend přesvědčit zajímavé 
partnery ke spoluúčasti na projektech s přesahem do jiných resortů…
začíná se opět klást větší důraz na občanskou zodpovědnost.

Ano, hledáme nové cesty, protože staré přestávají být funkční. Jedním 
z projektů, které mají přesah, je spolupráce Slezské diakonie s Národním 
divadlem (Mahenovou scénou).

Oficiálním zahájením partnerství byla premiéra rodinného divadelního 
představení “Ostrov pokladů” na Mahenově scéně v pátek 13. 12. 2013. Že je to 
problematické datum? Pletete se, my jsme se nenechali odradit a užili si spolu 
s herci a dalšími diváky “dobrodružnou plavbu za hranice dětské fantazie”. 
Inscenace čerpá z námětu románové předlohy  Roberta Louise Stevensona, 
hudbu ke hře složil Zdeněk Kluka. Cílovou skupinou, na kterou upnuli pozornost 
tvůrci předtavení pod vedením režisérky Zoji Mikotové, jsou rodiny s dětmi. 
Stejná skupina je i v zorném úhlu stávajících služeb Úseku Brno Slezské diakonie. 
Snad náhoda? 

Premiérou představení byla zahájena i nevšední výstava OKAmžik života 
instalovaná na otevřeném prostranství před Mahenovým divadlem. Fotografie 
monitorovaly jeden všední den dívky s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením Nory. Snímky, které pořídila umělecká fotografka MgA. Lenka 
Grossmannová se nesnažily umělecky ztvárnit sociální problematiku, ale kladly 
si za cíl surově představit svět vnímaný očima osmileté dívky z jejího úhlu 
pohledu. Pokud se podařilo kolemjdoucí zastavit  a snad  i vést k zamyšlení 
v hektickém období Vánoc a přelomu roku, pak výstava splnila svůj účel. 

Na tento projekt, který již skončil, chceme navázat další spoluprací s režisérkou

Zojou Mikotovou a herci Národního divadla. Ti nastudují, spolu s dětmi 
využívajícími služeb střediska a pacienty Dětské fakultní nemocnice, hru, která 
bude uvedena na Malé scéně divadla v průběhu roku 2014. Také plánujeme 
namluvení CD “Malý princ” herci Mahenova divadla a jeho distribuci mezi děti 
s postižením či akutně nemocné. 
“Soubor Mahenovy činohry tak chce smysluplně pomoci dětem, které sice bojují 
s nepřízní osudu, ale neztrácejí chuť do života.”  (Helena Michková, tisková mluvčí 
ND, .

Díky partnerství s Národním divadlem se učíme pohybovat na nové půdě.
Pokud se nám podaří této příležitosti využít, mohlo by to mít pozitivní vliv 
na další realizované a připravované projekty. Je to kultivovaný a zajímavý způsob 
oslovení veřejnosti, partnerů, případných donatorů i klientů.

http://issuu.com/ndbrno/docs/diva_zima_2013/15)

Slezská diakonie spolupracuje
s Národním divadlem
Je slyšet povzdech, že “doba je rychlá 
a kdo nestačí, na toho se nečeká”. 

vedoucí Úseku Brno
PhDr. Markéta Heroutová

pracovník v sociálních službách
Lada Rakowská

Poslední listopadová sobota roku 2013 patřila v Třinci příznivcům badmintonu. 
4. turnaj smíšených čtyřher pořádaný střediskem Slezské diakonie BETHEL Třinec 
se opět uskutečnil ve sportovní hale SOŠ Třineckých železáren. 

Do hry nastoupilo 32 hráčů z řad pracovníků SD, rodinných příslušníků 
a pozvaných hostů. Někteří byli vybaveni nejen sportovním náčiním, ale navíc 
i nezbytnými ortézami a dalšími zdravotními pomůckami. A i díky nim byli i tito 
hráči připraveni své výkony předvést, porovnat se s ostatními a ještě zkusit 
zabojovat o zajímavé ceny. Bojovat, hledat, najít cestu a nevzdat se, je to, co je 
ve sportu, běžném životě, ale i v naší pomáhající profesi, velmi důležité.

