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2) Rovnost: Diakonie ČCE slouží a pomáhá všem potřebným bez ohledu na původ, etnickou příslušnost,
zdravotní a mentální stav, sexuální orientaci, ekonomickou a sociální situaci, náboženské a politické
přesvědčení a bez ohledu na to, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

Úvod
Diakonie ČCE je křesťanská organizace, která nabízí péči, pomoc a podporu člověku, aby mohl žít
důstojným a kvalitním životem navzdory věku, nemoci, postižení, osamocení, nepříznivé sociální
situaci a dalším okolnostem.
Služba Diakonie ČCE vychází ze zvěsti evangelia o Boží lásce a z příkladu služby Ježíše Krista.
Činnost Diakonie ČCE je motivována základními principy:
1) Laskavost a solidarita: Diakonie ČCE vychází z myšlenky laskavé a nesobecké pomoci jinému
člověku; pracovníci nabízí klientovi rovnocenný partnerský přístup, vstřícnost a pochopení, ale také
respekt a toleranci; jednání pracovníků vychází z myšlenky, že každý člověk má svoji jedinečnou
hodnotu, důležitost a důstojnost, a že každý člověk může na podkladě vlastního rozhodnutí dospět
k pozitivní změně, bez ohledu na svůj dosavadní život.

3) Otevřenost: Diakonie ČCE je otevřená organizace, která pomáhá prostřednictvím všech, kdo se rozhodnou
připojit se k její vizi, poslání a práci, bez ohledu na náboženské přesvědčení nebo smýšlení.
Hlavní činností Diakonie ČCE je:
zajišťovat a poskytovat sociální, zdravotní, výchovnou, vzdělávací a poradenskou péči, pomoc a podporu
lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace snižující nebo ohrožující kvalitu jejich života
organizovat humanitární a rozvojovou pomoc v České republice i v zahraničí
zastupovat a hájit zájmy slabých, ohrožených a vyloučených osob nebo skupin (advokacie) a realizovat aktivity směřující k prevenci sociálního a společenského vyloučení
Práce Diakonie ČCE je především organizována v jednotlivých střediscích, která poskytují sociální, zdravotnické, poradenské, pedagogické a další obecně prospěšné služby v místě svého působení. V rámci Diakonie
ČCE působí po celé České republice 33 středisek a 8 speciálních škol pro žáky se zdravotním postižením.
Diakonie ČCE realizuje i další projekty a aktivity, které směřují k naplňování jejího poslání.
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Novodobá historie Diakonie ČCE v datech

1. 6. 1989

1. 11. 1989
1991

obnovení diakonické práce v Českobratrské církvi evangelické (ČCE)
stanoveny první priority Diakonie ČCE
– péče o děti s mentálním a kombinovaným postižením
– péče o seniory v domácnosti i v domovech
– služby lidem s postižením v domácnosti i v domovech
– pastoračně poradenské služby a krizová intervence
vznik prvního střediska (Středisko křesťanské pomoci Praha)
Diakonie ČCE se začleňuje do českých i mezinárodních struktur
synod církve schvaluje Statut Diakonie ČCE

1991–1993

zřízeno 18 nových středisek
od státu převzaty zpět do diakonické péče tři velké seniorské domovy
vytvořen vlastní systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách

1995–1997

rozšíření okruhu činnosti a kvality poskytovaných služeb

1998

Řád diakonické práce (ŘDP) schválený 29. synodem nahradil Statut Diakonie ČCE

1999

10. výročí obnovené činnosti – Diakonie ČCE čítá 27 středisek, pracuje zde na 500
zaměstnanců a mnoho dalších dobrovolníků

2002

Diakonie ČCE pomáhá obětem záplav, vzniká systém humanitární pomoci ČCE
(soustavně školení dobrovolníci jsou kdykoliv připraveni k zásahu při živelných katastrofách)

2004

školy Diakonie ČCE vyčleněny do samostatných organizací

2007

změna systému řízení – vznik správních a dozorčích rad
nový zákon o sociálních službách – registrace poskytovaných služeb

2009

20. výročí obnovené činnosti – Diakonie ČCE čítá 33 středisek a 8 speciálních škol,
pracuje zde cca 1300 zaměstnanců a přes 260 dobrovolníků
Diakonie ČCE provozuje celkem 124 registrovaných sociálních služeb
a je II. největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v ČR

7

20 let Diakonie

Ročně využije služeb DČCE přibližně:

Poznámka: Čísla vycházejí ze statistik z roku 2009.
Služby Diakonie ČCE aktivně reagují na poptávku,
proto se mohou tyto počty v průběhu let měnit.
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rodin s dětmi v rané péči
dětí ve speciálních školách a školkách
dospělých, kterým poskytujeme pečovatelské a ošetřovatelské služby
dětí a dospělých ve stacionářích a denních centrech
dětí a dospělých při krátkodobých odlehčovacích pobytech
dětí a dospělých v pobytových zařízeních
dospělých v chráněném bydlení
dospělých v hospici
dětí a dospívajících v nízkoprahových centrech
dětí a dospělých v sociálně aktivizačních programech a různých dílnách
rodin v terénní práci
dětí a dospělých v krizové situaci v domech na půl cesty, azylových domech
a zařízeních sociálně-právní ochrany dětí
kontaktů a návštěv v různých typech poraden

9
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Pomoc seniorům
Diakonie ČCE nabízí pomoc seniorům prostřednictvím různých typů služeb podle toho, jaký
způsob a jakou míru péče či podpory potřebují.
Pečovatelské a ošetřovatelské služby nabízejí
seniorům pomoc přímo v jejich domácnosti.
Pracovníci pomáhají např. s úklidem, ale také
s koupáním či oblékáním. Doprovázejí na úřady,
na nákupy či na procházky. Velmi žádanou službou je dále dovoz obědů.

Někteří senioři však z různých důvodů nemohou
zůstat doma. V takovém případě jim Diakonie ČCE
nabízí pobytové služby v domovech pro seniory. Pracovníci se snaží vytvářet příznivé podmínky, aby tu
senioři našli „nový domov.“ V domovech je zajištěna
strava, ubytování, nabídka volnočasových aktivit
a podobně. Alternativou domova jsou týdenní stacionáře, kde senioři pobývají pouze od pondělí do pátku
a na víkendy odcházejí domů.

den mají zajištěnou pomoc, stravu, hygienu, mohou
si vybrat z nabídky volnočasových aktivit a především se tu setkají se svými vrstevníky.
Diakonie ČCE má dlouholetou zkušenost s péčí o lidi
s demencí. Výše uvedené služby nabízí tedy i jim.
Pro pobytové služby tohoto typu je zaveden název
domovy se zvláštním režimem. Jedná se o přizpůsobení služby speciﬁkám, které syndrom demence
doprovází.

Mezistupněm mezi pomocí v domácím prostředí
a domovem pro seniory jsou ambulantní služby (centra denních služeb, denní stacionáře). Tam senioři
ráno přicházejí a odpoledne se vracejí domů. Přes
pomoc seniorům
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Záchvaty úzkosti ustupují
z chráněného bydlení

Paní K. přišla do chráněného bydlení z kroměřížské psychiatrické léčebny, kde žila sedm let.
Sem nastoupila na základě přání dcery. Bála se, jestli to zvládne. Léčebnu znala a byla tam
zvyklá, teď nevěděla, co ji čeká. Jistotou pro ni bylo nově snad jen to, že nedaleko bydlí její
dcera. Bude k ní mít blízko a uvidí se tak častěji.

13

Při první návštěvě se paní K. seznámila s fungováním
chráněného bydlení a s ostatními klienty, se kterými
si padli do oka. Naznačila, že to pro ni byla nejkrásnější chvíle za posledních několik let. Těšila se, až se
zase s novými přáteli setká a bude s nimi žít.
V diakonickém zařízení se velmi rychle zabydlela. Do
pokoje si nastěhovala všechny potřebné věci pro pletení a vyšívání. Jak paní K. říká, pletení a vyšívání byla
odjakživa její vášeň. Teď má pro své záliby dostatek
času a prostoru. Chodí na procházky s jinými klienty,
navštěvuje kulturní akce, vaří nebo se podle nálady
věnuje společným aktivitám, které zde probíhají.

Paní K. se také naučila ovládat mobilní telefon, takže
teď sama pošle SMS zprávu nebo zavolá dceři.
Dovede šít pěkné tašky a polštáře, s ostatními klienty
také společně vyzdobili kuchyň. Nabarvila květináče,
ušila přehoz na sedačku, pustila se do pletení a šití
veselých zvířátek pro radost a mnoho dalšího. V chráněném bydlení to vypadá s jejím přispěním hezky.
Paní K. je ráda, že tu může být. Záchvaty úzkosti už
nemívá často a nejsou tak velké. Až dcera získá větší
byt, chtěla by se k ní odstěhovat a starat se o vnoučata.

pomoc seniorům
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V 84 letech se učí s internetem
z domova pro seniory

15

Jednou z klientek, která po léta využívá služeb domova
pro seniory, je i 84 letá paní Josefa. Jako dlouholetá
obyvatelka obce domov i jeho zaměstnance znala,
proto i její adaptace na zdejší prostředí nebyla obtížná.
Navíc je paní Josefa stále obklopena známými lidmi.
Její rodina ji pravidelně navštěvuje, často také jezdí
ona k nim.
V domově paní Josefa bydlí na dvoulůžkovém pokoji
a jinam se stěhovat nechce. Má ráda společnost
a s pomocí pracovníků střediska se zapojuje také do
nejrůznějších pořádaných aktivit. Jako jedna z prvních
se před časem začala vzdělávat v práci s počítačem
v internetové kavárně, která je v domově k dispozici.

Paní Josefa má v pokoji svou televizi a pravidelně
každý den sleduje dění ve světě i oblíbené pořady. Tráví
také čas ve společnosti ostatních klientů v kavárničce
nebo při „čajích o páté“. Pravidelně a ráda dochází
na bohoslužby, které se konají každé pondělí v kapli
domova.
V létě se těší na výlety do okolí a dále jí baví zpívání
a ruční práce. Spolu s ostatními klienty se zapojila
do projektu Panenka mezinárodní organizace Unicef.
Paní Josefa přispěla k výrobě mnoha panenek, jejichž
prodej přinese prostředky na očkování dětí z rozvojových zemí proti smrtelným chorobám.
pomoc seniorům

20 let Diakonie

3

Přes 50 let klientkou Diakonie
z domova pro seniory

Služeb střediska v Myslibořicích využívá každodenně na 135 lidí. Jednou z vděčných klientek je také (co do počtu let strávených v Domově odpočinku) nejstarší obyvatelka, paní Věra.
Je tu už od roku 1956. Narodila se v roce 1927 a od dětství se s ní život příliš nemazlil.

17

Týden po narození jí zemřela maminka a zůstala sama
s tatínkem. Ve dvou letech ochrnula na pravou polovinu těla. Chodit se sice naučila, ale pravá ruka jí vůbec
nesloužila. Spolu s tatínkem ji vychovávala teta se
strýcem. Když všichni opatrovníci postupně zemřeli,
byl jí farářem doporučen myslibořický Domov. Tady si
brzy zvykla a začala pomáhat, hlavně v kuchyni a na
zahradě.
Nyní sdílí pokoj se spolubydlící, která je tady také
dlouho – od roku 1963. Obě si spolu rozumí. Paní
Věra je poslední roky již zcela odkázána na invalidní
vozík, a tak jí spolubydlící s ošetřujícím personálem
pomáhají s oblékáním a dalšími činnostmi. Ovšem ani
tento handicap paní Věře nijak nebrání, aby se pohy-

bovala po celém zařízení a přilehlém parku a účastnila se kulturních akcí pro klienty: přednášek, výletů,
promítání ﬁlmů, společenských her a podobně. Léta
strávená v Myslibořicích vidí paní Věra jako dobu znatelných změn k lepšímu. Sama si nejvíce pochvaluje
nový boční výtah, díky němuž se může volně pohybovat po celém zámku, a také bezbariérové řešení
všech prostor. V současnosti se nejraději dívá na
televizi a má ráda pořady s dechovkou.

pomoc seniorům

20 let Diakonie

4

Nevzdávám se
z domova pro seniory

19

Paní Anička téměř celý život prožila v malém
městečku. Byla známá přátelskou povahou,
skromností a snahou být vždy samostatná. Do
terénní péče diakonie se dostala poté, co u ní
byl diagnostikován diabetes a pravidelnou aplikaci insulinu sama nezvládala pro špatný zrak
i vysoký věk. Ráda povídala o době svého mládí,
kterou dovedla podat s nadsázkou a humorem.
Dokonce i u velmi smutných vzpomínek na
válku a podobně. Vzpomínání prokládala zpěvem. Milovala lidové písničky a navíc hezky
zpívala.

Humor ji neopustil ani tehdy, když jí lékaři museli
amputovat nohu pod kolenem a ošetřovatelka k ní
začala docházet nejen na aplikaci insulinu, ale také
na rehabilitaci. Přestože musela strávit zbytek života
na invalidním vozíku, snažila se být stále samostatná
a soběstačná. Při rehabilitaci s chutí cvičila a dodávala si odvahu a dobrou náladu do života.
I přes svůj handicap zvládala základní domácí práce,
občas si sama uvařila či uklidila. Stále také udržovala styky se dcerami a přáteli, často za ní chodili na
návštěvu. Všichni měli rádi její družnou povahu. Také
mezi pracovníky Diakonie a paní Aničkou vznikl velmi
pěkný přátelský vztah – její optimismus byl hodný
obdivu.

Paní Anička by se mohla stát příkladem pro ty, kteří
často zveličují malichernosti a nedovedou se radovat z maličkostí. Dnes už sice není mezi námi, ale její
humor a písničky nám v uších zní stále.

pomoc seniorům
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Cesta do koupelny
je už vyšlapaná
z pečovatelské služby

21

Je pondělí ráno, pečovatelka se staví v pekařství a už
nese nákup pro paní Zdenu a její dceru Lenku. Pečovatelka na pravidelné návštěvě doprovodí paní Zdenku
do koupelny, pomůže se sprchováním, s oblékáním
a připraví snídani. Spolu s paní Lenkou vše uklidí,
setřou a vyluxují. Venku je pěkně, a tak se na druhý
den domlouvají na procházku s vozíkem k nedaleké
přehradě, kde paní Zdena ráda krmí kachny.
Příběh paní Zdeny začal před rokem. Její dcera zavolala, velmi ustaraná, že se k ní maminka přestěhovala
a ona sama péči o ni nezvládá, neboť je v invalidním důchodu. Při prvním kontaktu byla paní Lenka
nešťastná a zoufalá. Maminka nemluvila, byla zamračená, bála se chodit a do koupelny se nedostala prý

několik let. Díky vstřícnému a trpělivému přístupu
pečovatelky se dnes paní Zdena pohybuje s pomocí
chodítka, někdy dokonce i bez něj, s doprovodem.
Na svou pečovatelku se těší, je znát, že vynaložené
úsilí nese ovoce.
Cesta do koupelny je už vyšlapaná. Paní Zdena
vypráví a usmívá se. Úplně soběstačná už nikdy
nebude. S podporou dcery a pečovatelské služby
však může žít kvalitní život svých vrstevníků.

pomoc seniorům
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Pomoc lidem
s postižením
Diakonie ČCE nabízí lidem s různým postižením
(mentálním, tělesným, duševním), dětem i dospělým, širokou nabídku různých typů služeb:
aby mohli co nejdéle zůstat doma (např. pečovatelská služba nebo osobní asistence), aby
našli podporu pro zvládnutí pracovních dovedností a návyků (např. terapeutické dílny, sociální
rehabilitace), aby prožili smysluplně a aktivně
den, jakož i další služby sociální péče různého
zaměření.