První místo v rámci skupiny pracovníků SD zaslouženě obsadil tým ve složení 
vedoucího střediska BETHEL Třinec M. Stebla a ekonomky Y. Murasové. 
Vítězi se ale stali všichni, kteří se turnaje účastnili, příjemně  bavili a přispěli 
jakoukoli formou k jeho úspěchu. 

Děkujeme sponzorům: 
Mgr. et Ing. Romaně Bélové, Yvonně Murasové, středisku SD BETHEL Třinec, 
JORDÁN Třinec – M. Tomoszkové, fa Skanska a.s., fa AGRO Hrčava s.r.o.., 
fa BEREKA RaK s.r.o., fa Těšínské jatka s.r.o., VINOGALERII Jablunkov, 
Taťáně Kluzové  a pekařkám.

Badminton nás baví 
a sbližuje



9 poděkování partnerům a dárcům 

Dovolte mi za ELIM Stonavu, pečovatelskou službu 
Slezské diakonie co nejsrdečněji poděkovat obci 
Stonava za 10 let financování této služby seniorům 
ve Stonavě.
Děkujeme  obci za velmi vstřícnou a plodnou 
spolupráci, díky níž společnými silami 
umožňujeme seniorům důstojné stáří.  Kromě 
výstavby domu a financování služby nás obec 
podpořila taktéž i jinými způsoby, např. 
bezplatnými pronájmy sálu PZKO, zakoupením 
počítačového programu  k dennímu vykazování 
a vedení pečovatelské služby, výstavbou pergoly 
s bezbariérovým přístupem, a další. V roce 2013 
kdy služba slavila 10. výročí poskytování, nám 
obec uhradila část rautu k pořádané oslavě 
v kulturním domě PZKO.

Nechť je obec Stonava ve své péči o stárnoucí 
občany vzorem pro ostatní obce!

Jménem klientů a pracovníků střediska KARMEL 
Tichá chceme poděkovat všem našim sponzorům 
za finanční podporu, díky které jsme mohli našim 
klientům zakoupit některé potřebné pomůcky 
a vybavení, uspořádat Nadační den v obci Tichá 
nebo financovat různé akce a výlety. 
Velké díky patří především praktickým 
a odborným lékařům z města Kopřivnice. 
Díky jejich finančním darům mohou naši klienti již 
třetím rokem pravidelně navštěvovat krytý bazén 
v Kopřivnici. 
Taky bychom chtěli poděkovat firmě Bike Fun 
International, s.r.o. za štědrý finanční obnos, 
který jsme již podruhé využili na uspořádání 
rekreačního pobytu pro klienty. 

Děkujeme našemu dárci, panu Jiyun Jangovi, který 
v roce 2013 poskytl službě KANAAN Bohumín, 
nízkoprahovému zařízení pro děti 
a mládež, finanční dar ve výši 10.000 Kč. 
Do této služby docházejí trávit svůj volný čas děti 
z Bohumína, především ty, které bydlí v sociálně 
vyloučené lokalitě v městské části Pudlov. 
Zcela bez nadsázky lze říci, že naše zařízení je pro 
tyto děti jednou z mála možností, kam mohou 
odpoledne docházet a být se svými kamarády, aniž 
by se musely toulat po ulicích. V nízkoprahovém 
zařízení mají děti možnost zapojit se do celé řady 
aktivit, které probíhají po celý týden v odpoledních 
hodinách (besedy, doučování, křesťanský klub 
a další). 
Za finanční dar pana Janga jsme mohli vybavit 
klubovnu novými stolními hrami. Za zbývající 
finanční prostředky máme v plánu ještě pořiídit 
pro děti knížky, zajímavá dvd a materiál 
pro volnočasové aktivity - především pro výtvarný 
a rukodělný klub. Poděkování ze SOCIÁLNÍ 

ASISTENCE Karviná, Orlová 
Mgr. Jan Motloch, DiS.