Ambulantní služby, jakými jsou centra denních služeb
a denní stacionáře, nabízejí lidem s postižením
základní péči, kontakt se společenským prostředím
a různé volnočasové aktivity. Zároveň jim zajišťují
stravu a pomoc se sebeobsluhou. Diakonie ČCE
zároveň poskytuje služby, které umožňují lidem
s postižením najít vlastní domov podle toho, jakou
míru asistence při zvládání domácnosti potřebují.
Jde o domovy pro lidi s postižením, chráněné nebo
podporované bydlení, případně týdenní stacionáře.
Snažíme se zde vytvářet klientům prostředí co nejbližší tomu běžnému domácímu. V pobytových službách mohou lidé s postižením najít domov trvale či
dočasně v „přestupní stanici“, ze které s podporou
míří do samostatného života v domácnosti vlastní.

Lidé s postižením najdou v Diakonii ČCE pracovní
uplatnění v chráněných dílnách, v chráněných pracovištích a na chráněných pracovních místech. Provozujeme čajovny, restauraci, chráněné dílny a pracoviště,
kde se vyrábí keramika, tkalcovské výrobky a mnoho
dalšího.

pomoc lidem s postižením
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Říkejte mi Pája
z denního stacionáře

25

Pavel navštěvuje denní stacionář. Má rád, když
mu tady všichni říkají Pája. Narodil se v osmém
měsíci, šest týdnů strávil v inkubátoru. Po půl
roce byl u něj stoprocentně diagnostikován
Downův syndrom. Pája byl značně hyperaktivní dítě a uhlídat ho na vycházce bylo téměř
nemožné. Návštěvu speciální školy ukončil po
třech letech. Nemluvil, neuměl si sám hrát,
nebavila ho ani četba pohádek. Navíc byl často
nemocen, trpěl totiž navíc těžkou srdeční
vadou. Pájova hyperaktivita rodiče velmi vyčerpávala, proto se pro něj snažili najít vhodné
denní zařízení.

Podařilo se to až díky Anastázii Majíčkové, která
v roce 1997 uvedla do provozu jeden z denních stacionářů Diakonie ČCE. Pája patřil mezi jeho první
klienty a dodnes jej bez přestávky navštěvuje. Pro
rodiče je to velká úleva, jak fyzicky, tak psychicky.
Pája je tu totiž náramně spokojený a dostává se mu
potřebné odborné a hlavně lidské péče. Bez této
pomoci by chlapec i jeho rodina oněch posledních
23 let stěží zvládli.
Ve stacionáři poslouchá Pája často muziku, rád
a dobře zpívá a rytmizuje. Baví ho muzikoterapie
i canisterapie, které tady pravidelně probíhají. Je rovněž znamenitý tanečník! Nevadí mu ani další pohybové hry či drobné rukodělné práce. S oblibou sleduje

ﬁlmy či písňové videoklipy, rád chodí na procházky.
Baví ho rovněž připravované kulturní akce, tím spíš,
když se nějaká z nich koná přímo v „jeho“ stacionáři. Když pak sami klienti zkouší divadlo, je jedním
z nejpilnějších a nejaktivnějších herců. Když chce být
sám, rád stráví chvilku ve speciální relaxační místnosti
s vodní postelí, které se ve stacionáři říká Kouzelník.
A co nemá Pája na rozdíl od mnoha jiných lidí moc
v lásce? Věřte nevěřte, je to řízek!

pomoc lidem s postižením
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Franta nám dělá radost
ze speciální školy

Jednu z diakonických speciálních škol navštěvuje malý František, zkrátka Franta. Když navštívil školu poprvé, seděl na koberci, kýval se,
rozčiloval a rozhazoval hračky. Byl nespokojený,
nejedl, nepil. Maminka byla přesvědčená, že to
s Frantou nemůže být lepší. Byla unavená, rozmrzelá a zklamaná.

Pomalými krůčky se podařilo s maminkou navázat spolupráci. Dnes už pevně ví, že její chlapec může rozvíjet své dovednosti a schopnosti,
může se zapojit mezi ostatní kamarády. Potřebuje jen hodně lásky ve svém okolí, potřebuje
ukázat cestu „do světa“ a potřebuje na své
cestě získat podporu.

A dnes? Franta je veselý a spokojený devítiletý klučina. Sám se prochází, pohybuje se po škole i po
jejím okolí. Navazuje kontakty s dospělými i s vrstevníky. Dorozumívá se s okolím prostřednictvím gest
Makatonu – což je alternativní komunikační program
pro mentálně retardované jedince užívající manuální
znaky, symboly i mluvenou řeč. Hovoří ve větách,
vypráví, co zažil, umí poprosit, poděkovat, pozdravit. Pomáhá kamarádům, podá jim hračku, pohladí je,
když jsou smutní.

Velmi rád se učí, poznává písmenka, ukazuje na
obrázky v knihách. Zapojuje se do úklidu, stará se
o květiny ve třídě a utírá prach, je zkrátka pečlivý
a starostlivý. Spokojený je i v divadle, kde vše bedlivě
sleduje a umí o představení pěkně vyprávět. Má rád
masáže a relaxaci, rád si s druhými kope do míče, rád
tancuje s kamarády, sám hraje také hry na počítači.
Nedávno Franta přinesl vypracovaný domácí úkol, ke
kterému maminka připsala: „Franta už ví, že má práci
i na doma, sám si sedl ke stolu a čekal, až začneme.
Pracuje sám, někdy ještě poprosí o pomoc…“ A za to
si zaslouží obrovskou pochvalu.
pomoc lidem s postižením
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Maruščin příběh
z chráněného bydlení

29

Maruška je mladá žena. S dalšími pěti kamarády bydlí v chráněném bydlení. Stará se tu
o domácnost, samostatně zvládá spoustu věcí
a podá pomocnou ruku, kde je třeba. Jen občas
vyžaduje asistenci a doprovod, zejména stojí-li
před důležitým rozhodováním a také při větších
nákupech, podpisu smluv a nakládání s větší
částkou peněz.
Maruška se ráda věnuje svým zálibám a vyhledává chvíle a místa, kde je jí dobře. Miluje
svého pejska Rexíka, má ráda výlety, sportuje,
nakupuje a posedí v místním klubu se svými
kamarády.

Maruška nemá vlastní rodinu. Dlouho žila v rodině
přátel, po čase však došlo k několika událostem, které znamenaly odchod z tohoto náhradního
domova a Maruščin velký otazník, co bude dál? Díky
pomoci několika lidí Maruška našla domov pro osoby
se zdravotním postižením v jednom ze středisek Diakonie, odkud se později odstěhovala do chráněného
bydlení téhož střediska. Služba chráněného bydlení
podporuje u lidí s postižením větší samostatnost
a zodpovědnost. Zároveň jim dává možnost učit se
hospodařit v malé domácnosti.

Po adaptační době si Maruška splnila další svoje
přání – našla si placené zaměstnání. Vykonává úklidové práce a službu pomocné asistentky v kuchyni
ve středisku. Do práce dojíždí každý den střediskovým mikrobusem. Každý měsíc poctivě šetří
z výplaty na nákupy, na pamlsky pro Rexíka nebo
také na letní rekreaci u moře. „Už teď se vidím na
sluníčku,“ těší se.

pomoc lidem s postižením
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Dokážu bydlet sám
z chráněného bydlení

Jirka přišel do střediska Diakonie jako devítiletý. Docházel do centra denních služeb pro
děti a mladistvé a 10 let se vzdělával v tehdejší pomocné škole. Jeho učitelka Olga na
něj vzpomíná jako na milého, ochotného kluka, který si rád povídá. Vzdělání Jirka završil
v praktické škole speciální. Dětská léta skončila a on přešel do služeb pro dospělé klienty.
Vhodné zaměstnání pro Jirku prozatím není dostupné, dochází tedy do centra denních
služeb pro dospělé klienty a občas se učí v chráněné dílně.

31

Již v době studia v praktické škole začal Jirka uvažovat o samostatném bydlení. Pro rodiče to nebylo jednoduché. „Máma i táta si přáli, abych zůstal doma.
Já jsem to však chtěl zkusit sám,“ říká Jirka. Pak se
uvolnilo místo v chráněném bydlení. Jirkovi se tak
splnil první sen o samostatnosti. Do kolektivu ostatních obyvatel zapadl bez obtíží. Zakrátko přišel další
zlom: středisko zakoupilo nový chráněný byt v běžné
městské zástavbě, druhý byt ve stejném domě pak
pronajalo. Jirka a dalších pět uživatelů chráněného
bydlení může opět postoupit o krůček dál, získat
skutečné sousedy, poznat skutečné radosti i starosti
samostatného bydlení. A tak má Jirka dnes svůj pokoj
v novém chráněném bydlení bez non-stop asistenční
služby. A co dál?

Jirkovi je 22 let, má přítelkyni a mnoho plánů a snů.
V bytě je spokojený, užívá si samostatnosti. Nebaví
ho příliš domácí práce, ale chápe, že jsou nutné. Rád
by si pořídil řidičský průkaz a auto. Rád by se také
dál učil pracovat s počítačem, ten mu však prozatím
chybí. Kdyby si mohl vybrat práci, nejvíc by ho lákala
dřevodílna. Nejlépe se cítí ve společnosti, zajde si
do kina, na bowling nebo třeba na pivko do oblíbené
hospůdky. „Jsem tu spokojený,“ dodává Jirka. „Když
jsem byl v centru pro děti, líbilo se mi tam, teď se mi
ale stejně líbí mezi dospělými. Jsem rád, že dokážu
bydlet sám.“

pomoc lidem s postižením
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Průvodkyně na cestě
lidé s duševním onemocněním

Na program, který pomáhá lidem s duševním onemocněním se zapojením do běžného
života, se obrátila dcera paní Marty. Paní Marta žila ve svém domku na venkově. Po smrti
manžela se však její zdravotní stav zhoršil. Byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně
a po propuštění nebyla schopna bydlet samostatně. Přestala se stýkat s přáteli a sousedy,
cítila se osamělá. Jak sama říká, neuměla se smát ani neuměla brečet, neměla chuť k jídlu,
začala hubnout. Proto dcera navrhla, aby se matka přestěhovala na čas k ní do města.

U dcery se paní Marta zapojovala do péče o domácnost a o vnoučata. Chtěla však dělat také něco jen
pro sebe. Chtěla chodit na procházky, venčit psa,
občas zajít na kávu nebo na koncert country hudby,
kterou má ráda.
Dobrovolnice Alena, se kterou se paní Marta seznámila, byla klidné a mírné povahy. Společně se scházely každý týden po celý rok. Chodily společně na
procházky a povídaly si. Marta oceňovala, že je Alena
iniciativní a přiměje ji k různým aktivitám. Marta navíc
začala docházet do stacionáře Diakonie, kde absolvovala denní psychoterapeutickou skupinu. Často
o svých pocitech s Alenou mluvila a byla ráda, že tak
může sdílet změny, které aktuálně prožívala.

Marta začala být veselejší, výřečnější, začala přibývat
na váze. Při jedné dlouhé procházce pak přišla řeč
i na to, zda Marta Alenu ještě potřebuje. Když pak
Marta poprvé odvolala společnou schůzku s omluvou, že čeká návštěvu a musí péct a vařit, byl to další
signál, že se zřejmě vrací k původnímu životu. Brzy
potom se přestěhovala zpátky do svého domku na
venkově. Obnovila kontakty s příbuznými a sousedy,
znovu začala pečovat o zahrádku a přijímat návštěvy.
Dnes už si Marta dokáže poradit sama. Ale určitě
si někdy s Alenou zavolají – zůstávají přítelkyněmi.
Alena se pro Martu stala průvodkyní na cestě – na
cestě zpátky domů.
pomoc lidem s postižením
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Čtu ušima
ze střediska pro zrakově postižené

Paní Věra ráda čte. Doma má spousty knih. A přesto si najednou začala připadat jako
negramotná. Proč taková změna? Věkem překročila osmdesátku, zrak přestává sloužit.

Pro náruživou čtenářku je to zvlášť těžké. I v takovém
případě však existuje pomoc: literatura na zvukových nosičích. Dříve na magnetofonových páscích,
později na kazetách a v poslední době také na CD.
A protože má paní Věra zájem speciálně o literaturu
s křesťanskou tématikou, začala využívat služby
zvukové knihovny střediska Diakonie pro zrakově
postižené. Na její adresu chodí křesťanský zvukový
časopis Slyšíš-slyším, Mana – biblické čtení na každý
den i krabičky se zvukovými knížkami.

A její vzkazy, psané velkým písmem spontánně, bez
kontroly zraku, vždy potěší a ujistí, že snad práce, kterou toto malé středisko dělá, není marná: „…děkuji vám
za milý dopis i za Slyšíš-slyším, které se mi tentokrát
obzvlášť líbilo. Chci vám moc poděkovat za vaši službu
a říci vám, že jste mi svými kazetami velmi obohatili
život. Bývala jsem velká čtenářka, mám knihovnu až
ke stropu a pláču, že si už nikdy nebudu moct nic přečíst. Jsem na úrovni analfabeta. On neumí, já nemohu.
Ale nyní se mi, dík vám, nebude chtít ani umřít…“

pomoc lidem s postižením
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Bez práce by byla nuda
z chráněného pracoviště

Jitka má 24 let a je v invalidním důchodu. Přesto (nebo právě proto) měla chuť zapojit se
mezi lidi a do práce, která by ji bavila. Po ukončení speciální školy potřebovala nejprve
projít pracovní zkušeností v chráněných podmínkách, aby získala představu, co zaměstnání obnáší. Jitka tedy nastoupila do programu pracovní rehabilitace v diakonické kavárně
a čajovně. „Těšila jsem se nejvíc na to, že budu obsluhovat hosty,“ vzpomíná. Práci měla
ráda, byla ochotná, povinnosti plnila svým tempem, přesto svědomitě. Po dvou letech pracovní rehabilitaci úspěšně dokončila. Naučila se mnoho nového.

Pro práci v kavárně i pro uplatnění v životě vůbec –
chodit včas, komunikovat s lidmi, umět říct svůj názor.
„Práce v týmu jí nedělala problémy, dokázala ostatním vyjít vstříc,“ dodává Jitčin bývalý instruktor. Jitka
přesto neskrývala obavy, co bude, až pro ni program
v kavárně skončí. Zkusila práci v rychlém občerstvení
a v domově pro seniory. Vytírala podlahu, uklízela stoly.
„Naučila jsem se starat o kytky, věšet prádlo. Byly to
nové věci, ale myslím, že mi to šlo,“ dodává Jitka.
Nakonec nastoupila do pekárny. Tam využije dovednosti, které získala v diakonické kavárně Kačaba.
„Připravuji vývoz pečiva do obchodů a také se starám
o pořádek,“ říká. I pomocná práce je pro dobrý chod
pekárny potřebná. Jitka tak uleví i ostatním zaměst-

nancům. Na otázku, jací kolegové jsou, odpovídá
jednoduše s úsměvem: „Super!“ Volný čas Jitka tráví
s kamarády v denním stacionáři Diakonie. „Děláme
samé zajímavé věci. Tkáme třeba koberce, pracujeme s keramickou hlínou, hrajeme hry a podobně,“
vysvětluje Jitka. Sama říká, že možnost pracovní
rehabilitace v kavárně pro ni byla důležitým krokem. „Moc mi to pomohlo, naučila jsem se hodně
důležitých věcí. Rodiče mě chválí, že jsem teď samostatná.“ O tom, jak by se jí žilo bez práce, se zamýšlí:
„Byla bych asi doma, byla by hrozná nuda a hlavně,
bylo by mi smutno bez těch, se kterými teď pracuji!“

pomoc lidem s postižením
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Pomoc lidem
v obtížné
životní situaci

Také lidem v obtížné situaci nabízí Diakonie
ČCE různé služby. Záleží na individuálních
okolnostech, jaká složitá životní situace se
klientů dotýká a ve které oblasti života potřebují pomoc či podporu. Problémy s bydlením
pomáhá na přechodnou dobu řešit azylové
bydlení nebo domy na půl cesty.
Dětem a mladým lidem ohroženým sociálním
vyloučením jsou určena nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež.