Děkujeme společnosti Tesco Stores CR, a.s. za 
sponzorský dar ve výši 15.000,- Kč, tento dar byl 
použit na zakoupení základních potřeb pro rodiny - 
povlečení, osušky, vybavení kuchyně apod. Kromě 
tohoto sponzorského daru bychom také rádi výše 
uvedené společnosti chtěli poděkovat za možnost 
zúčastnit se akce „Národní potravinová sbírka“. 

Poděkování z domova HOSANA
Pavla Matušínská

Děkujeme dárcům, kteří nám přispěli na 
modernizace pokojů klientů - panu Josefu Horákovi 
a Janu Aschenbrennerovi.

Poděkování z azylového domu 
SÁRA Petrovice u Karviné
Ing. Walter Siuda

Děkujeme firmě Lift Components s.r.o. za 
poskytnutí finančního sponzorského daru. 
Poděkování patří také panu Ing. Jiřímu Kotasovi 
za poskytnutí daru ve výši 5 000 ,- Kč 
na uspořádání vánoční besídky a štědrovečerní 
večeře pro uživatelky služeb a jejich děti. 
Mikulášskou besídku a Den dětí nám rovněž 
pomohla obohatit o cukrovinky, bonbóny a hračky 
firma The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 
z Petřvaldu a paní Alena Klusová z Hospodářské 
komory okresu Karviná.

Poděkování z Nového Jičína
Gabriela Lhotská, DiS.

Středisko EFFATHA Nový Jičín děkuje za podporu 
všem svým donátorům - Městu Nový Jičín, 
Kopřivnice, Studénka, obci Kunín, firmě 
Portorotondo s.r.o., ČSOB a ERA „Pomáháme 
společně“. Díky nim jsme mohli v r. 2013 zachovat 
kvalitní fungování našeho střediska a rozvíjet 
činnosti, které vedou k sociálnímu začleňování lidí 
s mentálním či kombinovaným postižením. 
Díky všem darům a dotacím jsme mohli dát 
38 lidem s mentálním postižením šanci „žít jako 
jejich zdraví vrstevníci“, dát jim pocit vlastní 
užitečnosti. DĚKUJEME !!!

Poděkování obci Stonava
Bc. Uršula Byrtusová, DiS. 

 
KARMEL Tichá děkuje sponzorům 
Mgr. Bc. Lenka Klepáčová  

Poděkování panu Jangovi
Bc. Martina Vilimová, DiS. 

EUNIKA Karviná, denní stacionář 
a Poradna rané péče
Adéla Hovorková, DiS.

Děkujeme všem za dary, kterých se nám v roce 
2013 dostalo. 
Motto: 

Zejména bychom chtěli poděkovat těmto 
subjektům za finanční a materiální pomoc: 
Molnlycke Health Care Klinipro s.r.o. , Energizer, 
PIGLET sim. s. r. o. , RaGa Jiří Dobrovolný, 
Gascontrol, společnost s r.o., Billa, spol. s r.o., 
MEGASTAR WORLD s.r.o., Iveta Antalová, Fitness 
služby Karviná a Bc. Monika Haasová.   

„Práce, kterou děláme, děláme 
rádi, ale s Vámi to jde skutečně lépe!“
 

Také v roce 2013 dokázala Slezská diakonie díky podpoře dárců přinášet světlo do života potřebným. Všem, kteří 
podpořili činnost Slezské diakonie a jejich služeb patří uznání a poděkování. 
Dovolte, abychom se s vámi, čtenáři a příznivci naší organizace, podělili alespoň o některá poděkování vedoucích 
služeb Slezské diakonie. Všem těm ostatním - ať už právnickým subjektům či drobným soukromým dárcům, 
ale také dobrovolníkům, kteří patří mezi významné donátory, pro které tyto řádky svým rozsahem nestačí, 
ze srdce za naše uživatele děkujeme a budeme rádi, pokud zůstanete našimi příznivci a podporovateli také 
v tomto roce 2014.