Může sem přijít kdokoliv – najde tu zázemí pro řešení
svých problémů i nabídku volnočasových a vzdělávacích akcí, jež směřují k tomu, aby se minimalizovala
rizika spojená s dospíváním a se sociálním vyloučením. Nejčastější příčinou podobného vyloučení bývá
příslušnost k určité národnostní či sociální menšině.
Diakonie ČCE zřizuje poradny pro lidi v krizových situacích (krizová pomoc), občanské poradny, kam může
člověk přijít pro radu v situaci, v níž se sám nevyzná.
Získá tu kupříkladu radu a pomoc při řešení situací
ohrožujících oprávněné zájmy a práva občana, například jak se zorientovat v systému sociálního zabezpečení, v otázkách pracovního, občanského nebo
trestního práva, v otázkách dluhové pasti a mnoho
dalšího.

Obtížnou situací je i narození dítěte s postižením.
Pro takto zátěžové etapy života nabízí Diakonie ČCE
služby tzv. rané péče. Pracovnice této služby docházejí do domácností, radou a praktickou pomocí
pomáhají rodičům zvládnout péči o dítě, najít vhodné
hračky a pomůcky pro děti s postižením, dysfunkcí
nebo opožděným vývojem.
Konkrétní pomocí rodinám v obtížné situaci jsou dále
služby, které nazýváme sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi. Pomáhají rodinám naučit
se dovednosti potřebné pro zvládání různých situací
společného života.

pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Stromy
z azylového domu

Pracovníci domova pro matky s dětmi promýšlí s klientkami také náhled jejich vlastní
situace: co se vlastně v životě stalo, jaké mají možnosti a co mohou udělat pro změnu
k lepšímu. Jedno takové zadání ve skupině znělo: Najděte ve městě strom, který vás
nejvíce připomíná. Strom, o který se chcete opřít. Ani netušíte, jak se všechny klientky
„trefily“ do toho pravého stromu, jenž vypovídal o jejich povaze i životním příběhu. Stal
se odrazem jejich vlastního nitra, jejich pohledu na svět.

Paní Marcelu (37 let) přivedla tíživá životní situace
do Domova pro matky s dětmi v Litoměřicích. Spíš
ji přivedl manžel, protože přišli o trvalé bydliště a on
jako otec rodiny nebyl momentálně schopen se o ně
postarat. Potřeboval čas, aby vydělal peníze a mohl
rodinu zajistit. S tolika dětmi je nikdo nechtěl ubytovat. Marcela a pět dětí tedy v Domově zůstali.
Svůj strom – dub – našla paní Marcela v parku. Byl
silný, statný a pevný. Kůru měl zdravou, ale hrubou
a vrásčitou. Zato měl široké a dlouhé větve a nádherně zeleně zářil. Rodina se na něj okamžitě zavěsila. Byl sympatický všem.

Děti předváděly, co všechno se stromem dokážou.
Marcela strom objala a opřela si o něj tvář. Odpočívala. Strom jim nabídl klid, stín, úkryt a bezpečí.
Vybrala si správně.
Po čase se Marcela s dětmi přestěhovala do azylového domu Diakonie v Mostě. Otec je následoval
a rodina tak mohla žít opět spolu. Dnes mají pronajatý
byt a starají se už o šest dětí. Nejstarší syn se učí malířem pokojů, dvojčata podávají přihlášku na automechanika, Terezka chodí do první třídy a nejmenší Petr
do školky. Z Marcelina hlasu je slyšet, že je spokojená.
Tak to chtěla. Je zase pevná, zakořeněná – jako dub.
pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Terénní práce jen tak nekončí
terénní sociální práce

On – drogově závislý násilník a pachatel další trestné činnosti. Ona – matka tří nezletilých
dětí experimentující s drogami. Výsledek? Děti přestaly docházet do školy, jejich péče byla
zanedbaná a následně musely být dvě starší děti umístěny v dětském domově.
Terénní sociální pracovníci Diakonie se každoročně setkávají s několika desítkami podobně
ohrožených případů. S touto rodinou navázali kontakt na doporučení OSPOD – Orgánu
sociálně právní ochrany dětí zhruba rok po odebrání dětí.

Kombinací intenzivní terénní práce přímo v rodině
a koordinované spolupráce s dalšími institucemi,
jakými jsou například Probační a mediační služba
ČR, dětský domov, pediatr, dětský psychiatr a další
specializovaná péče, se za necelý rok podařilo
razantně změnit situaci v rodině a nasměrovat ji
správnou cestou. Matce se podařilo vymanit z vlivu
drogově závislého partnera, zařídila pro své děti
místo ve škole, registraci u pediatra i potřebný dětský pokoj. Podala návrh na zrušení ústavní výchovy
a o tři měsíce později se děti mohly vrátit zpět na
,,dlouhodobou návštěvu“.
Rodina však až do rozhodnutí soudu nepobírá na děti
žádné dávky a žije proto na hranici životního minima.

Konečně soud vydává rozhodnutí o zrušení ústavní
výchovy pro nezletilé děti. Děti tak zůstanou doma již
nastálo. Situace rodiny se zdá být stabilizovaná.
Práce pro terénní sociální pracovníky však zdaleka
nekončí. I nadále hledají možnosti, jak zvýšit rodinné
příjmy, pomáhají s uspořádáním rodinného života
i s řešením drobných výchovných problémů. Chtějí
být k dispozici i pro případ, že by v budoucnu docházelo k nátlaku ze strany otce. Ten se totiž snaží rodinu
,,nárazově navštěvovat“, a matka i děti tak musí znovu
čelit občasným projevům domácího násilí.

pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Zdařilý comeback
z azylového domu

Paní Jana žila jako nezaměstnaná matka šesti dětí ve společenství, kde se spíš než rodinnému životu dařilo prostituci a „obchodu s bílým masem“. Bylo jen otázkou času, kdy se
Jana chytne do nastražených sítí. Rychlé peníze lichvářů nabízely snadné řešení problémů.
Vzniklé dluhy však musí být i s obrovskými úroky splaceny záhy – došlo na nucenou prostituci dvou nejstarších Janiných dcer. Janu přepadl obrovský strach. Známý jí domluvil přijetí v azylovém domě pro matky s dětmi. Jana se tu okamžitě ubytovala s dospělou dcerou
a jejími dvěma dětmi. Nabízená pomoc přišla právě včas.

Jana byla ve velmi špatném psychickém stavu. Měla
strach, že ji objeví lidé, kteří na její rodině dlouhé
měsíce parazitovali. Navíc u ní bylo diagnostikováno
vážné onkologické onemocnění. Pro pracovníky
azylového domu bylo jedním z prvních úkolů vyřízení dokladů a sociálních dávek, registrace rodiny
u lékařů, vyhledání školy pro Janiny nezletilé děti.
Téměř soustavně bylo nutné poskytovat celé rodině
intenzivní emoční podporu. Teprve posléze přišla na
řadu zadluženost. Klíčový pracovník Janu postupně
učil samostatnosti a zodpovědnosti v hospodaření.

lost sama nezvládla a brzy o své děti přišla. Přesto
se Janě následně podařilo získat vnoučata do péče
a zabránit ústavní výchově. I komplikovaný příběh
může mít dobrý konec. Jana zůstává s pracovníky
azylového domu v kontaktu a většinou přináší dobré
zprávy. Rodina žije v bytě v novém působišti. Jana je
klidnější a více si dnes důvěřuje. Děti chodí do školy
a kroužků, rodina se zapojuje do aktivit školy i obce.
Nejstarší dcera nyní abstinuje, vrátila se a snaží se
starat o své děti. Druhá dospělá dcera si našla práci
a přispívá do rodinného rozpočtu.

Samostatnou kapitolou pak bylo řešení drogové závislosti Janiny nejstarší dcery. Pokusy o léčbu skončily
neúspěchem: dcera se z azylového domu i s dětmi
odstěhovala. Jana těžko snášela, že dcera závis-

Janě se podařil statečný comeback do běžného
života.
pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Jak na dceru?
příběh z občanské poradny

Paní Jana navštívila občanskou poradnu Diakonie. Zprvu se cítila trapně, že využívá podobnou podporu, vždyť dosud „nikdy pomoc nepotřebovala“. Nepatří mezi sociálně slabé, má
přeci dobré rodinné zázemí, práci, byt. Mluvila o svém trápení pomalu a s obtížemi, omlouvala se za slzy, omlouvala se, že její problém dozajista není významný.

Rozvedla se s manželem a i přes nedoporučení
psychologa jim byla stanovena střídavá péče o děti
Míšu (7) a Ivu (13 let). Paní Jana si našla nového
partnera a Iva začala „zlobit“. Obtížně se smiřovala
s novou situací. Rozvedený otec dceru ve zlobení
„podporoval“. Skončilo to otravou alkoholem a pobytem dcery na psychiatrii. Iva odmítala kontakt s matkou a přestala dodržovat střídavou péči.
Poradna uzavřela s oběma rodiči dohodu o spolupráci.
Partnerem dohody byla také Iva. Pro Janu bylo hrozné,
že se k ní dcera chová odmítavě, nelíbilo se jí, že se
„spikla“ s otcem. Měla pocit, že jí Iva něco dluží, že ji
nechápe – jako matka má určovat hranice, zároveň má
právo na soukromý život. Otec Ivě dopřeje vše, jsou
kamarádi, kouří spolu, ona se mu svěřuje. Janu to hodně
trápilo. Prošli už soudem doporučenou rodinnou terapií

bez znatelného výsledku, Jana neviděla východisko.
Bývalý manžel nebyl zpočátku kontaktem s poradnou
nadšený, daný stav mu vyhovoval. Dcera ho „brala“
a společně sdíleli i nesympatie vůči Janinu příteli. Na
oko ale spolupracoval. Jana se zatím trápila a Iva měla
pocit, že je dost velká a může si dělat, co chce.
Společným postupem a individuálním jednáním
s každým členem rodiny se poradně podařilo změnit postoje rodičů i nového partnera paní Jany. Jana
nejvíce ocenila, že tu našla nový pohled na věc a jiný
přístup k dceři. Bývalý manžel přistoupil na úpravu –
mimosoudní dohodu o péči. Také Janin přítel „ubral
plyn“ ve výchově a hlavně Iva sama souhlasila, že se
s maminkou bude vídat.
pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Chci zpět svého syna
příběh z krizového centra

Pan P. docházel nepravidelně do krizového centra 5 let. Řešil problémy s bytem a financemi. Hledal práci, o kterou opakovaně brzy přicházel, s bydlením to bylo podobné. Nárazově řešil rovněž rodinné problémy.
Pan P. je rozvedený a má desetiletého syna, s nímž se devět let neviděl. V poslední době
míval dluhy na alimentech, až se situace vyhrotila natolik, že po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Zlobil se, že je po něm žádáno placení, když přitom syna roky neviděl.

Krizová pracovnice jej vedla k zodpovědnosti za dítě
a rovněž mu vysvětlila, že má právo se se synem
stýkat. Pan P. zjihl a vzpomínal, jak se o syna staral,
když byl malý, jak ho přebaloval a choval. Později,
když se s jeho matkou rozešel, posílal synkovi dárky,
ale bývalá žena mu je vracela zpět. Pracovnice klienta povzbudila, že lze žádat soud o určení pravidelného styku s dítětem. Vysvětlila mu, že i pro syna je
důležité, aby svého otce znal a byl s ním v kontaktu.
Krizová pracovnice doprovodila pana P. na služebnu
policie a pomohla mu zde v komunikaci. Pan P. byl
vyslechnut a bylo dohodnuto, jakým způsobem dluh
uhradí. Dostalo se mu rovněž poučení, co dělat,
kdyby opět přišel o práci a nemohl dávky platit. Znatelně se mu ulevilo a děkoval za podporu.

V dalších konzultacích pan P. řešil možnost obnovení
vztahu se synem. Využil bezplatnou právní pomoc SOS
centra k sepsání návrhu na úpravu styku s dítětem.
Synovi v dopise vysvětlil, proč se s ním nestýkal a vyjádřil své přání kontakt obnovit. Hledal také způsob, jak se
ohledně syna domluvit s bývalou ženou. Při posledním
telefonickém hovoru působil velmi spokojeně…

pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Romáci z „azyláku“
příběh z azylového domu

Paní B. si s partnerem pronajala byt v Praze, koupený dekret ale nebyl platný a majitel
„zmizel“. Nový vlastník žádal vysoké nájemné. Rodině se třemi dětmi hrozilo vystěhování,
přítel se nakonec dopustil krádeže, aby měli na nájem. Byl odsouzen k výkonu trestu a paní
B. se měla do 14 dnů i s dětmi vystěhovat. Podala si žádost o přijetí do azylového domu.
Žádostí je mnoho, přece jen se ale podařilo najít místo v azylu pro matky s dětmi. Zpočátku
byli všichni šťastni, že mají střechu nad hlavou. Radost však doprovázel stud, že se ocitli
„na dně“.

Děti nechtěly, aby se o nich ve škole vědělo, že jsou
„z azyláku“. Přesto našly nové přátele a zázemí.
Matka měla tři zaměstnání, aby děti zajistila. Děti jsou
nadané, jeden hoch je prvním romským hráčem ve
známém oddíle. Maminka i prarodiče se snažili ušetřit každou korunu a děti podpořit. Otec byl ve vězení,
odpovědnost ležela na matce rodiny.
Je přetížená, v azylu taky není vždycky klid. Ženy se
musí nějak domluvit, i když přicházejí z různých prostředí, se svými zvyky. Mají podporu sociálních pracovnic, spolu s nimi hledají cestu ven ze složitějších situací.
Je tu i psycholog, aby ženy podpořil, za dětmi přichází
farář, který je u dětí oblíben – dokáže s nimi hrát různé
hry a je široko daleko jediný mužský vzor.

Přes pozitiva pobytu v azylu rodina těžko nese nejistotu. Mohou tu být pouze rok. Žádost o byt sice mají
podanou, ale město má bytů málo a nájmy stoupají.
Pak nastává nečekaný zvrat. Paní B. dostává lepší
práci. Je vyučená a stává se vedoucí. Maminku
podržela místní komunita i širší rodina. Azylový dům,
etnická komise, škola, všichni se snažili rodinu podpořit ve zvládnutí těžké zkoušky. Jsou mezi naléhavými případy! Po několika měsících dostávají byt.
Musí ovšem složit kauci ve výši tří nájmů! Široká
rodina se skládá na nájem. Nevěří svému štěstí.

pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Proměna
příběh z nízkoprahového klubu
pro děti a mládež

Petr navštěvoval nízkoprahový klub. První setkání probíhala v bouřlivé náladě. Býval často
netrpělivý, roztěkaný a výbušný. Každá maličkost ho vyvedla z míry, kopal do dveří, nadával, řval a neposlouchal. S ostatními dětmi se hádal a vyvolával konflikty. Nebylo snadné jej
uklidnit. Choval se, jako by mu vše patřilo.