Děkujeme za vaši podporu



10 anketa

Anketa - podpořte vydávání Informátoru

1/ 

2/ 

3/

Motivace k přispívání na Informátor nebyla žádná, přišlo to spontánně 
       v okamžiku, když jsem se o tom dozvěděla. Nejedná se o velkou částku a já  
       pravidelně přispívám na dobré věci, takže Informátor se stal jednou z nich.

Informátor čtu pravidelně a celý. Nejvíc mě vždycky zaujmou příspěvky 
       o konkrétním středisku SD, čím se zabývají, ukázky jejich práce apod. 
       V poslední době se mi moc líbila oprava auta a kalendář, jedná se o výsledky  
       práce, které jsou zajímavé a jsou vidět.

  Abych se přiznala, dlouho jsem z časových důvodů nečetla žádnou knihu, 
       dříve než bych se k ní vrátila, určitě bych zapomněla, co bylo v předešlé 
       kapitole, spíš se v poslední době zaměřuji na naučné knihy a časopisy. 
       Zajímá mě člověk po fyzické i duševní stránce, minulý týden jsem si koupila  
       atlas lidského těla, kniha je plná ilustrací a je srozumitelná pro laiky. 
       Z časopisů si ráda přečtu Epochu.

1/

2)

3)

 Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela,  ale uvědomuji si, že díky příspěvkům 
      pracovníků se může Informátor dál vydávat a rozvíjet. Ráda přispěji na věc, 
      o které jsem přesvědčena, že má smysl a je užitečná. V životě utrácíme peníze  
      za zbytečnosti a ani si to neuvědomujeme. Již od malička jsem byla 
      vychována k tomu, abych v životě nemyslela jen na sebe, ale pomáhala  
      druhým, za což vděčím svým rodičům. Při nástupu do Slezské diakonie mi  
      bylo sděleno, že se zde vydává Informátor a pokud chci, mám možnost 
      přispět. Přišlo mi to jako zajímavá možnost se podílet, i když jen symbolickou 
      částkou, na vydávání časopisu. Díky „našim“ příspěvkům je Informátor 
      vydáván a máme možnost se podílet na zachovávání tradice SD, která je zde 
      již léta.

 Myslím si, že je škoda, že Informátor není více distribuován navenek. Hodně 
      lidí ví, že existuje Slezská diakonie, ale vůbec přitom netuší, kolik má 
      středisek, jaké akce SD organizuje a v neposlední řadě, jak báječní lidé zde 
      pracuji, „lidé se srdcem na dlani ochotni pomoct“. Zajímají mě informace 
      o akcích na střediscích např. dny otevřených dveří, výročí středisek, prodejný 
      výstavy.

 Jako mála jsem měla oblíbený časopis „Magnet“, i když tam toho na čtení 
      opravdu nebylo moc. Mojí oblíbenou spisovatelkou již od střední školy je 
      Jackie Collins, od které mám teď rozečtenou knihu „Plavba za všechny prachy“. 
      Jelikož opravdu ráda čtu, těch rozečtených knih mám více, momentálně 
      dočítám knihu od Antoine de Saint Exupéry „Malý princ“, což je velice 
      zajímavá kniha, hodně k zamyšlení. Tedy aspoň pro mě.

1/
    

2/

3/

 Na Informátor Slezské diakonie přispívám, protože jsem chtěla podpořit  
 zajímavou věc. A protože 20 Kč je dle mého symbolická částka.

 Líbí se mi příběhy klientů, kterých by v Informátoru mohlo být více...

 Z časopisů si ráda přečtu časopisy jako je Tina, Vlasta, Chvilka pro tebe, kde 
     si také ráda počtu životní příběhy. Na knihy moc času již nemám, jelikož jsem  
     babička na plný úvazek.

Čtvrtletník Informátor můžeme vydávat také 
díky finanční podpoře zaměstnanců Slezské 
diakonie. Všem těm, kteří pravidelně přispívají, 
děkujeme a přejeme, ať je pro ně nadále 
časopisem, který si rádi přečtou a obohatí je 
o novinky nejen ze Slezské diakonie, ale sociální 
oblasti obecně. 

Vážení zaměstnanci, přátelé a příznivci 
Informátoru, pokud máte zájem finančně 
podpořit jeho vydávání, kontaktujte prosím 
mzdovou účtárnu Slezské diakonie, kde Vám rádi 
poskytnou další informace 
e-mail: p.wojnarova@slezskadiakonie.cz.

Oslovili jsme několik zaměstnanců Slezské diakonie, kteří 
pravidelně přispívají na Informátor a položili jsme jim tři 
otázky:

1/

2/

3/ 

 Jaká je Vaše motivace, proč přispíváte na Informátor 
     a takto pomáháte organizaci, v níž pracujete?

 Vy jste Ta, která pomáháte financovat vydávání   
     Informátoru a takřka jako "jeden z akcionářů" máte  
     možnost projevit svá přání a postřehy - co byste ráda 
     v Informátoru změnila, co byste si ráda přečetla nebo 
     co se Vám líbí?

A dovolte jednu soukromou otázku k Vaší osobě 
     - co Vy si ráda přečtete ve svém volném čase? 
     Po jakém časopise sáhnete, po jaké knize? 
     Můžete našim čtenářům nějakou zajímavou knihu  
     doporučit?

Miroslava 
Sikorová
BENJAMÍN Krnov
pomocnice

Monika 
Banotová
ústředí
administrativní pracovnice

Libuše 
Stanková
TABITA Třinec
pracovnice v sociálních službách 



Oblast Těšínsko

Oblast Ostrava, Havířov

Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín

Mgr. Renata Sniegoňová – vedoucí, tel.: 737 212 774, r.sniegonova@slezskadiakonie.cz
Ing. Šárka Kullová – ekonom oblasti, s.kullova@slezskadiakonie.cz, mob.: 736 525 555

 (chráněné bydlení), tel.: 734 369 695
 (domov pro seniory), tel.: 558 694 267, betania@slezskadiakonie.cz
 (domov pro osoby se zdravotním postižením), 

tel.: 558 694 239, betezda@slezskadiakonie.cz
 (noclehárna, denní centrum, terénní program), 

tel.: 731 682 236, bethel.ct@slezskadiakonie.cz
(sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 369 695, dilny.fm@slezskadiakonie.cz
 (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), 

tel.: 558 748 008, ebenezer.dilny@slezskadiakonie.cz, ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz
 (denní stacionář), tel.: 558 746 844, eden@slezskadiakonie.cz
 (denní stacionář, raná péče), tel.: 558 712 728, lydie@slezskadiakonie.cz

(podpora samostatného bydlení), tel.: 734 369 695, psb.fm@slezskadiakonie.cz
(sociální rehabilitace)

 tel.: 731 826 808, rut.ct@slezskadiakonie.cz
, tel.: 558 990 403, rut.tr@slezskadiakonie.cz

, tel.: 737 227 857, rut.fm@slezskadiakonie.cz
 (osobní asistence, odlehčovací služby) 

, tel.: 558 713 772, asistence.ct@slezskadiakonie.cz 
 tel.: 558 990 404, asistence.tr@slezskadiakonie.cz