Petrovy nálady se daly těžko snášet a pracovníci
klubu hledali cesty, jak jej zklidnit. Začali mu postupně
svěřovat menší úkoly. Opravovali spolu kupříkladu
zařízení klubu. „Radili se“ s Petrem, jak věci vylepšit,
aby fungovaly. Časem dostával Petr větší úkoly, měl
na starost práci s vybranými menšími dětmi. Pokud
byl někam poslaný, vždy úkol splnil. S přibývající
zodpovědností se měnilo jeho chování. Začínal být
klidnější, ohleduplnější a zdálo se, že je i veselejší.
Občas sice neudržel emoce na uzdě a začal nadávat
a „bouřit“, výrazným posunem však byla jeho následující reakce: po chvíli se uklidnil a omluvil se. Bylo
znát, že o svém chování přemýšlí.

Pracovali jsme s Petrem asi dva roky. Stal se z něj
vcelku rozumný a zodpovědný mladý muž. V současné době chodívá do klubu mládeže. Jako každý
člověk má své vrtochy, ale jistě se vydal správnou
životní cestou.

pomoc lidem v obtížné životní situaci
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Pomoc umírajícím

Služby lidem umírajícím jsou směřovány potřebou,
aby člověk, kterému již moderní medicína nedokáže
pomoci, odcházel z tohoto světa důstojně, aby byl na
své cestě doprovázen nejbližšími za asistence odborných pracovníků. Umírání je přirozenou součástí života
a Diakonie je na ni v tomto smyslu připravena. Hospic
je specializovaným zařízením, jež o umírající pečuje
v celém komplexu tzv. paliativní péče.

Vedle přímé péče hospice jsou však na doprovázení
při umírání připraveni také pracovníci pečovatelských
a ošetřovatelských služeb, stejně jako i pracovníci dalších služeb sociální a zdravotní péče, např. domovů
pro seniory nebo zařízení pro lidi s demencí.

pomoc umírajícím
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Spolu až do konce
aneb Příběh manželů H.
příběh z hospice

Paní H. byla přijata na hospicové lůžko se zhoubným novotvarem štítné žlázy. Její zdravotní
stav byl stabilizovaný, paní H. se sama najedla, v lůžku se posadila, zazvonila, když něco potřebovala. Paní H. byla s péčí spokojená, stále se usmívala. 50 kilometrů odsud však po ní tesknil
doma její manžel. Postupem času se zdravotní stav zhoršoval, paní H. přestala s ošetřovateli
spolupracovat, špatně se orientovala a podobně. Manžel a rodina za ní pravidelně přicházeli.
Před Vánocemi byl přijat manžel paní H., původně jen na několik dní, aby vánoční čas strávili
spolu. Již zůstal.

Paní H. musela být na krátký čas hospitalizována
v nemocnici pro akutní zhoršení stavu, jež nesouviselo se základním onemocněním. Mezitím manžel
v hospici čekal. Odloučení těžce nesl. Hospic mu
nabídl odvoz do nedaleké nemocnice. Choť paní H.
natrhal cestou kytičku. Okamžitě jej poznala a byla
to pro oba slavnostní chvíle. Obrázek staršího muže
u lože své umírající ženy se navždy vryje do paměti.
Po návratu paní H. z nemocnice jim byl dopřán ještě
krátký čas, ale manželčin zdravotní stav se zhoršoval.
Na sklonku života většinu dní prospala, až v klidu, bez
bolestí v přítomnosti manžela zesnula.

Pan H. zůstal ještě několik měsíců v hospici na respitním lůžku – doma by se bezprostředně cítil sám, opuštěný. Když se uvolnilo místo v domově pro seniory
v blízkosti bydliště, rozhodl se tam nastoupit. Po pár
dnech se pak již mohl vrátit do vlastního domku, kde
měl svoje zázemí. Udělal nám radost, když ještě několikrát po čase „přátele“ v hospici navštívil.

pomoc umírajícím
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LifeTool

Projekty Diakonie

Unikátní projekt využívá a propaguje tzv. asistivní technologie, jež pomáhají lidem s postižením a stárnoucím
osobám výrazně zvyšovat kvalitu jejich života. Asistivní technologie aplikují moderní technologické a medicinské
poznatky a umožňují vyvíjet pomůcky „šité na míru“. Projekt nabízí prostřednictvím denní poradny a terénní služby
klientům a rodinám možnost vyzkoušet si pomůcky, protože právě testování a výběr je základem ke kvaliﬁkovanému výběru pomůcky a optimálnímu využití. Příklady asistivních pomůcek: počítač ovládaný očima, dechem,
simulátor jízdy na vozíku, různé typy upravených klávesnic, myší, software pro výuku dětí s postižením atd.
Pořád jsem to já. Bydlení seniorů
Polovina středisek Diakonie poskytuje přímou péči nebo podporu seniorům. Tématy z oblasti života seniorů
se však zabýváme dlouhodobě a v širších souvislostech. Pracovníci DČCE např. stáli u zrodu Alzheimerovské
společnosti, zabývající se péčí o lidi s demencí, a Diakonie ve svých projektech dále upozorňuje veřejnost na
překážky, které mohou znesnadňovat život seniorů. Projekt „Pořád jsem to já“ (2005-06) poukazoval na
to, jak média přispívají k vytváření negativních postojů ke stáří, a zároveň kladl důraz na vlastní přípravu na stáří.
Projekt „Bydlení seniorů“ (2008-09) zkoumá podmínky života seniorů ve vlastním, domácím prostředí – mimo
institucionální obydlí. Mezi výstupy projektu patří např. dokumentární ﬁlm a informační brožury, které zdůrazňují včasné řešení otázky bydlení, aby domovy seniorů zůstaly bezpečné i při zhoršení jejich možnosti pohybu
nebo komunikace. Oběma projekty se DČCE zároveň snaží přispět k dialogu mezi pracovníky různých rezortů
a pojmenovat neřešené celospolečenské problémy.
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Humanitární pomoc
Diakonie poskytuje pomoc postiženým záplavami již od r. 1997 během povodní na Moravě. Při záplavách
r. 2002 bylo v Praze zřízeno Povodňové koordinační centrum, které vysílalo školené psychosociální pracovníky a dobrovolníky na základny (zřízené při sborech či střediscích DČCE) v zátopových oblastech. V některých střediscích byly zřízeny ubytovny pro evakuované osoby. DČCE zapůjčovala postiženým domácnostem
zdarma vysoušeče a mikrobusy, poskytovala přikrývky, oděvy a sbírkovou ﬁnanční pomoc. DČCE je zapojena
do Integrovaného záchranného systému v ČR, pravidelně organizuje školení dobrovolníků pro pomoc při
mimořádných událostech.
Pomoc cizincům v nouzi
Práci s migranty se Diakonie věnuje od r. 2001. Na začátku působila DČCE hlavně v uprchlických táborech, koordinovala sbírky a péči o rodiny azylantů. S vývojem struktury cizinecké komunity hledá DČCE způsoby pomoci,
které nedublují práci ostatních organizací. Integrační projekt „Buď sousedem“ pomáhá cizincům při navázání
dlouhodobějších vztahů v místě bydliště a snadnějším začlenění. Jednorázová podpora migrantů probíhá od
základního poradenství přes pomoc materiální či ﬁnanční, hledání bytu a zaměstnání. DČCE působí v Zařízení
pro zajištění cizinců MVČR v Bělé p. Bezdězem. Zdejšími aktivizačními programy pomáhá čelit depresi a beznaději, jež často pobyt lidí v takovém zařízení provázejí. Besedami a přednáškami na školách a ve sborech ČCE
se Diakonie snaží předcházet xenofobii a rasismu a lépe informovat veřejnost o životě cizinců u nás.