, tel.: 731 625 187, asistence.jb@slezskadiakonie.cz

Bc. Renáta Motyková, DiS. – vedoucí, tel.: 733 142 429, r.motykova@slezskadiakonie.cz
Bc. Alexandra Frašová – ekonom oblasti, tel.: 737 262 050,

 (chráněné bydlení), tel.: 731 670 763, archa.ostrava@slezskadiakonie.cz
 (tísňová péče), tel.: 596 613 513,

 (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby)
tel.: 736 757 533, n.simikova@slezskadiakonie.cz

 (pečovatelská služba), tel.: 734 769 701, elim@slezskadiakonie.cz
, tel.: 596 633 093, l.jariabkova@slezskadiakonie.cz

 (pečovatelská služba), tel.: 596 420 590, ps.stonava@slezskadiakonie.cz
 (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti)

tel.: 734 769 700, siloe@slezskadiakonie.cz
 (denní stacionář, raná péče), tel.: 732 744 426, salome@slezskadiakonie.cz

 (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí)
, tel.: 734 769 703, soc.asistence.ov@slezskadiakonie.cz

, tel.: 734 360 326, soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz
 (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), 

tel.: 596 011 722, kc.bohumin@slezskadiakonie.cz
(terénní program), tel.: 596 011 722, 

(osoby ohrožené domácím násilím) 
tel.: 596 611 239, ic.havirov@slezskadiakonie.cz

 (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 734 645 275, elpis.os@slezskadiakonie.cz
, tel.: 734 645 275, obcan.ov@slezskadiakonie.cz

 (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: 734 862 309, 
stopnasili@slezskadiakonie.cz

, tel.: 734 864 124, 
, tel.: 734 862 311, obcan.sucha@slezskadiakonie.cz

, tel.: 732 804 353,
(terénní program), tel.: 731 190 232,

kontakt.sucha@

Zuzana Hazan – vedoucí, tel.: 737 226 687, z.hazan@sdk.cz
Veronika Kmentová – ekonom oblasti, tel.: 604 137 337, v.kmentova@sdk.cz

 (chráněné bydlení), tel.: 737 270 538, archa.sirokaniva@sdk.cz
 (chráněné bydlení), tel.: 733 142 411, archa.novyjicin@sdk.cz

 (denní stacionář), tel.: 733 142 447, benjamin@sdk.cz
(azylový dům), tel.: 554 719 052, bethel.br@slezskadiakonie.cz

(denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením)
tel.: 733 142 413, ticha@sdk.cz

 (denní stacionář), tel.: 556 729 122, ds.nj@sdk.cz
(sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 366 285, dilnykrnov@sdk.cz

(sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 366 561, std.nj@sdk.cz
(poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 595 532 035, elpis.br@sdk.cz

 (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: 595 178 794, chana@sdk.cz
 (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: 737 226 687, ninive@sdk.cz

 (podpora samostatného bydlení), tel.: 552 304 006, noe@sdk.cz
(raná péče, odlehčovací služby), tel.: 731 191 868, ranapece@sdk.cz

 (sociální rehabilitace), tel.: 733 142 404, rut.kr@sdk.cz
(sociální rehabilitace), tel.: 910 806 223, b.gavendova@sdk.cz

 (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
tel.: 734 439 347, soc.as@sdk.cz

 (dům na půl cesty), tel.: 595 176 770, timotei@sdk.cz

ARCHA Český Těšín
BETANIA Komorní Lhotka
BETEZDA Komorní Lhotka

BETHEL Český Těšín

EFFATHA Frýdek-Místek 
EBEN-EZER Horní Žukov

EDEN Český Těšín
LYDIE Český Těšín
NOE Frýdek-Místek 
RÚT 
- Český Těšín,
- Třinec
- Frýdek-Místek
TABITA
- Český Těšín
- Třinec,
- Jablunkov

ARCHA Ostrava
DORKAS Ostrava
DUHOVÝ DŮM Ostrava

ELIM Ostrava
MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava
ELIM Stonava,
SILOE Ostrava

SALOME Bohumín
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
- Ostrava
- Bohumín
KANAAN Bohumín

KONTAKT Bohumín 
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov 

PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava
ELPIS Ostrava
OBČANSKÁ PORADNA

PORADENSKÉ CENTRUM Havířov
KERIT Havířov

OBČANSKÁ PORADNA

PORADNA PRO RODINU
KONTAKT Havířov 

ARCHA Široká Niva
ARCHA Nový Jičín
BENJAMÍN Krnov
BETHEL Bruntál, Rýmařov
KARMEL Tichá 

EDEN Nový Jičín
EFFATHA Krnov 
EFFATHA Nový Jičín 
ELPIS Bruntál 
CHANA Bruntál
NINIVE Krnov
NOE Krnov
MATANA Krnov 
RÚT Krnov
RÚT Bruntál 
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

TIMOTEI Bruntál

 ekonom.ov@slezskadiakonie.cz

 dorkas.ov@slezskadiakonie.cz

kc.bohumin@slezskadiakonie.cz

obcan.ha@slezskadiakonie.cz

 prorodinu@slezskadiakonie.cz
 kontakt.sumbark@slezskadiakonie.cz,

slezskadiakonie.cz

Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY

 

Ústředí Slezské diakonie

Oblast Karvinsko

Oblast Frýdek-Místek, Třinec

Oblast Diakonické školství

Úsek Brno

Na Nivách 7, 737 Český Těšín
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301, , 

 – ředitelka, tel.: 558 764 300, z.filipkova@slezskadiakonie.cz
 – provozně ekonomický náměstek, tel.: 558 764 303, b.kostka@slezskadiakonie.cz

– náměstkyně pro sociální práci, tel.: 731 137 998, r.belova@slezskadiakonie.cz
– Projekty a racionalizace řízení, tel.: 558 764 346, i.sniegonova@slezskadiakonie.cz

 – Personální řízení, zahraniční vztahy a PR , tisková mluvčí, tel.: 558 764 320, 

– Personalistika a mzdy, tel.: 558 764 312, h.mihulkova@slezskadiakonie.cz
 – Kvalita v sociálních službách, tel.: 558 764 339, m.klimkova@slezskadiakonie.cz

 – pastorační pracovník, tel.: 558 764 365, m.prasilova@slezskadiakonie.cz
– Rozpočty a rozbory, tel.: 558 764 305, h.klusova@slezskadiakonie.cz

 – Tuzemské dobrovolnictví, tel.: 558 764 344, l.protivanska@slezskadiakonie.cz
 – Mezinárodní dobrovolnictví, tel: 558 764 342, z.hartmannova@slezskadiakonie.cz

Ing. Bc. Milana Bakšová – vedoucí, tel.: 596 325 631, m.baksova@slezskadiakonie.cz
Ivona Pecháčková – ekonom oblasti, tel.: 737 240 608, ekonom.ka@slezskadiakonie.cz

, tel.: 596 325 700, nocleharna@slezskadiakonie.cz
 (denní stacionář, raná péče), tel.: 605 292 991, eunika@slezskadiakonie.cz
 (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: 731 670 761, ad.orlova@slezskadiakonie.cz
 (domov pro osoby se zdravotním postižením)

tel.: 596 349 535,

(nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program)
tel.: 731 428 974, online@slezskadiakonie.cz

(dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: 596 361 703, sara@slezskadiakonie.cz

, tel.: 596 323 031, obcan.ka@slezskadiakonie.cz
 (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: 734 433 057

, soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz
, elokované pracoviště, soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

 (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: 596 363 538, pohoda@slezskadiakonie.cz
 (terénní program), tel.: 596 363 538, kontakt.ka@slezskadiakonie.cz

Petr Wiselka – vedoucí, tel.: 558 990 413, p.wiselka@slezskadiakonie.cz
Bc. Yvona Murasová – ekonom oblasti, mob.: 739 548 858, 