Diakonie pro Afriku – pomoc sirotkům
DČCE věnuje iniciativu dětem v Etiopii, kterým zemřeli rodiče na AIDS. Spojila se s partnerskou organizací, která poskytuje zdravotní péči, stravu, vzdělání, oblečení a psychologickou podporu nejvíce potřebným
sirotkům v oblasti. Působí v regionálním státě Amhara, který patří k oblastem tvrdě zasaženým pandemií HIV. V regionu je 39 % z více než 740 000 sirotků – obětí AIDS v zemi. Osiřelé děti se stávají oběťmi
zneužívání a násilí, jsou vystaveny sociálním problémům. Šance sirotků na získaní potřebného školního vzdělání je minimální.
Základním principem pomoci je najít individuální řešení, jež umožní dětem zůstat alespoň se zbytkem rodiny,
popř. širší rodiny, a vytvořit podmínky pro jejich výchovu a vzdělávání. V uceleném systému je zapojena řada
místních dobrovolníků, kteří pečlivě sledují péči o děti a zároveň zvyšují povědomí dětí i opatrovníků o způsobech šíření HIV/AIDS. Sirotci mohou absolvovat výuční programy (řemesla) a získat naději trvalejšího příjmu
a soběstačnosti.

projekty Diakonie
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Základní škola speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Čáslav
tel.: 327 311 359
e-mail: caslav.skola@diakoniecce.cz
http://caslav-skola.diakoniecce.cz
Střediska a školy (řazeno podle krajů)

Kontakty
■ Praha

Ústředí Diakonie
Českobratrské církve
evangelické
Belgická 22
120 00 Praha 2

Diakonie ČCE – středisko pro zrakově
postižené
tel.: 222 316 306, e-mail: szp@diakoniecce.cz
http://szp.diakoniecce.cz

Mateřská škola a základní škola speciální
Diakonie ČCE Praha 5
tel.: 235 517 303
e-mail: stodulky.skola@diakoniecce.cz
http://stodulky-skola.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci
v Praze
tel.: 257 211 945
e-mail: skp@diakoniecce.cz
http://skp.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko Ratolest
v Praze 10-Strašnicích
tel.: 274 812 185, e-mail: ratolest@diakoniecce.cz
http://ratolest.diakoniecce.cz

Tel: 242 487 811
Fax: 242 487 834
www.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4
tel.: 241 729 986
e-mail: zvonek@diakoniecce.cz
http://zvonek.diakoniecce.cz

Sekretariát:
ustredi@diakoniecce.cz

Mateřská škola a základní škola speciální
Diakonie ČCE Praha 4
tel.: 241 482 137
e-mail: michle.skola@diakoniecce.cz
http://michle-skola.diakoniecce.cz

Public relations:
pr@diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5-Stodůlkách
tel.: 235 517 303, e-mail: stodulky@diakoniecce.cz
http://stodulky.diakoniecce.cz

Základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10
tel.: 274 821 297
e-mail: strasnice.skola@diakoniecce.cz
http://strasnice-skola.diakoniecce.cz
■ Středočeský kraj
Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi
tel.: 327 316 595, email: caslav@diakoniecce.cz
http://caslav.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou
tel.: 325 637 304
email: libice@diakoniecce.cz
http://libice.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko ve Vlašimi
tel.: 317 844 482, e-mail: vlasim@diakoniecce.cz
http://vlasim.diakoniecce.cz
■ Jihočeský kraj

■ Plzeňský kraj
Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně
tel.: 377 912 205
email: radost@diakoniecce.cz
http://radost.diakoniecce.cz
Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín
tel.: 377 912 030
e-mail: merklin.skola@diakoniecce.cz
http://merklin-skola.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko v Plzni
tel.: 377 220 795
e-mail: plzen@diakoniecce.cz
http://plzen.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku
tel.: 382 219 057, e-mail: pisek@diakoniecce.cz
http://pisek.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech
tel.: 371 709 610
e-mail: rokycany@diakoniecce.cz
http://rokycany.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi
tel.: 381 522 054
e-mail: rolnicka@diakoniecce.cz
http://rolnicka.diakoniecce.cz

■ Karlovarský kraj
-

Mateřská škola, základní škola speciální
a praktická škola Diakonie ČCE Soběslav
tel.: 381 522 054
e-mail: sobeslav.skola@diakoniecce.cz
http://sobeslav-skola.diakoniecce.cz

■ Ústecký kraj
Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
tel.: 417 639 680
e-mail: krabcice@diakoniecce.cz
http://krabcice.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci
v Litoměřicích
tel.: 325 637 304
e-mail: litomerice@diakoniecce.cz
http://litomerice.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci
v Mostě
tel.: 476 101 261, e-mail: most@diakoniecce.cz
http://most.diakoniecce.cz
■ Liberecký kraj
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
tel.: 483 314 051
e-mail: jablonec@diakoniecce.cz
http://jablonec.diakoniecce.cz
■ Královéhradecký kraj
Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové n. L.
tel.: 499 621 094
e-mail: dvur.kralove@diakoniecce.cz
http://dvur-kralove.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
v Jaroměři
tel.: 491 815 169
e-mail: milicuv.dum@diakoniecce.cz
http://milicuv-dum.diakoniecce.cz
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Diakonie ČCE – středisko Betanie – evangelický
domov v Náchodě
tel.: 491 423 154, e-mail: betanie@diakoniecce.cz
http://betanie.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
tel.: 499 423 566, e-mail: svetlo@diakoniecce.cz
http://svetlo.diakoniecce.cz
Základní škola speciální Diakonie Vrchlabí
tel.: 499 423 566
e-mail: vrchlabi.skola@diakoniecce.cz
http://vrchlabi-skola.diakoniecce.cz
■ Pardubický kraj
-

Diakonie ČCE – středisko Betlém
v Kloboukách u Brna
tel.: 519 419 848
e-mail: betlem@diakoniecce.cz
http://betlem.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – hospic Citadela
ve Valašském Meziříčí
tel.: 571 629 084
e-mail: hospic.citadela@diakoniecce.cz
http://hospic-citadela.diakoniecce.cz

■ Olomoucký kraj

Diakonie ČCE – středisko Vsetín
tel.: 571 420 617, e-mail: vsetin@diakoniecce.cz
http://vsetin.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko v Javorníku-Travné
tel.: 584 440 317, email: travna@diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově
tel.: 554 230 500
e-mail: rymarov@diakoniecce.cz
http://rymarov.diakoniecce.cz

■ Kraj Vysočina

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
tel.: 583 237 176, e-mail: sobotin@diakoniecce.cz
http://sobotin.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
tel.: 568 834 931
e-mail: mysliborice@diakoniecce.cz
http://mysliborice.diakoniecce.cz

■ Zlínský kraj

■ Jihomoravský kraj
Diakonie ČCE – středisko v Brně
tel.: 549 242 279
e-mail: brno@diakoniecce.cz
http://brno.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE – středisko Cesta
v Uherském Hradišti
tel.: 572 557 273, e-mail: cesta@diakoniecce.cz
http://cesta.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
tel.: 571 619 431, e-mail: valmez@diakoniecce.cz
http://valmez.diakoniecce.cz

■ Moravskoslezský kraj
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
tel.: 596 123 091
e-mail: ostrava@diakoniecce.cz
http://ostrava.diakoniecce.cz
Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
tel.: 596 782 267
e-mail: ostrava.skola@diakoniecce.cz
http://ostrava-skola.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – středisko v Příboře
tel.: 556 725 359
e-mail: pribor@diakoniecce.cz

kontakty
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