 (dobročinný obchod), tel.: 937 382 799, 
 (dobročinný obchod), tel.: 558 320 300, dobrocinnyobchod@slezskadiakonie.cz

 (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna,
nízkoprahové denní centrum), tel.: 558 638 709, bethel.fm@slezskadiakonie.cz

 (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program), 
tel.: 558 334 861, bethel.tc@slezskadiakonie.cz

(noclehárna, Šatník Třinec), tel.: 558 490 412, bethel.kanada@slezskadiakonie.cz
 (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program, 

nízkoprahové denní centrum), tel.: 596 318 208, bethel.ka@slezskadiakonie.cz
(sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním)

tel.: 558 329 880, jordan@slezskadiakonie.cz
 tel.: 737 478 288, noe.tc@slezskadiakonie.cz

 (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy, 
sociální rehabilitace), tel.: 734 640 266, sara.fm@slezskadiakonie.cz

 (azylový dům pro ženy), tel.: 558 990 401, ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz
(poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 558 320 300, elpis.tc@slezskadiakonie.cz

(sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
, tel.: 558 990 402, 

, tel.: 558 990 402, soc.asistence@slezskadiakonie.cz
, elokované pracoviště, tel.: 604 223 971, asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz

Mgr. Dagmar Siudová – vedoucí, tel.: 558 746 618, d.siudova@slezskadiakonie.cz

, tel.: 558 746 618, d.siudova@slezskadiakonie.cz
tel.: 733 142 422,  tel.: 733 142 423

  tel.: 737 219 383
 tel.: 604 228 577

, tel.: 775 708 337, 

PhDr. Markéta Heroutová – vedoucí, tel.: 731 435 212, vedoucisekce@eliada.cz
(osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a  mládež)

tel.: 734 437 318, eliada@slezskadiakonie.cz
 (raná péče), tel.: 734 643 234, rp.dorea@slezskadiakonie.cz

 ustredi@slezskadiakonie.cz www.slezskadiakonie.cz

- Ostrava, ZŠ

skola@sdk.cz

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Ing. Bronislav Kostka
Mgr. et Ing. Romana Bélová 
Mgr. Ilona Śniegoňová 
Mgr. Lenka Waszutová, DiS.

Bc. Halina Mihulková 
Ing. Monika Klimková
ThDr. Miriam Prášilová, PhD.
Ing. Halina Klusová 
Mgr. Lucie Protivanská
Mgr. Zuzana Hartmannová

NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná
EUNIKA Karviná
HANNAH Orlová
HOSANA Karviná

EFFATHA Karviná 
ON LINE Karviná 

SÁRA Petrovice u Karviné 

OBČANSKÁ PORADNA Karviná
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
- Karviná
- Orlová
POHODA Karviná
KONTAKT Karviná

Almara Český Těšín
Bazárek pod věží Třinec
BETHEL Frýdek-Místek

BETHEL Třinec

BETHEL Třinec-Kanada 
BETHEL Karviná

JORDÁN Třinec 

NOE TŘINEC
SÁRA Frýdek-Místek

SÁRA Třinec
ELPIS Třinec
SOCIÁLNÍ ASISTENCE 
- Třinec
- Jablunkov
- Frýdek-Místek

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie,
- Český Těšín
- Bohumín, ZŠ a MŠ SŠ
- Karviná,

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie
- Krnov

ELIADA Brno 

DOREA Brno

l.waszutova@slezskadiakonie.cz

 hosana@slezskadiakonie.cz
(sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 788 087, terapie.ka@slezskadiakonie.cz

ekonom.ad@slezskadiakonie.cz
dobrocinnyobchod@slezskadiakonie.cz

 (podpora samostatného bydlení),

soc.asistence.tc@slezskadiakonie.cz
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Ing. Soňa Kantorová


